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

BELANGRIJKE INZENDINGEN 
Wij kunnen u als verkopers bieden: 
Goede deskundige verkaveling, welke optimale opbrengst mogelijk maakt. 
Vaste inzetprijzen, zodat niet uw kollektie of kostljare zegel voor een te lage prijs wordt 
verkocht. 
Lage veilingkosten, slechts 12V2% der opbrengst, zonder enige verdere kosten. Voorschotten 
tot elk bedrag zijn mogelijk op goede inzendingen tot 50% der waarde... 
Onze veilingoutillage en organisatie behoren tot de beste in Nederland. 
Onze veilingcatalogi bereiken vele geïnteresseerden in vele landen . . . . 
Voor die verzamelaars, beleggers en handelaren die onze catalogi nog niet ontvangen, bieden 
wij: 
Reèel uitgekavelde kollekties - partijen - tegen gezonde startprijzen. 
Onze afdeling Postal History Brieven-Kaarten-Luchtposten etc. is terdege omschreven en 
bekend bij de liefhebbers. Misschien ook iets voor u. 
Al onze veilingclientèle ontvangen geheel GRATIS onze catalogi en onze bekende 
Opbrenglijsten, 1 week na afloop der veilingen. 
Onze opbrengsten zijn geheel openbaar en wij laten u profiteren van deze opbrenglijsten ter 
oriëntatie der opbrengsten en prijstendensen. 
Vraagt onze catalogi aan. 

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

1 KG U.S.A.!! erg mooi 
VAN DE MISSIE! VÉÉL GROOTFORMAAT GED ENKZEGELS I DE NIEUWSTE SOORTEN ƒ29,— 

A T T E N T I E I ! 

VA kg Afgeweekt BUITENLAND, naar 
schaft ing 6500 ex. op waarde werd niet 
gelet. Stockboeken werden leegge-
schud, we hie lden 'n enorme opru iming! 32,50 

'/2 kg Afgeweekt BUITENLAND, naar 
schatt ing 13.000 ex. Als bovenstaand. 
Landenrestanten gingen er in, kistjes 
met zegels van jaren her. Voor u is het 
weer nieuw! 65,— 

1 kg Afgeweekt BUITENLAND, naar 
schatt ing zo 'n 26.000 ex. Begin 'n w in 
ke l ! 130,— 

50 gram WESTDUITSE bankpost ; al lemaal 
Gedenkzegels! 18,95 

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

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

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

1/2 kg HONGARIJE Poststroken van de 
Hongaarse PTT, veel topwaarden 16,90 

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

'/2 kg lERLAND-SUPER, van de IVlissie. 
Zeer veel Gedenkzegels, bi jzonder fraai 17,90 

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

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

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

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

1 kg NOORD-IERLAND, als boven, vele 
vondsten! 35,— 
kg NOORWEGEN, van de Missie, veel 
hoge waarden, 'n sensatie, veel ge
denkzegels 17,50 
kg NOORWEGEN, idem, zeldzaam 
fraaie inhoud! 35,— 

1/2 kg SCHOTLAND-SUPER! Van de Mis
sie, veel fosforsoorten en veel regio-
nals. Natuurli jk ook vele Gedenkzegels. 16,90 

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

V2 kg SPANJE, kantoorpost met platen 16,90 
100 gram U.S.A.-Bankpost, a l leen Groot

formaatzegels veel schaarse soorten 13,90 
V2 kg U.S.A.-Missiezegels, met veel Ge

denkzegels etc. 14,50 
1 kg U.S.A.-Missiezegels, idem zeer de 

moeite waard 29,— 

Vi kg GEMENGD BUITENLAND "E l i t e -
M ix tu re" . Vele landen, al les door 
elkaar, dus zoeken maar! Erg veel 
avontuur voor slechts 

1 kg GEMENGD BUITENLAND "E l i t e -
M ix tu re" , als bovenstaand, doch nóg 
méér avontuur. Zeer vele landen 

14,50 

29,-

Vi 

1 

1000 NEDERL. - NED. INDIË - INDON. NW-
GUINEA - NED. ANTILLEN - CURA
CAO en SURINAME. Uw album is 
meteen gevuld, RUIM ƒ 275,— cata
loguswaarde. WINKELWAARDE / 225,-
slechts 

1300 'N PRACHTPARTIJ! Ruim 1300 ex. 
NEDERL, NED. INDIË, NW-GUINEA, 
INDON., NED. ANTILLEN en SURINA-
MEl 1200 zegels verschi l lend, plus een 
extra stapel 48 F.D.C.'s 
Cataloguswaarde ƒ 527,50. SLECHTS ƒ 175,— 

/99 , -

% kg DEENSE bankpost, alléén gr. form. 
Gedenkzegels 

Vi kg CEYLON, prachtig ! grootformaat 
zegels 

Vi kg AUSTRALIË-Missie, zéér moo i ! 
14 kg ZD-AFRIKA-Missie, erg moo i ! 

32,50 

19,95 
17,90 
17,90 

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

Postzegelhandel H. FIORANI 
AFHAALADRESSEN: (bespaart u portokosten) 
AMSTERDAM-O: Mevr. J. Nuisker-Vaandering, Zwaardemakerstraat 63 
(bij Amstelstation). Tel. (020) 9219 05. 
ZOETERMEER: I. J. Mark, Johan Willem Frisostraat 48. Tel. (079) 16 52 33 
(na tel. afspraak). Postgironummer 41511, t.n.v. 1. J. Mark. 

POSTORDERADRES: I. J. Mark - Postbus 111 - ZOETERMEER 
Telefoon: (079) 16 52 33 - Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark. 
Portokosten extra: halve kilo pakket f 5,-, één kilo pakket f 6,-

Bl] aankoop van elke / 25— GEHEEL GRATIS 
fraaie en waardevolle compl. serlesl 



RAPP-VEILING 
27 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 

ZÜRICH - ZWITSERLAND 
» T p y »»» ' i rww 

Wij bieden meer dan 8000 kavels aan met een getaxeerde waarde van meer dan 

ƒ 6.000.000,— 

Wij garanderen de echtheid van de bij ons geveilde zegels over een periode van vijf jaar! 

NEDERLAND: enkele honderden kavels met zeer fraaie 
klassieke zegels, ongebruikt, gestempeld en op brief. Meer 
dan 30 stuks 10-guldenwaarden, ook in blokken van vier 
Tentoonstelling 1924 in gehele vellen, Luchtpost 1951 -
meeuwen - in onginele vellen. Vele verzamelingen en par
tijen Nederland. 

BELGIË: Grote keuze eerste emissie. Rode Kruis, Mercier, 
blauwe Madonna enz., alles meerdere malen, gedeeltelijk in 
blokken van vier. Spoorwegzegels 1915 (Mi. nrs. 48-57) in 
complete series ongebruikt en op briefstukken. Grote ver
zamelingen en restanten Belgiè. 

LUXEMBURG: Speciaal de nummers 1 & 2, alle dure se
ries meerdere malen. 
10 stuks geboorteblok 1923. 

EUROPA: Klassieke uitgaven en dure series van alle landen. 
Speciaal: Scandinavische landen, Frankrijk, Zwitserland, Britse 
Gemenebest, Oud-Duitsland, Duitse Koloniën, Griekenland met 
een speciale verzameling grote Hermeskoppen, U.S.S.R., Po
len, Spanje, Zuid-Amenka, U.S A. en Canada, Zeppelin-
post . . . en verder zowat alle landen van de wereld met vele 
grote verzamelingen. 

De veilingcatalogus met 160 pagina's grootformaat foto's, 
waarvan vele in kleur, wordt aan serieuze gegadigden gratis 
toegezonden tegen een vergoeding van portokosten ad. 
ƒ 5,— die bij aankoop verrekend kunnen worden. 
Bekende cliënten ontvangen de catalogus gratis. 
Elke bieder en koper ontvangt na de veiling gratis een com
plete opbrengstlijst. 

P. RAPP - Internationale postzegelveilingen 
Lindenstrasse 17, Postfach 2924 

CH-9500 WIL/SCHWEIZ 
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RIETDIJK B.V. 
P0S1ZEGEL-
VEILINGEN 
VEILING 3 0 1 : 
20, 21 en 22 september a.s. 

VEILING 302 
zal december/januari a.s. plaatsvinden. 

Daarvoor kunt U nu inzenden! 

Voor deze veiling mochten wij reeds ontvangen: 

De blokken collectie Nederland 
van prof. W. J. Luyten/U.S.A. 
Nederland Spec. cat. nr. 1 t/m 1074 kompleet, in 
blokken van 4, gebruikt èn ongebruikt! Onder deze 
blokken bevinden zich enige unieke, zoals de nr. 9 
gebruikt, de nr. 12 ongebruikt etc. etc. 

imnFw^^^f^w • ppwii«! ••ia««i»pn^^r^ 

U kunt U nu alvast abonneren voor het komende 
seizoen door ƒ 7,50 te storten op giro 420875 
(portokosten); U bent dan verzekerd van toezending 
van de catalogi: minimaal 4 zendingen). 

J. K. RIETDIJK B.V. DEN HAAG 
Tel. 070-463917 Plaats 31 A 

57 jaar persoonlijk advies! 

^_y/7^i^ K_^. ^^z^AO'i-^ ^.tJ-, 

PHILATELISTEN 

0 i % A 

■ 

1 
1 

VANRAERIF.=!TRAAT140 AMSTERDAM TEL 020-724490 ■ 
BEZOEK NA TELEFONISCHE AFSPRAAK 

AUTOMAATBOEKJES 
TE KOOP GEVRAAGD 
NVPH Spec. Kat. normaal telblok 

57 1H 9,50 
IMx 70,— 
IMy 15,— 
IMz 50,— 

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

59 3y 5,75 18,— 
59a 3a 4,— 8,— 
58 4y 5,75 18,— 

4z 6,— 20,— 
60 5 8,— 19,— 
61 6a De Girodienst , 9,— 27,50 

6b Een postgiro.. 200,— 500,— 
6c De Postcheq.. 55,— 140,— 
6d Hebt u al . . 40,— 100,— 
6e Op alle.. 12,50 30,— 

61a 6eF Op alle.. 4,50 11,25 
6fFp30c. . 4,50 8,— 

61b6fFq30c.. 7,— 11,50 
62 7a Een postgiro.. 4,50 9,— 

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

8b Hebt u iets.. 10,— 20,— 
8c Noem uw.. 27,50 35,— 

- 1 

1 
NVPH Spec. Kat. normaal telblok 1 

63a 8aF Postgiro.. 9,— 
8bF Hebt u Iets.. 10,— 
8cF Noem uw.. 27,50 

64 9a Postgiro voor.. 16,— 
9b Betaal giraal.. 275,— 
9d Postgiro ook.. 125,— 
9eP0STGiR0.. 100,— 
9f EENVOUD.. 160,— 
9g Voor een . 60,— 
9h Verhuist u7.. 17,— 

64a 9aF Postgiro voor..11,50 
9cF Uw Postgiro . 70,— 
9dF Postgiro ook.. 95,— 
9eF POSTGIRO 195,— 
9fF EENVOUD.. 150,— 
9gFVoor een.. 75,— 
9hF Verhuist u7.. 7,— 

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

lObFHEBT U.. 11,— 
66 11a DE POSTTAR..12,50 

11b 30 c . 14,— 
67 12a 8,— 
68 13a 15,— 
69 14a 3,25 

14b 2,75 
72 17a of b 2,75 

Steeds onmiddelll|l<e betaling op door u gewenste wijze. 

Alle zendingen, ook kleine, naar 

TH. VAN BRACHT 

20,— 
25,— 
37,50 
37,50 

600,— 
275,— 
240,— 
325,— 
125,— 
30,— 
37,50 

170,— 
220,— 
600,— 
325,— 
165,— 
14,— 
12,— 
15,— 
25,— 
19,— 
30,— 
11,25 
18,50 

— — 

BELGIE-FRANKRIJK-LUXEMBURG 

- gratis prijslijst gewenst land 
- zeer volledige aanbieding 
- redelijke prijzen 
- snelle levering 
- verzorgde kwaliteit 
- betaling op giro in Nederland. 

L. DE HOUWER 
Fruitlioflaan 13 - 2600 Berchem-Belgie 

480 SEPTEMBER 197(, 



ga««»gi»>i«f wmtrmmMm^ 

SENSATIONALE OPENING VAN HET SEIZOEN 
De eerstvolgende openbare veilingen van Willy Balasse zullen plaats vinden in 
zijn eigen veilingzaal te Brussel, rue du Midi nrs. 43a, 45 en 45a van 7 tot 9 
oktober 1976. 
In deze veiling zullen in de eerste plaats verkaveld worden zeer belangnjke verzame
lingen Duitsland, Duitse Staten, Oostenrijk, België en Belgisch Congo, Canada, 
Spanje, Frankrijk, waarbij een uitzonderlijk waardevol geheel van het beleg ^an 
Parijs, ,,boules de Moulins", „papiilons de Metz", bewind van de commune, 
zeldzaamheden en unieke stukken. Groot Brittannie, Italië en Italiaanse Staten, 
Luxemburg, Monaco, Nederland, U.S.A., een belangrijke collectie echt gevlogen 
stukken evenals een Zeppelin-verzameling waarbij zeer zeldzame stukken en 
dan het restant op albumbladen van deze zeer bijzonder collecties. 
De afbeeldingen in deze advertentie geven slechts een zwakke indruk van de belang-
njkheid en de kwaliteit van deze veiling en het is aan te bevelen de met kleurenfoto's 
geïllustreerde catalogus reeds nu aan te vragen Prijs ƒ 4,—, te betalen in onge
bruikte postzegels 
VERKOPERS! Als u aan de veilingen van Willy Baisse wilt deelnemen stelt u zich 
dan nu reeds met ons in verbinding Dan hebben wij de tijd om de waarde van uw 
zegels zo veel mogelijk tot zijn recht te doen komen Belangrijk zend u ons geen 
zegels zonder voorafgaande inlichtingen omtrent het door u aan te bieden matenaal 

Het laatste nummer van ,,BALASSE MAGAZINE , het belangrijke internatio
nale tijdschnft IS zo juist verschenen Prijs ƒ 2,— De dne eerste nummers van 
1976 kosten samen ƒ 7,— De prijs van een jaarabonnement bedraagt 
ƒ 14 — 

ä«-M*f-S(*«S^ 8 t U t S « , V W ^ « ^ 

% « . « « . « « » « J A I ! 

tMmmmmmim 

RURALE ROUGE 



NEDERLAND 
en O.G. 

Levering 
volgens 

mancolijst 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 149 

Halfweg N-H 
Telefoon 020-19 41 87, b.g.g. 02908-39 66 

Duitse gegarandeerde kilowaar met 'Rosensiegel' 
De heer W. W. uit Hilversum schrijtt ons: 'De inhoud van het 
Rosensiegel-kilopakl(et was goed en kwam 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. j 
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. ƒ 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. ƒ 7,20; tot 5 kg. ƒ 8,60; vanaf 10 kg. ƒ 12,70. Postgiro 
1775632. Liefst vooruitbetaling. 

SILPHILA postzegelgroothandel en verzendhuis 
E. Brühning, D. 4792 Bad Lippspringe, Detmolder Str. 56 
Ingeschreven in het Handelsregister te Paderborn nr. 761. 

solide stalen brandkast 
Deze ruime brandkast is de 
goedkoopste op de europesche 
markt. 
Slechts ƒ 1175, - e x c l . btv^. 
Daarvoor kri 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 dokumentatie van 
onze koi lekt ie import
kantoormeubelen l igt voor 
u klaar. 

ZUPA, Kadijksplein 1 
pakhuis 48, Amsterdam 
te l . (020) 67873 
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VORSTENDOM LIECHTENSTEIN 
Postzegelultgiften 
9 september 1976 

Het is de moeite waard op 
ons postzegelgidsje in 
kleurendruk te wacliten. 

Uitvoerige informatie over het 
betrekken van de postzegels van 
Liechtenstein in abonnement. 
Jaarlijkse nominaalwaarde circa 
18,— Zw. Fr. 

Postwertzeichenstelle der Fürstlichen Regierung, Vaduz: Zendt mij s.v.p. kosteloos de 
uitvoerige documentatie ,,Bnefmarkensammeln leicht gemacht". (Gaarne duidelijk schrijven.) 
Naam Voorletters 
Straat 
Woonplaats (met postcode) 
Uitknippen en opzenden naar: Secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Postzegel 
verzamelaars van het Vorstendom Liechtenstein, Postbus 2127, 2078, 's-Gravenhage. 

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

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

0 
o 
0 
O 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

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

O 
O 
O 
0 
0 
O 
O 
O 
O 
0 

NEDERLAND en KOL 

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

O 

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

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

(svp duidelijk invullen) z.o.z. 
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een * 
Nede 

sterren Leuchtturm album, 
compleet 1852-1975. 

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

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

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

M LeuchÉüinn 
Importeur voor Nederland: 

IMPORTA - DELFT 
De importeur levert uitsluitend via uw handelaar 

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

Steeds met veel zeld-
^^^^ materiaal, wei-

40 
cent 

POSTZEGELHANDEL 

G. L VAN TOOR 

POSTBUS 26 
GORREDIJK 

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

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

Ctes 

ii;ii 

MAURITIUS 
55ND COMMONWEALTH 

o 
O 

<S» ffl 

R l 

MflüRinUS 
22ND COMMOrjWEALTt 

RZ5 l 
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Advertentie-inhoud 
Postzegelveilmg Twenthta B V 
Postzegelhandei H Fiorani 
P Rapp 
1 K Rietdijk B V 
Phil R Zwart B V 
Th van Bracht 
L de Houwer 
Willy Balasse 
1 H Ackermann 
Silphila poslzegelgroothandel en 
verzendhuis 
Zu pa 
Vortendom Liechtenstein 
Postzegelhandei C L van Toor 483 
Importa 
Mauritius 
Filektura 
Hilversumse Postzegel- & Muntenhandel 
A 1 de Wit 
B ) M van Leeuwen 
R F C Sturms 509 510 
E Bredenhof 
Corinphila 
P W Meinhardt 
Postzegelhandei ) C | v d Kind 
Postzegelhandei Hartog Okker 
Postzegelhandei J F FH Brouwers 
Postzegelveilmg Wiggers de Vries 
C Loth 
Friendship Philatelies 
Philatelistenvereniging Groningen' 
Martin Schwab 

478 
478 
479 
480 
480 
480 
480 
481 
482 

482 
482 
483 
484 
4B4 
485 
486 
466 
486 
486 
511 
512 
520 
522 
524 
526 
528 
530 
532 
534 
534 
534 

Postzegelhandei 1 van Mastrigt 
Frank Geiger 
Benjamins en Benjamins 
Utrechtse Philatelisten Vereniging 
The Stamp Club 
W Engelkamp 
Omniphil 
Wertzeichenverkaufqstelle Bern 
Phil makelaar-taxateur FH Kuipers 
1 A 1 van Di|k 
Postal Covers 
Postzegelhandei | P A Wyand 

De Post 
Norfolk Stamp Company 
Martens 
B J M Y van Leeuwen 
Great Britain Stamps 
Auf der Heide 
Andreas Schneider 
,De Vliegende Hollander" 

Weibel 
1 D Muis - Postzegelhandei 

't Raedthuys" 
1 H Ackermann 
Dordtse Postzegelveilmg 
Kristmn Ardal 
Zumstein & Co 
Van den Eynde B V 
Kleine annonces 
Omni Trading B V 
Van Dieten Postzegelveilingen B V 
Davo 

534 
535 
536 
536 
536 
536 
536 
537 
537 
537 
537 
538 
538 
538 
539 
539 
539 
539 
540 
540 
540 

540 
541 
541 
541 
541 
541 
542 
542 
543 
544 

Oplage 48.000 exemplaren 

SAMMLER-DIENST, het Duitse filatelistiscti blad, 
verschiint elke 14 dagen abonnementsprijs / 45 — per jaar (of / 23 50 per halfjaar) 
proefnummer tegen ƒ 1 70 portovergoeding 

Br i l jant 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 tjet 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 

HILVERSUMSE Postzegel- & Muntenhandel 
Hilvertsweg 87, tel: 02150-15095 b.g.g. 02150-10779 

Grote sortermg 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' 
Geopend 10-18 uur, vrijdag 21 uur, maandag gesloten 
Wij stellen Uw bezoek zeer op prijs 

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 2 9 0 , — 
Elke aanbieding wordt beantwoord 

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

GUERNSEY 
Postfris FDC 

1969 Frankeersene 182,50 125,— 
1969 YVERT 17a-18a 295,— 
1969 Broek 22,90 22,90 
1970 Bevnjding 22,90 35,— 
1970 Landbouw 45,50 35,— 
1970 Kerstmis 24,50 21 ,— 
1971 Frankeersene 27,90 24,50 
1971 De La Rue 27,90 2 1 , — 
1972 Compleet (13) 48,50 40,— 
1971 Kerstmis 24,75 23,— 
1973 Compleet (14) 28,— 25,— 
1974 Compleet (28) 30,50 33,50 
port 1-7 130,— 

Mancoli jsfen voor Engeland, Ierland 
Betal ing na ontvangst. Porto extra t 

B. J. M. VAN LEEUWEN - Postbus 

JERSEY 
Postfns FDC 

Frankeersene 1969 197,50 130,— 
1969 Postdienst 22,90 2 1 , — 
1970 Bevri jding 22,90 2 1 , — 
1970 Bloemen 56,— 35.— 
1971 Frankeersene 12,90 18,— 
1971 Dieren 70,— 35,— 
1971 Legioen 24,90 2 1 , — 
1971 Schi lder i jen 39,75 29,— 
1972 Compleet (16) 55,— 55,— 
1973 Compleet (18) 29,— 30,— 
1974 Compleet (16) 13,50 17,50 
port 1-6 250,— 
Man Yvert 1-40-l-blok 65,— 

en Malta we lkom. 
IJ bestel l ing tot ƒ 200,00. 

2157 - Rotterdam - Postgiro 1289248 

nederlandsch 
maandblad voor 
nhil^tplio 
Verschi jnt in de tweede hel f t 
van iedere maand 

raad van beheer 
Secretaris 
Mr Ant v d Flier, 
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 administ rateur van 
het Maandblad maar naar de 
secretans van de veren ig ing of 
afdel ing waarbi j u bent 
aangesloten 

Correspondent ie over 
indiv iduele abonnementen 
en adreswijz igingen van 
met-aangeslotenen 
naar de 

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

53e jaa rgang 
s e p t e m b e r 1976 
(621) 477 t / m 544 

I N H O U D 

september 1976 

Hoofdart ikel 
Vijft ig jaar geleden 
Een honderdjarige die nog s 
te bieden heeft (1) 
Familieberichten t i jdens het 
Gevaarlijke vervalsingen van 

Voor uw boekenplank 

abonnementen 
Voor leden van aangesloten 
verenigingen is het 
abonnementsgeld m de 
veren igmgscontnbut ie begrepen. 

