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De Nederlandsche Postzegelveiling B.V. 

mmm 

Uitsluitend Veilingonderneming en IVIakelaardij 

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

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

(POSTADRES: POSTBUS 3950) 

AMSTERDAIM : INTERNATIONALE MARKT 
VOOR AAN- EN VERKOOP VAN POSTZEGELS 

Voor onze ZEER BELANGRIJKE NAJAARSVEILING 
kunt U nog beter materiaal inleveren tot 
tiegin SEPTEMBER a.s. 

JOBDWIB®®'' 
Op belangrijke Objekten wordt gaarne 
RENTELOOS VOORSCHOT verleend. 

EINDELIJK 
IS ER IN NEDERLAND 

een winkel, waar men alles weet en veelal heeft op liet gebied van AUTOMAATBOEKJES EN ROLZE-
GELS. Vanaf zaterdag 14 augustus verwelkomen wij u graag in onze zaak waar wij u leveren: Kwaliteit 
NEDERLAND en OVERZEE, postfris zowel als gebruikt. Wij leveren vrijwel elk merk album, en insteek-
boeken in diverse formaten. Speciaal voor automaatboekjes en rolzegels in strip zijn deze verkrijgbaar 
in pracht ringband. Wij zijn - ONBETWIST SPECIALIST - in automaatboekjes. Alleen verkoop van de 

beroemde ,,Peak" lichtloupe met 200 deelstrepen van 1/10 mm en optische instelling voor klassiek. 
Onze dienstverlening kent geen grenzen, KOFFIE of FRISDRANKJE staat voor u gereed. Kortom, kom 

eens binnen lopen, ook voor NIEUWTJES-levering. 

Wij zijn geopend van 9-18 uur. Vrijdagavond koopavond tot 21 uur. 

Postzegelhandel L. A. SCHLOSSER - Kleiweg 110 - Rotterdam - Tel. 010-224476 

VERKOOP- INKOOP - TAXATIE 



CADEAU?? 
Bijna. Misschien wel de beste postzegelaanbieding van 

het jaar! 

Enkele honderden kilo's afgeweekte postzegels 
worden meteen verkocfit - 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 
£-uitgaven, waaronder een zegel uit 1939. Eu-
ropeese luchtpostzegels met cat. waarde DM. 
52,— en vele, vele andere zegels. In totaal 400 
a 450 met een netto-cataloguswaarde van 
ƒ 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 - afgebeekj op 112 postzegels. 
Totale netto-cataloguswaarde ƒ 740,—. 

Wij garanderen dat de waarde van de postze
gels van deze aanbieding volgens de netto
catalogus totaal tenminste ƒ 740,— bedraagt 
en u betaalt slechts / 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 ruimtevaartblok (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. 
£ 1 , — in het nieuwe type (7,— DM.), 50 p 
op bankafrekeningen en een 1 , — £-zegel 
uit 1939 alsmede 17 topwaarden met fraaie 
motieven, waarde b.v. 3,75, 8,— en 16,— 
DM. per zegel. Alles bij elkaar netto-
catatoguswaarde 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. 
Postzegeljubileumuitgave (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-
postuitgave van een voormalig Koninkrijk, 
Michel netto DM. 58,—! 

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 
voorfilatelistische 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 Kerststempel 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 tiestelling 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 objektl 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 ƒ 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-
motiefverzamejaars bekend te maken. Ik 
kan gewoonweg niet begrijpen hoe het mo
gelijk is zo'n fraaie collectie voor zo'n 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 / 21,75 Bestelnr. 1610/R. 

4IBIIE1' 
Fredensgade 20. 
DK. 8000 
Aarhus, 
Denemarken. 
Grio Weibel-
Arnhem 29 99 576. 
Lid PTS, Londen. 
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F R I E N D S H I P 
P H I L A T E L I C S 
Speciale Aanbieding van Kwaliteltspakketlen met Thematische Verzamelingen 
(Motieven) met uitsluitend verschillende grotere zegels uit landen opgenomen 
In de Catalogi van STANLEY GIBBONS, ledere verzameling bevat een goede 
variatie In landen, zowel als In zegels met zoveel mogelijk verschillende 
ontwerpen. 
Apollo 
Auto's 
Bloemen 

Churchill 
Diamantvormig 

Dieren 

Driehoekzegels 

Europa 
Fietsen en Motorfietsen 
Fruit en Groenten 

Godsdienst 
Insekten (geen vlinders 
en motten) 
Katten en Honden 

Kestmis 

Kleder- en Haardrachten 
Landkaarten 

Motor Transport 
Muziek en Musici 
Naakt (Schllderlien) 

Olympiaden 

Paarden 

Padvinderij 

„CONCORDE" FIRST DAY 
NL 1 1969 Eerste Vlucht 

100 / 4.50 
100 
100 
200 
300 
500 
100 
100 
300 
100 
200 
300 
500 

1000 
130 
200 
100 
25 

100 
200 
100 

100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
200 

25 
100 
100 
200 
100 
200 
500 
100 
200 
100 
200 

en Fl 
van 

6.00 
3.50 
8.00 

12.50 
25.50 
10.50 
4.00 

16.50 
3.75 
8.00 

13.C0 
24.00 
55 ro 
4.75 

16 50 
12.00 
1.25 
4.00 
6.25 
3.75 

4.50 
4.50 

12.00 
3.75 

12.00 
3.75 
3.75 
8.00 
1.25 
3.75 
4.50 

11.50 
3.75 
8.00 

27.50 
3.75 
8.00 
5.00 

12.50 

1ST FL 
CONCi 

NL 2 21 Januari 1976 Eerste Commer 
NL 3 22 Januari 1976 Eerste Commerc 

Postzegels op postzegels 
(en Jubilea) 
Raketten en Luchtruimte 

100 

100 
200 
309 
500 

1000 
Reuzen (extra grote zegels) 100 

Rode Kruis en Anti-T.B. 
Schilderijen 

Spoorwegen en 
Locomotieven 

Sprookjes 
Schepen en Boten 

Sporten 

Transport 

Vis- en Zeeleven 

Vlaggen 
Vliegtuigen 

Vlinders en Motten 

Vogels 

GHTS COVERS. 
3RDE F D C 
ciele Vluctit Londen-Bahra 
ele Vlucht Bahrain-Londen 

200 
300 
500 
100 
100 
200 
300 
530 

100O 

100 
200 
50 

100 
200 
300 
10O 
200 
300 
500 
200 
500 

1000 
100 
200 
50 

100 
200 
100 
200 
100 
200 
300 
500 

f 

5.00 

3.75 
8.00 

13.00 
27.00 
72.00 
3.50 
6.50 

10.00 
18.00 
3.75 
3.75 
8.00 

12.00 
27.00 
72.00 

4.50 
12.00 
2.75 
3.75 
8.00 

12.50 
3.75 
8.00 

12.50 
26.80 
8.80 

24.00 
50.00 
4.00 
9.00 
2.00 
4.00 
9.00 
4.50 

11.00 
3.75 
8.00 

12.00 
27.50 

3,00 
n /18,00 

Cover / 19,50 
NL 4 24 Mei 1976 Post Office Souvenir Cover, first flight to 

Washington / 3,50 
NL 5 24 Mei 1976 Eerste Commerciële Vlucht Londen-Washington 

Cover f 10,00 
NL 6 25 Mei 1976 Eerste Commerciële Vlucht Washmgton-Londen 

Cover / 10,00 
De Friendship ,,CONCORDE" Prijslijst met 20 verschillende First Day and 
Flight Covers wordt U op aanvrage heel gaarne toegezonden 
EILAND MAN. Complete Collectie van Zestien „COMMEMORATIVE" First 
Day Covers. 
1973. Inauguratie Eigen Postdienst, Honderd Jaar Stoomtrein, Gouden Jubi

leum Grand Prix, Koninklijk Huwelijk 
1974. 150-jarig bestaan Kon Reddingboten Instituut T T Motor Races, Histo

rische Uitgave, 100 jaar Geboorte Sir Winston Churchill idem Souvenir 
Sheet, 

1975. Pioniers, Cleveland, T T Motor Races, Goldie Manx Bijbel Uitgave 
1976. Bi-Centenary Feesten U S A , idem. Souvenir Sheet, ICO jaar Paardentram 

in Douglas 
Zeer aantrekkelijke collectie van zestien kleurrijk geïllustreerde First Day 
Covers met zegels die sterk in populariteit toenemen / 79,— 
WINSTON CHURCHILL COLLECTIE VAN COMPLETE SERIES en 
SOUVENIR SHEETS. 
Hcofdzaklijk uit Afrikaanse en Aziatische landen Hoge cataloguswaarde De 
collectie bestaat uit 9 verschillende complete sieries (56 zegels) en 6 Souvenir 
Sheets 17,5« 

BRITSE NIEUWTJES 1976. 

Gr. BRITTANNIE 

EILAND MAN 

GUERNSEY 

JERSEY 

100 Jaar Telefoon 
Pioniers 
Rozen 
Bi-Centenary Feesten 
100 Jaar Paardentram 
Europa 
Vuurtorens 
Europa 
Banden met Amerika 
Idem, Souvenir Sheet 

Aant 
zegels 

4 
4 
4 
4 
4 

3x2 
4 
2 
4 
4 

Serie 
sostfns 

/ 3 00 
300 
300 
3 50 
300 
3 75 
2 75 
8 00 
3 50 
3 60 

Serie 
gebruikt 

f 
3 00 
300 
300 
3 50 
300 
3 75 
2 75 
— 3 50 

3 60 

F 

F DC 
t 

3 75 
3 75 
3 75 
4 00 
3 75 
4 50 
3 50 
8 75 
4 00 
4 10 

resen-
tatie 

pakket 
/ 3 75 

3 75 
3 75 
4 00 
3 75 
4 50 
3 50 
8 75 
4 00 
4 10 

De „FRIENDSHIP PHILATELIC" Prijslijsten van postzegels, First Day Covers 
en Presentatie Pakketten voor GROOT BRITTANNIE, EILAND MAN, GUERNSEY 
en JERSEY worden U op aanvraag gaarne toegezonden NIEUWTJES ABON
NEMENT voor deze landen worden gaarne door ons verzorgd 
BESTELLINGEN KUNT U DOEN OP DE ACHTERZIJDE VAN UW POSTGIRO-
OVERSCHRIJVING OP NEDERLANDSE GIROREKENING No. 358 9172 ten name 
van FRIENDSHIP TOURS LTD. 
Minimum bestelling / 20 h ƒ 1 , — voor portokosten, portokosten voor grotere 
bestellingen bedragen ongeveer 5% van het totaalbedrag 
SATISFACTIE GEGARANDEERD WIJ ZIJN ALTIJD GAARNE TOT UW DIENST 

FRIENDSHIP PHILATELICS 
73, The Street, ASHTEAD, Surrey, KT21 1AA, ENGELAND. Tel. ASHTEAD 78471. 

UIT ARABISCHE LANDEN 
105 VERSCHILLENDE SOUVENIR SHEETS. Een uitstekende verzameling 
zonder kleine Sheets uit Sjarjah Alle zijn aantrekkelijk, inclusief Goja s 
..LA MAYA", ,,CONCORDE" en vele andere populaire thema's, zoals Dieren, 
Automobielen Vogels Bloemen enz / 37,50 
PAKKET MET 666 VERSCHILLENDE ZEGELS UIT ARABISCHE LANDEN, 
inclusief vele korte series met Raketten, Dieren, Bloemen, Schilderijen, enz 

ƒ 24,00 

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 Nederland ƒ 290 — 
Elke aanbieding wordt beantwoord 

A. J. de Wit 
Postbus 7055, Amsterdam Z, tel. 713489 

HILVERSUMSE Postzegel- & Muntenhandel 
Hilvertsweg 87, tel: 02150-15095 b.g.g. 02942-1707 

Grote sortering Postzegels, F D C 's en Munten Speciaal Ne
derland, alle merken albums, catalogi, stockboeken Billijke 
prijzen' Tevens te koop gevraagd Nederland Voor goed mate
riaal betalen wij hoge prijzen i 
Geopend 10-18 uur, vrijdag 21 uur, maandag gesloten 
WIJ stellen Uw bezoek zeer op prijs 

Adolf Kosel KG. 
Postfach 55, Hebragasse 9, A-1095 Wien 

Drie filatelistische evenementen die 
zicti lenen om er een speciale verza
meling van aan te leggen: 

1000 jaar Oostenrijk 
Olympisclie zomerspelen IVIontreal 
1070 
HAFNIA 70, de eerste internationale 
postzegeltentoonstelling in Dene-
marken. 
Als u hiervoor belangstelling hebt, 
vraag dan onze prospectus hierover 
aan: 

Adolf Kosel KG. 
Postfach 55, Hebragasse 9, A-1095 WIENS, 

Oostenrijk 

SAMMLER-DIENST, hét Duitse fllatellstlsch blad, 
verschijnt elke 14 dagen abonnementsprijs / 45 — per jaar {of / 23 50 per halfjaar), 
proefnummer tegen ƒ 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 bel 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 

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

St Jansstraat 5, Amsterdam Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam Tel (020) 2366 25, privé (020) 4453 62 
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De 50ste L&F-veiling bracht weer sensationele 
record-opbrengsten, b.v. 
Beieren nr 1 verticale strip van drie 
gestempeld DM 15 000 — 
Saksen nr 1 gestempeld kabinetstuk 12 500 — 
Lübeck Ml nr 6 aangesneden met nr 7 
op brief met balkstempel 9 OOO — 

Nederland 1926/73 complete postfrisse 
verzameling Michel-waarde ca 8 000 — 9 000 -
België 1933 Mercier met handstempel-
opdruk postfns 1 800-
Spanje 1851 6 reales gestempeld 1 200 -

Maak ook gebruik van de relaties over de gehele wereld en de uitstekende resultaten van de L&F-veilingen en zend ons 
NU UW INZENDING voor de eerstvolgende veiling VÓÓR SEPTEMBER 
WIJ kopen ook steeds grote objecten en kostbare losse zegels a contant 

Lange & Fialkowski - Langgasse 20/22 - Telefoon 303013 - D-6200 Wiesbaden 

OM TE STELEN . . . 
zo aantrekkelijk is onderstaande aanbiedingi Kent u trouwens 
een andere handelaar die alle hoofdnummers van de Neder
landse boekjes steeds leverbaar heeff U vindt de pnjs mis
schien te hoog' Goedkoop zijn ze inderdaad met Vast en ze
ker IS er echter nog geen enkele verzamelaar die de waarde 
van het destijds aangekochte nu ziet dalen Integendeel van 
boekjes kun je rijk worden zonder te stelen 

Trouwens ook wel eens aan het buitenland gedacht' Leuk om 
mee te beginnen 

10 verschillende automaatboekjes West-Duitsland ƒ 70 — 
8 verschillende automaatboekjes Berlijn ƒ 67 50 
België kompleet (13 boekjes) ƒ 160 — 
30 verschillende automaatboekjes Zweden ƒ 175 — 
20 verschillende automaatboekjes Finland ƒ 100 — 

1H1 
1H2 
1H3 
1H4 
1H6 
1H7 
1H8 
1H9 
1H10 
1Mx 
1My 
IMz 
2H1 
2H2 
2H3 
2H4 
2H5 
2H6 
2H8 
2H9 
2H10 
2Mx 
2My 
2M2 
3yD 
3yW 
3a 
4yD 
4yW 
4z 
5m 
5n 
6a 
6b 
6c 
6d 

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 
1800 
18 00 
75 00 

150 00 
22 50 
35 OO 
15 00 
10 00 
800 

12 50 
10 00 
13 50 
15 OU 
15 00 
15 00 

350 00 
90 00 
67 50 

6e 
6eF 
6tFp 
6fFq 
7a 
7b 
7bF 
8a 
BaF 
8b 
8b F 
Bc 
8cP 
9a 
9aF 
9b 
9cF 
9d 
9dF 
9e 
9eF 
9! 
9fF 
9g 
9gF 
9hC1 
9hC2 
9hF71 
9hF72 
lOaD 
lOaW 
lOaF 
lObF 
I I a 
11b 
12a 

22 50 
800 

10 00 
13 50 
800 
800 
900 

18 00 
18 00 
20 00 
20 00 
60 00 
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 

14a 
14bC2 
14bD1 
15aC1 
15aC2 
16aC1 
16aC2 
16aD1 
16aD2 
16b 
17a 
17b 
18aD1 
18aD1d 
18aD2 
18b 
19a 
19b 
20a 
21 a 

8 00 
8 00 

12 50 
17 50 
6 50 
800 
800 
900 

50 00 
5 50 
8 00 
800 
750 

125 00 
450 
450 
450 
450 
400 
400 

TELBLOKKEN 

Niet genoemde 
incidenteel 
aanwezig 
3a 
3yW 
4yW 
5m 
5n 
6eFgr 
6fFp 
6fFq 
7b 

20 OD 
40 00 
30 00 
40 00 
40 00 
30 00 
20 00 
25 00 
12 50 

9hC1 
9hC2 
8hF71 
9hF72 
lOaD 
lOaW 
11a 
11b 
12a 
14a 
14bC2 
14bDl 
14bC2gr 
14bD1gr 
15aC1 
15aC2 
16aC1 
16aC2 
16aD1 
16aD2 
16b 
17a 
17b 
IBaDI 
18aD2 
18b 
19a 
19b 
20a 
21 a 

75 00 
60 00 
30 00 
30 00 
25 00 
25 00 
40 00 
55 00 
22 50 
15 00 
12 50 
40 00 
3S0O 
45 00 
30 00 
1000 
12 50 
1250 
15 00 
75 00 
750 

1000 
1000 
20 00 
6 50 
600 
600 
600 
5 00 
500 

ROLZEGELS (nummers volgens speciaal katalogus genummerde rolzegels) 

461a 
461b 
461c 
468 
794a 
794c 
794d 
617 
618a 
618b 
618c 
618d 
619a 
619b 
619c 

los str V 5 

300 
500 

32 50 
30 00 
1 75 
0 60 

17 50 
7 00 

12 50 
7 00 

900 
15 00 

180 00 

5 25 
1 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 

1250 
500 
2 50 

45 00 
15 00 
175 
1 50 
1 35 

15 00 
2 50 

50 00 

50 00 

37 50 
15 00 
7 50 

300 00 

5 25 
4 50 
300 

7 50 

20 00 
12 50 
30 00 

629d 
630c 
630d 
632a 
632b 
632c 
6320(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 

700 
800 

150 00 

los str V S 

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 CO 
50 00 
95 00 
18 00 
15 co 
12 50 
65 00 
45 00 
60O 
5 00 
7 00 

22 50 

Kol lect le Automaatboekjes Hoofdnummers kompleet 1H/21a Hfl 4000 00 
Kol lect ie Kombinaties uit automaatboekjes NVPH kompleet A/K Hfl 650 00 
Katalogus automaatboekjes 1976/77 Hfl 8 30 plus porto Hfl 120 
Katalogus genummerde rolzegels Hfl 3 95 plus porto Hfl O 80 
Speciaal katalogus combinaties Nederland ƒ 4 75 plus porto f 1 20 
Attentie MINIMUM BESTELLING Hfl 25 00 uitgezonderd Katalogle 
Voor de gehele aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en pr i iswi jz igingen soms voorbehouden 
Orders beneden Hfl 400 00 plus porto 
Geen vooruitbetal ing a u b vanwege de sterk wisselende voorraad 
Geen winkel en bezoek na afspraak 

A dam 700 jaar 
C1 0 30 (17g) 4 00 12 00 
D2 030 (17g) 37 50 37 50 
D2 030 (15g) O 90 2 70 
D2 O 35 (15) 1 00 3 00 
Teststrip Shirley blauw 

40 00 200 00 
Diverse teststrips (5 zegels) zowel met An
dreaskruis als blanco en rol tanding ä Hf! 25 — 
per strip In totaal 11 versoh strips leverbaar 
Tevens 1 grootformaat blanco met nr Hfl 50 00 
plus 1 kleinformaat Hf! 25-— belde in 5-strip 

Voorlopers ongenummerde rolzegels volgens 
NVPH 
172 per 5 50 00 
172d per 5 / 50 00 
175 per 5 / 5 0 00 
177 per 5 ƒ 60 00 per 21 f 220 00 
178 per 5 / 50 CO per 21 ƒ 180 00 
356a/d (lOz) / 140 00 
379 a/d (102) ƒ 20 00 

per 21 / 180 OO 
per 21 ƒ 180 00 
per 21 ƒ 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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RAPPVEILING 
27 september  2 oktober 
ZÜRICH  ZWITSERLAND 

m<rmmmmm% 
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Brief met eerstedagstempel! 
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De aanbieding omvat 8000 Icavels 
met een geschatte waarde van ƒ 6.000.000,— 

Wij garanderen de echtheid van de verl(ochte zegels gedurende een termijn van vijf jaar. 

Wij vestigen speciaal uw aandacht op: 
Nederland: enige honderden kavels met prachtige klassieke stukken ongebruikt, gestempeld en op brief. 
Meer dan 30 stuks 10,—gulden-waarden, ook in blokken van vier. Tentoonstelling 1924 in complete vel
len Luchtpost 1951 in postfrisse originele vellen. Vele originele Nederland-verzamelingen in kavels. 
België: Grote keuze in eerste emissies. Luik 1920 in velletjes van 10 stuks. Rode Kruis, Staalhelm, Mer-
cier, Blauwe Madonna, enz., alles in meerdere exemplaren, gedeeltelijk in blokken van vier. Spoorwegze
gels 1915 - nrs. 48/57 - in complete series postfris en gestempeld. Grote verzamelingen en kavels. 
Luxemburg: Speciaal nrs. 1 & 2,, alle dure series meermaals, 10 stuks van het geboorteblok van 1923. 
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Wij bieden aan: Europa, klassieke uitgaven en dure topseries van alle landen. Skandinavische landen, 
Frankrijk, Zwitserland, Britse Gemenebest, Oud-Duitsland, Duitse konolién, Griekenland, speciale verza
meling grote Hermeskoppen, U.S.S.R. en Polen met grote zeldzaamheden, Spanje, Agentiniè, Uruguay 
en Peru met de grootste zeldzaamheden op brieven, Kolumbia met alle veelkleurige zegels los en op 
brief, Zeppelinpost met circa 400 kavels, en verder vrijwel alle landen ter wereld met vele grote originele 
verzamelingen. 

uöï^ïjj.W'^^A 

De veilingcatalogus met 150 bladen foto's in grootformaat, waarvan vele in kleur, wordt aan serieuze ge
gadigden gratis toegezonden, voor porto berekenen wij ƒ 5,— welk bedrag bij een eventuele aankoop 
verrekend kan worden. Zij die reeds eerder kochten ontvangen de catalogus gratis. 

ledere bieder en koper ontvangt gratis een complete opbrengstlijst na de veiling. 

P. RAPP 
Internationale Postzegelvellingen 

Lindenstrasse 2924 - Postfach 2924 

CH-9500 - WIL-ZWITSERLAND 
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Advertentie-inhoud 

De Nederlandsche Postzegelveil 
Postzegelhandel L A Schlosser 
Weibel 
Friendship Philatelies 
A j de Wit 
Hitversumse Postzegel- en 
del 
Adolf Kosel KG 
Filektura 
W Engelkamp 
Lanse & Fialkowski 

ng B V 406 
406 
407 
408 
408 

Munten han-

Postzegelhandel I F H Brouwers 
P Rapp 
Post en Zegel 
W van Splunter 

410 

Postzegelveiling Wiggers de Vries B V 
Postzegelhandel Hartog Okker 
Postzegelhandel 
R F C Sturms 
E Bredenhof 
P W Memhardt 
J D Muis - Postzegelhandel 

t Raedthuys' 
Papua New Guinea 
C Loth 
Postzegelveiling Twenthia B V 
Titab 
1 H Ackermann 
Postal Covers 
Dordtse Postzegelveiling 

439, 440 
442 

408 
408 
408 
408 
409 
409 
411 
412 
412 
437 
438 

441 
443 
444 

447 
448 
450 
452 
452 
454 
454 
454 

C de Rivasson 
Omniphil Ltd 
Postzegelveiling van Amelsvoort B V 
'De Post' 
Drs C Quirijns 
Postzegelhandel I G I v d Kind 
De Apeldoornse Postzegelhandel 
J H Ackermann 
Phil makelaar-taxateur H Kuipers 
Star Stamp Co 
Postzegelhandel Hartog Okker 
Postzegelhandel 'Ceres' 
Overijsselse Postzegelveiling B V 
Van den Eynde B V 
1 K Rietdi|k B V 
Postzegelhandel 'Philpostor B V 
Zumstem & Co 
Postzegelhandel I van Mastrigt 
J H Ackermann 
N N P H 
Mozes Knap en Zoon 
Philareis 
1 C ) v d Kind 
Silphila postzegelgroothandel en 
verzendhuis 
Zupa 
Kleine annonces 
Internationale ruildag Zwolle 
Van Dieten postzegelveilmgen B V 
Davo 

454 
454 
456 
456 
458 
458 
460 
460 
460 
460 
462 
462 
462 
462 
464 
464 
464 
464 
466 
466 
466 
473 
473 

473 
473 
474 
474 
475 
476 

Oplage 48.000 exemplaren 

Pnns Bernhard 65 jaar: Herinneringskaart of env met stempel 
Soestdijk ƒ 2,75 - Max. Kaarten Gr v Prinst ƒ 2, 200 jr. V 
St. ƒ 2,25 - Sportserie- ƒ 4,25 - Interphil 76 Philadelphia: De 
Ned. Fil. Dst geeft 9 bijz env + 9 spec st uit: per stel ƒ 22,50. 

POST en ZEGEL - Linde 1 - Drachten - 05120-13043 

ZEER DRINGEND TE KOOP 

61 b/c 
203/07 
212/19 
220/23 
229/31 
236/37 
244/47 
257/60 
274/77 
279/B2 
300/04 
313/17 
327/31 

GEVRAAGD 
NEDERLAND 
POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

750,— 
57,50 

125,— 
37,— 
55,— 

360,— 
220,— 
120,— 
100,— 

60,— 
24,— 
23,— 
22,— 

Koop tegen kontani 
Nederland tegen c 

W. van S 
stekelbrem 8 -

Telefoon 010-21.66 

346/49 1250,— 
356/73 200,— 
402B/03B 215,— 
474/89 200,— 
518/37 2425,— 
538/41 17,— 
573/77 26,— 
592/95 120,— 
592/95 in 
kompl. vellen 3250,— 
602/06 30,— 
886-88 vellen 95,— 
lp 12/13 1175,— 

e betaling alles van 
Je hoogste prijzen. 

PLUNTER 
Rotterdam-14 

.77. Ook 's avonds 

nederlandsch 
maandblad voor 
Philatelie 
Verschijnt in de tweede helft 
van iedere maand 

raad van beheer 
Secretaris-
Mr Ant v d Filer, 
Tortellaan 69, 
's-Cravenhage-2023. 
Penningmeester: 
H. P. van Lente, 
De Cooise Warande, Flat B17, 
Mezenlaan 19, Bussum-1351 

hoofdredacteur 
A Boerma, F R P S. L , 
Bronsteeweg 86, 
Heemstede-1546, 
Telefoon 023-28 40 15 

adreswijzigingen 
niet naar de administrateur van 
het Maandblad maar naar de 
secretaris van de vereniging of 
afdeling waarbij u bent 
aangesloten 

Correspondentie over 
individuele abonnementen 
en adreswijzigingen van 
met-aangeslotenen 
naar de 

administrateur 
A van Laer, Da Costalaan 21, 
Amstelveen-1134, 
telefoon 020-41 29 56 

53e jaargang 
jul i /aug. 1976 
(620) 405 t /m 476 

I N H O U D 

jul i /augustus 1976 

HooffJartikpl 

abonnementen 
Voor leden van aangesloten 
verenigingen is het 
abonnementsgeld in de 
verenigingscontnbutie begrepen. 

Voor met-aangeslotenen (bij 
vooruitbetaling aan de 
penningmeester) franco per 
per jaar ƒ 30,— (binnenland) 
ƒ 50,— (buitenland). 

BIJ ingangsdatum per 1 april 
of 1 juli naar evenredigheid 
tot het einde van het jaar. 

post 

bij ingangsdatum per 1 oktober 
alleen in combinatie met de 
daaropvolgende volle jaargang 

Nummers van 
vorige jaargangen voor zover 
voorradig, bestellen bij de 
penningmeester, ƒ 4,00 franco per 
post. 

Alles bij vooruitbetaling op 
girorekening 70 69 68 
ten name van de Penningmeester 
van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te 
Bussum 

ADVERTENTIES 
PHILATELIE 
Sijthoff-Pers B.V. 
Wagenstraat 37, 
Postbus 1050, 
's-Gravenhage 
Telefoon 070-624562 
Toestel 464 of 405 

Denemarken, een aantrekkeli jk verzamelgebied 
Amenkaans dagboek 
Vijft ig jaar geleden 
Laatste postdagen van drs. H. de Jonge 
Groen van Prinstererzegel aangeboden in het 
gebouw van de Eerste Kamer der S ta ten-Ceneraa l . . . . 
Voor uw boekenplank . . . . 
Groningen maakt de 1000 vol 
Personalia 
Agenda van filatelistische gebeurtenissen 
Tentoonstel l ingen en jubilea 
Nederland 
Rijksdelen overzee 
Postwaardestukken 
Luchtpost 
Stempels 
Nieuws uit België 
Brief uit Londen 
Verenigde Naties/Verenigd Europa 
Zuid-Afr ika - Wi j lazen voor u 
Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
Verenigmgsnieuws 
Nieuwe uitgiften 

413 
414 
417 
419 
420 

420 
421 
421 
422 
422 
423 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
432 
432 
434 
436 
446 
449 
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linlllitEll! 7=1 
NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE WAARIN OPGENOMEN 'DE PHILATELIST' 1976 
Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

POSTZEGELEMISSIEPROGRAMMA 1977 
Op een ongebruikel i jk vroeg ti jdstip 
in het lopende jaar heeft de 
directeur-generaal van PTT, drs. Ph. 
Leenman, het emissieprogramma 
voor volgend jaar bekendgemaakt. 
Het ti jdstip viel evenwel te vroeg 
voor publikatie in het jun inummer 
van het Maandblad. De bekendma
king geschiedde in de openingstoe
spraak van drs. Leenman voor de j u 
bi leumtentoonstel l ing van de 65-
jarige Internationale Vereniging Phila-
telica in Emmeloord, op 26 mei 1976, 
toen het jun inummer van het 
Maandblad al gedrukt en verzonden 
was. En al ontbreken nog de waar
den, de gelegenheden zijn bekend 
en voor vele verzamelaars zijn er ver
rassingen bi j . Er is een veelheid van 
thema's: 

januari/februari: 
Verkiezing voor de Tweede Kamer 
der Staten Generaal; 
Landelijke voorl ichtingscampagne 
,,Verstandig met energ ie" ; (gecom
bineerde uitgifte van twee langlo
pende postzegels). 

maart: 
Vijfde eeuwfeest van ,,De Delftse Bij
be l " . 

april: 
Zomerpostzegeis 1977 met onder
werpen uit de Romeinse t i jd in ons 
land. 

Toeslagserie ten bate van de interna
tionale postzegeltentoonstel l ing 
,,Amphilex 77". 

juni: 
Tweede eeuwfeest Nederlandse 
Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel. 

september: 
Vereniging voor Arbeids- en wel
zi jnszorg voor minder Validen, 

AVO-Neder land vijft ig jaar; 
Water loopkundig Laboratorium te 
Delft vi jft ig jaar; 
Tandheelkundig onderwijs in Neder
land honderd jaar; 
(gecombineerde jubi leumserie van 
drie bi jzondere postzegels). 

november: 
Kinderpostzegels 1977, waarvan het 
thema zal z i jn : , ,de vei l igheid van het 
k i n d " . 

Europazegels worden niet verwacht, 
evenmin als een uitgifte voor de Ver
enigde Naties of een van haar jubi le
rende organen. 

Cijferzegels ook twee- en vierzijdig 
getand 
De nieuwe cijferzegels van 5 en 10 
cent die al in twee verschil lende 
postzegelboekjes (20a en 21a) driezi j-
dig getand waren gedrukt, z i jn, sa
men met de 25 cent, ook vierzi jdig 
en tweezi jdig getand verkrijgbaar. 
In het eerste geval gedrukt in vellen 
van tweehonderd en in het tweede 
geval in rol len van duizend stuks. 
Er zi jn afstempelingen bekend van 24 
april 1976 van 's-Gravenhage van zo
wel de vier- als de tweezi jdig getande 

zegels. In september kan de 40 cent 
tegemoet worden gezien en in no
vember de waarde 45 cent, beide ge
drukt in vellen (vierzijdig) van twee
honderd en in rol len (tweezijdig ge
tand) van duizend stuks. 
De samenstell ing van postzegel
boekje 20a is 3 X 55 (Juliana Regina) -I-
2 X 10 en 3 X 5 cent; van boekje 21a: 
4 x 4 0 - l - 2 x 1 0 - 1 - 4 x 5 cent. 
Professor Wim Crouwel , die al eerder 
Nederlandse postzegels ontwierp -
Internationaal postaal overleg (1963), 
Wi lhelmus van Nassouwe (1968) en 
Wereldtentoonstel l ing EXPO '70 in 
Osaka (1970) - zet het volgende op 
het geboortekaartje van de nieuwe 
cijferzegels: 
,,De enige gegevens van PTT-zijde 
waren het formaat en de wens om 
per zegel niet meer dan één kleur 
toe te passen. Een ui tdaging! Cijfer
zegels moeten mijns inziens funct io
neel, dus helder en duidel i jk z i jn. Als 
uitgangspunt voor de vormgeving 
koos ik vormen gebaseerd op een 
basisconstructie van 90° en 45° r ich
t ingen, dit als onderscheid met de 
Van-Krimpenserie uit 1946. Voorts 
een tweedimensionale ruimtel i jkheid 
om optische vergrot ing van het 
kleine formaat mogeli jk te maken." 

Ruilbeurzen en ruildagen 
Om meer materiaal te krijgen is het 
bezoeken van ruildagen van groot be
lang. Elke maand publ iceren wi j een 
lijst van plaatsen waar rui lbeurzen 
worden gehouden door de aangeslo
ten verenigingen. Alleen al het feit 
dat alleen een bij de bond en/of het 
Maandblad aangesloten vereniging in 
deze agenda kan worden opgenomen 
geeft een zekere bescherming tegen 
ongewenste bezoekers. Ook in dit 
blad kunt u onder het hoofd Bondsin
formatiebureau bij het Bondsnieuws 

een waarschuwing lezen tegen met 
name genoemde f iguren die bij voor
keur op ruildagen opereren. Het is 
uitermate belangrijk voor regelmatige 
bezoekers van ruildagen om derge
li jke prakti jken meteen te melden aan 
het bondsinformat iebureau. Een 
waarschuwingsdienst kan alleen maar 
goed funct ioneren als alle belang
hebbenden samenwerken. Neem 
kennis van de mededel ing van de 
beheerder van het informatiebureau 
en doe er uw voordeel mee. 
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Denemarken 
een aantrekkelijk verzamelgebied 

Pleidooi voor een huis-, tuin- en keukenverzameling 

De komende HAFNIA-76, eerste internationale postzegel
tentoonstel l ing onder F.I.P.-patronaat in Denemarken, 
vestigt de ogen van de filatelisten in het bi jzonder op dat 
land. Dit l i jkt een goede reden om eens een pleidooi te 
houden voor dit verzamelgebied, dat vele aantrekkeli jke 
kanten heeft. 
Helemaal de eerste , , internat ionale" tentoonstel l ing is dit 
echter toch voor Denemarken niet. Vi j fentwint ig jaar ge
leden werd in Kopenhagen een , , internat ionale" postze
geltentoonstel l ing georganiseerd - weliswaar niet onder 
F.I.P.-patronaat. Hieraan herinnert nog een blokje waarin 
de nummers 1 en 2 (Yvert) samengedrukt z i jn. Dit blokje 
was niet geldig voor frankering en wordt thans in de 
meeste catalogi niet meer genoemd. Mi jn oude Michel -
van 1 9 5 7 - z e g t dat het een ,,particuliere uitgave" is. Daar 
het eeuwfeest van de Deense postzegels ermee herdacht 
zul len de ,,centenary"-verzamelaars het echter ongetwi j 
feld in hun collectie opgenomen hebben. 
Doch laten we liever ki jken naar de , ,of f ic iële" uitgaven. 
De tel l ing van Yvert komt tot 594. Dat wijst er al op dat er 
in het algemeen een zeer matige uitgavenpolit iek ge
voerd is. Vergeli jkt u maar eens: Nederland: 1022, Bel
gië: 1754, Hongari je: 2436 en Rusland: 4142! (Catalogus 
Yvert en Tellier, van bladzijde 853 af). 
Bovendien is het een groot voordeel dat er eigenli jk maar 
één werkel i jk heel lastige zegel bij is, nummer 1. Dan 
komt nummer 33, ook wel aan de prijzige kant doch nu 
we een pleidooi houden voor een gewone prett ige , , lan-
denverzamel ing" zouden we u wi l len voorstellen de serie 
32/34 gewoon over te slaan en te volstaan met 35/37. Dan 
hebt u evenveel plezier van het verzamelen en het kan 
met een iets bescheidener beurs ook nog gedaan wor
den. Het rustig overslaan is beter dan wat men in vele 
Denemarkenverzamelingen ziet, het , ,smokkelen" en - al 
of niet opzettel i jk - de verkeerde zegels op de nummers 
32/34 onderbrengen! 
Misschien zi jn er wel lezers die vinden dat ik hier onge
veer onzedel i jke voorstel len doe. Laten die dan maar niet 
verder lezen. Dit artikel is beslist niet bedoeld voor ver
gevorderde en/of wetenschappeli jke verzamelaars - wat 
men daar onder dan ook moge verstaan - doch heeft ten 
doel de gewone verzamelaar eens te wijzen op enkele 
aspecten van het verzamelen van de zegels van Dene
marken die het mogeli jk maken hiervan een aantrekke
li jke - wat ik zou wi l len noemen , ,huis-, tu in - en keuken
verzamel ing" - aan te leggen. 

Specialisatie - naar keuze 

Het aantrekkeli jke van Denemarken vind ik zelf dat men 
er op vele onderdelen - al naar men lust en middelen 

heeft - verder op kan doorgaan. Nummer 2 bi jvoorbeeld 
kunt u desgewenst , ,p laten" . Er is een zeer goede hand
leiding, geschreven door de heer Lund, besproken op 
bladzijde 369 van de jaargang 1975 van het Maandblad. 
U kunt ook volstaan met de zeer uitgesproken kleurver
schillen op te nemen of u kunt één exemplaar genoeg 
v inden. 
Dat van de emissies 1870/1885 de omli jst ing normaal of 
kopstaand voorkomt weet zelfs Yvert. Bovendien bestaan 
ook bij deze emissie zeer uitgesproken kleurverschil len. 
Zo kunnen we doorgaan. Uitgesproken kleurverschil len 
vinden we zelfs nog bij de laagste waarden van de emis
sie 1948 - Frederik IX - die bovendien nog verschil lende 
types vertonen. Allemaal heel goedkope zegeltjes waar
mee u nog met resultaat en zonder kosten verder kunt 
komen dan de catalogus direct aangeeft. 

Cijfers met recordduur 

Het in 1905 ingevoerde ci j fertype van Denemarken heeft 
naar mijn gevoel langzamerhand wei een record gesla
gen. Met enkele kleine wijzigingen in tekening, nieuw 
watermerk en nieuw drukprocédé, heeft dit type het toch 
in feite tot vandaag de dag volgehouden. Nog in 1974 
verscheen er een 50 ore bru in. Als u alleen de zegels in 
dit type neemt - en dan met alle variëteiten, samenhang 
uit postzegelboekjes en automatenrol len, en wat er ver
der maar mogeli jk is, dan is dat een type waarop u echt 
eens kunt gaan studeren. U zult er jaren mee bezig 
kunnen zijn en dan hebt u het nog niet bij elkaar. Niet 
omdat ze zo duur zijn maar omdat hier echt geldt wat 
een handelaar mij vroeger eens leerde: Postzegels moet 
je niet zoeken, die moet je v inden! 

7. Yvert 153/156 - m blok van vier wel aantrekkelijker 
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2. Yvert 248 - in blok van dne plus een gevi/one frankeerzegel 

Samenhang en reclame 

Nu we in verband met de gewone frankeerzegels over 
„samenhang' spreken moeten we nog even enkele an
dere bekende gevallen noemen. Iedereen kent de num
mers 153/164 (afbeelding 1). Weer zo'n voorbeeld dat 
men net zo ver kan gaan als men zelf w i l . Het beschei
den houden met twaalf losse zegels of toch proberen de 

5. Zwaar gestempeld, ook nu bij Denemarken nog frequent 

laatste wordt door Yvert als blok van vier als „ b l o k " ge
catalogiseerd. Mi jns inziens ten onrechte, dat blok van 
vier is gewoon een velletje uit een postzegelboekje en 
geen speciaal uitgegeven „ b l o k " . Daarmee heeft Dene
marken officieel gewacht tot de HAFNIA 76! 
Een speciaal woo rd moet natuurl i jk gewijd worden aan 
de zegels met reclame-aanhangsel. Van 1927 tot 1933 
werden postzegelboekjes uitgegeven met aan de hecht-
rand steeds twee reclame-vignetten, naast vier zegels, 
voor particuliere bedr i jven. Speciaal General Motors 
heeft daarvan uitvoerig gebruik gemaakt. De Facit-
catalogus noemt er 64, oplage van 4000 tot enkele mi l
joenen. Hoewel de cataloguswaarde niet exceptioneel 
hoog is ziet men ze in Nederland maar heel zelden. 

Postfaerge 

3. Postfaerge - alleen echt met ovaal veerstempel! 

drie blokken van vier bij elkaar te kr i jgen. Wat overigens 
niet meer zal meevallen! 
Ook de serie 246/248 bestaat in samenhang met op drie 
, ,molen"-zegels, telkens één gewone frankeerzegel van 
respectievelijk 5, 10 en 15 öre per blok, uit postzegel
boekjes (afbeelding 2). En in paar kan men bi jvoorbeeld 
zoeken de nummers 210 met 267A of 259A met 269. Deze 

4. Officieel eerstedagstempel uit 1947 (Yvert 314) op particuliere 
envelop 

Bij België neemt Yvert de (spoorweg) pakketzegels apart, 
bij Denemarken echter gewoon tussen de normale fran
keerzegels. Mijns inziens onjuist; het zijn pakketzegels 
voor de per veerdienst verzonden pakketten. Herkenbaar 
zijn de gebruikte zegels aan de ovale stempels (afbeel
ding 3). Als u er één tegenkomt met een gewoon rond-
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6. Van \Nenen via Kopenhagen aangetekend naar Den Haag. In 
de stand op de WIPA verkocht de HAFNIA al de blokken, doch 
ze konden alleen in Kopenhagen afgestempeld worden 

stempel - om van machinestempel maar te zwijgen -
weet u meteen dat u met een vervalsing te doen hebt. En 
die komen helaas in Nederlandse rondzendingen nog 
wel eens voor! 

Eerstedagenveloppen 

U begrijpt dat fdc's er in Denemarken ook z i jn . Zelfs al 
veel langer dan - semi-officieel - bij ons. De eerste geca
talogiseerde fdc is van de emissie ,,Vitus Bering' van 1941 
(278/280). Daarvan werd toen meteen een stempel In Ko
penhagen (afbeelding 4) en In Horsens gegeven. Oplage 
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respectievelijk 15.000 en 36.000 enveloppen, dus niet 
meer zo gemakkeli jk te v inden. Overigens zi jn niet voor al Ie 
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7. Moderne ,,grote frankering" Voor verrekeningsdoeleinden 
worden de hoogste waarden afgestempeld - gevolg een ,,een-
heid" met een frankeerwaarde van 25 x 25 is 625,— Kr. ofwel 
ruim f 300,—. Een dergeli/k stuk ,,verlevendigt" uw verzameling, 
ook al moet u zich van de ,,waarde" geen overdreven voorstel
ling maken 

gelegenheidszegels fdc's uitgegeven. De zegels 
, ,Ho l land-hu lp" uit 1953 bestaan niet met officieel eerste-
dagstempel. Voor de moderne zegels zi jn de oplagen na
tuur l i jk , net als bij ons, heel wat hoger en die zijn niet zo 
moei l i jk te kri jgen. 

Kwaliteit afstempelingen 

Heeft Denemarken als verzamelgebied vele p luspunten, 
er is een minpunt dat ik even wi l noemen. Er werd en 
word t vaak heel zwaar gestempeld (afbeelding 5). Juist bij 
de goedkopere zegels hangt het gezicht van uw verzame
ling er van af dat u daarbij selectief bent. 

We zien vaak zelfs in tentoonstell lngsverzamelingen de 
goedkope waarden - uit de t i jd dat men met de verzame
ling begon - in veel mindere kwaliteit dan de later aan
geschafte betere stukken. Het is niet alleen voor de jury, 
maar ook voor u zelf als u helemaal alleen voor uw ple
zier verzamelt, prettiger om altijd goede exemplaren met 
niet te zware stempels te z ien. 

Conclusie 

Het is absoluut onmogel i jk in dit bestek alle aspecten van 
Denemarken als verzamelgebied te behandelen. We 
hebben bi jvoorbeeld afgezien van de 'nevengebieden' , 
zoals Groenland - hoedt u voor maakwerk - Far Oer, 
Sleeswijk en eventueel het voormalige Deens West Indiè. 
De bedoel ing was slechts eens te wijzen op een land dat 
voor wie eens iets anders wi l dan een ,,albumverzame
ling Neder land" mogel i jkheden biedt. 
Fl. 

Hebreeuwse karakters 
op een Nederlandse postzegel 

1792 naar ons land kwam uit Frankfort aan de Main , dat 
hij gehuwd was met Haasje Nanas. Het echtpaar had zes 
k inderen. Loos werd in 1799 failliet verklaard en vertrok 
in 1801 met onbekende bestemming uit Leiden. 

In het Nieuw Israelitisch Weekblad van 26 maart 1976 
(Adat I I , 5736 in de joodse t i jdrekening) meldt Frans Ho-
gendoorn dat op de herdenkingszegel voor de 250-jarige 
staatsloterij, die op 3 februari 1976 is ui tgekomen, drie 
Hebreeuwse karakters voorkomen. 
Het zi jn de g immel , de beet en de joed, die samen het 
woord , ,gabai" vormen, hetgeen , ,penningmeester" be
tekent in het Nederlands. Deze aanduiding valt op het 
eerste gezicht niet op in de krul len onder de handte
kening van de lotenverkoper Gerri t Loos op het loteri j 
briefje uit 1797 dat op de postzegel is afgebeeld door Jo-
lijn van der Wouw. 
De heer Hogendoorn vertelt verder dat Gerrit Loos in 
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" ' "" tî T*- 1 c? i iP, bciê'̂ n»« >"*»* w V -̂Jsfei *äi J -t îicf 4(. t^ I 
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Omvangrijke postzegelboekjesdiefstal 

Ten nadele van de heer J. C. Hali is 
een groot aantal postzegelboekjes, 
waaronder zeer gezochte, alsmede 
postzegels, ontvreemd bij een dief
stal met braak. De totale waarde van 

het ontvreemde waaronder materiaal 
voor de veil ing van de Contactgroep 
verzamelaars Automaatboekjes en 
Rolzegels, bedraagt naar schatting 
ƒ125.000,—. 

De pol i t ie van Arnhem verzoekt de
genen die verdacht l i jkende aanbie
dingen van postzegelboekjes kri jgen 
zich met haar in verbinding te stel
len. Op aanvraag wordt een zo vol le
dig mogeli jke lijst van de ontvreemde 
postwaarden toegezonden. Contact
adres: 
J. C. Hali, Ulenpaslaan 51, Arnhem. 
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Amerikaans 
dagboek 

KL 641 vertrok ruim een half uur te Iaat van Schiphol. De 
computer die de zitplaatsen aanwijst viel halverwege uit, 
zodoende. Maar een gunstige w ind maakte dat de aan
komst in New York nog vijf minuten eerder was dan de 
dienstregeling vermeldde. 
In feite was de Amerikaanse reis enkele dagen eerder 
begonnen en wel in Den Haag; het Nederlandse Postmu-
seum vertrouwde mij de officiële Nederlandse inzending 
toe voor het vervoer heen en terug en het opzetten in de 
daarvoor aangewezen klasse van Interphil 76. Het be
kende vierkante KLM-koffert je met daarin een album met 
bladen genoeg voor vijf kaders en een indrukwekkende 
hoeveelheid douanedocumenten voor uit- en terugreis. 
Alles bijeen een vier k i lo. In de cabine van de Boeing 747 
- er waren slechts enkele onbezette stoelen, een bewijs 
van de populariteit van onze nationale luchtvaartrederij -
paste het koffertje precies onder de stoel. 
Wi j kwamen Amerika binnen over de monding van de 
Sint Laurensrivier en landden op J. F. Kennedy Airport 
midden- in een f l inke regenbui. De gang naar immigratie 
en douane is een betonnen koker - een rij van kokers 
met trappen en roltrappen - nergens een stukje glas; wel 
anders dan Schiphol! Immigratie noch douane gaven 
problemen, ieder was zakeli jk en vriendeli jk tegeli jk. 
Overstappen op een binnenlandse vlucht - een Boeing 
727 van TWA - en een vluchtje van twint ig minuten naar 
Philadelphia en daar een luchthaven, die een stad met 
meer dan vier en een half mi l joen inwoners echt niet 
misstaat. Er was geen rookverbod in de luchthaven, maar 
daar de meeste ru imten met tapijt gelegd zi jn mag daar 
niet gerookt worden ; een bi jzondere oplossing. Per taxi 
met vier rijen banken achter elkaar naar het hotel , waar 
een prima kamer mij wachtte, compleet met kleurentele
visie (acht programma's waarvan dr ie dag en nacht). 
Het was inmiddels 10 uur 's avonds, naar Nederlandse 
t i jd 3 uur in de volgende ochtend. Toch nog even in het 
hotel rondgeneusd en aldra verschillende oude kennis
sen ontmoet . De berichten van de tentoonstel l ing waren 
zeer verontrustend; ze zouden nooit op t i jd klaar z i jn ! 
Maar dat waren berichten van Europeanen; de Amerika
nen waren volkomen ontspannen, ,,have-a-drink and 
don ' t wor ry" . 
De volgende ochtend, vri jdag, met vier man in een taxi 
naar de tentoonstel l ing en inderdaad: de opbouw was 
nog lang niet klaar. 