Voor met-aangeslotenen (bi 
vooru i tbeta l ing aan de 
penningmeester) f ranco per post 
per jaar ƒ 30,— (binnenland), 
ƒ50 ,—(bu i t en land ) 

BIJ ingangsdatum per 1 apri 
of 1 ju l i naar evenredigheid 
to t het einde van het jaar, 
bi j ingangsdatum per 1 ok tober 
alleen in combinat ie met de 
daaropvolgende vol le jaargang 

Nummers van 
vor ige jaargangen voor zover 1 
voorradig, bestellen bi j de 
penningmeester, ƒ 4,00 franco per 1 
post 

Alles bi j voorui tbeta l ing op 
g i rorekening 70 69 68 
ten name van de Penningmeester 1 
van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te 
Bussum 

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

teeds wat nieuws 

beleg van Parijs 1870-1871 
kostbare Nederlandse 

De Franse telefoonbewijszegels 
Profijtelijk boekie- t rekken . . 
Agenda van fi latelistische gebeurtenissen 
Tentoonstel l ingen en jubi lea 
Nederland 
Luchtpost 
Postwaardestukken 
Stempels 
Personalia - Nieuws uit Belg 
Verenigde Naties / Verenigd 
Zuid-Afnka - Wi j lazen voor 

e 
Europa 
u 

Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 
Verenigmgsnieuws 
Nieuwe uitgif ten 

487 
488 

489 
494 

496 
496 
499 
501 
502 
503 
503 
505 
506 
507 
508 
508 
514 
516 
517 
521 
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NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE WAARIN OPGENOMEN 'DE PHILATELIST' 1976 
Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

Wilhelmina-postzegels op vijf 
AMPHILEX-zegels 

Op 8 oktober 1976 zal de Nederlandse PTT 
een serie van vi j f b i jzondere postzegels 
uitgeven met boven de frankeerwaarde 
een toeslag ten behoeve van de f inancie
r ing van de internationale postzegelten
toonstel l ing AMPHILEX 77, d ie volgend 
jaar van 26 mei tot en met 5 jun i in het 
RAI-gebouw te Amsterdam gehouden 
word t . De zegels zi jn voorzien van repro-
dukt ies - op een derde van de ware 
groot te - van tussen 1891 en 1949 uitgege
ven permanente postzegels met de beel
tenis van Koningin Wi lhe lmina. 
De waarden van drie zegels uit deze serie 
komen overeen met het laagste b innen
lands br iefport ; 55 cent, met een toeslag 
van hetzelfde bedrag; die van de twee 
overige zegels met het laagste br iefport 
voor internationaal verkeer; 75 cent, 
eveneens met een toeslag van 100%. 
De kleur en waarde van de gereprodu
ceerde zegels zi jn achtereenvolgens: een 
blauwe 5 cent uit de Wi lhelmina-ser ie 
1891-1899, een paarse 4'/2 cent uit de serie 
van 1899-1921, een geelgroene 25 cent uit 
de serie 1924-1926, een blauwe 15 cent uit 
de serie 1940-1947 en een blauwe 25 cent 
uit de serie 1947-1948. 
De achtergrondkleuren variëren van l icht-
tot zwartgrijs en van zilver- tot zwartgri js. 
De dr ie zegels in de waarden van 55 -I- 55 
cent zi jn in een vel van negent ig stuks 
opgenomen (9 x 10 zegels, dert ig per 
soort) en op een bepaalde wi jze gerang
schikt. De twee zegels in de waarden van 
75 -I- 75 cent zijn in een vel van honderd 
stuks opgenomen (10 x 10 zegels, vi j f t ig 
per soort) eveneens op een bepaalde 
wi jze gerangschikt. 

1 .> 5 C t- N ! 

55+ 
55^ 

E omphibx 

"X^ 1 

M 1 
//A 

i ^ ̂ 1 
75-
75" 

E onphfex 

1 
r̂  1 

i l 

1 
77 1 

De zegels zullen van 8 oktober tot en met 
13 november aan de loketten van de post
kantoren verkrijgbaar z i jn ; daarna nog bij 
de Filatelistische Dienst PTT zolang de 
voorraad strekt. 
De off iciële aanbieding zal volgens voor
lopige plannen geschieden in het Amster
damse Carl tonhotel door Drs. H. de Jon
ge, hoofddirecteur der PTT, voorz i t ter van 
de Stuurgroep die de AMPHILEX-
organisatie leiding geeft. 
Ter gelegenheid van de vier ing van de dag 
van de postzegel (9 oktober) zal in het 
Carl tonhotel een t i jdel i jk postkantoor 
geopend zi jn van 8 tot en met 10 oktober . 

O p dit kantoor zal een speciaal poststem
pel worden gebruikt . 
Ontwerper van de zegels is professor 
W im Crouwel , directeur van het ontwer
persbureau Total Design. 
Er is een tweede serie Amphi lex-
postzegels voorz ien. Die zal volgend jaar 
mei verschi jnen ter gelegenheid van de 
opening van de tentoonste l l ing. 
De reprodukt ies van de postzegels met de 
beeltenis van Koningin Wi lhe lmina heb
ben een warm plaatsje in het hart van de 
Nederland-verzamelaars. 
De oudste zegels met de beeltenis van de 
jonge vorst in dragen de bijnaam ,,Hangend 
Haar". O p de volgende emissie is het los
hangend haar opgestoken, maar deze se
rie wordt genoemd naar een ander opval
lend kenmerk: de , ,Bontkraag". De andere 
drie worden prozaïsch aangeduid met de 
namen van de ontwerpers: type Veth , 
type Van Koni jnenburg en type Hartz. 

Koop eens een boekje 
Van alle lezers van ons Maandblad 
mag worden verwacht dat ze postze
gels verzamelen. Dat Is op zich een 
bron van voor tdurend vermaak. Elke 
zegel die erbij komt is een aanwinst, 
maar op een kwade dag droogt de 
bron van de nieuwe aanwinsten vr i j 
wel op. De prijs die betaald moet 
worden om nog iets aan de verzame
ling toe te voegen Is te hoog gewor
den. Sommigen achten dan de t i jd 
gekomen om de collectie af te stoten 
en iets anders te beginnen, waarmee 
dan na verloop van t i jd hetzelfde zal 
gebeuren. 

Wie op dat dode punt is aangeko
men, in gezelschap van zijn of haar 
catalogus, zou er verstandig aan doen 
eens een boekje te kopen. Het kan 
namelijk zi jn dat de verzameling op 
de hoofdnummers bijna compleet is 
maar dat er een onvoorstelbare hoe
veelheid muziek in de ondernum-
mers schuil gaat. Met een vakterm 
heet dat verzamelen-in-de-diepte 
specialisatie, een woord waarvan ve
len griezelen. Er word t dan gedacht 
aan onbereikbare zeldzaamheden en 
diepgravende studies, die graag wor
den overgelaten aan de ware specia-
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l isten. Op die manier gaan interes
sante filatelistische ervaringen aan ve
len voorb i j . 
Het is werkel i jk een vorm van schat
graven als je een f l inke hoeveelheid 
eenvoudige zegeltjes van je eigen 
verzamelgebied voor een zacht prijsje 
op de kop kunt t ikken om te probe
ren daarin ontdekkingen te doen. De 
gewone catalogus schiet dan te kort. 
Je hebt op zi jn minst een speciaalca
talogus nodig, die tegenwoordig in 
steeds meer landen wordt uitgege
ven. Als het een afgesloten of een 
betrekkel i jk jong gebied betreft, dat 
is er alt i jd nog de mogel i jkheid een 
boekje te kopen. Op die manier 
komt u meer van uw verzamelterrein 

te weten dan de gemiddelde verza
melaar die zijn catalogus t rouw bli j f t. 
Die kennis zal u op de duur geen 
windeieren leggen want u kunt na 
verloop van t i jd schaarse zegels her
kennen en daarme uw verzameling 
zodanig verbeteren dat het interes
sant wordt haar aan andere te laten 
zien, eerst op de vereniging, dan op 
een verenigingstentoonstell ing en 
wie weet in de toekomst regionaal en 
nationaal. 

Er staan voor het nieuwe seizoen al 
weer heel wat tentoonstel l ingen op 
stapel, te beginnen met de Dag van 
de Postzegel. Twaalf tentoonstel l ingen, 
verspreid over het hele land. U moet 

daarvan niet dadelijk goud of zilver 
voor uw collectie verlangen, want er 
is al enige ervaring voor nodig om 
het minste metaal - brons - te be
machtigen. Het eigenli jke plezier is 
het laten zien van uw eigen werk aan 
anderen en de beloning is een extra 
aansporing om zo mogeli jk een vol
gende keer een nog betere prestatie 
te leveren. Tentoonstellen geeft een 
verr i jk ing aan uw bezigheid als ver
zamelaar. Sommigen kunnen het 
zonder die prikkel stellen, maar velen 
vinden er een ongekende bevredi
ging in, getuige het toenemen van 
niet alleen het aantal maar vooral de 
kwaliteit van het tentoongestelde ma
teriaal. 

Vijßig jaar geleden 
(Uit het Nederlandsen Maandblad voor Philatelie, 5e jaargang No. 9, 
september 1926). A. M. Benders, lodichemdreef 4, Odijk 

L 

- De Zeventiende Nederlandsche 
Philatelistendag, gehouden te 
Utrecht 4 September. De voorzi t
ter, G. V. van der Schooren, 
memoreert de opr icht ing van de 
Federation Internationale de Phi
latelie in Parijs in Juni j . l , waarin 
onze Bond een groot aandeel 
heeft gehad. 
De penningmeester Mr . W. S. 
W. de Beer word t herkozen. 

- Portverlaging. Naar wi j verne
men zal de tegen 1 October te 
verwachten portverlaging voor 
het b innenland vrij aanzienlijk 
z i jn . Waarschijnli jk zul len de 
volgende tarieven verlaagd wor
den : Briefkaarten van 7Vi op 5 
cent. Expressebestelling van 
brieven van 30 op 20 cent. Post
pakketten van 40, 50 en 60 cent 
op 30, 40 en 50 cent. Nieuwe ze
gels zul len niet verschijnen. 

- Nieuw portzegel van 7V2 cent. 
Omstreeks 20 Augustus versche
nen; evenals bij de het vorig jaar 
ui tgekomen 25 cent is de scha-
kelrand weggelaten. 

- Het zegel van 15 cent is op pa
pier met watermerk verschenen. 

- Verniet iging der Nederland
sche Brandkastzegels. Op 10 Au
gustus j . l vond in het gebouw 
van de Firma Enschedé te Haar
lem de tel l ing plaats van den nog 
aanwezigen voorraad Nederland

sche Brandkastzegels en de 
overdracht hiervan door de Pos
teri jen aan den Staat. Dank zij 
een ui tnoodiging van den heer 
Van Biaaderen was ook een der 
redactieleden (red. '76) bij de tel
l ing en de daarop volgende ver
nietiging tegenwoordig. Een 
hoeveelheid van 11.700 series 
was afzonderli jk gehouden, te 
weten de bekende 11.600 series, 
enkele dagen vóór de stopzet
t ing van den verkoop door de 
Firma Van Biaaderen aan het 

postkantoor te Bussum gekocht 
en na langdurige onderhandel in
gen met medewerking van Minis
terraad en Rekenkamer aan haar 
afgestaan, benevens honderd se
ries, die de Staat nog afzonder
lijk ter beschikking van de f irma 
stelde, als vergoeding voor het 
afstaan der platen. 
Over de 11.700 series, die bij de 
Firma Enschedé blijven berusten, 
heeft de Firma Van Biaaderen tot 
16 Augustus 1930 de beschikking, 
terwi j l zij het recht heeft, deze 
hoeveelheid bij gedeelten, doch 
bij minstens duizend series tege
li jk, aan te koopen. (Wat na dien 
datum nog aanwezig is wordt 
eveneens vernietigd.) 
Er bleken nog aanwezig te zi jn 
de volgende aantallen: 

15 cent 
60 cent 
75 cent 
1,50 Gld . 
2,25 Gld . 
4.50 G ld . 
7.50 C id . 

Aanmaak 

789.650 
522.200 
426.650 
286.050 
164.450 
167.050 
168.850 

Totaal 
uitgegeven 

11.361 
4.836 
4.044 
2.402 
1.964 
1.681 
1.612 

Aan fa. v. BI. 

160 + 11.700 
11.860 
11.860 
11.860 
11.860 
11.860 
11.860 

Nog 
aanwezig 

766.429 
505.504 
410.746 
271.788 
150.626 
153.509 
155.376 

Bovengenoemde hoeveelheden 
werden in verzegelde pakketten 
naar de gemeenteli jke Vuilver
branding te Amsterdam ver
voerd, waar zij werden vernie
t igd. 

Geïllustreerde briefkaarten. 
Eerstdaags zullen ambtshalve aan 
de kantoren worden toegezon
den geïllustreerde briefkaarten 
van 10 cent, welke de beeltenis 
van Johan de Wit, respectievelijk 

een afbeelding van de landwin-
ning in de Zuiderzee ver toonen. 
Aan de hulpkantoren worden 
deze briefkaarten niet in voor
raad gegeven. 

- (Adv.) J. v .d . Graaf, Hi lversum: 
Nederland, 10 pracht exemplaren 
10 cent ongetand 1923 ƒ 1 , — ; 
100 pracht exemplaren vliegpost 
10 et ƒ 10,—; 100 exemplaren 10 
op 3 c. Dienst ƒ 4,25. 
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Een honderdjarige die nog steeds 
wat nieuws te bieden heeft 
door J. Veraart 

Inleiding 

Een eeuwelmg mag m de bloemetjes worden gezet, ook 
al IS de feesteling geen extra luxe, exclusieve of prachtige 
zegel Ook het gewone drukwerkzegelt je waarvan mi l 
joenen stuks gebruikt zi jn mag wel eens een keer m het 
zonnetje worden gezet 
De jubilaris van deze maand kreeg als ,geboortekaart ' 
de circulaire nummer 1009 van 21 september 1876 
De cijferemissie was een drukwerkserie en de halve cent 
uit deze serie was in feite een krantezegel Toch is de 
zegel vaak op brieven gebruikt als frankeerzegel, vooral 
de 2'/2 cent - bedoeld voor drukwerk naar het buitenland 
- komt m paar nogal eens voor op een interlokale brief 
Sinds de nieuwe postwet van 1 april 1892 werden kaart-
formul ieren van de particuliere nijverheid toegelaten de 
prentbriefkaarten De genoemde kaarten moesten met 
2V2 cent gefrankeerd worden 
De 1 cent was ook spaarbankzegel De zegels werden m 
een schoolspaarboekje geplakt Dit was vol als honderd 
zegeltjes geplakt waren Het boekje moest daarna wor-

Eeuwfeestehng in proefdruk 

den ingeleverd op het postkantoor om ƒ 1 , — te laten bij
schrijven op het spaarbankboekje De zegels werden dan 
vernietigd door er rechte strepen over te t rekken of 
door ze af te stempelen, of met het gewone stempel of 
met het stempel waarin de letters RPSB de uurkarakters 
vervingen 
In de eerste helft van de negentiger jaren werden spe
ciale spaarbankzegels uitgegeven 
Gebruik van de V2 cent als portzegel is bekend^ 

Assepoester 

Over deze zegels is hoewel ze nu niet precies de kost
bare pronkstukken zijn m een Nederlandverzameling, 
nogal wat geschreven 
In ,,De Philatelist" van 1933 schreef Van der WieP zijn ar-
tikelenserie Twee jaar later schreef Van Woerden een 
verhandel ing in hetzelfde blad onder de t i tel ,,Een zwerf
tocht door de boekdrukemissies 1872 en 1876' waarin hij 
een aanzet gaf tot het zoeken naar de zett ingen van de 
verschil lende zegels Voor de ' / i cent hebben vooral 
Verhoeven en Hille Ris Lambers veel werk verzet Hun 

POSTERIILN 
Circulaire JS'o 1000 

ART 3 
Aan de ■\mbtenaron geäcluedt Inerarlitei medtdeeling van Zijner 

Majesteit« Insluit van den ]5'l" fecptember 1876 No 21 (Staatsblad 
No. 180), betrekkelijk bet buiten gebruik st t lkn der jiostzcgels van 
IJ cent en de uitgifte van een nmcw moilfl van postzegels van i , 
1, 2 en 2J cent een en ander zoodra de voorraad dier zegels vol

gens het oud model ?al zijn verliruikt De nieuwe zegels worden 
gedrukt in de navolgende kleuren 

Die van i cent in Roodbruin 
„ , 1 „ » Groen 
„ „ 2 „ , Okergeel 
„ „ 2J „ , Paarsch. 

's GRAVENIIAGE, den 21"'"" September 1876 

AI T 1 
De postzegels \an Ij cent vvoiden niet herdrukt en zijn na het 

\erbuuk van den bestaanden vooriaid niet meei op de potkan

toien verkrijgbaar 
ART 2 

Er woidt oen nieuw model v 111 postzegels ingevoeld v vn ^ 1 2 
en 2^ cent hoofd/ikclijk strekkende tei trankeering van d i^bladtn 
gedrukte stukken 011 de mon^ttis of stalen van koopwaren en zulk» 
ter vervinging van do bij onze bovengenoemde besluitiii dd 3 
December 1868 en 11 Noveniboi 1870 ingevoelde zegels van dezelfde 
waarde 

AUT 3 
De nieuwe postzegels dragen het opschuft Nederland beneven^ 

de aanduiding der waaide door een Lijfer ter grootte van 8 milh

metpis op (cn 111 hot midden van het zegel aan„'obracht cirkel

aoniiig wit veld In elk der viir hoeken van het zegel wordt de 
waarde mede door een kleiner cijfer aangeduid Flke soort der 
nieuwe zegels wordt in eene verschillende kleur gedrukt Zij wor

den door onzen Ministei van FinanciLU in gebruik gesteld zoodra 
de voorraad zegels van het bestaande model zal zijn verbruikt 

Onze voornoemde Jlinister is belast met de uitvoering van dit 
besluit waarvan afchrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Eekenk imer en hetwelk in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal «orden geplaatst 

Het Loo dtn lo Seplenilitr 167« 
iffet) WILLEM. 

Kop'i 
15 September 187ö 

No 21 

BESLUIT van den \5i" September 1870 ('Jtaatsblad 
No ISO) betrekkelijk do buitengebruikstelling dei 
postzegels van IJ cent en de uitgifte van een nieuw 
inodel van postzegels van i, 1 2 en 2J cent 

'WIJ ^\llleln III bij de gi itit God" Koning der Nederlanden 
Prins vanOranje Nassau Gioot Hertog van Luxemburg,enz enz tnz 

Gelet op art 5 der wet van den 22"=" Julv 1870(Staatsblad No 138) 
Gelet op onze besluiten dd 3 December 18RS 19 \i)iil 18G0 en 

11 November 1870 (Maat^bl uien Nos 149, 09 en 176) 
Gezien het rappoit van onzon Ministei van Financnii, dd 9 Sep

tembei 1870, No 78 rosteiijen 

Hebben goedgevonden en veitaan 

Ceboorteaankondiging in de Circulaire nummer 1009 van 21 september 1876 met het Besluit van 15 september 1876 

T>, 1/ ilrr 

(<ief) H J T) HEIM 
Voor ecnslu dend algrl r ft 

tie Serretant Grnfrnal rn het Vi jlene rtlH Ftt annen, 
[r/el ) BVRTTR\ 

Voor ropv conform 
De ^ecretnns Cenerttttl, 

B VKTsTRA 
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Krantewikkel naar het buitenland, juist gefrankeerd met 2'/2 cent. 
Echter de post beschouwt een doorgeknipte 7 cent niet als een 
1/2 cent en vernietigde dus niet. De posterijen op de Kanaalei
landen Jersey verlangden volgens het portstempel I.B.1D 7 pence 
van de ontvanger, die echter weigerde te betalen (refused) 

reconstructies zijn ondermeer opgenomen in de goede 
studie van Cerrish in ,,The London Philatelist" van 1963 
en 1964^ 
In deze Engelse publikatie vinden we voor het eerst al de 
dan bekende gegevens bij elkaar. Geïnteresseerden ver

wijs ik graag naar deze publikatie. 
In dezelfde periode verscheen in ons Maandblad de 
boeiende publikatie over , ,De Haarlemse postwaarden

produkt ie in de negentiende eeuw" van Dekker ' , die er 
op wees dat men bij de bestudering van bepaalde emis

sies niet alleen van de zegels moest uitgaan, maar dat de 
studie van de archieven een even noodzakel i jke bezig

heid was. 
Het Is niet de bedoel ing al dat eerder geschrevene hier 

F »' "'"■' ■■ "■" ' ' ' " 
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Voorzijde van een schoolspaarboekje waarin honderd zegels van 
7 cent moesten. (Inzet 7 cent met vernietiging door horizontale 
strepen uit zo'n boekje.) 
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Spaarbankzegels mochten niet gebruikt worden voor de franke

ring van poststukken. De slimmerik Moesman wist er wel wat op 
en stuurde een briefkaart met betaald antwoord naar het buiten

land. Hij plakte twee groene 7 centsspaarbankzegels bij en een 
zegel van '/2 cent. De Duitse postman telde en zag 5 cent, dus 
voldoende frankering Wist hij veel 

De V2 cent gebruikt als portzegel op een onvoldoende gefran

keerde kaart uit Duitsland (ex collectie Walter) 

te herhalen. De l i teratuurli jst zal de specialist tot verder 
zoeken aansporen. Hier wil len we slechts aangeven die 
onderwerpen, die het cijferzegeltje nog steeds tot een 
fascinerend zegeltje maken. 

Voorgeschiedenis 

Nieuwsgierig als we zijn hebben we ook In het prenatale 
verleden gegraven. We weten nu dat al op 22 mei 1875 
proeven zijn aangevraagd voor een drukwerkzegel die de 
wapenserie zou vervangen. Een maand later ai had de 
f irma Enschedé achttien ontwerpen overgelegd. Deze wa

ren weinig origineel. Een ontwerp dat doet denken aan 
een eerder ontwerp uit 1866 van J. Vurtheim is op 28 juni 
1875 gekozen*. 
In mei 1876 worden de model len van de frankeerzegeis 
beneden de waarde van 5 cent goedgekeurd en op 16 
juni daaraanvolgend is er een aanschrijving uitgegaan om 
de nieuwe zegels beneden de waarde van 5 cent te doen 
vervaardigen'. 

De ,,ongetande" zegels zijn proeven 

Bij verschillende vei l inghouders schijnen eerdere aanwij

zingen van Cerrish^ over het niet bestaan van ongetande 
zegels nog niet bestudeerd te zi jn. Trouwens ook de 
NVPHcatalogus maakt nog steeds deze fout. 
En t o c h . . . als u de kleur van deze zogenaamde onge

tande zegels zult beki jken, merkt u dat dit niet de kleur 



Achttien verschillende ontwerpen, gedeeltelijke aanpassingen 
aan bestaande zegels, gedeeltelijk imitaties van Duitse stads
postzegels. (Archief Centrale Directie PTT) 

Proef van de gele 2 cent in de gekozen 
kleur, met een afdruk van het nimmer 
uitgegeven rubberstempel Sauwerd 
12 juli 1884 

van de zegel is maar van de proef in de gekozen kleur! 
Het beste valt di t op bij de Vi cent, omdat de proef van 
deze waarde ook gekenmerkt wordt door de extra dikke 
breukstreep. 
Misschien is dit misverstand ontstaan omdat in de jaren 
1883/84 rubber proefstempels in het type kle inrond van 
de plaatsen Enschedé en Ti lburg en in het type rubber
stempel van Sauwerd op deze proeven zijn afgedrukt. 
De proeven komen in vi j f kleuren voor omdat de emissie 
oorspronkeli jk uit vijf waarden zou bestaan, maar de IV2 
cent - gedacht m bruin - is nooit tot uitgave gekomen. 
Van de V2 cent bestaan alleen proeven met de dikke 
breukstreep. Type I bestaat dus niet als proef. Het Post-
museum bezit een stempelproef in zwart van type I I , 
waarbij aangetekend moet worden dat voor deze proef 
een zegel in type I is gebruikt en de breukstreep ver
dund is voor type I I . Bij deze proef zijn nog verschil lende 
typen V2 gevoegd die in deze omranding ui tgeprobeerd 
zouden kunnen z i jn . 

Drukmateriaal 

De zegel van V2 cent heeft het meest tot de verbeelding 
gesproken, omdat deze zegel in twee typen bestaat. In 
de oudere literatuur werd het onderscheid in de twee ty
pen aangegeven door te wijzen op de lengte van de 
breukstreep. Beter onderscheid geeft de vergrot ing van 
het ondereinde van de breukstreep. Bij het type I is op 
de plaat de breukstreep zegel voor zegel geretoucheerd. 
Zo zijn er v ierhonderd verschil lende breukstrepen ont
staan. Deze breukstrepen hebben alle gemeen dat ze van 
onderen niet mooi gaaf z i jn , wat bij type II wel het geval 
is. 

Proef van de V2 cent type II in zwart 
(collectie Postmuseum) De breuk 
streep is van type II, de rest van de 
zegel IS type I, zegel 34 van het vel 

% % % V« % Vt 'A y2 
Acht verschillende afdrukken van het cijfer ^li die gediend kun
nen hebben bij de proeven om tot een nieuw type te komen 

Van type I waren oorspronkel i jk vier platen bekend, maar 
een tiental jaren geleden verschenen ineens enkele vel
len op de markt in type I, waarm secondaire varianten za
ten, die door Van Woerden wel waren aangegeven maar 
die door hem niet konden worden , , thuisgebracht". 
Twee vellen kwamen gelukkig in het bezit van het Post-
museum; een derde vel werd door een vei l inghouder 
jammer genoeg gedeeld verkocht. In november 1975 
kwam weer een dergeli jk vel op een vei l ing. Of dit m zijn 
geheel bewaard is, is me niet bekend. 
Dit plotsel ing opduiken van vellen of veldelen met onbe
kende gegevens kan nog steeds voorkomen. Zo werd bij 
de Nederlandsche Postzegelveiling te Amsterdam in no
vember 1975 een veldeel van de 1 cent gevei ld. Het was 
een niet geheel bekende zett ing met de oudst bekende 
randbedrukking, zoals ook voorkomt op hierboven ge
noemde veilen van V2 cent. Gelukkig is dit vel voor stu
die bewaard door aankoop voor het Postmuseum. 
Van de V2 cent in type II zijn vijf zett ingen bekend en 
gepubl iceerd maar alle , ,p laten" zijn niet beschreven in 
de l i teratuur. Van Woerden geeft alleen van een plaat B 

% 11. 

De varianten die Van Woerden in 1935 niet kon plaatsen m zijn 
schema. Enkele voorbeelden: Variant 5 zegel 181, variant 7 zegel 
150, vanant 9 zegel 157, variant 30 zegel 175, vanant 32 zegel 154, 
variant 33 zegel 186 
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Hoekblok van de 'h cent in nieuwe kleur. PZ in antiqua letters m 
rechthoek 

een variant^, terwi j l Verhoeven zich, samen met Hille Ris 
Lambers, gebogen heeft over twee plaatreparaties aan de 
laatst overgebleven plaat in type I, waarbij twee hor izon

tale paren type I en II konden ontstaan^. 
De NVPHcataiogus maakt geen onderscheid tussen ver

ticale en horizontale paren. Toch is het verticale paar 
„ n o r m a a l " ; hoewel zeldzaam. 
Bij het drukken werden vier platen ieder van vijft ig ze

gels, elk samen ais één vel afgedrukt. In de jaren 1881

1891 komen regelmatig vellen van de drukpers waarvoor 
een of meer platen van type I samen met platen van type 
II gebruikt z i jn . 
Een enkele maal worden op veil ingen horizontale paren 
type I en II aangeboden die bij nadere beschouwing 
slechts type I z i jn . De , ,keurmeester" ging hier enkel af 
op de oude omschri jving voor type I I , nameli jk dat de 
breukstreep 9 mm zou z i jn , terwi j l aan de primaire en 
secundaire varianten duidel i jk te zien is dat deze lange 
breukstrepen voorkomen op de zegels 171 en 172 van het 
vel in type I. Men zij gewaarschuwd! 

Datering van de velranden 

De datering van vellen en veldelen van de emissie 1876 is 
nog verre van eenvoudig. Daartoe komen in feite vele 
aspecten van de zegels én velranden in aanmerking. 
De zegels van alle waarden variëren nog al sterk in hun 
kleuren. Daarbij valt allereerst op de invoering van de 
, ,n ieuwe k leuren" in 1894, maar voordien kunnen we 
ook vele kleurnuancen onderscheiden, die door het al

gemeen gebruiken van datumstempels voor de verniet i

ging eenvoudig te dateren zi jn. 
Daarnaast kennen we de gebruiksperioden van de ver

schil lende perforeerkammen' . Combinat ie van deze ge

gevens kan ons een heel eind brengen, maar er is toch 
een grote hoeveelheid gebruikte zegels nodig om een 
betrouwbaar kleurenschema te verkr i jgen, waarbij we in 
feite alleen kunnen vertrouwen op de oudste data, o m 

dat de einddata nooit scherp zijn vast te stellen door de 
verschil len in doorstroomsnelheid op de postkantoren en 
het achterbli jven in de postzegelkassen van part icul ieren. 
Bij de V2 cent worden we ook nog geholpen door het 
voorkomen van twee typen, waarvan type II in oktober 
1881 verschijnt. 
Hele vellen of veldelen met randen zijn niet voor ieder

een te v inden. Vooral de randen kunnen belangri jke 
aanwijzingen geven op een aantal punten: 

1. De papierstempels van de Controleur met de bekende 
letters PZ in drie vormen: 
gotische hoofdletters in cirkel (1866maart 1889); 
antiqua hoofdletters in cirkel (189118921893); 
antiqua hoofdletters in rechthoek (van 1893 af). 
Deze laatste eerst alleen in zwart en van 1896 af, of mis

schien eerder, in vier kleuren: zwart, groen, rood of 
blauw. 
2. Puncturen in de zegelkleur op de randen gedrukt om 
het vastprikken in het perforeerraam te vereenvoudigen 
sinds 1863 (Proefvel Pols), na 1891 langzamerhand in gro

ter verscheidenheid, doch alt i jd op de l inkerzi jrand te 
vinden en later ook op de drie andere zi jden. 
3. Aanduidingen om het tellen bij het kasopmaken te 
vergemakkeli jken in de vorm van pijltjes en puntjes. De 
oudste oplagen van de emissie 1876 kennen we met ronde 
st ippen, acht in getal, om het vel in blokken van 25 te 
verdelen. Op een nog onbekend t i jdstip worden deze in 
vierkante blokjes gewijzigd. 

Schenr)atische voorstelling van een vel van 200 zegels uit het 
laatst der negentiger jaren 
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Door de schaarste aan vellen  vaak al zonder de zi jran

den  is het schema van de velrandkenmerken nog lang 
niet wat het worden moet om betrouwbaar te z i jn . 

Gom 

Over de gomming  het studiemateriaal van de postfris

specialisten  is mij te weinig bekend. Door een oproep 
van Dekker in het Maandblad van januari 1976 werd er de 
aandacht op gevestigd  en het klopte ook met het vel

deel dat in mijn bezit is  dat het opvalt dat vellen waar

schijnli jk als dubbelvel len gegomd en dus ook gedrukt 
z i jn . De gom bij deze oudste oplagen is met de hand 
door middel van een kwast aangebracht. Aan één kant is 
het snijmes door de gom gegaan; aan de andere kant is 
de uitstrijk duidel i jk te zien. Dit komt zowel l inks als 
rechts voor. Toen ik dit las vermoedde ik waarom er van 
de diverse waarden van de aanvang af acht platen waren 
aangemaakt: men drukte (bepaalde?) oplagen in vellen 
van vierhonderd stuks die na de gomming werden door

gesneden tot de ons bekende vellen van 200 stuks. 
Op de kleuren van de gom en het min of meer doorslaan 
van een vettige gom bij de latere oplagen wil ik hier nu 
niet verder ingaan. Dit onderzoek laat ik graag over aan 
de specialisten van de andere uitgaven van 
negentiendeeeuwse zegels van Nederland en de voor

malige koloniën. 
Hopeli jk komen deze gegevens te zijner t i jd in de 
nieuwe Leidraad, die wel niet zoveel jaren meer op zich 
zal laten wachten. 

De zegels zelf 

'/2 cent 

De V2 cent zegel zien we gelukkig nog veel op brieven. 
Dit zullen wel vaak brieven van verzamelaars zijn ge

weest. Een particulier had deze waarde zelden nodig 
voor zijn correspondent ie; alleen voor kranten van ge

ring gewicht'^. 
Zo maakte bi jvoorbeeld de heer Moesman  velen van u 
bekend als de maker van de nadrukken van de 10 cent 
eerste emissie Nederland  veel van dit soort poststuk

ken. Deze stukken, en de nog bewaarde veldelen die bij 
deze waarde nog vrij veel voorkomen omdat drukkers 
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Schema van de zettingen A en B. De nummers verwijzen naar 
afbeelding 13 
in het schema van zetting B zijn de verbeteringen aangegeven 

van kranten en periodieken altijd de V2 cent met hele vel

len kochten, maakten plaatreconstructies mogeli jk. O m 

dat hierover reeds veel geshreven werd gaan we er hier 
niet op in . 

1 cent 

Zoveel als er bekend is van de V2 cent, zo weinig is er 
bekend van de andere waarden. Van de 1 cent zijn twee 
zettingen beschreven door Van Woerden, waarbij aange

tekend moet worden dat hij een vergissing In zi jn 
schema had opgenomen die ook Cerrish in zijn artike

lenserie heeft overgenomen. 
Gelukkig heeft het Postmuseum enkele grotere eenhe

den, met als topstuk het veldeel van 160, terwij l ik mijn 
eigen complete vel heb kunnen vergeli jken met grotere 
eenheden bij andere verzamelaars. Op alle kleine details 
wordt niet ingegaan. Hier worden slechts enkele gege

vens aangedragen, waarmee specialisten wel verder zu l 

len kunnen en wil len werken. 
Uit de bestuder ing van de mij bekende vellen en velde

len valt te noteren dat de proeven zijn gedrukt van één 
enkele plaat zet t ing A, maar met secundaire varianten die 
niet voorkomen in het veldeel van 160 in het Postmu

seum, dat ook zett ing A is. 

Plaatvarianten aangegeven door Van Woerden voor de 
1centzegel (wordt vervolgd) 
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Familieberichten 
tijdens het beleg 

van Parijs 
1870/1871 

Zoals wel algemeen bekend mag worden verondersteld is 
de stad Parijs ti jdens de Frans-Duitse oor log in 1870/1871 
geruime t i jd belegerd en hermetisch afgesloten geweest 
door de Duitse legers. Van 19 september 1870 af tot en 
met 28 januari 1871, was het onmogel i jk van Parijs uit met 
behulp van de gebruikel i jke communicat iemethoden 
contact te onderhouden met de wereld buiten dit ge
bied. Op talloze manieren is van Franse zijde getracht 
verbindingen te bli jven onderhouden . En dit is na een 
week reeds gerealiseerd voor berichtgeving van Parijs uit 
met de provincie en de verdere bu i tenwere ld, namelijk 
door middel van bestuurde luchtbal lons, de zogeheten 
,,Ballons montés" . 
Het gebruik van bestuurbare luchtbal lons, in Frankrijk 
reeds langer bekend en in gebruik, maar nu voor post
vervoer, is een groot succes geworden. Het heeft er zeer 
veel toe bijgedragen dat de ,, Franse espri t" , van Parijs 
uit, in het gehele land levend kon bl i jven en als zodanig 
een enorm tegenwicht kon vormen voor de zo pi jnl i jke 
en zo snel achter elkaar behaalde Duitse overwinningen 
aan de diverse f ronten. De 67 ballons, waarvan 55 met 
post aan boord , hebben de faam van Frankrijk hoog ge
houden. 

Omgekeerde berichtgeving 
Omgekeerde berichtgeving, dat wi l zeggen van de pro
vincie uit naar Parijs, is veel moei l i jker geweest. Dit is 
uiteindeli jk alleen gelukt met behulp van de duivenpost, 
dat wi l zeggen van de , ,p igeongrammes". Hiermede zijn 
van begin november af (8 november 1870) duizenden of
ficiële famil iebrlchten naar Parijs overgebracht. Dit was 
mogeli jk, omdat per ballon van Parijs uit ook postduiven 
zi jn overgevlogen. In totaal zi jn ru im 380 postduiven op 
deze wijze vervoerd, waarvan er ongeveer 300 in Tours 
bij de autori tei ten zi jn aangekomen. Helaas zi jn hiervan 
maar een zestigtal behouden retour in Parijs aangekomen 
met ber ichten. De vluchten mislukten veelal door de 
slechte weersomstandigheden. Maar toch heeft dit be
trekkel i jk gering aantal geslaagde postduivenvluchten een 
schat van gegevens overgebracht. Dit succes is bereikt, 
omdat de Fransen erin waren geslaagd op ingenieuze 
wi jze, met behulp van typografische methodieken, per 
postduif een zeer groot aantal sterk verkleinde opnamen 
van uiterst regelmatig en duidel i jk drukschri f t mee te ge
ven. Wederom een voorbeeld van de Franse vindingri jk
heid. 
Met behulp van de Ballons Montés voor berichtgeving 
van Parijs uit en dank zij de pigeongrammes voor berich
ten naar Parijs is in pr incipe famil iecontact en informatie 

5> 
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1. Brief vervoerd met de ballon Jean-Bart nummer 7, op 14 okto
ber 1870 's namiddags te 13.15 uur opgelaten van het Orleans-
station, geland te Fond-de-l'Esprit, vijf kilometer ten noorden 
van Nogent-sur-Seine in tiet departement Aube. Vertrekstempel 
Paris (60) 14 oktober 1870, aankomststempel Chagny 76 oktober. 
De postzegel is afgestempeld met de volle ster van Parijs 

wederzi jds mogeli jk geweest. Een aardig voorbeeld hier
van is te demonstreren met een aantal van mijn Ballons 
montés-brieven en enig speurwerk in het ,,Musée de la 
Poste" in Parijs. 

2. Brief door afzender dan wel ontvanger voorzien van een volg
nummer, vervoerd met de ballon Jules-Favre nummer 2, opgela
ten van het Noordstation op 30 november 1870 te 23.30 uur 's 
avonds, geland te Eiseveno bij Locmaria (Belle-lsel-en Mer) in 
het departement Morbihan. Vertrekstempel Pans Central 29 no
vember 1870, aankomststempel Beaune, 5 december 1870. 
Het paart/e postzegels (10 centimes. Beleg van Pan/s) is afge
stempeld met de volle ster van Parijs 
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Serie van zeven 

Interessante filatelistische bi jzonderheden zi jn kenmer
kend voor een serie van zeven bal lonbrieven, alle gedu
rende het beleg door één en dezelfde briefschrijver aan 
zijn in de provincie wonende moeder gericht. De auteur 
is onder dienst in Parijs, ingedeeld bij het in het Hotel de 
Vil le (het stadhuis) gelegerde bataljon. Bekend is dat de 
te verzenden post van deze eenheid door de fourier in 
het oude hoofdpostkantoor werd gedeponeerd en aldaar 
afgestempeld. 
Maar net zoals omstreeks kerstmis en nieuwjaar de post 
op bepaalde momenten grote opeenhopingen laat zien is 
dit ook vaak met deze post van militairen gebeurd. Ook 
hier zijn door een groter aantal - t i jdel i jke - employés 
dan normaal het geval is, allerlei oude stempels voor de 
afstempeling gebruikt . 
Zeer bekend is in dit geval het oude kleinrondstempel 
,,Cachet ä Date No 15". Hierdoor ontstaat een karakteris
t ieke afstempeling, zoals we die bi jvoorbeeld ook ken
nen van de Franse nieuwjaarsafstempelingen (Cachets du 
Jour de l'An). Filatelistisch heeft de serie Ballons 
montés-brieven interessante afstempelingen. Maar deze 
ballonbrieven zi jn ook o m posthistorische redenen inte
ressant! De oudste brieven van deze serie, verzonden 
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die tijdens het beleg van de Franse hoofdstad door middel van 
postduiven naar Parijs zi/n gezonden 
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UVtlitl. —bicy, liistilul.banles [Uitaile* 
Recii lellres. Uien \oub (imlcge cuinmc iiou-̂  
20, Giiéiet '(iieiiSL') — \iidiiiii. 

OllENOßUC — Hi'bei 1. \ a \ a n i i . 11. .\ttendu 
lon;4loiiii)> aisfiil-soiivernemeiil. regu hier. 
Parlons ijour Ruiiio demaiii, doune nouvel-
les.—Hebei l. 

MÈZIX. — Parent, 19, rue Auber. Parih 
Sanléb bonnes. Partons your Nérac 1" de 
i-'embro.—Parent, l Nanlon. 10, avenue d'Ky-
lau. Santes bonnes. Partons a Nerac I" dé-
cembic, a moins qnc lu ladiques autre pav> 
avant eo teruie.—Nanlon. 

LE JW.Yi'.—Nic'^lav, UU' do Lille, «O, Pans 
Tousbien poitaii' —\'n-ol:iy-Monlfort. î  Clo-
lilde, lue ItieÜPville. "iS, Paris. Kcrire a Mi-

liLi, rne Bel--\ir. 44, aii Man-.. 
fli/lf/A£.—Moiel-D.nlly. \2. l)Oulevard Ma-

. en Ui. Tons bien poitanls 15 novemlire; in 
iormer Jules; lettres lerups.—Guillemot 
Delahalme, 10 Coq Heron. Re<;u lettre, eni-
brassons lous ; courage. — Grapin. S Ueblic 
12. rueChauchat. Tons allonsljien partout.— 
Marg\ciile. Ji Jacipips-on, 84, rue Assas Ko- , 
ru deu\ k t t res ; .suis a Beanne; amities.—/ 
Philosopliofls. ^ ' 

yliCA'/i,—Transine, lue Kodier, 4 Pasnuu-
\elles; tres inquiete. Eenre vite par pigeon , 
enxcrrai argent apies guerre. —Transine, i 
Chevalier, rue Pigale, J6. Pas nouvelles: tres 
inquiete ; ecriie vite par pigeon; enverral ar
gent apres guerre.—Chevalier. ^ Rolland, rue 

liagnie 'V bitaillo 
Elise. 

Sl-r\nGEiL\—i 
l'ou-. bunne --anti 
Satlionay; voir BL 
—Uumas. 

MOM'ßiRD.—'Sl 
Bonne santé, lei 
Bernard. Charles, 
en Suisse Bourgo 

uwEzy—m-i' 
me, lilleen Belgn 
ui,----i Bemelle/-2 

/>/f/-'/-'£.—Bant 
Il eb re> ui",, loui 
sepb. l.iure.t.obli 
iKiuve'l'-^ ; .i|ip,ii 

liQIWtAL l —G 
bonne santé. Peti 

COL'ltlTÄA}.-
ni.irinc, furtXois; 
iiioi —Krnesline' 

/./.s/£(/ V —Ogi 
l'ei jj.ind uioi 1. A 

mOUMLU:.—'. 
bcurg Sanle boi' 
scr^.—Cleinenlin 

VIMOLTIEHS. -
tranquilles, bieu 
Angelp Dubost. 

HOintRS.—l\ 

4. Opname van een deel van een bladzijde uit het eerste deel 
van de Recueil met onder BEAUNE de vermelding: - Moret-
Dailly, 12, boulevard Magenta. Tous bien portants 15 novembre; 
informer Jules; lettres re^us. -Guillemot, -na het adres het vol
gende: Allen goed gezond op 15 november; stel Jules op de 
hoogte; brieven ontvangen. - afzender. 

aan mevrouw Gui l lemot - de moeder van de schrijver - , 
respectieveli jk op 28 september 1870 (afbeelding 1) en 14 
oktober 1870, zi jn geadresseerd naar Chauvenay bij 
Chagny. Later echter, te beginnen met de brief van 29 
november 1870 (afbeelding 2), zi jn ze gestuurd naar 
Beaune (chez Mme Moreau). Met andere woorden de 
briefschri jver heeft geweten dat zijn moeder - t i jdel i jk -
is verhuisd. Hiervan moet hij bericht hebben ontvangen 
en dat was alleen mogeli jk via de duivenpost. 
Vandaar dat ik een uitstapje heb gemaakt naar het , , M u -
sée Postal" in Parijs om daar het ,,Livre des Dépêches par 
Pigeons" te raadplegen. Dit boekwerk bestaat uit een 
zestal groot formaat journaals, die alle privé duivenpost-
berichten van 8 november 1870 af (officiële datum van in 
voer ing van de duivenpost) bevatten. Deze boeken zi jn 
reeds kort na de wapenstilstand (einde februari 1871) 
door de autoriteiten in Tours en Bordeaux off icieel over
gedragen. De titel van dit werk heeft de navolgende 
tekst: afbeelding 3. 

In het eerste deel van dit boekwerk is door vl i j t ig zoeken 
inderdaad een bericht gevonden afkomstig van de famil ie 
Gui l lemot, bestemd voor zoon Jules. Van hem weten we 
uit de correspondentie dat hij was ingedeeld bij het ba
taljon van het ,,Hotel de V i l le" . Het bericht dat mijns in 
ziens duidel i jk aantoont welke berichtgeving hem ui te in
deli jk moet hebben bereikt, is opgenomen in afbeelding 
4. 
Helaas geeft het bericht niet met 100% zekerheid aan dat 
,,Chère M a m a m " is verhuisd; het wijst echter toch wel 
zeer u i tdrukkel i jk op contact. En daardoor is het begri j 
peli jk dat zoonl ief van Parijs uit zi jn brieven toch van het 
juiste woonadres kon voorzien. Inderdaad een aardig his
torisch famil iegebeuren uit de voor ons als fi latelisten 
zo boeiende periode 1870/1871. 

A. PH. KRIJFF 
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Gevaarlijke vervalsingen van kostbare 
Nederlandse zegels! 
De exhorbitant hoge prijzen voor , , tops tukken" onder de 
Nederlandse postzegels stimuleren ongetwi j feld de activi
teit van l ieden, die meer of minder geslaagde vervalsin
gen weten te produceren. 
Tot de onzes inziens minder geslaagde vervalsingen 
welke wi j onlangs ter keuring ontvingen behoorden een 
gestempelde 10-guldenzegel van onze bontkraagemissie 
en ongestempelde exemplaren - zonder gom - van de 
Nederlandse Jubileumzegels 1923 van 2'/2 en 5 gulden. 

Op het eerste gezicht maakten z i j , zowel wat papier-
kleur, zegelkleur als tanding betreft, een enigszins echte 
indruk, maar het bij de plaatdruk van deze zegels beho
rende reliëf ontbrak ten enenmale, zodat het slechts -
uiteraard vals getande - kleurenfoto's bleken te z i jn ! 
Voor hen wier v ingertoppen het verschil tussen de op
pervlakte van gegraveerde (plaatdruk-)zegels en zegels in 
boek- of offsetdruk niet kunnen voelen is zilverpapier of 
aluminiumfol ie een bruikbaar hu lpmiddel . Door zacht 

Echt Vals 

voor uw 
boekenplank 

Belangrijke literatuurveiling bij vie
ring van Po & Po's zesde lustrum 

De bibl iotheek van wij len de be

kende propagandist voor de filatelie 
de heer K. E. König (1909-1966) zal 
worden verkocht via een schrifteli jke 
vei l ing. Door het verspreiden van zijn 
boekeri j meent het bestuur van Po & 
Po in de geest van wi j len Erwin König 
te handelen. 
De catalogus zal na gereedkomen 
begin november, franco worden toe
gezonden aaan degenen die vóór 15 
oktober ƒ 1,50 hebben overgemaakt 
op postgiro nummer 3.574.365 van C. 
M. H. J. Maas te 's-Hertogenbosch. 