Wegwerptentoonstelling 

Maar die opbouw ging zeer vlot zodra men aan het werk 
ging. De panelen van de verschil lende postadministraties 
en handelaren vlogen uit de g rond ; plastic panelen van 
ongeveer een halve meter breed en twee meter hoog, 
aan de bovenkant met een metalen strip vastgehouden 
en de verdiepte delen met plakplastic in verschil lende 
k leuren; alles groeide. 
Het opzetten van de off iciële inzending van Nederland 

Het gerestaureerde postkantoor waar de eerste Amerikaanse 
Postnriaster General Beniamin F. Franklin zi/n residentie had ge
bruikt een bijzonder stempel met de handtekening die Franklin 
desijds gebruikte - B. Free Franklin. In 1960 gaven de Amen-
kaanse posterijen een serie postzegels uit (Credosene) waann de 
aanduiding ,,Free" - vrij - ontbreekt. Hierbij afgebeeld de af
stempeling op een herdenkingsenvelop met een afbeelding van 
het histonsche gebouw waann nu een postmuseum is gevestigd. 

gaf geen probleem, John van Emden uit New York had 
de leiding en zei gewoon: ,,Zoek maar een goed plekje 
u i t " . Nu , dat werd gevonden vóór de stand van de Filate-
listische Dienst. 
De vijf kaders waren met hulp van twee vri jwil l igers in 
een uurtje gevuld en toen moesten de bovenkanten per 
twee kaders met een houten strip vastgespijkerd worden 
om het geheel te verzegelen. De latten waren er, maar 
de twee spijkers per kader erin slaan was voorbehouden 
aan een l id van de vakbond van t immer l ieden en wee 
degene, die zelf hamer en spijkers wi lde hanteren! De 
hele tentoonstel l ing zou onmiddel l i jk , ,p lat" gelegd wor
den. Enfin, het duurde bijna vier uren voordat de t im
merman verscheen en in vier minuten de kaders dicht
sloeg. 
De officiële opening op zaterdag 29 mei was een bele
venis; een aantal soldaten in un i formen uit 1776 met 
musketten , ,schoten" de tentoonstel l ing open, het volks
lied werd solo gezongen - jawel gezongen, er kwam geen 
orkest aan te pas - en een geestelijke ging voor in gebed. 
O m 2 uur 's middags begon het eigenli jke werk : de inde
l ing van de jury in groepen. Ik kwam in groep 10, l i tera
tuur, ledere groep had ongeveer veert ig inzendingen te 
beoordelen maar groep 10 had er ru im 170, het was dus 
aanpakken geblazen. Maar de l iteratuurklasse, die de 
avond tevoren nog diende als opslag van alle afval, was 
klaar met tafels voor de boeken en t i jdschri f ten en assis
tenten, die elkaar iedere dag afwisselden. 
's Avonds een officiële ontvangst in het Kunstmuseum en 
gelegenheid elkaar nader te leren kennen. Nederland 
was goed vertegenwoordigd met de Bondsvoorzitter mr. 
J. de Boer Azn, de heren P. A. W i j n , W. Baas, J. H- de 
Rijter en A. Boerma voor Amphi lex 77, die menige vraag 
moesten beantwoorden. 
De volgende dagen waren druk bezet met jurywerk, maar 
als men op 9 uur begint kan in een dag veel werk verzet 
worden. Daarna de tentoonstel l ing bezocht; de postze
gels wel te verstaan. 

Amerika 

Nog nooi t zag ik een dergeli jke hoeveelheid Amerikaanse 
inzendingen van een gehalte als daar werd ge toond; van 
de voorlopers tot het moderne gedeelte. Men kon 
er uren naar ki jken en steeds weer wat nieuws ontdek
ken. Maar ook de Zuidamerikaanse landen en Europa wa
ren van goed tot best ver tegenwoordigd; Japan had en
kele zeer goede inzendingen. 
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Nederland 

Ons land maakte heiaas een slechte beurt. Slechts een 
enkele inzending van een Nederlandse Amerikaan, die 
niet meer dan brons waard was, en verder niets. Het was 
werkel i jk bedroevend. Er moeten in ons land toch wel 
collecties zi jn die op internationaal niveau tentoongesteld 
kunnen worden . 
Naast de handelarenstands waren verschil lende gespecia
liseerde verenigingen en studiegroepen met een stand 
aan bod gekomen; men kon er inl ichtingen kri jgen en 
medeleden ontmoeten. Een bi jzonder goed idee, iets 
voor Amphi lex 1977? 
Wat ook opvie l , was het zogeheten ,,sociale" gedeelte, 
ledere dag verschil lende lezingen, vergaderingen en bi j 
eenkomsten van bijzondere groepen en verenigingen; 
men kon een keuze maken uit tenminste acht bi jeen
komsten per dag! 
Op zaterdagmiddag een symposium van de Postal History 
Society; een zeventigtal leden luisterde naar enkele voor
drachten over enkele landen en hun postgeschiedenis. 
Zelf mocht ik het spits afbijten met een kort overzicht 
van Neder land, van eofilatelie tot briefkaarten, waarop 
men het Strafport moet vo ldoen; iets wat een Amerikaan 
in het geheel niet kent. Daarna kwamen lezingen over 
Roemenië, Engeland en natuurli jk Amerika en na iedere 
lezing kon men vragen aan de inleider stellen. Een zeer 
geslaagde middag. 
De volgende dag iets bijzonders, een , ,schri jvers-ontbi j t" 
in het hote l . Als lid van het hoofdbestuur van de AIjP 
moest ik aan de hoofdtafel aanzitten en deze stond op 
het tonee l , zodat iedereen kon zien hoe men op een
zame hoogte zi jn roereieren-met-worst-en-spek naar 
binnen werkte. 
Typisch Amerikaans; zou hier niet mogeli jk z i jn ! 
Daarna met z 'n allen naar de tentoonstel l ing voor een 
, ,meet ing" van de AIJP. Ik mocht wat over ons Maand
blad vertel len. Wat het meeste opviel was een oplage van 
48.000 stuks. Een Amerikaan zei zich te schamen over zi jn 
eigen land waar een filatelistisch weekblad een oplaag 
heeft van 72.000 stuks, het grootste verenigingsorgaan 
niet meer dan 38.000 en dan nog een maandblad met 
12.000 exemplaren. Ook de prijs kwam ongeloofwaardig 
voor wanneer men ging vergeli jken hoeveel tekst ons 
blad heeft en wat men voor nog geen 40 dollarcent per 
maand kri jgt aan art ikelen. Ook het feit, dat de redactie 
advertenties kan weigeren schijnt een unicum ter wereld 
te z i jn . 
Nadien sprak Ernst Cohn uit New York over enkele pun
ten, die men in de gaten moet houden wanneer men 
over f i latelie schri j f t ; ook daarover was een levendige 
discussie. 
De avond tevoren was het Palmares (prijsverdeling) ge
weest. Het aantal gouden medailles getuigde wel van de 
kwali teit van het gebodene. 
Op de laatste dag, zondag 5 jun i , ging de tentoonstel l ing 
om 6 uur dicht. Gelukkig had ik een deskundige en een 
t immerman op het oog, zodat ik twint ig over zes bui ten 
stond met de collectie van het Postmuseum in de koffer. 

De terugreis was weer over New York, met een Boeing 
707 van Philadelphia en daar overstappen op een 747-B; 
alles van Panam. De terugreis ging via Londen en daar 
moest weer worden overgestapt op een Boeing 747 S.P., 
het laatste model dat met slechts twee of drie tussenlan
dingen rond de wereld vl iegt. Londen - Schiphol is min
der dan twint ig minuten vl iegen. 
De mooiste belevenis van de terugreis was het zien op
komen van de zon, op 10 ki lometer hoogte; de beste 
her innering is aan een land, waar slechts weinig niet mo
gelijk is en waar ik als buitenlander zo hartelijk ontvan
gen werd dat je je thuis voelde. Een prachtig land dat je ge
zien moet hebben om erover te kunnen oordelen. 

Bekroningen 

Van de vijf Nederlandse inzenders kreeg de heer A. Rh. 
Krijff voor zi jn Ballons montés de hoogste onderschei
d ing : verguld zilver. Zilver kreeg de heer D. Speksnijder 
voor zi jn Columbusinzending; brons ontvingen de heren 
P. J. Meurs (Textiel) en C. Szegedi (Bosnië). Het Maand
blad verdiende een zi lveren medail le. 
De zilveren bekroningen werden aangeduid als ,,large 
silver" maar aangezien deze tentoonstel l ing wel , ,zi lver" 
kende maar geen verzilverd brons, is deze onderschei
ding op één lijn te stellen met ,,zi lver". 

Huldiging Nederlandse delegatie 

Een van de aardigste gebeurtenissen was het voorstel len 
van de buitenlandse vertegenwoordigers ti jdens een 
lunch die werd aangeboden door de Amerikaanse bond 
van thematische verenigingen (ATA) op de 27ste jaarver
gadering in het Benjamin-Franklinhotel op 4 jun i . 
Op verzoek van ATA-voorzitter George Griffenhagen 
stelde mevrouw Mary Ann Owens de buitenlandse gas
ten, die aan haar tafel verenigd waren, aan de disgenoten 
voor. Mevrouw Owens, secretaresse van de ATA en te
vens thematisch juryl id van Interphi l 76, had vele nationa
l iteiten rond zich verenigd. De Nederlandse afvaardiging 
was met drie vertegenwoordigers de grootste. 
Achtereenvolgens werden inzender P. J. Meurs, vice-
voorzitter, en mevrouw I. C. S. M.Lokhorst-Vogelesang, 
secretaresse, van de Beeldfilatelist, onder hartelijk ap
plaus voorgesteld als actieve en t rouwe bezoekers van in
ternationale tentoonstel l ingen. 
De American Topical Association heeft meer dan zeven
duizend leden, van wie een groot aantal buiten de Ver
enigde Staten woont . De bond bestaat uit , ,chapters", 
waarin thematische verzamelaars plaatselijk of regionaal 
verenigd zi jn en uit , ,un i ts" , waarin alle verzamelaars van 
een bepaald thema landeli jk of wereldwi jd samenwerken. 
De ATA geeft een maandblad uit. Topical Times, en een 
aantal handboeken en lijsten van thematische onderwer
pen die een bibl iotheek op zich vormen. Redactie: Je
rome Husak p/a 3306 N. 50th Street, Mi lwaukee, Wiscon
sin, 53216 USA. 

HEUSDENS 

Contactgroep Etsing- en Plaatnummers 

Op onze oproep in het februari
nummer (bladzijde 78) zi jn talri jke 
aanmeldingen binnengekomen. Wi j 

zul len na de vakantie een opr ich
tingsvergadering beleggen in het 
Postmuseum te 's-Cravenhage. Al len 

die zich hebben opgegeven zul len 
daartoe een ui tnodiging ontvangen. 

C. H. F. MEIJER ing. AIJP, Sarphati-
straat 109, Amsterdam. 

4 1 8 JULI-AUCUSTUS 1976 



Vijßg jaar geleden 
(Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 5e jaargang No. 7 
en 8, 
juli/augustus 1926). A. M . Benders, Jodichemdreef 4, Odijk 

- Nederland. Watermerkpapier. -
Inmiddels is als eersteling van 
deze serie aan sommige kanto
ren verstrekt de 5 cents-waarde. 
Het watermerk is bij ongebruikte 
zegels tameli jk goed zichtbaar; 
op de velranden ziet men het 
zeer duidel i jk. 

- Door het Hoofdbestuur der P. 
en T. is het volgend schrijven ge
richt tot de officieel erkende 
Nederlandsche Philatelisten-
Vereeniging: 's-Gravenhage, 30 
Juni 1926. , ,De U bekende in de 
jaren 1923 en 1924 door de Ad
ministratie der Posterijen ge
bruikte bi jzondere opdruk-
postzegels van 11 en 15 cent op 
f ran keerzegels van 22 V2 en 17V2 
cent kunnen thans voor verzame
laars verkrijgbaar worden ge
steld. 

- De verkoop is gel imiteerd en 
alleen toegestaan aan officieel 
erkende Nederlandsche Vereeni-
gingen, ten behoeve van hare 
leden tegen ƒ 3,— per stuk voor 
het zegel van 15 cent en ƒ 1 , — 
per stuk voor het zegel van 11 
cent. 

- Met speciale wenschen met be
trekking tot tandingen, plaat-
nummer, enzovoort kan geen 
rekening gehouden worden . Ge
garandeerd word t echter dat de 

zegels gaaf z i j n ; mochten bij het 
afweken exemplaren beschadigd 
bl i jken te zi jn dan kunnen deze 
tegen andere exemplaren wor
den omgeru i ld . 

- Onze baarfrankeering-
stempels. Een allereerste lijst van 
bekende gebruikers en ,,waar
d e n " van de Universal Postal 
Frankeermachines, waarvan Ruys' 
Handelsvereeniging in Den Haag 
de vertegenwoordigster is. Het 
hoogst-bekende nummer is 24. 

- (Adv.) G. Keiser & Zoon, Den 
Haag: Curasao 1901/02 1,50 op 
2.50 ongebruik t ƒ 6,—, gebruikt 
ƒ 7 , - . 

- Portverlaging! De Directeur-
Generaal der Posterijen deelde 
in een onderhoud met het Co
mité to t verlaging der posttarie-
ven mede dat het in het voor
nemen der Posterijen ligt om 
omstreeks 1 October a.s. de 
port i der binnenlandsche brief
kaarten te verlagen. Tevens zul 
len dan de kosten voor expres-
sebestell ing verlaagd worden . 
Het voornemen tot verdere port
verlaging bl i j f t bestaan, doch 
hiervoor kunnen nog geen data 
vastgesteld worden . 

- Watermerk. O p het nieuwe 
papier verschenen twee verdere 

waarden, de 2 en 10 cent. 

Het postzegel van 
Nederlandsch-Indië van ƒ 2.50 
der uitgifte 1874. - Generaal Bec
king beschrijft de samenstell ing 
van de vellen van dit zegel : twee 
blokken van 50 (elk vijf hor izon
tale r i jen van 10), boven elkaar 
met een wi t te tussenstrook van 
11 ä 13 m m breed tussen beide 
b lokken. De vellen werden ge
perforeerd van het midden uit 
naar de onderkant van de blok
ken toe. 
Een deel van de oplaag is getand 
12V2:12B, dus het eerste zegel 
van iedere rij 11^2:12. Dit geldt 
voor het ene blok van 50. Omdat 
het vel voor het perforeren van 
het andere blok omgekeerd in 
de perforeermachine werd ge
legd komen op dit blok de 11V2 
:12-zegels op de laatste rij 
voor. 
Er zi jn zeer enkele paren bekend 
waarvan het l inkerzegel 12V2:12, 
het rechter ^VI^■.^2 is getand; 
het zegel is wein ig in paren ge

bruikt . 
De heer Becking vraagt of het 
mogeli jk is uit te maken of een 
11V2:12zegel van de eerste 
of de laatste rij afkomstig is. 
Dit is inderdaad het geval, zoals 
de heer Waller in het nummer van 
november 1926 aantoont. 

 (Adv.) Haagsche Postzegelhan

de l : Nieuwe Suriname

overdrukken: Hulpzegels I2V2 
op 22V2 c. oranje en I2V2 c. op 
40 c. port éénkleur ig, zeer zeld

zaam (Gegarandeerd Echt) 
slechts ƒ 18,50. Paren, str ippen 
en blokken zonder pr i jsverhoog-
ing, ongeacht eventuele plaat-
fouten. 

Vakantienotities uit Oostenrijk 

O o k in de vakantie ki jkt een verza
melaar nog wel eens even naar de 
postzegels. In Oostenri jk zag uw cor
respondent toevallig een uittreksel 
uit het jaarverslag van de Oosten
rijkse PTT. 
Voor ons was interessant dat de Oos
tenrijkse filatelistische dienst onge
veer 200.000 abonnementen op 

nieuwe uitgaven verzorgt, waarvan 
156.868 in het binnenland en 41.899 
in het bui tenland. Totaal werd voor 
O. Sch. 45.400.000 aan , ,n ieuwt jes" 
geëxporteerd. Ter vergel i jk ing: in 
1975 werden in Oostenri jk 195.402 
Nederlandse girokaarten ingevCisseld, 
een bedrag van O. Sch. 195.402.000 
derhalve dat aan het toerisme van 

Nederland uit besteed werd . 
De gelegenheidszegels in ons vakan-
t iepostkantoort je kregen we in een 
mooi envelopje, met reclame van de 
f i rma Sieger, bekend uit Duitsland. 
Het Oostenri jkse adres was echter: 
Hebragasse 9 in Wenen, het adres 
van wi j len Adolf Kosel. Al bestaat zi jn 
f irma nog onder zi jn naam, in feite is 
dus duidel i jk Sieger nu een belang
ri jke stem in dit bedrijf geworden. 
Fl . 
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Laatste postdagen van 
drs. H. de Jonge 

Hoofddirecteur drs. H. de Jonge heeft in de nadagen van 
zi jn Postschap nog tweemaal een gelegenheidszegel o f f i 
cieel aangeboden. De ene van een serie van twee sportze-
gels t i jdens een receptie van de jubi lerende Koninkl i jke 
Nederlandsche Athlet iek Unie in het Cresthotel te Amster
dam, de andere ti jdens een receptie van de jubi lerende 
Vierdaagse-organisatie in de Nijmeegse , ,Vereeniging". 
In Amsterdam was een groot aantal vooraanstaande per
soonl i jkheden uit de sportwereld getuige van de over
handiging van de passepartout met een vel van honderd 
zegels 75 jaar KNAU aan KNAU-voorzit ter F. Jutte op 11 jun i , 
vier dagen voor de off iciële eerste dag van uitgifte. 
Een vel van honderd tweelingzegels ter ere van de zestig
ste Vierdaagse werd op 17 jun i , twee dagen na de eerste 
dag van uitgif te, overhandigd aan de voorzit ter van de 
Koninkl i jke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoe
d ing . De dank namens de drukker i j werd in beide geval
len aanvaard door mr. M. Enschedé en namens de ont
werpers in Amsterdam door Hans Kruyt en in Ni jmegen 
door Wim Verkruysen. 
Het loopwerk naar de Vierdaagsestad werd gedaan door 
de Amsterdamse PTT-chauffeur Arnold Burlage, die in 
een uni form van rond de eeuwwisseling zijn opwacht ing 
kwam maken. Drs. De Jonge vertelde dat de heer Burlage 
de Vierdaagse voor de vi j f t iende maal zou meelopen, 
met een wandel ing vooraf en als toegift. Hij maakte er een 
tiendaagse van die begint in 's-Cravenhage aan de Korte-
naerkade, waar hij zich afmeldde voor de wandel ing naar 
Ni jmegen, vanwaar hij na afloop van het wandelfesti jn te 
voet terugkeerde naar zi jn PTT-auto in de hoofdstad: 450 
ki lometer bij elkaar. 

Groen van Prinstererzegel 
aangeboden in het gebouw van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Mr. W. F. de Caay Fortman, minister van Binnenlandse 
Zaken, heeft op 19 mei 1976 in het gebouw van de Eerste 
Kamer aan het Haagse Binnenhof een vel met honderd 
Groen van Prinstererzegels in passe partout in ontvangst 
genomen van drs. Ph. Leenman, directeur-generaal van 
PTT. 
Deze plecht igheid sloot een herdenkingsdag af voor 
Groen van Prinsterer die honderd jaar geleden is overle
den. 
De herdenking was 's morgens begonnen op de Scheven-
ingse begraafplaats Ter Navolging en voortgezet met een 
dienst in de Waalse kerk aan het Noordeinde, waar drie 
professoren ieder een aspect belichtten van Groens leven 
en werken: dr. J. W. van Hulst (onderwijs), dr. W. Aal-
ders (theologie) en mr. A. M . Donner (staatkunde). 
De part i jvoorzitters, mr. O . W. A. Baron van Verschuer 
(CHU) en de heer H. A. de Boer (ARP), legden een krans 
en, respectieveli jk, openden en sloten de bi jeenkomst. 

Weer of geen weer de Amsterdamse PTT-chauffeur Arnold Bur
lage loopt de Vierdaagse in een lakens uniform naar de voor-
scfinften van destijds nagemaakt (1916) 

Minister De Caay Fortman en drs. Ph. Leenman met het vel 
Groen van Pnnstererzegels in passe-partout. De directeur-
generaal zei bij deze gelegenheid de indruk te hebben het begin 
van een sokkel van een standbeeld te hebben verdiend door via 
een postzegel ARP en CHU op de CDA-noemer te hebben ge
bracht. Foto Dolf Toussaint. 
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voor uw 
boekenplank 

Stanley Gibbons Collect Channel Is
land Stamps 

Hoe de belangstell ing voor de post-
waarden van de Kanaaleilanden toe
neemt bewijst de vi j fde uitgave van 
dit populaire boekje. Men kan zien 
wat de tegenwoordige waarde is en 
aantekenen wat men al heeft. De 
postzegels zi jn in kleur afgebeeld 
terwij l de tekst waar nodig herschre
ven en aangevuld werd . Een zeer 
handig boekje. 
H. 
Uitgave van Stanley Gibbons Ltd., 
Londen, vertegenwoordiger voor Ne
derland Van Dieten Boeken Import, 
Den Haag. Prijs f 4,75. 

Stanley Gibbons Collect British 
Stamps 

Het bekende boekje met alle Britse 
postzegels er in, alle in kleur afge
beeld, beleeft nu al de achttiende 
edit ie. Wel een bewijs dat de verza
melaar van deze gebieden prijs stelt 
op een lijst waarin hij of zij kan 
aantekenen wat men wel heeft en 
nog kopen moet. Een zeer handig 
werkje. 
H. 
Uitgave van Stanley Gibbons Ltd., 
Londen, vertegenwoordiger voor Ne
derland Van Dieten Boeken Import, 
Den Haag. Prijs f 5,—. 

Michel-Duitsland-Speciaal 1977 

Kwam voorheen de , ,g ro te" Michel -
Duitsland-catalogus om de twee jaar 
uit, nu is er na een jaar al weer een 
nieuwe oplage. De oude oplage was 
uitverkocht en liever dan na te druk
ken met Inmiddels toch verouderde 
prijzen nam de uitgever het besluit 
een geheel n ieuwe edit ie uit te ge
ven. Gepoogd is de noter ing op het 
huidige niveau te brengen, maar de 
uitgever geeft toe dat dat bij de hu i 

dige pr i jsontwikkel ing wel spoedig 
weer achterhaald zal z i jn . 
Doch de grote Michel is meer dan al
leen een prijsli jst. De hoeveelheid 
gegevens werd wederom uitgebreid, 
nu onder meer met noteringen voor 
zegels op brief - en dan in het b i j 
zonder voor brieven met het juiste 
portobedrag, niet voor ,,f i latelisti-
sche" overfranker ingen! 
Nog steeds is dit een onmisbare 
handleiding voor wie de zegels van 
Duitsland en , ,gebieden" meer ge
specialiseerd wi l verzamelen. 
Fl. 

Uitgever: Schwaneberger Verlag 
GmbH., München, 1100 bladzijden. 

Vertegenwoordiger voor Nederland: 
Auf der Heide's Postzegelhandel, Hil
versum. Prijs f 41,50. 

Het geheim van de Landmail en de 
Nederlandsch-Indië nummer 1 

De heer Arratoon heeft een nieuwe 
versie uitgegeven van zijn geschriften 
over de bovengenoemde onderwer
pen. Nieuw is een Engelse vertal ing 
van het Landmailgedeelte en een 
puntenwaardering van de afgebeelde 
brieven, voorzover ze niet in de 
NVPH-catalogus vermeld staan. 
Het 109 bladzijden tel lende boekje 
bevat vele citaten van andere auteurs, 
hetgeen het ontbreken van een litera
tuurl i jst als een gemis doet voelen. In 
een , ,Afscheid" op de laatste blad
zijde schrijft Arratoon: ,,Na dit boek 
stop ik " . Wi j wagen het dit te betwi j 
felen. 
D. W. de HAAN 

Uitgever: W. ) . A. Arratoon, Drusus-
straat 38, Haarlem, in eigen beheer. 
Verkrijgbaar bij de schrijver. Prijs 
f 40,-. 

Stanley Gibbons Foreign Stamp Cata
logue, Overseas Section, Deel 1 , A-C 

Na de verschijning van het laatste 
deel van de Gibbons , ,bu i ten land" 
catalogus, een jaar geleden, is deel 1, 
Afghanistan to t Cuba, opn ieuw ver
schenen. Natuurl i jk zi jn alle nieuwe 
zegels opgenomen, is de inleiding 
verbeterd en groter geworden, maar 
ook zi jn in de tekst de laatste ont
dekkingen aangebracht. Als steeds is 
de druk goed verzorgd terwij l de af
beeldingen gaaf en scherp z i jn . Een 
zeer goede catalogus voor wie de En
gelse taal beheerst. 
H. 
Uitgave van Stanley Gibbons Ltd., 
Londen. Vertegenwoordiger voor Ne
derland Van Dieten Boeken Import, 
Den Haag. Prijs f 42,50. 

Stanley Gibbons Collect Isle of Man 
Stamps 

Na het succes van de boekjes over 
Engeland en de Kanaaleilanden is nu 
een derde deel verschenen: over het 
eiland Man. Sinds dit gebied eigen 
postzegels is gaan uitgeven Is de be
langstelling enorm toegenomen, zo
dat dit boekje, waarin alle postwaar-
den zijn vermeld, zeker in een be
hoefte voorziet. Voor de verzame
laars van dit gebied een we lkom 
hulpmiddel voor het b i jhouden van 
de verzameling. 
H. 
Uitgave van Stanley Gibbons Ltd., 
Londen. Vertegenwoordiger voor Ne
derland Van Dieten Boeken Import. 
Prijs f 4,75. 

Groningen maakt 
de 1000 vol 

De Philatelistenvereniging , ,Gron in
g e n " heeft het seizoen 1975/1976 af
gesloten met het inschri jven van haar 
duizendste l id, de heer Kielman, een 
neef van wi j len K. F. Kielman, die 
jarenlang een vooraanstaande plaats 
in het filatelistlsche leven van ons 
land heeft Ingenomen. 
Voorzit ter J. Lagaay (staande) maakte 
gaarne plaats voor erevoorzit ter J. de 
Boer Azn om het duizendste l id te 
bewieroken met goede woorden en 
welkome geschenken. Op de voor
grond de heer J. K. Smit. 
Voor deze gelegenheid heeft , ,Gro
n ingen" een aantal eerstedagenve-
loppen van het bekende type laten 
voorzien van een extra vermeld ing 
waarin dit heugli jke feit word t ge
memoreerd. 
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personalia 

Nederlandse dag in Londen: 24 juni 
1976 

Dokter C. C. van Balen Blanken en 
Bert Buurman, beiden leden van de 
Amsterdamse vereniging , ,Hol lan-
d ia" , hebben op 24 juni te Londen in 
de algemene jaarvergadering van de 
Koninkl i jke Britse vereniging van 
postzegelverzamelaars de Crawford-
medail le in ontvangst mogen nemen. 
President R. A. G. Lee sprak van een 
verrassing en dat betekende dat het 
bestuur van de Royal een uitzonder
l i jke stap heeft gedaan door zowel de 
auteur-fi latelist als de fotograaf
fi latelist te eren voor hun eigen bi j 
drage aan het gezamenli jke werk : de 
serie boeken over het platen van de 
drie zegels van de eerste emissie van 
Neder land. 
Het grootste ogenblik voor dokter 
Van Balen Blanken was aangebroken 
toen hij na het etentje in het exclu
sieve Café Royal in Regent Street in 
een gezelschap van Royal-leden, en
kele genodigden en zi jn vrouw, 
dochter, zoons, schoondochters en 
schoonzoon aan de hand van dia's 
een kort college gaf over de moge
l i jkheden en moei l i jkheden met het 
platen van de zegels van 1852. 
Er was ook een verrassing voor het 
bestuur van de Royal. Dokter Van Ba
len Blanken overhandigde een exem
plaar van zijn studie over de be
faamde plaat 1 A van de 10 cent 1852 
aan president Lee, die het doorgaf 
aan bibliothecaris Butler. Er zijn nu 65 
exemplaren bekend, waarvan 52 ver
schi l lende. 
De heer E. W. Cerrish, oud-voorzi t ter 
van de Royal, die 's middags al een 
pauze in de vergadering had mogen 
volpraten over een schitterende ver
zamel ing van de eerste emissie Ne
der land die uitgestald was, greep te
rug op de zegetocht van admiraal De 
Ruyter naar Chatham om de ui tzon
derl i jke kwaliteiten van deze filatelis-
tische veroveraar uit Nederland recht 
te doen wedervaren. 
De algemene jaarvergadering was 
geen Brits-Nederlandse aangelegen
heid. Er waren leden en , , fe l lows" uit 
Australië, Canada, Duitsland, Ne
der land, Nieuw-Zeeland, Thailand en 
de Verenigde Staten (twee) getuige 
van de eerste ui treik ing van de Craw-
fordmedai l le aan een Nederlander, 
ditmaal een filatelistlsche tweel ing. 

A. BOERMA 

Op tafel de documentatie 
over de plaat 1-A, aange
boden aan de Royal. Links 
president R. A. G. Lee, 
rechts Nederland-kenner E. 
W. Gernsh, in het midden 
Alan D. N. Clark, specialist 
eerste emissie Nederland. 
Daarachter dokter Van Ba
len Blanken en Bert Buur
man (rechts). 

agenda van 
filatelistlsche 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in het septem
bernummer dienen uiterlijk op 13 augustus 
in het bezit te zijn van de redactie 

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

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, 's-G raven hage 2004 
Telefoon (070) 630949 

EXPOSITIES 
- Collectie C D . Ricardo: Japanse 
bezetting van Sumatra (Sumatra 
algemeen, Oostkust van Sumatra, 
At|eh en Tapanoeli)-
- Collectie ir A.C. Eerf: Britse 
dominions en kolomen in Ame
rika (eilanden in het Canbisch 
gebied) 
- Collectie Zemstvozegels - lo
kale zegels van de Russische dis
tricten - uit de periode 1865-1917. 
- Wereldcollectie de postzegels 
van Europa en Amerika (gedeelte-
li)k). 
- Honderd jaar telefoon 1876-
1976 
- De kunst van de ontwerper. 
- De totstandkoming van postze
gels in plaat- en rasterdiepdruk. 

MAANDELIJKSE PRDSVRAAC 
voor )ongelui beneden de 16 jaar. 
Het Postmuseum is dagelijks 
geopend van 10.00-17.00, zon- en 
feestdagen van 13.00-17.00 uur 

der postkantoor, speciale enveloppen en 
postwaardestukken. Inlichtingen: H. Pe
ters, An der Erankenruh 9, D-513 Geilen
kirchen, telefoon 2837. 

8-10 oktober: 
Saarbrücken. Ferphilex 76, tiende interna
tionale tentoonstelling van de spoorwegfi-
latelisten (Rang 1) Kongresshalle. Inlichtin
gen: Hermann Kohler, Kélmanstrasse 23, 
D-6600 Saarbrücken. 

9 oktober: 
Dag van de Postzegel. Viering in dertien 
plaatsen, Alkmaar, Alphen aan den Rijn, 
Amsterdam, Breda, Deventer, Dordrecht, 
Ede, Groningen, Rotterdam, Terneuzen, 
Utrecht, Vaals, Weert (jeugd). Zie Bonds-
nieuws. 

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

23 oktober 
Rotterdam. De Doelen, Jubileumtentoon
stelling vijftigjarige Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereenigmg, dialezing ,,Vijf
tig jaar kinderpostzegels", bijzondere en
velop, receptie, feestavond met bal na. 

23-24 oktober: 
Santpoort. Districttentoonstelling ter vle-
nng van het veertigjarig bestaan PVS, 
IJmond-mts, Roos en Beeklaan 4. Bijzon
dere envelop, gefrankeerd met een der 
Amphilexzegels, kan besteld worden ä 
ƒ1,50 per stuk door het verschuldigde 
bedrag over te schrijven op postgiro 
nummer 390.338 van H. J. van Woerkom, 
Kerkennklaan 72, Santpoort-noord, tele
foon 023-378736. 

TENTOONSTELLINGEN 

4-5 september: 
Geilenkirchen. Tweelingstadtentoonstel-
ling met het Bretonse Quimperle. Bijzon-

Äftfteuy n'^rxti^ii^f^kK\'^h.^ SAN-rcijofiT 
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23-24 oktober: 
Schiphol. Vijftiende Dag van de Aërophila-
telie. Restaurant De Wijde Wereld, jubi
leumtentoonstelling veertigjarige Vereeni-
ging van Aèrophilatelisten De Vliegende 
Hollander, met Zwitserse deelname, vei
ling, gelegenheidsenveloppen, bijzonder 
stempel. Inlichtingen: F. W. N. Hugen-
holtz, Aristotelesstraat 362, Apeldoorn. 

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

1977 
1976/30-31 maart/1-2 april: 
Aalsmeer, gebouw Irene, Kanaalstraat 3, 
districttentoonstelling N-H Tl. Inlichtin
gen: B. J. Koedijk, Geraniumstraat 59, 
telefoon 02977-22388. 

6-9 mei: 
Braunschweig. Wedstrijdtentoonstelling 
(Rang II) ter viering van het jubileum 125 
jaar postzegels van Brunswijk (1 januari 
1852), Braunschweiger Landesmuseum. 
Aanmeldingen vóór 31 oktober 1976: C. 
Rühland, Kasernenstr. 23, D-3300 
Braunschweig, BRD. 

RUILDAGEN 

11 september: 
Boskoop. De Rozenburght, Rozenlaan, 
10-17 uur. 
Leiderdorp, Dorpshuis, Kerklaan 1, 10-17. 
Heist-op-den-Berg (België). Torengebouw 
boven politiebureel, 13-18. 

12 september: 
Etten-Leur. De Nobelaer bij NS-station, 
10-17. 

18 september: 
Assen, Wilcocentrum, Rembrandtlaan 30, 
10-17 uur. 
Winschoten. De Klinker, Oldambtpleln, 
10-16.30 uur. 

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

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

2 oictober: 
Drachten. Renbaanrestaurant, Kyriat O-
noplein 10-17. 
Ede. De Open Haard, Willem de Zwijger
laan 3 (Beatrixpark), 10-17. 

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

23 oictober: 
Dalfsen. Pniël, Ruitenborghstraat 2, 10-17. 

24 oktober: 
Berg en Dal. Hotel Erica, 10-17. 

30 oktober: 
Hilversum. Totohal, NS-halte Gemeente

lijk Sportpark, 10-17. 

6 november: 
Leiden, kantine Clos & Leembruggen, in
gang 3e Binnenvestgracht, 10-17 uur. 
Velp. Gereformeerd Kerkelijk Centrum, 
Parkstraat 3, 10-17. 

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

28 augustus: 
Amersfoort, De Drietand, Neptunusplein, 
10-16.30. 

11 september: 
Groningen. De Trefkoel, Zonnelaan 20, 
10-17. 

18 september: 
Soest. Verlengde Talmalaan hoek Soester 
Enghweg, 10-16 

19 september: 
Sassenheim. Ontmoeting, Narcissenlaan 1, 
10-17. 

3 oktober: 
IJmuiden. Petruskerk, Mercuriusstraat 56, 
10-17. 

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

6 november: 
Goor. LTS, Gruttostraat 1, 10-17. 

6 november: 
Utrecht. Restaurant Veemarkthallen, Sar-
treweg 1, 10-17. 

POSTZEGELEMISSIES 

2 september: 
Nederland, 55+25 cent, Reumatiekbestrij-

tentoon
stellingen 
en jubilea 

pp 76 postzegeltentoonstelling 65 jaar 
I. V. Philatelica 

Dat de 65ste verjaardag van (3e groot
ste f l iatelistenvereniging in Nederland 
niet ongemerkt voorbi j zou gaan was 

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. 

8 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 

2-4 september/7-9 oktober/11-13 
november/16-18 december: 
Amsterdam. Wiggers de Vries BV, Singel 
276. 

17-18 september: 
Tilburg. J. Hoes (van Amelsfoort) 

20-23 september: 
's-Cravenhage. J. K. Rietdijk. 

10-15 oktober: 
's-Gravenhage. |. L. van Dieten. 

28 september-2 oktober: 
Zürich. P. Rapp, CH-9500 Wil, 
Lindenstr. 17, Postfach 2924. 

15-20 november: 
Amsterdam. Nederlandsche Postzegel Vei
ling. 

te verwachten. Naar bui ten toe werd 
deze gevierd met een zeer uitge
breide postzegeltentoonstel l ing in de 
landbouwprakt i jkschool te Emme-
loord. Bijna 150 inzenders toonden in 
ruim 1300 kaders hun schatten. Ter 
vergel i jk ing: de nationale tentoon
stell ing in Groningen in 1975 telde 
130 inzenders met 1235 kaders. Van 
de inzendingen had globaal gespro
ken tweevi j fde betrekking op Neder
land en Rijksdelen Overzee, twee
vi j fde op bui ten Nederland en één
vi j fde was aan de thematische filatelie 
gewi jd. 
Het meest opval lende was eigenli jk 
de toenemende belangstell ing voor 
de , ,postmechanisat ie". Niet alleen 
waren er ettel i jke inzendingen met 
automaatboekjes, maar ook de , , ro l -
zegels" kregen meer belangstelling 
dan ooit tevoren. Hieronder niet al
leen te verstaan de ,,roltandingze-
gels" maar alle zegels die PTT in ro l -
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len heeft uitgegeven, te beginnen 
met de uit vellen gescheurde en aan 
elkaar geplakte str ippen waarmee de 
eerste proeven met rol len voor au
tomaten, postzegelplakmachines en 
later voor de zegelafgifte-apparaten 
werden genomen. 
Dat zo geheel nieuwe onderwerpen 
in het beeld komen toont duidel i jk 
hoe springlevend de fi latelie nog is. 
Niet alleen de klassieke zegels zi jn de 
moeite van het specialiseren waard. 
Ook de moderne emissies, tot de 
Juliana-Regina zegels van 1969 toe, 
bieden mogel i jkheden tot specialisa
tie. 
Waarmee niet gezegd wi l zi jn dat op 
het terrein van de oudere zegels -
wie weet bi jvoorbeeld wat verstaan 
wordt onder ,,Heerlense kn ip " - niet 
alti jd nog wel wat nieuws te ontdek
ken is. 
De I.V. Philatelica heeft met deze 
tentoonstel l ing een goed beeld gege
ven van de zeer gevarieerde belang
stelling van haar leden en van de fl la-
telistische capaciteiten van velen van 
hen. 
De lijst van bekroningen - tot en met 
z i l v e r - v i n d t u hieronder. 
Het komt ons voor dat de jury hier 
en daar nogal welwi l lend is geweest; 
inzenders die op grond van hun re
sultaten in deze verenigingstentoon
stell ing in 1977 , , internat ionaal" zou
den wi l len inzenden zouden dan wel 
eens wat teleurgesteld kunnen wor
den. 
Maar dat neemt niet weg dat dit een 
belangri jke tentoonstel l ing was en de 
organisatoren alle eer van hun werk 
hebben. Een heel behoor l i jk bezoek 
was hun deel . De bezoekers hebben 
zowel kunnen leren als genieten. 
FL. 

Lijst van bekroningen: 
Coud: 
W. K. Erfmann, Suriname; dr. H. J. 
van Wiechen, Ionische ei landen, met 
erepri js; mr. M . Vermeer, Franse ko
loniën, met erepri js; A. R. van der 
Graaf, Nederland Interner ing 
1914/1918, met erepri js; P. H. ter 
Horst van Delden, Keizerrijk Oosten
ri jk; E. Fuldauer, Israel; J. L. van Die
ten/Frank W. Julsen/A. M. Benders 
(literatuur) A Postal History of Cura
sao. 

Verguld zilver: 
M. J. Vri jaldenhoven-Oostra, Postme-
chanisatie Groot-Bri t tannië, met ere
pri js; F. L. Vou lon , Nederland 1852-
1900; N. Boogaard, Nederland emis
sie 1852; G. Rebel, Nederlandse 
Strafport 1881, met erepri js; 
ir. A. H. Tielman, Nederlandse au
tomaatboekjes; C. Slofstra, Surina
me; Th. J. van Doorn , Eerstedagbrie-

ven Nederland & Rijksdelen overzee; 
F. J. A. de Groot, België, voorafstem-
pelingen 1894-1975; L. H. J. Jansen, 
Groot-Bri t tannië 1840-1891; P. K. 
Joosse, Ier land; J. D. Neuteboom, 
Finland t /m 1939; C. J. Bal, Duitsland, 
Gebouwen 1948; G. van der Velden, 
Tsjecho-Slowakije; J. C. Dekker-van 
Doorn , Zwitserland, stempels; dr. L. 
J. Hut, Rajastan (Noord- lnd ia) ; M. J. 
Vri jaldenhoven-Oostra, Postmechani-
satie; A. Filius, Luchtpost West- lndië; 
C. L. Minderaa, Tanna Touva. 

Zilver: 
Mr. ir. B. W. Haveman, Wor ld history 
by personal messages; C. J. Bal, 
Land- en tu inbouw; R. Onstwedder, 
Nederland 1852-1899; L. A. M. Re-
niers, Nederland 1891-1923; A. F. J. 
Jacobs, Machinestempel ing Neder
land, met erepri js; B. C. van Tienho-
ven, Nederland 1872; W. van der 
Velde, Afstempelingen Nederland 
1872; A. j . Siegmund, Nederlandse 
stempels 1872; A. Berkhoudt, Neder
land, nummerstempels, met erepri js; 
J. Meyer, Nederland, puntstempels; 
J. M. van Ratingen, Neder land, twee-
letterstempels; J. Lucas, Postvervoer 
O m m e n ; W. Kok jr., Nederlandse au
tomaatboekjes; P. F. Spoor, Neder
landse rolzegels; ir. H. A. Tielman, 
Nederlandse rolzegels; J. Storne-
brink. Republiek Indonesia; P. F. 
Spoor, Nederlands Nieuw-Guinea, 
portzegels; S. Bok, Frankrijk, br ie
ven; P. K. Joosse, Jersey & Guernsey; 
,,Penny Red", Londonpost 1800-1900, 
met erepri js; G. M. Teuwisse, 
Groot-Bri t tannië; J. J. van Luijk, 
Groenland/Denemarken/Faroer, met 
erepri js; J. G. Balkestein, Noorwegen 
1855-1940, met erepri js: J. G. Balke
stein, Gebouwenserie West-
Duitsland; D. J. Mul ler , Algerije als 
Franse kolonie; S. F. G. Sanders, Is
rael, in ter imper iode; B. van Dui jn , 
Jeruzalempost; J. A. C. Achil les, Per-
zië/ lran 1870/1940, met erepri js; C. 

G. Scova Righini, Chi l i ; M. Verkui l , 
Luchtpost Nederland - Zuid-Afr ika; 
A. Hooft, Zwitserland, luchtpost; E. 
C. de Poorter, Frankeerstempels. 

Internationale postzegelbeurs met 
tentoonstelling in Essen 

De (West)Duitse bond van filatelis
tenverenigingen en de internationale 
federatie van postzegelhandelaren 
(IFSDA) houden samen een beurs, met 
tentoonstel l ing, in de Grugahallen, 
de jaarbeurs, van Essen van 29 ok to
ber tot en met 1 november 1976. 
De Rhein-Ruhrposta 76 wordt een 
tentoonstel l ing met Internationale 
deelneming. Een aantal Nederlandse 
inzenders zal de vaderlandse eer 

hoog houden. De jury is internatio
naal samengesteld. 
Het is de bedoeling de fi latelie in het 
centrum te plaatsen als een van de 
belangrijkste vormen van vri jet i jdsbe
steding, nu en in de toekomst. Van
daar de grote belangstelling van de 
handel en van buitenlandse postad-
ministraties; onder meer België, 
Liechtenstein, Nederland, Oostenri jk, 
de Verenigde Naties, IJsland en Zwe
den zul len aanwezig z i jn. De West-
duitse posterijen verlenen alle me
dewerking aan de organisatoren. Elke 
dag word t er een internationale rui l -
dag gehouden, terwij l verder gezorgd 
zal worden voor attracties die voor 
alle bezoekers aantrekkelijk z i jn . 

GABRA '76 te Burgdorf 

Van 21-23 mei hield de SGSV 
(Schweizerischen Ganzsachen Samm
ler Verein) naar aanleiding van zijn 
vijft igjarig bestaan een tentoonstel
l ing in de grote Markthalle van dit 
kaascentrum van het Emmenthal. Het 
leek veel op Postmerken '71 te 
Lltrecht: geen competi t ie, geen jury, 
elke deelnemer één bronzen her in
neringsmedail le met ingegraveerde 
naam en ook zo'n 400 kaders met 147 
inzendingen. 
Er waren veel en zeer bi jzondere 
dingen van Zwitserland te z ien. Eu
ropa en overzee werd merendeels 
door buitenlanders mede verzorgd. 
Entree gratis. Dank zij de pers- en 
propagandavoorbereiding was er véél 
bezoek. Een automobiel-postkantoor 
was de vri jdag, zaterdag èn zondag 
druk in de weer (drie dagen van 10-
17 uur met twee loketten) met de 
verkoop van de filatelistische dienst 
en bi jzondere tentoonstell ingsaf-
stempel ing. De postzegelhandel had 
ruim voorziene stands op de boven-
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gaanderijen en deed goede zaken. Er 
waren bezoekers die alleen voor 
heen- en terugreis zes uur onderweg 
waren om dit eenmalige gebeuren te 
aanschouwen. 
De speciale uitgifte bestond uit een 
briefkaart, postwaardestuk van 40 
rappen (verkoopprijs 70) met afbeel
ding van een niet-gekozen proef. 

nederland 

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

„ D e Ruyter-zegels 1976" 

Tegen een typisch Nederlandse lucht, 
well icht beter gezegd een Zeeuwse 
lucht, staat de v lootvoogd De Ruyter 
op zijn stenen voetstuk onwrikbaar 
na drie eeuwen te ki jken naar wat 
zijn nageslacht van Nederland heeft 
gemaakt en dan natuurl i jk wat in 1976 
van de Koninkl i jke Nederlandsche 
Marine is geworden. 
Welaan, deze bestaat nog steeds en 
heeft de ook door hem gevestigde 
tradities nog steeds hoog in het 
trotse vaandel geschreven! De trotse 
rood-wit-blauwe wimpel waait nog 
steeds over de wereldzeeën en 
dwingt nog overal respect af. Door 
Nederlanders gebouwde marinesche
pen op Nederlandse scheepswerven 
zi jn ook visitekaartjes voor het tech
nische vernuft van een zeevarende 
natie die meer dan eens van deze 
zeeën dreigde te verdwi jnen, maar 
steeds weer terugkwam. 
Het ,,Luctor et Emergo" van Zeeland, 
het ,,Sterker door Str i jd" van Rotter
dam, steeds de thuishaven van het 
oudste deel van de Marine, het Korps 
Mariniers, her inneren ons aan het 
voetstuk van Michlel de Ruyter aan 
een trots verleden en een heden, dat 
ons Nederlanders als zeevarende na
tie overal ter wereld erkent! 
Dit waren zo enkele gedachten die 
bij ons opkwamen toen wij de eerste 
vellen van deze bi jzondere postzegel 
kochten en thuis bekeken. Een zeer 
goed geslaagd ontwerp, dat meer dan 
de vorige De-Ruyterzegels juist in 

Zo 'n Zwitserse tentoonstel l ing is fe i 
tel i jk één groot familiefeest met ont
moet ing van bekenden en nieuwe 
gezichten. Een eenvoudig restaurant 
met goede en betaalbare koude en 
warme dranken en spijzen en veel 
stoelen en zitjes. Alle hulde. 

J. H. BROEKMAN 

zijn eenvoud een gevoel van kracht 
geeft. Geen gevoel van bruut geweld, 
neen, veeleer een gevoel van recht
vaardigheid, een strijder voor recht 
en orde, verdediger van het vader
land, strijder tegen het kwade waar 
ook ter were ld. 
De technische bi jzonderheden der 
vellen zi jn de volgende: 
tanding: boven- en onderzi jden twee 
gaten door lopend, linker- en rechter
zi jden door lopend; etsingnummer, 
ponstekens en markeerboogjes ont
breken; 
telcijfers links 1 tot en met 10, rechts 
10 tot en met 1 ; 
overige b i jzonderheden: kleurkruisen 
boven zegel 10 en onder zegel 50; 
kleurstrepen naast telcijfers 5/6 links) 
en 6/5 rechts. 

Afwijking 

Als afwi jk ing is gemeld dat de w impe l 
aan de rechterkant van de zegel wel 
eens iets in de l inkermarge van de 
daarnaast gedrukte zegel door loopt ; 
bij meerkleurendruk geen onbekend 
verschijnsel. 

Groen-van-Prinstererzegel 

De naam van de lithograaf die het 
portret van Groen van Prinsterer ver
vaardigde zou Hoffmeister z i jn , en 
niet Hofmeister, zoals gemeld in jun i , 
bladzijde 363. 

USA-zegel 

De zegel ter herdenking van het 
tweehonderdjar ig bestaan van de 
Verenigde Staten van Noord-Amerika 
verscheen nog juist op t i jd om t i jdens 
de internationale postzegeltentoon
stell ing Interphi l 76 in Philadelphia 
door de verkoopstand van de Fllate-
listische Dienst van de Nederlandse 
PTT verkocht te kunnen worden . 
De frankeerwaarde is gelijk aan het 
port voor een brief per zeepost naar 
de , ,n ieuwe" EC-landen: Denemar
ken, Groot-Bri t tannië en Ierland, 
alsmede naar de overige landen in en 
bui ten Europa. De oplage bedraagt 
vier mil joen stuks. 
Nederland heeft zi jn eeuwenoude 
banden met Amerika afgebeeld met 

Eerste Amerikaanse vlag: dertien sterren 
(1777) 

een typisch Nederlands produkt, een 
op hout geschilderde kalender van 
Ameland, een van de vier Friese 
Waddenei landen. 

Wat een bijzondere postzegel had 
kunnen worden voor het tweehon
derdjarig bestaan van de Verenigde 
Staten is vrij flets uit de verf geko
men. Een detail van een omstreeks 
tweehonderd jaar oude ,,eeuwigdu-
rende" kalender van Ameland is uit 
het beeld niet op te merken. Twee 
vrouwenfiguren die ieder een vlag 
zwaaien, met daartussen in een weeg
schaal en een soort klewang en daar
boven een zee-arend, zijn nu bepaald 
niet een band van Nederland met de 
Nieuwe Wereld, waaraan Nederland 
toch zoveel heeft bijgedragen. De 
jaartallen zijn een aanduiding maar 
meer ook niet. De vlaggen zouden 
een aanduiding kunnen zijn, 
m a a r . . . 
in de vlag van de linkse vrouw staan 
24 sterren en in 1776 traden 13 staten 
tot de Unie toe! De eerste vlag, die 
van 1777, telde dan ook 13 sterren in 
een cirkel en het duurde tot 1821, 
toen Missouri als 24-ste staat toetrad, 
dat de vlag ook 24 sterren kreeg! 
Overigens had de eerste vlag zes 
witte en zeven rode strepen. 
De rechtse vrouw heeft een vlag met 
nog meer sterren, namelijk 35 stuks. 
Maar pas in 1863, dus 87 jaar na de 

In Philadelphia toonde het Postmuseum 
ontwerpen van de Nederlandse USA-
zegel, waarop het aantal sterren op de 
vlaggen precies geteld kon worden: links 
24 en rechts 35. 
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stichting van de Verenigde Staten, 
trad West Virginia als 35ste staat toe. 
Tenzij men aanneemt dat men op 
Ameland in omstreeks 1776 zo'n 
vooruitziende blik had dat men toen 
al kon voorzien dat Amerika eens 24 
en later 35 staten zou tellen, kan men 
veronderstellen dat deze eeuwigdu
rende kalender wel iets jonger dan 
200 jaar is geweest. 
Van de ontwerpers had men wel iets 
meer kennis van het onderwerp mo
gen verwachten dan nu van de druk
pers is gekomen. 
In Philadelphia, waar in een kader 
alle ontwerpen van de Nederlandse 
herdenkingszegel hingen, wees men 
ons reeds op de merkwaardige ver
schillen in het aantal van de sterren, 
terwijl de vlag van 1795 tot 1818 zeven 
witte en acht rode banen had. 
Overigens is de zegel in offsetdruk 
uitgevoerd welke druktechniek voor 
een dergelijke fijne tekening niet 
zo geschikt is. Bij plaatdruk was er 
wel meer van te maken geweest doch 
deze druktechniek zien wij helaas 
zelden meer. 

De technische bijzonderheden van 
de ve l len: 
tanding: bovenzi jden; door lopend , 
l inker- en rechterzi jden: door lopend, 
onderz i jden: gel i jk; 
etsingnummers: geen; 
telci j fers: 
l inks: 1 tot en met 10, 
rechts: 10 tot en met 1 ; 
ponsteken: 
nummer 5 vóór zegel 8 1 ; 
markeerboogjes: 
voor zegel 41 en achter zegel 50, 
doorgepr ik t ; 
overige b i jzonderheden: 
kleurkruisen in de marges. 

De sportserie 1976 

De zestigste Nijmeegse Vierdaagse en 
het 75-jang bestaan van de K.N.A.U. 
zijn ieder op een zegel herdacht. Wij 
betwijfelen of het Vierdaagse-comité 
erg gelukkig is met de afbeelding. 
Van enig groepsverband van de deel
nemers IS geen sprake en het zijn 
toch de groepen, voornamelijk mili
tairen, wandelsportverenigingen en 
andere groeperingen, waaronder onze 
PTT, die een bepaalde charme geven 
aan het jaarlijkse wandelfeest, waar
tussen natuurlijk de individuele lo
pers de fleurige noot geven. Wat hier 
langs de weg wandelt is bepaaldelijk 
geen representatieve opname van de 
deelnemers. Een - waarschijnlijk van 
zijn onderdeel losgelopen - militair, 
een aantal jongens en meisjes, en 
daarmede moeten wij het doen. Ook 
niets wat aan een Vierdaagse herin
nert, geen landmerk waaraan de Nij

meegse Vierdaagse toch zo herken
baar is - denk maar eens aan de 
triomfantelijke binnenkomst op de 
laatste dag - ook geen aanduiding op 
de postzegel, niets van dit alles. 
De K.N.A.U.-zegel geeft een fotofi
nish te zien. Ook hier is een aantal 
vraagtekens te zetten. De rode loper 
die kennelijk gaat winnen heeft zijn 
rechterarm tegen het lichaam ge
drukt, de groene loper toont geen 
snelheid, de oranje atleet geeft ver
wonderlijk been- en armwerk te zien, 
de gele loper schijnt zich in het fi-
nishlint te werpen, terwijl tenslotte 
de blauwe loper het best uit de verf 
komt; hij is kennelijk aan een eind
sprint bezig. Al met al geen bijzon
dere prestatie bij een foto-finish. 

De technische bijzonderheden van 
de vei len: 
tanding: 
40 cent: 
boven- en onderz i jden: door lopend, 
l inker- en rechterzi jden: twee gaten 
door lopend; 
55 cent: 
bovenzi jden: door lopend, 
l inker- en rechterzi jden: door lopend, 
onderz i jden: gel i jk; 
etsingnummers: 
geen. 
telci jfers: 
l inks: 1 tot en met 10, 
rechts: 10 tot en met 1 ; 
ponstekens: 
waarde 40 cent: geen, 
waarde 55 cent: nummer 7 voor zegel 
81 ; 
markeerboogjes: 
waarde 40 cent: geen, 
waarde 55 cent: vóór zegel 41 en achter 
zegel 50: doorgepr ik t ; 
overige b i jzonderheden: 
geen. 

Zomerpostzegels 1976 

Uit de verscheidenheid van onder
werpen kan men duidel i jk z ien, hoe
veel instanties ieder jaar bij PTT aan
kloppen voor bi jzondere postzegels. 
Landbouwonderwi js, sociale wetten 
en beschermde diersoorten in één 
serie kunnen onmogel i jk een 
boeiend geheel maken. Het land
bouwonderwi js kan met enig speur
werk wel uit de zegel gehaald wor
den; de sociale wetten eveneens, 
hoewel de symboliek van deze zegel 
grotendeels bepaald wordt door en
kele afkort ingen van de meest be
kende sociale voorzieningen. 
De dierenzegels zi jn mooi en duide
l i jk; een natuurgetrouwe afbeelding 
spreekt een ieder aan. Over de druk 
niets dan lof. 

De technische bi jzonderheden z i jn : 
tanding: 40 c e n t - bovenzijden geli jk, 
l inker- en rechterzijden door lopend, 
onderzi jden door lopend; 
45 cent - boven- en onderzi jden 
door lopend, l inkerzijde door lopend, 
rechterzijde gel i jk; 
55 cent: boven- en onderzi jden door
lopend, l inker- en rechterzijden twee 
gaten door lopend; 
75 cent: boven- en onderzi jden twee 
gaten door lopend, linker- en rechter
zi jden door lopend ; 
ets ingnummers: geen; 
telci j fers: links 1 tot en met 10, rechts 
10 tot en met 1 ; 
ponstekens: waarde 40 cent nummer 
1, voor zegel 81, waarde 45 cent 
nummer 2 boven zegel 2, waarden 55 
en 75 cent geen; 
markeerboogjes: geen; 
overige bi jzonderheden - waarden 40 
en 45 cent geen, waarden 55 en 75 
cent de bekende kleurkruisen en 
strepen in de marges. 
Afwi jk ingen tot heden niet gemeld. 

Etsingnummers 

Van de nieuwe waarde koningin Ju
liana Regina 55 cent tot dusver bekend 
LR 1. 

rijksdelen 
overzee 

rubriei<redacteur: 
P. |. A. Varekamp 
Oennenlaan 19 
Nuenen-4565 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

Landbouw, veeteelt en visserij 

Op 21 september 1976 zal de post-
administratie van de Nederlandse 
Anti l len een serie van drie bi jzondere 
postzegels uitgeven voor Landbouw, 
Veeteelt en Visserij. 
De serie, ontworpen door Nigel Mat
thew uit Oranjestad op Aruba, zal 
verkrijgbaar zi jn tot en met 20 sep
tember 1977. 
De geldigheidstermijn voor de fran
kering is onbepaald. 
Bijgaande foto's werden genomen 
van de goedgekeurde ontwerpen. 
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Nadere emissi 
Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Comming 
Vellen van 
Druktechniek 
Drukker i j 

eg eg evens: 
22 X 33 mm 
25 X 36 mm 

123/4 : 14 
zonder watermerk 
synthetische gom 

5 X 10 = 50 zegels 
offset 

Joh. Enschedé en 
Zonen Grafische 

Inr icht ing B.V., 
Haarlem 

Waarde / Voorstel l ing / Kleuren 
15 cent 
Landbouw: schematische weergave 
van een doorsnede van een dam met 
de afbeelding van enkele landbouw-
produkten 
blauw, groen en zwart. 
35 cent 
Veeteelt: afbeelding van fokdieren 
rood en zwart. 
45 cent 
Visserij: afbeelding van vissen 
geel, oranje en zwart. 
De prijs per serie bedraagt in Neder
landse munt ƒ 1,71. 

Nederlands Nieuw-Guinea 

Afwijking Watersnoodzegels 

De heer C. J. Wi tmond te Amsterdam 
zond ons ter inzage een afwijking in 
de opdruk , ,hulp Neder land" op de 
25-centzegel. 
Instede van het woord , , hu lp " staat 
er , , hu ip " , terwij l ook de , , Ü " rechts
boven beschadigd is. 

iiéc|€rlanl| \ 
1̂ 53 1 * 4 

+ 10^*^-

t .] 

postwaarde-
stukken 

rubriekredacteur: 
ir. C. Stapel 
Lorentzstraat 3 
Assen 

Nieuwe uitgiften 

Bangladesh - envelop 25 paisa, rood 
en wit , waterlel ie. 
België - in verband met portverho-
ging kregen het luchtpostblad en de 
buitenlandbriefkaart, beide met 
Frans-Nederlandse tekst, een recht
hoekige bi jdruk in rood (Brussel 1 
nr. P 2243) van resp. 4 en 3 frank. 
China (Volksrepubliek) - envelop 8 

fen, rood. Poort van de Hemelse 
Vrede, drukmerk 1974-2. 
China (Taiwan) - militaire envelop 1 
dollar, rood , onder de waardeindruk 
de woo rden : ,,Voor de eilanden 
Kinmen en Ma tzu " - envelop voor 
aangetekende zendingen 8 dollar, 
o l i j fgroen, portret van de Chinese 
wijsgeer Meng Tse, drukmerk mei 
1976. 
Denemarken - postblad 100 öre, 
rood, koningin Margarete naar l inks, 
drukmerk 122. 
Hongarije - envelop 1 for int , groen 
zwart en wi t , raaf met ring in zi jn 
snavel, Inschrift ,,Pilisi Parkerdö, l inks 
gestileerd parklandschap bi j Pilisi. 
- briefkaart 60 fi l ler, groen zwart en 
wi t , televisietoren, links postauto met 
tekst over de t iende conferentie van 
de bestendige commissie voor de 
postale berichtgeving in Boedapest, 
tekst in Hongaars en Russisch. 
- briefkaart 3 for int , rood, bruin en 
wi t , borstbeeld van Lenin, links af
beelding van Praag met daaronder de 
woorden ,,Socfilex 76 Internationale 

Postzegeltentoonstell ing Praag 7-16 
mei 1976. 
- briefkaart 60 f i l ler, blauw, rood en 
wit , rood kruis en een achthoekige, 
zinnebeeldige voorstel l ing met rand
schrift , ,Rode-Kruis- jeugd. 
- briefkaart 60 f i l ler, groen en zwart, 
pionierstad aan een meer, links hotel 
in aanbouw, onder het beeld een 
tweeregelige b i jdruk , ,Derde Filatelis-
tische Jeugdtentoonstel l ing - Zanka 
1976. 
Hongkong - envelop voor aangete
kende zendingen 1 dollar, donker
blauw, links naast de zegel indruk een 
kastje voor het opplakken van de 
f ran keerzegel; aan de achterkant is in 
de tekst over de schadevergoeding 
bij zoekraken de aanduiding 1 dollar 
met een handstempel overdrukt tot 2 
dollar. 
Ierland - envelop voor aangetekende 
zending 33 pence waarvan 24 voor 
het aantekenrecht en 9 voor het port , 
bru in, harp in ovaal. 
- postblad 9 p groen, harp in cirkel, 
tekst in Iers en Engels. 

- briefkaart 5 p, geelgroen, harp in 
cirkel, wit karton. 
India - dienstbriefkaart 15 paisa, 
zwartbruin, Ashokazuil in afgeronde 
rechthoek, bruin papier. 
Japan - luchtpostblad 100 yen, sagen-
vogel in nieuwe ui tvoer ing, vier adres-
l i jnen, aan de boven- en onder
kant negen donkerb lauwe, scheve 
rechthoeken, aan de achterkant vier 
afzenderl i jnen, de laatste begint met 
,,Postal Code" en eindigt met ,,Ja
pan" . 

Joegoslavië - televisieloterijkaart 1,20 
dinar, o l i j fgroen, beeld van Vranje, 
tekst in Servisch en Kroatisch, vier 
adresli jnen, l inks gestileerde televi
siecamera. 
Luxemburg - door portoverhoging 
een nieuwe briefkaart van 5 frank, 
donkergri js, ui tvoering als voorheen. 
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Nauru - luchtpostblad 10 cent, rood-
oranje en zwart, straalvliegtuig naar 
links en kenteken der luchtvaartmaat
schappij. 

Oostenrijk - geïl lustreerde briefkaar
ten b innenland 2V2 schil l ing, blauw
paars, Murau , 138ste oplage met 
veertien afbeeldingen, buitenland 4 
schil l ing, roodpaars, Almsee, 68ste 
oplage met eveneens veertien af
beeldingen. 

Roemenië - envelop 55 bani, ski lo
pers, ter gelegenheid van de O lymp i 
sche Winterspelen in Innsbruck 1976, 
drukmerk 0444/75. 

Rusland - luchtpostkaart binnenland 
4 kopeken, blauw, bruin en wi t , 
borstbeeld van Iwan Fjedorowitsch 
Krusenschtern 1770-1846, links veel
kleurig beeld van het opleidingszei l-
schip Krusenschtern, drukmerk 
13/XI.75. 
- luchtpostkaart binnenland 4 kope
ken, veelkleur ig, tekst: ,,15 jaar gele
den de eerste vlucht van een mens in 
de ru imte" , l inks afbeelding van Joeri 
Gagarin in ruimtepak, drukmerk 
25/XI.75. 
- luchtpostkaart buitenland 14 kope
ken, donkergroen l ichtgroen en 
bru in, korenvelden met fabrieken op 
de achtergrond, in het midden koren
aren met de letters NPK, links de 
woo rden : V l l l e Internationale Kon-
gres voor Kunstmestgebruik Moskou 
1976. Links ook nog de letters NPK in 
een krans van zonnebloemen, mais, 
katoen en suikerbieten (ter verkla
r ing: de letters N, P en K zi jn de in 
de gehele were ld gebruikte schei
kundige tekens voor stikstof, fosfaat 
en kali, de belangrijkste plantenvoe-
dingsstoffen); 
- luchtpostkaart buitenland 14 kope
ken, o l i j fgroen, vierspan, daarboven 
,,Bolsjoi Theater 1776 - 1976, links 
beeld van het theater, drukmerk 
4/1.76. 
Singapore - luchtpostblad 35 c, paars, 
ui tvoering als voorheen maar op de 
achterkant is de aanwijzing voor de 
afzender nu 31 in plaats van 36 mm 
en de aanwijzing voor het vouwen 33 
in plaats van 43 m m . 

Tsjecho-Slowakije - envelop 6 kro
nen, veelkleurig, ter gelegenheid van 
de internationale postzegeltentoon
stell ing Socfilex te Praag, zes sterren 
met de kleuren van de Oosteuropese 
landen, links het tentoonstell ingsge
bouw en onder elkaar de namen van 
de steden waar vroeger de tentoon
stell ing gehouden is. 
Verenigde Staten - envelop 13 c, 
groen en wi t , groot en klein formaat, 
korenschoof, links onder een ploeg. 

luchtpost 

rubriekredacteur: 
W. Dekker, 
l|sselsteinstraat 36, 
's-Gravenhage 2030 

Interphil-Concorde 

De officiële herdenkingsenvelop die 
de Britse posteri jen hebben uitgege
ven voor de eerste commerciële 
Concordevlucht van Londen naar 
Washington, op 24 mei 1976, is niet 
met deze vlucht vervoerd. De enve
loppen, on tworpen door Philip Shar-
land, zi jn voorzien van het extra 
stempel ,,Posted at the Concorde 
Departure Termina l " in paars. 
Een aantal van deze enveloppen is 
bli jkens een paars rechthoekig stem
pel met de tekst ,,Flown on/Concor-
de/First/Transatlantic/Fligt' wel mee
gegeven. 
Deze enveloppen, geadresseerd aan 
het Britse consultaat-generaal te Phi
ladelphia, werden op 4 juni 1976 uit
gereikt aan de genodigden op een 
receptie ter gelegenheid van de in
ternationale tentoonstel l ing Interphil 
76 (afbeelding). 

daaronder de woorden : tweehonderd
jarig bestaan/De Amerikaanse boer. 

13c .^11^ 

Zuid Afrika - luchtpostblad 10 cent, 
geel en grijs, uitvoering als voorheen. 

Op de envelop is een Concordetoe-
stel en een zei lpakketboot van de 
Britse post uit 1776 afgebeeld. Het 
schip deed tweehonderd jaar geleden 
drie weken over de afstand die nu in 
vier uur door de Concorde word t 
overbrugd. Het speciale stempel van 
24 mei vermeldt als vert rekpunt 
Heathrow Ai rpor t /London: Hounslow 
Middlesex. Aankomststempel ont
breekt. 

Amsterdam-New York dertig jaar 

Ter gelegenheid van de dertigste ver
jaardag van de l i jndienst 
Amsterdam-New York heeft PTT een 
bi jzonder stempel verleend voor de 
herdenkingsvlucht, op 21 mei, 
waarbij gebruik mocht worden ge

maakt van de zegel bi jzondere vluch
ten van 25 cent. Op de achterkant 
een aankomststempel van de New-
Yorkse luchthaven John F. Kennedy 
Airport met de datum 21 mei P.M. 
(namiddag). De tekst lu idt : Air Mail 
Facility JFK NY gevolgd door vijf c i j 
fers, waarvan de eerste vier leesbaar 
z i jn : 1143/Bldg 179. BIdg staat voor 
gebouw (bui lding). 

Eerste officiële postvaart 

Op 10 jul i 1976 heeft de Nederlandse 
PTT een herdenkingsstempel gebruikt 
voor de eerste officiële wedstr i jd-
ballonpost in Nederland. Dat ge
beurde ti jdens de internationale bal
lonnenwedstr i jd in het Haagse West
broekpark, die werd gehouden ter 
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viering van het veertigjarig bestaan 
van de Haagsche Ballon Club. 
Herinneringsenveloppen en histori

sche prentkaarten, met het een

daagse ballonracestempel, wedstr i jd

vignet, boordstempel en handteke

ning van de pi loot , kunnen besteld 
worden door ƒ 6,— per brief of 
ƒ 12,— voor het vol ledige stel van 
brief en kaart over te schrijven op 
postgiro 824493 van Mahieu-
Luchtvaart Historische Vereniging, 
's-Gravenhage. De baten zi jn be
stemd voor het Nederlands Lucht
vaart Museum. In de verschi l lende 
landingsplaatsen van de ballons die 
uit België, Duitsland, Engeland, 
Frankrijk, Oostenri jk en Zwitserland 
afkomstig waren, werden door PTT 
,,aankomst"-stempels geplaatst. 

stempels 

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

Frankeermachines 
Met ingang van 1 jun i 1976 moet in 
nieuwe, of tweedehands verkochte, 
frankeermachines een aanduiding van 
het adres of postbusnummer van de 
gebruiker onder het plaats/datum
stempel worden opgenomen, omdat 
meermalen bij verwi jder ing van het 
reclamecliché door de gebruiker zelf 
diens identiteit niet meer in de ma
chine voorkomt. 

Gelegenheidsstempels 

Voor de navolgende gebeurtenissen 
werd de post uit t i jdel i jk geplaatste 
brievenbussen voorzien van een bi j 
zondere afstempeling: 
1. de postzegeltentoonstel l ing in de 
Landbouwprakt i jkschool te Emme-
loord van 26 tot en met 30 mei (af
beelding apri l , bladzi jde 230). 
2. de 60e Vierdaagse afstandsmarsen 
van de Koninkl i jke Nederlandse Bond 
voor Lichamelijke Opvoeding, waar-

o 

voor de bus werd geplaatst in de tu in 
van het Congresgebouw ,,De Vereeni-
g ing" te Ni jmegen van 20 tot en met 
23 ju l i . 
Het postkantoor Amsterdam-
Congrescentrum was met een bi j 
zonder poststempel t i jdel i jk geopend 
voor: 
1. de , ,CU. I .D .E . (= organisatie" van 
computergebruikers)-conference van 
8 tot en met 11 juni (zie afbeelding 
bladzijde 367, j un i ; 
2. het ,,European Congress of Car
d io logy" van 21 tot en met 25 jun i . 

'̂ '='-̂ WjUNt'2 '̂ 

Voorts werden sinds onze laatste 
melding terzake nog drie 
,,eerstedag-van-uitgifte"stempels ge
bruikt op de semi-off iciële envelop
pen: 
1. op 19 mei voor de Groen van 
Prinstererherdenkingspostzegel van 
55 cent (afbeelding jun i , bladzijde 
366); 
2. op 25 mei voor de herdenkingsze
gel voor de tweehonderdjar ige onaf
hankel i jkheid van Amerika van 75 
cent (afbeelding); 

eerste dag van uitgifte 
1516176 sGravenliage 
Of 

3. op 15 jun i voor de beide 
sportjubileum-zegels van 40 en 55 
cent (afbeelding). 
Tenslotte vierde de Filatelistische 
Dienst nog zi jn deelneming aan de 
internationale postzegeltentoonstel
ling , , lnterphi l 76" te Philadelphia 
met niet minder dan negen b i jzon
dere poststempels (waarvan er al één 
op bladzijde 366 in jun i werd afge
beeld; de andere verschil len slechts 
in tekst): 
29 mei Bicentennial Day; 30 mei Fe
deration Day; 31 mei Patriots Day; 1 
juni International Day; 2 juni Dealers 
Day; 3 juni Collectors Day; 4 juni 
Specialists Day; 5 jun i Societies Day; 
6 juni Writers Day. 
Wij hopen dat deze , ,dagen-ziekte" 
in 1977 niet naar Nederland overslaat! 

Machinestempels 

Op verzoek van een lezer wi l len wi j 
hierbij nog opnemen de in een vorig 
nummer abusievelijk achterwege ge
laten vermeld ing van de van 2 tot en 
met 29 januari 1976 (evenals in 1975) 
gebruikte stempelvlag ,,Kerkbalans" 
in de machines van Amersfoort , Am
sterdam, Arnhem, Assen, Breda, 
Eindhoven, Enschede, 's-Gravenhage, 
Groningen, Haarlem, Heerlen, 's-
Hertogenbosch, Leeuwarden, Maas
tr icht, Midde lburg , Ni jmegen, Rot
terdam, Terneuzen, Utrecht en Zwol 
le. 
Enkele postkantoren gebruik(t)en ook 
weer bi jzondere stempelvlaggen: 
1. Hengelo (Ov) van 24 mei tot en 
met 17 juni voor de Zomerfeesten 
Hengevelde (afbeelding); 

\ 
ZOMERFEESTEN 

Hengevelde 
18-19-20 juni 

2. 's-Gravenhage van 28 mei tot en 
met 1 juni voor , , t re in , tram en bus 
onder één dak" (afbeelding); 

TREIN-TRAM-BUS 
O.inpR ÉÉN HAK : ?8 \/ ? y 

,' 1976 ' 

3. Leeuwarden van 8 jul i tot en met 2 
september voor het v ierhonderdjar ig 
bestaan van Surhuisterveen (afbeel
ding). 

mmisama 

■ % 2023^^" 

400 
J/ißR 

iiisemnKSWd 
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NEDERUNOS KAMPIOENSCHAP 
PüLSSIOKVERSPRINGEN 

J a a r s v e l d - L o p i k 
iseptember 1976 

Typenraderstempels 
12.5.1976 
Naamswijziging: bi jpostkantoor 
Harderwi jk-Donkerstraat heet voort
aan Schoenmakersstraat. 
20.5.1976 
Gevest igd: postagentschap Soest-
Wiardi-Beckmanstraat. 
24.5.1976 
Gevestigd: t i jdel i jk bi jpostkantoor 
Voorschoten-Planciusplantsoen. 
8.6.1976 
Opgeheven: postagentschap 's-
Cravenhage-Boerenstraat. 
14.6.1976 
Gevestigd: postagentschap 
Zoetermeer-Croesinckplein. 
16.6.1976 
Opgeheven: postagentschap Capelle 
a/d IJssel-Purmerhoek en gevestigd: 
postagentschap Capelle a/d IJssel-
Schermerhoek. 
21.6.1976 
Opgeheven: postagentschap 
Zoetermeer-Palenstein en gevestigd: 
postagentschap Zoetermeer-
Dorpsstraat. 
1.7.1976 
Opgeheven: postagentschap Borne-
Lette rve ld weg. 
Gevestigd: t i jdel i jk bi jpostkantoor 
's-Gravenhage-Boerenstraat. 
19.7.1976 
Opgeheven: poststation Lathum. 

9 jun i - aan de bestellers toegezon
den. Wi j hebben verscheidene lezers, 
die bij ons hiernaar navraag deden, 
om nog enig - inmiddels beloond -
geduld gevraagd. 
Van 23 tot en met 25 juli werden in 
Den Helder , ,v lootdagen" gehouden 
waarvoor een veldpostkantoor in 
werk ing was. 
Voorts zul len op 3 en 4 september 
, ,open dagen" worden gehouden in 
de Koninkl i jke Mil i taire School te 
Weert met een t i jdel i jk veldpostkan
toor. Zij die ons kaarten/enveloppen 
voor veldpoststempels hebben ge
zonden, zul len hiervan onzerzijds 
een afdruk ontvangen, evenals van 
de op 4 september in Schaarsbergen 
te houden , ,open dag" ter gelegen
heid van het 30-jarig bestaan der ,,1e 
Divisie 7 Dec" . 
Op 25 september wordt een ,,open 
dag" gehouden in de Kolonel Palm-
kazerne te Bussum met een in bedrijf 

z i jnd veldpostkantoor. Hiervoor wor
den speciale , ,open dag"-enveloppen 
verkocht, welke gefrankeerd en 
voorzien van veldpostafstempeling 
aan belangstellenden kunnen worden 
toegezonden, als men uiterli jk 4 sep
tember 1976 een bedrag van ƒ1,55 
per gewenste enveloppe met opgave 
van het adres, waaraan deze moet 
worden toegezonden (zonder adres 
mogen zij niet worden afgegeven!) 
overmaakt op giro 2554144 ten name 
van Korpsadministrateur Bussum, Le
gerplaats Crailo, post Laren onder 
vermeld ing van ,,RMD 4204 Open 
dag-enveloppe(n). Toezending van 
ingevulde en ondertekende girobe
taalkaarten is eventueel nog tot en 
met 9 september mogeli jk aan het
zelfde adres. 
Onzerzi jds zul len wi j hiervan géén 
stukken verzenden aan hen die kaar
ten/enveloppen voor veldpoststem
pels deponeerden. 

nieuws uit 
belgië 

rubriekredacteur: 
L. Van den Eeden 
Orgelstraat 5 
B-2000 Antwerpen 

Veldpost 
Tengevolge van het feit dat de in het 
maartnummer aangekondigde bi j 
zondere vlucht van het 320 Dutch 
Squadron Royal Air Force niet op 8 
maar pas op 19 mei werd uitgevoerd 

en de medegenomen bi jzondere en
veloppen pas daarna werden bedrukt 
met toepasselijke b i jzonderheden, 
zoals de namen der bemanning, zi jn 
deze couverten aanzienlijk later - op 

Nieuwe uitgif ten 

De Regie der Posterijen heeft op 28 
juni twee bi jzondere blaadjes uitge
geven ter gelegenheid van de 25e 
verjaring van het bewind van Koning 
Boudewi jn. Waarde van de blaadjes 
(met toeslag) respectievelijk 30 (drie 
zegels: 4,50, 6,50 en 10 frank) en 70 
frank (twee zegels: 20 en 30 frank). 
Wat de uitvoering van deze nieuwe 
zegels betreft kan men niet zeggen 
dat de opzet,zeer geslaagd is. Vooral 
de grote waarde-aanduidingen geven 
een storende indruk aan het geheel; 
best had men deze in dezelfde 
grootte gehouden als het woord 
„Be lg ië " . 
Bij de voorverkoop die in de negen 
provincie-hoofdsteden plaatsvond, 
was een ware rush van de verzame

laars naar deze blaadjes waar te ne
men. Te Antwerpen stond reeds een 
lange f i le te wachten vóór het aange
kondigde openingsuur van de loket
ten, terwi j l in Hasselt de voorraad 
van het hoofdpostkantoor zaterdag
namiddag al was uitgeput. 
De Regie der Posterijen zal op 20 
september, ter gelegenheid van de 
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inwi jd ing te Brussel van de eerste 
metro l i jn , een speciale postzegel 
zonder toeslag aanbieden ter waarde 
van 6,50 frank. Het onderwerp staat 
in verband met het thema van de uit
gifte. 
In een mededel ing wordt ook be
kend gemaakt dat van 13 mei 1976 af 
de regie beslist heeft polyvalentpa-
pier te gebruiken voor het drukken 
van postzegels. De zegels ,,Konink
l i jke Beeltenis" type Elström ter 
waarde van 3,25, 6 en 25 frank wer
den reeds van voornoemde datum af 
op dit papier gedrukt. 

Boekennieuws 

De heer W. Van Riet heeft een werk 
geschreven ,,Het beleg van Antwer
pen 1914". Dit boek handelt over de 
eerste weken van de oor log. Het be
vat de geschiedenis, de militaire 
stempels, de poststempels en het in 
voege stellen - voor de eerste maal 
in België - van de censuur. 
Dit werk is verlucht met talri jke foto's 
en kaarten. De prijs van deze zeer in
teressante verhandel ing bedraagt 
ƒ 1 2 , — -I- ƒ2,50 verzendingskosten. 
Bestellingen kunnen geschieden door 
overschrijving van het bedrag op 
bankrekening nummer 220-0275093-37 
van W. Van Riet (Beukenhofstraat 31 -
B 2060 Merksem) met vermelding 
,,België 1914". 

Rubensjaar 1977 

Naar aanleiding van de herdenking, 
in 1977, van de vierhonderdste ver
jaardag van de geboorte van P. P. 
Rubens, zal een grote internationale 
jeugdpostzegelwedstri jd in België op 
touw worden gezet naar het thema 
,,P. P. Rubens - zi jn leven en zi jn 
werk " . De wedstr i jd zal doorgaan te 
Antwerpen, middelpunt van de Ru
bensviering, hetzij In de tweede helft 
van jul i of in de eerste helft van au
gustus, onder de bescherming van de 
jeugdcommissie van de F.I.P. Per 
land zullen twee jonge filatelisten aan 
de wedstr i jd kunnen deelnemen. De 
postzegelverenigingen welke wensen 
deel te nemen aan de wedstr i jd moe
ten hun principiële toetreding laten 
geworden aan het organisatiecomité 
van de wedstr i jd, de V.Z.W. Pro-post 
postbus BP 27 te 1000 Brussel, uiter
l i jk tegen 31 december 1976. 

Kringnieuws 

De derde provinciale thematische 
competit ieve tentoonstel l ing die 
doorging op 18-19 en 20 juni te Bor

gerhout en ingericht werd door de 
postzegelkring , ,Mercator" ter gele
genheid van de 35e verjaardag van 
deze kr ing, kende en dan vooral wat 
de kwaliteit van de deelnamen aan
gaat een groot succes. Zo vielen de 
verzamelingen ,,Napoleon-Keizer van 
het Westen" , ,,Leven en werken van 
P. P. Rubens" en , ,Antwerpen" res
pectieveli jk van de heren Sanders, 
Gijsemans en Carpriau op door de 
uitgediepte studie die zij aan hun 
thema hadden gegeven. Eveneens te 
vermelden waren ,,Geschiedenis en 
techniek der d rukkunst " (Verhaegen) 
en ,,Spaanse burgeroor log" (Van den 
Bosch). Aan de inr ichtende kr ing on
der de leiding van hun voorzi t ter de 
heer Bubbe een harteli jk proficiat 
voor de prachtige verwezenl i jk ing. 

Tradiscaldia 

Deze Xle nationale competi t ieve tra
dit ionele postzegeltentoonstel l ing zal 
te Antwerpen doorgaan van 18 tot 26 
september 1976. De Culturele Kring 
,,Antigone 2000", studiekr ing voor 
damesfilatellsten, heeft de organisatie 
van ,,Tradiscaldia" op zich genomen. 
Ongeveer een vi j fhonderdtal kaders 
zullen in de stadsfeestzaal opgezet 
worden, waarvan een 350 kaders zi jn 
voorbehouden voor de deelnemers 
die in competi t ie t reden. Een zestigtal 
kaders zijn voorzien voor het eresa-
lon, waar verzamelingen zul len ten
toongesteld worden die reeds op na
tionale en internationale tentoonstel
lingen met eerste pri jzen werden be
loond, terwij l ook de damesfilatelis
ten van de kring , ,Ant igone 2000" 
hun verzamelingen zul len uitstallen. 
Een vijft iental standen van postzegel
handelaars, aangesloten bij de Syndi
cale Kamer van postzegelhandelaars 
zullen eveneens op deze tentoonstel
l ing aanwezig z i jn . ,,Tradiscaldia" 
staat onder de bescherming van de 
Koninkl i jke Landsbond voor Postze
gelkringen en de stad Antwerpen en 
gaat door onder de reglementen van 
de F.I.P. Aan mevrouw Pringiers, 
voorzit ter van de inr ichtende kr ing, 
haar bestuur en de talri jke leden 
wensen wi j veel succes toe. Voor 
onze Nederlandse vrienden filatelis
ten data om te on thouden: 18 tot 26 
september 1976 ,,Tradiscaldia" in de 
stadsfeestzaal op de Meir te Antwer
pen. 

Speciale afstempelingen 

3 ju l i : Diksmuide. 49e IJzerbedevaart. 
22 en 23 mei : Brussel, Dendermonde 
en Cil ly. Voorverkoop van de b i jzon
dere postzegel , ,H .M . Koningin Elisa
be th " . 

29 mei : Brussel. Tweede weten
schappelijk co l loqu ium van de stri jd 
tegen de Mucoviscidosis. 
6 jun i : Hingene. Eeuwfeestviering van 
het ,,Koninkl i jk Toneelgezelschap". 
7 jun i : Turnhout . Tweede Europees 
Muziekfestival. 
12 en 13 jun i : Brussel, Deurne en 
Lambusart. Voorverkoop van het b i j 
zonder blaadje , ,Aero-club van Bel
gië. ' 

18 jun i : Borgerhout. Derde provin
ciale thematische competit ieve ten
toonstel l ing. 
19 en 20 jun i : Genepien, Gentbrug
ge, Marloie en Oostduinkerke. Voor
verkoop van de bi jzondere postzegel 
,,Le Cheval de trait ardennais". 
28 jun i : Proven. Filatelistische ten
toonstel l ing. 
2 ju l i : Westende. , ,Open Door" . 
4 ju l i : Lauwe. Filatelistische tentoon
stell ing. 
21 ju l i : Oostende. Nationale Kam
pioenschappen van België 1976 -
Schaken. 
4 ju l i : Brussel. Dertigste verjaardag 
van de opr icht ing van de Luchtmacht. 
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brief uit 
londen 

Eeuwenoude tradities die deel zi jn 
gaan uitmaken van het culturele le
ven in deze ei landen zi jn het onder
werp van een serie van vier b i jzon
dere postzegels, die op 4 augustus 
zi jn verschenen. 
De waarden van SVip en 13p zi jn ge
w i jd aan het Eisteddfod, dat in de 
plaats Cardigan in augustus het 
achthonderdjar ig bestaan viert. Dit is 
een zang- en muziekfeest dat ieder 
jaar gehouden wordt . De inwoners 
van Wales zi jn bekend om hun zang; 
dit word t op de zegel van SVip afge
beeld. 

Een tradit ioneel muziekinstrument, 
de harp, staat op de zegel van 13p. 
De waarde van lOp toont een Morr is
danser in klederdracht met dansende 
f iguren op de achtergrond. Tenslotte 
toont de waarde van l i p een Schotse 
Hooglander in klederdracht, com
pleet met doedelzak, terwij l op de 
achtergrond andere Schotten een 
dans van de hooglanden ui tvoeren. 

Amerika en Canada 

Tijdens de internationale tentoonstel
l ing in Philadelphia werd de geza
menli jke uitgave van een her inne
ringszegel voor Benjamin Franklin ten 

doop gehouden. Tijdens de vele toe
spraken werd de aandacht gevestigd 
op de internationale tentoonstel l ing 
die in 1978 in Toronto zal worden 
gehouden. Deze zal een afzonder
lijke afdel ing ,,Postgeschiedenis" 
hebben met maar liefst 500 kaders. 
In Philadelphia was ik de gast van de 
Britse consul-generaal en zijn char
mante echtgenote ti jdens een ont
vangst van genodigden van Interphi l . 
Deze werd gehouden op de hoogste 
- 33-ste verdieping van waaruit men 
een schitterend overzicht had van 
stad en omstreken. Als herinnering 
ontvingen de genodigden onder an
dere een eerste-vlucht envelop per 
, ,Concorde" van Londen naar Was
h ington; op de ui tnodiging was een 
zwartdruk van de herinneringszegel 
voor 200 jaar Amerika, zeer fraai af
gebeeld (afbeelding). 

IERLAND had voor het dubbele 
eeuwfeest van Amerika een bi jzon-

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

VERENIGDE NATIES 

Jarenlang hebben LINO-verzamelaars 
die hun UNPA-collecties op de klas
sieke wi jze van landenverzamelaars 
opzetten gestreden voor de erken
ning dat zulks mogeli jk was en filate-
listisch verantwoord. Zij hebben in 
zoverre succes geboekt dat nu re
gelmatig op tentoonstel l ingen UNO-
verzamelingen in de landenklasse 
worden opgenomen. 

dere serie uitgegeven, waar twee ze
gels een Benjamin-Frankl inontwerp 
uit 1847 tonen ; de andere waarden 
geven een indruk van de ontwerpen 
over de Amerikaanse vlag. De vier 
zegels zi jn ook in een blokje uitge
komen. 
Het was in Philadelphia wel opmerke
lijk hoeveel Britse verzamelingen er 
overal ter wereld z i jn . De hoogste 
prijs was voor een sublieme collectie 
Engeland, van een Amerikaan overi
gens, die stukken en veldelen van de 
oudste emissies liet z ien; ook de col
lectie van de koningin in de erehof 
trok enorme belangstell ing. Men 
stond soms een uur in de rij om alles 
wat daar getoond werd te kunnen 
beki jken. 

Londen, 1 augustus 1976. 
CHRISTIAN HOUSTON AiJP. 

Onlangs - Espana '75 - werd zelfs 
voor de eerste maal op een interna
tionale tentoonstel l ing zilver toege
kend aan de studieverzameling over 
de IVii van 1951 door de Amer i 
kaanse verzamelaarster Eileen Mai
sannes. 

Studieboeken 

Wetenschappeli jk verantwoorde fi la-
telistische studies in boekvorm over 
UNPA-emissies zijn vooralsnog dun 
gezaaid. Met des te meer reden zie ik 
daarom uit naar het werk van de En
gelsman Ramon Coodey over het ge
heel der emissies 1951. Zijn samen
werk ing met dr. Robert Kearnes van 
de UNSU te Washington rechtvaar
digt hoge verwachtingen. 
Herbert E. Conway heeft opn ieuw 
een aantal van zi jn art ikelen in 
,,Linn's Weekly Stamp News" gebun
deld in een brochure get i te ld: ,,25 
Years of Philatelic Highl ights". Het 
eerste exemplaar werd in het kader 
van de jubi leumvier ing te New York 
op 28 mei door Ole Hamann gepre
senteerd (foto). 

4 3 2 JULI-AUCUSTUS 1976 



Van links naar rechts: Herbert E. Conway, 
schrijver van het boek, mejuffrouw Gisela 
Grunewald en Ole Hamann, beiden van 
de postadministratie van de Verenigde Na
ties. (Foto UNPA). 

Tot de feesteli jkheden rond het vijf
entwintigjarig bestaan van de UNPA 
behoort ook de uitgifte van een bi j 
zondere souvenirfolder op 8 oktober 
van dit jaar. De folder zal behalve 
een boodschap van secretaris
generaal Kurt Waldheim een korte 
tekst bevatten over de achtergronden 
en de geschiedenis van de jubi le
rende organisatie. Op 32 bladzijden 
zul len bovendien alle zegels, post-
waardestukken, herinneringsblokken 
en herinneringskaarten, die tot nu 
toe werden uitgegeven, in kleur wor
den afgebeeld. Met ongestempelde 
exemplaren van de in 1976 uitgege
ven zegels - inclusief de jubi leumse
rie - is de folder compleet. 
Onafhankeli jk daarvan verschijnt op 
de emissiedatum van de uitgifte voor 
de Wereldvoedselraad (19 november 
1976) de gebruikel i jke jaarlijkse her
inneringsfolder. 

Zilveren UNPA 

Vele landen geven ter gelegenheid 
van vi j fentwint ig jaar UNPA herinne
ringszegels uit. Polen bracht op 29 
juni één waarde aan de markt 
(Zl.8,40) naar een ontwerp van S. Ma-
lecki. In het zegelbeeld het hoofd
kwartier van de UNO te New York. 
Op de achtergrond een wereldkaart 
in de vorm van een vredesduif. Even
eens uit Polen afkomstig is een zegel 
van 1 Zl . 50 ter ere van de Poolse 
VN-soldaten in de Sinaf. De uitgifte
datum was 30 april 1976. 

Stempelnieuws 

In het 'Centre International des Con
férences" werd te Geneve van 20 
april tot 11 juni 1976 de conferentie, 
die zich reeds van 20 februari af be
zighield met het opnieuw vaststellen 
en verbeteren van het humanitaire 
volkenrecht bij gewapende confl ic
ten, voortgezet. Gedurende de con
ferentie werd op de in het centrum 
ter post bezorgde stukken een bi j 
zonder datumstempel geplaatst met 

als tekst: ,,1211 Genève/Conféren-
ce/Diplomat ique/sur Ie Droi t /Huma-
nitaire/ 20.4-11.6.76". 
Aan de 29e Assemblee van de We
reldgezondheidsorganisatie, gehou
den van 3 mei tot 21 mei 1976, her in
nert eveneens een rond datumstem
pel van 1211 Geneve. In het stempel 
het esculaapteken en de tekst: ,,As
semblee Mondiale de la Santé". 
Dergeli jke stempels vonden toepas
sing ter gelegenheid van de 61e In
ternationale Arbeidsconferentie van 
31 mei tot 23 juni en een wereldcon
ferentie over de werkgelegenheid van 
4 tot 17 juni 1976, beide in het Palais 
des Nations te Geneve. 

VERENIGD EUROPA 

Niemand verbaast zich er nog over 
wanneer enkele van de jaarlijkse 
CEPT-emissies met enig rumoer ge
paard gaan. Zulks was ook deze keer 
weer het geval. 

Guernsey en Man 

Allereerst de uitgifte door Guernsey 
van miniatuurvelletjes met negen ze
gels. De te verwachten vraag naar 
complete velletjes gaf speculanten de 
kans reeds bij voorbaat onrust te 
zaaien. Weinigen zul len dan ook 
tegen een normale prijs de zegels 
van hun leveranciers hebben ontvan
gen. 
En dan de eerste CEPT-emissie van 
het eiland Man. Reeds begin juni 
stond vast dat de drukker i j niet kon 
zorgen voor een voldoende voorraad 
op de vastgestelde eerste dag van 
uitgif te. Liever dan de uitgifte uit te 
stellen accepteerde men een grote 
vertraging in de aflevering en alle bi j 
komende narigheden. Zo konden er 
op de dag van uitgifte nauwelijks 
complete velletjes van drie strips 
aanwezig zi jn omdat men terwil le van 
de éénvormigheid der officiële fdc's 
teveel velletjes moest aanbreken. 
U zult wanneer u dit leest intussen 
weten of latere partijen zegels wel 
geheel identiek zi jn aan de eerste. 
Med io jul i kan ik nog slechts gissen 
naar de af loop. Omdat ik wel de 
zwart-wi t foto's voor me heb l iggen, 
kan ik u wel voorspellen dat deze 
eerste CEPT-serie van het eiland niet 
geroemd zal worden om de schoon
heid van zegelbeelden. Het aantrek
kelijkst zi jn nog de eerste zegels van 
beide waarden. Ze vertonen bekers 
uit het bronzen t i jdperk. 
De in Barroose gevonden beker was 
waarschijnl i jk een dr inkbeker; die uit 
Cronk Aust bestemd voor het bewa
ren van voedsel. Naar mijn persoon
l i jke smaak is die op de tweede zegel 
van 5p. een voorbeeld van de af

schuwelijkste kitsch. Het heertje met 
zi jn hoge hoed zit op een boom
stronk en . . . u raadde het a l . . . zijn 
hoed fungeert als deksel van de pot. 
De kan op de derde 5p-zegel werd in 
1854 speciaal vervaardigd voor ene 
Richard Rowe, functionaris van de 
Laxeymijnen. Diens initialen en een 
fraai landschap sieren het geheel. 
De punchkom op de tweede zegel 
van 10 p. is waarschijnli jk van Franse 
makeli j . 
Zulke kommen werden in de negen
t iende eeuw geschonken aan kapi
teins die met hun schip een bepaalde 
haven aanliepen. In dit geval was de 
schenker de f i rma Major Wright en 
Co. en de ontvanger kapitein John 
Sansbury. Op de kom is behalve een 
opdracht aan de kapitein en zijn 
vrouw ook een afbeelding te vinden 
van de schoener , ,Hera ld" voor het 
kasteel ,,Elsenör". 
Op de laatste zegel zien we een in
dustrieel vervaardigde b loempot van 
de Engelse f i rma Liberty, ontworpen 
door de van het eiland afkomstige ar
chitect Knox. Dit naar Keltische mo
tieven vervaardigde ontwerp noemt 
men het , ,Brunhi ldetype" . De zegel-
ontwerpen zi jn afkomstig van John 
H. Nicholson. 

Sfempe/n/et/ws 

Post die voor verzending werd aan
geboden in het postkantoor 
, ,Amsterdam-Congrescentrum" kreeg 
van 21 tot 25 juni een bi jzonder post
stempel ter gelegenheid van het ,,Eu
ropean Congress of Cardio logy". 
In Frankrijk (Toulouse/Haute Garon
ne) werd op 16 en 17 juni een niet-
geil lustreerd datumstempel groot 
formaat gebruikt ter gelegenheid van 
een ,,Europese Conferentie van M i 
nisters van Verkeer" . 
In Zweden was een bi jeenkomst van 
de CEPT-telecommissie aanleiding tot 
het gebruik van een bi jzonder stem
pel van 10 tot 18 juni van dit jaar. In 
het stempelbeeld het CEPT-embleem, 
verri jkt met een kabeldoorsnede in 
de kern. Ook uit Zweden is afkom
stig een rubberstempel - vierkant 
met afgeronde hoeken - ter herinne
ring aan het: ,,5th European Con
gress of Perinatal Med ic ine" , dat ge
houden werd in Uppsala van 9 tot 12 
juni 1976. De krul van een grote vijf 
neemt in het zegelbeeld de plaats in 
van het moederl ichaam waaruit een 
baby geboren word t . 
Op 9 en 10 jul i gebruikte 5300 Bonn 1 
een bi jzonder stempel: ,,Konferenz 
der Präsidenten der Europäischen 
Parlamentarische Versammlungen, 
9./10 Juli 1976, Bundeshaus". In het 
Stempel een afbeelding van het Bun
deshaus te Bonn. 
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suid-afrika 

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

Jan Smutslughawe 

Op 1 Apri l het die Jan Smutslughave 
sy eie stempel in gebruik geneem. 
Dit ver toon 'n Boemg 747, die datum 
1 IV -76 en Lughawe -Jan Smuts Air
port. 
Op die eerste dag het 'n spesiale 
koevert verskyn in liggrys, met die 
kleure van die Suid-Afrikaanse Lug-
diens: oranje, wit en l igblou. 

Die lughawe is m Oktober 1953 
geopen; dit is die hoof kantoor van 
die S.A.L., e indpunt van oorsese lug-
lyne en 'n middelpunt van 'n groot 
aantal daaglikse binnelandse vlugte. 

Richardsbaai 

Op dieselfde dag is 'n spesiale ge-
denkkoevert uitgegee vir die ampte-
like oopstel l ing van die nuwe see-
hawe wat gebou is naby Richardsbaai, 
by die Ooskus, aan die Indiese 
Oseaan. Die hawe is 'n h ipermo-
derne toevoeging vir toenemende 
vraag na hawegeriewe vir die Suid-
Afrikaanse industr ie. Die hawe word 
bedien deur 'n spoorweg- en pad
verbinding met die binneland. 

Richardsbaai/Richards Bay/1 Apri l 
1976. 
'n Besondere koevert met groen en 
blou gestileerde golwe het 'n versty-
wingskaartjie met 'n lugfoto van die 
nuwe hawe. 

Snelbote 

Op 17 en 19 Apri l het die wêreld-
kampioenskappe 1976 vir O. C. snel
bote naby Johannesburg plaasgevind. 
Dis die eerste keer dat hierdie kam-
pioenskappe in Suid-Afrika gehou 
wo rd . 

'n Ronde stempel vertoon die Suid-
Afrikaanse Spoorwegembleem met 

Die Loch Vaalmeer lê op 'n hoogte 
van 1780 meter, wat besondere eise 
aan die bestuurdersvernuf gestel het. 
Reeds voor die Tweede Wereldoor log 
is snelbootwedrenne in Suid-Afrika 
gehou. Na 'n tydel ike onderbreking 
gedurende die oor log het dit aansien-
lijk toegeneem, hoofsaaklik as 'n 
gevolg van die uitstekende kam
pioene uit ander lande wat telkens 
deelneem. 
'n Spesiale stempel vermeld: Van-
derbylpark/afbeelding van 'n 
boot/17-4-76. 
'n Spesiale koevert is in groen, l ig-
groen en goud uitgevoer. 

Kastele in Suidwes - Afrika 

Drie kastele is afgebeeld op posseëls 
wat op 14 Mei in Suidwes-Afrika ver
skyn het. Aldr ie kastele is ontwerp 
deur die Duitser Wil l i Sander, die 
eerste argitek in die gebied. Die ge-
boue is baie romanties. 
Op die lOc-seël staan die Schwerins-
burg. Die Graaf von Schwering is eint-
lik die eerste wat die mode begin 
het om sulke histories-agtige geboue 
in Suidwes-Afrika te laat opr ig . Daar 
was oorspronkl ik 'n wagtor ing, wat 
gedien het om Windhoek te be-
skerm. Hieraan is vervolgens stukke 
toegevoeg. 
Toe die graaf met mejuf frou Von 
Heinitz getrou is, het hy 'n tweede 
kasteel laat bou naby 'n sterk water
bron, bietj ie laer as die eerste wo
ning Heini tzburg. 
Hier die gebou staan op die 15 c-sëel. 
Die derde kasteel, die slot Duwisib, 
staan op die rand van die Namib-
woestyn. Dis opgerig deur 'n Baltiese 
baron Von Wolf f , 'n offisier in die 

Duitse leer. Sy bedoel ing was om die 
kasteel die voorste bastion van die 
beskawing te maak. Dis 'n groot ge
bou met vyf massiewe vierkante to-
rings. Binnekant lyk dit baie roman
ties soos 'n OU Middeleeuse kasteel. 
Op die koevert (no. 14) staan die 
Sanderberg, 'n kasteel wat die argitek 
naderhand vir homself gebou het. 
'n Speciale stempel met die keiserlike 
adelaar is in Windhoek op die dag 
van uitgifte gebruik. 
Die verstywingskaartjie vertoon 'n 
ysterdeur. 
Die seëls, koevert en stempel is ont
werp deur die tekenaar Harald Pager, 
wat spesiaal vir die doel na 
Suidwes-Afrika gereis het. 
Party van die mure is vandag agter 
digte plantegroei en moes spesiaal 
opgemeet word . Op die seëls is baie 
van hierdie struikgewas egter wegge
laat om 'n beter indruk te verkry. 

Telefoonseëls 

In Rhodesië het op 10 Maart twee 
seëls verskyn vir die eeufees van die 
te lefoon. Die 3c-seël het 'n outydse 
en 'n moderne telefoon (wit, blou en 
swart), die 14c seèl het 'n portret van 
A. C. Bell die Amerikaanse uitvinder 
(bruingeel en swart). 
Daar was 'n speciale eerste dagkoe-
vert. 

wij lazen 
voor u 

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

Tweehonderd Jaar USA 
Maandenlang heeft de filatelistische 
pers bolgestaan van allerhande pen-
nevruchten met betrekking tot het 
tweehonderdjar ig bestaan van de 
Verenigde Staten van Amerika en van 
aankondigingen van een zondvloed 
aan postzegelemissies van over de 
gehele wereld gewijd aan deze be
langrijke gebeurtenis. 
Wat de Amerikaanse filatelie op dit 
gebied presteerde was zonder meer 
indrukwekkend, maar zozeer afge
stemd op de opgewekte nationale 
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gevoelens, dat het slechts zelden zin 
had er in onze rubriek uw aandacht 
voor te vragen. 
Diegenen die desondanks hun al
bums vulden met „Bicentennial-
u i tg i f ten" wijzen we graag op een ar
tikel van Howard Ellis in ,,Stamp Ma
gazine" (juni 1976) dat uitvoerige ach
tergrondinformatie verschaft. Van
zelfsprekend voor een Angelsaksi
sche schrijver ligt in dit artikel het 
accent op de uitgiften van de Ver
enigde Staten zelf en op die uit lan
den van de Britse Commonweal th . 
Maar daarover weet schrijver zoveel 
te vertellen dat u ongetwi j fe ld een 
aantal saillante bi jzonderheden extra 
te weten komt. 