Hans Meier zu Bissen - Canzsachen-
Spezial-Katalog Deutschland ab 1933 

In Duitsland zi jn de postwaardestuk-
ken een geliefd verzamelgebied ge

worden . Dat bl i jkt alleen al uit het 
feit dat een derde catalogus versche
nen is; na de Neuer Ganzsachen Ka
talog en de Michel nu de Borek. Op 
zich v ind ik dat niet zo'n gunstige 
ontwikke l ing, één catalogus per land 
is vo ldoende, ledere catalogus heeft 
meestal zijn eigen nummering en dat 
maakt de verzamelaars het leven 
maar moei l i jk. Eén van de redenen 
voor het verschijnen van de Michel 
en de Borek zal wel zijn dat het NCK, 
die de eerste was, alleen verkrijgbaar 
was voor de leden van de Berliner 
Canzsachen-Sammler-Verein, de ver
eniging die de uitgifte verzorgde. Het 
gat dat hierdoor ontstond werd op
gevuld door de Michel , met nu al 
een verkoopci j fer van 30.000, waarvan 
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wrijven op de hiermede bedekte zegels kri jgt men van 
plaatdruk een zwak beeld op dit zilverpapier, maar van 
boek- en offsetdruk bl i j f t het volkomen glad 
Veel gevaarlijker dan deze nogal naïeve namaaksels zi jn 
enkele andere door ons ter keur ing ontvangen exempla
ren van dezelfde zegels, welke wel m zeer goed uitge

voerde plaatdruk zijn vervalst De eigenaar deelde ons 
mede dat zij uit Amerika afkomstig waren 
Toch zi jn ZIJ - gelukkig - wel op enkele punten als ver
valsing te herkennen en wi j zul len er daarvan enkele la
ten volgen om onze lezers m staat te stellen de eventueel 
m hun bezit z i jnde zegels hiermede te vergeli jken 

De voornaamste verschil len zijn 

21/2 gulden 1923 

Papier 

Tekening 

Bovenste punt van de 
scepter 

Gekleurde streepjes 
tussen grote zui len 
en gearceerde bogen 

Bovenste oog van 
de tweede 8 van 1898 

Rechter poot van 
de eerste N van 
NEDERLAND 

Echt: 

Tamelijk dun en soepel 
creme-kleurig papier 

Min of meer stomp 

Dik, vri jwel de 
gehele ruimte 
opvul lend 

Een diagonale lijn 
m het midden en 
een bijna tegen de 
rechterrand 

Op een lijn met 
de basis van NEDERLAND 

Vals: 
Nogal dik en 
stug crème
kleurig papier 

Met scherpere punt 

Veel dunner 
waardoor meer wi t te 
ruimte 

Slechts een 
lijn in het midden 

Iets lager 
door lopend dan 
de basis van NEDERLAND 

LA van NEDERLAND Losstaand van elkaar Aan elkaar verbonden 

Tanding Grote gaten 

Dezelfde verschillen gelden behalve voor wat betreft het 
papier, ook voor de 5-guldenzegels van 1923 Deze is als 
echte zegel gedrukt op vnj hard maar aan de achterzijde 
toch enigszins doorzicht ig papier, terwij l voor de valse 
zegels een dik wi t , geheel ondoorzicht ig papier is ge
bruikt 
Van deze vervalsingen zagen wi j twee ongestempelde 
2'/2-gulden- en een ongestempelde 5-guldenzegels, als
mede een gestempelde 2V2-guldenzegel De stempelaf
druk van deze laatste was erg zwak, maar deed eerder den
ken aan een der thans m gebruik zi jnde model len dan aan 
een in 1923-1924 gebruikt stempeltype 
BIJ Van Dieten's Postzegelveilmgen toonde men ons nog 

Meestal tamelijk 
kleine gaten 

twee, eveneens vervalste gestempelde 5-guldenzegels 
van deze emissie, waarop een vol ledig afgedrukt, goed 
gel i jkend, maar toch vervalst poststempel met korte mid-
denbalk van Maastricht 23 II 2N 1924 met stempelnum-
mer 7 voorkwam 
W I J zouden verzamelaars en beleggers dan ook dr ingend 
wil len aanbevelen deze kostbare zegels goed te beki jken 
en eventueel eerst te laten keuren, alvorens tot def in i 
tieve aankoop over te gaan' 

DRS A VAN DER WILLIGEN 

Hoofd van de Bondskeuringsdienst 

de derde druk nog dit jaar verwacht 
wordt 
Borek heeft als samensteller Meier zu 
Eissen aangezocht, de man die ook 
het NGK-deel Duitsland 1945-1974 
verzorgde Daardoor zi jn gelukkig 
beide nummeringen hetzel fde, een 
zorg minder voor de verzamelaars 
Een voordeel van deze catalogus is 
dat de meeste stukken er m hun ge
heel op afgebeeld zi jn Een deel van 
de stukken - bezette gebieden 1938-
1945 en de particuliere briefkaarten -
IS zelfs m kleur afgebeeld Voor de 
rest IS alleen het rode gedeelte in 
kleur, de rest is zwart-wit 
Al met al een heel mooie catalogus 

C STAPEL 

Uitgave - Verlag Richard Borek, Breite 
Strasse 25/26, Brunsv/ijk, bestelnum
mer 6801, 320 bladzijden PnjS 23,— 
DM, te storten op postrekening Han
nover 86-304 

Stanley Gibbons British Common
wealth Stamp Catalogue 1977 

Hoe er ieder jaar aan deze catalogus 
gewerkt wordt bewijst wel het aantal 
dankbetuigingen m het voorwoord 
Daaruit bl i jkt dat m achttien landen 
de catalogisering is verbeterd Wij 
zul len deze niet opsommen, wie de 
catalogus koopt kan het zelf lezen' Er 
IS een schat van gegevens m opge
nomen, die zelfs de gevorderde ver

zamelaar in staat stelt zi jn collecties 
juist op te bouwen 
De prijzen zijn natuurl i jk over de ge
hele linie hoger geworden en niet al
leen met de mflat ietrend die m Enge
land zeer hoog is, de stijgende vraag 
voor de klassieke zegels heeft de no
teringen hier en daar aanzienlijk 
doen toenemen 
De verzamelaars van de Gemenebest-
landen hebben aan deze catalogus 
een prima hulpmiddel 
H 

Uitgave Stanley Gibbons Ltd, 391 
Strand, Londen Vertegenwoordiger 
voor Nederland Van Dieten Boeken 
Import, Tournooiveld 2, Den Haag 
Prijs ƒ 32,— 
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Nederlands Postmuseum/)aarver$lag 
1975 

Als alti jd is het jaarverslag van het 
Nederlandse Postmuseum keurig ver
zorgd. De inhoud is ditmaal een be
schri jving van wat het museum te 
bieden heeft en wat nog meer gebo
den zou kunnen worden als er maar 
meer en vooral geschikte ruimte ge
vonden zou kunnen worden. Ver
heugend is het dat een begin kon 
worden gemaakt met het uitstallen 
van de wereldverzameling postzegels. 
De belangstell ing van het publ iek 
nam iets af, vooral tijdens de mooie 
zomermaanden: 48.560, dat is 2.500 
minder dan in het voorafgaande re-
cordjaar. 

Te bestellen door ƒ 1 , — te storten 
op postgiro 162000 van het Postmu-
seum te 's-Cravenhage. 

Over de maatschappelijke betekenis 
van een kunst- en vormgevingsbeleid 
bij PTT 

De toespraak die drs. H. J. A. M. van 
Haaren op 2 april 1976 gehouden 
heeft bij zijn afscheid als esthetisch 
adviseur der PTT is in druk versche
nen. Het is wel aardig te lezen dat 
Van Haaren met instemming een uit
spraak gebruikt van Jhr. W. Sand-
berg, die de postzegel heeft ontwor
pen die de omslag van dit Maandblad 
siert: ,,de kunst van vandaag/toont 
de realiteit van het onzichtbare/grote 
kunst is alti jd exper iment/Creco, 
Rembrandt, Van Gogh, Picasso/grote 
kunstenaars leven nu/maken ons ver
t rouwd met het heden/bereiden ons 
voor op wat komt " . 

Gedrukt in opdracht van het Staats
bedrijf der PTT door de Staatsdrukke
rij te Den Haag naar aanwijzingen van 
de Dienst voor esthetische vormge
ving. 

Michel Briefmarken-Katalog Deutsch
land 1977 

Op de voet van de grote ,,Spezial" is 
de kleine Duitsland van Michel ver
sehenen. Met meer dan 480 bladzi j
den op een f l ink formaat en afbeel
dingen van alle zegels heb je toch 
een uitgebreide catalogus in de hand, 
die vri jwel alt i jd het gezochte ople
vert. 

Uitgever: Schwaneberger Verlag 
GmbH., München. Vertegenwoordi
ger voor Nederland: Auf der Heide's 
Postzegelhandel, Hilversum. Prijs 
f 25,—. 

Neues Handbuch der Briefmarken
kunde 
Nr. 45, Dänemark 1925-1972 
Nr. 46, Israël 1-15 Mai 1948 

De Arbeitsgemeinschaft ,,Neues 
Handbuch der Briefmarkenkunde 
e.V." van de (West)duitse bond pu
bliceert regelmatig nieuwe deeltjes in 
deze serie. 
Dr. Arno Debo, internationaal juryl id, 
behandelt het moderne Denemarken, 
met de hulpuitgif ten voor de Färöer, 
1940-1941, de veren sinds 1919, de 
dienstzegels 1921-1968 en de fiscaal
zegels 1923-1924. Deze studie - 144 
bladzijden groot is op goed papier 
gedrukt . De leden van de werkge
meenschap genieten kort ing op de 
normale prijs van DM 19.50. 
Het Israëldeel, dat dezelfde omvang 
heeft, beschrijft de Minhelet Ha'am 
periode, de veertien dagen vooraf
gaande aan de proclamatie van de 
joodse staat op 14 mei 1948. De au
teur is de Zwitser Ernst Fluri. Een 
handig hulpmiddel om stempels op 
echtheid te controleren is een bijge
voegd doorzicht ig blad waarop zeven 
stempels op ware grootte zijn afge
drukt . Deze publikatie is een bewer
king naar een eerdere uitgave in de 
Engelse taal. Prijs DM 19.50. 
Beide boekjes zijn uitgegeven met 
geldeli jke steun van de Duitse Stich
t ing Filatelie. 

Besteladres: Andreas Salzl, Brennerstr. 
1, Schwandorf. Postscheckkonto van 
de Arbeitsgemeinschaft: Frank
furt/Main Nr. 977 02-605; Bankreke
ning: Stadtsparkasse Schwandorf, 
Konto-Nr. 6486-BLZ 75051040. 

Die Geschichte der Seefahrt auf 
Briefmarken Luis Maria Lorente 

In een vertaling uit het Spaans door 
Rolf Gersbacher is deze ,,geschiede
nis van de zeevaart" verschenen als 
nummer 11 in de filatelistische serie 

van de Zwitserse thematische vereni
ging (SMV). 
Het boekje beslaat ruim zestig blad
zi jden en is in klein offset op goed 
papier gedrukt. De afbeeldingen zijn 
door het gekozen drukprocédé niet 
alt i jd even scherp. De inhoud is de
geli jk. 
Dr. Ernst Schlunegger, voorzitter van 
de Zwitserse thematische vereniging 
die in 1946 de FlP-groep ,,Schiffe und 
Schiffahrt" heeft opgericht, wijst er in 
zi jn nawoord op dat zich sinds 1964 
toen het manuscript door de auteur 
werd afgesloten, vele nieuwe ontwik
kelingen in de scheepvaart hebben 
voorgedaan. 
Bij di t boekje was een aflevering ge
voegd van het voortreffel i jke kwar
taalblad van de Zwitserse thematische 
vereniging: Thema International (In
ternationaal mededelingenblad voor 
de thematische filatelie), dat voorna
meli jk in het Duits wordt gedrukt. 

Te bestellen door 15,— Zwitserse 
francs over te schrijven op postgiro 
Bern nr. 30-28152 Schriftenreihe SMV, 
CH-3250 Lyss, Schweiz. 

INTERPHILA '76 

Het enige internationale adresboek 
dat regelmatig verschijnt en nu aan 
zi jn veertiende druk is gekomen. Er 
zi jn meer dan vierhonderd verschil
lende verzamelgebieden met bi jbe
horende adressen in dit naslagwerk 
opgenomen. Voorts vindt men er a-
dressen in van handelaren, uitgevers 
van boeken en ti jdschriften op filate-
listisch gebied, alsmede adressen van 
verenigingen en bonden in verschil
lende landen, voornameli jk Duits
sprekende. 

Uitgave: Verlag Ludwig Helwig, Spat-
zenweg 11, Postfach 47, D-8210 
Prien/Chiemsee. Te bestellen door 
DM 15.50 over te maken op postgiro 
München 1775 99-803. 

RECTIFICATIE 

Op bladzijden 436 en 445 van het jul i /augustus-nummer van dit 
maandblad schreven wi j b i jzonderheden over de speciale enve
loppen ,,Dag van de postzegel 1976". De daarbij vermelde 
prijzen gelden echter uitsluitend bij aankoop op de vieringen. 
Bij toezending per post dienen de pri jzen met 60 cent per 
enveloppe te worden verhoogd. 
Indien u reeds heeft betaald op één van de aangegeven 
rekeningen, verzoeken wij u uw betal ing te suppleren. 
Onvoldoende bedragen zullen worden teruggestort. 
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De Franse 
telefoon-
bewijszegels 

Deze Vignetten, waarover in feite maar erg weinig be
kend IS, zijn eigenli jk geen zegels maar poststukken 
Doordat ze weliswaar aan elk der vier zi jden getand zi jn 
worden ze m alle catalogi als ,,zegels" beschouwd, doch 
ze werden niet uitgegeven om opgeplakt te worden en 
het zijn beslist geen zegels ten behoeve van postale fran
kering 
Wat zijn ze dan wel precies? Juist omdat over deze vig
netten tot nu toe zo wein ig l i teratuur bestaat is het nutt ig 
er wat meer gegevens over te publ iceren 
Behalve Frankrijk zi jn er slechts weinig landen die dit 
soort , , telefoonzegels" hebben uitgegeven België, Oos
tenri jk, Beieren en Monaco 
Franknjk is met een dertigtal zegels veruit het land dat 
op dit gebied het meest interessant is om een verzame
ling op te zetten, hoewel sommige van deze nummers 
heden ten dage erg moei l i jk te vinden zullen zijn Vooral 
loont het de moeite - voor stempeil iefhebbers althans -
gebruikte exemplaren te verzamelen, omdat dan vooral 
blauwe telegraaf- en telefoonstempeis kunnen worden 
gevonden, maar tevens ook stempels van hulpkantoren, 
zowel in de Franse metropool als in de provincie 
Overigens komen deze vignetten nogal eens voor met 
speldeprikgaatjes, dit word t niet als beschadiging be
schouwd, omdat deze - bij afgestempelde exemplaren al
thans - zijn ontstaan doordat de zegels door de ambte
naar, na inname, met een speld bij elkaar werden gesto
ken 

Telefoon in 1878 
De telefoon verscheen m Frankrijk voor het eerst op de 
Wereldtentoonstel l ing in 1878 te Parijs Reeds spoedig 
daarna verkreeg een drietal maatschappijen vergunning 
van de Staat voor de exploitatie ervan Weldra kwamen 
ze tot een fusie, onder de naam Societe Generale des 
Telephones Deze maatschappij had echter uitsluitend 
het exploitatierecht De staat zelf had het monopol ie van 
de constructie van het te lefoonnet 
In 1886 verkreeg de nieuwe telefoonmaatschappij van het 
ministerie voor Post & Telegrafie een concessie voor 35 
jaar, die door het Franse parlement op 1 september 1889 
werd geratificeerd 

Openbaar in 1885 
In 1885 installeerde de staat de eerste openbare te le foon
cabines in het te lefoonkantoor van het beursgebouw te 
Parijs Het publiek werd m de gelegenheid gesteld om te 
telefoneren met de Parijse telefoonabonnees Volgens 
Dienstorder no 844, moest men, als men een telefoonge
sprek wenste te voeren, eerst een , , t icket" aan het loket 
kopen, dit moest aan de ambtenaar bij de telefooncabine 
worden afgegeven, die het, bij het verlaten van de tele
fooncel, afgestempeld teruggaf 
Omdat er later nog al eens wat fouten werden geconsta
teerd, werd nadien het bonnet je doormidden gescheurd 
en het rechtergedeelte - waarop het tarief stond vermeld 
- moest door de ambtenaar als bewijsstuk bij de verant-

woordmgsl i jst worden gevoegd Maar in de prakti jk is 
daarvan niet veel terecht gekomen De vignetten werden 
m hun geheel door de ambtenaren ingehouden ' Ook 
konden de aanvragers, indien het gesprek om een of an
dere reden niet doorging, de niet-gebruikte tickets in 
hun bezit houden, om die dan later te gebruiken 

Zeldzame eerstelingen 
De eerste twee vignetten die voor gesprekken met de 
nieuwe telefoon moesten worden gebruikt dateren uit de 
periode van voor 1885 Ze zijn in boekdruk gedrukt door 
de Nationale drukker i j te Parijs en uitgegeven in boekjes, 
waaruit ze werden geknipt of gescheurd van een , ,sou
che" die in het boekje achterbleef De vignetten zelf wa
ren ongetand 
Er bestonden twee tariefwaarden, 25 centimes en 50 cen
times met volgnummers die zowel op de zegels als op de 
souches voorkwamen 
Deze beide eerste zegels zi jn bi jzonder zeldzaam en 
wanneer ze ooit eens op een veil ing opduiken dan bren
gen ze zeer hoge pri jzen op (Yvert nummers 1 en 2, 
afbeelding 1) 
In 1885 verschijnen dan de zegels met inschrift Ministère 
des Rostes et Telegraphes Het zegelbeeld rechts ver
toont hetzelfde vignet als bij de telegraaf- en pneumat i -
queformul ieren - het ontwerp van Chaplain dat in 1876 
als tweede, achter dat van Sage, werd gekozen Het in-
schrift onder het zegelbeeld is hier onveranderd TELE-
CRAPHE De zegels zi jn gedrukt m boekdruk, op wit , 
kartonachtig papier met gekleurd fond , waarop te lezen 
staat Ministère des Postes et des Telegraphes, in wi t te 
lettertjes De tanding is 13V4x13V2 Het tarief bedroeg 50 
centimes voor een gesprek van vijf minuten (Yvert 4) 

1 A 25 centimes met TELEPHONES op de tussenstrook 

B 25 centimes met letter S en versienng 

C 50 centimes met TELEPHONES 

De zegels werden gedrukt in stroken van tien en doorlopend 
genummerd links op de souche en rechts op het bonnetje, 
beide met hetzelfde nummer 
Op de niet geperforeerde tussenstrook een doorlopende tekst, 
gescheiden door een versiering Het schema hiervan is, gere
kend naar het laatste cijfer, als volgt 
O versiering gevolgd door de letter T 
9 ELEPHONES (afbeelding C) 
8 versienng gevolgd door letter M 
7 IN 1ST ERE D 
6 ES POSTES 
5 ET DES TE 
4 LECRAPHES 
3 S gevolgd door versiering 
2 TELEPHONE (S) (afbeelding A) 
7 S gevolgd door versiering (afbeelding B) 

SEPTEMBER 1976 4 9 9 



■IVISTEIIEdti POSTFS rUtitELIGILlI' 

TILÉPHO 

l i l 
Dfc 5 M V ^ ^ J ^ V 

A paitit des cahhie^f^pfjoiiiqites j 
otivertes au piiUifi^ ■TËLEGRAPHgl 

2. 25 centimes voor gesprek uit een openbare telefooncel 

Het volgende t icket was er een van 25 centimes. Het was 
alleen bestemd voor gebruik in de openbare cabines van 
de zogeheten secondaire te lefoondistr icten. Het bleef in 
gebruik tot de tariefverlaging in Parijs in 1896 (Yvert 3, 
afbeelding 2). Deze zegels zijn bekend met stempel AN

NULÉ in kastje. 
In 1887 werd de te lefoonl i jn ParijsReims in gebruik ge

lll\KTiut ilfs re^TFsflil.IFIEf.ll\l 

T E L E P H O N E S 

1)1 5 ' l iNl I I s 

Si'i vwo tflt''i>liailitin/' 
il liiiiiiuc distimr'. 

3. 1 franc voor gesprek met Reims, Rijsel en Le Havre (lange af

stand) 

steld. Hiervoor kwam het vignet van 1 franc, met inschrift 
Service téléphonique ä longue distance (Yvert 5, afbeel

d ing 3). 
Eveneens in 1887 installeerde men de verbinding Parijs

Brussel; daarvoor diende de zegel van 3 francs met het 
inschrif t : Serwce téléphonique international (Yvert 6, af

beelding 4). 

IIIMSTE«!: dei POSIES (I dtïIELECIHrJES 

TELEPHONES 

Bulletin k Copersalii 
DC 5 WINUTIS 

Servire tiHéphoui'ii(é^ ■ 
iHteniattonal. ' \ 

4. 3 francs voor gesprek met Brussel (internationaal) 

Ingaande 1888 wordt de dienst der Post & Telegrafie on

dergebracht bij het Ministerie van Handel. Het inschrift 
op deze zegels verandert dan in Pastes et Télégraphes. 
De ondergrond van dit nieuwe zegeltype wordt gevormd 
door de woorden : Postes et TélégraphesTéléphones. 
De vier reeds verschenen waarden komen nu in de 
nieuwe uitvoer ing; de 25 centimes verscheen pas in 1896, 
de andere drie waarden in 1888 (Yvert 7, 9, 10 en 11). 
In 1891 werd een speciale zegel van 30 centimes uitgege

ven voor de Interlokale telefoondienst bij nacht (Yvert 8). 
Er bestond aanvankelijk weinig belangstell ing om dit vig

5 Minutes 
dans ie service Iflca] 

3 Minu te s 
(Jans le service imcruibain 

25 

5. Opdruk 25 centimes voor lokaal gesprek van 5 minuten of in

terlokaal gesprek van 3 minuten 

net te gebruiken; het waren voornameli jk de krantere

dacties die hiervoor belangstell ing hadden. 
In 1896 komt er een tar iefwi jz iging: 25 centimes voor een 
gesprek van vijf minuten binnen de lokale dienst en voor 
drie minuten bij een interlokaal gesprek. Daarvoor wor

den de zegels van 25 en 50 centimes in rood (Yvert 12 en 
13) en in blauw (Yvert 14, afbeelding 5) overdrukt. Ook 
verschijnt er voor dit nieuwe tarief een nieuwe zegel met 
de gespreksduur vijf en drie minuten in rood ingedrukt 
(Yvert 15, afbeelding 6). 

POSTES & TÉLÉGRAPHES j 
TELEPHONES >'■ 

BULlETINMEéSATÉ 
t^ *MM 'I iV* 

DANS LE SinVïCC lÓCM » 
DANS 

vftw^j L.i. oil\tt\.>L. L \fZ^J\ I j r>iÉ\».̂ .. j / y p |*_i_' rŷ Ti 

•IS Lh SJ^RyjCl_INTfRURHMN ä _ 

6. 25 centimes voor lokaal gesprek van 5 minuten (rood gedrukt) 
of voor interlokaal gesprek van 3 minuten (rood gedrukt) 

Ingaande eind 1896 af komen vignetten in omloop met 
veranderd inschrift : Bulletin de Communication  A partir 
des cabines téléphoniques publiques. Dit inschrift was 
voldoende omdat in het vervolg de gespreksduur uni

form op drie minuten werd vastgesteld. Het vignet rechts 
in het zegelbeeld met veranderd inschrift TELEPHONES, 
in plaats van TELEGRAPHE. De ondergrond wordt ge

vormd door de woorden POSTESETTELEGRAPHES

TELEPHONES. De vijf tot nu toe verschenen waarden: 25, 

POSTES & TELEGRAPHERi

TAXE"RÉTJU/E 
CoDiiniiniiBlioif 

t tir rff (cabines tikphdiiiqik 

a ()/l''K"ßenliffle's ^| 

7. Rode opdruk Taxe réduite ä 0.15 centimes (recht verlaagd tot 
0.15 centimes) op 25 centimes 

30, 50 centimes, 1 en 3 franc komen hierin voor (Yvert 16, 
17, 18, 19, en 20). De 25 centimes bestaat met opdruk: 
TELEPHONE, maar de authentici tei t is twi j felachtig. De 3 
francs is (vierzijdig) ongetand bekend. 
In 1897 werd, tengevolge van een nieuwe tariefverlaging 
de zegel van 25 centimes in rood overdrukt met de tekst 
TAXE REDUITE ä 0.15 centimes (Yvert 21, afbeelding 7). Er 
zijn ook exemplaren bekend met zwarte opdruk. 

!*«•««•••••<•••<««••••««« 1»W»»WWWIIIHHIM 

POSTES & TÉLÉGRAPHES i 

Apvin ihscabines tcU^hon:{jiic^ \ 
piihhqiies TÊTEPHOWËSl 

MMMitÉUAM 

8. 15 centimes op papier zonder onderdruk voor gesprek uit 
openbare telefooncel 

Ingaande 1899 werden alle telefoonzegels gedrukt op pa

pier zonder onderdruk (afbeelding 8). Dit papier kan zo

wel wit als crèmekleur ig z i jn . Als eerste waarden ver

schenen de 15, 40 en 75 centimes (Yvert 23, 26 en 28). De 
40 centimes bestaat ook geheel ongetand. 
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9. 40 centimes op papier zonder onderdruk met afstempeling Al-
giers/Beurs uit 1902 

x) De 10c., 25c. en 40 c. (Yvert 22, 24 en 26) blijken ook in een 
groot aantal plaatsen in Algerije te zijn gebruikt. De afstempelin-
gen liggen alle tussen 1902 en 1910; sommige nog van na 1 ja
nuari 1910, de datum waarop in het moederland Frankrijk het 
gebruik van deze vignetten werd afgeschaft. 
Dit werd mij getoond door de heer Muller te Vlissingen, waar
voor ik hem erkentelijk ben. 