,,Linn's Stamp News", dat zich met 
betrekking tot de voor l icht ing om
trent de filatelistische viering van het 
tweehonderdjar ig bestaan bijzonder 
goed weerde, publ iceerde op 24 mei 
1976 een bi jzonder , , lnterphi l '76"-
nummer met opn ieuw een onge
hoorde hoeveelheid informatie over 
de jubi leumtentoonstel l ing en over 
de herinneringszegels en bi jzondere 
stempels van over de gehele wereld. 

Voorlopertje 

Gezien de enorme belangstell ing in 
de Verenigde Staten voor de souve-
nirkaarten van de postadministratie, is 
het geen wonder dat men naarstig op 
zoek is naar zogenaamde voorlopers. 
Zo'n voorloper werd gevonden in 
een herinneringsvelletje dat gratis 
werd uitgereikt aan bezoekers van 
een mobiele tentoonstel l ing van de 
Amerikaanse posteri jen gedurende 
de jaren 1939 tot 1941. Franklin R. 
Burns Jr. bericht onder het opschrift : 
, ,More on the Philatelic Truck" , uit
voerig over de reizen van deze mo
biele tentoonstel l ing en over het uit
gegeven herinneringsvelletje in 
,,S.P.A.-Journal" van maart 1976. 
Een kort posthistorisch artikeltje geti
te ld : ,,Mail by Sea in the Sixteenth 
Century" , onder het hoo fd : ,,Spanish 
Postal Routes" in ,,Postal History 
Journal" (februari 1976) heeft well icht 
enige betekenis voor beoefenaars van 
de Nederlandse posthistorie. 
Het gaat over de noodzaak voor 
Spanje van veilige postverbindingen 
tussen dat land en de Nederlanden 
gedurende de Tachtigjarige oor log. 
Uit veil igheidsoverwegingen ging of
ficiële post soms in tweevoud naar de 
geadresseerden, éénmaal over land 
en éénmaal over zee. 
Opmerkel i jk vindt u misschien schrij
vers' opvatting dat postvervoer over 
land het extra voordeel opleverde 
van additionele inl icht ingen die de 
post soms op grond van eigen waar

nemingen en belevenissen onderweg 
kon verschaffen. 

In memoriam M. Williams 

Herhaaldelijk hebben we in onze ru
briek artikelen gesignaleerd met be
trekking tot vervalsingen van Duitse 
en Oostenri jkse zegels door de En
gelsen in oor logst i jd. Dat we nu aan
dacht vragen voor ,,Forgery in War
t ime" van L. N. en M. Wil l iams in 
,,Philatelic Magazine (juni 1976), vindt 
zijn oorzaak in een berichtje in 
,,Stamp Collecting" van 24 juni over 
het overl i jden op 15 juni van Maurice 
Wil l iams. Het zal niet iedereen be
kend zi jn dat Maurice Wil l iams sedert 
zijn k indheid tengevolge van pol io, 
zi jn leven in een rolstoel sleet. Ons 
respect voor zi jn aandeel in boeken 
als ,,Fundamentals of Philately" en 
,,Stamps of Fame" is er des te groter 
om. Broer Norman is van plan alleen 
op de ingeslagen weg voort te gaan. 

Steeds groter word t het aantal f i late
listische bladen met een vaste nu
mismatische rubriek. Dat is echter 
niet de reden waarom ,,Archiv für 
Deutsche Postgeschichte" (Heft 
1/1976) een gehele aflevering ge
bruikte voor de publikatie van een 
werk van Herbert Rittmann over: 
,,Deutsche Münz- und Celdgeschichte 
der Neuzeit bis 1917". Het is een aan 
de bi jzondere behoeften van de post-
historici aangepaste versie van zi jn 
boek: ,,Deutsche Geldgeschichte 
1484 bis 1917", dat vor ig jaar ver
scheen. 
Het werk van Herbert Rittmann, 
ri jkeli jk geïllustreerd met afbeeldin
gen van munten en bankbi l jet ten, i^ 
voorzien van een l i teratuuropgave, 
bevat een numismatische verklarende 

woordenl i jst en besluit met enkele 
tabellen, die het posthistorische werk 
kunnen vergemakkel i jken. 

Thema's voor de kleine beurs? 

Bent u ook van mening dat het the
matisch verzamelen zoals het zich het 
laatste tiental jaren in Europa en 
daarbuiten heeft ontwikke ld voor de 
, ,gewone" verzamelaar te kostbaar 
dreigt te worden en dat daarmee aan 
de eenvoudige man de mogel i jkheid 
wordt ontnomen om op tentoonstel
lingen ook eens aan bod te komen? 
Leest u dan vooral hetgeen de heer 
Frans de Troyer daarover schrijft in 
,,Themaphila" (juli 1976). Met de op
vattingen van de heer De Troyer be
hoeft men het niet in alle opzichten 
eens te zijn om te erkennen dat het 
niet reëel is te verlangen dat ook de 
man met de kleinste beurs op inter
nationale tentoonstel l ingen met een 
gouden medaille te voorschi jn kan 
komen. 
Overigens rekent de schrijver zi jn le
zers - misschien wat al te opt imis
tisch - voor, hoe het voor iedereen 
mogelijk is op internationaal niveau 
zilver te behalen. Verder raadt schri j
ver verzamelaars aan hun financiële 
krachten niet te versnipperen door 
telkens nieuwe onderwerpen aan te 
snijden, maar alle krachten te con
centreren op een eenmaal met zorg 
gekozen thema. 

In „Philatelie Magazine" (juni 1976) 
verscheen het eerste deel van een 
studie door W. Bruce-Bowling over: 
,,The Berlin Forerunners", dat aller
eerst betrekking heeft op tussen 
1945 en 1948 in Berlijn uitgegeven ze
gels die in West-Berl i jn werden afge
stempeld. 
Het artikel is niet erg helder geschre
ven, maar geeft wel een goede in
druk van de geweldige hoeveelheid 
opdrukken, tandingvariaties, kleur
en papierverschillen die aan aspirant 
Berlijnspecialisten de kans bieden 
een alleszins interessante verzame
ling op te bouwen. 

,,Skyfielesings" 
De ,,Afrikaanse Filatelistenvereniging 
(AFV) bestaat vi j f t ig jaar. Dit was aan
leiding voor de ,,S.A. Philatelist" om 
van zijn maartnummer 1976 een 
,,AFV-Cedenkuitgave" te maken. In 
een groot aantal - meest in het Afr i 
kaans geschreven - art ikelen lichten 
prominente leden ons in over de on
derwerpen, die hen bezighouden. 
Arie J. Bakker, de tegenwoordige 
voorzitter, zingt de lof van het boek 
over de postgeschiedenis van Suri
name door dr. J. D. Riddell en ver
meldt de vondst van vier uit Suri-
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name naar Maastricht verzonden 
br ieven, op grond waarvan hij meent 
respectievelijk de vroegst bekende 
datum van gebruik van een bepaald 
stempel naar 21 november 1857 te 
mogen verschuiven en de laatst be
kende datum van een ander stempel
type naar 20 jul i 1860. De nauwe rela
ties met ons land worden duidel i jk 
aan de hand van een berichtje over 
de ,,Ski j f ielesingsbibl iotheek". De 
eerste dialezing, die de Zu id-
Afrikaners bereikte was afkomstig van 
ons Filatelistisch Centrum. 
Af levering nummer 999/1000 
(maart/april 1976) van ,,The London 
Philatelist" word t ingeleid door een 
, ,Editor ial" van Stuart Rossiter en een 
boodschap van R. A. G. Lee, presi
dent van de ,,Royal Philatelie Socie
ty " . Art ikelen als: ,,The Specimen 
Stamps of Tasmania" door A. R. But
ler en ,,The Vik ing Ship Stamps of Es
ton ia " door Donald Mc. Donald en J. 
R. W. Purves, bewijzen dat het blad 
na duizend afleveringen nog spring
levend is. 

Uit de niet-filatelistische pers 

De filatelie moge het stiefkind zi jn 
van de dagbladpers: ui tzonderingen 
bevestigen ook hier de regel. Dat was 

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

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. 

het geval op 22 april van dit Jaar toen 
de ,,Cooi- en Eemlander" een sympa
thiek stuk wi jdde aan het veertigjarig 
bestaan van de fi latelistenvereniging 
, ,Hi lversum en Omst reken" en op 31 
mei toen ,,De Noordoostpolder" aan
dacht schonk aan de Emmeloordse 
postzegeltentoonstel l ing: ,,PP '76". 
in het ene geval kwamen de lezers te 
weten hoe een postzegelvereniging 
reilt en zeilt en in het andere geval 
werd hij met de neus gedrukt op één 
van die hoogtepunten in ons filatelis
tisch leven. 
Een aardige fo to in de , ,Cooi- en 
Eemlander" toont de int imiteit van 
een, niet met name genoemde, filate
list die met een karakteristiek gebaar 
een postzegel aan een deskundig 
onderzoek onderwerpt . 
In ,,De Noordoostpo lder" brengt één 
fo to het feesteli jke gebeuren van de 
opening van ,,PP'76" in beeld en een 
tweede toont treffend de last die 
drukte op de schouders van organisa
tor N. Boogaard. 
,,/.a Semaine d'Anvers" behoort tot 
de kranten, die een vaste filatelisti-
sche rubriek bezit ten. Rubriekredac
teur Julien P. Jordens schrijft in het 
nummer van 19 maart 1976 over de 
Nederlandse postzegeluitgiften in de 
eerste helft van dit jaar. 

Postiljon uit de zeventiende eeuw, afge
beeld in „Een paar postiljonslaarzen", van 
dr. R. E. J. Weber, oud-directeur van het 
Nederlandse Postmuseum 

De Dag van de Postzegel - zaterdag 9 ok
tober - zal dit jaar gevierd worden in der
tien plaatsen: Alkmaar, Alphen aan den 
Rijn, Amsterdam (met thematisch beker
toernooi), Breda, Deventer, Dordrecht, 
Ede, Groningen, Rotterdam, Terneuzen, 
Utrecht, Vaals en Weert (jeugd), overal 
met een kleine of grote tentoonstelling. 
Op de jaarlijkse envelop, de achtste die 
vanwege de Bond voor dit doel wordt uit
gegeven, wordt een zeventiende-eeuwse 
postiljon afgebeeld, naar een ets uit ,,Het 
Voorhof der ziele" van F. van Hoogstraten 
(1668), die door Pieter Wetselaar grafisch 
zal worden verzorgd. Op het verstevi
gingskaartje zal een toelichting op de ult-
monstering van de postruiter worden ge
geven. 

PTT zal een bijzonder stempel beschikbaar 
stellen, eveneens ontworpen door Pieter 
Wetselaar, terafstempeling van de postzegel 
opdezegelegenheidsenvelop,dievooraf be
steld kan worden. 

De enveloppe krijgt een afwijkende kleur. 
Verwacht mag worden chamois of parel-
grijs. 
De frankering zal zijn het zegel van 
ƒ 0,55, uitgegeven ter gelegenheid van 
het De Ruyterjaar. Echter: op 8 oktober 
1976 zal de eerste emissie verschijnen 
ter gelegenheid van de internationale 
postzegeltentoonstelling AMPHILEX 77. 
Het Bondsbestuur verwacht dat vele 
verzamelaars de speciale envelop met een 
zegel uit deze serie, of wellicht de ge
hele serie, wensen. 
Hieraan kan op twee manieren tege
moet gekomen worden: 
1. Men koopt blanco enveloppen én 
eventueel Amphilex postzegels, gescheiden 
van elkaar, waarbij de verzamelaars zelf 
de keuze hebben uit frankering. Middels 
de speciale brievenbus gaan deze post
stukken naar Den Haag voor afstempeling. 
In dit geval moeten de verzamelaars er op 
gewezen worden dat door de postbe-
handeling het niet uitgesloten is dat er 
beschadigingen optreden. 
2. U bestelt vooraf de speciale enveloppen, 
gefrankeerd met één zegel of met de 
gehele serie Amphilex 77. 
Concluderend bestaan de volgende mo
gelijkheden: 

Blanco enveloppe ƒ 0,80 
Mét de Ruyterzegel gefrankeerd ƒ 1,35 
Met 1 zegel Amphilex 55-1-55 
cent gefrankeerd ƒ 2,00 
Met gehele serie Amphilex 
gefrankeerd ƒ 7,10 
Wilt u voor uzelf of voor uw vereniging 
verzekerd zijn van een voldoende aantal 
exemplaren van de envelop Dag van de 
Postzegel nummer 9, dan zult u er goed 
aan doen nu te bestellen. 
De oplage is beperkt; exemplaren van 
voorgaande jaren zijn alleen nog voorra
dig bij de comités die enveloppen hebben 
overgehouden van vorige vieringen. 
Bestellingen dienen te geschieden per gi
ro. Als uw overschrijving tijdig op een van 
de onderstaande adressen wordt ontvan
gen, bent u zeker van prompte toezen
ding. 
Uw giro-overschrijving is uw bestelbiljet. 
Lijst van besteladressen: 
Amsterdam: 
Postgiro: 16321 van B. J. Hastrich, 
Zwaansburg 16, Landsmeer. 
Alkmaar 
Postgiro: 6102 van de ABN, Alkmaar, voor 
penningmeester L. Veelders, Gerard 
Doustraat 36, Alkmaar. 
Alphen aan den Rijn: 
Postgiro: 3581073, van R. van de Heuvel, 
Tolsterstraat 50, Alphen, penningmeester 
Alphllia. 
Breda: 
Postgiro: 2032451, van penningmeester 
,,Breda", afdeling Jeugd. 
Deventer: 
Postgiro: 848924 van Bondsspaarbank De
venter, voor IJsselpost '76, rekening 
89.64.35.822, J. H. Roldanus, Roeterdsweg 
10, Diepenveen. 
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POSTZEGELVEILING 
WIGGERS DE VRIES B.V. 

Singel 276 

Amsterdam 

telefoon 249740 

Postzegelveiling in „Artls" 
Plantage Middenlaan Amsterdam 
op 2, 3 en 4 september 1976 

omvattende een mooie afdeling Nederland en O.R., Europa 
en overzee, alsmede een groot aantal collecties, 
landenverzamelingen, engrospartijen etc. 

Kijkdagen in Artis: 1 ,2 ,3,4 september. 

De volgende veilingen vinden plaats van 7-9 oktober, 11-13 november, 16-18 
december 

en in 1977 van: 27-29 januari, 3-5 maart, 1-2 april, 2-4 juni, 
25-27 augustus, 29 september-1 oktober, 3-5 november, 8-10 december. 

Inzendingen voor deze veilingen kunnen steeds worden aangenomen tot ongeveer 
een maand tevoren. 
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N E D E R L A N D 

■** = pfr zonder pi 
** = ongebr. 

met gom 
= ongebr. 

zonder gom 
Geen teken = gebr. 
bl = blok van vier 
BR. = op brief 
t ik.r.st. = t ioek
randstuk 
kl.br.st. = op kle in 
briefstukie 
eert. = fo to
cert i f icaat. 

Leverlngt
voorwaarden: 
Aankopen boven 
/ 250,— f ranco. 
Betal ing binnen 
8 dagen. 
Ons onbekende 
kopers ultslultand 
lever ing onder 
rembours. 
(/ 5,50 extra kosten). 

Tussentijds« prijs
wijzigingen voor
behouden. Levering 
zover voorraad 
strekt. 

1 pi.1/46** eert. 
1.900,— 

1 pi.111/96* eert. 
750,— 

1 pI.V* eert. 900,— 
1 pl.VI/98* eert. 

825,— 
1 pl. l onderr.st. 

325 
1 pi.1/1213 paar 

475,— 
1 pi.1/20 Heusden A 

900,— 
1 pi.1/30, 35 staalb l . 
vert. paar op BR. 

1.000,— 
1 pi.1/82 staalbl . 

225.— 
1 p i . I BR. 350,— 
1 pl . l staalbl . 
Bolsward B 275.— 
1 pi . 11/6 Roermond 
C luxe ex. 525,— 
1 PI.IV53 135.— 
1 pi.11/60 luxe 175,— 
1 pi.111/5253 paar 

250 — 
1 pi . II1/85 80,— 
1 pi . I l l 87 luxe 

135,— 
1 pl.lV/10 melkb l . 

200,— 
1 pl.lV/26 randst. 

200.— 
1 pl.V/49 100,— 
1 pl.VI/9, 14 vert. 
paar luxe l icht 
gest. 300,— 
1 pl.VI/26 dun pap. 
luxe randst. 275,— 
1 pl.VI/3839 paar 

250,— 
1 pl.VI/4950 luxe 
paar 300,— 
2" pl.X/22 eert. 
(dun pap.) 2.800,— 
2" pl.X eert. (dun 
pap.) luxe 3.500,— 
2** pl.X (dik pap.) 

i.sno.
2 pi.1/10 luxe 125,— 
2 pi.1/16 luxe 135.— 
2 pi.1/35 Ti lbura B 
vo l l , luxe 250,— 
2o l  l l ' 18 BR. 
Zwol le B 300,— 

2 p i . 11/27 Arnhem C 
luxe 200,— 
2 pi.111/41 Venio B 

135,— 
2 pl.lV/76 Zutphen 
A 100,— 
2 pl.lV/92 breedr. 
Dordrecht C BR. 

350,— 
2 pl.V/23 Leiden C 
op BR. 350,— 
2 pl.V/31 100,— 
2 pl.V/31 randst. 

125,— 
2 pl.V/34 Veghel C 

200,— 
2 pl.V/5152 paar 
bovenrandst. 450,— 
2 pi.V/88 luxe 
breedr. 250,— 
2p l .V l l /91 breedr. 

90,— 
2p l . lX /8 120,— 
2pl.1V/52 l icht 
gest. 145,— 
2 pl.X/30 hk.r.st. 

300,— 
2 pl.X/46 hk.r.st. 

350,— 
2pl.X/91 randst. 

165,— 
3** luxe 4.000,— 
3c** eert. 2.450,— 
3 l inkeronderhk. 
r.st. 775,— 
3 reehteronderhk. 
r.st. 950,— 
3 onderr.st. Nijme
gen A 950,— 
3 donkeror. luxe 

9 5 0 , 
3a 'sHertogen
bosch A 750,— 
3a/83 Amsterdam A 
(groot) 375,— 
3/88 Arnhem B 
luxe 600,— 
3/84 Roermond B 
luxe 625,— 
3a/85 i ichtgest. 

325,— 
3e/47 Groningen B 

425,— 
3/79 Tiel A luxe 

385,— 
3b/5960 luxe paar 

1.250,
3/363738 str ip 
V. 3 2.150,— 
4** 850,— 
4 vanaf 45,— 
5*** eert. 3.500,— 
5** 2.500,— 
5 vanaf 20,— 
6** superbe 3.600,— 
4/6 luxe 400,— 
6 Ba.luxe 275,— 
6 225,— 
7 II E** 250,— 
8 11 C** 325,— 
8 II C** gedeeentr. 

250,— 
9 vanaf 75,— 
10 11 E** paar luxe 

2.750,— 
10 vanaf 45.— 
11 1 A 250,— 
11 vanaf 200,— 
12 1 A luxe 450,— 
12 vanaf 350,— 
13 A cert. 2.000,— 
14** vri jw.pfr. 550,— 
14 vanaf 140,— 
16** 400,— 
16 vanaf 175,— 
17v** luxe 450,— 
17 vanaf 25,— 
18A** luxe 2.500,— 
18 vanaf 125,— 
19** vanaf 25,— 
20 vanaf 42,50 
23L** superbe 

1.500.— 
23 vanaf 8,50 
24 vanaf 9,— 
25H** 2 2 5 , 

25 vanaf 
26 vanaf 
27G** 
27 vanaf 
28*** luxe 
28 vanaf 
28** 
29** 
29 vanaf 
29 luxe 
32***/** bl 
34/43** opd 
, ,Specimen 

34*** bl . 
3 4 " 
34c** 
3 5 * " 
36*** 
36** 
36a** 
36e** 
36 vanaf 
37** 
37a* ' 
37c** 
38a** 
3 8 c " 
38 vanaf 
3 9 " 
3 9 c " 
39 vanaf 
4 0 " 
4 0 a " 
4 1 " 
41 vanaf 
4 2 " 
4 2 a " 
42 vanaf 
43** 
43a** 
43b** 
43 vanaf 
44** 
44 vanaf 
45A** 
45A vanaf 
45B** 
45C** luxe 
45C*' vanaf 
45C vanaf 
46B , ,Koop 
luxe 
46 vanaf 
4 7 " 
47 vanaf 
4 8 ' " 
4 8 " luxe 
4 8 " vanaf 
48 luxe 
48 vanaf 
49** 
49 vanaf 
50/55** 
56/76** 
61b*** 
61b** 
61b 

100,— 
7,50 

1.500,— 
20,— 

2.500,— 
65,— 

1.500,— 
1.650,— 

225,— 
325,— 

1.200,— 
r. 
" 
1.600,— 

150,— 
12,75 
22,50 
22,50 

125,— 
50,— 

100,— 
75,— 
10,— 

100.— 
150,— 
225,— 
150,— 
550.— 

9,— 
150,— 
225,— 

9,— 
150,— 
280,— 

90.— 
30,— 

250,— 
275,— 

7,50 
1.350.— 
1.500.— 
1.350,— 

40,— 
1.750,— 

135,— 
1.850,— 

425,— 
1.650,— 
1.950.— 
1.650,— 

325,— 
Tian" 

750,— 
20,— 

450,— 
70,— 

5.500 — 
3.500,— 
2.000,— 
1.350,— 

650,— 
550.— 
200,— 

35,— 
1.575,— 

375,— 
185,— 
225,— 

61b paar met 
centr.st. 
61e** 
77** vanaf 
78B** 
79C** 
78 vanaf 
79 vanaf 
80*** luxe 
8 0 * ' l u x e 
8 0 " 
80 luxe 
80 
81** 
82'83*** 
82/83** 
82/83 
84/86*** 
84/86** 
84'86 
87/89*** 
87/89** 
87/89 
90'96** 
90/96 
9 7 " 
97 
98** 

600.— 
725,— 
125,— 
325,— 
850.— 

7,50 
12.50 

5.500,— 
3.500,— 
3.000.— 
3.000.— 
2.750 — 

125,— 
75 — 
35,— 
40,— 

350.— 
150.— 

80,— 
75,— 
32,50 
15.— 

115.— 
55.— 
80,— 
70.— 

140,— 

98 45,— 
99** 395,— 
99 125,— 
100" 750,— 
100 100,— 
101"* luxe 5.750,— 
101** 3.000,— 
101 luxe 3.000,— 
101 2.850,— 
101 f** eert. 6.500,— 
102/03" 150,— 
102/03 25,— 
104A)5"luxe 1.150,— 
104/05** vanaf 

1.000,— 
104/05 vanaf 950,— 
104** 525,— 
105** 650.— 
105f 1.050.— 
106** 4,25 
106 2,50 
107*** 75,— 
107/09 6,— 
108" 45,— 
1 0 9 " ' 185,— 
110/13** 25,— 
110/13 4,25 
114/20 20,— 
126D** 11,50 
128D** 70.— 
127F** 11,50 
128F** 42 50 
126H** 9 50 
128H** 42.50 
1251** 52,50 
121/31" (125, 
127/28**) 3.250,— 
130/31*** luxe 

3.250,— 
130/31 1.000.— 
130** luxe 900,— 
130 575,— 
132/33** 175,— 
132/33 45,— 
133"* 400,— 
134/35*** 185,— 
134/35** 85,— 
134/85 90,— 
136/138** 300,— 
136/38 335,— 
137f** 135.— 
138f 135,— 
139/40** 20,— 
139/40 7,— 
141/43*** 65,— 
141/43** 25.— 
141/43 20,— 
144/62" 775.— 
163/65"* 1.600,— 
163A'65A** 775,— 
163B/65B** 775,— 
166/68*** 48,— 
166/68** 20,— 
166/68 15,— 
169'98" 725,— 
171*** bl. v. 4 
waarin 1 x 171Af 
(1 ex. 171**) 1.400.— 
199'?0?*** 7."; — 
199/202** 27,50 
199/202 21,— 
203/07*** 155,— 
203/07** 57.50 
203/07 50.— 
208/11*** 70.— 
208/11** 27,50 
208/11 18,— 
212'19*" 320,— 
212/19** 125,— 
212'19 100,— 
217A** 175.— 
220/23*** 95.— 
220/23** 37.50 
220/23 20,— 
222B/23B*** 
b.. v. 4 1.500.— 
224*** 110 — 
224** 45.— 
224 2,75 
225/28** 55,— 
225/28 29,— 
229/31*** 165.— 
229/31** 55.— 
229/31 50.— 
232/35*** 125.— 
232/35" 50,— 

232/35 
236/37"* 
236"* 
236/37 
236B 
238/39*** 
238/39*' 
238/39 
240/43" 
244/47" 
244/47 
248/51" 
248/51 
252/55" 
256" 
257/60" 
261/64" 
261/64 

30,— 
300,— 
165,— 

10,— 
8,50 

240,— 
95,— 
92,50 
75,— 

200,— 
120,— 

80,— 
55,— 
10,— 
27 50 

120,— 
70,— 
45,— 

265/66, 269*" 190 
265/66,269** 80 — 
265/66, 269 19,— 
267/68** 55,— 
267/68 9,— 
270/73*** 180,— 
270/73" 70,— 
270/73 40,— 
274/77'" 235,— 
274/77" 95,— 
274/77 25.— 
278" 65,— 
278 6,50 
279/82'" 150,— 
279/82** 6u,— 
279/82 20,— 
283/86** 45,— 
283/86 17.50 
287/88*** 32,50 
287/88** 15 
287/88 10,— 
289/92** 45 
289/92 15 
293/95"* 30,— 
293/95** 13,— 
293/95 2,75 
296/99" 29,— 
296/99 14,50 
300/C4" 22,50 
300/04 10 — 
305/09" 35,— 
305/09 11,— 
310/12*" 16,50 
310/12** 8,50 
310/12 2,75 
313/17*** 42,50 
313/17** 21,— 
313/17 7,50 
318/22*** 75,— 
318/22** 35,— 
318/22 14,— 
323/24*** 25,— 
323/24** 12,50 
323/24 6,— 
325/26** 18,— 
325/26 8,50 
327/31** 24.— 
327/31 10,— 
332/45*** 75.— 
332/45 12,50 
346/49*** 1.950,— 
346/49** 1.250,— 
346/49 145,— 
336 strip van 5 met 
velrand waarin lx 
3a6f*** 300,— 
350/55*** 75,— 
350/55** 32,50 
350/55 9,— 
356/73*** 400,— 
356/73** 200,— 
356/73 325,— 
356a/d*** 165,— 
356a/d** 100,— 
374/78*** 24.— 
374/78 3,50 
379/91*** 25,— 
392/96*** 17,50 
379a/d*** 18,— 
392/96 2,50 
397/401*** 3,— 
397/401 2,— 
402/03*** 17,50 
402/03 20,— 
402B/03B*** 325,— 
402B/03B** 250,— 
402B/03B 325,— 
403/21*** 3,— 

428/42*** 
428/42 
444/48*** 
444/48 
449/53*** 
449/53 
454/59*** 
454/59 
460/68*** 
460/68 
469/73*** 
469/73 
474/89*** 
474/89 
490/94"* 
490/94 
495/99*** 
495/99 
500/03*** 
500/03 
504/07*** 
504/07 
508/12*** 
508/12 
513/17*** 
513/17 
518/33*** 
518/33** 
518/37*** 
518/37** 
518/37 
538 /41* " 
538/41 
542/43*** 
542/43 
544/48*** 
544/48 
549*** 
550/55*** 
550/55 
556 /60 ' " 
556'60 
561/62"* 
563/67"* 
563/67 
568/72*" 
5 6 8 " ' 
573/77*** 
573/77 
578/31 * * • 
578/81 
5 8 2 * " 
583/87*** 
seï"'̂  
5 8 8 / 9 1 " * 
588/91 
592/95*** 
592/95 
596/600*** 
596'600 
602'06*** 
602/06 
607/11*** 
607/11 
612/16"* 
612/16 
617/40*** 
641/45*** 
641/45 
6 4 6 * " 
647/48*** 
647/48 
649/53*** 
649/53 
655/59*** 
655/59 
661/65"* 
661/65 
666 /70 ' " 
666/70 
671/75"* 
671/75 
676/80*** 
676/80 
681/82*** 
681/82 
683/87*** 
683*87 
688/92*** 
688/92 
693/94*** 
P94/94 
695/99*** 
695/99 
7no/01*** 
700/01 

32,50 
27,50 

2,25 
2,— 
7,— 
4,50 
6,50 
5,— 

34,50 
3,— 
6,— 
5,— 

325,— 
35,— 
13,50 
6,50 

1 1 , — 
5,— 

15,— 
4,25 
8,— 
4,— 

1 1 , — 
4 — 

2 1 , — 
9,— 

475,— 
325,— 

3.400,— 
2.200,— 

57,50 
32.50 
7,50 
9,— 
5,— 

17,50 
6,25 
2,50 

75,— 
42,50 

185,— 
70,— 
14,— 
5 0 , 
27,50 
52,50 
27 50 
45,— 
?2,50 
42,50 
25,— 
3,25 

50,— 
27.50 
1 6 , 

4,75 
240,— 
120.— 
27,50 
15,— 
55,— 
29,— 
30.— 
17,50 
42,50 
24,— 

26b,— 
65.— 
37,50 
3,75 
5,75 
3,25 

24,— 
16.— 
42,50 
23.50 
22,50 
16,— 
30,— 
19 — 

150,— 
50,— 
22,50 
1 8 , 
80,— 
4.75 

22,50 
12,50 
22.50 
17.50 
5,75 
4.— 

14,50 
12,— 
5.— 
4,— 

702/06*'* 
702/06 
707/11*** 
707/11 
712*** 
712b* '* 
712b 
712f*** 
715/19*** 
715/19 
722/26*** 
722/26 
727/28*** 
727/28 
729/30*** 
729/30 
731/35*** 
731/35 
736/37*** 
736/37 
738/42*** 
738/42 
743/44*** 
743/44 
745/46*** 
745/46 
77/51*** 
747/51 
752/56*** 
752/56 
759/63*** 
759/63 
764/65*** 
764/65 
766/70*** 
766/70 
771/73**' 
771/73 
774/75"* 
774/75 
779/83"* 
779/83 
786/90*" 
786/90 
795/99**' 
795/99 
802 /06 ' " 
802/06 
807 /29 ' " 
830/34*** 
830/34 
849/54*** 
859/63**' 
870/75*** 
886/88*** 
id . b lok** * 
889/93*** 
894/99*** 
901/05*** 
912/17**' 
920/24** 
927/29*" 
932/37*** 
965/69*** 
978/83*** 
985/89** 
verdere nrs 
voor rad ig . 

Roitanding 

25,— 
20,— 
22,50 
1 7 , 
2,25 

25,— 
3,50 

1.300,— 
1 8 , 
13,50 
27.50 
18,50 
5,— 
3,75 
2,75 
2.— 

14,50 
1 2 , 

4,— 
3,25 

17,50 
13,50 
4,50 
4,— 
4,50 
4,25 

20,— 
14,— 
17,50 
11,50 
12.50 
10,— 
2,25 
2,— 

I L 
I O , 
3,— 
3,— 
8,— 
7,50 

10,— 
9,— 

1 2 , 
10,— 
6,— 
5,75 
6,— 
5,— 
7,50 
4,— 
4,— 

1 3 , 
4,— 
7,25 

16.50 
165.— 

3,75 
1 0 , 
9,— 

18,50 
12,— 
10,— 
22 50 
11,50 
24,— 
12,25 

pfrs. 

* * ' / " bii paren: 
bovenste z 3gel " 
onderste zegel *** 
1/18** 
1/18 paren 

10 paar 
12 paar 
13 paar 
14 paar 
15 paar 
18 paar 
19/31** 
19/31 
19/31 paren 

19/31 paren 

1.500,— 
"*/** 

5.500.— 
5 5 , 

125,— 
27,50 

375,— 
5 5 , 
65,— 

5 0 0 , 
325,— 

1.100,— 
750,— 

32 ,,keur Keiser" 
luxe 
33/56*** 
33/56** 
33/56 
53a blok V. 
bovenvelr. 

57/70** 

10.500,— 
2.150,— 

775,— 
575,— 

4 met 
luxe 
1.850,

300,— 

Postzegelhandel Hartog Okker 
Herengracht 167  Amsterdam 1001  Telefoon (020) 62097  Postgiro 193156 
Kantoor geopend: dinsdag t.m. vrijdag van 10—5 uur; zaterdag van 10—4 uur 

Bankiers: AMRO  Rozengracht 62 Amsterdam Rek.nr. 46.66.62.289 
Zie ook onze iNOONESiE advertentie eiders In dit blad. 

Gesloten wegens vakantie van 2130 augustus. 

57/70 paren 
***/** 
57/70 
71/73 
72/73*** 
74/77** 
74/77 
78/81*** 
78/81** 
78/81 
78/81 paren* 

.200,— 
265,— 
275,— 
600,— 
125,— 

95,— 
175,— 

70,— 
40,— 

82/85** 
82/85 
86/89*** 
86/89** 
86/89 
86/89 paren 
***/** 
90/93*** 
90/93** 
90/93 
90/93 paren 
* " / " 
94/97**** 
94/97** 
94/97 
98/101*** 
98/101** 
98/101 
98/101 paren 
***/** 
Luchtpost 
1/3*** 
1/3** 
1/3 
6/8*' 
6/8 
9 " 
9 A " 
12/13*** 
12/13** 
12/13 
Porten 
20** 
27*** 
27** 
27/28 
29/30*** 
29*** 
29/30 
31/43** 
31/43** luxe 
31/43 
48 af** 
59*** 
59** 
67a/68a** 
80/106*** 
Brandkast 
1/7** 
Dienst 
1/8** 
1/7** 
9/15 
16/19*** 
16/19** 
16/19 
20/24** 
Internering 
1 " 
Postp.verr. 
1/2 
PostbewIJs 
1/7 
Telegraaf 
4** 
5** luxe 
5** 
3** luxe 
6 " 
7** vri jwel 
postfr. 
7** luxe 
eert. 

365,— 
75,— 
37,50 

160,— 
75,— 
50,— 

250,— 
250,— 
110,— 

75,— 

375,— 
250,— 
110,— 

70,— 
200,— 

90,— 
52,50 

300,— 

275,— 
75,— 
10,— 
85,— 
27,50 
30,— 
35,— 

1.900,— 
1.200,— 

475,— 

100,— 
175,— 

60,— 
300.— 
52,50 
22,50 
22,50 

300,— 
375,— 
245,— 
750,— 
475,— 
175,— 

50,— 
175,— 

2.850,— 

600,— 
250,— 

75,— 
250,— 
125,— 

60,— 
3.50O,— 

550,— 

165,— 

650,— 

1.250,— 
900,— 
700.— 
900,— 
700,— 

8.500,— 

6.500,— 
800,— 
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Amphila Internationale Veiling 
Rariteiten engros 

Ca. zes miljoen gulden - zonder limieten 
waaronder het wereldberoemde brugblok 15 et. 1852 van Nederland. 

Geschatte opbrengst ƒ 300.000, 500.000,— 
Nederland 9 cent zonder waardeinschrift postfris; 

Oostenrijk rode merkuur (Yvert frs. 135.000,—) 

De meest uitgebreide, vrijwel complete, collectie 'Specimen' 
opdrukken Nederland & O.R.; verdeeld over 130 kavels. 

te iiouden op 4, 5, 6, 7, 8 en 9 oktober a.s. 
te Amsterdam 

Zie ook onze annonce in het juninummer van dit maandblad voor een fotopagina met rariteiten, welke op de veiling 
aangeboden worden. 

De mogelijkheid bestaat nog voor deze zeer belangrijke veiling bijzondere stukken en importante collecties tot 
eind augustus a.s. in te zenden. Deze worden alsnog met foto's in het supplement van deze veilingcatalogus 

opgenomen. 

Onze meer dan 30-jarige ervaring is een garantie voor een succesvolle behandeling van uw inzending. 

Voor de inzendcondities verwijzen wij u naar het juninummer van dit maandblad. 

De oplage van deze catalogus en het supplement zal 20.000 è 25.000 exemplaren bedragen, welke naar alle 
delen van de wereld worden verzonden. 

Serieuze gegadigden kunnen nu reeds gratis de veilingcatalogus aanvragen. 

Ons adres: 

AMPHILA, ROKIN 93, AMSTERDAM 
Voorlopig telefoonnummer 020-249044 

Na kantoortijd telefonisch antwoordapparaat. 
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Rariteiten weiice ter vericoop i(omen in d 
wwrwwwmmmfW9wmi'^wmm^mrm 

r-' ..4 : v / : 
• Nederland 5ÖC • Neder 

. » * ^ ■ 

■ Vil €€ n tjf 

Foto's van de Amphilaveiling (zie tekst op de vorige pagina) 
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mphila-veiling van 4 t.e.m. 9 oktober 

b 
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Feestelijke opening op maandag 30 augustus 
in Rotterdam - iJsseimonde 

zo KUNT U ONS BEREIKEN 
ALTIJD VOLDOENDE PARKEER
RUIMTE AANWEZIG 

UIT DE RICHTING 
DEN HAAG - UTRECHT 
SCHIED AM-VLAARDINGEfI 
OP DE BRUG RECHTS 
HOUDEN EN RECHTS 
AF 

RICHTING BOLNES 

KOM 
VAN 
DIE 
BRUG 
AF! 

RICHTING 
MAASTUNNEL
STOPLICHTEN 
LINKSAF 

PER OPENBAAR VERVOER KUNT ö ONS 
ALS VOLGT BEREIKEN. 
VANAF CENTRAAL STATION - METRO 
ZUIDPLEIN - BUS 75 
VANAF STAION LOMBARDIJEN - BUS 
48 - VOOR BEIDE BUSSEN UITSTAPPEN 
ADRIAAN VOLKERLAAN - EN U STAPT BIJNA 
VOOR ONZE DEUR UIT - VOETGANGERSTUNNEL 
DOOR EN U BENT ER. 

RICHTING I BARENDRECHT 
LOMBARDIJEN - HOOGVLIET 

zouden wij u toe kunnen roepen - omdat wij pal naast de Van Brienenoordbrug gevestigd zijn - vanuit de richting Dordrecht voor de brug links 
- vanuit de richting Den Haag en Utrecht over de brug rechts. 
Bij de Van Brienenoordbrug - één van de drukste verkeersaders van Nederland met meer dan 120.000 passanten per dag - staan wij 
dagelijks voor u klaar met de meest Interessante aanbiedingen - alles rechtstreekse import - dus alles voor de scherpst mogelijke prijs. 

HONDERDEN SPECIALE OPENINGSAANBIEDINGEN 
w.o. Albums en stockboeken met landenverzamelingen - waarbij nagenoeg complete landen. 

Stockboeken met prachtige motiefverzamelingen met complete series van o.a. Bloemen - Dieren - Ruimtevaart - Schilderijen 
enz. enz. 
Kavels - restanten en partijen van vele landen - voor een ieder is hieraan nog veel geld te verdienen. 

Al deze aanbiedingen zijn éénmalig voorradig - wij vinden het daarom jammer voor onze vele postorderklanten dat wij dit niet per prijslijst aan 
kunnen bieden. 

MAAR EEN REIS NAAR DE VAN BRIENENOORDBRUG LOONT ALTIJD 
Tot eind september speciale aanbiedingen in Albums - Stockboeken en Catalogi (prijslijsten op aanvraag). 
en . . . tot eind september wordt op iedere zending gedeeltelijk Zomerzegels geplakt - bij bestellingen boven de 50 gulden 
minimaal 1 complete serie. 

SPECIALE OPENINGSAANBIEDINGEN PER POSTORDER 

IERLAND - het eerste Pondzegel - pas uit - nu al gebruikt te leveren - zeer mooi gestempeld - normale groothandelsprijs ƒ 3,50 - NU 10 
stuks ƒ 25,—. 

Engeland - de laatst uitgegeven Pondzegel met de Romeinse I - normale groothandelsprijs ƒ 2,50 - NU 10 stuks zeer mooi gestempeld 
ƒ 12,50. 

ONS NIEUWE TELEFOONNUMMER IS 82 67 25 (010) 
Wij verzoeken U na 6 uur niet onze beheerder te bellen (deze man weet niets van postzegels af) 

Maar bel na 6 uur dit nummer 82 16 50 (010) 
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Nieuwe kilo's - kilo's met de nieuwste zegels - Alleen de betere kilowaar 
1STE KLAS MISSIE KILO'S 
AUSTRALIË 1 - „ELITE AUSTRALIA" met zeer veel grootformaat zegels 

- veel motiefzegels - beroemde Australia - hogere waarden - mooie 
kilo 42,50 

CANADA - Ie klas missiekilo - met de nieuwste gelegenheids/gedenk-
zegels - met hogere waarden - mooie kilo 49,50 

CUBA 1 - 95% grootformaatzegels - 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,— 

DENEMARKEN 1 - zeer mooie Missiekilo met veel grootformaat gele-
genheid/gedenkzegels - hogere waarden, ook van gelegenheid 49,50 

DUITSLAND 1 - ,,Bundespost/Berlin" met gegarandeerd minstens 1200 
è 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 BRITTANNIË 1 - „FIRST CLASS CHARITY" - met gegarandeerd 
meer dan 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - met hogere 
en topwaarden van veel landen (minstens 1 x 1 pond zegel) - fosfor -
watermerken - regionals - veel oudere uitgaven van Koningin E II -
en met veel mooie zegels van circa 20 Engelse kolomen en Domi
nions - zeer interessante kilo - verzegeld pakket 45,— 

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

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/gedenkzegels - 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 39,50 

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

Zweden bankpost - met zeer veel de nieuwste grootformaat hogere 
waarden Gelegenheid/gedenkzegels - geweldige kilo 99,50 

ZUID AFRIKA 1 - met abnormaal veel grootformaat gelegenheid/ge-
denkzegels - een geweldige mooie sortering met de laatste nieuwe 
motiefzegels - let op de afwijkingen in kleur - tanding - en watermerk 55,— 

Gratis zenden wIJ u op aanvraag speciale openlngsprl|sllJsten met 
speciale aanbiedingen voor wederverkoop - ruilbeurzen - rondzend-
verkeer, etc. 

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

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

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

D D R ,,Behordenpost 1976" - met waardevolle bijlagen - complete 
sperwaarden series - F D C enz enz 

DDR - , Postkilo 1976" - met nog betere waardevolle bijlagen -
losse sperwaarden - complete sperwaarden series - F D C - post-
stroken met veel btere zegels 

DDR 2 - , EQUISIET 1976" - met waardevolle bijlagen met een ge
garandeerde cataloguswaarde van 350,— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - poststroken met veel betere zegels 

D D R 2a - , ELITE EXTRA 1976 ' - met waardevolle bijlagen met een 
gegarandeerde cafaloguswaarde van 230,— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - F D C enz enz 

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

FINLAND 1972 - hoge cataloguswaarde 

54 50 

29 50 

48 50 

87 50 

110,-

62 50 

345,— 
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 - ,,super luxes 1976 ' - de nieuwste postkilo met een extra 
bijlage van 500 ä 600 grootformaat en gigantzegels - prachtige 1ste 
dag-enveloppen - veel hoge- en topwaarden - prachtkilo 46,50 

JAPAN 2 - „luxes 1976" - 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 - postverzegeld 1976 - de nieuwste kilo met veel grootformaat -
hogere waarden - mooie kilo 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 betallngs-
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 cafaloguswaarde - is met regelmatig te leveren 
- ca 245,-

ZWEDEN - postverzegeld 1976 - vooraflevering, altijd iets beter dan 
de najaarsaflevering - veel hogere en topwaarden - veel nieuwere 
soorten dan voorafgaande Jaren - enorme cataloguswaarde 12$,— 

Complete postpakketkaarten - een zeldzame aanbieding voor de echt* 
Philatelist - juist omdat deze kaarten zelden door de Posterijen compleet 
worden verkocht - ledere kaart met hoge en topfrankeringen naar het buiten
land - afkomstig uit de volgende landen - WEST-DUITSLAND, veel Helnemann 
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 - Zaïre - 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 

DENEMARKEN 3 - geweldige mooie sortering met de nieuwste 
gelegenheid/gedenkzegels - met hogere waarden 

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

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

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

FINLAND 3 - Geiegenheidszegeis 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 - Jamaica enz - veel hogere waarden 

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 

JERSEY 3 - Uitsluitend grootformaat en gelegenheid/gedenk-
zegels - met enige zegels van ,,lsie 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 

U S A 3 - fantastische sortering gelegenheids/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/gedenkzegeis 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 

V4 kilo kilo 

21,50 75,— 

32,50 120,— 

48,75 185,— 

15,— 49,50 

23,50 82,50 

44,25 167,50 

20,— 69 50 

32,50 120,— 

30,— 110,— 

28,— 99,50 
20,50 72,50 

40,50 152 50 

57,50 217,50 

27,50 97,50 

23,75 85,— 

22,50 79,50 

28,— 99,50 

20,50 72,50 

46,75 175,— 

E. BREDENHOF Bestellingen per giro; GEEN PORTO maar wel een mooie FILATELISTISCHE frankering. 
Import - export kllowaar 
Bovenstraat 286 A - Rotterdam-IJsselmonde - Tel. (010) 82 67 25 • na 6 uur 82 16 50 - Giro 53 39 84 

BONUS. U ontvangt GRATIS bij een bestelling boven de 50 gulden 40 yvert frank cataloguswaarde - boven de 100 gulden 100 yvert frank en LET OP: 
U ontvangt BOVEN ledere 150 gulden bestelling 150 yvert frank cataloguswaarde gratis - In complete en/of hoge en topwaarden - dus boven 300 gulden 
300 yvert frank - boven 450 gulden 450 yvert frank enz. enz. 

WIJ BETALEN DE HOOGSTE PRIJS VOOR NEDERLANDSE KILOWAAR 
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UVITEC MINOR 
De eerste betaalbare korte-golf-UV-analyselamp voor uw fosforescerende zegels van Engeland, 
USA enz. Handig zakformaat, niet groter dan een pakje sigaretten. Makkelijk mee te nemen. 

Aansluiting op het lichtnet (220 Volt). Twee meter netkabel. 
Introductieprijs ƒ 76,50 

(beproefd door de Studiegroep „Ultra Violet", recht van teruggaaf) 

YVERT1977 
deel 1 Frankrijk/Geb. 14.00; deel 2 Europa 32.00; deel 3 
Overzee 39.00 
Yvert 1976 - mits in goede staat - worden bij aankoop van 
een nieuwe catalogus als volgt in betaling genomen: deel 1 
6,25; deel 2 14,75: Deel 3 16,00. 

NVPH 1977- in kleur 
speciale catalogus Nederland/Gebieden 

MICHEL 1977 
Duitsland normale editie 
Duitsland Spezial 1977 
Europa West 
Europa Oost 

GIBBONS 1977 
Engeland (18e ed.) in kleur 
Kanaaleilanden (5e ed.) in kleur 
Man (Ie ed.) in kleur 
Commonwealth compleet 

10,00 

10,75 
41,50 
41,50 
32,00 

5,00 
4,75 
4,75 

32,00 

SPECIALE AANBIEDING 
(niet verkrijgbaar bij de verl<oopadressen) 
Yvert 1976 deel I Frankrijk 7,50; deel II Europa 17,70; deel 
III Overzee 19,20 
Borek (Duits) Rusland 75/76 6,20 
Leroy (Vlaams) handboek over filat. literatuur op het gebied 
van Belgische zegels, 240 biz. 10,00 
Facit (Eng.) spec. cat. Scandinavië 760 bIz. 15,00 

PHILAKUR 
Uitstekend reinigingsmiddel voor vuile en verkleurde zegels. 
Flesje 8,70 

PRIJSKAARTJES 
voor postzegels 
per 100 0,80 
per 1.000 7,00 

f 

No 

♦♦ O * 

ZONNEBLOEM 1977 
Indonesia 5,00; Ver. Europa 7,50; UNO 6,00; Engeland 7,50 

België Bond (VZWO) 1977 kleur 14,75 
Austria (Duits) spec. cat. Oostenrijk 1977 9,25 
Hevia (Spaans) cat. Spanje/Geb. 1976 11,20 
DNK (Duits) cat. Duitsland compleet kleur zakformaat 
76/77 6,80 
Lindner (Eng.) spec. cat. UNO 630 biz. 62,00 
Phiiex (Duits) landencatalogi in zakformaat Dultsland 
(kleur) 5,75; Zwitserland (kleur) 5,25; Oostenrijk (kleur) 5,25; 
UNO (kleur) 4,00; België 4,00; Frankrijk 4,00; Europa 4,00; 
Luxemburg 3,50 
Harris (Amerik.) spec. cat. USA/Ganada 1976 7,00 
Santos (Port.) spec. cat. Port./Geb. 1976 15,45 

REUZENSTOCKBOEK 
met 64 biz. 640 stroken, formaat 23 x 31 cm, wit karton, 
boek ligt absoluut vlak open, met en zonder 
middenscheiding verkrijgbaar, band in wijnrood, rood, groen, 
blauw en bruin 32,50 
(3 st. 92,60; 6 st. 175,50) 

FLUOTEST 3=9 
LAMP 
Geschikt voor het 
vaststellen van alle 
fluorescerende zegels 
van Nederland, 
Duitsland, België, 
Zwitserland enz. 
(m.u.v. Engeland, 
USA). Met ingebouwd 
verlicht vergrootglas. 
1 Jaar garantie 
140.00 
(Toezending met 
recht van teruggaaf 
mogelijk) 

Bij vooruitbetaling altijd 3% korting (m.u.v. NVPH). 
Opdrachten beneden ƒ 100,00 worden verhoogd met ƒ 3,50 verzendkosten. 

Giro 1253414 - Amro-Bank Wassenaar (47.36.54.717) - NMB-Bank Wassenaar (66.94.60.680) 

NIEUWE PRIJSLIJST OP AANVRAAG 

P. W. MEINHARDT 
Van Naeltwijckstraat 10 
Wassenaar 
Telefoon (01751) 16901 

Verkoopadressen: 
Couwenbergh, Jonge Roelensteeg 14, Amsterdam 
Fibo-Post, Prinsestraat 48, Den Haag 
Leidse Postzegelbeurs, Kiosk Stationsweg, Leiden 
(zaterdags) 
Manuskowski, Wagenstraat 105, Den Haag 
Philpostor, Steentilstraat 48, Groningen 
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fde; 
Postgiro: 703202 van Th. J. Dee, Ede. 
Groningen: 
Postgiro 3330626 van Penningmeester 
,,Groningen", Leek. 
Rotterdam/Dordrecht 
Postgiro 1543700, van Penningmeester Dag 
van de Postzegel, Rotterdam 
Utrecht: 
Postgiro 36991, Penningmeester Utrecht-
sche Philatelisten Vereeniging. 
Vaals: 
Postgiro 1595445, van W. Bulles, Vaals. 
Weert: 
Postgiro 1248895 van P. de Wolff, Eindho
ven. 

Viering Dag van de Postzegel 1977 en 1978 
Het blijkt noodzakelijk te zijn zowel de 
jaarlijkse voorbereidingsvergadering als de 
aanmelding voor de viering van de Dag 
van de Postzegel te vervroegen. 
Kandidaten voor 1977 gelieven zich te 
melden vóór 15 oktober 1976 bij E.C. de 
Poorter, Parkdreef 111, Budel- Dorplein. 
De vergadering kan dan eind november 
1976 gehouden worden. 
Kandidaten voor 1978 dienen zich uiterlijk 
vóór 1 maart 1977 op te geven om de ver
gadering te kunnen houden in april 1977. 

Inlichtingen van algemene aard bij het 
landelijk secretariaat Dag van de Postzegel 
p/a: B. J. Hastrich. 

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, Geestbrugweg 59, Rijswi)k-2101. 
Begrotingsformulieren, beoordelingsboek
jes en namen van juryleden en kandidaat
juryleden zijn op dit adres verkrijgbaar. 

Bondsinformatiebureau 
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, Bussum. 

Alvorens een relatie aan te gaan met de 
heer j . BAKKER, Veldbloemweg 37 te 
Zaandam gelieve u zich in verbinding te 
stellen met de Beheerder van het BIB {uit
sluitend schriftelijk). 

Bestemd voor organisatoren van ruilbeur
zen en dergelijke 

De laatste ti)d worden ruildagen- en ruil
beurzen bezocht door een aantal Duitsers 
over wie nogal ernstige klachten bij het 
BIB zijn ontvangen. Ik moge u dan ook 
verzoeken speciaal de presentielijsten te 
laten tekenen met duidelijk naam en ad
res (bij twijfel paspoort ter inzage vragen). 
Speciale attentie voor: 
Hubert SPECHT, Mühiheim/Ruhr (nader 
adres onbekend), 
Willy DEUSSEN, Düsseldorf, Charlotte
strasse en 
Maria ILIC, vermoedelijk adres als van W. 
Deussen 

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, 
Amsterdam-1017, of Postbus 192, Weesp. 

Bondsdocu mentatiecentrum 
Inlichtingen over publlkatles met betrek
king tot de postzegels en postwaardestuk-
ken van Nederland, Nederlandsch-Indië, 
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 bondsbibllotheek 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. 

Bondbibliotheek/catalogus 
Het derde en laatste deel van de catalogus 

van de bondsbibliotheek Is verschenen en 
inmiddels toegezonden aan degenen die 
besteld en betaald hadden. Het deel C, 
dat alle boeken bevat, is verreweg het 
omvangrijkste deel In de losbladige cata
logus die In een vierringsband wordt op
geborgen. Het formaat is A-4. 
Te bestellen door ƒ 15,— over te maken 
op de postgirorekening nummer 85.34.66. 
van W. F. Smit, bondsbibliothecaris. 
Utrechtseweg 33C, Heelsum, waarna 
franco toezending volgt. 

Verkoopafdeling 
Bestellingen te richten aan: E. C. de Poor
ter, Parkdreef 111, Budel-Dorplein. Postgi-
rorekeningnummer 2015960 ten name van 
de Directeur Verkoopafdeling van de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen, Budel-Dorplein. Lijst van 
verkrijgbare uitgaven in het januarinum
mer 1976, bladzijde 39. Aanvullingen/ver
beteringen: februari, bladzijde 103. 

Verkoopafdeling/aanvullingen 
A postal history of Curagao/ 
F. W. )ulsen-A. M. Benders ƒ 95,— 
De thematische filatelie/ 
F. de Troyer ƒ 10,— 

Voorlichting aan inzenders naar interna
tionale tentoonstellingen 
Kandidaat-Inzenders naar de internatio
nale tentoonstelling AMPHILEX 77 - uit
sluitend degenen die tenminste een z/7ve-
ren medaille hebben behaald op een na
tionale tentoonstelling - kunnen zich op
geven voor een voorlichtingsmiddag in 
Utrecht. 
Het is de bedoeling juryleden en inzen
ders met internationale ervaring aanwij
zingen te laten geven op grond van hun 
bevindingen. Van de deelnemers wordt 
verwacht dat zij een aantal bladen van 
hun collectie die zij willen tentoonstellen 
meenemen ter bespreking. Bij voldoende 
belangstelling zal er een splitsing gemaakt 
worden in verschillende groepen op 
aparte middagen. 
Schriftelijke aanmeldingen voor 1 septem
ber bij J. C. Schäfer, Groenendaalstraat 
9-1, Amsterdam-1017. 
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verenigings-
nieuws 

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

^ 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr W F Smit, Ulrechtseweg 35c, Heelsum tel 
08373-2607 Penningm/Ledenadm FH A E Spaanen
burg, ) H Leopoldstraat 13, Flaarlem, tel 023-262919 
Dir Rondzending J | Kroone, Socrateslaan 36, 
Utrecht, tel 030-881032 
Nieuwe afdeling 
Leerdam Secr H Steijgerwald, M van St Aldegonde-
straat 3, Leerdam 
2 
Postzegelvereniging „Breda". Secr Mw A Cramerus-
van den Wildenberg, Steynlaan 40, Breda Tel 132307 
Ledenvergadenng maandag 23 augustus '76, 19 30 uur in 
Gemeenschapshuis ,,De Kleiberg", Dr Struyckenstr 9, 
Breda Veiling Jeugd-biieenkomst zondag 5 sept in de 
Beyerd, Boschstraat 22, Breda, van 9 30 - 12 u 
3 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Hollandla", Am
sterdam Secr A D Aeijelts, Tolakkerweg 82, Holland-
sche Rading Tel 02157-489 
Geen ledenvergadering in augustus, de eerstvolgende 
ledenvergadering 24 sept '76 
Overleden 70 Ir J A van Driesum, 708 G A Simons, 
484 ) van der Spruit, 281 Mevr J L van der Veen-
Meinesz, 343 | W van Zoest 
4 
Utrechtsche Philatelisten Vereeniging. Secr R O M . 
van FHasselt, Pnns Hendriklaan 101, Utrecht Ledenadm 
Mr B Karsdorp, Turandotdreef 1, Utrecht 
Ledenvergadenng. dmsdag 31 augustus, 20 uur m de 
Kleine foyer van Tivoli, Utrecht Agenda- begroting 
1976-77, landenwedstri|d Suriname, veiling en verloting 

Haagsche Philatelisten Vereeniging. Secr L W Krijger, 
Oranjelaan 49, Rijswijk Ledenadm F H de Wijs, Carel 
Reinierszkade 75, 's-Gravenhage, tel 070-831402 {na 
18 00 uur) 
Ledenbijeenkomst Dmsdag, 21 september 1976, 20 00 
uur m Diligentia (bovenzaal). Lange Voorhout 5, 's-
Cravenhage 
6 
Internationale Vereniging „Philatelica'% 's-Gravenhage. 
Secr N Ph Glaudemans, Willem Klooslaan 21, Voor
burg Z H., tel 070-864476, Beheerder Centraal Ledenre-
gister: N F Hedeman, Valkenboskade 86, 's-
Cravenhaffe-2026, tel . 070-390857, Bureau van het 
Rondzendverkeer Philatelicahuis, Valkenboskade 88, 
's-Gravenhage-2026; tel . 070-659360 
De rn het junr-nummer opgenomen lijst van afdelingsse-
cretanssen en bijeenkomsten dient als volgt te worden 
gewijzigd. 

Amsterdam FH A van Beers, Naaldwijkstraat 33"", 
Amsterdam-17, eerste donderdag 20 00 uur vergadering 
en derde donderdag ruilavond of veilmg in het Obrech-
thuys, Jacob Obrechtstraat 26, Amsterdam, tweede 
dinsdag 20 00 uur gebouw De Purmer, Kerkepad, Nieu-
wendam, 
Harderwijk Mevr C C Huitema-Brum, Berkenlaan 5, 
FHarderwijk, eerste dmsdag va 19 00 uur in het Groene 
Kuisgebouw, Frisialaan 51 Flarderwijk, 
Uithoorn Mevr A H Kist, Willem Klooslaan 29, Uit
hoorn, vierde dinsdag, 20 00 uur. De FHoeksteen, Hugo 
de Grootlaan 3, Uithoorn, 
Veghel C de Wert, Popuherlaan 30, Veghel, eerste 
maandag 20 00 uur en derde zondag 10 00 uur bijeen
komst in gemeenschapshuis ,,de Blauwe Kei", Veghel 

Rotterdamsche Philatelisten-Vereenlging. 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 30 augustus, gebouw ,,De 
Nieuwpoort", Crotekerkplem 5, gewone agenda, aan
vang 20 uur, zaal open 19 30 uur Clubbijeenkomsten 
iedere zaterdag van 14 tot 17 uur, Wijkcentrum ,,Middel
land", Ie Middellandstraat 103 Voor de bijeenkomsten 
in Zuid en Schiedam in de zomermaanden zie Medede
lingenblad Bezichtiging van de veilmgkavels zaterdag 23 
augustus van 15 tot 16 uur clublokaal ,Middelland" 
8 
Philatelisten Vereniging /^Amersfoort". Wnd sekr 
Mevr M I v d Broek-Bosch, Lorreinenplain 5, Amers
foort, tel 033-25975 
Bi/eenkomsten ledere 4e donderdag van de maand in 
,,De Dnetand", Neptunusplem, Amersfoort Zaal open 
19 30 uur, aanvang 20 uur Eerste maal donderdag 26 au
gustus met o a bingo, veiling en ruilmogelijkheden Bij-
eenk Jeugdafdeling iedere eerste vrijdag van de 
maand, Laurens Costerplein, Amersfoort, aanvang 19 
uur (eerste maal in september) 
Rondzendverkeer Alle boekjes, ook betere voor gericht 
rondzendverk met korte looptijd, inzenden aan H J 
van Gent, Roelandplaats 38, Amersfoort 
Ruildag 28 augustus in het kader van de keistad-feesten 
open ruildag (10 00 - 16 30 uur) m ,,De Dnetand" Han
delaren hartelijk welkom, geen tafelgeld 
9 
Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist". Secr L 
van Oosterwijk, Oostervenne 113, Purmerend-1440 Tel 
(02990) 26289 Ledenadm Mevr A Hastnch-Roos, 
Roosmanjnhof 37 Duivendrecht, Tel (020) 993259 N B 
Let op gewijzigd adres'' 
Bi/eenkomsten dinsdag, 7 september rutlavond in 
,Krasnapolsky", ingang Warmoesstraat, kleine zaal, 

dinsdag 21 september, ledenvergadering m Hotel 
,,CASA 400" Pieter Nieuwlandzaal, James Wattstraat bij 
Amstelstation N B Deze omwisseling van avonden 
geldt alleen maar voor de maand september'' ' ' 
Overleden 188 J Brandsma en 1703 A Bertrand 
10 
Postzegelvereniging S.P.A. Secr A Waanders, Maas
straat 9 1 ' " , Amsterdam-1010, tel 020-427587 
Bijeenkomsten l^i augustus en 14 september 
12 
Personeelsvereniging Werkspoor, Amsterdam, Afd. Fila
telie. Secr F R Brugman, Diesel 39, Monnickendam 
Op de laatste ledenvergadering werd het nieuwe be
stuur gekozen Voorzitter W E Goedemans, Amsterdam, 
Archimedesplantsoen 68-1, secr zie boven, penn m H 
V d Braak, Sluiswaard 160, Alkmaar 
15 
Vereniging v. Personeel der N.D.S.M., afd Philatelie 
Amsterdam Secr J W Verhoeven Lepelaarstraat 39, 
Landsmeer 
Eerste clubavond vrijdag 3 sept as en dan iedere 
3e vrijdag daarop volgend, bijzaal Bethelkerk, Plejaden-
plein. Tuindorp Oostzaan 
16 
Gelderse Filatelisten-Vereniging „De Globe". Secr J 
G Ouwenbroek, Brantsenstraat 24, Arnhem Telefoon 
085-450477 Ledenadmin Mej M J Renssen, Leeuwe-
nklaan 10, Zutphen Telefoon 05750-14434 
Afdelingssekretariaten en data van de bijeenkomsten 
Apeldoorn F W N Hugenholtz, Anstotelesstraat 859 
Apeldoorn 2e maandag 
Arnhem L A van der Boom, Spechtstraat 24, Arnhem 
1e dinsdag 
Barneveld H E Denis, Gruttoweg 3, Stroe 2e vrijdag 
Brummen/Eerbeek J 8 Scharrenberg, Zutphensestraat 
36, Brummen Laatste maandag 
Dieren Mevr B J Schuijren, Industrielaan 11, Dieren 
2e dinsdag 
Doesburg P Gerritsen, Waterstraat 30, Doesburg 2e 
maandag 
Doetincnem H Menting, Wilhelmmastraat 106, Doetm-
chem 2e donderdag 
Druten J About, Apert 4, Horssen 2e donderdag 
Ede Mevrouw Z Weener, Tollenburg 32, Ede Ie don
derdag 
Eist F Lenz, De Kist 39, Eist 2e maandag 
Epe Mevrouw M Th Paape, Klimopstraat 5 Epe Laatste 
donderdag 
Ltchtenvoorde J J P Claessen, Wentholtstraat 41, Lich-
tenvoorde Laatste dinsdag 
Lobith J E H de Groot, Graaf Gerardstraat 28, Lobith 
2e donderdag 
Nijmegen C ) E Janssen, Irisstraat 44, Malden Ie vrij
dag 
Oosterbeek J G M Rademaker, Emmastraat 4, Ooster
beek 2e dmsdag 
Renkum/Heelsum S L Harkema, Hartenseweg 10, Ren-
kum 3e maandag 
Rheden/De Steeg Zr M. Westerhoff, Oversteeg 17, De 
Steeg Laatste maandag 
Veenendaal C van Manen, Lindenlaan 34, Veenendaal 
2e dinsdag 
Velp/Rozendaal H Wolthuis, Wulpenstraat 6, Velp Ie 

maandag 
Wagenmgen Mevrouw S R Westrup, Herenstraat 39, 
Wageningen 2e maandag 
Wmtersv^ijk J A C Visser, Hakkelerkampstraat 62, 
Winterswijk Oneven maanden m Winterswijk, even 
maanden m Aalten Ie dinsdag 
Wijchen H J van den Heuvel, Rietgorsstraat 48, Wij-
chen 4e donderdag 
Zevenaar W H Stevens, Brederostraat 38, Zevenaar 3e 
donderdag 
Zutphen Mej M J Renssen Leeuweriklaan 10, Zutp
hen Ie woensdag 
Buitenleden Hoofd rondzendingen P Veenhuysen, 
Kuyperlaan 18, Doetinchem 
17 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Assen" te Assen. 
Secr'esse Mevr Elzenaar-Doedens, Oldambtstraat 78, 
tel 05920-10119 Penn A B Haddenngh Pelikaanstraat 
25, tel 05920-10692 
Ledenvergadermg/ruilavond elke laatste dinsdagavond 
van de maand bij ,,Bellevue", Eerstvolgende bijeen
komst 31 augustus 1976 
Jeugdclub, twee maal per maand op zaterdagmiddag, 
o I v Mevr Broek te Rolde, tel 05924-1862 
Rondzendverkeer o I v J J G Schaap, Troelstralaan 
190, tel 05920-10531 
18 
Philatelistenvereniging „Baarn". Secr * N Pigge, Malva-
straat 11, Baarn, tel 02154-16470 
Bijeenkomsten ledere derde maandag van de maand 
met belangrijke veiling Verder regelmatig interessante 
lezingen en quizzen 
20 
De Kennemer Postzegelclub, Beverwijk. Secr Th W 
Andnesma, Corn Groenlandstraat 15, Heemskerk, tel 
02510-28945 Jaarcontrib ƒ 12— op giro 1558745 t n v 
penningmr K H Wolterman, Beverwijk 
Clubavonden 6 september veiling, 20 sept kienen 
22 
Nederl. Filat. Vereniging „De Verzamelaar", Bussum. 
Secr esse mevr B van Ek-Bronkhorst, Meerweg 5, Bus
sum, tel 02159-18342 
Ledenbijeenkomst elke 2e maandag van de maand, 
aanvang 8 uur m de grote zaal van Rest ,,De Taveerne" 
(voorheen de Harmonie), Brinklaan 112, Bussum 
De Heer v d Meulen ontvangt graag nieuwe rondzend-
boekjes 
25 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Dordrecht". 
Secr F H Visser, Oranjepark 47, Dordrecht 
Bijeenkomsten ledere tweede woensdag van de maand. 
Gebouw C I M V , Burg de Raadtsingel, Dordrecht 
Aanvang 20 uur, zaal open vanaf 19 uur Gelegenheid tot 
ruil, kopen en verkopen 
27 
Philatelistenclub „Eindhoven". Secr L Burghoorn, 
Helmerslaan 74, Eindhoven, tel 040-519408 
fersfv ledenbijeenkomst woensdag 1 sept in de Mu-
herzaal v/h Philips Ontspanningscentrum Aanvang 20 
uur 
Geroyeerd wegens niet betalen van de contributie 
Mevr M van Lier-Huiswaard, Eindhoven 
28 
Philips Philatelisten Vereniging, Eindhoven. Secr M H 
Schenkelaars, de Koppele 78, Tel 416358, Eindhoven 
Bijeenkomsten Elke eerste maandag van de maand m 
de kantine van de afdeling USFA aan de Schouwbroek-
seweg, Eindhoven Aanvang 20 00 uur Eerstvolgende 
bijeenkomst 6 september 1976 
29 
Enschedese Philatelisten Vereniging. Secr G I Heutink, 
Enschede, Groen van Prinstererlaan 41, tel 053-318221 
Dir Rondzending D Hamerslag, Enschede, W Rijb-
bertstr 48, tel 053-313081 
Vergadenng elke 3de vrijdag van de maand- Renata-
kerk, Brmkstr Enschede, aanvang 20 uur 
31 
Postzegelvereniging „Gorinchem en Omstreken". Secr 
J A van den Anker, Voermanstraat 328, Gorinchem, tel 
01830-33163 
Bijeenkomsten iedere eerste maandag van de maand, in 
een benedenzaal van de Exoduskerk, Mollenburgseweg, 
Gorinchem Aanvang 20 00 uur Eerstvolgende vergader
ing 6 september 
32 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Gouda". Secr 
H C J Bakker, Gravestem 86, Gouda Tel 01820-14730 
Ledenadministratie T Belgraver-Gronert, Han Hollan-
derwee 184, Gouda 
Ledenbijeenkomst 27 september in Brandpunt, Turf
markt 58, Gouda Aanvang 20 00 uur 
Regionale ruilbeurs 3 september m de Burgerhal van 
het stadhuis, Gouda Open van 19 00-2100 uur Ook 
met-leden zijn van harte welkom 
35 
Philatelisten Vereniging Groningen.: Secr J M Offrin-
ga, de Savormn Lohmanplein 2-b, Groningen, tel 050-
260242 Ledenadm J K Smith, Oosterhamnkkade 64, 
Groningen, tel 050-770406 
Bijeenkomsten elke vierde maandag van de maand m 
Wijkgebouw de Trefkoel, Zonnenlaan 30, Groningen, 20 
uur Zaal open voor ruilen 19 uur Eerste maal in dit sei
zoen Maandag 23 augustus Lezing Een andere hobby, 
door Chr Visser uit Roden 
Jeugdafdelingen m Groningen, Haren, Paterswolde, Be-
dum en Zuidhorn Inlichtingen bij secr I K Smith 
voornoemd 
Veilingen Goed matenaal voor de veilingen inleveren 
bij J Lagaay, de Savormn Lohmanplein 12a, Groningen 
Tel 050-260214, die gaarne inlichtingen 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-

f ingsboekjes ä 60 cent per stuk 
e beginnen met september elke 2de zaterdag van de 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopij 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 het be
zit te zijn van de administrateur uiterlijk op de 
volgenda data 

oktobernummer 15 september 76 
novembernummer 29 september '76 
decembernummer 17 november '76 

Nakomende mutatiestrookjes uiterlijk 10 dagen 
na de genoemde data bi| de administrateur 
Nakomers alleen in kleine hoeveelheden en 
mits U al eerder in de maand hebt ingezonden 
In dat geval de maandstaat met de laatste zen
ding strookjes meezenden Nooit meer dan een 
maandstaat inzenden, overigens wel elke 
maand, ook als er m die maand geen mutaties 
zijn voorgekomen 
HH Secretarissen en ledenadministrateurs 
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 
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maand postzegel beurs en ruildag in de Trefkoel m Gro
ningen vanaf 10 uur 
36 
Haarlemse Filatelistische Vereniging „Op Hoop van Ze
gels". Secr J C Repko, Bloemendaalseweg 193 Over-
veen Tel 023 267394 
Ledenbiieenkomsten 23 september, 25 oktober, 25 no
vember, en 16 december 1976 in de aula van de AH Ce-
rhardschool, Zijlvest 25a, Haarlem 
Zaal open vanaf 19 00 uur Veiling van 100 kavels 21 00 
uur De leden hebben een acceptgirokaart ontvangen 
voor het voldoen van de contributie september '76/sep-
tember 77 Kosten ƒ 15,— Mocht u eveneens veiling-
lijsten wensen, dan zi|n de kosten ƒ 21,— Gebruik 
vooral deze kaart om het de pennmgmeester wat ge
makkelijker te maken' 
38 
Postzegelvereeniging Helder. Secr A P Vlam, Tuin-
tjesweg 38, Den Helder 
Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlij
den op 19 |uni '76 van de heer M Quant, oud-voorzitter 
en later erelid der vereniging 
41 
Filatelistenvereniging „Hilversum & Omstreken", Secr 
P F A van de Loo, Godelindeweg 9 Hilversum Tel 
02150-45169 
Bijeenkomsten 16 september - ledenvergadering, vei
ling, 20 00 uur 21 oktober - ledenvergadering, grote 
veiling, 18 30 uur Ruilmiddagen op iedere zaterdagmid
dag van 13 30-17 00 uur Alle bijeenkomsten in gebouw 
,,De Delta", Havenstraat 139, Hilversum 
43 
Philatelisten Vereniging „Zuid-Limburg", Maastricht. 
Secr P H Mantz p/a Wycker Brugstraat 10 
Volgende bijeenkomsten beursavond maandag 6 sep
tember, vergadering maandag 20 september Aanvang 
telkens 20 uur m de , Grote Sociëteit , Vrijthof ingang 
Keizer Karelplein Tijdens alle bijeenkomsten interes
sante veilingen Eerstv bijeenkomst van de jeugdafde
ling zondag 5 september, 11 uur s ochtends m de 
LEAO-school, Beyart, Brusselsestraat 38 Alle jongeren van 
± 10-18 jaar zijn hartelijk welkom 
44 
Postzegeldub „Groot Veld-Hoven. Secr P M Wil
lems, Mullerlaan 75, Veldhoven, tel (040)-533429 
Bifeenkomsten iedere 2e maandag van de maand 
48 
Philatelistenclub „Rotterdam". Secr Mevr T B 
Stemer-Spork, 's-Gravendijkwal 79, Rotterdam-3003 
Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand. Beursge
bouw, ingang Meent 110, Rotterdam 
49 
Postzegel Verg. Santpoort P.V.S. Secr G J H Bos, 
Zandvoorter Allee 114, Haarlem Tel 023-3419% Pen
ningmeester C A Heijboer Haarlem, Tafelbergstraat 
17, tel 023-266210 Contributie ƒ 14 00 per jaar op giro 
no 19103 t n v RVS Santpoort Dir Rondzendverkeer 
5 Schaap, Planetenweg 120, IJmuiden tel 02550-15724 
Giro no rondzendverkeer PVS 276084 
Ie Donderdag m sept eerste vergadering m zaal van de 
IJmond-MTS, Roos en Beeklaan 4, Santpoort Noord 
ATTENTIE voor het nieuwe adres van de secretaris 
52 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Tilburg" Ie Til
burg. Secr W van Erve, Insulindeplein 5, Tilburg, tel 
013-426464 
Ledenvergadenng 1 september m de zaal van Rest 
,,Casino" St (ozefstraat 38, Tilburg 
54 
Postzegeldub „Wassenaar". Secr B Wijsman, Van 
Houtenweg 80, Wassenaar 
Bijeenkomsten 9 sept en 14 oktober, 20 uur, Jeroen-
huis, Kerkstraat 75, Wassenaar 
55 
Postzegelvereniging IJmuiden. Secr Mevr M de 
Meer-van Gendt van Lenneptaan 54 Driehuis, tel 

02550-10421 Penningm A Bakker Tasmanstraat 4 IJ
muiden Dir rondzendd J Wester Kanaaldijk 227 IJ
muiden 
Ruilavonden Adelbertuskerk hoek Sparrenstraat-
Abelenstraat, IJmuiden 6 en 20 september 1976, 6 30 -
7 45 uur voor de jeugd en 8 - 10 uur voor volwassenen 
58 
Vereniging van Postzegelverzamelaars, Sassenheim. 
Secr G Marinus, Teylingerlaan 43 Sassenheim Tel 
02522-11932 
Vergader-ruil'Veilingavond 14 sept as in ,,Ontmoe
ting", Narcissenlaan 1, Sassenheim Aanvang 20 00 uur 
Jeugd van 19 00 uur tot 20 00 uur Vervolgens iedere 2e 
dinsdag van de maand Volgende zaterdagse ruildag van 
10 00 tot 17 00 uur op 19 september a s 
64 
Postzegelver. Drachten. Secr J Brouwer, T) Wage-
naarstraat 32, Drachten Ledenbijeenkomst dinsdag 7 
sept a s m gebouw Irene Lange West Ruilbeurs zater
dag 2 okt a s m Renbaanrestaurant Kyriat Onoplem 
65 
Philatelistenvereniging „Coevorden & Omstreken". 
Secr H Berendsen Prof Aaibersestraat 4, Coevorden 
tel 05240-2217 
Maandag 13 september begint het nieuwe seizoen Rui-
lavonden 18 30-20 00 uur voor onze jeugdleden en vanaf 
20 00 uur voor de senioren, in Hotel-cafe-rest Lank-
horst 
Het Philatelieloket op het postkantoor is dan weer open 
van 17 00-18 00 uur 
69 
Filatelistenvereniging Veendam en Omstreken. Secr | 
D Neuteboom, Marg Hardenbergstr 2, Wildervank 
Rondzendcomm J Niemeyer, F J de Zeestraat 12, 
Veendam 
Bijeenkomst donderdag 9 sept m Hotel Java, Prins 
Hendrikplein 7, Veendam Zaal open 19 uur Hande
laarsstand van de heer Tolhuizen en quiz 
71 
Postzegelvereniging „Drielandenpunt", Vaals. Secr W 
Bulles, St Paulusstraat 1, Vaals Rondzendleider A H 
den Brinker, Lieve Vrouwestraat 1, Vaals, tel 04454-1605 
Voor het nieuwe seizoen kunnen goede rondzendboek-
jes van NederI en West-Europa bij de Rondz leider 
worden ingezonden 
73 
Postzegelvereniging ,,'s-Gravenhage en Omstreken". 
Secr W J Klem, Het Zicht 162, Den Haag Rondzend-
verk Mevr J E Klein-Schuil Het Zicht 162, Den Haag, 
tel 070-668036 
Bijeenkomsten elke 3e dinsdag van de maand in Harri
son's Hotel, Spuistraat 16 Den Haag Zaal open 19 30 
uur 
77 
Phil. Ver. „Hoogezand-Sappemeer". Secr A G Spij
kerman Donker Curtiusstraat 39 Hoogezand 
Commissaris Rondzendverkeer H J Grasdijk Schubert 
laan 4, Hoogezand tel 05980-92908 
Eerstvolgende ledenavond maandag 6 september m Ho
tel Struve, Sappemeer Zaal open vanaf 19 uur Grote 
Ruilbeurs zaterdag 4 september m De Kern, Hoogezand 
10-17 uur 
85 
„Postzegelvereniging Heemskerk". Secr D A v Vliet, 
Rousselstraat 16, Heemskerk, tel 02510-32874 
Bijeenkomsten 13 sept Opening nieuwe seizoen met 
vertoning dia's ,,Heempost '76', m het vormingscen
trum ,,De Velst" de Velst 6, Heemskerk Aanvang 20 00 
uur, jeugd 19 00 uur 
86 
Eerste Kerkraadse Philatelisten Vereniging, Kerkrade. 
Secr J J H Thomas Annastraat 38, Kerkrade, tel 
045-456828 
Vergadenng ledere derde zaterdag van de maand in het 
lokaal van J Chermin, Markt 54, Kerkrade Aanvang 20 

Filatelisten Vereniging „Sittard en Omstreken". Secr J 
J Hage, Leyenbroekerweg 68, Sittard, tel 04490-5407 
Vergaderingen maandelijks, beurtelings op zondagoch
tend en donderdagavond m Cafe ,'t Sieske", Rijksweg 
Z 1063, Sittard Gewone agenda met o a filatelistiscn 
onderwerp Leden ontvangen om de andere maand 
convocatie met mededelingen 
86 
Postzegeldub Hoogeveen. Secr M J van Eijsden, Sa-
turnus 8 Hoogeveen tel 05280-65705 
Bijeenkomsten 4e maandag van de maand in de Goede 
Herderkerk, Hoogeveen Jeugd vanaf 18 30 uur en se
nioren vanaf 20 00 uur Eerste bijeenkomst maandag 27 
september 
94 
Postzegelvereniging „Telstar", Putten Cid. Secr H D 
Buitenwerf, Wittenburg 163, Nijkerk Cid Tel 03494-
2484 
Vergadenng/ruilavond elke 3e donderdag van de 
maand Eerste vergadering in het nieuwe verenigingsjaar 
1976/1977 donderdag 16 september 1976, waarvoor 
konvokatie met lijst voor de kavelverkoop wordt toege
zonden, gebouw ,'t Voorhuys", naast de Andreaskerk, 
Voorthuizerstraat 14, Putten Gtd Aanvang 20 00 uur 
Zaal open 19 00 uur 
95 
PosUegelvereniging „Castricum". Secr J EUing, Linden-
laan 74, Castricum, tel 02518-51026 
Penntngm rondzendverkeer C Bijman Bleumerweg 1, 
Bakkum, tel 02518-50336 
Eerstvolgende ruilavond, 6 september 1976, Hotel Kom
man, Mient 1, Castricum, aanvang 20 15 uur 
Overleden Tot onze diepe droefheid overleden ons 
ere-lid A M L van Delft en onze leden Mevr Vlaar-
kamp en P J Scheer 
102 
Amersfoortse Postzegeldub „De Kei". Secr Th Tui-
thof. Ringweg Randenbroek 106 C , Amersfoort 
Bijeenkomsten iedere eerste dinsdag van de maand m 
de vergaderzaal v/d Johanneskerk Westsingel 30 
Amersfoort Zaal open 19 00 uur Aanvang 20 uur Intro-
ducees zijn van harte welkom 
103 
Postzegelvereniging ,,Eemland", Soest. Secr Mej C M 
de Bruin, Kastanjelaan 11 Soest Tel (02155)-12032 
Rondzending K Meincke, Soesterbergsestraat 18, Soest 
Tel (02155)-18166 
Bijeenkomsten ledere eerste vrijdag van de maand De 
Rank, Soesterbergsestraat 18, Soest 
108 
Vereniging van Zaanse Postzegelverzamelaars „De Pos
thoorn". Secr H de Ruiter Komngsvarenstraat 23 
Wormer Tel 02982-1018 
Bijeenkomsten 21 september en 19 oktober vergadering 
met ruilavond en veiling 
Op 1 oktober en 29 oktober ruilavond 
Alle bijeenkomsten zijn m het Dienstencentrum ,,De 
Boed" W Dreeslaan 1, te Zaandijk 
Aanvang 8 00 uur n m , zaal open 7 00 uur Jeugdvereni
ging , De Jonge Posthoorn ' Leider J Kluft, Kameelstraat 
23 te Wormer Tel 02982-1004 Bijeenkomsten elke laat
ste zaterdag van de maand m ,de Snuiver' te Kromme
nie Aanvang 8 00 uur 
111 
Filatelislenvereniging „West-Friesland", Schagen. Secr 
H Woudt Jac Ruysdaellaan 37, Schagen 
Bijeenkomsten vrijdag 3 september, 20 uur in het 
Regio-Centrum Mauvestraat Schagen 
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld Voorzit
ter J de Graaf Schagen, secr zie boven, 2e secr j 
Brak Schagerbrug, Penn m H Kuyper Noord 87, 
Schagen, leden J W Metzelaar, Wieringerwaard en R 
Waiboer, Schagerbrug Hoofd Rondzendmg J N 
Meyer, Corn Bregmanstraat 22 Schagen 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

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

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

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

^̂ " Donderdags gesloten. 

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

Nederland en O.G. zeer grote voorrad 1 e kwaliteit 
West-Europa, o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwltssrland, ItalW, Vattoaan, Zwe
den, Usland enz enz Prijzen in het algemeen 50 cent per Yvert-franc, Ie pi 10% min
der 
Oost-Europa, grote voon^aad, 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 Elisatieth 
Azié: alle landen veel Japan, ZuM-Amsrika. alle landen 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POSTZ. op POSTZ., 
SPORT, SCHILDERMEN, VER. NATIES, VER. EUROPA, SCHEPEN. 

Mancoliisten worden omgaand in ieder geval binnen 14 dagen behandeld 

Donderdags gesloten. GÉÉN NIEUWTJES 
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PAPUA NEW GUINEA ...ä 

LUCHTVAART EN PADVINDERIJ 
VIEREN VIJFTIGSTE VERJAARDAG 

MET POSTZEGELEMISSIE OP 
18 AUGUSTUS 1976 

De postzegels van 7t en 15t tonen respectievelijk land en zeeverkenners, terwijl op 
de 10t en 60t een watervliegtuig is afgebeeld, respectievelijk in de lucht en te water 

ryrir 'wy ryw^'yu'wi 

10 
Papt*aN»wOuinea 

Ontworpen door R. Bates 
De postzegels zijn gedrukt 

in Zwitserland door 
Heiio Courvoisier 

VERKRIJGBAAR BIJ UW HANDELAAR 
en bij 

Mr. A. Rorije 
Sottegemstraat 44  Vlissingen 

:60 
Mm, 

I •■ , F V.'" 3 . I'S ' " 

r ^ 
PUBLIKATIE VAN GENERAL POST OFFICE, 

PHILATELIC BRANCH, 
PORT MORESBY, PAPUA NEW GUINEA 

. x,ó 
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nieuwe 
uitgiften 

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

Voor het verstrekken van inlichtingen danken wij - naast 
de verschillende postadministraties en -agentschappen -
K. Filet m Sao Paulo en pater Amerigo Cool in Rome 
Voor inlichtingen en/of illustraties - speciaal van ver
schillende Midden- en Zuidamerikaanse en van enkele 
Aziatische landen - die ertoe bij kunnen dragen de ac
tualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons 
van harte aanbevolen. 

• Dit teken is geplaatst bij uitgiften die verboden zi|n 
voor tentoonstellingen die gehouden worden onder de 
bepalingen 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 ge
bruikelijke gegevens worden wel vermeld De verzame
laars zijn evenwel gewaarschuwd 

EUROPA 
ANDORRA FRANS 
Afbeelding zegel gemeld in juni, blad
zijde 381. 
6-9-'76. Aanvullendewaarden in gebruiksse-
rie. 
1. - F. Heiligdom van Meritxell. 

BELGIË 
2+-5-'76. Herdenking geboortedag konin
gin Elisabeth, 100 jaar geleden. 
14 fr. Portret koningin. 

14-6-76. Herdenking oprichting Konink
lijke Aèroclub van België, 75 jaar gele
den. 
Blokje 25 H- 10 fr. Beeltenis Jan Oliesla
gers, ééndekker van Blériot en kenteken 
Koninklijke Aèroclub van België; versie
ring van verschillende luchtvaartuigen. 

21-6-'76. Vijftigjarig bestaan vereniging 
,,Het Ardense trekpaard" (,,le Cheval de 
Trait Ardennais"). 

5 fr. Twee trekpaarden in heuvelachtig 
land. 

28-6-'76. Vijfentwintigste verjaring be
wind koning Boudewijn. 
Blokje 30 fr. met drie zegels: 4,50, 6.50 en 
10.— fr. 
Blokje 70 fr. met twee zegels: 20.— en 
30.— fr. 

BULGARIJE 
April '76. Eeuwfeest opstand 1876. 
1 St. Guerrilla's. 
2 St. Boeren met geweren en stokken. 
5 St. Raina Krishina en haar paard met ge
wapende strijders. 
13 St. Opstandelingen met primitief hou
ten geweer. 
5-4-'76. Honderd jaar telefoon. 
18 St. Portret Alexander Graham Bell en 
zijn eerste telefoon. 

April '76. Watervogels. 
1 St. Cygnus oior. 
2 St. Tadorna ferruginea. 
3 St. Tadorna tadorna. 
5 St. Anas querquedula. 
13 St. Anas platyrhynchos. 
18 st. Netta ruffina. 

CYPRUS TURKS 
28-6-'76. Cebruiksserie: exportprodukten, 
fruit. 
10 m. johannesbrood. 
25 m. Mandarijn. 
40 m. Aardbei. 
60 m. Sinaasappel. 
80 m. Citroen. 
17-7-'76. Olympische zomerspelen, Mon
treal. 
60 en 100 m. Symbolische voorstelling. 

2-8-'76. Aanvulling op toeristische serie. 
5 m. Haven van Kyrenia. 
15 m. Kasteel van St. Hilarion. 
20 m. Atatürkplein in Nicosia. 

CYPRUS 
5-7-'76. Olympische zomerspelen Mon
treal. 
20 m. Embleem spelen in Canada. 
60 m. TIen verschillende gestileerde beel
den van sportbeoefening op de spelen, 
emblemen. 
100 m. Tien andere beelden van sport op 
de spelen. 

5-7-'76. Tweehonderd jaar Amerikaanse 
onafhankelijkheid. 
100 m. Portret George Washington. 

DUITSLAND BONDSREPUBLIEK 
14-7-76. Honderd jaar Bayreuther Fest
spiele. 
50 pf. rood. Toneel met specifieke mo
derne Wagnerenscenering. 

14-7-'76. Archeologische vondsten. 

30 pf. Bronzen wagen uit urnengraf bij 
Acholshausen. 
40 pf. Met goud versierde schaal uit Kel
tisch vorstengraf bij Schwarzenbach. 
50 pf. Zilveren halsketting, als onder
scheiding van Keltische vorst. 
120 pf. Beker uit Romeinse keizertijd, 
vondst van Hildesheim. 

17-8-'76. Bescherming vogels. 
50 pf. Goudplevier. 

17-8-'76. Herdenking sterfdag verteller 
Johann Jacob Christoph von Grimmeis
hausen, 300 jaar geleden. 
40 pf. Titelpagina oorspronkelijke uitgave 
,,Simplissimus Teutsch" 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
15-6-'76. Inlandse orchideeën. 
10 pf. Himantoglossum hircinum. 
20 pf. Dactylorhiza incarnata. 
25 pf. Anacamptis pyramidalis. 
35 pf. Dactylorhiza sambucina. 
40 pf. Orchis coriophora. 
50 pf. Cypripedium calceolus. 

22-6-'76. Kleine beeldhouwwerken uit 
staatsmusea van Oost Berlijn. 
10 pf. lichtblauw en zwart. Shetlandpony, 
Heinrich Drake. 
20 pf. okergeel en zwart. Onderbreking 
van de dansoefening, Walter Arnold. 
25 pf. geelbruin en zwart. Aan het strand, 
Ludwig Engelhardt. 
35 pf. lichtgroen en zwart. Beeld professor 
Hermann Duncker, Walter Howard. 
50 pf. lichtrood en zwart (beperkte opla
ge). Het gesprek, Gustav Weidanz 
(1883-1970). 
27—4-'76. Crondstation telecommunicatie. 
20 pf. Station Intersputnik. 

29-6-'76. Conferentie Europese commu
nistische partijen in Oost-Berlijn. 
20 pf. rood en blauw. Rode vlaggen, por
tretten van Marx, Lenin en Engels, be
kende gebouwen in Oost-Berlijn. 

27-7-'76. Antieke koetsen. 
10 pf. Staats ie wagen, 1790. 
20 pf. Lichte Russische wagen, 1800. 
25 pf. Wagen met beweegbare kap, 1840. 
35 pf. Galawagen, 1860. 
40 pf. Postwagen, 1850. 
50 pf. (beperkte oplage) Stadswagen, 1889. 
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Belangrijk Veiling-agenda: 
voor inzenders/ 

verkopers: 27e veiling november 
inzending sluit 
einde september 1976 

28e veiling februari 1977 
inzending sluit einde 
december 1976. 

G.LOTH 
Neubrunnenstr.12 • D-6500 Mainz Tel.: (06131) 22082 • West-Germany 



FRANKRIJK 
Afbeelding zegel gemeld in |uni, bladzijde 
383. 
1-7-76. Aanvullende waarden voorafge-
stempelde zegels. 
0.52, 0.62, 0.95 en 1.70 f. Gallisch munt
stuk, ontwerp dat voor alle vooraf ge
stempelde zegels gebruikt wordt. 

30-8-'76. Nieuwe zegel in serie beroemde 
persoonlijkheden. 
0.80 + 0.20 F. Portret toneelspeler Mounet 
Sully (1841-1916). 
6-9-'76. Nieuwe zegel in serie beroemde 
persoonlijkheden. 
0.80 + 0.20 F. Portret generaal Daumesnil. 

6-9-'76. Nieuwe zegel in serie kunst. 
2.— F. Egyptische afbeelding van Farao 
Ramses in wagen. 

20-9-'76. Zegel in serie kunstwerken. 
2.— F. Origineel werk van Carzou. 

GIBRALTAR 
Afbeelding zegel gemeld in juni, bladzijde 

25-6-'76. Olympische zomerspelen Mont
real; alle zegels met antieke (Griekse) en 
moderne uitvoering. 
0.50 dr. Verspringen. 
2.—dr. Handbal. 
3.50 dr. Worstelen 
4.— dr. Start voor zwemmen. 
11.— dr. Stadion van Athene en Montreal. 
25.— dr. Ontsteken olympische vlam en 
olympische fakkel in Montreal. 

2(t-7-'7(>. Eerste gedeelte van serie bevor
dering van toerisme: Griekse eilanden in 
Egeïsche zee. 
30.— dr. Landschap op Lemnos. 
50.— dr. Landschap op Lesbos. 
75.— dr. Baai van Chios. 
100.— dr. Stad en baai van Samos. 

GROOT BRITTANNIË 
30-6-'76. Honderd jaar koninklijke natio
nale rozenvereniging in Engeland. 
8V2 p. citroengeel, roze, diep groen, goud 
en zwart. 

10 p. lichtgeel, lichtbruin, grijs, licht
groen, goud en zwart. 
11 p. citroen geel, licht karmozijn, diep 
groen, goud, grijs en zwart. 
13 p. geel, rozerood, roodachtig bruin, 
geelgroen, goud en zwart. 
Vier verschillende soorten rozen; verschil
lende grondstoffen zijn gebruikt voor lu
minescentie van de zegels. 

4-8-'76. Oude tradities, die deel gewor
den zijn van het culturele leven. 
8V2 p. Achthonderdste verjaardag Eistedd
fod, zang- en dichtfestival in Wales: ope
ningsceremonie. 
10 p. Morrisdansers: man in traditionele 
klederdracht. 
11 p. Bijeenkomst Highlanders: Schotten 
met doedelzak. 
13 p. Eisteddfod: vrouw bespeelt telyn of 
harp. 

GUERNSEY 
3-8-'76. Toeristische serie: beelden van ei
land. 
5 p. Dennenbos op het eiland. 
7 p. Uitzicht op Hermeneiland. 
11 p. Klippen van Sark. 
13 p. Klippen van Alderney. 

HONGARIJE 
22-5-'76. Dag van de postzegel 1976. 
Blokje met vier zegels van elk 2.50 -I- 1 .— 
F. elk zegel met hoofd van beelden, ont
dekt bij restauratie van koninklijk kasteel 
in Boeda. Blok getand en • ongetand. 

29-5-'76. Internationale postzegeltentoon
stelling Interphil 76 in Philadelphia, U.S.A. 
5.— F. Amerikaanse zegel van 6 c. uit 
1968, vlag van de lichte cavalerie uit Phila
delphia, Yvert 856, en Independence Hall 
in Philadelphia; aanhangend strookje met 
drie klokken. 

5-6-'76. Dertigste verjaardag organisatie 
van Hongaarse pioniers. 
1.— F. Getal 30, waarin verschillende acti
viteiten uitgebeeld, vlag van de pioniers. 

29-6-'76. Zegel in serie verjaardagen en 
gebeurtenissen: bescherming van de ar
beid. 
1 .— F. Vrachtwagen, tractor, helm met 
masker en lasmasker, dat op hoofd vast
gezet wordt; embleem. 

29-6-'76. Olympische zomerspelen Mon
treal. 
40 f. Satelliet in baan rond aarde. 
60 f. Sprong van ruiter. 
1 .— F. Zwemmen borstcrawl. 
2.— F. Kanoen. 
3.— F. Schermen. 
4.— F. Speerwerpen. 
5.— F. Turnen. 
Blokje van 20.— F. Nieuwe stadion in 

Montreal, verschillende emblemen voor 
overbrenging berichten. 
Alle uitgaven getand en • ongetand. 

IERLAND 
1-7-'76. Europazegels: kunstnijverheid. 
9 p. Porceleinen likeurvaatje. 
11 p. Porceleinen schaal in Ierland ge
maakt, omstreeks 1756. 

14-7-'76. Aanvullende waarden gebruiks-
serie. 
8 en 9 p. Ontwerp met hond van oude 
broche. 
10 en 11 p. Elandmotief van oude schaal. 

30-8-'76. Achtste zegel in serie eigentijdse 
kunst. 
15 p. Reproduktie schilderij ,,The lobster 
pots" westelijk van Ierland, Paul Henry, 
1876-1958. 

ITALIË 
22-5-'76. Europazegels: kunstnijverheid. 
150 I. Zestiende-eeuwse schaal uit Deruta. 
180 I. Ceramische bloemenvaas in de 
vorm van vrouwehoofd uit Caltagirone, 
achttiende eeuw. 

1-6-'76. Dertigste verjaardag proclamatie 
Italiaanse republiek. 
100 I. Stilistisch beeld van vreugde: vlag
gen en wederopbouw. 
1501. Quirinaal paleis, hoofden staatslieden: 
E. de Nicola, 1946-48, L. Einaudi, 1948-55, 
G. Gronchi 1955-62, A. Segni 1963-64, G. 
Saragat 1964-71, G. Leone 1971. 

20~8-'76. Tweede gedeelte nieuwe ge-
bruiksserie. 
20 p. Wapens twaalf parochies van jersey. 
30 c. Kaart van het Kanaal, waarop Jersey 
en vlag van eiland. 
40 p. Hoofdkantoor posterijen en vlag 
posterijen. 
50 p. Parlements- en gerechtshofgebou
wen, St. Heiier. 
1.—$. Regeringsgebouw St. Saviour's Hill. 
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POSTZEGELVEILING „TWENTHIA B.V. " ALMELO 
Voor onze maandelijks tè 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 12^2% der opbrengst, zonder enige verdere kosten. Voorschotten 
tot elk bedrag zijn mogelijk op goede inzendingen tot 5 0 % der w a a r d e . . . 

Onze veilingoutillage en organisatie behoren tot de beste in Nederland. 
Onze veilingcatalogi bereiken vele geïnteresseerden In vele l a n d e n . . . . 

Voor die verzamelaars, beleggers en handelaren die onze catalogi nog niet ontvangen, bieden 
wij: 
Reëel ultgekavelde kollektles  partijen  tegen gezonde startprijzen. 
Onze afdeling Postal History BrievenKaartenLuchtposten 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 0549015461, postbus 177, Almelo. Kantooradres: Wierdensestraat 33, Almelo. 
Directie, H. Kuipers. Phil, makelaartaxateur. 

Voor Postzegel, Munt en Mineralenverzamelaars 
De fluorescentieanalyse 

De meeste stoffen zenden, wan

neer zij door ultraviolette stralen 
getroffen worden, een 
fluorescentiestraling uit; deze is 
met betrekking 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 
Fluorescentielamp 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® UVC 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 / 250,— 

LOEPEN; BÜRO, PLAFOND, TAFEL en WERKPLAATSARMATUREN; 
LANGEGOLF «l KORTEGOLF ANALYSELAIHPEN TOT 180 WATT 

DEALERS: 
Maljnhardt, v. NMltwIJckttr. 10, WaMsnaar, Tal. 0175116901 

Phina, Wordanaawag 35, Valddrial, Tal. 041831714 

FIT AR ''"'""'■'̂ '"■■•"■■■■ZIOS 
Tal.: 07090 43 (O Postgiro: 68.321 

VRAAGT UW HANDELAAR 
Bank: AMRO, rak. no: 48.13.d0.081 

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 
kartoninlagen 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 ƒ 45,— 

Vervangingsdroogset: 
Bestelnr: 2233 ƒ 12,75 
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JOEGOSLAVIË 
166'76. Honderdste verjaardag bevrij

dingsoorlogen in Montenegro. 
1.20 din. Slag van Vuciji Dol, naar illustra

tie uit 1876. 

226'76. Schatten uit Joegoslavische mu

sea, waterkannen. 
1.20, 2.10, 3.20, 5.—, 6.— en 8.— din. 
Verschillende aardewerk kannen uit di

verse delen van het land. 

10776. Herdenking geboorte Nikola 
Tesla (18561943). 
5.— din. Standbeeld electrotechnicus en 
Niagarawatervallen in Amerika. 

177'76. Olympische zomerspelen in Ca

nada. 
1.20 din. Atletiek. 
3.20 din. Handbal. 
5.— din. Schieten. 
8.— din. Kanoën. 
Alle zegels met Olympische ringen. 

168'76. Vijfde bijeenkomst niet gebon

den landen te Colombo in augustus. 
4.90 din. Gestileerde wereldkaart en witte 
duif. 
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LIECHTENSTEIN 
99'76. Herdenking geboortedag Peter 
Paul Rubens (15771640); reprodukties 
schilderijen uit verzameling van de vorst 
van Liechtenstein. 
50 r. goud, zwavelgeel, donker rozelila, 
ultramarijn en zwart. Zingende engel. 
70 r. goud, strogeel, lilapurper, ultrama

rijn en zwart. De zonen van de schilder. 
1.— fr. goud, groenachtig geel, purperlila, 
ultramarijn en zwart bruin. De dochters 
van Cécrops. 

99'76. Tekens uit dierenriem. 
20 r. geel, oker, roze, blauw, rood, 
blauwgroen en zwart. Vissen. 
40 r. geel, rood, blauw, zwart en oker. 
Ram. 
80 r. geel, rood, blauw, oker en zwart. 
Stier. 
90 r. geel, rood, blauw, zwart en roze. 
Tweelingen. 

MAN 
287'76. Ceramische kunst; Europazegels. 
Drie waarden van 5 p en drie waarden van 
10 p., elk met verschillende ceramische 

Produkten. Eén zegel van elke waarde zal 
op de genoemde dag worden uitgegeven, 
de andere zegels, telkens in groepjes van 
twee, elke waarde eenmaal, verschijnen in 
augustus en september. 

NOORWEGEN 
17'76. Honderd jaar centraal bureau 
voor statistiek. 
125 ö. roodbruin. Millimeterpapier met 
twee verschillend lopende lijnen; oude en 
moderne toestand. 
2.— kr. blauw. Grafische weergave natio

naal produkt. 

STATISTISK SENTRALBYRA 187fi iq76 

: N 0 R G E [25 

OOSTENRIJK 
138'76. Europazegel. 
4.— sch. okergeel, korenbloemenblauw, 
bloedrood, zwart. Tassilokelk, omstreeks 
777, uit Benedictijenen klooster Krems

münster in OpperOostenrijk. 

138'76. Vijfentwintigste verjaardag Oos

tenrijkse houtbeurs in Klagenfurt. 
3.— sch. oranjegeel, rood, blauwachtig 
groen, groen. Embleem beurs tegen ach

tergrond van symbolen. 

238'76. Herdenking geboortedag Con

stantin Economo (18761931). 
3.— sch. sienabruin. Portret onderzoeker. 

|UK01'A( H'1 IWOï 
POLEN 
205'76. Internationale postzegeltentoon

stelling Interphil in Philadelphia. 
8.40 zl. Embleem tentoonstelling met op 
achtergrond silhouet van de stad. 

225'76, Nationale parken: milieube

scherming. 
90 gr. Nationale park van Wielkopolski, 
meer bij zonsondergang en uil. 
1.— zl. Nationale park van Wolin, zeekust 
en arend. 
1.50 zl. Park van Slowinskl, wandelende 
duinen en meeuw. 
4.50 zl. Park van Bieszczady, bergland

schap en lynx. 
5.— zl. Nationale park van Ojcowski, in

gang grot en vleermuis. 
6.— zl. Park van Kampinoski, deel oude 
bos en eland. 