Per 1 oktober 1901 werd het tarief van alle telefoonge
sprekken verlaagd. Voor een gesprekseenheid van drie 
minuten van een openbare telefooncel uit gold een tarief 
van 15 centimes voor Parijs en 10 centimes in de andere 
steden. Voor dit laatste tarief (10 c.) ku'am een nieuwe 
zegel in circulatie (Yvert 22). Ook deze zegel zou onge-
tand bestaan. 
In 1906 verschenen de andere waarden op papier zonder 
onderdruk: de 25, 30, 50 centimes, 1 en 3 francs (Yvert 
24, 25, 27, 29 en 30). De 50 centimes zou eveneens onge-
tand bestaan. Van de zegel van 3 francs is de juiste uitgif
tedatum nooit goed te achterhalen geweest; Maury ver
meldt het geheel niet in zi jn ,,Histolre des Timbres-
Poste". 

De telefoonzegels zijn per 1 januari 1910 ingetrokken. 
Tot besluit volgt hieronder een overzicht van de tele
foontarieven in Frankrijk in 1900. 

Telefoontanef omstreeks 1900 per gesprekseenheid van 
dne minuten in centimes en francs 

dag- nachttarief 

15 c. 

25 c. 

40 c. 
50 c. 
75 c. 

1 F. 

3 F. 

10 c. 

15 c. 
25 c. 
30 c. 

lokaal 
binnen eenzelfde district, 
of minder dan 25 ki lometer 
binnen eenzelfde departement, 
of minder dan 75 ki lometer 
met andere departementen: 
tot 150 ki lometer 
van 150 tot 225 ki lometer 
van 225 tot 300 ki lometer 
maximum tarief voor binnenland 

De tarieven voor het buitenland zi jn nooit veranderd. 

Omdat er, zoals gezegd, weinig l i tteratuur over dit on 
derwerp te v inden is, was ik aangewezen op hetgeen de 
verschil lende catalogi hierover hebben gepubl iceerd; 
verder brochure no 121 van ,,Le Monde des Philatélistes" 
van Georges Samouel: les Bulletins Téléphoniques. En 
tenslotte dank aan dr. R. Joany die mij met deskundige 
documentat ie heeft wi l len helpen. 

D. DE VRIES A.I.J.P. 

Profijtelijk boekie-trekken 
Op een van mijn vele avondwandelingen - ik kon het 
niet laten als ik langs een postzegelautomaat kwam -
floep een gulden èn zie altijd prijs, zo'n boekje met vier 
of meer zegels werd altijd prompt direct... uitbetaald 
door de PTT. Waarom ik deze trekdrang had weet ik ei
genlijk niet; de een flippert en de ander pokert, terwijl ik 
mij aan ,,boekietrek" schuldig maakte. 
Nu is zo'n afwijking wandelen en dan PTT-
automaatspelen - als je voldoende guldentjes hebt - 'n 
heerlijke zaak. Ik kreeg er vaak een kick van; een gul-
dentje in de gleuf, heedijk, dan een mechanisch gereu-
tel, daarna hand naar de knop, een ruk, prompt weer 
prijs ... een boekje met zegeltjes. 
Het mooist nog met halfgetande zegeltjes erin. Voor mij 
was zo'n avondwandeling met ,,boekietrekken", en dus 
speelgenot, het heedijkste wat er is. 
Terwijl lange tijd mijn automatengetrek alsmaar hoogtij 
vierde heeft zich geheel onvoorzien een zaak aangediend 
en wel omdat er in vele postzegel boekjes verschillende 
teksten werden gedrukt, toch een gek die daar oplet..., 
vind ik. 
Maar ja..., ,,tot dan" en dat gebeurde toen ons Maand
blad PHILATELIE de brievenbus beroerde en op één van 
de advertentiepagina's, voor veel geld postzegelboekjes 
te koop worden gevraagd. Nieuwsgierig bekijk ik de ge
boden bedragen en die liegen er echt met om. 
Ik besluit eens na te gaan wat ik nu aan boekjes bezit, de 
teksten en samenstellingen. Ik sorteer alles en nu blijkt 
dat ik in de loop van de vele avonden met een loopje, 
totaal voor 566 gulden postzegelboekjes uit de automaat 
heb getrokken. 

Daarbij zijn avonden geweest dat ik op de nu aangebo
den koersen voor een bedrag van 70 gulden een boekje uit 
de automaat trok. Kortom, schrik niet, als ik nu deze gehele 
boekjes ,,poet" aan de adverteerder zou verkopen dan 
ontvang ik de lieve som van . . . ƒ 3503,—.'.'.' 
Daf betekent een kleine 700 per cent rendement op mijn 
investenng. Dat komt neer op dubbeltjes per stap vele 
maanden lang . .. 
De kreet ,,het geld ligt op straat" is waar, de kreet dat 
elke trekautomaat je blut maakt is met helemaal waar, 
want in geheel Nededand heeft mijn lieve PTT zegeltrek-
automaten geplaatst. Speel er mee, PTT betaalt meteen 
uit, zonder kansspelbelasting, in zegeltjes! 
Dit is het echt gebeurde sprookje van ,,hoe je al wande
lend bijna njk kunt worden". 

H. DE VRE 

Ö' -V'. 
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agenda van 
filatelist isc he 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek m het okto 
bernummer dienen uiterlijk op 17 september 
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 

TENTOONSTELLINGEN 
25 september: 
Leer-Bingum, Ostfr iesland, Dor fgemein-
schaftshaus, t i jdel i jk postkantoor, b i j zon
dere envelop, speciaal stempel, 9-17 

8-10 oktober: 
Saarbrücken Ferphilex 76, t iende interna
t ionale tentoonstel l ing van de spoorwegf i -
latelisten (Rang I) Kongresshalle In l icht in
gen Herman Kohier, Kaimanstrasse 23, 
D-6600 Saarbrücken 

8, 9, 10 oktober: 
Dag van de Postzegel Vier ing in dert ien 
plaatsen, Alkmaar, Alphen aan den Rijn, 
Amsterdam, Breda, Deventer, Dordrecht , 
Ede, Gron ingen, Rotterdam, Terneuzen, 
Utrecht, Vaals, Weert (jeugd) Zie Bonds-
nieuws 

14-24 oktober: 
Milaan Italia 76, internationale ten toon
stel l ing onder FlP-patronaat Jaarbeurster-
reinen Inl icht ingen A Boerma, Bron-
steeweg 86, Heemstede 

23 oktober: 
Rotterdam De Doelen, Jubi leumtentoon-
stel l ing vijft igjarige Rotterdamsche 
Philatel isten-Vereeniging, dialezing ,,Vijf
t ig jaar k inderpostzegels", receptie, feest
avond met bal na 

23-24 oktober: 
Santpoort Distr ict tentoonstel l ing ter vie
r ing van het veertigjarig bestaan RVS, 
IJmond-mts, Roos en Beeklaan 4 Bi jzon
dere envelop, gefrankeerd met een der 
Amphi lexzegels, kan besteld worden a 
ƒ 1,50 per stuk door het verschuldigde 
bedrag over te schrijven op postgiro 
nummer 390 338 van H ) van Woerkom, 
Kerkerinklaan 72, Santpoort -noord, tele
foon 023-378736 

23-24 oktober: 
Schiphol Vi j f t iende Dag van de Aerophi la-
telie Restaurant De Wi jde Were ld , jub i -
leumtentoonstel lmg veertigjarige Vereeni-
ging van Aerophilatel isten De Vl iegende 
Hol lander, met Zwitserse deelname, vei
l ing, gelegenheidsenveloppen, bi jzonder 
stempel Inl icht ingen F W N Hugen-
holtz. Postbus 562, Aristotelesstraat 859, 
Ape ldoorn 

29 oktober-1 november: 
Essen Rhem-Ruhrposta 76 (Rang II) met 
rui lbeurs Inl icht ingen F W Blecher, Ca-
sarstrasse 26, D-4300 Essen 

30-31 oktober: 
Weesp Distr ict tentoonstel l ing NH 76 ter 
v ier ing twint igjar ig bestaan afdel ing 
Weesp van de Internationale Vereniging 
Philatelica Aanmelding uit het distr ict 
Noord Hol land W Femer, Prinses Bea-
trixlaan 27, Weesp 

1977 
19-20 maart: 
Frechen KolpingsaalFitalie 77, (Rang II), 
9-18 Inl icht ingen A Wollseifer, Postfach 
2003 

30-31 maart/1-2 april: 
Aalsmeer, gebouw Irene, Kanaalstraat 3, 
distr ict tentoonstel l ing N-H T! In l icht in
gen B J Koedijk, Geraniumstraat 59, 
te lefoon 02977-22388 

6-9 mei: 
Braunschweig Wedstr i jdtentoonstel l ing 
(Rang II) v ier ing van het jub i leum 125 jaar 
postzegels van Brunswijk (1 januan 1852), 
Braunschweiger Landesmuseum 
Aanmeld ingen voor 31 oktober 1976 C 
Ruhland, Kasernenstr 23, D-3300 
Braunschweig, BRD 

RUILDAGEN 
25 september: 
Zevenaar De Bui tenmolen, Molenstraat, 
10-17 uur 
Zwol le O d e o n , Bli jmarkt, 10-17. 

2 oktober: 
Drachten, Renbaanrestaurant, Kyriat O-
nople in 10-17 
Ede De Open Haard, Wi l lem de Zwijger
laan 3 (Beatnxpark), 10-17 

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

9 oktober: 
Enschede Av ion, Deurningerstraat 27, 
10-17 uur 

16 oktober: 
Katwijk aan Zee Sporthal 
Clai jnduin 10-17 uur 

23 oktober: 
Dalfsen Pniel, Ruitenborghstraat 2, 10-17 

24 oktober: 
Berg en Dal Hotel Erica, 10-17 
Ti lburg Casino, St Jozefstraat 38, 10-17 

30 oktober: 
Hilversum Totohal, NS-halte Gemeente
lijk Sportpark, 10-17 

31 oktober: 
Wychen Sterrebosch, Kasteellaan 4, 10-
17 

6 november: 
Goor LTS, Gruttostraat 1, 10-17 
Leiden, kant ine Clos & Leembruggen, in 
gang 3e Binnenvestgracht, 10-17 uur 
Velp Gereformeerd Kerkeli jk Cent rum, 
Parkstraat 3, 10-17 
Utrecht Restaurant Veemarkthal len, Sar-
t reweg 1, 10-17 

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

20 november: 
Appingedam, Nieuwe Doelen, Wijkstraat 
47, 10-17 

POSTZEGELEMISSIES 
21 september: 
Ant i l len, 15, 35, 45 cent, landbouw, vee
teelt en visserij 

4 oktober: 
Ant i l len, 20+10, 25-1-12, 40-1-18 cent, k in
derpostzegels 

8 oktober: 
Neder land, toeslagserie Amphi lex 77, drie 
zegels van 55+55, twee zegels van 75 + 75 
cent 

16 november: 
Neder land, kinderpostzegels, 40+20, 
45+20, 55+20, 75+25 cent, plus velletje 

16 november: 
Ant i l len, 25, 40, 55 cent, Saluutzegels Sint 
Eustatius 

VEILINGEN 
28 september-2 oktober: 
Zurich P Rapp, CH-9500 Wi l , Lindenstr 
17, Postfach 2924 

30 september 
Sluit ingsdatum veil ing bi j inschri jv ing, Ja
panse bezett ing Catalogus a ƒ 10,— R 
Boekema, Postbus 45, 's-Gravenhage 

10-15 oktober: 
's-Gravenhage ) L van Dieten 

7-9 oktober/11-13 november/16-18 de
cember: 
Amsterdam Wiggers de Vries BV, Singel 
276 

15-20 november: 
Amsterdam Nederlandsche Postzegel Vei
l ing. 

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

EXPOSITIES 
- Honderd jaar emissie 1876 
- Collect ie C D Ricardo Japanse 
bezett ing van Sumatra (Sumatra 
algemeen Oostkust van Sumatra, 
Atjeh en Tapanoeli) 
- Collect ie Ir A G Ferf Britse 
domin ions en kolomen in Ame
rika (eilanden in het Caribisch 
gebied) 
- Col lect ie Zemstvozegels - lo
kale zegels van de Russische dis 
tr icten - uit de periode 1865-1917 
- Wereldcol lect ie de postzegels 
van Europa en Amerika (gedeelte
lijk) 
- Honderd jaar telefoon 1876 
7976 
- De kunst van de ontwerper 
- De to ts tandkoming van postze
gels m plaat- en rasterdiepdruk 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar 
Het Postmuseum is dageli jks 
geopend van 10 00-17 00 zon en 
feestdagen van 13 00-17 00 uur 
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tentoon
stellingen 
en jubilea 

Honderd jaar emissie 1876 in het 
postmuseum 

Het Nederlandse Postmuseum -
Zeestraat 82 te 's-Gravenhage - toont 
ter gelegenheid van het eeuwfeest 
van de emissie 1876 het volgende: 
Pentekeningen en ontwerpen in 
steendruk. 
Ongeperforeerde en geperforeerde 
proefvellen van de vijf waarden, on 
der meer in de voor elke waarde ge
kozen kleur (IV2 cent bruin niet uit
gegeven). 
Proeven in zwart voor het gewijzigde 
waardecijfer V2 (type II). 
Gehele vellen en veldelen van de V2 
cent in type I (o.a. de aanwinsten van 
februari 1968) en type I I . 
Veldelen van de 1 cent (onder meer 
de aanwinst van november 1975), 2 
en 2V2 cent. 
Verschil lende zett ingen. 
Oude en nieuwe kleuren, de 1 cent 
smaragdgroen met ongeperforeerde 
ondervelrand in gestempeld blok van 
vier. 

Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging vijftig jaar 

Op 23 oktober 1976 herdenkt de Rot
terdamsche Philatelisten-Vereeniging 
haar vijftigjarig bestaan met: 
- een verenigingstentoonstel l ing, 
met inzendingen op ui tnodig ing van 
de leden; toegang gratis; 
- een bi jzondere inzending ,,Postge-
schiedenis van Rotterdam" van het 
Nederlandse Postmuseum, 's-
Gravenhage; 
- dialezing (10.45 uur) ,,Vijft ig )aar 
Kinderpostzegels"; 
- receptie van het bestuur (16-17.30 
uur); 
- feestavond voor de leden om 20 
uur. 
De opening van de tentoonstel l ing 
gebeurt om 10 uur door de wethou
der voor Sport en Recreatie; alle 
evenementen worden gehouden in 
het Concert- en Congresgebouw ,,De 

Doe len" , ingang Kruisplein 30 (Kleine 
Zaal). 
De R.Ph.-Ver. is sinds de dertiger ja
ren de grootste plaatselijke vereni
ging in Nederland; thans met o m 
streeks 2.200 leden. 
Enkele hoogtepunten uit de afgelo
pen vi j f t ig jaar: 
- verenigingstentoonstel l ing in 1946 
in de Gemeente Bibliotheek aan de 
Botersloot (eerste tentoonstel l ing na 
de oor log 1940-1945); 
- nationale tentoonstel l ing met 
Bondsdagen in 1961 (R'61) in de Gla
zen Zaal van het (oude) Ahoy ' ; 
- nationale tentoonstel l ing met 
Bondsdagen in de Schiehal van de 
nieuwe Ahoy' in 1971; 

nederland 

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

CELEGENHEIDSZEGELS Zuiderzeepro-
ject en jubilea reumabestrijding en 
drukkersorganisatie 

Op 2 september heeft PTT vier b i j 
zondere postzegels uitgegeven. De 
serie schenkt met een toeslagzegel 
aandacht aan het vijftigjarig bestaan 
van de Koninkl i jke Nederlandse Ver
eniging tot Rheumatiekbestri jding; de 
overige drie zegels zijn gewijd aan 
het vijfenzeventigjarig bestaan van 
het Koninkl i jk Nederlands Verbond 
van Drukker i jen en aan twee aspec
ten van het Zuiderzeeproject: verste
del i jk ing en landwinning. 
De toeslagzegel zal verkrijgbaar zi jn 
tot en met 30 september 1976; de 
overige drie waarden zullen worden 
verkocht zolang de voorraad strekt. 
De geldigheidstermijn voor de fran
kering is onbepaald. De bijgaande fo
to's werden genomen van de goed
gekeurde ontwerpen. 

De prijs per serie bedraagt ƒ 2,40. 

Waarden/ 
voorstel l ingen 

55-1-25 cent 
Reumapatiént in halfliggende hou-

- enkele tentoonstel l ingen in de hal 
van het Stadhuis, onder meer bij de 
off iciële eerste verkoop van de 
,,Erasmusherdenkingpostzegel": ten
toonstel l ing ,,Schrijvers op postze
gels" ; 
- het initiatief - di t jaar voor de ne
gende keer - voor de viering van de 
jaarlijkse ,,Dag van de Postzegel Rot
te rdam" met distr ict tentoonstel l ing; 
- de inbreng van het Maandblad ,,De 
Philatelist" in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, waardoor 
de vereniging mede-eigenaar van dit 
laatste blad werd (met zes andere 
verenigingen en de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen). 

d ing, omgeven door kringen van 
handen die de zorg voor de reuma
patiënt symboliseren. 
Bijzondere tekst: ,,50 jaar reumabe
str i jd ing' . Kleuren: geel, oker, bru in, 
blauw, roze en zwart. 
On twerp : Jaap Drupsteen, Amster
dam. 
De Nederlandse Vereniging tot 
Rheumatiekbestri jding werd op 23 
oktober 1926 opgericht door dr. Jan 
van Breemen, directeur van het Insti
tuut voor Physische Therapie in Am
sterdam en een van de pioniers op 
het gebied van de reumabestr i jding. 

De Vereniging streeft verbeteringen 
van de omstandigheden van reuma
patiënten na met behulp van lezin
gen, radio en televisie en de uitgave 
van ,,Het Reumabul let in" . Voorts 
door het st imuleren en financieren 
van wetenschappeli jk onderzoek, het 
adviseren van de regering inzake 
vraagstukken op het gebied van de 
reumabestr i jding en het samenwer
ken met buitenlandse zusterorganisa
ties. 
Voor fondsenwerving is de Vereni
ging aangewezen op donaties, lega
ten, gi f ten, opbrengsten van puzzel
acties, een jaarlijkse collecte en dit-
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maal ook op de toeslag van de jub i 
leumpostzegel. 
De ontwerper Jaap Drupsteen ver
zorgde in 1974 een serie bi jzondere 
postzegels: 100 jaar Rundveestam
boek, 25 jaar KWF en 150 jaar Red-
dmgwezen. 

45 cent 
Gesticulerende f iguur, als symbool 
voor de drukkunst die een bood 
schap is van één aan velen. Bijzon
dere tekst: , ,drukkunst boodschap 
van één aan ve len" . Kleuren: blauw 
en rood. 
On twerp : Jhr. W . Sandberg, Amster
dam. 

Het Koninkl i jk Nederlands Verbond 
van Drukkeri jen is een vri)e, zelfstan
dige werkgeversorganisatie. Het 
houdt zich bezig met de belangen
behartiging van zi jn leden, variërend 
van eenmansbedrijf jes tot grote 
drukker i jen. Het Verbond geeft r icht
li jnen op het gebied van kostpri jsbe
rekening, organisat ie-ontwikkel ing en 
bedri j fsvergel i jking. Daarnaast word t 
de onder l inge samenwerking van de 
leden gest imuleerd, zowel zakeli jk als 
collegiaal. 
Als een der eerste bedri j fsgemeen-
schappen sloot de organisatie voor 
haar leden een landeli jke CAO (Col
lectieve Arbeidsovereenkomst) af in 
1913, waarin naast de lonen ook de 
arbeidsvoorwaarden, de rechtspositie 
van de werknemer en de leer l ingen-
opleiding werden geregeld. De laat
ste t i jd krijgt ook de omschol ing - als 
gevolg van de technische ontwikke
ling - veel aandacht. 

Het Zuiderzeeproject 
De beide zegels die aan het Zuider
zeeproject gewijd z i jn, beelden het 
idee van ,, land-uit-water ' uit. De ze
gels, in de waarden 40 en 75 cent, 
zijn uitgevoerd in de kleuren blauw. 

rood en geelbruin (40 cent) respec
tievelijk in geel, rood en blauw (75 
cent). De ontwerpen werden ver
zorgd door Jurriaan Schrofer uit A m 
sterdam. 
Zonder beschermende duinen en d i j 
ken zouden grote delen van Neder
land onbewoonbaar zi jn vanwege het 
voortdurende risico van overstro
ming. De Nederlanders hebben hun 
grondgebied bij stukjes en beetjes op 
het water moeten veroveren. Ver
schillende grote meren zi jn in de 
loop der t i jd drooggelegd met als 
sluitstuk de drooglegging van de 
Haarlemmermeer (1852) waardoor 
Amsterdam niet meer door het water 
werd bedreigd. 
Men ging daarna denken aan de af
sluit ing van de Zuiderzee en een ge
hele of gedeeltel i jke drooglegging 
daarvan. In 1918 werd een daartoe 
strekkende wet van kracht. 
In 1930 wordt de inpolder ing van de 
Wieringermeer vo l too id , de Afsluit
dijk tussen Noord-Hol land en Fries
land wordt in 1932 gedicht, de door-
legging van de Noord-Oostpolder 
volgt in 1942. Al twint ig jaar werkt 
men aan Flevoland; men hoopt hier
mee in 1985 klaar te komen. In totaal 
is er dan 168.000 ha grond gewon
nen. Plannen voor de Markerwaard 
zijn in studie. 
De grondaanwinst is hoogst we l kom; 
speciaal Flevoland zal een functie 
krijgen in de ruimtel i jke ordening. 
Het grootste gedeelte van de Neder
landers werkt en woont in de rand
stad Hol land, de brede strook van 
West-Nederland tussen Amsterdam 
en Rotterdam. De daaraan verbonden 
verstedeli jking roept in dit gebied 
grote problemen op. Het is de be
doel ing dat in de Flevolandse groei-
steden Lelystad en Almere woonge
bieden zullen komen voor de agglo
meratie van de randstad, met name 
voor Amsterdam. De nieuwe steden 

zullen geen ,,slaapsteden" worden ; 
naast stedebouw zullen recreatie en 
natuurbouw volop aandacht kr i jgen. 
Ongeveer 350.000 inwoners kunnen 
er in de toekomst wonen . 

Nadere emissiegegevens: 

Beeldformaat 

Zegelformaat 

Tanding 

Papier 

Comming 
Vellen van 
Oplagen 

Druktechniek 

Drukkerii 

40 en 75 cent: 33 x 22 mm 
55+25 en 45 cent: 25 x 36 
mm 
55+25 en 45 cent: 25 x 36 
mm 
40 en 75 cent: 36 x 25 mm 
55+25 en 45 cent: 12 /̂4 : 
14 
40 en 75 cent: 14 : 123/4 
zonder watermerk, fosfo-
rescerend 
synthetische gom 
10 X 10 = 100 zegels 
40 en 45 cent: van elk 
75.000 vel 
75 cent: 40.000 vel 
Offset: 40, 55+25 en 75 
cent 
Rasterdiepdruk: 45 cent 
Joh. Enschedé en Zonen 
Grafische Inrichting 
B.V. Haarlem 

Niet meer zo nieuwe ,,nieuwe uitgif
ten" 

In dit nummer leest u het verhaal 
over de vier postzegels van de ge
combineerde uitgifte die al op 2 sep
tember zi jn verschenen. Wij hadden 
dit bericht in het ju l i /augustusnum
mer moeten kunnen opnemen, maar 
helaas beschikten wi j niet t i jd ig over 
de gegevens. In de dagbladen heeft u 
het nieuws al vijf weken geleden 
kunnen lezen, maar een maandblad 
dat op datzelfde ti jdstip zi jn opwach
t ing bij de lezers maakt, vist achter 
het net en kan pas vijf weken later 
zi jn lezers inl ichten. 
Het is voor de tweede achtereenvol
gende maal dit jaar dat PTT de be
richtgeving over een nieuwe emissie 
voor publikatie vrijgeeft op een t i jd
stip dat het Maandblad bij de abon
nees wordt bezorgd. Wij v inden dat 
een onbevredigende gang van zaken. 

Cijferzegels 
De reeds enkele t i jd verkri jgbare 
nieuwe cijferzegels, type Crouwel , 
zi jn op eenzelfde manier gedrukt als 
die van het type Van Krimpen. 

Etsingnummers van de drie waarden 
zijn L/R 1. De telcijfers zi jn moderner 
in een slanker lettertype aangebracht. 
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luchtpost 

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

KLiVl-stempels 
Op 3 april v loog een DC-8 van de 
KLM voor het eerst naar Abu Dhabi. 
De Nederlandse PTT plaatste op de 
post - waaronder een 10.000 speciale 
enveloppen - een bi jzonder stempel. 

Ä^sSoc, 

^ ^ i \ ; ^ 

Op dezelfde dag v loog het toestel re
tour naar Amsterdam met een kleine 
hoeveelheid post voor Athene en een 
500 stukken voor Amsterdam (stem
pel Amsterdam zwart, Athene gelijk 
stempel maar violet). 

Met een DC-10 v loog de KLM op 5 
april voor het eerst de verlengde lijn 
Panama-Guatemala. Ook voor deze 
eerste vlucht een speciaal PTT-
stempel. In Guatemala echter wachtte 
ons een speciale verrassing: een bi j 
zonder aankomststempel; iets dat 
maar zelden voorkomt . Dit stempel is 
bekend in zwarte en blauwe kleur. 

ffr t . ^ ^ AMSTERDAM OUATtMALA 
C l la* '« ''il ^"'MK'* VUtLO MRKCTO 
^V ' * 4/ KL 770 - A8R». e, 197« 

De post, die met deze vlucht ver
voerd werd van Frankfurt, Lissabon 
en Curaq:ao uit kreeg een bi jzonder 

maatschappijstempel. In Panama gaf 
PTT de stukken voor Guatemala een 
fraai stempel mee in violette kleur. 
Alle post die van Guatemala uit naar 
de diverse bestemmmgen werd ver
voerd kreeg een bi jzonder stempel. 

Op 21 mei 1976 werd ter herden
king van dert ig jaar KLM op de 
New-York route de op die dag ver
voerde post naar New York voorzien 
van een speciaal stempel. Deze 
vlucht werd uitgevoerd met een B747. 
De animo voor deze vlucht was bi j
zonder groot. Een 15.000 speciale en
veloppen werden vervoerd. Ook de 
post, vervoerd met de retourvlucht 
kreeg een bi jzonder stempel en wel 
van postkantoor New York af in 
blauwe kleur, vliegveld J. F. Kennedy 
in rode en van U.N.O. af in groene 
kleur. 

* * * * * * * * * * 
8 0 Ä A R 8 *> 

BTAIKKUM 
********** 

Ballonpost 
Officiële bal lonpost is schaars in Ne
derland en daarom vindt u in deze 
rubriek zelden iets over ballons. Op 
10 jul i stegen negen ballons op van 
het Haagse Westbroekpark uit. PTT 
had voor iedere ballon een zak met 
post klaargemaakt. Eén ballon startte 
echter iets te vroeg en miste daar
door de post. Deze werd met een 
andere ballon vervoerd. Volgens PTT 
werden 10.530 stuks vervoerd; 3100 
met een aankomststempel Hank, de 
overige met een aankomststempel 
respectievelijk in Bergschenhoek, 
Ridderkerk, Kinderdijk, Dordrecht, 
A.lblasserdam, Dubbeldam en Was
pik. De specialisten weten wat hen te 
doen staat. 

België 
De SABENA vloog in april voor het 
eerst Brussei-Dubai (1 april), Algiers 
(3 april) en Damascus (13 april). Op 
18 mei naar Havana en op 8 juli naar 
Bagdad. Op 1 juni nu eens geen 
nieuwe vlucht van Brussel uit, maar 
van Luik uit via Charleroi naar Lon

den. Was bij de eerstgenoemde ook 
retourpost mogeli jk. Luik kreeg van 
Londen uit geen stukken. 

Duitsland 
De Lufthansa opende op 1 juli een 
dienst op Lusaka, de hoofdstad van 
Zambia. 
Met het vliegtuig dat op 9 juli de Duit
se Olympische ploeg naar Montreal 
vloog werd ook post vervoerd, welke 
een speciaal stempel kreeg. Speciale 
postzendingen met vl iegtuigen die de 
nationale deelnemers aan de Olym
pische spelen vervoeren komen meer 
voor. Hierbij een fraai voorbeeld uit 
Japan. 

Concorde 
Ondanks alle fraaie stempels is er 
geen officiële post vervoerd met de 
Concorde naar Washington noch van 
Londen uit noch van Parijs uit. Ook 
Parijs-Caracas gaf geen post, wel van 
Caracas naar Parijs. Volgens Franse 
bronnen was er in Washington een 
zo'n groot aanbod van post voor de 
eerste vlucht Washington-Parijs dat 
de postautonteiten besloten in het 
geheel geen post mee te geven, om
dat het niet mogeli jk was alles mee te 
geven. Voor het modernste passa
gierstoestel ter wereld een wel zeer 
vreemde zaak. 
In Washington was ook door Air 
France een 55 kg post voor deze 
vlucht aangeboden. Deze was reeds 
afgestempeld en werd - na het be
sluit niets te vervoeren - teruggege
ven. De agent van de Air France be
sloot deze postzakken toen maar als 
vracht met de Concorde te doen ver
voeren en daarmee werd deze - min 
of meer officiële - post de enige die 
in Parijs aankwam, maar die onderging 
daar geen , ,echt ing" m de vorm van 
een aankomststempel. 

Verenigde Staten 
,,Round the wor ld f l ights" halen de 
krant niet meer. Toch spreken ze nog 

^ i !^^^^ i^ ic^CTr55?3^ 
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tot de verbeelding. PanAm nam een 
nieuw type B747 in dienst ,,Special 
Performance" en vestigde met dit 
passagiersvliegtuig een record door 
in 40 uur New York-Delhi-Tokyo-New 
York te vl iegen. 

Een idee? 
Er zul len wel niet veel Nederlandse 
verzamelaars zi jn die interesse heb
ben voor de gezamenli jke 
Interf lug/CSA-vlucht op 6 juni naar 
Larnaka op Cyprus. We reproduceren 

dit stuk uitslui tend om de fraaie vorm 
van het speciale stempel. Well icht 
een idee voor onze eigen PTT? 

postwaarde-
stukken 

rubriekredacteur: 
ir. C. Stapel 
Lorentzstraat 3 
Assen 

75 Jaar Berliner 
Sammler-Verein 

Ganzsachen-

In maart 1901 kwam in Berlijn een 
aantal fi latelisten bijeen wier belang
stell ing wat verder ging dan postze
gels al leen. Zij richtten een post-
waardestukkenvereniging op en wa
ren op dit gebied pioniers want ner
gens anders bestond een dergel i jke 
vereniging. De vereniging kwam tot 
grote b loei . 
Een hoogtepunt was wel de uitgifte 
van de wereldcatalogus van Ascher in 
1925-1928. De naam was niet zo ge
lukkig gekozen, want die leek de 
vereniging te beperken tot één stad, 
terwi j l juist een dergelijk verzamel-
gebied zich goed leent voor een lan
del i jke vereniging. Hoewel velen in 
b innen- en buitenland zich aansloten 
kwam er in 1912 in het eigen land 
concurrent ie; in München kwam ook 
een vereniging. Hierbij moet wei be
dacht worden dat het koninkr i jk 
Beieren toendert i jd nog eigen post-
waardestukken uitgaf. Beide vereni
gingen hebben nu één ti jdschrift, 
, ,die Ganzsache", dat juist dit jaar 
een halve eeuw bestaat. Een dubbel 
jub i leum dat gevierd wordt met een 
speciaal nummer van ,,die Ganzsa
che" . 
De vereniging telt nu ruim 400 leden 
van wie bijna een kwart buiten Duits
land woon t . Na de oor log werd een 
aantal delen van de Neuer 

Ganzsachen-Katalog uitgegeven maar 
tot een vernieuwde Ascher is het niet 
gekomen. De vereniging heeft nu wat 
moeite met zi jn vestigingsplaats. De 
meeste leden wonen in West-
Duitsland en Berli jn ligt ver weg en is 
niet zo gemakkeli jk te bereiken. Er 
zijn al enkele onoff iciële bi jeenkom
sten in Münster geweest en deze 
tendens zal zich wel voortzetten. 
Van deze plaats af een hartelijke ge
lukwens aan de jubi lerende vereni
ging-
Nieuwe uitgiften 

Bahrain - luchtpostblad 50 fi ls, roze 
en blauw, vl iegveld; op de achterkant 
afbeeldingen van de dadeloogst, een 
gebouw en een volksdansgroep, 
klein formaat; 
- luchtpostblad 60 fils, roze en 
blauw, jachtvalk, tekst in Arabisch en 
Engels, groot formaat. 
Bulgarije - envelop 2 stot inki , blauw, 
landswapen, links een rode vlag met 
daarin uitgespaard de kop van Dimi-
troff en de woorden ,,Xie kongres 
van de BKP"; 
- geïllustreerde envelop 2 st., blauw, 
landswapen, links afbeeldingen, op 
de sluitklep een posthoorn, daaron
der de woorden ,,prijs 5 st . " ; 
- twee geïllustreerde enveloppen 2 
St., a) ol i j fgroen en b) roze, vri jheids
strijders met de woorden ,,Christo 
Boteff 1876-1976", links vijf verschil
lende afbeeldingen betrekking heb
bend op Christo Boteff; 
- briefkaart 1 st., o l i j fgroen, lands
wapen in een krans, zes adreslijnen 
en drie afzenderl i jnen, met vier 
rechthoekjes voor het postgetal. 
Ceylon - luchtpostblad 1 rupee, 
blauw, paars en wi t , vl iegtuig naar 
rechts en kop van de president, aan 
de voorkant de woorden ,,Ceylon, al
t i jd zomer " , aan de achterkant een 
strandgezicht, tekst in Tamil, Singa-
lees, Engels en Frans. 
Cyprus - verschil lende opdrukken 
door portverhoging 
- krantebandjes, 10 op 3 mils bruin 
en 25 op 10 mils g roen; 

- briefkaarten 10 op 5 op 3 mils 
groen en 30 op 25 op 15 mils rood. 
Engeland - luchtpostblad IOV2 p., 
blauw, wi t en zwart, met drie afbeel
dingen gewi jd aan Schotse feesten, 
tekst in Engels en Gaelisch (afbeel
ding) 

India - luchtpostblad 1,60 rupee, 
oranje en grijs, groot formaat. 
Japan - postblad 50 yen, duif van 
porselein, veelkleurig. 
- briefkaarten 10 yen groen, aarde
werk en 10 yen zwart; 
- briefkaart 10 yen, bruin en rood, 
100 jaar postzegel, met zwarte hand-
stempelbi jdruk ,,10 yen recht be
taa ld" onder de ingedrukte waarde; 
- briefkaart 20 yen, groen, schel; 
- briefkaart met betaald antwoord, 20 
+ 20 yen, vraagkaart blauw ant
woordkaart groen, schel; 
- buitenlandbriefkaart 60 yen, don
kergrijs, pagode, geel papier. 
Magao - luchtpostblad 40 avos, veel
kleur ig, pagode, binnenin en op de 
achterkant vier afbeeldingen van pa
goden ; 
- luchtpostblad, 1,20 pts. veelkleurig, 
kathedraal, binnenin en op de ach
terkant vier afbeeldingen van kerken. 
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Maleisië - luchtpostblad 30 c, veel- te r " , bruin papier, groot en klein 
kleurig, vlinders, links raadhuis van formaat (afbeeldmg) 
Kuala Lumpur, op de achterkant drie 
afbeeldingen van klederdrachten (af
beelding). 

Mauritius - luchtpostblad 50 c, veel
kleurig, schelpen, op de achterkant 
een afbeelding van de kust. 
Pakistan - luchtpostenvelop 2,25 ru
pee, blauw wit en rood ; 
- luchtpostenvelop 3 r, blauw, wit en 
rood, vliegtuig naar rechts, omran
ding van blauwe en rode ru i ten; 
- luchtpostenvelop 4 r, blauw, en 
rood, omranding van blauwe en rode 
rui ten; 
- luchtpostblad 50 paisa, blauw, rood 
en wi t ; 
- luchtpostblad 2 rupee, blauw, bruin 
en wit , katoenstruik; 
- luchtpostblad, 2,50 r. roze, wit en 
blauw, vliegtuig boven landkaart. 
Tsjecho-Slowakiie - briefkaart 4,40 
kroon, donkerblauw, afbeelding van 
Bratislava, Imks twee gestileerde k in
derkopjes, daaronder ,,Bratislava '76 
- landelijke postzegeltentoonstel l ing 
voor de jeugd" , op de plaats van de 
deelstreep de woorden ,,Tsjechoslo-
waakse Post" in rood . 
Verenigde Arabische Emiraten 
luchtpostblad opdruk 75 op 60 fils, 
bruin en paars, landswapen (afbeel
ding). 

Verenigde Staten - envelop 13 c, 
oranje en bru in, vijzel met stamper, 
l inksonder doktersbenodigdheden, 
met daaronder de woorden ,,Tweede
eeuwfeest - De Amerikaanse Dok

van de in juni genoemde briefkaart 
van 9 c (Ceasar Rodney) verscheen 
nu ook een exemplaar met betaald 
antwoord, ook met drie voorafstem-
pel ingsl i jnen. 
Zweden - postblad 1 kroon, geel en 
bru in , oude brievenbus, verkoop
prijs 1,20 kr (afbeelding). 

- luchtpostblad 1,30 kr, rood wit en 
oranje, oude brievenbus, verkoop
prijs 1,50 kr. 

stempels 

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

Gelegenheidsstempels 

De deelneming van de Filatelistische 
Dienst aan de internationale postze
gel tentoonstel l ing ,,Hafnia 76" te Ko
penhagen werd gevierd met een bi j 
zonder poststempel, echter alleen af
gedrukt op geldige Nederlandse 
postzegels, in de periode 20 tot en 
met 29 augustus 1976. 
Ook voor de eerste dag van uitgifte 
van de drie op 2 september versche
nen nieuwe postzegels was wederom 
een speciaal stempel beschikbaar, 
uitslui tend voor gebruik op de 
semi-off iciële enveloppen. 

Machinestempels 

Twee stempelvlaggen waren in ge
bru ik : 
1. de reeds van vorige jaren bekende 
vlag inzake Groningens ontzet in 
1672, op het postkantoor te Gron in
gen van 2 tot 30 augustus; 
2. voor het Nederlands kampioen-

HLCCfi.,!!, ') KAMPIOESSCItAP 
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schap polsstokverspringen, op het 
postkantoor te Utrecht van 5 augus
tus tot en met 2 september. 

Typenraderstempels 

Nu onlangs de naam van de post in-
richting Nijkerk (gemeente Oostdon-
geradeel) gewijzigd is in Ni jkerk (Fr.) 
ook aan de naam van het postkantoor 
m Gelderland een provincieaandui-
dmg toegevoegd: Ni jkerk (GId). 
1.7.1976 
Opgeheven: hulppostkantoor Haario 
en poststation Ubbergen 
15.7.1976 
Beëindiging z i t t ing houden te Loos
broek (waardoor het daarbij ge
bruikte geli jknamige stempel bui ten 
gebruik is gesteld). 
26.7.1976 
In Dr immelen word t z i t t ing gehou
den 
2.8.1976 
Naamswijziging: Ni jkerk (gem. Oost-
dongeradeel) werd Ni jkerk (Fr.) 
Opgeheven: postagentschap Ooster-
nieland, waarvoor in de plaats nu te 
Zij ldi jk zi t t ing word t gehouden. 
16.8.1976 
Opgeheven: postagentschap 
Geleen-Peschstraat en gevestigd: 
postagentschap Geleen-Norber
tijnenstraat 
25.8.1976 
Gevestigd: postagentschap Veenen-
daal-Ronde Erf 

Enveloppen World Wildlife Fund 1976 

Het Wereldnatuurfonds, Postbus 7 te 
Zeist heeft voor verzamelaars nog 
een aantal enveloppen ter beschik
king met het bi jzondere stempel dat 
op 8 mei in Utrecht werd gebruikt ter 
gelegenheid van het WVVF-congres 
bij het derde lustrum in het congres
centrum van de Koninkl i jke Jaar
beurs te Utrecht. 

De jubi leumenvelop met het speciale 
stempel op een Juliana-
Reginapostzegel van 55 cent wordt 
franco toegezonden na overmaking 
van ƒ 3,50 per stuk op postgiroreke-
ning nummer 2379734 van P. J. 
Meurs, Plantage Parklaan l l h s , Am
sterdam. 
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personalia 
Frater M . Regis van Kerkoerle lid van 
Verdienste van de Bond 

Op voorstel van het bestuur heeft de 
67ste Algemene Vergadering van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten

Verenigingen frater M. Regis van 
Kerkoerle benoemd tot Lid van Ver

dienste van de Bond. Frater Regis is 
een vooraanstaand l id van de Cura

?aose Postzegelvereniging, die zowel 
bij het Maandblad als de Bond is 
aangesloten. Zijn voornaamste ver

dienste is het wi jd en zijd versprei

den van filatelistisch nieuws in kran

teart ikelen die zo regelmatig ver

schijnen dat hij een vaste lezerskring 
heeft gekweekt. Hij houdt ook lezin

gen over fi latelistische onderwerpen. 
Wilt u hem horen? Dat kan. Hij is 
een van de drie deelnemers aan het 
jaarlijkse Bekertoernooi voor de the

matische f i latelie dat ditmaal in Am

sterdam wordt gehouden. Plaats: 
Carltonhotel bij de Munt . Tijdstip van 
aanvang: 13.30 uur. Onderwerp van 
de dialezing van frater Regis: ,,Stro

men van kracht" . 

nieuws uit 
belgië 

rubriekredacteur: 
L. Van den Eeden 
Orgelstraat 5 
B2000 Antwerpen 

Nieuwigheden 
Buiten de reeks gewijd aan P. P. Ru

bens, die op 6 september zal ver

schijnen en die ik reeds in het 
Maandblad van mei heb besproken, 
zal op 13 september één zegel van 7 
frank worden uitgegeven voor de 
vierhonderdste verjaardag van de Pa

cificatie van Gent (overeenkomst 
door toedoen van prins Wil lem van 
Oranje tussen de Noordel i jke en 
Zuidel i jke Nederlanden gesloten. Alle 
onder l inge beledigingen werden op

gegeven, de Spaanse soldaten zou

den verdreven, en de verordeningen 
tegen de ketters geschorst worden . 
Buiten Holland en Zeeland bleef de 
kathol ieke godsdienst geduld en de 
prins werd als stadhouder erkend). 
Voor de maand oktober voorziet de 
Regie de Posterijen twee uitgi f ten: de 
eerste op 11 oktober, één zegel van 
4,50 frank ,,Jeugd en muziek" , de 

tweede op 18 oktober een reeks van 
vier postzegels ter waarde van twee

maal 5 en tweemaal 6,50 frank ge

wi jd aan de jaarlijkse ,,Kulturele 
reeks". 

Polyvalent papier 

Wat de postzegels op polyvalent pa

pier aangaat, buiten de drie waarden 
reeds vernoemd in vorig Maandblad 
zijn nu ook de waarden 5, 6, 7, 10 en 
13 frank met de , ,Koninkl i jke beelte

n is" type Elstróm op deze papiersoort 
aan de post loketten te verkri jgen. 

Speciale afstempelingen 

15 mei : Kortr i jk. Honderdjar ig be

staan protestantse gemeenschap 
Kortri jkRoeselare. 
16 mei : Hoboken . Lentetoernooi 
Schaken. 

* > s ^ 
* p V l ^ ^ ^^^J^ 

"''^^^ 
'')viy\B 
■■Jy/y \* 

5 en 6 j un i : Brugge. Dertigjarig be

staan van de Christel i jke Volksparti j . 
10 j u l i : Schoten. 18e Volksdansfesti

val. 

^ S » . 

""enuG&t 

verenigde 
naties/ 
verenigd 
europa 
rubriekredacteur: 
J. Ph. de Leeuw, 
Breitnerstraat 21, 
Zwijndrecht3250. 

Sedert secretarisgeneraal Trygve Lie 
op 17 mei 1951 bekend maakte welke 
van de circa 150 ingezonden ontwer

pen door de bijzondere selectie

commissie waren uitverkoren om te 
dienen voor de eerste serie postze

gels van de Verenigde Naties, die in 
oktober 1951 aan de markt werd ge

bracht, is een kwart eeuw voorbi jge

gaan en hebben vele beroemde post

zegelontwerpers aan de uitgifte van 
UNPAzegels meegewerkt en hebben 
anderen, doordat hun ontwerpen als 
UNPAuitgif ten werden uitgevoerd, 
wereldfaam verworven. 
Behalve de ontwerpers hebben ook 
de meest gerenommeerde drukke

rijen er een eer in gesteld sommige 
UNPAuitgiften te mogen verzorgen. 
Van de eerste serie van elf waarden 
voor de gewone post en vier voor de 
luchtpost, werden er drie gedrukt 
naar ontwerpen van de Nederlanders 
J. F. Doeve {2t en $1.  ) en S. L. 
Hartz (5i). De door Hartz ontworpen 
zegel geldt voor velen als de mooiste 
zegel ooi t door de UNPA uitgegeven. 
Twee drukker i jen verzorgden die 
eerste UNPAemissie; Thomas de la 
Rue and Co Ltd. te Londen en onze 
trots op druktechnisch gebied, de 
f irma Enschedé te Haarlem. De ge

woonte van de firma Enschedé om als 
contro lemiddel , ,cutouts" toe te 
passen, was mede oorzaak van de 
uitvoerige specialisatie die met be

t rekk ing tot de eerste UNPAemissie 
mogeli jk is en wordt beoefend. 
In dit verband zijn enkele onlangs 
behaalde veil ingopbrengsten veelbe

tekenend. Van het enige bekende 
geheel ongeperforeerde vel van de 
eerste luchtpostzegel van 6«!:, bracht 
in Tokio een paartje liefst $ 5016,

op. Voor een , ,cornerblock" (links

onder) werd het dubbele, $ 10.033,—, 
betaald. Op diezelfde veil ing bracht 
een ongeperforeerd cornerblock van 
de lOFrs., uit de eerste serie in Zwit

serse munt, $ 5.685, in het laatje. 
Exemplaren van de luchtpostzegel 
van 15e, ,,Pruisisch blauw" brengen 
gemiddeld $ 40, op en een eerste

5 0 8 SEPTEMBER 1976 



In verband met de ,,Amphila" veiling (dir. dhr. 
R. F. G. Sturms) is de zaak op het Rokin 10 
GESLOTEN van donderdag 23 september 
tot en met donderdag 14 oktober 1976. 

Alleen voor zeer dringende of belangrijke 
zaken kunt U terecht op het kantoor Rokin 93 
(Amphila) tel. 24 47 82 of 24 47 83. 

UT^IB^S Postzegelhandel R. F. G. Sturms ^̂ *̂ 
VOORRAAD POST- c • ;• . • ; j / 

ZEGELS VAN AMSTERDAM - ROKIN 10 - TEL. (020) 24 90 44 Specialisten in zeldzame zegels 
ALLE UNDEN DAGELIJKS GEOPEND van 9 - 5.30, DONDERDAGS GESLOTEN - GIRONO. 2739900. 
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AMPHILA-VEILING 
één van de grootste en interessantste veilingen sedert vele jaren. De totale 
opbrengst zal zeker de acht miljoen gulden overschrijden. 