Juni '76. Vijfentwintigste verjaardag eerste 
postzegel Verenigde Naties. 
8.40 zl. Wereldbol in vorm van vredesduif, 
gebouw en embleem. 

Juni '76. Olympische zomerspelen Mon

treal. 

50 gr. Schermen. 
1.— zl. Wielrennen. 
1.50 zl. Voetbal. 
4.20 zl. Boksen. 
6.90 zl. Gewichtheffen. 
8.40 zl. Hardlopen. 
Blokje van 10.— + 5.—zl. Volleybal. 

266'76. Zevende congres Poolse techni

ci. 
1.50 zl. Embleem algemene technische fe

deratie van Polen. 

Juli '76. Honderdste verjaardag Poolse 
theater in Poznan. 
1.50 zl. Frontaanzicht theater. 

PORTUGAL 
2776. Wet van de Sesmarias (op de on

bebouwde grond) uit 1375 van koning 
Fernando. 

.3.— e. Koning vaardigt de wet uit. 
5.— e. Land wordt ontgonnen. 
10.— e. Oogst wordt binnengehaald. 
16776. Olympische zomerspelen. 
3.— e. Fakkelloper met brandende fakkel, 
embleem Olympische spelen Montreal en 
esdoornblad. 
7.— e. Deelnemers aan spelen. 
10.50 e. Brandend vuur en symbolen. 

SAN MARINO 
87'76. Europazegels, kunstnijverheid. 
150 I. rood, geel, lichtblauw en zwart. 
Stenen, met de hand beschilderde schaal 
van Ugo Bruno. 
180 I. lichtblauw, zilver en grijs. Zilveren 
schaal van Agostino Ruscelli. 

87'76. Honderd jaar Verenigde maat

schappij voor onderlinge hulp SUMS. 
150 I. violet, rood en geel. Gestileerde 
duiven in de vorm van bloemkelk gegroe

peerd. 

SOVJET UNIE 
125'76. Tweehonderdjarig bestaan stad 
Dnjepropetrowsk. 
4 k. blauw, goudgeel en zwart. Gestileerd 
wapen van de stad, hoogovens en mo

derne flat, brug over Dnjepr. 

125'76. Nieuwe zegel in serie belang
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1 Ned. Indië , Nw.Guinea, Curacao 
1 Ned. Antillen 
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Nad. Indl« 
1* keur 400,— 
1 140,— 
2* keur 1200,— 
2 225,— 
3* 11 ,— 
4* 4,50 
5* 145,— 
6* 10,— 
8* S O , 
9* 25,— 
10* 5,— 
11* 30,— 
12* 150,— 
13* 30,— 
14* 45,— 
15* 27,50 
16* 135,— 
5 100,— 
16 25,— 
17/22* 55,— 
23/30* 350,— 
23* 6,— 
24* 13,50 
25* 18,— 
26* 40,— 
27* 40,— 
28* 45,— 
29* 32,50 
30* 160,— 
30 62,50 
31/37* 150.— 
38/39* 0,60 
40/47* 28.— 
45 12,— 
49/57* 135,— 
58* 65,— 
59* 80,— 
40a/49a* 60,— 
60* 70,— 
61* 100,— 
60 10.— 
61 50,— 
62* 3,— 
63/80* 250,— 
80* 98.— 
63f* 0,70 
64(* 0,50 
65f* 2,— 
66f* 2,75 
67f* 22,— 
68f* 2,— 
70f* 1 , — 
71f* 3,50 
72f* 3,50 
74f* 10.— 
76f* 5,25 
77f* 24,— 
78f* 16,— 
81/98* 250,— 
97* 70,— 
98* 120,— 
851* 22,— 
88f* 1,80 
89f* 6,— 
94f* 5,— 
95f* 14,— 
99/14* 20,— 
115/28* 50,— 
129* 5.25 
130* 5,60 
131* 6,40 
132* 4,80 
133' 22,— 
134* 18,— 
135/37* 26,50 
138/41* 10,— 
142/48* 37,50 
149/59* 500,— 
180/66* 240,— 
165 20,— 
166 175,— 

** = postfris 
gebruikt. Aanb 

echter franco 

•«■•■•WaWWWi ^ • w ^ I V 

167/70* 20,— 
172/75* 28,— 
176/79* 15,— 
180* 2,20 
181* 6,— 
182/85* 19,50 
186/94* 6,— 
195/10* 110,— 
211/15* 16,— 
216* 2,60 
217/20* 27,50 
221/25 215,— 
226/27* 6,— 
228/29* 7,20 
230/34* 10,50 
235/38* 3,75 
239/40* 3,50 
241/45* 8,— 
246/52* 6,— 
256* 30,— 
260* 600,— 
261* 22,50 
282* 100,— 
263* 45,— 
264* 55,— 
265* 45,— 
256 30,— 
262 40,— 
264 22,— 
265 10,— 
266/71* 8,— 
269/70a* 9,— 
269/70b* 10,— 
272* 1 , — 
273* 1,50 
274* 0,40 
275* 2,60 
276* 0,80 
277* 40,— 
278* 55,— 
279* 3,60 
280* 175,— 
281* 12,— 
282* 3,60 
283* 2,20 
284* 2,40 
285* 3,20 
286* 18,— 
287* 550,— 
288* 60,— 
289* 425,— 
288 25,— 
289 185,— 
282Da/e6Dax 

30,— 
290/92* 16,— 
290/92 15,— 
293/97* 22,50 
293/97 20,— 
337/44* 4,— 
345* 40,— 
346* 90,— 
346 75,— 
351/61* 175,— 
359 10,— 
361 65,— 
362/70* 2,25 
371* 1 , — 
372/73* 1,60 
374/88* 80,— 
Lp. 1/5* 22,50 
Lp. 6/10* 15,— 
Lp. 11* 1,50 
Lp. 12* 2,— 
Lp. 13* 25,— 
Lp. 14/16* 42,50 
Lp. 15 5,— 
Lp. 16 6,— 
Lp. 17* 6,50 

Port 
2* 1 2 5 , 

zonder pi. * == onge 
eding geldig voorzc 
»anaf ƒ 200,— opdra 

Postgirc 

J. H. ACI 

1 
2 
3 
4 
14/22* 
23/39* 
41/48* 
49/52* 
49/52 
52 
53/65* 

Dienst 
1/7* 
7* 
8/27* 
27* 
21f 

280,— 
80,— 
20,— 

8,— 
75,— 
35,— 
25,— 
55,— 
55,— 
50,— 
20,— 

80,— 
6 0 , -

120,— 
40,— 
90,— 

Brandkaat 
1/7* 600,— 

Indoneali 
RIS 21 
RIS 22 
RIS 23 
RIS 24 
RIS 25 
RIAU 1/22 

100,— 
44,— 
16,— 
20,— 

. ''°~ 360,— 

Nw.-Gulnea 
1/21* 
1/9** 
10/18** 
19/21** 
22/24** 
22/24 
25/29** 
30/37** 
38/40** 
41/44** 
45/48** 
49/52** 
5 3 " 
54/56** 
57/60** 
61/62** 
63/66** 
67/68" 
69/72" 
73/74" 
■ ' S " 
76/77** 
78/81** 
Port 1/6* 

UNTEA 
1/19** 
1/19 

Curacao 
1* 
2* 
3* 
4* 
5* 
6* 
7* 
8* 
9* 
10* 
11* 
12* 
4 
5 
7 
8 
10 
11 
12 
13/17* 
16* 
19/23* 
20* 
22* 
24* 
25* 
25 
26/28* 
29/34* 
35* 
36* 
37* 
38* 
39* 
40* 
41* 
42* 
43* 
44/56* 
57/67* 

75,— 
20,— 
30,— 
55,— 
70,— 
50,— 
2,40 

14,— 
6,— 
7,25 
7,25 
7.25 
2,40 
0.90 
4,00 
2,— 
5,— 
1 , — 
2,50 
1 , — 
0,75 
1 , — 
1,65 

* 10.— 

135,— 
110,— 

4,50 
75,— 
8,— 

70,— 
95,— 
30,— 
50,— 
45,— 

2,50 
45,— 

130,— 
40,— 
18,— 
45,— 
10,— 
55,— 
14,— 

100,— 
40,— 
30,— 
18,— 

1 6 0 , 
40,— 

115,— 
12,50 

150,— 
8,— 

70,— 
85,— 
20,— 
2,— 

2 2 , 
24,— 
22,— 
52,— 
48,— 
54,— 
60,— 
30,— 
52,50 

br. met plakker, ge< 
ver de voorraad strt 
:ht. Alle zegels In p 

271040. 

CERMANN 
Tal . OM • I t 41 V I 

en 
68* 
69* 
70* 
73* 
73 
74* 
75/81* 
82/88* 
89/99* 
89/98A* 
100* 
101/02* 
103* 
104/20* 
126/34* 
135* 
136* 
137* 
138/40* 
141/52* 
153/57* 
168/77* 
178/81* 
185/95* 
200/05* 
206/08* 
206/08 
218/29* 

■930/33* 
234/38* 
239/43* 
239/43 
248/52* 
Lp. 1/3* 
Lp. 4/16* 
Lp.17* 
Lp. 18/25* 
Lp. 18/25 
Lp. 26/40* 
Lp. 41/44* 
Lp. 45/52* 
Lp. 53/68* 
Lp. 69/86* 

Port 
4 
5 
6 
7 
8 
18 
19 
20 
21/30* 
31
32* 
34/43* 

4,50 
20,— 
40,— 
7,50 
4,— 
8,— 

50O,— 
50,— 
75,— 
30,— 

2,— 
6,50 
3,— 

475,— 
20.— 
5,— 

40,— 
2 0 , 
4,— 

100,— 
14,— 
20,— 

475,— 
100,— 
15,— 
25,— 
15.— 
45,— 

300,— 
40.— 
32,50 
27,50 
15,— 

135,— 
40,— 
37,50 

235,— 
180,— 
99,— 
40,— 
30,— 
35,— 

600,— 

200,— 
20,— 
10,— 

125,— 
10,— 
12,— 
14,— 
14,— 
17,50 
22,— 
36,— 

150,— 

PosKris zonder 1 
plakker, 
Curacao 
103** 
121/25** 
153/57** 
158/63** 
164/67** 
168/77" 
182/84** 
185/95** 
196/97** 
198/99** 
200/05** 
206/08** 
209/10** 
211/17** 
218/29" 
234/38** 
239/43** 
244** 
245** 
246** 
247" 
248/52** 
253/54** 
255/56** 
275** 
175/90** 

3,75 
2.— 

17,50 
4,25 
3,25 

25,— 
4,— 

150,— 
1,75 
1,60 

21,50 
35,— 
14,— 
3,50 

60,— 
55,— 
45,— 

2,— 
4,— 
5,25 
1,60 

20,— 
2,60 
9,50 

15,— 
23,50 

enz. tot heden 1 
// 70% ca 
waarde 
Lp. 1/3" 
Lp. 4/16" 
Lp. 18/25* 

Lp. 26/40* 

Lp. 41/44* 

. 
200,— 
50,— 

• 
300,— 
* 
135,— 

* 52,50 
Lpl. 41/44fa** 1 

Lp. 45/52* 
Lp. 53/68* 

80,— 
* 40.— 
* 45,— 

sn teken mooi 
)kt, porto extra. 
rima kwaliteit. 

k.S.g. tltW •Mtt 

POSTAL HISTORY  MAIL BID SALES 
Poststukken uit vele landen, mooi 
Nederland en Overzee  Eophilatelie  19e 
en 20ste eeuw  Luchtpost  „IVlilitaria" 
 Motieven  FDC's  Postwaardestukken 
 Cinderella etc. 
Nederlandse correspondentie en bank. 

Voor catalogus zendt 4 IRC's of U$1.00 

POSTAL COVERS 
BOX 26. BREWSTER, NY, 12509, USA 

107e POSTZEGELVEILING OP 28 AUGUSTUS A.S. 
in gebouw „Kunstmin", St. Jorisweg, Dordrecht. 
Catalogus gratis. Goed materiaal steeds gevraagd. 
DORDTSE POSTZEGEL VEILING (sinds 1962) 
Kantoor: Diepenbrockweg 174, Dordrecht. 
Telefoon (078) 40733. 

FRANKRIJK 
Gratis prijslijst op aanvraag. Catalogusnummers Yvert of Michel, 

aantrekkelijke prijzen. 

G. de Rivasson, 
24450 La Coquille  Frankrijk 

Fantastische Olympiadepartij 
slechts ƒ 25,— 

Hierbij 's werelds grootste 
Olympiade-zegels 

PLUS Roemenie 8 waarden Innsbruck 1964 ongetande serie 
PLUS souvenirvelletje Tokyo atletiek 1964 MS 3192 
PLUS souvenirvelletje Tokyo gouden medaille. MS 3228. 
Deze verzameling Roemenië alleen heeft al een cat. waarde van ƒ 70,—. 
PLUS Quater 1972 München postfris souvenirvelletje van 6 waarden. 
PLUS Haiti twee hoog gecatalogiseerde souvenirvelletjes Olympiade 1968. 
PLUS sene van 10 voetbal-souvenirvelletjes München 
PLUS de serie in vel die hierbii behoort 
Deze 4 posten samen worden normaliter en detail verkocht voor de prijs van de gehele 

collectie. 
PLUS een collectie van 100 grote attractieve zegels in complete series. 
PLUS een collectie van 100 prachtige grootformaat-zegels in korte series' 
Deze twee posten zijn alleen al meer dan / 25,— waard. 
Deze complete aanbieding wordt u voor een zeer speciale prijs aangeboden om onze 
zichtzendingen te introduceren. Slechts een beperkt aantal beschikbaar. Bestelt u daarom 
snel om teleurstellingen te voorkomen. 

Betaling in bankpapier of per internationale postwjssel. 

Zend mij s .v .p— partijen, waarvoor ik / 25,— bijsluit. 

Zend mij s.v.p. zichtzending van de volgende landen; .. .resp. thema's . 

Naam 

Omniphil Ltd. Dept. L037, Omniphil House 
Chesham, Bucks, England 
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ri jke persoonl i jkheden in wetenschap, cul
tuur en kunst. 
4 k. rood, bruin en g roen . Portret Nicolai 
Nil iwitsj Burdenko, eerste voorzit ter Aca
demie medische wetenschappen. 

12-5-'76. Eerste festival volkskunst van ar
beiders. 
4 k. Symbool opgaande zon en embleem 
festival: gesti leerde vlag van de Sovjet
un i e en sculptuur arbeider en kolchos-
boer in . 

12-5-'76. Vijft igste verjaardag internatio
nale fi latelistische federat ie FIP. 
6 k. rood, hemelsblauw en blauw. FIP-
embleem. 

12-5-76 . Herdenk ing geboortedag kunst
schilder Wassili Andrevitsj Tropinin 
(1776-1857). 
Blokje van 50 k. Zel fpor t ret , 1846. 

20-5-'76. Herdenk ing geboortedag drama
turg K. A. Trenev (1876-1945). 
4 k. rood, grijs, geel, zwart . Portret, gesti
leerd toneelgord i jn . 
15-6-'76. Geschiedenis vaderlandse auto-
mob ie lbouw. 
2 k. SIS 110, personenauto 1946. 
3 k. Vrachtauto CAS 51 , produkt ie sinds 
1946. 
4 k. Personenauto. 
12 k. Vrachtauto SIS 150, van 1947 af gefa
br iceerd. 
16 k. Autobus, type SIS 154, van 1947 af 
geproduceerd. 

23-6-'76. Olympische spelen Montreal . 
4 k. Kanoën. 
6 k. Basketbal. 
10 k. Klassiek worste len. 
14 k. Discuswerpen. 
16 k. Schieten met klein kaliber geweer. 
Blokje 50 k. Olympische medai l le, regen
boog als symbool voor eenheid . 

23-6-'76. Vi j f t ig jaar elektri f icatie spoor
wegen. 
4 k. rood, groen en zwart . Spoorwegvia
duct, personentrein met elektr ische loco
motief . 

SPANJE 
Afbeelding zegel gemeld in jun i , bladzijde 
387, 
Juni '76. Koninkl i jk bezoek aan Amerika. 
12 p. Portret kon ing Juan Carlos en ko
ningin Sophia; kaart Centraal Amerika en 
kompasroos. 

9-6-'76. Honderdv i j fentwint ig jaar speciale 
douane en vi j f t ig jaar administrat ie en la
borator ium douane-op le id ing. 
1 p. Douanegebouw in Cadiz, aanvoerha-
ven voor p roduk ten ui t Amer ika. 

3 p. Voorgevel oude douanegebouw in 
Madr id , 1769. 
7 p. Douanegebouw in Barcelona, voor
naamste havenstad van Spanje. 

16-6-76 . Werkzaamheden poster i jen. 
1 p. Symbolen van modern leven: v l ieg
tu ig , schip, tractor, fabrieken en land
bouwgrond . 
3 p. Met de hand sorteren van poststuk
ken. 
6 p. Ruiter bezorgt post op meest afgele
gen plaatsen. 
10 p. Mechanisch sorteren van de post. 

30 -6 -76 . Bevordering toer isme, hotels. 
1 p. Hostal de San Marcos, Leon. 
2 p. Parador de las Canadas, Teneri f fe. 
3 p. Hostal van de kathol ieke koningen in 
Santiago de Compostel la ; renaissance-
bouwwerk . 
4 p. Parador de Cruz de Tejada, ei land 
Gran Canaria. 
7 p. Parador de Credos, provincie Avila. 
12 p. Parador de la Arruzafa, Cordoba. 

9 -7 -76 . Olympische zomerspelen Mon t 
real. 
1 p. Roeien. 
2 p. Boksen. 
3 p. Wors te len. 
12 p. Basketbal. 

17-7-76 . Zesde serie mil i taire un i fo rmen : 
per iode na de onafhankel i jkheidsoor log 
onder de regering van Ferdinand VI I , 
1814-1833. 
1 p. Trompet ter , cavalerie, regiment van 
Alcantara. 
2 p. Sappeur, infanter ie. 
3 p. Sappeur in vol ornaat. 
7 p. Un i fo rm art i l lerie batal jon, 1828. 
25 p. Un i fo rm soldaten l ichte infanterie, 
1830. 

TSJECHOSLOWAKIIE 
23-6-76 . Wereldpostzegel tentoonste l l ing 
Praga 1978, voge lv luchtopnamen. 
60 h. Manesgebouw, 1930. 
1.60 kr. Congrespaleis, hoo fdgebouw van 
de tentoonste l l ing en het erbi j behorende 
Julius Fugik park. 
2.— kr. Kru i t toren, 1475. 
2.40 kr. Karelsbrug met torens. 
4.00 kr. Raadhuis met oml iggende gebou
wen . 
6.— kr. Kasteel van Praag en de kathedraal 
van Sint Vitus, 1344. 
Alle zegels met embleem tentoonste l l ing. 

30-7 -76 . Verjaardag conferent ie in Hel
sinki betref fende vei l igheid en samenwer
king in Europa. 
Blokje van twee zegels, elk 6.— kr. d o n 
kerblauw, donke r rood en geel . Handen, 
die zich naar een k ind uitstrekken en vre
desduif; congresgebouw en kaart van Fin
land. 
30-7-76. Dert igste verjaardag UNESCO. 
2.— kr. blauw, roze-zi lver en groen. Gra

fische composi t ie van letters en versierin
gen met f loramot ief . 

TURKIJE 
5-7-76 . Herdenk ing Turkse humor ist Nas-
reddin Hodje, der t iende eeuw. 
150, 250 en 600 k. Hodja haalt lever bi j de 
slager, on tmoet een vr iend onderweg, die 
hem een recept voor de bereid ing geeft, 
waarna de lever door vogel gestolen 
word t ; Hodja roept vogel na: je hebt de 
lever we l , maar niet het recept, hij zal je 
dus niet smaken. 

17-7-76 . Olympische zomerspelen M o n 
treal. 
100, 400 en 600 k. Verschi l lende gesti
leerde beelden geven een indruk van 
vlam, en embleem spelen. 

21-7-76. Regionale ontwikkel ingssamen
werk ing Turki je, Iran en Pakistan. 
100 k. Portret Kemal Atatürk (1881-1938), 
grondlegger van de Turkse republ iek. 
200 k. Riza Sah Pahlevi (1878-1944), g rond
legger modern Iran. 
250 k. Muhammed Ali Cinnah (1876-1948), 
grondlegger Pakistan. 

l l l l l l l l H I I I I 

LIRE 4 0 0 

VATICAAN 
2-7 -76 . Eenentwintigste internat ionale 
eucharistisch congres in Philadelphia. 
150 I. Hostie, korenaar en were ldbo l . 
200 I. Embleem congres: twee handen 
houden hostie. 
400 I. Groep mensen strekken handen ui t 
naar de hostie. 

ZWEDEN 
8-9-76 . Nieuwe rol lenzegels. 
15 ö. Bronzen gesp, rond 550 tot 600, pro
vincie Uppland. 
20 ö. Kenteken pelgr im uit m idde leeuwen, 
e inde twaalfde eeuw, West -Zweden. 
30 ö. Dr inkhoorn , begin veert iende eeuw. 
90 ö. Schoorsteenveger op dak. 
9.— kr. Houten meis jeshoofd, gesneden 
door Bror Hjor th (1894-1968). 
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Onze 125ste veiling wordt gehouden op vrijdag en 
zaterdag 17 en 18 september in de Nieuwe Kon. Harmonie 
(100 m vanaf Centraal Station) te Tilburg. 
Voor bijzonderheden zie pagina 346 van het juni-nummer 

Voor wat betreft NEDERLAND veilen wij o.a. 
nr. 57v 3 cent Bontlcraag bovenzijde ongetand, postfris! 
Cat. waarde Hfl. 3000,—. 

Port nr 7 10 et Type IV, ongebr. Cat. waarde Hfl. 3300,—. 

Bent u zelf niet in de gelegenheid de veiling bij te wonen dan verzorgen wij gaarne uw schriftelijke opdrachten. 

POSTZEGELVEILING VAN AMELSVOORT B.V. 
Directie: J. Th. Hoes, Beëdigd Makelaar, Postbus 3106, TILBURG, Tel. 013-421776. 

SURINAME 
ONAFHANKELIJKHEID 

POSTZEGELHANDELAARS 
VERENIGINGEN 

na sluitingsdata 
POSTZEGELGROOTHANDEL 
Dommeldal 44 - Boxtel 
Telefoon 04116-3475 

GROSSIERS 

VERKRIJGBAAR 
BIJ 

WEDERVERKOPERS 
PARTICULIEREN 

ook in abonnement 
POSTZEGELDETAILHANDEL 

Marktstraat 17 - Den Bosch 
Telefoon 073-143877 

„DE POST" 
Eigenaar: Hr. en Mevr. Wezenbeek 

,DE POST" FIX-NO-FIX PLAKKERS 

IDEAAL EN VOORDELIG 

POSTFRIS BLIJFT POSTFRIS 

„DE POST" REUZEN-STOCKBOEK 
64 biz. - 640 stroken - formaat 23x31 cm, met en zonder 
tussenstrook. Band diverse kleuren, 
per stuk ƒ 25,— 
per 3 St. 69,50 
per 6 St. 135,-
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BUITEN EUROPA 

AFAR EN ISSA 
46 76 . Nieuwe zegels in serie schelpen. 
55 f. Cypraea erythraensis. 
60 f. Conus taeniatus. 

156'76. Nieuwe zegel in vogelserie. 
300 f. Platalea alba. 

77'76. Olympische zomerspelen Mont 

real. 
10 f. Basketbal. 
15 f. Wiel rennen. 
40 f. Voetbal. 
60 f. Estafette. 
108'76. Zegel in vissenserie. 
45 f. Pterois radiata. 

AFGHANISTAN 
275'76. Onafhankel i jkheidsdag. 
22 af. Wapen land, schoorsteen elektr ic i

teitscentrale tegen achtergrond van gra

fiek en kaart land. 

AITUTAKI 
16'76. Twee honderd jaar USA, repro

dukties schilderi jen van Amerikaan John 
Trumbul l (17561843). 
Drie samenhangende zegels van elk 30 c. 
Onafhankel i )kheidsverklar ing 4 ju l i 1776; 
aanhangende strookjes met port ret ten 
GeorgeWashington, John Trumbul l en tekst. 
■ Drie zegels van 35 c. Overgave van Lord 
Cornwall is in Yorktown 19 oktober 1781, 
portret John Adams op strookje. 
Drie zegels van 50 c. elk: Overgave van 
generaal Washmgton 23 december 1783; 
portret Thomas Jefferson op strookje. 
Ook nog alle negen zegels in blok met 
versiering. 

157'76. Olympische zomerspelen M o n 

treal. 
15 c. Wiel rennen. 
35 c. Zeilen 
60 c. Hockey. 
70 c. Hardlopen. 
Blokje, waarin alle vier zegels samen en 
versiering van symbolen. 

ALGERIJE 
245'76. Nieuwe postzegelboekjes. 
0.50 dh . Boekje van zes en van t ien zegels 
met herdenkingszegel van Setif, Cuelma 
en Kherrata. 

196'76. Bevorder ing landbouw in woest i j 

nen. 
0.50 d h . Landschap met stad, landbouw

grond, windmo len , waarboven opgaande 
zon en kop van ram. 

296'76. Nationaal handvest. 
0.50 dh . Kaart land, waarboven groep 
mensen, die gezamenli jk fakkel vasthou

den ; embleem. 

12776. Solidariteit met Palestijns volk . 
0.50 dh . 

U-^^^^g' 
• 

• •«. 
> « 
! .»• 
* «> 
P «^ 
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^^.,T^ i*ï ' 
« B j 

""L* .SS,,* "̂xgP 
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ANGOLA 
156'76. Dag van de postzegel. 
10.— e. Kaart land met opdruk : , ,Dia do 
Selo, 15 j un io 1976, Rep. Popular d e " . Re

gel ,,Republica Portuguesa" met zwart 
doorgestreept. 

ANTIGUA 
127'76. Olympische zomerspelen M o n t 

real. 
V2 c. Hoogspr ingen. 
1 c. Boksen. 
2 c. Polsstokhoogspringen. 
15 c. Zwemmen. 
30 c. Hardlopen. 
1 . — $. Wiel rennen. 
2.— $. Kogelstoten. 
Blokje verenigt vier hoogste waarden. 

17776. Olympische zomerspelen M o n 

treal. 
Va, 1, 2, 15 en 30 c , 1 .  en 2 . ~ $.; blokje 
met vier hoogste waarden, alles met ver

schil lende soorten sport. 

15876 . Watersport . 
V2, 1, 2, 20 en 50 c , en 2 .  $. 
Blokje met de drie hoogste waarden, ver

schil lende watersporten. 

ARGENTINIË 
24476 . Aerolineas Argentinas. 
30 p. Gesti leerd vl iegtuig in vlucht en em

bleem nationale luchtvaartmaatschappij . 

22576. Herdenk ing Braille. 
19.70 p. Portret Louis Braille (18091852). 

22576. Dag van het leger. 
12 p. Soldaat zevende Infanter ieregiment, 
Col Conde. 

12676. Argenti jnse f i latel ie: vogels en 
bloemen. 
7.— + 3.50 p. Ekster. 
13.— I 6.50 p. Papegaai. 

20.— I 10.— p. Begonia. 
40.— I 20.— p. Kaardedistel. 

19676. Dag van de marine. 
12.— p. Schoener ,,Rio de la Plata", naar 
schilderi j van Biggeri. 

S ' a _ _ _ _ _ _ 

ASCENSION 
4 7 76 . Tweehonderd jaar USA. 
8 p. Basis van Verenigde Staten; twint igste 
verjaardag van de overeenkomst met USA. 
9 p. NASA station bij Devils Ashpit . 
25 p. Ruimtevaartuig Vik ing landt op Mars. 

AUSTRALIË 
15676 . Vijft igste verjaardag C o m m o n 

wealth Scientific and Industrial Research 
Organisation CSIRO. 
18 c. Meetlat, grafiek en computer tape. 

14776 . Olympische zomerspelen M o n 

treal. 
18 c. Voetbal. 
18 c. Turnen. 
25 c. Zwemmen. 
40 c. Wiel rennen. 

25876 . Nieuwe serie gebruikszegels, 
beelden van het land. 
5 c. Brug van Richmond. 
25 c. Broken Bay. 
35 c. Wit tenoom Gorge. 
50 c. Moun t Buffalo. 
70 c. Barrier Reef. 
85 c. Ayers rots. 

BAHAiVIAS 
Juli 76 . Olympische zomerspelen Mont 

real. 
8 c. Wiel rennen. 
16 c. Verspringen. 
25 c. Zei len. 
40 c. Boksen. 
Blokje met alle vier waarden samenge

drukt . 
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Dringend te koop gevraagd tegen contante betaling 
Nederland - engros Nederland 

Collecties van alle landen 
Betalen b.v. zonder plakker: 
Luchtpost 12/13 ƒ1600,— 
Gebruikt No. 80 ƒ 2050,— 
Gebruik No. 101 ƒ 2050,— 
Zonder plakker ongebruikt No. 518/37 ƒ 2700,— 
Zonder plakker ongebruikt No. 332/49 ƒ 1400,— 

Deze aanbieding is slechts tijdelijk. Ook betalen wij voor andere zegels zonder plakker van 
Nederland topprijzen. 
(Dit in opdracht van een zeer grote belegger, grijp uw kans!) 

Wij verkopen gehele collecties en duurdere stukken 
(Desgewenst mogen deze in 3 maanden betaald worden) 

DRS. C. QUIRIJNS 
Rokin 87, Amsterdam, Telefoon 020-231233 (b.g.g. 02150-16305) 

rfMUM^^^^^^ A i k ^ ^ ^ A M ^ M 
Wi] kopen en verkopen nog steeds postzegelboekjes Nederland 
De prijzen zijn nog steeds in beweging en daarom heeft een advertentie met prijzen momenteel weinig zin, aan
gezien bij het verschijnen van het Maandblad de prijzen verouderd of achterhaald zijn. 
Bel of schrijf ons om inlichtingen a.u.b. Wij vertellen U de prijs en of het voorradig is. Wilt U verkopen, dan gaarne 
opgave MET PRIJS. 

SPECULEREN, BELEGGEN of VERZAMELEN? 
Onze aanbieding is wellicht interessant voor U. 

GUERNSEY Verenigd Europa-motief 1976 SCHAARS. 
Zegels uitgegeven in blokvellen van 9 series met rand. 
PER 2 blokvel ** ƒ 125,— PER 10 stel (20 blokvel) ƒ 1000,— 
VATICAAN 1976 3 waarden luchtpost kpl. ** schaars ƒ 40,— 
U.S.A. herdenking 200 jaar Staat. 1 vel met 50 verschillende vlagzegels **. 4 blokken 
met 20 versch. zegels (schilderij-motief) **. Per kompleet stel ƒ 60,—. 
PARAGUAY 475 verschillende ongestempeld (80 series post kpl.). Deze kollektie is zeer 
beperkt leverbaar ƒ 125,— 
CHINA Zeer lastig geworden series (motief) ongestempeld zonder plakker. Jaarlijks treedt 

_ _ _ ^ _ , _ , _ ^ _ ^ er een flinke stijging op in de cat. (nrs. Yvert) 1144/45 10,—, 1150/52 25,—, 1165/67 
17,50, 1211 22,50, 1288/89 10,—, 1292/1303 67,50, 1328/45 75,—, 1552/66 & bl. 12 
100,—. 
Kollektie nieuwe uitgifte 7 series (34 si. **) 13,50. 
BRAZILIË 1976 retourvlucht Concorde naar Parijs met spec, zegel op fdc 22,50. 

Condities: 
Prijswijziging voorbehouden. 
Betaling binnen 
8 dagen. 
Boven f 250,— franl<o. 

Postzegel handel J. G. J. van der KIND 
Papestraat 15 - 's-Gravenhage, Tel. 070-46.47.46 - giro 14.300 - bank ABN/Gouda 

W ^ P W W ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ F W W W W W 
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BARBADOS 
Mei '76. Nieuwe portzegels. 
1, 2, 5, 10 en 25 c , 1 . — $. Cijfers tegen 
achtergrond van verschi l lende b loemmo

t ieven. 

Augustus '76. Tweehonderd jaar USA. 
15 c. Kaart South Carolina met nederzet

t ingen van emigranten van Barbados, 
staatsvlag. 
25 c. Portret Washington en kaart van 
Bridgetown op Barbados. 
50 c. Onafhankel i jkheidsverklar ing van de 
USA. 
1 . — $. Portret prins Hall (17481807) st ich

ter en grootmeester van de Afrikaanse 
groot loge van Boston. 

Sept. '76. Cricket wereldkampioenschap

pen . 
25 c. Kaart Caraïbisch gebied, bat, ballen 
en wicket. 
45 c. Prudentialbeker. 

BARBUDA 
306'76. Vogelserie. 
35, 50 en 75 c , 95 c , 1.25 en 2.— $. Ver

schi l lende op Barbuda voorkomende vo

gels. 

BELIZE 
177'76. Olympische zomerspelen Mont 

real. 
35 c. Wiel rennen. 
45 c. Hardlopen. 
1.—$. Schieten. 

BENIN (voormalig Dahomey) 
Hulpui tg i f te. 
50 en 60 fr . Opdruk op zegels Baribaruiter 
van Dahomey. 

Nieuwe waarden serie tweehonderd jaar 
USA. 
210 en 380 fr. opdruk op zegels van 300 en 
500 fr. uitgegeven op 181175, gemeld 
december '75; wijz iging naam Dahomey in 
Benin. 

286'76. Olympische winterspelen. 
60 f. Skislalom, embleem spelen Inns

bruck. 
150 f. Bobslee en embleem. 
300 f. Kunstri jden schaats, embleem. 

167'76. Olympische zomerspelen Mont 

real. 
60 f. Verspringen. 
150 f. Basketbal. 
200 f. Estafette. 

97'76. Honderdste verjaardag te le foon. 
200 f. Portret Graham Bell en te le foontoe

stel. 

278'76. Herdenking Duitse bondskanse

lier Konrad Adenauer. 
90 en 250 f. Portret Adenauer (18761%7). 

BERMUDA 
Afbeeld ing zegel gemeld in j un i , blad

zi jde 389. 
267'76. Vijfenzeventigste verjaardag jaar

lijkse wedstr i jd om de cricketbeker. 
5 c. Zilveren beker en gekruiste clubvlag

gen. 
17 c. Cricket club van Somerset en wapen. 
20 c. Cricket club van St. George en wa

pen. 
25 c. Beeld cr icketwedstr i jd. 

BOEROENDI 
167'76. Tweehonderd jaar USA, te lkens 
twee samenhangende en in elkaar over lo

pende zegels van geli jke waarde. 
18, 26 en 36 f. Belangrijke beelden uit de 
revolut ie. 
O o k blokje waarin alle zes zegels ver

enigd. 

BOLIVIA 
Apri l '76. Zegel ter ere van de marine. 
50 c. Wapen Boliviaanse marine. 

Mei '76. Zestig jaar padvinder i j . 
1 . — b. Groetende padvinder en embleem 
padvinder i j . 

Mei '76. Vijf t ig jaar Lufthansa. 
3.— b. Straalvliegtuig en vlaggen Bolivia 
en Duits land. 

Mei '76. Geologisch inst i tuut van Bolivia. 
4 .— b. Geologische hamer, mijn lamp, re

liëfkaart Boliviè. 

Mei '76. Boliviaanse presidenten. 
30 c. Estenssoro. 
50 c. Barrientos. 
60 c. Frias. 
1 . — b. Montes. 
2.— b. Bürdet O'Connor . 
2.50 b. Arce. 
3.80 b. Vi l laroel . 
4.20 b. Busch. 

BOTSWANA 
Afbeeld ing zegel gemeld in j un i , bladzi jde 
389. 

1 Botswana 

1 ■ ^ « n Ä 
4c 1 

m 

BRAZILIË 
145'76. Plastische kunst van Brazilië. 
1 . — er. Object , José Tarcisio. 
1.60 er. Schi lder ing, Pietrina Checcacci. 

215 '76. Olympische zomerspelen Cana

da. 
^.—' er. Basketbal. 

1.40 er. Zei len. 
5.20 er. Judo. 

46 '76. Natuurbescherming. 
1 . — er. Inlandse aap. 
1 . — er. Orch idee: Acacallls cyanea. 

196'76. Filmindustr ie van Brazilië. 
1 . — er. Gesti leerde f i lmcamera. 

127'76. Braziliaanse zoetwatervissen. 
1 . — er. Hyphessobrycon innesi. 
1 . — er. Copeina arno ld i . 
1 . — er. Prochllodus insignis. 
1 . — er. Creniciehia lepidota. 
1 . — er. Corydores reticulatus. 
1 . — er. Ageneiosus sp. 
Zes zegels drie aan dr ie zo gegroepeerd 
dat ze een eenheid vormen als in aqua

r ium met de planten Echinodorus en My

r iophyl lum brasil iense. 

18'76. Dag van de postzegel. 
1 . — er. Vliegend tapijt , bestaande uit 
postzegel, waarop twee kinderen boven 
landschap met dorp en bomen . 

205'76. Crondstat lon voor opvangen van 
satell ietberiehten in Zamengoé. 
40 f. Beeld complex. 
100 f. Beeld radiotelescoop. 

205'76. Ingebruikstel l ing Concorde. 
500 f. luchtpost. Concorde in vlucht. 
Blokje van 600 f. met technische omschr i j 

v ingen van Concorde en toestel in vlucht. 

207'76. Bloemenserie. 
40 en 50 f. Verschi l lende inlandse bloe

men. 

CANADA 
16'76. Gemeenschappel i jke uitgave met 
de Verenigde Staten voor tweehonderd 
jaar USA. 
10 c. Vroege kaart van NoordAmer ika en 
portret Benjamin Frankl in; Amerikaanse 
zegel is geli jk. 

186'76. Ceremoniële gebeurtenissen bij 
Olympische spelen. 
8 c. Overbrenging Olympische vlam van 
Athene naar Ottawa en vandaar naar M o n 

treal en Kingston via satelliet en laser

straal. 
20 e. Openingsplecht igheid in Olympisch 
stadion: atleten met de Olympische vlag. 
25 e. Drie vrouwel i jke winnaars van een 
wedstr i jd op erepod ium. 
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Nummers volgens N.V.P.H. cat. Bestellingen boven / 200,— franco. Levering zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn Incl. B.T.W. 
* ' is postlris zander plakker, * is ongebruikt met gom, zonder teken is gebruikt, hl. is blok van vier. Prijswijzigingen voorbehouden. 

AAN 
NEDER 
1 pr.ex. 
2 pr.ex. 
2 luxe 
2 hor. 
pr. pl-
2 pl . V, 
paar 
2 p l . X, 
paar 
3 pr.ex. 
3 fr.ex. 

BIEDING 
LAND 134 

6 0 , -
50,— 

121,— 

V 325,— 
hor. 

300,— 
hor. 

425,— 
250, -
175,-

3h Terborah", 
n 325.— 
3b ..Assen' . 
B 
4 
s 
6 
6 pr.ex. 
6 fr.ex. 

275, -
40.— 
17.50 
17,50 

22 0 , -
150 , -

8 OD brief 500.— 
7 
9 
9 luxe 
10 
11 
12 fr.ex. 

2,50 
7S,— 

125,— 
5 0 , -

200 , -
200 , -

12 II pr.ex. 

13 
14 luxe 
14 pr ex 
14 fr.ex. 
15 
16 
17 
18 
20 
25 luxe 
28 
28 luxe 
29 
32 
32a 

450 , -
e,-225 , -

150,— 
8 5 , -
2,25 

150,— 
2 5 , -

115,— 
45,— 

180, -
82.50 
t s , -

235 , -
8.50 
8,50 

34a 
34c 
36 
36a 
36c 
37 
37a 
37c 
39 
39a 
39c 
41 
41a 
41c 
42 
42a 
42c 
44 
45A 
46 
48 
49 luxe 
69A 
70A 
71A 
65B 
67B 
70B 
71B 
82/83 
84/86 

NEDERLAND (gebr 
3,50 
3,50 
3,50 

11,— 
12,— 
11,— 
2,— 
2,25 

10,— 
11,25 
11,25 
11.25 
37,50 
39,50 
37.50 
7,50 
7,50 
7,50 

155 — 
450,— 
20,— 

1150,— 
250.— 

5,25 
2.80 
2.25 
3 . -

10,50 
3,-
2,25 

37,50 
109,— 

84/86 (Adam, 
31-1-'07) 
87/89 
87 
89 
96 
97 
98 
99 luxe 
10O luxe 

5,— 
11,50 
1,75 
3,75 

18.50 
70,— 
4 0 , -

135 . -
130 . -

101 3100,— 
101 f luxe 

4000,-

102/03 
103 
106 
107/109 
108a 
110 f 
132/33 
136/38 op 
briefstuk 
136/38 
139'40 
141/43 
164 
165 
166/68 
181 
199/202 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
270/73 
274/77 
278 
279'82 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 

2 5 , -
9.— 
1.50 
4.50 
4.25 
«.— 5 0 , -

500,— 
400 , -

5,75 
1».— 
10.— 
5.— 

14.— 
13.50 
25.— 
53,50 
19,— 

100.— 
21 — 
2,25 

2 8 , -
53,50 
30,— 

9.— 
95,— 
48,50 

110.— 
58,50 
12.50 
0,50 

55.— 
43,50 
17.50 
13.75 
43,50 
29,— 

8,— 
21.— 
19.50 
13.25 
1 6 . -
2.— 

15.— 

300/04 
310/12 
313/17 
325/26 
392/96 
397/401 
423/27 
449/53 
454/59 
469/73 
490/94 
495/99 
500/03 
508/12 
513/17 
535 
536 
537 
538/41 
544/48 
550/55 
556/60 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
596'600 
602/06 
607/11 
612/16 
631 
636 
641/45 
649/53 
655'59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
682 
683/87 
688/92 
605/99 
702/06 

uikt en p 
11.—1707/11 
2 , -
8,25 

11,— 
1.75 
1,65 
1.25 
3.50 
5,— 
3,— 
6,25 
4,— 
4,— 
4,— 
8,— 
3,— 

10.— 
37.50 
6.50 
6,25 

40,— 
77,— 
26,— 
31,50 
27,50 
25.— 
30.— 
16.— 
31.— 
18,50 
27.50 
6.50 
0,45 

42,— 
19,— 
27,50 
16,50 
23,— 
50,— 
17,50 
5,— 

14,— 
17,50 
14,50 
21,— 

712b 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752'56 
759/63 
766/70 
779/83 
786/90 
795/99 
802/06 
810 
838 

ostfris) 
21,75 
3,50 

14,— 
2 1 , -
13.50 
3,75 

14,50 
16,25 
14,— 
10,75 
8.75 
8,75 
9,— 
5,90 
5.50 
1,— 
1.25 

Internering 
1 op brief 

550.— 

Telegramzegels 
3 
4 
5 
9 
10 
11 
12 

11.— 
500 . -
100,— 
35,— 
80.— 
80,— 

800 , -

NEDERLAND 
POSTFRIS 
3 4 " 42.50 
49*" luxe 

50/55" 
61 b /C" 
6 1 b " 
7 7 " 
90/92" 
9 3 " 
9 4 " 
9 5 " 
9 6 " 

1750.— 
110.— 

2000.— 
390.— 
395.— 

9,75 
20,— 
18,50 
95,— 
9 5 . -

9 7 " 
1 0 1 " 
104/05" 
110/13" 
114/20" 
121B" 
1223" 
124B" 
121C" 
124L" 
132/33" 
134/35" 
136/38" 
139/40" 
141/43" 
144/48" 
166/68" 
199/202" 
203/07" 
208/11" 
220/23" 
224" 
225/28" 
229/31" 
232/35" 
238/39" 
252/55" 
256" 
265/66" 
269" 
270/73" 
278" 
279/82" 
287'88" 
289/92" 
293/95" 
300'04" 
310/12" 
318/22" 
323/24" 
325/26" 
327/31" 
374/78" 
391a" 
379a/d" 

225 . -
6000,-
2500,— 

47,50 
160,— 
27,50 
3,— 
3.— 

12.— 
50,— 

450,— 
225.— 
725,— 

40,— 
60,— 

120,— 
48,— 
7 5 , -

160,— 
69,— 
90,— 

105 . -
140.— 
145,— 
135.— 
240 , -
130.— 
75.— 

130.— 
65,— 

180.— 
210.— 
175 , -
32.50 

1 2 0 , -
3 5 , -
65,— 
21,— 
82.50 
32,50 
52.50 
57,— 
25,— 
20,— 
17,50 

1 Prijswijzigingen voorbehouden. 
Roltandlng 
1 2 " 
13" 
1 4 " 
15 " 
1 6 " 
5 7 " 
5 8 " 
5 9 " 
6 0 " 
6 1 " 
6 3 " 
6 4 " 
6 5 " 
86'89" 
94/97" 
98/101" 

525,— 
82,— 

400,— 
147,50 
325,— 

1,70 
4,— 
0,50 
3,— 

10,— 
1.50 
3,50 
3,— 

165,— 
250,— 
200,— 

Luchtpost 
1/3" 
4/5" 
6'S" 
6/7" 
10" 
1 1 " 
11b" 

Port 
1 3 " 
1 5 " 
1 6 " 
1 7 " 
15b" 
37* • 
52/43" 
37 f " 
44B/60B* 
61/64" 
61/64"bl 
61/62" 
6 4 " 

225,— 
1,50 

225,— 
15,— 
0.70 
0,35 
0.35 

0,40 
1.75 
7.50 
5,50 
4.25 
6.50 

600.— 
125. -

• 5 . -
60,— 

350 . -
2 . -

37,50 

Brandkast-
zegel* 
1/7" 6000,— 

AANBIEDING 
R P S T A N T V E R Z A M E L I N G 

EN COLLECTIES 
Atghanltlan, 1893-1928. 29 zegels 
Brazllié, 1866-1910 
Bulgarije en Zuid-Buigarlj« 
Costa-Rica 
Finland, klassiek 
Frankrijk, 1849-1930 
Monaco, 1885/1923 
Gabon, mooie verzameling 
ivoorkust 
Madagascar, w. i . vele betere ex. 
Senegal, w. i . „Palmiers" compl. 

60,-
70,-

400,-
250,-

1600,-
350,-
300,-
170,-
160,-
650,-
250,-

Syrië, luchtpost; gebruikt 
Franse kol., ongebruikte verz. 
Franse kol., groot aantal zegels 
Ghana, 1957-1966 
Griekse gebieden 
Hongarije 
Hawai 
Irak, 1918-1927 
ilail«, 1863-1938 
iUliaanse kol. 
Kaap de Goede Hoop 
Liechtenstein, hoofdz. ongebruikt 
Liechtenstein, 1912-1924 
Lithauen 
Montenegro, met tandingvar. 
N. Z. Wales 
Nieuw Zeeland, 1855-1935 
Oostenrijk, 1850-1918 
PhIiipIJnen, 1854-1937 
Polen, 1918-1935 
Portugal, 1853-1960 
Portugal, 1853-1935 
San Marino, ca. frs. 2300,— 
Verenigde Staten 
Zanzibar (Br.) 
Bovengenoemde + nog ca. 100 
verzamelingen liggen dagelijks ter 
in onze winkel. Prijzen vanaf ± 

110,-
1500,-
600,-
225,-
250,-
175,-
165,-

55,-
165,-
120,-
500,-
950,-
225,-
150,-
110,-
550,-
700,-
135,-

100O,-
500,-

1400,-
250,-
250,-

2600,-
95.-

andere 
Inzage 
/30,—. 

DeApeldoornsePostzegelhandel Korenstraat 104 - Apeldoorn - Telefoon (055) 21 54 26 
Giro 1945222. Onze winkel is dagelijks geopend van 9-6 uur, 
donderdags koopavond, maandags gesloten. 

N r t . NVPH 
56 
57 
58 
59 
59a 
60 
81 
61a 
61b 
62 
62a 
63 
63a 
64 
64a 
65 
65a 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

Nr t . Rooy/Hall 
1 H 
1 My 
2 H 
3 y 

Aanbod geldig 

Postzegelboekjes 
Nederland 

15,— 
14,— 

9,— 
9,50 
7,— 

14,— 
12,— 
7,— 
9,50 
7,— 
8,50 

14,— 
14,— 
22,50 
10,— 
10 — 
12,50 
17,50 
12,— 
17,50 
4,— 
4,— 
4,— 
4,— 
3,— 
3,— 

14,— 
20,— 
15,— 

9,50 

3 a 7,— 
4 y 9,— 
4 z 12,— 
5 14,— 
6 a 12,50 
6 b 300,— 
6 C 80,— 
6 d 65,— 
6 e 22,— 
6 eF 7,— 
KFp 10,— 
6 fFq 10,— 
7 a 7 , -
7 b 7.50 
7 bF 8,— 
8 a 15,— 
8 aF 15,— 
8 b 18,— 
8 bF 18,— 
8 c 35,— 
8 cF 40,— 
9 a 22 50 
9 aF 22,50 
9 b 425,— 
9 cF 100,— 
9 d 200,— 
9 dF 150,— 
9 e 150,— 
9 eF 300,— 
9 f 250,— 
9 fF 250.— 
9 g 95,— 
9 gF 120,— 

9 h 
9 hF 
10 a 
10 aF 
10 bF 
11 a 
11 b 
12 a 
13 a 
14 u 
14 b 
15 a 
16 a 
16 b 
17 a 
\Ta 
18 a 
18 b 
19 a 
19 b 

gebruikt 
9 eF 

telblok 
3 y 
3 a 
4 y 
5 
6 a 
6 c 
7 a 
9 g F 

25,— 
10,— 
10.— 
13,50 
20,— 
18,— 
24,— 
12,— 
17.50 
6,— 
4,— 
4,— 
4,— 
4,— 
4,— 
4,— 
3,— 
3,— 
3,— 
3,— 

200,— 

2 0 , -
14,— 
20,— 
28,— 
25,— 

200,— 
10,— 

200,— 

voorzover de voorraad strekt, porto extra echter franco vanaf 
t zoo,— opdracht . Postgiro 271040. 

Alle hier genoemde postz.boekjes ook te koop gevraagd, goede prijzen. 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerwag 14> • Halfweg N-H 

t e l : 020-19 41 87 b.g.g. 02908-39 86 

TAXATIES TAXATIES TAXATIES 
Wij verzorgen voor u deskundige taxatierapporten voor: 

VERZEKERINGEN 
SUCCESSIERECHTEN 
LIQUIDATIES 

Adviseren u bij aankoop-verkoop uwer postzegels-kollekties. 
Kunnen aankopen voor u verrichten op binnen-buitenlandse veilingen vgs 
ons normaal tarief van 5% courtage 
Adviseren u inzake beleggingen in postzegels-kollekties 

Onze courtage kosten zijn: 
Voor taxaties: V2% der taxatiewaarden, 
minimumbedrag ƒ 40,— 
plus 40 et. per km, naar en van uw woonplaats, 
minimum van ƒ 25,— 

Bij advies resp. opdrachten tot aan-verkoop courtages vgs afspraak. 

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

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) 
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14-7-76. Herdenking twee belangrijke 
Canadese schrijvers. 
8 c. Germaine Guèvremont: beeld van 
openingsverhaal van ,,Le Survenant". 
8 c. Robert W. Service: illustratie van laat
ste deel van gedicht ,,The Cremation of 
Sam McGee". 

3-8-'76. 
Olympische spelen voor lichamelijk ge
handicapten. 
20 c. Gehandicapte met boog. 

CAYMAN EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in juni, bladzijde 
389. 

CENTRAALAFRIKAANSE REPUBLIEK 
17-5-76. W/erelddag UIT. 
100 f. Embleem: aantal beelden geven 
ontwikkeling van telecommunicatie van 
trommel tot telefoon en satelliet. 
14-6-76. Ruimtevaartproject Apollo-
Soyuz. 
40, 50, 100, 200 en 300 f. blokje van 500 f. 
Verschillende beelden van de ruimte
ontmoeting. 