Te houden van 4 t/m 9 oktober in 
Amsterdam - Americain-Hotel Leidseplein 
Noteer deze data in uw agenda! 

Liquidatie van: 

Speciale gebieden: 

Uw voordeel als koper: 

Wij bieden u aan: 

Omvangrijke objecten rechtstreeks van de 
verzamelaar 

Nederland emissie 1852 - ca. 900 kavels 
merendeel luxe kwaliteit. Zeer grote afdeling engros 
postfris 
België, Engeland en koloniën, Frankrijk, Zwitserland 
(alle andere landen ook prachtig aanwezig!) 

Keuze uit ruim 7000 kavels met een getaxeerde 
waarde tussen de 50 en 300.000 gulden 
Tegen prijzen gebaseerd op de biedingen van onze 
kopers, doordat wij nimmer een limietprijs van de zijde 
van de inzenders accepteren 

Garantie voor de echtheid van alle ter veiling 
komende zegels gedurende vijf jaar 
Luxe catalogus met meer dan 195 fotopagina's 
(gedeeltelijk in kleurendruk, oplage 22.000) gratis voor 
serieuze gegadigden 

INTERNATIONAL A 
Rol<in 93 - Amsterdam - Telefc 
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Afgezien van de duizenden los verkavelde zegels worden op 

vrijdagavond 8 oktober 
vele collecties, restantverzamelingen en partijen geveild, zoals nog nooit eerder 
aangeboden (o.a. coll. Engelse Kol., geschatte opbrengst ƒ 50.000,—, wereld coll. 
ca. ƒ 60.000,—), enz. enz. 

Buiten deze restanten-avond worden na de los verkavelde zegels van een land, 
prachtige collecties geveild, welke vrijwel compleet zijn (o.a. Luxemburg ongebruikt 
overcompleet, België (met Rode Kruis, Orval, Mercier enz.), Frankrijk, Rusland, 
Zwitserland enz. enz., vrijwel compleet). Uit deze verzamelingen zijn op verzoek van 
de inzender enkele rariteiten los verkaveld (bijv. Liechtenstein (ongebruikt), alleen het 
Vaduz blok, de rest wordt als collectie geveild). 

Voor onze volgende veiling, welke van 

6 t/m 11 juni 1977 
gehouden zal worden (direct in aansluiting op de grote internationale tentoonstelling 
AMPHILEX 77 in Amsterdam), kunt u dagelijks belangrijke collecties en rariteiten 
inzenden. Voor deze wederom grote internationale veiling mochten wij nu reeds 
meerdere uitermate belangrijke collecties ontvangen (o.a. Nederland, Indië, Curagao 
en Suriname compleet in alle tandingen!!), alsmede uit het buitenland een werkelijk 
fantastische collectie Europa en een collectie Engelse koloniën, zoals in Nederland 
nog nooit aan de markt is geweest. 

JCTIONS AMPHILA 
1 020-244782/244783 (2 lijnen) 
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ALS U TOCH 
op de Van Brienenoordbrug bent kom dan eens langs. 
Grote sortering in albums - stockboeken - catalogi - landen- en motief samenstellingen - postzegelpartijen - kavels en betere kllowaar. 

1STE KLAS MISSIE KILO'S 

AUSTRALIË 1 - „ELITE AUSTRALIA" met zeer veel grootformaat zegels 
- veel motiefzegels - beroemde Australia - hogere waarden - mooie 
kilo 42,50 

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 — 

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

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

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

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

MALTA 1 - zeer goed missiekilo met 30 è 40% gelegenheid/gedenk-
zegels - met oudere en de nieuwste zegels 57,50 217,50 

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 

SKANDINAVIE 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 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 openlngsprljslljsten met 
speciale aanbiedingen voor wederverkoop - ruilbeurzen - rondzend-
verkcer, 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 

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

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

D D R 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 cataloguswaarde van 230,— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - F D O 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 50O 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) 27,50 

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 

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

ZWEDEN - postverzegeld 1976 - vooraflevering, altijd iets beter dan 
de najaarsaflevering - veel hogere en topwaarden - veel nieuwere 
soorten dan voorafgaande laren - enorme cataloguswaarde 125,— 

Complete postpakketkaarten - een zeldzame aanbieding voor de echte 
Philatelist - juist omdat deze kaarten zeiden door de Posterijen compleet 
worden verkocht - ledere kaart met hoge en toptrankeringen 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 120,50 - per kllopakket ruim 200 kaarten. 

UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS % kilo kilo 
AUSTRALIË 3 - mooie sortering van uitsluitend moderne ze

gels - veel zegels van 1 Yvert Franc 21,50 75,-
BELGISCHE EX-KOLONIËN 3 - Hoofz Ruwanda m enige van 

Congo - Zaïre - prachtige plaatjes met veel motiefzegels 32 50 120,-
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 48,75 185,-

CEYLON 3 - zeer mooie zegels - met een behoorlijk aantal 
betere zegels van minimaal 1,50 yvert frank en veel hoger 15,— 49,50 

DENEMARKEN 3 - geweldige mooie sortering met de nieuwste 
gelegenheid/gedenkzegels - met hogere waarden 23,50 82,50 

DUITSLAND 3 - ,,Bundespost/Berlin" - mooie grote sortering 
van oudere en de laatste nieuwe uitgaven - veel rond-
stempel - toeslag - Schilderijen en Europazegels 44,25 167,50 

ENGELAND 3 - gelegenheid/gedenkzegels met de laatste nieu
we - nu met enig Guernsey - Jersey - Isle of Man - zeer grote 
sortering - circa 50 soorten - met als extra bijlage, voor 45 
yvert frank van oudere en betere Engelse zegels per V4 kilo 22,50 79,50 

EQUADOR 3 - Uitsluitend grootformaat gelegenheid/gedenk-
zegels - veel motiefgeplakt op zeer licht papier 32,50 120,— 

FINLAND 3 - Gelegenheidszegels 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 30.— 110,-

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 28,— 99,50 

GHANA 3 - Zeer veel motiefzegels - hogere waarden 20,50 72,50 
INDIA 3 - uitsluitend groot formaat gelegenheid/gedenkzegels 

van India - mooie grote sortering met de nieuwste zegels -
enige zegels van Bangladesh - en betere zegels 40.50 152 50 

JERSEY 3 - Uitsluitend grootformaat en gelegenheid/gedenk-
zegels - met enige zegels van ,,lsle of Man ' - Guernsey 
IS mogelijk - voor een dergelijk moeilijk verkrijgbaar 
gebied een fantastisch mooie sortering 57,50 217 50 

MALAYSIA 3 - grote sortering - oudere met de laatste nieuwe 
zegels - veel hogere waarden van 1 yvert frank en hogere 27,50 97 50 

U S A 3 - fantastische sortering gelegenheids/gedenkzegels -
met de laatste nieuwe - luchtpost - hogere waarden 23,75 85.— 

WERELD 3 - een geweldige sortering gelegenheid/gedenkze-
gels uit circa 30 landen - met motief en hogere waarden 23,75 85,— 

WEST-EUROPA 3 - door de vele landen die hierin verte
genwoordigd zijn een zeldzame grote sortering - hogere 
waarden van veel landen 28,— 99 50 

ZWEDEN 3 - Gelegenheid/gedenkzegels met enige hoge waar
den - goede sortering 20,50 72,50 

ZWITSERLAND 3 - gelegenheid maar ook met gedenk- en 
Europazegels - met zéér veel Juventute maar ook met Patria -
zeer mooie kilo 46,75 175,— 

L BREDENHOF 
Bestellingen per giro; GEEN PORTO maar wel een mooie FILATELISTISCHE trankering, o.a. 
boven ƒ 30,— bestelling minimaal één complete serie zomerzegeis. 
import - export kllowaar. 
Bovenstraat 286 A - Rotterdam-IJsselmonde - Tel. (010) 82 67 25 - na S uur 8216 50 - Giro S3 39 84 

BONUS. U ontvangt GRATIS bij een bestelling boven de 50 gulden 40 yvert frank catiloguswaarde - 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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dagenvelop met het herinneringsvel
letje voor de vijft iende verjaardag van 
de Verenigde Naties (blok nummer 
2), met gebroken V brengt het tot 
$ 2 5 - . 
De met veel spanning tegemoet ge
ziene jubi leumuitgi f te ter gelegen
heid van het vi j fentwint igjarig bestaan 
van de UNO-postadministrat ie word t 
druktechnisch verzorgd door de 
Zwitserse firma Helio-Courvoisier SA. 
De ontwerpen zi jn afkomstig van 
Henry Benscath voor de dollarwaar
den (13(t en 31é) en van Hector Viola 
uit Argentinië voor de waarden in 
Zwitserse francs (0,10 en 1,10). 
Voor de eerste maal werden voor 
New York en Geneve verschil lende 
ontwerpen gebruikt. Henry Bencsath 
verwerkte in zijn ontwerp een blanco 
zegelvel met - onder een vergrootg
las gezien - de tekst: , ,United Na
tions Postal Administrat ion 1951-
1976", de woorden , ,Uni ted Nat ions" 
en het zegel van de volkenorganisa
t ie. Hector Viola tekende voor de 
Ceneefse waarden een regenboog-
kleurige posthoorn met het VN-zegel 
en de tekst: , ,Administrat ion Postale 
des Nations Unies 1951-1976". Ook in 
zijn ontwerp komen de woorden 
,,Nations Unies" voor. 
U en ik zullen onze nieuwsgierigheid 
nog tot 8 oktober moeten bedwin
gen. De bezoekers van ,,Hafnia '76" 
hebben de zegels reeds kunnen zien 
in het laatste kader var een bi jzon
dere UNPA-inzending. 
In de UNPA-stand op ,,Hafnia '76" 
konden bezoekers een UNPA-
tentoonstell ingsstempel op hun post
stukken laten plaatsen. De bekende 
blauwe kaarten waren verkrijgbaar 
met een datumstempel van de ope
ningsdag, 20 augustus 1976, en met 
een datumstempel van 29 augustus 
1976, de ,,Dag van de Verenigde Na
t ies" tijdens ,,Hafnia '76". Tenslotte 
konden de liefhebbers zich in een 
quasi-veldpostkantoor van de Ver
enigde Naties voorzien van een mi l i 

tair stempel op een speciale kaart. 
Met dit laatste begaf de UNPA zich 
opnieuw op een naar mijn smaak 
zeer gevaarlijk terrein. De herken
bare kaart en het feit dat de op
brengst wordt afgedragen aan UNI
CEF worden als excuus aangevoerd. 

Nieuwe uitgiften 

Op 19 november verschijnt een 
nieuwe frankeerzegel van 9«!: verge
zeld van twee herinneringszegels ter 
ere van de Wereldvoedselraad in de 
waarden Mt en Zw. Frs. 0,70. Op de 
bij de herinneringszegels behorende 
, ,souvenir-card" f igureren behalve de 
nieuwe zegels twee vroegere ver
wante ui tgi f ten. Als eerste de zegels 
voor het Anti-hongerjaar 1963 en ten 
tweede de serie voor het Wereld
voedselprogramma van de Verenigde 
Naties uit 1971. 
De Franse posteri jen hebben in ver
band met de tariefwijzigingen drie 
nieuwe waarden voorbereid voor de 
dienstzegels ten behoeve van de 
UNESCO te Parijs (Frs. 0,80; 1 , — en 
1,40). De UNESCO mag zelf bepalen 
wanneer de nieuwe waarden ter be
schikking komen van het publ iek. 
Voor UPU-verzamelaars op gezag van 
,,Briefmarken Spiegel" (april 1976), 
nog even het volgende: 
De zegels van Haïti uitgegeven ter ge
legenheid van het honderdjarig be
staan van de UPU werden buiten de 
Haïtiaanse postautoriteiten om op de 
markt gebracht door l ieden die daar
toe niet gerechtigd waren. Zelfs het 
zogenaamde officiële bul let in dat de 
verschijning aankondigde schijnt een 
vervalsing te z i jn . 

Verenigd Europa 

Aan wat sommige filatelistische 
commentatoren reeds het CEPT-
schandaal 1976 noemen, zal ik wein ig 
aandacht meer schenken. De toe
komst zal leren of de nu nog popu

laire postzegeleilandjes Guernsey en 
Man zijde hebben gesponnen bij hun 
emissiepolit iek of niet. Speculanten 
zullen er in onze t i jd van betrekke
lijke algemene welvaart alt i jd zi jn en 
een oproep aan de verzamelaars om 
dergeli jke uitgiften te boycotten heeft 
geen z in. 
Wel wi l ik graag nog even uw aan
dacht vestigen op de Ierse CEPT-
serie, die op 1 jul i verscheen. Beide 
waarden (9p en l i p ) werden ontwor
pen door Patrick Hickey naar voor
beelden van in Ierland vervaardigd 
, ,Del f ts" aardewerk, in 1756 beschil
derd door Peter Shee. 
Op de laagste waarde zien wi j een 
brandewijnvaatje en op de zegel van 
11 p een f ru i tbord . de open rand van 
dat bord wordt door de lichtval aar
dig geaccentueerd. Rechts onder in 
het zegelbeeld treft u het fabrieks
merk van Henry Delamain aan. Heeft 
u net als ik de indruk dat de ontwer
per aanvankelijk de waarde
aanduiding vergat en die op het laat
ste moment uit de losse hand op de 
verkeerde plaats neersmeet? 
Het geheel van de CEPT-emissies 
1976 overziende ben ik blij dat ik 
geen prijs behoef toe te kennen voor 
de meest geslaagde zegel van deze 
jaargang. Ondanks de pracht van vele 
afgebeelde voorwerpen zi jn weinig 
zegelbeelden geheel geslaagd. Zou ik 
uit de bizarre kunstverzameling één 
stuk voor mijzelf mogen kiezen dan 
zou dat waarschijnli jk het alleraardig
ste Turkse kannetje z i jn . 

Stempel- en zegelnieuws 

De Oostenri jkse CEPT-uitgifte van 13 
augustus 1976 ging vergezeld van 
twee bi jzondere ballonpoststempels 
geplaatst op door het ,,SOS-
Kinderdorf" uitgegeven bi jzondere 
enveloppen en kaarten. De tekst van 
het ene stempel luidt: ,,Ballon-
Postflug der SOS-Kinderdörfer, 
Kremsmünster/4550 Kremsmünster" 
en op het andere stempel lezen we: 
,,Ballon-Postflug der SOS-
Kinderdörfer/4550 Kremsmünster". 
Beide stempels vermelden de datum. 
Het eerste is geïl lustreerd met een 
historische afbeelding van het Stift 
Kremsmünster en het tweede stempel 
met een luchtbal lon en het embleem 
van de SOS-Kinderdorpen. 
Op een datum die door de Raad van 
Europa zelf mag worden vastgesteld 
zullen de Franse posterijen een 
nieuwe dienstzegel voor gebruik In 
Straatsburg uitgeven van één franc. 
Evenals bij de hierboven aangemelde 
dienstzegels voor de UNESCO zal 
ook voor de zegel voor de Raad van 
Europa het vigerende zegelbeeld van 
kracht bl i jven. 
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suid-afrika 

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

Emily Hobhouse 
Emily Hobhouse is gebore op 9 Apri l 
1860 in Cornwal l , Engeland. Sy het 
maatskaplike werk in Amerika verr ig, 
maar het daarna weer na Engeland te-
ruggekeer. Die famil ie was teenstan
ders van die Tweede Vryheidsoorlog 
in Suid-Afrika. 
Toe in 1900 gerügte begin deurdr ing 
het oor konsentrasiekampe vir 
vrouens en kinders, het Emily 'n 
noodhulpfonds gestig en na Kaapstad 
vertrek. Met toestemming van Lord 
Kitchener, die Britse opperbevelheb
ber, het sy na Bloemfontein gereis en 
van daaruit kennis gemaak met die 
afgryslike toestande waaronder 45000 
vrouwens en kinders in 34 kampe 
moes lewe. 
Sy het verslae vol protes na Engeland 
gestuur en in Oktober 1901 is sy deur 
die mil i têre instansies uit Suid-Afrika 
gedeporteer. Sy het toe reeds be
kend gestaan as die Engel van Barm
hartigheid.-
Na die oor log het sy haar beywer vir 
fondse en rehabilitasie van die ver
woeste gebiede, o.a. deur middel van 
tekstielskole vir vrouens en dogters. 
Sy is op 8 Julie 1926 oorlede in St. 
Ives in Engeland, maar sy is begrawe 
bij die Vrouemonument in Bloemfon
te in. 

Op 8 Junie 1976, 'n halve eeu na haar 
dood, het 'n besonder mooi posseël 
verskyn met Emily Hobhouse se por
tret in natuurl ike kleure, met die 
stempel van Hobhouse, 'n dorpie in 
die Vrystaat wat na haar vernoem is. 
Die seël is gedruk in fotogravure, si-
linders 710-714 (geel, rooi , b lou, 
swart, goud) in veile van honderd, op 
Harrisonpapier met fosforlaag. 
Die ontwerper. Jan Hoekstra, is ook 

verantwoordel ik vir die ronde eerste-
dagstempel en die eerstedag koevert 
(no. 2:16) met die vrouebeeidegroep, 
ontwerp deur die uit Nederland af
komstige beeldhouer Anton van 
Wouw. Die kaartjie het 'n afbeelding 
van 'n fries op daardie monument. 

Posseëls met wilde diere 
In die laatste maande het pragtige 
seëls verskyn met wi lde diere in die 
Republiek, Suidwes-Afrika en Rhode-
siè. 

Seëls vir Omgewingsbewaring 
Op 5 Junie het vier seëls in die Re
publ iek verskyn vir omgewingsbewa
r ing. Alvier vertoon 'n dier wat dreig 
om uit te sterf en gevoiglik streng 
beskerm word . 
Op 'n 3c-seël draf die jagluiperd 
(Cheetah, Acinonyx jubatus), gedruk 
met silinders 706-709 (geel, rooi , 
b lou , swart). Die dier kom nog net 
voor in die Krugerwi idtuin en die 
Kalahari-gemsbokpark. 

Die lOc-seël het 'n swart renoster 
(Diceros bicornis), sil inders P 1036-
1039, selfde kleure. Ook die dier is 
skaars en word nog net in die Kru-
gerpark, die Addo-ol i fantpark en de 
Umfuluzipark in Natal aangetref. 
Op de 15c-seël is die bontebok (Da-
maliscus pygargus), si l. P 1040-1043. 
In 1931 het nog slegs sewentien van 
die bokke bestaan, 'n Spesiale w i ld -
tuin is in die Kaap ingestel, waar die 
dier nou weer standig vermeerder. 
Tenslotte die bergkwagga (Equus ze
bra) op 'n 20 c seël, si l . P 1044-1047, 
net soos die vorige seëls ook in b lou, 
geel, rooi en swart. Dis een van die 
mees skaarse soogdiere in die we
reld. Vanaf 1937 leef die diere in 'n 
spesiale gebied naby Cradock in die 
Kaap, waar tans 160 uit 'n totaal van 
200 in die wereld verblyf hou . 
Alvier seëls is ontwerp deur Paul 
Bosman, wat ook die eerstedag koe
vert (2:15) met 'n bosveldlandschap 
ontwerp het. 
Die eerstedag stempel, deur G. Myn-
hardt, het die datum en die wapen 
van Skukuza, een van die kampe in 
die Krugerwi idtuin. Die kaartjie ver
toon in kleur 'n besonder mooi tafe
reel van zebra's by 'n dr inkplek. 

Natuurbewaring in Suidwes-Afrika 
Hier het op 16 Julie drie seëls verskyn 

met kleiner diere. Die waardes is 4, 
10 en 15 c en sowel die seëls as die 
datumstempel en koevert is ontwerp 
deur Dick Findlay, wat ook vir die 
vaste reeks verantwoordel ik was. 
Die diere is die boom-eekhoorn (Fni-
ciurus congicus 'n knaagdier wat veral 
in bome leef. 
Die b loubokkie (Madoqua kirki) is 
die kleinste bok in Suidwes-Afrika; 
dit woon in droë gebiede. 
Die dassie (Procavia welwitschi) tref 
ons in die noordel ike woestyngebied 
van Suidwes aan: Damaraland en 
Kaokoland. Hulle leef in kuddes. Die 
seëls is tipies vir die werk van Dick 
Findlay. 

Rhodesië 
Tenslotte het vier seëls met be-
skermde diere in Rhodesië verskyn 
op 21 Julie. 
Die bekende Roan antelope vind ons 
op 'n 4c seël. Die dier is vanaf 1975 
beskerm. 
Die Bruin hiëna, wat tans nog net 
voorkom in Wes Rhodesië en die Ka-
laharawoestyn, staan op 'n 6 c-seël. 
Die Wi ldehond kom voor op 'n 8c-
seël. 
En nog 'n slag die Jagluiperd op 'n 
16c-seël. 
Vir versamelaars van diere op seëls is 
hier 'n ryk oes: elf seëls met t ien ver
skil lende diere, en die posseëls is 
opmerkl ik mooi uitgevoer. 