4-7-76. Tweehonderd jaar USA. 
100, 125, 200 en 250 fr. blokje van 450 fr. 
Verschillende gebeurtenissen die betrek
king hebben op de vrijheidsstrijd. 

20-7-76. Motorfietsen. 
3 f. 125 LT3 Motobecane, Frankrijk. 
5 f. 125 cc. Bultaco, Spanje. 
10 f. 125 cc. Suzuki, Japan. 
100 f. Harley Davidson 750 TX, Verenigde 
Staten. 

27-7-76. Olympische zomerspelen Mont
real. 
100 f. Hardlopen voor vrouwen. 
200 f. Voetballen. 
260 f. Hoogspringen. 
Blokje met de drie zegels samengedrukt. 

5-8-76. Bezoek president Giscard van 
Frankrijk aan Gabon. 
60 f. Portret president. 

17-8-76. Wapens van steden. 
15 f. Nyanga. 
25 f. MandjI. 
50 f. Mekambo. 

CHILI 
25-5-76. Honderdvijftig jaar Boliviaanse 
onafhankelijkheid. 
1.50 p. Vlaggen van Bolivia en Chili. 

11-6-76. Zesde algemene vergadering van 
de organisatie van Amerikaanse staten. 
1.50 p. Gezicht op Incameer, Portillo; 
embleem OAS. 

CHINA 
12-6-76. Derde gedeelte serie beëindi
ging vijfjarenplan. 
8 f. Aanleg van spoorwegen: trein op via
duct. 
8 f. Wetenschappelijk onderzoek: insuli-
nekristal. 
8 f. Onderwijs op platteland: onderwijzer 
lagere school. 
8 f. Verbetering gezondheid arbeiders op 
platteland: gezondheidscentrum in com
mune. 
8 f. Verbetering hulsvesting: blokken ar-
beidersflats. 
8 f. Verbetering levensvoorwaarden: win
kel met fiets, zaagmachines en andere 
consumentengoederen. 

COLOMBIA 
2-7-76. VN-conferentie omtrent wonen: 
Habitat; vogelvluchtopnamen. 
10.— $. Bogota. 
10.— $. Barranquilla. 
10.— $. Cali. 
10.— $. Medellin; alle vier steden met 
meer dan een miljoen inwoners. 

COMOREN 
1-7-76. Honderd jaar telefoon. 
10 f. Graham Bell en eerste telefoon. 
25 c. Charles Bourseul en telefoondienst. 
75 f. Phillip Reis en eerste telefooncentra
le. 
100 f. Eerste telefoonverbinding aarde -
maan - aarde. 
200 f. Satelliet voor telecommunicatie 
Syncom. 
500 f. Project om aarde door satellieten te 
laten bedienen. 
Blokje van 400 f. Telefoonverbinding aarde 
- maan. 
Blokje van 500 f. Stationaire satellieten. 

28-6-76. Sprookjes voor kinderen over de 
hele wereld. 
15 f. Hansje en Grietje, Grimm. 
30 f. Alice m Wonderland. 
35 f. Pinocchio. 
40 f. De goede kleine Henri. 
50 f. Peter en de wolf. 
400 f. Duizend-en-één-nacht. 

CONGO 
Mei 76. Heruitgifte van de op 7 maart 76 
uitgegeven serie oude schepen, nu met 
nieuwe waarden. 
5 f. Alphonse Fondère. 
10 f. Hamburg, 1839. 
15 f. Corner, 1831. 
20 f. Great Eastern, 1858. 

COOK EILANDEN 
29-5-76. Tweehonderd jaar USA. 
1.— $. Schip Resolution van kapitein Cook 
en portret Benjamin Franklin; strookje 
met begin proclamatie Franklin. 
2.— $. Schip Resolution en portret kapi
tein Cook; strookje met einde van pro
clamatie van Franklin. 
3.— $. De twee vorige zegels zo gecom
bineerd, dat schip in het midden en por
tretten aan de kant staan; het geheel in 
blokje met randversiering. 

6-7-76. Bezoek koningin Elizabeth van 
Engeland aan de Verenigde Staten voor 
onafhankelijkheidsfeest. 
1.— en 2.— $. Zegels herdenking revolu
tie met opdruk ,,Royal visit July 1976". 
Blokje van 3.— $. met opdruk ,,Royal Visit 
of H.M. Queen Elizabeth II to the United 
States." 

iütMiMÉÉIttiWÉMi 

COSTA RICA 
17-5-76. Nieuwe postzegel voor speciale 
bestelling. 
1.— C. Concorde vliegtuig in vlucht. 

24-5-76. Honderd jaar Wereldpostvereni
ging-
20 c. Bereden postbode, 1839. 
50 c. Gebouw postkantoor en UPU-zegel, 
1883, 5 c. 
65 c. Postkantoor en UPU-zegel 10 c. 1883. 
85 c. Postkantoor en UPU-zegel 20 c , 
1883. 
2.— C. UPU-monument in Bern. 

28-6-76. Honderd jaar telefoon. 
1.60 C. Modern toestel met drukknopbe
diening en oud toestel. 
2.— C. Eerste telefoontoestel dat in Costa 
Rica werd gebruikt. 
5.— C. Portret van Graham Bell. 

; ^dO f»0 JW«V OOJW AINV lil X ; 

CUBA 
15-3-76. Geschiedenis van schaakspel. 
1 c. Ruy Lopez en schaakbord, waarop 
zijn verdediging. 
2 c. Francois Philidor en titel titelpagina 
zijn boek: ,,Analyse van het schaakspel". 
3 c. Wilhelm Steinitz, loper en tekst met 
lauwerkrans. 
13 c. Emanuel Lasker en koning. 
30 c. Jose Raul en vignet waarin kam
pioenswedstrijd gespeeld. 

26-3-76. Vijftiende verjaardag Cubaanse 
radio-omroep. 
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REPUBLIEK INDONESIË 
Ll|st no. 74 Nra. v 
zonder teken = postfr. z. p 

olgens Zonnebloem 1977 aug. 1976 
* = met plakker » = gebr. 

Harangracht 167 - Amatardam 1001 - Telefoon (020) 62097 • Postgiro 193)156 
Kantoor geopend: dinadag t m. vrijdag van 10-5 uur; zaterdag van 10-4 uur 

Bankiers: AMRO - Rozengracht 62, Amsterdam Rek.nr. 46.66.62.289 

Laverlngs-
voorwaarden: 
Aankopen 
boven ƒ 250,— 
franco. 
Betal ing binnen 
8 dagen. 
Ons onbekende 
kopers 
uitsluitend 
lever ing onder 
rembours. 
(ƒ 5,50 extra 
kosten). 
Tussentiidse 
prijswijzigingen 
voorbeliouden. 
Levering zover 
voorraad strekt. 

1/11 325,— 
1/11* 250,— 
9/11 b l . v. 4 

1.400,— 
1B/7B 7,50 
1D/7D 9,50 
3DH* 70,— 
3DH/6DH 275,— 
6DH- 70,— 
8A 3,50 
8B 2,75 
9 32,50 
10* 90,— 
11* 140,— 
12 2,25 
13/14 2,25 
15/23 6,50 
15/23* 5,25 
16A 21,50 
24/38* 175.— 
39 0.75 
40 6,50 
41/63 gekeurd 

675,— 
41/63* gekeurd 

525,— 
64/66 15.— 
64/66* 9,50 
67/71 4,— 
72/80 8,50 
72/80* 6.75 
81/95 2 50 
96/100 0.70 
101/06 50,— 
101/06* 35,— 
107/16 10.— 
117 0,25 
118 8,— 
118* 6,— 
119/26 50,— 
119/26* 35.— 
127/32 0,65 
133/36 5,— 
137/41 0.75 
142/45 5,50 
142/45* 3.50 
146/49 14,50 
146/49* 11 .— 
150'53 7,50 
154/56* 1 1 , — 
157/60 1,50 
161'63* 9,— 
164/78 2.— 
179/84 1 50 
185/88 12 50 
185/88* 8 50 
189/94 1.50 
195/99 6.— 
195/99* 4 25 
200/03 4,25 
200/03* 3,— 

204/08 
204/08* 
209/13 
214/19 
220/22 
223/27 
228/00 
231/35 
236/41 
242/47 
248/51 
252/56 
257/61 
262/67 
268/75 
276/79 
280/85 
286/88 
289 
290/99 
290/99* 
b l . 1/4 
300/02 
303/05 
306/17 
306/17* 
318 
319/21 
322/27 
328/31 
332/35 & 
344/63 
336/39 
340/43 
364/66 
367/74 
375/78 
379/82 
383/86 
387/90 
391/94 
395/97 
398/401 
402/05 
406/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424/33 
432A 
432A b l . 

434/45 
446/49 
450/52 
453/55 
456/58 
459/63 
464/67 
468/71 
472/86 
487/88 
489/93 
494/97 
498/501 
502/10 
511/15 
515 
516/35 
536/39 
540/47 
540/48 
549/58 
559/62 
563//78 
579 
580/82 
583/84 
585/86 
587/89 
590'91 
592/94 
595/98 
595/99 

2,50 
1,65 
1,75 
0,75 
0,50 
1,75 
1,25 
0,85 
1 , — 
0,75 
0,60 
0,35 
0,50 
0,50 
0,70 
0,95 
1,50 
0,35 
0,20 
5,— 
3,50 

16,50 
0,75 
1,10 
4,— 
3,— 
0,50 
1.50 
0,95 
1,25 

4.— 
0,65 
0 60 
1,10 
1 , — 
0 50 
0,45 
0.45 
0,50 
0.65 
0,45 
0,50 
0,50 
0,30 
0,50 
1 , — 
0,50 
1,50 

75,— 
V. 4 

310,— 
1,25 
0,50 
0.60 
0,85 
0,90 
1,25 
0.50 
0 50 
0,95 
0,30 
0 65 
0 50 
0,50 
150 
1.75 
1.45 
2 25 
0.75 
1 50 
6 25 
2 50 
0 60 
5 — 
0,50 
0.60 
0.60 
3,50 
0.60 
1,75 
4 50 
1 , — 

25,— 

600/01 
602 
603/04 
603/05 
605 
606/07 
608/09 
610/12 
613 
613/14 
615/19 
620/21 
622/25 
622/26 
627/29 
627/31 
632/35 
636/41 
642 
643/44 
645/46 
647/49 
647/50 
651/60 
661/62 
663/65 
666/67 
668/71 
672/74 
675/76 
677/78 
679/81 
682/83 

684/96 
te koop 

0,50 
0,30 
0,60 

25,— 
24,50 
0,85 
1,25 
2,25 
0,65 
3,25 
4,25 
1,50 
1,75 
4,25 
1,25 
4,75 
1,25 
1,75 
0,70 
0,80 
0,75 
1,45 
4,25 
5 50 
1,25 
3,75 
3,50 
1,25 
2,25 
1,25 
2,25 
7,25 
3,— 

gevraagd 
in aantallenl 

697/700 
701/02 
703/04 
705/06 
707/09 
710/12 
713 
714 
715 
716/18 
719 
720/24 
725/27 
728/30 
731/33 
735/36 
737/38 
739/41 
742/43 
744/46 
747/48 
749/51 
752 
753/55 
756/58 
759 

760/85 
te koop 

14,50 
6,— 
3.75 
2.75 
8.50 
7,50 
1.50 
1,25 
2,75 
4,50 
1,50 
8,— 
6,50 
6,— 
5 25 
5,50 
4,75 
6.50 
1,75 
5 — 
2.50 
7,— 
1 , — 
3,50 
6.75 
1,25 

gevraagd. 

786/88 
789 
790'95 
796/98 
799/802 
803'05 
806/13 
814/16 
817/18 
818 
819/20 
821/23 
824/27 
828/31 

6 — 
175 
9.50 
2.75 
4.75 
4,75 

16 50 
4,5'> 
2 50 
1.75 
2.75 
4 50 
5,— 
4,75 

832/34 1,75 
835 1,75 
836/38 5,25 
839/41 3,75 
842/44 3,75 
845 2,— 
846/47 1,25 
848 2,— 
849/51 3,— 

Porten 
1/3 8,— 
4/13 12 50 
12A 10,— 
14/20 2,65 
21/28 0,95 
29 0,25 
29A 1,25 
29-29A 
sameni iangend 

1,75 
29 cp l . vel 
waar in lOx 
29A 16,50 
30/39 1.25 
40/46 1,75 
47/48 2,— 
49/54 6,50 

RIau 
1/22 gekeurd 

675.— 
1/22* gekeurd 

525,— 
2,8/10, 12/16, 
18/22 47.50 
2 17 50 
8/10 7,50 
11° 100,— 
12/16 11 ,— 
18/22 12,50 
23/25 gekeurd 

37,50 
26/32 3,25 
33/41 8,50 

Irian Barat 
1/26 4,25 
27/42 5 50 
43/54 8,50 
33A 10,— 
UNTEA 1/19* 

125,— 
UNTEA 1/19° 

145,— 

Definitieve ultg. 
Jap. bezetting 

Malakka 13/14° 
27,50 

Java 
1/4 6.25 
1/4* 4.25 
1/4° 2.— 
5/12 12.50 
5/12* 9.— 
13'14° 6,— 
Grote Oost 
1/11 65,— 
1/11* 40,— 

Revolutie 
Uitgave 

1957 PERMESTA 
4. w. ge
keurd 1) 165,— 

,im. 
NEDERIJVND en O.R.-VERZAMELAARS W-Xv 

Wilt U graag goede adviezen bij aan- en verkoop? 1 ^ 
Komt U dan bIJ ons praten. 

Zls ook onze advertentie NEDERI^ND elders In dit bladi 
Gaaloten wegens vakantie van 21-30 augustus. 

FRANKRIJK 
Uit onze grootste voorraad terlande kunnen wij u nagenoeg 
ieder ex. leveren. 

Onze prijs varieert vanaf 15 cent per Yvertfranc. 

Uw mankolijst zien wij gaarne tegemoet, snelle levering. 
Onze spec, prijslijst is vrij op aanvrage. 

Postzegelhandel „Ceres" 
Wierdensestraat 33, Almelo, 
tel. 05490-15461 

OVERIJSSELSE POSnEGELVEILING B.V. 
Hengelosestraat 184, Enschede, 
Tel. 053-8475(X>, Postbus 603 

ONZE 39E VEILING 
Wordt getiouden op 24 en 25 september a.s. In het PARKHOTEL, 
Hengelosestraat 200, Enschede. 

Deze veiling bevat zeer veel topnummers van Nederland met o.a. de 
nieuwste RARITEIT: 
Het Spaarzegel 1975 zonder inschrift SPAREN. 

Onzeveilingenzijndoelbew^ustgerichtopde VERZAMELAARS,zodatU 
bij ons voor een paar tientjes al een leuk kavel kunt kopen! 
Inzendingen voor volgende veilingen kunnen dagelijks plaatsvinden. 
De veilingkosten bedragen slechts 10% zonder verdere bijkomende 
kosten. 
De veilingcatalogus wordt U op aanvraag gratis toegezonden. 

De O.P.V niet spectaculair, doch degeiijl( en 
betrouwbaar!!! 

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 INDONESIA, voor wederverkopers. 
Vraagt gratis lijst aan! 

Al 35 Jaar het vertrouwde adres. 
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50 c. Radiomast zendt golven uit over 
kaart van land. 

7-4-'76. Wereldgezondheidsdag. 
30 c. Doorsnede van menselijk oog, mi
croscoopbeeld en embleem Wereldge
zondheidsorganisatie. 

10-4-'76. Vijftiende verjaardag gezond
heidscentra voor kinderen in Cuba. 
3 c. Kind speelt in een crèche. 

12-4-'76. Vijftiende verjaardag eerste 
vrouw in de ruimte. 
1 c. Valentina Tereshkowa in ruimtekle-
ding; lancering in Baikonur. 
2 c. Raket maakt zich los van vaartuig, 
portret. 
3 c. Valentina maakt ruimtewandeling. 
5 c. Ruimtevaartuig en maan. 
13 c. Ruimtevaartuig keert terug naar aar
de. 
30 c. Koppeling van ruimtevaartuigen. 

17-4-'76. Vijftiende verjaardag overwin
ning van Giron. 
3 c. Cubaanse soldaat en machinegeweer. 
13 c. Cubaanse vlieger en straalvliegtuig 
bombardeert voorraadschip. 
30 c. Juichende Cubaanse soldaat met ge
weer. 

25-5-'76. Olympische spelen in Montreal. 
1 c. Handbal. 
2 c. Volleybal. 
3 c. Verspringen. 
4 c. Boksen. 
5 c. Gewichtheffen. 
13 c. Judo. 
30 c. Zwemmen. 

17-5-'76. Vijftiende verjaardag nationale 
associatie van kleine boeren. 
3 c. Boerenhoofden. 

12-6-'76. Middelbare scholen op het plat
teland. 
3 c. Modern schoolgebouw. 

15-6-'76. Tweede serie inlandse vogels. 
1 c. Teretistris fornsi. 
2 c. Glaucidum siju. 
3 c. Nesoceleus fernandiae. 
5 c. Todes multicolor. 
13 c. Acciplter gundlachi. 
30 c. Priotelus temnurus. 

DOMINICA 
V.C. Ceryle torquata. 
1 c. Zenalda macroura. 
2 c. Butorides virescens. 
15 c. Buteo platypterus. 
30 c. Cyanophaia bicolor. 
45 c. Coereba flaveola. 
2.— $. Amazone imperlalis. 
Ook nog blokje met de drie hoogste 
waarden. 

i i fmiNii 1 
DOMINICAANSE REPUBLIEK 
29-5-'76. Tweehonderd jaar USA. 
6 c. Nationale bloem en kaarten USA en 
Dominicaanse republiek. 
9 c. Kaarten en tandwielen, vijftig sterren. 
10 c. Twee handen met kaarten, vredes
duiven. 
75 c. George Washington en Liberty Hall 
in Philadelphia met Interphil tentoonstel
lingsgebouw. 
31-5-'76. Bezoek koning en koningin van 
Spanje. 
6 c. Vlaggen van Spanje en Dominicaanse 
republiek. 
21 c. Koninklijk paar. 

EGYPTE 
15-5-'76. Vijfde verjaardag herstelbewe
ging-
20 m. Symbolische weergave van herstel; 
weegschaal. 

15-5-'76. Honderd jaar procesadministra
tie bij regering. 
20 m. Portret president Sadat, weegschaal 
en staatswapen. 

25-6-76. Honderd jaar nieuwsblad Al Ah-
ram. 
20 m. Eerste pagina eerste uitgave dag
blad; embleem krant. 

EQUATORIAAL GUINEE 
10-6-'76. Tentoonstelling antieke automo
bielen. 
1 p. La Cuadra, Spanje, 1900 en Bollée-
limousine, Frankrijk, 1901, vlaggen van 
beide landen. 
3 p. David, Spanje, 1923 en Weber uit 
Zwitserland, 1902, vlaggen. 
5 p. Hispano Suiza, Spanje, 1906 en Mer
cedes, Duitsland, 1903. 
8 p. Salvador, Spanje, 1916 en Daimler, 12 
pk., Duitsland, 1898, vlaggen. 
10 p. La Espana, Spanje, 1917 en Wolse-
ley 6 pk. Groot Brittanniè, 1904, vlaggen. 
15 p. Alba, Spanje, 1916 en Fiat Legnano, 
Italië, 1908, vlaggen. 
25 p. Hispano, Spanje, 1914 en A. Ford, 
Verenigde Staten, 1903, vlaggen. 

• Zegels ook ongetand in gewijzigde 
kleuren. 
Getand blokje van 200 + 25 p. Stoet an
tieke auto's trekt langs toekijkende menig
te. 
• Ongetand blokje van 250 -I- 50 p. Cei-
rano 19 dl, 15 pk. en Horch 1908, zes ci
linders: blokje versierd met antieke au
to's. 

ETHIOPIË 
14-5-'76. Juwelen en versieringen. 
5, 10, 20, 40 en 80 c. Verschillende vrou
wen in klassieke of moderne klederdracht 
met verschillende versieringen, op tradi
tionele manier vervaardigd. 

15-7-'76. Olympische zomerspelen Cana
da. 
10 c. Boksen, bokshandschoen, embleem. 
80 c. Voetballen, esdoornblad en em
bleem. 
90 c. Wielrennen en embleem. 

FALKLAND EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 
323. 

FIDZJI EILANDEN 
1-9-'76. Vijfentwintig jaar luchtverbindin-
gen: verschillende vliegtuigtypen. 
4 c. De Havilland Drover. 
15 c. BAC1 - 1 1 . 
25 c. Hawker - Siddeley 748. 
30 c. Britten - Norman Trislander. 

FILIPPIJNEN 
24-5-'76. Vijfenzeventig jaar archiefbu
reau. 
1.50 p. Gevel gebouw. 

7-6-'76. Vijftigste verjaardag college van 
onderwijs en het college van wetenschap
pen universiteit van Santo Tomas. 
15 en 50 s. 

FORMOSA 
16-6-'76. Oude munten, vóór onze jaartel
ling. 
1.— $. Munt, twaalfde eeuw. 
5.— $. Munt van koninkrijk Chao, 
481-221. 
8.— $. MuntTsing koninkrijk, 722-481. 
10.— $. Einde Chindynastie, derde of 
tweede eeuw. 

14-7-'76. Beroemde Chinese schilderijen 
op waaiers. Sung dynastie, %0-1297. 
2.— $. Hibiscus, Li Tung. 
5.— $. Lelies, Lin Ch'un. 
8.— $. Twee herten, paddestoelen en 
denneboom, Mou Chungfu. 
10.— $. Wilde bloemen en kwartel, Li 
An-chung. 

GABON 
25-6-'76. Eerste spelen van Centraal Afri
ka. 
50 en 60 f. Wereldbol met kaart Afrika, 
waarop Gabon, met toorts en sportlieden, 
embleem spelen. 

4-7-'76. Tweehonderd jaar USA. 
Overdruk ,,4 juillet 1976 Independence 
Day" op de op 3 mei 1976 uitgegeven se
rie ter gelegenheid van de USA-feesten; 
waarden gelijk gebleven. 
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J . K. RIETDIJK B.V. 
DEN HAAG 
De 300 ste veiling was een evenement van de 
eerste orde; de overdracht van dit succes van 
mond tot mond achten wij voldoende. 

Wij danken ook de inzenders hartelijk voor het 
vertrouwen dat zij in onze firma geschonken 
hebben, dat mede heeft mogen bijdragen tot dit 
succes. 

In september/oktober zullen wij wederom een 
uitzonderlijk mooie veiling houden; waarin wederom 
uitgebreid NEDERLANDeno.a. een EngelseKolo-
niën collectie van ± Yvert-frs. 600.000,—! 

J. K. RIETDIJK B.V. 
Plaats 31A 
Den Haag Tel. 070-463917 

57 jaar onafgebroken in dienst der filatelie. 

POSTZEGELS 
TE KOOP GEVRAAGD 

van partikulieren: 

• POSTZEGELS per stuk, per serie, per partij, per kol-
lektie. 

• POSTZEGELVERZAIUIELINGEN 
• EERSTEDAG-ENVELOPPEN 
• POSTSTUKKEN etc. 
• BELEGGINGSOBJEKTEN 

POSTZEGELHANDEL „PHILPOSTOR" B.V. 
Afd verkoop bij inschnivtng en beleggingen 

Groningen, Steentllstr. 48, tel 050-304114 na 19 uur 05908-19635 

1 september 1976 
Nieuwe uitgave: 

Europa ais vooriieen 
in één band. 

ZUMSTEIN-Europa-catalogus 1977, de betrouwbare 
barometer van de filatelistische markt, 60ste editie, 
meer dan 1500 pagina's, meer dan 32.500 afbeeldin
gen, Europa en buitenlandse kantoren, compleet tot 
op de dag van verschijnen, bij te houden door de 
supplementen in de Berner Briefmarken Zeitung. 
Prijs ƒ 65,—. 
ZUMSTEIN-Zwitserland/Liechtenstein-catalogus 
1977. Tekst in het Duits en Frans. Prijsnoteringen voor 
blokken van vier en de belangrijkste afwijkingen, 
FCD's enz. Oplagecijfers. Meer dan 300 pagina's. 
Prijs ƒ 6,25. 
ZUMSTEIN- „Die Ganzsachen der Schweiz". Vide 
uitgebreide uitgave, met eerste aanvulling, meer dan 
200 pagina's. 
Wendt u zich tot onze vertegenwoordiger: 
Van Dieten Boekenimport, Tournooiveld 2, Den Haag. 

Zumstein & Co, eig. Hertsch & Co., 
Postfach 2585, 3001 Bern, Zwitseriand. 

POSTFRIS ALBUMS Ook verkrijgbaar bi| uw 
handelaar ter plaatse 

Aantal bladen 
33 
22 
42 
10 
3 

13 
17 
17 
32 

POSTFRISSE VOORDRUK ALBUMS „NEDERLAND" 
Bestelnr Inhoud 
108 Nederland 1852-1944 
109 Nederland 1945-1960 
110 Nederland 1961-1975 
110 ZD Nederland samenhangende zegels 
110 ABC Nederland Amphilex vellen 
172 Ned Antillen 1949-1964 
173 Ned Antillen 1965-1975 
175 Suriname 1949-1964 
176 Sunname 1965-1975 
Bl)pa*sende ringband om de Inhoud In te plaatsen: 
704 Luxe uitvoering in gewatteerd plastic leverbaar in de volgende 

kleuren Wijnrood helderrood donkerblauw, zwart en donkergroen 
807 Skai Bordeaux-rood-808 tabak-809 beschuit-805 donkerblauw-806 groen 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 704 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringbanden 8051 e m 809 
Van de Europa-landen SAFE-albums voorradig Vraag gratis SAFE-folder Het 
wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen Levenng franco boven / 

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

Prijs 
46,45 
31,35 
58,85 
14,85 
5,10 

18,95 
24,45 
24,45 
45,10 

21,50 
31,50 
13,75 
14,75 

bestelde 
25,— 
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GAMBIA 
Afbeelding zegel gemeld in mei , bladzi jde 
323. 

'■ Tiie Gambia ^ ^ ' 
; "L25 

GHANA 

GHANA 
29576 . Internationale postzegel tentoon

stell ing Interphil 76. 
7, 30 en 60 p., 1 . — C , blokje met de 
waarden 15, 40, 65 en 80 p. alle van de se

rie Padvinders uit 1965, met opd ruk : , , I n 

terphi l '76" Bicentennial exh ib i t i on " . 

ju l i '76. Olympische zomerspelen M o n 

treal. 
7 p. Kogelstoten. 
30 p. Voetballen. 
60 p. Hardlopen. 
1 . — C. Boksen. 
Blokje met waarden van 15, 40, 65 en 80 p. 
met gelijke afbeeldingen als de hiervoor 
genoemde zegels. 

GILBERT EILANDEN 
17'76. Nieuwe gebruiksserie. 
1 c. Motorschip Teraka. 
3 c. Motorschip Tautuna. 
4 c. Vis: Zanclus cornutus. 
5 c. Hibiscus. 
6 c. Watervogel. 
7 c. Rooms katholieke kathedraal van Ta

rawa. 
8 c. Frangipani. 
10 c. Vergaderzaal van Maneaba. 
12 c. Haven van Betio. 
15 c. Zonsondergang aan strand. 
20 c. Marakeiatol. 
35 c. Protestantse kerk, Tangintebu. 
40 c. Flamboyantboom. 
50 c. Vlinder. 
1 . — $. Veerboot in Tabakea. 
2.— $. Vlag kolonie. 

GRENADA 
Juni '76. Vijftigste verjaardag padvindsters 
in Grenada. 
V2 c. Studie van de natuur. 
1 c. Koken op kampvuur. 
2 c. Eerste hulp bij onge lukken . 
50 c. Opzetten van ten ten. 
75 c. Helpen bij huishouden. 
2.— $. Meisje met EHBOkistje. 
Blokje van 1 . — $. 

216'76. Olympische zomerspelen. 
1/2 c. Volleybal. 
1 c. Wielrennen. 

2 c. Roeien. 
35 c. j udo . 
45 c. Hockey. 
75 c. Turnen. 
1 . — $. Hoogspr ingen. 
Blokje van 3.— $ met ruitersport. 

ju l i '76. Herdenk ing sterfdag Toulouse 
Lautrec, 75 jaar geleden: reprodukt ies 
schi lder i jen. 
Va c. ChaUKao in de Moul in Rouge. 
1 c. Begin quadr i l le . 
2 c. Vrouwenpor t re t . 
3 c. Hal Moul in Rouge. 
40 c. Wasbaas in Alb i . 
50 c. Dansen van de Bolero. 
2.— $. Signor Boileau in een café. 
Blokje van 1 . — $. Dame met boa. 

Juli '76. Wereldkampioenschappen cricket, 
gewonnen door de groep van de Caraïbi

sche staten. 
35 c. Kaart gebied West lndië, waarboven 
wicket , bats en bal. 
1 . — $. Veroverde cup. 

GRENADINEN 
106'76. Serie vl iegtuigen. 
V2 c. Piper Apache. 
1 c. Beech tw in Bonanza. 
2 c. De Havil land tw in Otter . 
40 c. Britten Norman Islander. 
50 c. De Havil land Heron. 
2.— £. Hawker Siddeley Avro 748. 
Blokje 3.— $. met afbeelding Bacll. 

1776. Olympische zomerspelen Mont 

real. 
V2 c. Wiel rennen. 
1 c. Turnen. 
2 c. Horden lopen. 
35c. Kogelstoten. 
45 c. Duiken. 
75 c. Hardlopen. 
2.— $. Roeien. 
Blokje 3.— $. met zei lschepen. 

Mmwivan'wi^v 

-L 

GUATEMALA 
105'76. Honderd jaar postzegels. 
6 c. Eerste Guatemalese postzegel en lau

wertak. 

105'76. Internationaal jaar van de vrouw. 
26 c. Embleem jaar en nationale b loem. 

216'76. Dank aan gevers van hulp bij 
aardbeving; beelden van verwoest ing. 
1 c. Verwoest dorp . 
10 c. Beschadigde brug. 
25 c. Ingestort woonhu is . 
50 c. Ruïne van kerk. 

216'76. Bevriende staten helpen Guate

mala. 
3 c. Voedsel word t aan dorpel ingen ui tge

deeld. 
15 c. Veldhospitaal. 
30 c. Herbouw van woningen. 
1 . — q . Effenen van terreinen met leger

voertu igen. 

216'76. Guatemala staat weer op eigen 
voeten. 
5 c. Onbeschadigde tempe l . 
20 c. Oogst word t binnengehaald. 
75 c. Grond wordt geschikt gemaakt voor 
herbouw. 
2.— q. Gezicht op Ati t lanmeer. 
Blokje van 50 c. Kaart van het land waarop 
aangegeven het gebied van de aardbe

v ing ; kerkklok bij beschadigde kerk. 
Blokje 1 . — q. Tentendorp en hel ikopter , 
die hulp brengt. 
Blokje 2.— q. Gezicht op Ati t lanmeer. 

4  7  7 6 . Tweehonderd jaar U.S.A. 
1 c. Arend, ruïnes van Quetal Mayan en 
vr i jheidsklok. 
2 c. Boston Tea Party. 
3 c. Portret Thomas Jefferson. 
4 c. Arend, Quetzalvogel en vr i jheidsklok. 
5 c. Dood generaal Warren bij Bunker 
Hi l l . 
10 c. Washington In Valley Forge. 
15 c. Washington inspecteert t roepen. 
20 c. Vri jheidsklok, Quetzal en arend. 
25 c. Generaals in York town. 
30 c. Washington steekt Delaware over. 
35 c. Arend, Quetzal , vr i jheidsklok en Atit

lanmeer. 
40 c. Ondertekenen onafhankel i jkheids

verklar ing. 
45 c. Geef me de vr i jheid of de d o o d , Pa

tr ick Henry. 
50 c. Congres kiest voor onafhankel i jk

he id , 1785. 
1 . — q . George Washington, door Gilbert 
Stuart. 
2.— q. Abraham Lincoln, door Dwight D. 
Eisenhower. 
3.— q . Benjamin Franklin door Charles 
Wilson Peale. 
5.— q. Portret John F. Kennedy. 
Blokje van 1 . — q. Washington en beeld 
van de vr i jhe id. 
Blokje 2.— q. Lincoln en beeld van onaf

hankel i jkheid. 
Blokje 3.— q. Portret Jefferson en beeld 
van sociale ontwikke l ing in de USA. 
Blokje 5.— q. President Kennedy en beeld 
van wetenschappen en verover ing ru imte. 

GUINEE 
175'76. Olympische Spelen Mont rea l . 
3 s. Turnen. 
4 s. Verspr ingen. 
6.50 s. Horden lopen. 
7.— s. Speerwerpen. 
8 s. Hardlopen. 
8.50 s. Wiel rennen. 
5.— s. Kogelsl ingeren. 
6.— s. Discuswerpen. 
10.— s. Hoogspr ingen. 
15.— s. Kogelstoten. 
20.— s. Polsstokspringen. 
25.— s. Voetbal len. 
Blokje met zegel 25.— s. Z w e m m e n . 
Blokje met vier zegels van elk 25.— s. 
Voetbal len. 
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] DUITSLAND 
Bundespost en Berlijn 
ongebruikt met plakker (*) 
mooi gebruikt geen teken 
postfr is zonder p lakker (*') 

BIzone 
37/40* 
37/40 
41/64* 
65/681* 
69/70* 
71/73* 
74/75* 
76/78* 
79/81* 
82* 
82 

1/2* 
1/2 
3/6* 
3/6 
7/8* 
7/8 
9/24* 
9/24 
25/26* 
25/26 
27/28* 
27/28 
29/32* 
29/32 
33* 
33 
34* 
35* 
35 
36* 
36 
37* 
37 
38* 
38 
39/40* 
39/40 
41* 
41 
42/45* 
42/45 
46* 
47* 
48* 
48 
49* 
50* 
50 
51* 
51 
52* 
52 
53'56* 
53/56 
57/58* 
57/58 
59/62* 
59/62 
62 
62a/72B 
62a/72B 
73* 
74* 
75' 
76/79* 
76/79 
80* 
81/84* 
85* 
86* 
87* 
88* 
89-90* 
91* 
92* 
93/94* 
93/94 
95* 
96* 
97* 
98/01* 
98/01 
103* 

16.50 
22,— 
12,50 
45,— 
12,50 
7,— 

100,— 
120,— 

25,— 
5,— 

15,— 
5 , -
3,75 

12,— 
7,50 

22,— 
30,— 
15.— 
15,— 
60,— 
40,— 
40,— 
50,— 
80,— 
95,— 
80,— 

200,— 
10,— 
8,50 
1 , — 
5,— 

50.— 
55,— 

3.— 
20.— 
3 50 

13.50 
12,— 
3. — 
6 50 
2.75 
6 — 

10.— 
16.— 
6.— 
2 '"'̂  
1,75 

35,— 
45.— 

2,— 

149** 
150** 
151** 
152** 
153/54** 
155** 
"56** 
157/158** 
159** 
160** 
161** 
162** 
163** 
164/65** 
1 6 6 " 
167** 
168/71** 
172** 
173/77** 
178** 
179** 
180** 
181/82** 
183/84** 
185** 
186** 
187** 
188/92** 
193/94** 
195/98** 
199/00** 
201** 
202** 
203/04** 
205/08** 
209** 
210/12** 
213/16** 
217** 
218** 
2 1 9 " 
220/34** 
235'36** 
237** 
238** 
239/40** 
241/44** 
245** 
246** 
247** 
248/51** 
252** 

1,10 
1,50 
1 , — 
1.10 
1,50 
1,60 
1,10 
0,60 
3,— 
0,85 
0,85 
0,85 
1 , — 
0,50 
4,— 
2,75 
0,50 
7,50 
0,75 
5.50 
0.75 
0,75 
1 , — 
3,— 
1.10 
0.75 
0.75 
0.50 

42 50 
2.50 
6.25 
4.— 
1.10 
0.45 
1,50 
3 50 
0.60 
2.75 
5.— 
1.50 
0 35 
0.35 

16 — 
085 
0 50 
0.50 
1,20 
4.— 
0.35 
0.35 
0 50 
4.50 
0.50 

253** 
254** 
255/56** 
257/60** 
261/63** 
264/67** 
268/69** 
270** 
271** 
272** 
273/76** 
277** 
278/79** 
280/83** 
284/87** 
288/95D** 
296** 
297/04** 
305/06** 
307** 
308/09** 
310/12* 
313/14** 
315/18** 
319/20** 
321** 
322/28** 
329** 
330/33** 
334** 
335** 
336** 
337** 
338/39** 
340/45** 
346/48** 
349** 
350/51** 
352/55** 
356** 
357/62** 
363** 
064/67** 
368/71A** 
372** 
373/74** 
375** 
376/77** 
378/79** 
380/83** 
384/85** 
386** 
387/90** 
C91/97A** 
398/99** 
400/02** 
403/06** 
407/08** 
409/10** 
411/13** 
414/17** 
418** 
419/22** 
420/24** 
425** 
426/30** 
431/33** 
434/35** 
436/39** 
440** 
441/44** 
445** 
446/47** 
448/49** 
450/53** 
454/57** 
458'60** 
461/63** 
464/66** 
467/68** 
469/72** 
473** 
474** 
475/78** 
479/81** 
482** 
483/84** 
485* 

0,50 
0,50 
1 , — 
3,— 
1,50 
2,— 
0,75 
1 . — 
0.50 
0.50 
4,— 
0.50 
0.80 
2,50 
4,— 
5,— 
0,50 

14.— 
1 , — 
0.50 
1 , — 
1 , — 
0,80 
2,50 
1 , — 
0,75 
6.50 
0.35 
2.25 
0,35 
1 , — 
0,30 
0,75 
0,75 
3,— 
1 , — 
0,35 
0,80 
2.50 
0.35 

12.— 
0.50 
3.20 
5.— 
0.60 
2 50 
0.50 
1 . — 
1 , — 
3.— 
1.20 
0.60 
4.25 

11 .— 
1 . — 
1.75 
3,25 
1.50 
1,25 
1.25 
4,25 
0,60 
3,— 
1 — 
060 
3.50 
1.75 
1.50 
3.25 
0.60 
4.50 
0.60 
1 . — 
1.25 
4.25 
3.25 
1.75 
1 25 
1.75 
1 . — 
3.50 
0 35 
0.60 
3.75 
1.50 
0.60 
1 . — 
0 50 

enz. tot heden 
** 45-50% Yvert. 
L D . 1/2** 1.25 
b l o k l * * 45.— 
blok 2** 15.— 
blok 3** 3 — 

blok 4** 
blok 5** 
blok 8** 
blok 9** 
Berliin 
1/20A* 
keur 
1/18B* 
keur 
21/27* 
28/46* 
47/50* 
51/53* 
52 
54/56* 
57* 
57 
58/59* 
60* 
61/65* 
66/67* 
68/72* 
73* 
74/76* 
77/86* 
87/91* 
92/95* 
96/97* 
98/02* 
103* 
104* 
105* 
106* 
107* 
108* 
109* 
110* 
111/12* 
113* 
114/15* 
116* 
117/19* 
120* 
121/22* 
123/24* 
I25/35A* 
136* 
137* 
138* 
139* 
postfr. z 
140** 
141/43** 
144/51 
152** 
153** 
154*55** 
156** 
157** 
158** 
I59/6O** 
161** 
162** 
162A/66* 
167** 
168** 
169/71** 
172/75** 
176/77** 
178/92** 
193/94** 
195** 
196/07** 
208** 
209/10** 
211/12** 
213** 
214/17** 
218** 
219/25** 
226/59** 
230/41** 
242/45** 
246/52** 

1.25 
4.— 
7.50 
1 , — 

350,— 

925,— 

275.— 
375.— 
120.— 
190.— 
75.— 

250.— 
60.— 
50.— 
70.— 
47,50 
8,— 

30,— 
67,50 
28,50 
15,— 
70,— 
50,— 
30,— 
16,50 

110,— 
5,50 
5,50 
1,75 
4,25 

12,— 
2,— 

10,— 
6,— 
3,50 

10,— 
3.— 
6,— 
1,75 
4,— 
3.— 
3.5T 

32,50 
1.20 
0.85 
3.— 
1.25 

Pl. 
0.50 

22.25 
10.— 
0.70 
0.75 
2 50 
1.25 
0 85 
1.25 
1.25 
1 . — 
0.25 
6.— 
0.60 
0.60 
1.20 
2.75 
0,75 

13,— 
0.60 
0 40 
7.20 
1 , — 
1 . — 
1 , — 
0 50 
2.75 
0.75 

10 — 
2.25 

10 — 
2 25 

10.— 
enz. tot heden 
** 45-50% Yvert. 
b l o k l * * 1150.— 
blok 2** 4.— 
blok 3** 2 50 
blok 4** 4,75 
Mancol i jsten 
volgens Miche l , 
vraagt U pri js
opgave a.u.b. 

Nrs. Yvert, a l le zegels zijn In pr ima kwal i te i t met vol le garantie van 
echthe id . Aanbieding geld ig zolang de voorraad strekt, porto extra, 

echter franco vanaf ƒ 200,— opdracht . Pri jzen zijn inc l . BTW. 
Postgiro 271040. 

J. H. ACKERMANN 
Lutksmeerweg 149 - Halfweg N-H - Tel . 020 - 1 9 41 87 - b.g.g. 02908 - 39 66 

N.N.P.H. 
POSTBUS 48 - RODEN 

De snel groeiende groepering van postzegelhob
byisten in Noord-Nederland. 

Privé zichtzendingen van en vóór objectieve Phi
latelisten. 

Niet alleen is Nederland/Overzee uitvoerig verte
genwoordigd in vele, geheel door NNPH-relaties 
samengestelde boekjes, maar ook België; Frank
rijk; Zwitserland; Scandinavië; Eng. kol.; Ver. Na

ties; Ver. Europa, enz. 
Geen uitnameverplichting! Geen portikosten! 

Inschr. kosten ƒ 5,— per jaar. 
Bij aanvr. graag uitvoerige opgave van verza-

melgebied(en) etc. 

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

K o m eens k i j k e n , 
u b e n t van har te we lkonn 
e n w o r d t d e s k u n d i g v o o r g e l i c h t . 
T e v e n s b i e d e n w^ij u n o g 
d e m o g e l i j k h e i d t o t i n ru i l . 

O n t d e k hoe u v e e l g e l d 
kunt b e s p a r e n . 

B E Z O E K O N Z E A F D E L I N G V O O R 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

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

A M S T E R D A M 
Tel. (020) 23 94 36 
Singel 279 
Spulstraat 224 
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HAÏTr 
Hulpui tg i f ten. 
0.80 g. Opdruk op drie zegels van de serie 
vissen en zeefauna, t ien zegels van Co

pernicus; twee zegels van de nationale 
vlag en twee zegels van keizer Dessalines. 

Tweehonderd jaar U.S.A. 
10 c. Zegel van 60 c. door Haïti in 1936 
uitgegeven ter gelegenheid van de ver

jaardag van de grondwet van de U.S.A. 
50 en 80 c , 1.50 en 7.50 g. Tekst plaquette 
in stationsgebouw van Savannah, Georgië, 
ter herdenking van de achthonderd ne

gers van Santo Dommgo, die in de onaf

hankel i jkheidsoor log vochten. 

INDIA 
304'76. Industriële ontw ikke l ing . 
25 p. Segmenten van wiel als symbool 
voor de ontwikke l ing. 
29576. Tweehonderd jaar U.S.A. 
2.80 r. Reproduktie schilderi j , ,De geest 
van '76", door Wil lard . 

INDONESIË 
175'76. Olympische zomerspelen M o n 

treal. 
100 r. Stadion van Montrea l . 

16'76. Bevordering toer isme. 
35 r. Tondanomeer, Sulawesi. 
40 r. Kelimutomeer, Flores. 
75 r. Maninjaumeer, Sumatra. 

IRAK 
16'76. Vierde verjaardag olienationalisa

t ie. 
25 en 75 f. Ol iep i jp le id ing, boorkop en 
kaart land. 
Blokje 150 f. President en eerste minister 
omhelzen elkaar. 

206'76. Wereldgezondheidsdag: actie ter 
voorkoming van b l indhe id . 
25, 35 en 50 f. Ziend oog, embleem We

reldgezondheidsorganisatie. 

IRAN 
294'76. Maatregelen ter voorkoming van 
bl indheid. 
6 r. Gestileerd beeld van vierkant met 
menselijk oog. 

105'76. Dertigste verjaardag keizerl i jke 
organisatie voor sociale verzeker ing. 
2 r. Groep mensen bij draaibank. 
2 r. Verpleegster met baby. 
2 r. Krachtige hand pakt uitgemergelde 
mens. 

135'76. Tiende verjaardag nationaal sa

menwerkingsverband. 

2 r. Kaart van het land, waarop menseli jke 
f iguren afgebeeld. 

17576 . Wereldte lecommunicat iedag. 
14 r. Gesti leerd embleem, dat de were ld

verbindingen symboliseert. 
66 76 . Week nationale weerstandsorgani

satie. 
2 r. Man en vrouw met geweer en natio

nale vlag op top van heuvel, nationaal 
embleem. 

6776 . Dag van toer isme. 
6 r. Kaart land, met toeristische beziens

waardigheden en portret NasserKhosrow, 
ter gelegenheid van de verjaardag van de 
grote Irantoerist. 

22676 . Olympische zomerspelen Mont 

real. 
1.60 1$. Hoogspr ingen. 
2.40 l£. Zwemmen . 
4.40 l£. Turnen. 

22676 . Kamperen. 
1.50 l£. Symbolisch ontwerp dat kamperen 
moet voorstel len. 

22576. Reservestri jdkrachten. 
2.45 l£. Davidsster. 

11.60 iSf(« ä a.^^M'ï^«y' 

IVOORKUST 
5676 . Natuurbescherming. 
65 f. Beeld van beschermd gebied, humo

ristisch gezien. 

3776. Kinderboekenweek. 
65 f. Kindertekening van groepje kinderen 
in Afrikaans landschap met boeken. 

PRQTtCTION OE LA NAluRt _ j 

JAMAICA 
Afbeelding zegel gemeld in |un i , bladzi jde 
393. 
9876. Wereldkampioenschappen cric

ket. 
10 c. Kaart Caraibisch gebied en deelne

mende landen; cricketbats en wicket. 
25 c. Prudentialbeker. 

■ IJAN>I Al C A 

oo 
lltllÉtlllltllÉllll*MiiltiÉllllillÉIÉIÉliJllllllftlÉÉI^IIhÉl 

JAPAN 
22576. Nationale actie herbebossing. 
50 y. Takje met bloemen tegen achter

grond van cederbos en de berg Tsykuba. 

255 76 : Aanvul lende waarde gebruiksse

rie. 
60 y. Bloem: Japanse narcis. 

1676. Vijfde serie in reeks schepen. 
50 y. Asama Maru , vlak na de eerste we

re ldoor log. 
50 y. KinaT Maru , voer tussen Japan en 
Amerika. 

7676. Aanvul lende waarde gebruiksze

gel. 
350 y. Standbeeld godin Kannon Bosatsu. 

25676 . Aanvul lende waarde gebruiksze

gel. 
140 y. Masker van Okina. 

1776. Aanvul lende waarde gebruiksse

rie. 
250 y. Porceleinen waakhond van tempel 
KatoriJinja. 

20776. Nieuwe zegel in serie natuurbe

scherming. 
50 y. Groene kikker en bladeren van 
boom. 

1676. Arabische arbeidersorganisatie 
ALO. 
10 f. Zout industr ie. 
30 f. Lassen. 
60 f. Schepen aan de kade van Aqaba. 
Op alle zegels embleem A.L.O. 

KOEWEIT 
1676. VNvergadering omtrent mense

l i jke huisvesting: Habitat. 
10 en 20 f. Emblemen VN, Habitat

vergadering, moderne bui tenwi jk in Koe

weit . 

17776 . Olympische spelen. 
4, 8, 10, 15, 20, 30, 45 en 70 f. Symbolische 
weergave van verschi l lende spelen en 
embleem Olympisch comité van Koeweit. 

KOREA ZUID 
1576. Redding van Moenjodaro . 
20 1. Overbl i j fselen in deze oudste stad 
van Pakistan, met bloei t i jd ongeveer 4500 
jaar geleden. 

10576. Dertig jaar Koreaanse padvind

sters. 
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20 w. Embleem en padvindsters koken op 
houtvuur . 

205'76. Tweede gedeelte van serie vo

gels. 
20 w. Twee zegels van geli jke waarde, elk 
met inlandse vogel . 

106'76. Redding Boeroeboedoertempel 
op Java. 
20 w. Fragment tempel met Boeddhabeeld. 

20676 . Vlinders. 
20 w. Colias erate. 
20 w. Byasa alcinous. 

LIBERIA 
46 76 . Honderd jaar te le foon. 
1 c. Portret Alexander Graham Bell tele

foontoestel , 1876. 
4 c. Postkoets, emblemen UPU en ITU. 
5 c. Satelliet voor te le foonverb ind ingen, 
grondstat ion en emblemen UPU en ITU. 
40 c. Portret Bell, Brits project voor zeer 
snelle t re in . 
25 c. Kabelschip legt transatlantische ka

bel , 1926, modern Brits postkantoor, por

tret Bell, embleem. 
50 c. Tweedekker van gebroeders Wright , 
Zeppel in , Concorde en embleem. 
75 c. Bell voert eerste te lefoongesprek, 
1876; telecommunicat iesatel l let , emble

men. 

LIBIË 
1576. Inlandse vogels. 
5, 10, 15, 20, 25 dh . Verschil lende inlandse 
vogels. 

MADAGASCAR 
13576. Honderd jaar te le foon. 
25 f. Alexander Graham Bell en eerste 
te lefoontoestel . 
50 f. Aanleggen te le foonverb ind ingen. 
100 f. Bediening telefooncentrale door 
vrouw, 1895. 
200 f. Kabelschip, 1925. 
300 f. Walkie talkie, 1976. 
Blokje 500 f. Communicatiesatel l iet en we

re ldbo l . 

176 76 . Winnaars Olympische winterspe

len Innsbruck. 
75, 110, 200, 245 en 300 f., blokje 350 f. 
Zegels Olympische winterspelen, uitgege

ven 191175, nu met opdruk met naam 
winnaars. 

4  7  7 6 . Tweehonderd jaar USA. 
40, 50, 100, 200 en 300 f., blokje 500 f. 

25576 . Bevordering lezen door k inde

ren. 
10 fmg. Kinderen in bibl iotheek bezig met 
boeken. 
25 fmg. Kinderen lezen en worden voor

gelezen. 

13576 . Werelddag UIT. 
25, 50, 100, 200 en 300 f m g ; blokje 500 
fmg. 

iVIALADIVEN 
295 76 . Internationale postzegeltentoon

stell ing Interphi l 7 6 . 
2.—, 3.— en 5.— r. Overdruk : ,,May 29th 
Juni 6th Interphi l 1976" op de zegels van 
geli jke waarde uit de serie tweehonderd 
jaar USA. 

26776 . Verschi l lende soorten groenten. 
2 I. Dolichos lablab. 
4 1. Moringa pterygosperma. 
10 I. Solanum melongena. 
50 I. Cucumis sativus. 
75 I. Trichosanthes anguina. 
1 . — r. Momord ica charantia. 

MALAWI 
1776. Tiende verjaardag onafhankel i jk

he id . 
3, 10, 20 en 40 t . ; blokje waarin alle vier 
zegels samengedrukt . Afbeeldingen nage

noeg gelijk aan de in 1966 uitgegeven se

rie ter gelegenheid van de onafhankel i jk

he id , Yvert 56 tot en met 59, blok nummer 
7. 

MALEISIË 
17876 . Off ic ië le opening regeringsge

bouwen op Serawak. 
15, 20 en 50 c. Gezicht op gebouwen, 
waarin gevestigd de staatsraad en de ad

ministrat ie. 

MALI 
245 76 . Tweehonderd jaar USA. 
100 f. Amerikaanse arend, tegen achter

grond van wapen, vri jheidsklok en jaartal

len. 
400 f. Zeilschepen op zee en embleem 
postzegeltentoonstel i rng Interphi l 76 . 
440 f. Indiaanse ruiters t i jdens gevecht en 
embleem Interphi l 76 . 

76 76 . Olympische zomerspelen Mont 

real. 
200 f. Hardlopers. 
250 f. Zwemmers. 
300 f. Handballers. 
440 f. Voetbal . 

14676 . Eerste Afrikaanse padvinders

jamboree in Nigeria. 
140 f. Défi lé padvinders; embleem. 
180 f. Padvinders helpen dier; op achter

grond kamp. 
200 f. In nachteli jk donker padvinders op 
wacht. 
286 76 . Serie vissen. 
100 f. Heterotis ni lot icus. 
120 f. Synodontis budget t i . 
130 f. Heterobranchus bidorsalis. 
150 f. Tilapia m o n o d i . 
220 f. Alestes macrolepidotus. 

19776 . Kinderl i teratuur. 
130 f. Boek met i l lustraties van inlands 
kinderverhaal. 

16876 . Twintigste verjaardag nationaal 
verzeker ingswezen. 
120 f. Symbolisch weergave werkzaamhe

den . 

69 76 . Redding tempel van Mohen jo 

Daro. 
400 f. Versier ing, waarin te restaureren 
tempelcomplex. 
500 f. Verschi l lende afbeeldingen in tem

pel , embleem UNESCO. 

PtP'tßLIUÜFnilMAit 

MAURETANIË 
14676 . Olympische zomerspelen Mont 

real. 
10 um. Hardlopers. 
12 um. Turners. 
52 u m . Schermer. 
Zegels samenhangend gedrukt ; samen 
vormt de achtergrond een Olympische 
baan, bevolkt met Griekse deelnemers 
aan de oorspronkel i jke Olympische spe

len. 

28 6 76 . Herdenking luchtschip Zeppel in . 
5, 10, 12 en 20 um. gewone post en 50 en 
60 um. luchtpost ; bovendien een blok van 
100 um. 

MAURITIUS 
Afbeeld ing zegel gemeld in j un i , bladzijde 
395. 
288 76 . Tweede wereld Hindiconferen

t ie. 
10 en 75 c. Licht van Hindi taal in vorm 
van vlam overzee gedragen. 

22976 . Tweeëntwint igste Gemenebest

conferent ie. 
1 . — r. Embleem conferent ie en kaart van 
Maur i t ius. 
2.— r. Twee emblemen. 

■ ^  . , ^ , 1 
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MEXICO 
26 76 . Internationale postzegel tentoon

stell ing Interphil '76. 
1.60 p. Vijft ig sterren en embleem. 

315_'76. Habitatconferentie van de VN. 
1.60 p. Regenboog boven industr iële ge

bouwen. 

MONGOLIË 
203'76. Veertig jaar meteorologisch bu

reau van Mongol ië . 
60 m. Kaart land en windvaan met meest 
voorkomende windr ich t ingen, Sovjet 
Molniya spoetnik. 

30376. Herdenking dertigste verjaardag 
UNESCO. 
Blokje van 4.— t. Embleem UNESCO, sil

houet van zetel in Parijs, Mongools meisje 
met boek in hand. 

1576. Zeventiende congres revolut io

naire volkspartij van Mongol ië . 
60 m. Vijfpuntige ster en symbolische 
weergave belangrijkste takken nationale 
economie. 

3576. Internationale postzegel tentoon

stell ing Interphil 76 . 
Blokje van 4.— m. , ,De wijze musicus" , 
reprodukt ie schilderij Mongoolse schilder 
Sharav; wereldbol , waarop Philadelphia 
aangegeven, versiering. 

20576. Olympische zomerspelen Mont 

real. 
10 m. Boogschutter (vrouwel i jk) . 
20 m. judo. 
30 m. Boksen. 
40 m. Turnen. 
60 m. Gewichtheffen. 
80 m. Hoogspringen. 
1 . — t. Schieten. 
Blokje 4.— t. Worste len; overbrenging 
Olympisch vuur van Griekenland naar Ca

nada, embleem en vlag. 

1676. Internationale dag van het k ind : 
kindertekeningen. 
10 m. Gezicht op Gobi woest i jn . 
20 m. Africhten van paard. 
30 m. Zomervakantie. 
40 m. Kamp van pioniers. 
60 m. Jonge musicus. 
80 m. Kinderfeest. 
1 . — t. Mongools worstelen. 

MONTSERRAT 
12476. Hulpui tg i f ten. 
2 c. op 5 c , 30 c. op 10 c , 45 c. op 3 c. 
Alle drie zegels waardeveranderingen uit 
lopende serie frankeerzegels. 

5776. Nieuwe serie gebruikszegels. 
1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 40, 55 en 70 c , 1 . — , 
2.50, 5.—, en 10.— $. Verschi l lende in het 
land voorkomende bloemen en planten. 
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NAURU 
Afbeeld ing zegel gemeld in mei, bladzi jde 
387. 
26776 . Forum van zuidel i jke Stille 
Oceaan. 
10 c. Scheepslijn van Nauru. 
20 c. Voortbrengselen uit gebied van de 
economische commissie van het gebied. 
30 c. Ontvangststation voor berichten van 
satelliet. 
40 c. Luchtvaartmaatschappij van Nauru 
met Boeing 737 en twee Fokker F 28. 
26776 . Forum zuidel i jke Stille Oceaan. 
1 c. Bloem: Pandanus en motorsch ip 
,,Enna C " , kaart scheepsli jnen van Nauru. 
20 c. Bloem Tournefort ia argentea en vl ieg

tu ig van Air Nauru: B 737 en Fokker F 28; 
kaart lucht l i jnen. 
30 c. Bloem: Thespesia populnea en 
grondstat ion te lecommunicat ie op Nauru . 
40 c. Bloem Cordia subcordata en Produk

ten uit gebied zuidel i jke Stille Oceaan. 

NIEUW CALEDONIË 
14676 . Tweehonderdjaar USA. 
24 r. Beeld uit onafhankel i jkheidsstr i jd. 

3776 . Beelden van oude hoofdstad 
Noumea. 
25 f. Muziektent in park. 
30 f. Fontein met beeld. 

24776 . Olympische zomerspelen M o n 

treal. 
33 f. Verschi l lende standen in hard lopen, 
esdoornblad. 

21876 . Filatelie op lyceum La Perousse. 
42 f. Symbolische voorstel l ingen. 

21876 . Natuurbescherming. 
20 f. 

NIEUWE HEBRIDEN 
29676 . Const i tut ionele wijz ig ingen op 
ei landen. 
25 ge. Kaart gebied, ter her inner ing aan 
de eerste vergadering van de volksverte

genwoord ig ing. 

1 . — gfr. Gezicht op Santo, her inner ing 
aan de eerste gemeenteraad van die stad. 
2.— gfr. Gezicht op Villa, her inner ing aan 
de eerste gemeenteraad van deze stad. 
Alle zegels zowel in Franse als in Engelse 
uitgave; dus zes stuks. 

NIEUW ZEELAND 
48 76 . Kinderen en dieren. 
7 c. Jongen met pony. 
8 c. Jong meisje en kalf. 
10 c. Twee meisjes ki jken naar vogels; Vo

gelnest met vogel . 

NIGER 
18576. Herdenking luchtschip Zeppel in . 
40, 50, 150, 200 en 300 f. met blokje van 
500 f. 

9676 . EuropeesAfrikaanse samenwer

king. 
100 f. Kaart, waarop Europa en Afr ika, 
schip, vl iegtuig, korenaar en deel tand

wie l , opgaande zon . 

26676 . Gemeenschappel i jke werken. 
25 f. Planten van rijst. 
30 f. Aanleg van wegen . 

16776 . Motor r i jw ie len . 
50 f. Motobécane 125. 
75 f. Nor ton Challenge. 
100 f. B.M.W. 90 S. 
125 f. Kawasaki 100. 

1876. Groene Sahel. 
40, 50 en 60 f. 

R E P U B L I O U E DU NIGER 

NIUE 
7776 . Voorui tgang in openbare dien

sten. 
10 c. Meisje tapt water aan kraan; water

toren. 
15 c. Man werkt met telex; zendgebouw. 
20 c. Beelden van krachtstation op ei land. 

NORFOLK EILAND 
Afbeelding zegel gemeld in j un i , bladzi jde 
395. 
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OPPER VOLTA 
24-6-'76. Vikingmissie naar Mars. 
30 f. V ik ing op Mars. 
55 f. Landingsvaartuig met zonne-antenne 
uitgeklapt. 
75 c. Lancering van aarde. 
200 f. Bouwen van Vik ingruimteschip. 
300 f. V ik ing vliegt over oppervlak van 
Mars. 

11-5-76. Geschiedenis van Zeppel in lucht
schepen. 
10 f. Deutschland boven Bodenmeer. 
40 f. Viktor ia Luise boven Bodenmeer. 
50 f. Sachsen boven Rijn. 
100 f. Graf Zeppel in steekt Alpen over. 
200 f. H indenburg boven New York. 
300 f. DLZ-130 (tweede Graf Zeppel in) op 
proefvlucht boven abdij van Melk in Oos ten 
ri jk. 

PAKISTAN 
31-5-'76. Actie tot redding van de stad 
Moen)odaro. 
20 p. Mythologische f iguur van zui l in 
Moen jodaro , ruïnes van de stad en 
UNESCO-embleem. 

4 -7 -76 . Tweehonderd jaar USA. 
90 p. Jeffersons Memor ia l ; embleem her
denk ing. 
4 .— r. Onafhankel i jkheidsverklar ing, door 
John Trumbu l l . 

12-7-'76. Bescherming w i l d . 
20 p. en 3.— r. Capra ibex sibirica. 

Pakistan ij&iai'ti 

Pretcet WiW LiPt 
PAPUA NEW GUINEA 
Afbeeld ing zegel gemeld in jun i , bladzi jde 
395. 

PARAGUAY 
20-3-'76. Katten. 
5, 10, 15, 20, 25, 35, 40 en 50 c , b lokje van 
15.— + 5 . - g. 
Verschi l lende kat tekoppen. 

16-4-76 . International jaar van de v rouw. 
1 . — , 2.— en 20.— g. Profiel Paraguaanse 
v rouw In manti l la, embleem en tekst. 

16-4-'76. Inwi jd ing inst i tuut voor hoger 
onderwi js . 
5.—, 10.— en 30.— g. Gezicht op campus 
en embleem. 

16-4-'76. Zeventigste verjaardag Rotary in
ternat ional . 
3.—, 4 .— en 25.— gs. Rotary emb leem. 

PENRHYN 
9-7 -76 . Olympische zomerspelen M o n 
treal . 
25 c. Hard lopen. 
30 c. Verspr ingen. 
75 c. Speerwerpen. 
Alle dr ie zegels in blokje met wapen van 
Nieuw Zeeland, port ret koningin Elizabeth 
en embleem spelen. 
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PITCAIRN EILAND 
4 -7 -76 . Tweehonderd jaar USA. 
5 c. Portret Fletcher Christ ian. 
10 c. De Bounty. 
30 c. Portret George Washington. 
50 c. De Mayf lower. 
Zegels van 5 en 30 c. en die van 10 en 50 
c. samenhangend gedrukt . 

: Pffajralsbais : Rê^MAaab i 

POLYNESIË 
25-5-76 . Vijftigste verjaardag aankomst 
zeiler Alain Gerbault in Bora-Bora. 
90 f. Zeilschip en port ret van Gerbault 
tegen achtergrond van berglandschap van 
Bora-Bora. 

24-6-76 . Werelddag van de ecologie. 
18 f. Schildpad tegen donkere hemel . 
42 f. Beschermende handen en vogel , 
hart. 

19-7-76 . Olympische zomerspelen M o n 
treal. 
26 f. Hardloper. 
34 f. Verspringer. 
50 f. Symbool voor de spelen, met em
bleem en esdoornblad. 

15-5-76 . Olympische spelen. 
5 dh . Voetbal. 
10 dh . Zei len. 
35 dh . Paardspringen. 
80 dh . Boksen. 
1.25 r. Gewichthef fen. 
1.50 r. Vol leybal. 

RHODESIË 
1-7-76. Aanvul lende waarden gebruiksse-
rie, b loemen. 
8 c. Gloriosa superba. 
12 c. Hibiscus pandur i formis. 
15 c. Aden lum obesum. 
16 c. Wormskio ld ia longipedunculata. 
24 c. Precis cebrene. 

1-7-76. Hulpui tg i f te. 
7'/2 c. op 8 c ; 14 c. op 16 c , 25 c. op 24 
c. Alle zegels uit lopende gebruiksserie. 

21 -7 -76 . Bescherming wi lde d ieren. 
4 c. Roananti lope. 

6 c. Bruine hyena. 
8 c. Wi lde hond . 
16 c. Cheetah. 

ROEWANDA 
4 - 7 - 7 6 . Tweehonderd jaar USA. 
20, 30 en 50 c , 1 . — , 18.—, 26.—, 34.— en 
40.— fr. Verschil lende beelden uit de 
Amerikaanse vr i jheidsoorlog, naar schilde
r i jen ; embleem herdenking. 

24-5 -76 . Olympische zomerspelen M o n 
treal. 
20 c. Ze i len. 
30 c. Paardesport. 
50 c. Verspr ingen. 
1 . — fr. Hockey. 
10. — fr. Zwemmen. 
18.— fr. Voetbal len. 
29.-— fr. Boksen. 
5 1 . — fr. Turnen. 

21-6 -76 . Honderd jaar te lefoon. 
20, 30 en 50 c , 1 . — , 4.—, 8.—, 26.— en 
60.— fr. Ontwikke l ing telefoontoestel len 
en telecommunicatieapparatuur in de af
gelopen honderd jaar; portret Graham 
Bell. 

SALOMONS EILANDEN 
24-5 -76 . Tweehonderd jaar USA. Ame
rikanen op de eilanden in tweede we 
re ldoor log. 
6 c. Kustwacht in actie bij nadering van 
schepen. 
20 c. Redding van luitenant John F. Ken
nedy en het door de Japanners in tweeen 
geschoten schip. 
35 c. Het door de Japanners begonnen en 
door de Amerikanen vol tooide vliegveld 
van Guadalcanal. 
45 c. Kaart van eiland Guadalcanal en 
schema van de Amerikaanse aanvalstroe-
pen bij de herovering in augustus 1942. 

26-7 -76 . Honderd jaar te lefoon. 
6 c. Portret Alexander Graham Bell en zi jn 
te lefoontoestel . 
20 c. Communicatiesatell iet en kiesschijf. 
35 c. Ericssons magnetotelefoon. 
45 c. Verschil lende telefoontoestel len. 

EL SALVADOR 
10-5-76 . Derde verpleegsterscongres. 
10 c. Verpleegsterspostzegel 1975 met 
overdruk: ,,111 Congresso Enfermeria Cen-
camex 76" . 

18 -5 -76 . Tiende congres van belasting
gaarders, CIAT. 
10 en 50 c. Kaart van El Salvador, kaart van 
Noord - en Zuidamerika en embleem 
CIAT. 



SENEGAL 
12-4-'76. Wetenschappel i jke en cul turele 
dag van de francophone tandheelkundi 
gen GADEF. 
60 f. Embleem vereniging. 

19-6-'76. Tweehonderd jaar USA. 
24 f. Symbolisch ontwerp. 

SEYCHELLEN 
29-6-'76. Ver lening onafhankel i jkheid. 
20 c. Eerste landing op ei landen, 1609. 
25 c. ,,Possession s tone" , 1756. 
40 c. Aankomst eerste immigranten, 1770. 
75 c. Eerste Britse commandant Le Cheval-
lier Queau de Quincy, 1811. 
1 . — r. Eerste gouverneur en opperbevel
hebber Sir Bickham Sweet - Escott, 1903. 
1.25 r. Invoering van ministeriele regering, 
1970. 
1.50 r. Binnenlands zelfbestuur 1975, wa
pen van de ei landen. 
3.50 r. Vlag Seychellen. 
In rechter bovenhoek van elke zegel por
tret eerste minister James R. Mancham. 

5-7- '76. Onafhankel i jkheid eilanden en 
tweehonderd jaar USA. 
1 . — r. Vlaggen van beide landen, portret 
minister president. 
10.— r. Regeringsgebouw en Seychellen 
en Philadelphia. 

17-7 -76 . Olympische zomerspelen M o n 
treal. 
20 c. Start zwemmers. 
65 c. Hockey. 
1 . — r. Basketbal. 
3.50 r. Spelmoment voetbal . 

SINGAPORE 
20-6-'76. Inlandse orchideeën. 
10 c. Arachnis hookeriana. 
35 c. Arachnis cv. , ,Maggie O e i " . 
50 c. Arachnis cv. , ,Maggie O e i " . 
75 c. Arachnis hookeriana. 

9 -8 -76 . Jeugdfestival van Singapore. 
10 c. Wedstr i jd tussen schoolorkesten. 
35 c. Verschil lende sporten. 
75 c. Muziek en dansen; op elke zegel 
embleem festival. 

SINT CHRISTOFFEL 
Juli '76. Tweehonderd jaar USA. 
20 c. Crispus Attucks, Bloedbad van Bos
ton . 
40 c. Alexander Hami l ton, Slag van York-
t o w n . 
45 c. George Washington, Oversteken van 
de Delaware. 

8 -7 -76 . Wereldkampioenschappen cric
ket. 
12 c. Kaart Caraïbische gebied en deelne
mende landen. 
40 c. Prudentialbeker. 

ST. PIERRE EN MIQUELON 
22-6- '76. Honderd jaar te le foon. 
5.— f. Portret Graham Bell en eerste tele
foontoeste l ; communicatiesatel l iet. 

12 -7 -76 . Tweehonderd jaar USA. 
1 . — f. Vlag en ruiters, hoofd en handte
kening. 

10-8- '76. Olympische zomerspelen M o n 
treal. 
0.70 f. Basketbalspelers, esdoornblad. 
2.50 f. Zwemsters t i jdens wedstr i jd . 
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SOEDAN 
17-7-76 . Olympische zomerspelen M o n 
treal. 
2V2, 4 en IOV2 pt. Embleem republ iek 
Soedan, embleem Olympische spelen, 
k leuren voor de verschil lende rassen, en 
gouden cirkel als embleem voor medai l 
les. 

SRI LANKA 
16-6-76 . Edelstenen. 
60 c. Blauwe saffier. 
1.15 r. Katte-oog. 
2.— r. Stersaffier. 
5.— r. Robi jn. 

SWAZILAND 
17-7-76 . Olympische zomerspelen M o n 
treal. 
5, 6 en 20 c. Verschi l lende sporten. 
25 c. Olympisch embleem en vlam. 

SYRIË 
Apri l 7 6 . Nieuwe gebrulkszegels: beelden 
uit Grieks-Romeinse per iode. 
50 p. Nike. 
75 p. Hera. 

Apri l 7 6 . Dert iende verjaardag revolut ie 
van 8 maart. 
25 en 35 p. Gebouw nationale theater in 
Damascus, port ret president Sjamoen. 

Apr i l 7 6 . Dag van de postzegel. 
25 en 35 p. Eerste Syrisch-Arabische post
zegel, 1920. 

Apr i l 7 6 . Achtste conferent ie Arabische 
rode-kruis-en rode-halve-maanverenigm-
gen. 
25 en 100 p. Verpleegster en embleem. 

Apr i l 76 . Herdenk ing evacuatie. 
25 en 35 p. Heraldieke arend en sterren. 

Apri l 76 . Dag van de arbeid. 
25 p. Hand met moersleutel ; op achter
grond were ldbo l . 
60 p. Hand met were ldbo l , waarin tand-
wie l . 

THAILAND 
10-1-76 . Dag van het k ind . 
75 s. Jongen en meisje schrijven op 
schoolbord. 

5 -5 -76 . Propaganda voor Ban Chiang be
schilderde porcele in. 
1 . — , 2.—, 3.— en 4 .— b. Verschi l lende 
vazen en pot ten. 

T O G O 
8-5 -76 . Verjaardagen. 
50 f. Tien jaar mari t iem museum: f ront 
aanzicht van gebouw in t u i n . 
60 f. Verjaardag gereed komen van elek
tr isch schakelnet tussen Ghana, Togo en 
Dahomey: transformator en vlaggen van 
de drie landen. 

29-5 -76 . Internationale postzegel tentoon
stell ing Interphi l 7 6 . 
60, 70, 100 en 200 f. Opd ruk , , Interphi l 
Mai 29 - Juin 6, 1976." op geli jkwaardige 
zegels uit serie tweehonderd jaar USA. 

15-6-76 . Olympische zomerspelen M o n 
treal. 
25 f. Hardlopers. 
30 f. Kayak. 
50 f. Hoogspr ingen. 
70 f. Zei len. 
105 f. Mo to r rennen . 
200 f. Schermen. 
Blokje met twee hoogste waarden samen-
gedrukt . 

15-7-76. Ruimtevaart V ik ing naar Mars. 
30 f. Lancering Titaan III en embleem 
ruimtevaart. 
50 f. Beeld vlucht. 
60 f. Beeld landing op planeet. 
70 f. Nodus Gord i i op Mars, gefantaseerd 
beeld. 
105 f. Mare Thyr rhenum op Mars. 
200 f. Landing op Mars. 
Blokje met de twee zegels samengedrukt. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
14-7-76 . Verjaardag van Angostura. 
5 c. Angostura gebouw in George Street, 
Port of Spain. 
35 c. Voor- en achterkant van de medail le 
van New Orleans, 1886. 
45 c. Idem van Sydney, 1879. 
50 c. Idem van Brussel, 1897. 
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September '76. Wereldkampioenschappen 
cricket. 
35 c. Kaart Caraïbische gebied met deel 
nemende landen aangegeven. 
45 c. Prudentialbeker. 
Ook blokje met beide zegels. 

TSAAD 
10-6-'76. Honderd jaar te le foon. 
100 en 125 f. Door scherm van golven is 
het gezicht van Graham Bell te z ien ; satel
liet in ru imte. 

21-6-'76. Winnaars Olympische winterspe
len Innsbruck. 
Vier zegels en blokje, uitgegeven ter ge
legenheid van de winterspelen, nu met 
namen van winnaars opgedrukt . 

4 - 7 - 7 6 . Tweehonderd jaar USA. 
100, 125, 150, 200 en 250 f.; blokje van 400 
f. Verschi l lende fasen in onafhankel i jk
heidsstr i jd. 

15-9-'76. Nationale verzoening. 
30, 60 en 120 f. 
1976 1976 CENTENAIRE DE LA 

1 'LIAISON TELEPHONIQUf 
GBAHAM BELL 

TUNESIË 
31-5-76 . Mensel i jke bewoning, b i jeen
komst van de Verenigde Naties in Van
couver. 
40 m. Symbolisch on twerp met huizen en 
gezin. 

15-6-76 . Tunesië van gisteren en van 
vandaag. 
40 m. Ritueel bij ver loving en huwel i jk in 
Arabische were ld . 
50 m. Vissen op sponzen. 
65 m. Spinnen. 
110 m. Aardewerk van Cuel lala: vervaardi
ging van voorwerpen . 

4 - 7 - 7 6 . Tweehonderd jaar USA. 
200 m. Tekening, gebaseerd op schilderi j 
,,Geest van 1776" door A. M. Wi l lard . Ge
tand en • ongetand blokje van 500 m. 

17-7-76. Olympische zomerspelen M o n 
treal. 
50, 75 en 120 m. Symbolische ui tbeelding 
verschi l lende facetten van de spelen. 

TUNISIENNE 7» *—'»tH~J»»«s»JI ! 

TURKS EN CAICOS 
14-7-76. Tiende verjaardag bezoek kon in 
gin Elizabeth van Engeland. 
20 c. en 25 c. Zegels in 1966 uitgegeven 
ter gelegenheid van koninkl i jk bezoek, 
waarden 8 p. en 1 sh. 6 p., Yvertnummers 
191 en 192. 
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TUVALU 
1-7-76. Nieuwe serie gebruikszegels. 
1, 2, 4, 5, 6 en 8 c. Verschi l lende atol len, 
die tot Tuvalu horen en beeld van bio lo
gisch leven. 
10 c. Overzicht Tuvalu groep. 
15, 20 en 25 c. Verschi l lende atollen en le
ven erop. 
35 c. Te ano, tradit ioneel balspel in Poly-
nesië. 
50 c. Vissers op zee. 
1 . — $. Vissen met behulp van speren. 
2.— £. Huizenbouw, gebruikel i jk op Tuva
lu . 

1-9-76. Hoge waarde gebruiksserie. 
5.— $. Schip Nivanga. 

URUGUAY 
10-5-76. Vijft igste verjaardag vlucht wa
tervl iegtuig ,,Plus U l t ra " . 
63 c. Dornier-Plus-Ultravl iegtuig in de 
lucht tussen Spanje en Zuidamer ika; v loot 
van Columbus op zee. 

24-5-76. Vijft igste verjaardag Lufthansa. 
83 c. Zandloper, omgeven door spiraal, 
beginnend met Dornier watervl iegtuig en 
eindigend met Boeing 727 straalvliegtuig, 
embleem Lufthansa. 

7 -6 -76 . Honderdvi j f t ig jaar brail leschrift. 
60 c. Portret Louis Braille en het woo rd 
braille in brai l leschrift . 

3 -6-76. Verjaardagen en gebeurtenissen. 
10 c. Olympische zomerspelen Montrea l . 
15 c. Honderd jaar te le foon. 
25 c. Vi j fentwint ig jaar postadministrat ie 
V .N . 
50 c. Wereldkampioenschappen voetbal 
1978 in Argent in ië. 
Blokje met de zegels: 30 c. Olympische 
spelen; 70 c. Honderd jaar te le foon; 1 . — 
p. Vi j fentwint ig jaar postadministrat ie V .N . 
Blokje met dezelfde zegels, nu waarden 
40 en 60 c , 2.— p. 

21-6-76 . Tweehonderd jaar USA. 
1.50 p. Detail schi lderi j van Trumbul l 
, ,Onder tekenen onafhankel i jkheidsverkla
r i ng " . 

VENEZUELA 
17-5-76. Nieuwe gebruikszegels. 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50 en 65 c , 1 . — b. 
Portret Simon Bolivar, naar tekening van 
Jose Maria Espineza. 

1 ^ ^ 7 6 . Centrale universiteit van Vene
zuela 250 jaar. 
30 c. Symbolische tekening. 
50 c. Univers i te i tsgebouwen. 
90 c. Embleem facul te i ten. 

7 -6-76. Kinderfestival. 
30 -I- 15 c. Portret Carmen America Fer
nandez de Leoni, grondlegger kinderst ich
t ing, 1966. 
50 + 25 c. Drie k inderen in een huis. 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 
17-5-76 . Internationale te lecommunica-
t iedag. 
50 en 80 m., 2 .— d . Embleem met cirkels 
en kopte le foon, embleem ITU en wapen 
emiraten. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
18-8-76. Herdenking verpleegster Clara 
Maass. 
13 c. Portret verpleegster, die haar leven 
gaf bij bestr i jding gele koorts (1876-1901). 

18-9-76. Herdenking Adolph S. Ochs, 
uitgever dagblad New York Times. 
13 c. Portret Ochs (1858-1935). 

VIETNAM 
Maart 7 6 . Fruitserie van de vooHopige re
gering van het zu iden. 
20 d. Cocos nucifera. 
30 d . Garcinia mangostana. 
60 d . Mangifera indica. 

25-4-76 . Verkiezing volksver tegenwoordi 
ging-
6 xu. Kaart land en vlag. 
6 en 12 xu. Het gehele volk neemt aan 
verkiezingen deel . 

VIRGIN EILANDEN 
Afbeeldmg zegel gemeld in j un i , bladzi jde 
399. 

WALLIS EN FUTUNA 
28-6-76 . Tweehonderd jaar USA. 
19 f. Slag van York town, delen van de vlag 
en portret George Washington. 
47 f. Zeeslag met zeilschepen bij de kaap 
van Virginia, deel van vlag en port ret La
fayette. 

2 -8 -76 . Olympische zomerspelen Mon t 
real. 
31 en 39 f. 

WEST SAMOA 
21-6-76 . Olympische zomerspelen Mon t 
real. 
10 s. Boksen. 
12 s. Worste len. 
22 s. Speerwerpen. 
50 s. Gewichthef fen. 

ZUID AFRIKA 
8-6-76 . Herdenking Emily Hobhouse 
(1860-1926). 
4 c. Portret stri jdster tegen Engelse on 
recht in Zuid Afrika door de concentrat ie
kampen. 



56'76. Natuurbescherming: 
fauna. 
3 c. Acinonyx jubatus. 
10 c. Diceros bicornis. 
15 c. Damaliscus pygargus. 
20 c. Equus zebra zebra. 

ZUIDWEST AFRIKA 
167'76. Natuurbescherming: 
fauna. 
10 c. Funisciurus congicus. 
15 c. Madoqua kirki. 

M r ̂ ^ 
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1 POSTZEGELZOEKTOCHTEN 1 
Billijke groepsreizen voor philatelisten en 1 
verzamelaars. Ruilen, in en verkoop, en het 
zoeken naar moeilijke zegels in het 1 
buitenland. Nader inlichtingen: 

1 PHILAREIS  POSTBUS 198  VLISSINGEN | 

l _ r 
1 

SCHRIFTELIJK BOD GEVRAAGD f 
op onderstaande kavels voor 5 september 1976. ft 

■ Toewijzing geschiedt aan de hoogste bieder. GEEN OPGELD (z.g. veiling ^ 
M kosten). Alles prima kwaliteit. •* = postfris ZONDER PLAKKER. * = onge K 
M bruikt met plakker, en ° = mooi gebruikt. Portokosten rekening koper. W 
m NEDERLAND  Postzegelboekles 

1 1 

1 ^ 
1 ^ 
1 * 
\ 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 

1 10 

1 ̂^ 1 12 
1 13 
1 14 

1 ̂^ 
1 ̂^ 
1 17 

1 ̂^ 
1 19 

pzb. 1 Mx (verkoop 150,—) 
100,— 

pzb. 2 Mx (verkoop 150,—) 
100,— 

5 kaftenstrook 3yW 
cat. 150,— 90,— 

pzb. 6 eF ONGELDIG rood 
100,

pzb. 9 dF cat. 200,— 120,— 
pzb. 9e cat. 20O,— 120,— 
pzb. 9 fF cat. 300,— 200,— 
pzb. 9 gF cat. 150,— 90,— 
pzb. 9 b MET 1e DAGST. 

29.1.69 275,— 
pzb. 9 h ONGELDIG violet 

9 0 , 
pzb. I1a11b12a13a 

met Tbl. 100,— 
pzb. 16b snijl. blauw lux 75,— 
pzb. 6 fFq op fdc m/tekst 22,50 
pzb. 11a12a op fdc m/tekst 

65 , 
pzb. 13a14b op fdc m/tekst 

6 0 , 
pzb. iea17a op fdc m/tekst 

32,50 
pzb. 16b17b op fdc m/tekst 

32,50 
pzb. 18a19a op fdc m/tekst 

32,50 
pzb. ieb19b op fdc m/tekst 

32,50 

M NEDERLAND 
1 20 
1 
1 
1 
1 21 

1 22 
1 
1 23 
1 24 
1 
1 2S 
1 26 
1 27 
1 28 
1 29 
1 
| 3 0 
1 
l 3 1 
1 
1 
1 32 
1 
1 33 
1 
1 
1 L 

7 f m 11° in div. aantal
len, cat. 1228,— waarbij 
geen rekening gehouden 
Is met typen, tandingen 
en stempels. Pracht kavel 850,— 
128 D** L. 11x12Vi 

cat. 60,— 90,— 
289/92** in bl. V. 4 

cat. 160,— 325,— 
356a/d** lux. cat. 75,— 110,— 
460/68** in bl. V. 4 

cat. 77,— 125,— 
671/75** cat. 60,— 100,— 
Rolt. 28** paar cat. 95,— 175,— 
Rolf. 56** cat. 80,— 175,— 
Rolt. 90/93** paar lux 325,— 
465a/634a op 6 tdc/s 

Zbl. 44,— 30,— 
950 op fdc met spec. 

Stempel Espada 20,— 
Ned. Indl« 31/37** met 
bijz. oprd. Ultramar (zeld
zaam) 150,— 
Ned. Indié 360** 

cat. 70,— 75,— 
id. Port41'48** & 

P. 53/65** cat. 57,50 40,— 

34 Ned. Nw. Guinea 22/24° I 
lux in bl. V. 4 (zeldzaam) W 
cat. 252,— 225, L 

35 Ned. Nw. Guinea Untea T 
wrd. op brief (Zbl.° 200,— W 

125,— L 
36 Curacao Lp. 4/16** witte T 

gom 50,— P 
37 Suriname Lp. 24/26** in L 

hoekbl. V. 4 zeer kleine f 
oplage 200,— f 

38 Rep. Suriname 3 blokvel L 
onafh.** 40,— r 

39 id. valg/wapen 2 blokv. w 
op carnet 30,— L 

40 Indonesië Zbl. 41/63** cat. [ 
812,50 725,— p 

41 id. Zbl. 760/85** cat. L 
77,50 50,— f 

42 ld. 30 versch. fdc's cat. P 
± 67,50 30,— L 

ENGELAND (nrs. Zbl. 1977) P 
43 1937 George VI 211/25** L 

cat. 190, 100,— r 
44 1964 reddinsb. 347A/76A** P 

cat. 200, 100,— L 
45 1964 rode kr. 377A/79A* f 

cat. 400,— 125,— m 
46 1964 bot. congr. 390A/ L 

93A** cat. 200,— 100,— T 
47 1958 grafiet 342/49* cat. P 

385,— 150,— L 
18 114 versch. regionale uitg. F 

t/m 74** cat. w. ± 525,—/ h 
550,— 275,— l 

P 
GUERNSEY L 
49 1969 def. uitg. 1/16" cat. T 

375,— 195,— f 
50 1970 afw. tanding 23/24** k 

cat. 575,— 275,— T 
51 1970 3 series 25/35** cat. f 

185,— 95,— L 
52 1971 2 series 51/58** cat. F 

95,  55 ,  f 
63 1972 4 series 59/71** cat. k 

92,50 50,— r 
54 1969 port 1/7** cat. 250,— 150,— P 

JERSEY r 
65 1969 def. uitg. 1/16** cat. f 

400,— 225,— k 
56 1970 bloemen 24/27** cal. T 

125,— 65,— P 
57 1971 3 series 49/60** cat. k 

240,— 140,— r 
58 1972 4 series 61/76** cat. P 

115,— 60,— k 
59 1969 port 1/6** cat. 500,— 275,— F 
60 MAN 1973 port 1/16** P 

200,— 125,— k 

Postzegelhandel Z 
J. G. J. van der KIND  'sGravenhage W 
Papettraai 15  Tel. 070  40.47.4«  Qlro 14.300  bank ABN/Gouda W 

solide stalen brandkast 
Deze ruime brandkast is de 
goedkoopste op de europesche 
markt. 
Slechts ƒ 1175, - e x c l . btv/. 
Daarvoor kr i jgt u dan een 
bijzonder goede bescherming 
van uw kostbare verzame
l ingen. Zware, stortveil ige 
uitvoering (gewicht 287 kg) . 

Levering uit voorraad, 
franko thuis (gel i jkvloers). 
A f m . : 180 X 100 X 60 cm 
Uitvoerige dokumentotie van 
onze kol lekt le import
kantoormeubelen l igt voor 
u klaar. 

ZUPA, Kadijksplein 1 
pakhuis 48, Amsterdam 
tel . (020) 67873 

Duitse gegarandeerde kilowaar met 'Rosensiegel' 
De heer W. W. uit Hilversum schrijft ons: 'De inhoud van het 
Rosensiegel-kilopakiiet was goed en /cwam overeen met uw be
schrijving'. (De originele brief werd de redaktie getoond). 

1 kg. Bond & Berlijn, 'Rosensiegel' met garantie voor minstens 800 
tot 1000 stuks gelegenheidszegels 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 verzendhuls 
E. Brühning, D. 4792 Bad LIppsprInge, Detmolder Str. 56 
Ingeschreven In het Handelsregister te Paderborn nr. 761. 
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KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces ƒ 1,95 per mm exclusief BTW. 

Brieven onder nummer sturen aan FILATELIE, Wagenstraat 37, Den Haag 

Verenigd Europa inc. nieuw Leuchturm 
Album Postfris z.p. zonnebloem nrs. 
84 t/m 1122 + 1976 en vele Europa sport-
zegels m.u.v. nrs. 90 t/m 92 en nr. 194 
en nr. 890. Cat.waarde f 2650,—. Vaste 
prijs ƒ 1850,— inc. nieuwe Leuchturm. 
Tel. 010-708322. 

Hong-Kong Yvert nrs 132 t/m 292. Prac-
tisch alles Postfris z.p. Yvert frs. 600 
Vaste prijs ƒ 210,—. Tel. 010-708322. 

Singapore Yvert nrs 1 t/m 220 -I- 5 
Bloks + Postage due. Practisch alles 
Postfris z.p. Yvert frs. 660. Vaste prijs 
ƒ 230,—. Tel. 010-708322. 

Verzamelaar vraagt bod op (61) auto
maatboekjes: 5m(l-l-T); 6a(2); 6b(l); 
6c(2); 6d(2); 6e(4); 6eF(2); 7a(l-l-T); 
7b(2); 7bF(3); 8a(2-(-T); 8aF(3); 8b(6); 
9a(2); 9aF(3); 9b(2); 9d(2); 9dF(l); 
9e(l); 9fF(l); 9g(l); 9hF(3); 10aF(4); 
lla(2); l lb ( l ) ; 12a(2); 14a(l); na(T) . 
Alles in één koop! Brieven onder nr. 
P174. 

Zwitserland, alle versch. 400 - 50,—; 
500 - 62,50; 600 - 107,50; 700 - 220,—; 
800 - 260,—; 1000 - 425,—. Franco toe
zending boven ƒ 100,— (anders f 2,50) 
na betaling op giro 3621867. TEKAPHIL, 
Klein Doesburg 2, Heerde. 

W.-Duitsland en Berlijn postfris en ge
stempeld volgens mancolijst (40''/o Yvert, 
60°/o Michel). Ook aankoop. 
P. W. Meinhardt, van Naeltwijckstr. 10, 
Wassenaar. 

Verzamelaar biedt Nederland te koop 
aan. Mancolijsten aan: OTTO MEYER, 
Seestr. 38a, 2410 Mölln, West-Duitsland. 

Stort f 12,— op giro 3375368 t.g.v. L. G. 
T. Page, Schoollaan 14, Biervliet. U 
ontvangt 2 postfrisse series v.d. Zuid-
Moluklten. Cat.waarde ƒ 24,—. 

Nederlandsch-Indië. Bundels tot 1950 
onuitgezocht op stempel (desgewenst na 
uitzoeken retour), stempels los en 
engros. Tegen interessante prijzen. 
P. R. Bulterman, Blaricum, telefoon 
02153-89140. 

Weense drukken Ind. exchance wanted 
also Ige quant. Against other Weense 
drukken. 2000 of my duplicates - at 
least 145 diff fl 99. Backman, Anders, 
Postängsv 236, 14552 Norsborg, Sweden. 

Aangeboden Egypte 1866-1922. Prachti
ge collectie omvat de Khediviale en 
Sultanale periode en de Kanaalzegels 
(1868). Topwaarden zoals Yv. nr. 5 en 7 
ongebr. en nr. 13 gebr. Waarde Yv.frcs. 
5000. Vaste prijs ƒ 1500,—. Brieven 
onder nr. P 173. 

Hongarije - CSSR - DDR - Zwitserland 
- Frankrijk. Prima verzorging van Uw 
mankolijsten. Schrijf aan: I.P.S., Joh. 
F. Vellekoop, Sassenheimstraat 61, 
Amsterdam, tel. 020-155304. 

Een Poolse ruilrelatie biedt mooie ge
bruikte groot formaatzegels van zijn 
land aan, zowel in lage waarden als ook 
volledige series, gebruikt of ongebruikt, 
velletjes, eerste-dag-enveloppen, evenals 
ouder Pools materiaal. Op wenslijsten 
(Yvert, Scott of Zumstein) wordt om
gaand gereageerd. Briefwisseling in 
Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, 
Pools, Russisch, Tsjechisch of Esperan
to. Adres: Mgr. Kazimierz Grzegorr 
2urawski, skr. poczt. 105, 37-700 
Przemysl, Polen. 

Te koop 2 voorl. brieven van Coimbra 
(Portugal) naar Parijs. Ovaal vertrek-
stempel Coimbra, blauw stempel Lisboa, 
stempel 'Espagne par St. Jean de Luz' 
en stempel 'Paris Fevr. 53' en 'Paris 
Janv. 52'. Vaste prijs f 250,—. Brieven 
onder no. P 171. 

Kilowaar, Prijslijsten gratis. Eheim 
Postzegelhandel D 711 Öhringen, Mem
ber ZPVW. 

Collectie Zuid-Amerika waaronder Cu
ba 4400 frs. Het totaal heeft een zeer 
hoge cataloguswaarde. Prijs ƒ 550,—. 
J. Veldhuis, Voorheide ,,Veldwijk", 
Ermelo. 

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. 

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 gelegenbeidsstempels 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. 

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. 

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 incl. 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. 

Aangeboden: Ie 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-
ding op brief. 
H. T. Hospers, Buizerdlaan 139, Hooge-
veen. Tel. 05280-68642 of 05999-4303. 

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 f 120,—. 
Zo juist binnengekomen Noorwegen II 
pakketten. Verzegeld met gemixd bui
tenland. Prijs per kilo ƒ 40,—. Prijzen 
zijn incl. porto. Levering geschiedt al
leen ondervooruitbetaling op Postglro 
nr. 1644981 tnv. J. G. Baneke, Amster
dam. Tel. 020-138397. 

Van particulier doubl. Amerika, Engel, 
en Eng. Kol., Frankrijk, Duitschl. enz. 
Frs. ± 16.000.— Yvert 1966 en doubl. 
Ned. en O.G. postfr. en gebr. F. 3100.— 
N.V.P.H. 1976. Cont. prijs ƒ 4250.—. 
Tel. 070-680361. 

Netberlands/The 1872 Issue. A study of 
perfs, cancellations, faults, photo's, bi
bliography, as reviewed in maandblad 
March 1976 (page 164). Send Ffl. 10.00 to 
Neth. & Cols. Phil., PO Box 352, Red
wood City, California, USA. 

Israelische postzegels t.k., Exportprijzen-
sensationen, ongebruikte, gebruikte 
E.D.C., speciale aanbiedingen, Joffe, 
Ramat-Gan, Haschmonaim 16, Israël. 

PostzH. De Veinwe, A'doorn, Nieuw-
str. 66, telef. 055-216281, voorradig 
brieven - stempels - ganzs - ans.krt -
zegels - boekjes - FDCovers Ned.-t-OG. 
Gevr.: oude ans.krt, br. - Ned.+btl . 

Postfris en Gebruikt - Gr. Br. Jersey/ 
Guernsey/Man en spec. Ierland . . . ook 
Common Wealth! Vraag eens een lijst 
aan bij ,,British Europe" - Postbus 97 
in Lisse. (antwoordzegel insluiten a.u.b.) 

Aangeboden specialistische verzameling 
automaatboekjes Nederland in ruil vooi 
postfrisse Nederlandse zegels van voor 
1960. H. Greve, Charpentierstraat 17, 
Boxtel. Tel. 04116-5621. 

Aangeboden. 
Duitsland + staatjes en België, postfris 
en gest., 6 Scbauwb. 3 Davos en andere 
boeken. 
Yvert prijs ƒ 37.000,—. 
W. v. Kleef, Heliestraat 9, Rozenburg, 
tel. 01819 - 13918. 

gevraagd 
Estland - Letland - Litouwen: zegels op 
brief, briefkaarten e.d. R. v. Wijnen, 
Zenostraat 17, R'dam 24. tel. 010-192622. 

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 f 23,— 
10 X R. J. 957 luxe afgew. f 50,—. 
P. Koopmanschap, Huizerstraatweg 10, 
NAARDEN. Tel. 02159-44265 giro 
555957. 

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. 

Te koop gevr. postzegels, F.D.C.'s en 
bijzondere stempels betrekking hebben
de op Brand en Brandweer. W. P. van 
Leersum, Buurtscheuterlaan 116, te Ede. 
Tel. 08380-11623. 

Postzegel combinaties uit de boel 
steeds te koop of te ruil gevraa 
P. van Gils, Slotlaan 41, ULVENHOl 

Frankrijk gebruikt, los, brieven of 
zam. vóór 1950, uitsl. topkwal. H 
prijs. L. Bakker, v. Mookl. 37, Rijsw 
tel. 931810. 

Automaatboekjes ruil gevraagd 9b 
9ff te ruil aan te bieden de navolge 
boekjes, IH - 3y - 4y - 5 - 6c - 6d - 6e 
6eF - 6fFp - 7b - 7bF - 8a - 8aF - " 
8bF - 8c - 8c F- 9a - 9aF - 9e - 9| 
- 9h - 9hF - 11b - 12a - 14a - 15a - 16; 
16b - 17a - 17b - 18a - 18b - 19a - 1' 
A. M. Bouwhuis, Mendelssohnstraat 
Zutphen. Tel. 05750 - 16208. 

Gevraagd: Nederland postfr. z.pl. 
402B - 403B ƒ 175,—; 220-223 f 37,j 
261-264 ƒ 65,—; 274-277 ƒ 92,50. 
Tel. 02993-4184. 

De Randstad koopt alles. Zie o n | 
MEI-adv. Box 17, Zevenhuizen. 

Gevraagd voor buitenlandse relatil 
verzamelingen Nederland en OverzeT 
Tevens Postfris-engros van NederlanI 
Discretie, contant en verrassende p r | 
zen! Aanbiedingen: telfnr 010-241296. 

Boekwerkjes gevraagd van Aratou o v | 
Land. Mail Ned. Indië nr. 1 en van i 
V.O.C, en Ned. Indië. F. L. Bakke] 
Clarenberglaan 17 te Vollenhove. 

Postzegelvereniging ,,Heerlen' vraal 
goede boekjes voor haar rondzendvel 
keer. Alvorens in te zenden contact o J 
nemen met F. Schoenmakers, Horion 
straat 17, Voerendaal. Telef. 04446-1721 

Nederlandse zegels met firmaperforat^ 
- PERFINS - los en op brief in ruil 
koop gezocht. 
H. D. Hillmann, Maschwiese 29, 
3163 SEHNDE 1. Duitse Bondsrep. 

Te koop gevr. 
Speciale catalogus 1976 N.V.P.H. i l 
prima staat tevens tot 30 zegels of min" 
der Nr. 33 violet 6 ets jaar 51-58 c o u | 
de justice. 
Niels de Veye, Kon. Julianalaan 1351 
Voorburg, tel. 070-868132. 

Voor mooie verzamelingen Nederland o l 
Postfris-engros van Nederland, betaleif 
wij verrassende prijzen. 
Discretie en alles contant! Aanbiedinf 
gen: 010-241296. 

diversen 
Behandel uw mancolijst van Nederland 
postfris en gebruikt tegen red. prijzen. 
H. G. Grossean, Dopperstraat 41, 
Bunschoten. Tel. 03499-2685. 

Commanditair Vennoot gezocht. 
Bestaande, snel groeiende postzegelhan
del, in het Zuiden des lands, zoekt C.V. 
Minimum kap. ƒ 20.000,—. Goede winst
mogelijkheden. Brieven onder nr. P 172. 

LINDNER SUP: 1975 en andere delen 
van dit en andere albums, verzorgen wij 
zo ook manco lijsten en nieuwtjes van 
D.D.R. Ver. Europa, West-Duitsland, 
Berlijn, Israël, Engeland, Kan. Eilanden, 
Frankrijk, België en nog div. west- Euro
pese landen. J. de Jong, Molenbeekstraat 
18 III, Amsterdam-Zuid II. 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? Ja? 
Word dan lid van de gespec. Vereni
ging op dit gebied. Tel. 070-680485 na 
18.00 uur. 

Zend mij 250/500 van uw dubbele zegels 
en U ontvangt 250/500 verschillende aan-
teken-stroken. G. A. A. Glaudemans, 
Frans Halslaan 83, Arnhem. 

INTERNATIONALE RUILDAG 
ZWOLLE 
op zaterdag 25 september 1976 in Odeon, Blijmarkt in het centrum 
van Zwolle. Organisatie: I.P.V. Philatelica afd. Zwolle. Openingstij
den: 10-17 uur. 
Voor inlichtingen en tafelreserveringen: 
tel. 05200-33453, D. van Royen. 
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EERSTE GROTE HERFSTVEILING 

VEILING No. 474 
11-12-13-14-15 oktober 1976 

waarin opgenomen de collectie Nederlands-Indië, Curagao en 
Suriname van de Heer L. de Gruyter te 's-Hertogenbosch. 

Wilt U meer details weten van deze veiling, vraagt dan onze luxe 
veiling-catalogus aan. 
Prijs ƒ 7,50. Giro: 17369. 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN B.V. 
Tournooiveld 2 - Den Haag - Telefoon 070-464312 
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E^o VOOR DE VERZAIUELING ZONDER PLAKKERS J ^ I ^ A M É O H I Ö T A L " A L D U I v l o 
Prijzen inclusief Itunstieder band met binnenwerkse schroeven en stevige cassette. 

NEDERLAND & Ov. Geb., in vijf banden: 
deel I NEDERLAND tot 1960 ƒ 80 — 
deel II NEDERLAND na 1960 ƒ 70 — 
deel III NED.-INDIË en NIEUW-GUINEA ƒ 65,— 
deel IV CURAQAO, NED.-ANTILLEN ƒ 70 — 
deel V SURINAME ƒ 80,— 
BELGIË In drie banden: 

BELGIË I (postzegels en blokken tot 1950) ƒ 110,— 
BELGIË II (postzegels en blokken na 1950) ƒ 120 

(luchtpost-, port-, spoorwegzegels enz.) BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN, kompleet f 
DUITSLAND in vijf banden: 

DEUTSCHLAND I tot 1945 ƒ 
BUNDESREP. & BERLIN II tot 1970 ƒ 
BUNDESREP. & BERLIN II na 1970 ƒ 
DEUTSCHE DEM. REP. 1 tot 1965 
DEUTSCHE DEM. REP. II na 1965 

EUROPA met NATO enz. in twee banden: 
EUROPA I tot 1970 
EUROPA II na 1970 

FINLAND, kompleet 
FRANKRIJK in twee banden: 

FRANCE I (tot 1950) 
FRANCE II (na 1950) 

GR. BRITTANNiË, kompleet met Channel Isl. 
IERLAND, kompleet 

75,— 
90,— 
90,— 

100,— 
90,— 
60,— 

110,— 
120,— 

115,— 
75,— 
95,— 

95,— 
125,— 
145,— 

55,— 

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,— 

80,-
100,-
75,-

ƒ 125,-
ƒ 75,-
ƒ 150,-
/ 75,-

ƒ 85,-
ƒ 100,-

ƒ 140,-
ƒ 150,-
ƒ 90,-

ƒ 90,-
ƒ 110,-
ƒ 65,-
. f 75,-
ƒ 140,-

ƒ 90,-
ƒ 95,-
ƒ 20,-

WNO -MUNT-ALBUMS 
[ ^ S 2 -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,— 
lEt^M LUXE MUNT-ALBUM NEUTRAAL. Op dezelfde wijze uitgevoerd, met cassette ƒ 25,— 
[ ^ g M U N T - A L B U M POPULAIR. In plastic ringband ƒ 15,— 