wij lazen 
voor u 

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

De meeste postzegelverzamelaars 
hebben wel eens gehoord van post
zegels voor de stad Fiume na de Eer
ste Wereldoor log. Slechts weinigen 
kennen de achtergronden van de 
strijd om het bezit van die stad tus
sen Italië en Joego-Slavië. Verder dan 
de wetenschap dat de onderhande
laars van Versailles met de kwestie 
geen raad wisten en dat de nationa
listische dichter d 'Annunzio in 1919 
een onrealistische poging deed om 
de stad voor Italië te veroveren ko
men we niet. 
Ten hoogste weten we nog dat de 
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stad enige t i jd een vri jhaven was en 
na de Tweede Were ldoor log def ini
tief bij Joego-Slavie werd ingeli j fd 
Iets over het rumoer om Fiume, en 
meer omtrent de daar m 1918 ter ge
legenheid van een plebisciet uitgege
ven en vervolgens van velerlei op
drukken voorziene postzegelserie, 
vertelt Roy Dehn in „Philatelic Maga
zine and Stamp Review" van juli 
1976 
Belangstellenden m Joego-Slavische 
zegels vinden in hetzelfde nummer 
bovendien een korte bijdrage van M 
C Lowe over de partizanenuitgiften 
van 1944/45 
Juist als bij ons groeit m de Ver
enigde Staten nog dagelijks de be
langstelling voor postzegelboekjes 
Aan die groeiende belangstell ing 
komt de „American Philatelist" (april 
1976) tegemoet met een artikel van 
Larry C Zielen getiteld , ,Dummy 
Booklets Vending Machine Experi-
mentals" en met een bijdrage van 
John Caffrey over , ,Bookletry, 
Taxonomical In t roduc t ion" Enigszins 
gefrustreerd door de onverschil l ig
heid waarmee zijn eerder gepubl i 
ceerde overdenkingen op dit gebied 
werden ontvangen wi l de schrijver 
vooral goed zijn wetenschappeli jke 
aanpak doen ui tkomen Dit resulteert 
onder meer m de volgende door ons 
zo goed en zo kwaad mogeli jk ver
taalde, en door schrijver voor inter
nationaal gebruik voorgestelde, def i 
nitie ,,Een postzegelboekje is een 
eenheid, ontworpen als een pakketje 
van een of meer velletjes postzegels, 
verbonden in of bevestigd aan een 
speciaal omslag en bedoeld om in 
zijn geheel door de postzegel uitge
vende autoriteit aan het publ iek ver
kocht te worden als voorui tbetal ing 
van porto, met of zonder toeslag 
voor het kaftje boven de nominale 
waarde van de postzegels die het be
vat" 
Van belang is schrijvers systematische 
benadering van het verschijnsel 
, ,postzegelboekje" en zi jn inventari
satie van al datgene dat hij in ver
band daarmee als verzamelwaardig 
beschouwt Het antwoord op de 
vraag of het begrip , , taxonomie" m 
dit geval beter de bedoel ing van de 
schrijver weergeeft dan het woord 
systematiek zou doen laten we graag 
over aan een competentere beoorde
laar 
In Zuid-Afrika is men zich de nood
zaak bewust van een zuiver taalge
bruik Dat bewijst de voordracht die 
Joh Croeneveld hield voor het Filate-
listencongres te Paarl m september 
1975 Zie de „S. A. Philatelist" van 
april 1976 Bij die gelegenheid werd 
het filatelistische taalgebruik van Af-
rikaanssprekende verzamelaars ge

toetst aan dat van de Engelstaligen De 
spreker schoot m zoverre tekort dat 
hij wel wijst op gevallen waarin het 
moeil i jk IS een Afrikaans equivalent 
te vinden voor bepaalde Engelse ter
men maar nauwelijks een oplossing 
aanbiedt 
Uit een alinea als ,,Wat is die verskil 
tussen 'n , ,colour t r ia l " en 'n , ,colour 
test" en 'n , ,colour proof"? 'n , ,Tr ia l " 
IS 'n proef in die sin van 'n proef lopie 
of proefneming 'n , , test" is 'n toets 
en 'n , ,proof" is 'n proef, naamlik 'n 
drukkersproef en 'n ,,test p r in t " is 'n 
toetsdruk " , zal de gemiddelde toe
hoorder niet veel wijzer worden 
Overigens benadrukt een en ander 
wel dat de samenstelling van een 
bindende, internationale, beschri j
vende begrippenli jst, door een daar
toe bevoegde instantie, m een be
hoefte zou voorzien 
Met een f l inke dosis gevoel voor ei
genwaarde introduceert redacteur 
Denis Masse het eerste nummer 
(maart 1976) van een nieuw Canadees 
filatelistische maandblad „Reflets de 
la Philatelie au Quebec", Ie seul pe-
r iodique du genre publ ie en francais 
au Quebec Dat gevoel voor eigen
waarde wordt geschraagd door een 
royale start met 24 pagina's van 21 cm 
X 28 cm, op fraai kunstdrukpapier, 
grafisch prima verzorgd en in een 
stevig omslag Het aantal pagina's 
bli jkt in het derde nummer (mei 1976) 
reeds te zi jn toegenomen tot 32 en 
dan hebben zich ook reeds enkele 
bekwame, nieuwe medewerkers aan
gemeld 
Anatole Walker verzorgt een rubriek 
,,Essai d'Histoire Postale" en ,,Les 
a-cótes de la philatelie canadienne" 
zijn het terrein van Ulric Levesque 
Ook aan de thematische fi latelie 
wordt een plaatsje gegund Het 
meinummer lanceert de gedachte aan 
een thematische collectie over be
kende persoonl i jkheden die allen de
zelfde voornaam dragen Dat aan 
zo'n verzameling wel het een en an
der vastzit bewijst de schrijver zelf 
Hij weet kenneli jk niet dat Peter 
Stuyvesant de doopnaam ,,Pieter" 
ontving Al met al is ,,Reflets de la 
Philatelie" onze aandacht meer dan 
waard Al l i jkt het alsof uitgever en 
redacteur een wat gemakkeli jke po
pulariteit nastreven 
Nieuw IS ook „Korean Stamp Re
view", een kwartaalblad van de 
(Zuid-)Koreaanse filatelistische dienst 
Met zestien bladzijden en in een 
kleiner formaat is ook dit blad gra
fisch goed verzorgd, op pr ima papier 
gedrukt en van zeer vele afbeeldin
gen m veelkleurendruk voorzien 
Naast de nodige informatie over 
nieuwe uitgiften begint in dit eerste 
lentenummer, Chin, Ki-hong zi jn ,,A 

Brief History of Korean Stamps", ge
schreven m een aangename, heldere 
verteltrant en behandelt professor 
Park, Se-won de ,,Paintings of the 
Yi Dynasty" 

In het kort 
Lezers die zich herinneren met hoe
veel enthousiasme we indert i jd spra
ken over , ,Monna Lisa", het blad 
voor verzamelaars van schilderi jen op 
postzegels van Ernst Halsch, zul len 
het met ons betreuren dat de uitgave 
in de oorspronkel i jke vorm om f inan
ciële redenen moest worden gestaakt 
en vervangen door een vri j slecht ge
stencilde uitgave Toch kunnen we 
deze viertalige informat iebron nog 
steeds aanbevelen Het blad is tevens 
contactblad voor de Mot ivgruppe 
,,Malerei und Graph ik" van het 
Motiv-Sammler-Ci lde e V ,,Person-
nages Celebres' , orgaan van de be
treffende FlP-groep, deelde m het 
decembernummer 1975 mee dat de 
naam zou worden gewijzigd m ,,His-
tophi la" , met de bedoel ing dat ook 
verzamelaars van geschiedenis m het 
algemeen, het verzet m het bi jzonder 
en van de internationale organisaties 
als de UNO, de Raad van Europa, de 
Europese Gemeenschap enzovoort 
tot de groep zouden kunnen toetre
den Een heilloos streven, dat ons bij 
voorbaat gedoemd li jkt te mislukken 
Een groep die zich bezighoudt met 
beroemde personen op postzegels 
loopt al permanent het gevaar in de 
enorme hoeveelheid materiaal te 
verdrinken Ui tbre id ing van de activi
teiten moet welhaast onvermi jdel i jk 
leiden tot veronachtzaming van de 
belangen van een deel van de leden 
Helaas ontvingen we „Minkus Stamp 
Journal" de laatste t i jd niet regelma
tig Daardoor kunnen we belangstel
lenden voor ,,Vogels op postzegels" 
wel mededelen, dat m het tweede 
nummer van de jaargang 1976 voor 
hen een , ,Checkl ist" van Burt L 
Monroe Jr is opgenomen, maar niet 
waar zich het eerste deel van die lijst 
bevindt 

Hebt u wel eens gehoord van fi late
listische , ,kauwgomboekjes"? Zo 
noemen Canadese verzamelaars hun 
postzegelboekjes m het formaat van 
een kauwgomblaadje Ze bevatten 
frankeerzegels uit de jaren 1942, 1949 
en 1953. David Gronbeck-Jones ver
telt er iets over in „Linn's Stamp 
News" van 7 juni 1976 Hij doet zulks 
naar aanleiding van vragen van lezers 
die moei l i jkheden hebben bij het 
thuisbrengen van bepaalde rolzegels 
met tanding 12 Schrijver legt uit dat 
die zegels geen tandmgvarieteiten 
zijn en zelfs geen rolzegels, maar af
komstig uit bovengenoemde min i -
postzegelboekjes 
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nederlandse 
bond 
van filatelisten
verenigingen 
Secretaris L Schmelzer, 
van Hogendorpiaan 6, 
Woerden Telefoon 03480 3228 
Penningmeesler P W A M Wap 
Waddenstraat 465, Haarlem 1509 
Telefoon 023-332642 
Gironummer 1078391 ten name van de 
pennmgmeester van de bond 

Viering dag van de postzegel - 9 oktober 1976 
Op 9 oktober vi/ordt de jaarlijkse Dag van 
de Postzegel gevierd in dertien verschil
lende plaatsen Bijzonderheden over de 
achtste envelop en het bijzondere stempel 
alsmede de besteladressen in de verschil
lende plaatsen - Alkmaar, Alphen aan den 
Rijn, Amsterdam (met eerste verkoop 
AMPHILEX-zegels, bijzonder stempel, en 
thematisch bekertoernooi), Breda, Deven
ter, Dordrecht Ede, Groningen, Rotter
dam, Terneuzen, Utrecht, Vaals en Weert 
(jeugd) - ^i;n gepubliceerd in het juli/au-
gustusnummer, bladzijden 445/445 N B 
Bij toezending per post dienen de prij

zen met ƒ 0,60 per enveloppe verhoogd te 
worden. 

Nagekomen besteladres 

Temet/zen 
J Klok, Spuikompark 10, Philippine Post-
gironummer 123456 ten name van J 
Klok 

Inlichtingen van algemene aard bij het 
landelijk secretariaat Dag van de Postzegel 
p/a B J Hastrich, Roosmarijnhof 37, Dui-
vendrecht, telefoon 020-99 32 59 

Plaats 

Alkmaar, POZETA '76 - Rijksscholengemeenschap, 
Robousbosweg 

Alphen aan den Rijn, ALPHILA 76, Rijnstreekhal 
Di l lenburg 1 

Amsterdam, Hotel Carlton, Vijzelstraat 2-18 

Breda, BREDA 76, De Kleiberg, Dr Struyckenstraat 9 

Deventer, IJSSELPOST 76, Sporthal, Rembrandtkade bij 
de Ijsbaan 

Dordrecht, Stadskantoor, Spuiboulevard 

Ede, De Open Haard, Wil lem de Zwijgerlaan 3 

Groningen, Trefkoel, Zonnelaan 30 

Rotterdam, Districtspostkantoor Delftseplem 

Utrecht, Tivol i , Lepelenburg 

Terneuzen 

Vaals, kantine Vaalser Textielfabrieken, 
Prins Bernhardstraat 

Weert, Lagere Technische School, Thornstraat 7 

Wanneer open Ruilbeurs Diversen 

9/10 11-22 neen 
10/10 11-17 

9/10 
10/10 

8/10 
9/10 

10-18 
10-16 

8/10 16-20 
9/10 9-16 

10/10 10-16 

9/10 10-17 

19-22 
10-18 

10/10 10-16 

neen 

stands van 
handelaren 

9/10 
10/10 

8/10 
9/10 

10/10 

6/10 
7/10 
8/10 
9/10 

7/10 
8/10 
9/10 

10-18 
10-17 

20-22 
10-17 
10-17 

10-18 
10-18 
10-18 
10-16 

20-22 
9-22 
9-18 

)a 
|a 

neen 
ja 
ja 

neen 

neen 

)a 

neen 
)a 
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Officiële aanbieding eerste AMPHILEX-
zegels 
O p vri jdag 8 ok tober zul len de vi|f eerste 
AMPHILEX-zegels off icieel worden ver
kocht doo r drs H de Jonge, hoofddirec
teur Personeelszaken en voorzi t ter van de 
Stuurgroep van de internationale postze
gel tentoonstel l ing die van 26 mei tot en 
met 5 jun i m het Amsterdamse RAI-
gebouw zal worden gehouden Dat ge
beurt in het Car l tonhotel te Amsterdam 
waar ook de Dag van de Postzegel zal 
worden gevierd In het Carl tonhotel zal 
op vri jdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 ok
tober een t i jdel i jk postkantoor geopend 
ZIJP waar de bezoekers onder meer de 
AMPHILEX-zegels kunnen aanschaffen en 
het bi jzondere stempel verkr i jgen 

Thematisch beltertoernooi 
O p zaterdag 9 oktober zal in het Carl ton
hote l , Vijzelstraat 2-18 bi j de Mun t in A m 
sterdam het thematisch bekertoernooi 
worden gehouden Aanvang 13 30 uur in 
de Prinsenzaal 
Deelnemers 
1 H van Gelder met ,,Van oude en nieuw 
theaters", winnaar van het toernooi 1975 
m 's-Hertogenbosch die de beker zal verde
d igen, 
2 L van Oosterwi jk met , Honderd jaar 
te lefoon 1876-1976", 
3 Frater Regis {P L J M van Kerkoerie) 
met , ,Stromen van kracht" 
De jury zal bestaan uit mevrouw H A C 
Bakker-Nieuwenhof, J Ph de Leeuw 
(voorzit ter), J P Meurs, J H Munt inga 
en Joh van Rooijen 

Nieuw Verenigingsrecht 
Het bondsbestuur zal een circulaire op
stellen over het nieuwe verenigingsrecht 
dat geldt sinds de invoering van het 
tweede deel van het Burgerli jk Wetboek 
op 26 jul i 1976 Er is geen enkele reden 
voor overhaaste stappen, er is een over
gangsti jd voorzien van drie jaar 

lury-aangelegenheden 
Voor alle zaken die het jurywezen betref
fen dient men zich te wenden tot de 
commissaris J C Schäfer, Croenendaal-
straat 9-1, Amsterdam-1017 Wie een ten
toonstel l ing met wedstr i jdkarakter wi l 
houden gelieve dat te berichten aan 
1 commissaris M de Mei jer, voor het ka-
dermateriaal, 
2 commissans J C Schäfer, voor de sa
menstel l ing en goedkeur ing van de jury, 
alsmede voor de jury-boekjes beoorde
l ingsformul ieren en namen van juryleden 
en kandidaat- juryleden 
3 administrateur A Boerma, ter publ ikat ie 
m de agenda van het Maandblad 

Tentoonstellingen 
Alle correspondent ie aangaande ten toon
stell ingen gelieve men ui ts lui tend te r ich
ten tot de commissaris voor het ten toon-
stell ingswezen b innenland, de heer M de 
Mei jer, Geestbrugweg 59, Rijswijk-2101 
Begrot ingsformul ieren zi jn op di t adres 
verkri jgbaar 

Bondsinformatiebureau 
Voor in l icht ingen omtrent kandidaat-leden 
van bij de Bond aangesloten verenigingen 
alsmede voor de behandel ing van klach

ten omtrent verzamelaars of handelaren 
wende men zich schriftel i jk tot de be
heerder H P van Lente De Gooise Wa
rande, Flat 817, Mezenlaan 19, Bussum 

Bondskeuringsdienst 
Zegels welke men ter keur ing wi l voor leg
gen dienen gezonden te worden aan drs 
A M A van der Wil l igen Laan van Poot 
194, 's-Gravenhage Alle overige corres
pondent ie naar J A C Achil les, Zuider-
parklaan 249, 's-Gravenhage, te le foon
nummer 070-321123 Voor de voorwaarden 
zie januari 1976, bladzijde 39 

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

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

Bondsbibliotheek 
Inl icht ingen Gelderse Bibl iotheek, tele
foon 085-432131 Bondsbibl iothecans W 
F Smit, Utrechtseweg 33C, Heelsum 
Telefoon 08373-2607 
De bondsbib l io theek is gevestigd in het 
gebouw van de Gelderse Bibl iotheek 
Geopend u i tgezonderd 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 bondsbib l io theek is verschenen en 
inmiddels toegezonden aan degenen die 
besteld en betaald hadden Het deel C, 
dat alle boeken bevat, is verreweg het 
omvangri jkste deel m de losbladige cata
logus die in een vierr ingsband word t op
geborgen Het formaat is A-4 
Te bestellen door ƒ 15,— over te maken 
op de postgi rorekening nummer 85 34 66 
van W F Smit, bondsbibl iothecans. 
Utrechtseweg 33C, Heelsum, waarna 
franco toezending volgt 

Verkoopafdeling 
Bestellingen te r ichten aan E C de Poor
ter, Parkdreef 111, Budel-Dorplem Postgi-
roreken ingnummer 2015960 ten name van 
de Directeur Verkoopafdel ing van de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-
Verenig ingen, Budel-Dorplem Lijst van 
verkri jgbare uitgaven in het januar inum

mer 1976, bladzi jde 39 Aanvul l ingen/ver-
betenngen februar i , bladzi jde 103, j u -
l i /augustus, bladzi jde 445 

Viering Dag van de Postzegel 1977 en 1978 
Het bl i jkt noodzakel i jk te zi jn zowel de 
jaarlijkse voorbereidmgsvergadenng als de 
aanmelding voor de vier ing van de Dag 
van de Postzegel te vervroegen 
Kandidaten voor 1977 gelieven zich te 
melden voor 15 ok tober 1976 bij E C de 
Poorter, Parkdreef 111, Budel- Dorplein 
De vergadering kan dan eind november 
1976 gehouden worden 
Kandidaten voor 1978 dienen zich uiterl i jk 
voor 1 maart 1977 op te geven om de ver
gadering te kunnen houden in april 1977 

Internationale tentoonstelling AMPHILEX 
77 
De inschri jving voor de internat ionale ten
toonstel l ing AMPHILEX n d ie van 26 mei 
tot en met 5 juni in het RAI-gebouw te 
Amsterdam zal worden gehouden staat 
ui ts lui tend open voor inzenders die op 
een nationale tentoonste l l ing voor hun 
collectie tenminste z//ver hebben behaald 
De aanmelding zal vermoedel i jk volgende 
maand opengesteld worden In dezelfde 
publ ikat ie zal het adres vermeld worden 
waar de formul ieren kunnen worden aan
gevraagd en waar ze ingezonden dienen 
te worden 
Bedwing uw ongeduld en wacht af in 
plaats van te schri jven en/of op te bellen 
Het IS onmogel i jk alle aanvragers te 
schrijven dan wel te woo rd te staan 

Mededeling 
Raad van Beheer 
D e n a j a a r s v e r g a d e r i n g van d e Raad 
van Behee r , za l w o r d e n g e h o u d e n o p 
z a t e r d a g 30 o k t o b e r 1976 e n n ie t o p 
16 o k t o b e r , zoa ls aanvankel i jk was 
o v e r e e n g e k o m e n 
D e secre tar is van d e Raad van Be
hee r , m r A van d e r Fl ier, is i n t ussen 
a a n g e z o c h t z i t t i n g t e n e m e n m de 
j u r y van de i n t e r n a t i o n a l e t e n t o o n 
s t e l l i n g ITALIA '76, d i e van 14 t o t en 
m e t 24 o k t o b e r m M i l a a n za l w o r d e n 
g e h o u d e n 

verenigings-
nieuws 

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

SEPTEMBER 1976 5 1 7 



MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopi] voor het Verenigingsnieuws dient, 
GETIKT op officieel kopij-blad (in duplo), teza
men met de mutatiestrook)es voor de komende 
maand en eventueel de maandstaat, in het be
zit te zijn van de administrateur, uiterlijk op de 
volgende data 

oktobernummer- 15 september '76 
novembernummer 13 oktober '76 
decembernummer 17 november '76 

Nakomende mutatiestrook|es uiterlijk 10 dagen 
na de genoemde data bij 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 inzenden Nooit meer dan een 
maandstaat toezenden, overigens wel elke 
maand, ook als er in die maand geen mutaties 
zi)n voorgekomen 
HH Secretarissen en Leden-administrateurs 
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 voor de 21ste 
van de maand van verschijning 

1 
Nederlandsche Vereniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr W F Smit, Utrechtseweg 35-c, Heelsum tel 
08373-2607, Penn m /Ledenadm H A E Spaanenburg, 
) H Leopoldstraat 13, Haarlem tel 023-262919, Dir 
Rondzending J ) Kroone, Socrateslaan 36 Utrecht tel 
030-881032 
2 
Postzegelvereniging „Breda". Secr Mw A Cramerus-
van den Wildenberg, Steynlaan 40, Breda, tel 132307 
Ledenvergadering maandag 27 sept '76, 19 30 uur in 
Gemeenschapshuis ,,De Kleiberg", Dr Struyckenstr 9, 
Breda, met lezing over luminescerende zegels Jeugd-
bijeenkomst zaterdag 9 okl '76 (in verband met de 
,,Dag van de postzegel") in de Beyerd, Boschstraat 22, 
Breda 
3 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", Am
sterdam Secr A D Aeijelts Tolakkerweg 82 Holland-
sche Rading Tel 02157-489 
Ledenvergadering vrijdag 24 sept 1976, 20 15 uur, Hotel 
Krasnapolsky Warmoesstraat, Amsterdam 
Overleden 784 Mevr H Scheidelaar-Jansma 466 B 
Sombogaart 
4 
Utrechtse Philatelisten Vereeniging. Secr P O M van 
Hasselt, Prins Hendriklaan 101, Utrecht, ledenadm Mr 
B Karsdorp, Turandotdreef 1 Utrecht 
Ledenvergadenng dinsdag 28 september, 20 uur m de 
Kleine Foyer van Tivoli, Utrecht Agenda jaarverslagen 
van de secretaris en bibliothecaris, landen wedstrijd 
vrije inzending, veiling en verloting 
5 
Haagsche Philatelisten Vereeniging. Secr L W Krijger, 
Oranjelaan 49, Rijswijk Ledenadmin F H de Wijs, Ca-
rel Reinierszkade 75 's-Cravenhage, tel 070-831402 (na 
18 00 uur) 
Ledenbijeenkomst Dinsdag 19 oktober 1976, 20 00 uur 
m Diligentia (bovenzaal), Lange Voorhout 5, 's-
Gravenhage 
6 
Internationale Vereniging „Phiiatelica" te 's-
Gravenhage, Secr . N Ph Glaudemans, Willem Kioos-
laan 21, Voorburg Z H , tel 070-864476, Beheerder Cen
traal Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86, 
's-Gravenhage-2026, tel 070-390857, Bureau van het 
Rondzendverkeer Philatelicahuis, Valkenboskade 88, 
's-Gravenhage-2026, tel 070-659360 
Afdelingssecretanaten en bi/eenkomsten van de afdelin
gen 
Aalsmeer B | Koedijk, Geraniumstraat 59, Aalsmeer, 
eerste dinsdag 20 00 uur, gebouw Irene, Kanaalstraat 10, 
Aalsmeer, tweede woensdag even maand 20 00 uur, 
Cantine ,Vicon", Nieuw-Vennep, en tweede dinsdag 
oneven maand 20 00 uur, gebouw ,,De Inktpot", Be-
rnardstraat, naast R K Kerk, Hoofddorp, 
Alblasserdam Mevr M Takken-Docters van Leeuwen, 
Beatrixsmgel 21, Hendrik Ido Ambacht, eerste maandag 
va 19 00 uur, cantine Van der Giessen-De Noord N V , 
Alblasserdam, 
Amerongen/Leersum D J A Donga, Burgemeester 
Martenslaan 93, Leersum, na convocatie, 
Amstelveen J H M Groothuis, Else Mauhsstraat 16, 
Amstelveen- derde dinsdag 20 00 uur, Dr Plesman-
school, Lindenlaan 315, Amstelveen; 
Amsterdam H A van Beers, Naaldwijkstraat 33"", 
Amsterdam-17, eerste donderdag 20 00 uur vergadering 
en derde donderdag zelfde tijd ruilavond of veiling in 
het Obrechthuys, lacob Obrechtstraat 26, Amsterdam, 
tweede dinsdag 20 00 uur gebouw De Purmer, Kerke
pad, Nieuwendam, 
Badhoevedorp J van Weering, Sloterweg 143 A, Bad-
hoevedorp, tweede woensdag va 19 30 uur. Jeugdhuis 
Klaverblad, Adelaarstraat 22, ingang schoolplein achter 
de R K Kerk, Badhoevedorp, ruilavond vierde woens
dag. 
Bloembollenstreek- H de )ong. Hyacinthenstraat 13, Lis-
se, derde dinsdag 20 00 uur, Pauluskerk, Ruishoornlaan, 
Lisse, na convocatie; 

Bnelle/Voorne ) van Elswijk, Van der Fuyckstraat 37, 
Brielle, tweede donderdag 20 00 uur, zaal Dedert, Turf-
kade, Brielle, 
Bunnik C Ph van Heulen, Merkensteingaarde 5, Bun-
nik, tweede dinsdag 20 00 uur t Trefcentrum Burge
meester Van de Weverstraat Bunnik, 
Dalfsen Mevr M E de Lange-Modderaar Meidoorn-
laan 14, Dalfsen, na convocatie. 
De Bilt/Bilthoven Mevr A W | Hammes, Pieter de 
Swartkwartier 14, Bilthoven, gebouw De Magneet, Julia-
nalaan 44, Bilthoven, eerste dinsdag 20 00 uur, 
Deventer Mevr B J Passenier-van 't Spijker, Koningin 
Wilhelminalaan 83, Deventer, derde dinsdag, 19 30 uur. 
Bouwkundige Vereniging, Papenstraat, hoek 't Klooster 
Deventer, 
Dnebergen C W van Zanten, Haverakker 3, Doorn, 
eerste dinsdag 20 00 uur, gebouw Salem, achter de 
grote kerk. Hoofdstraat, Driebergen, 
Echt Th Meulenaars, Kerkeveldseweg 21, Echt, na con
vocatie, 
Emmeloord E C Cramer, IJsselstraat 76, Emmeloord, 
tweede maandag, 20 00 uur, bijgebouw Ned Herv Kerk 
Emmeloord, 
Emmen E W Boelens, Warmeerweg 49, Emmen, Wijk-
gebouw d'Antiloop Nijkampenweg 71, Emmen na con
vocatie, 
Enkhuizen J J B Breed, Zwaluwweg 6, Enkhuizen, 
tweede dinsdag 20 00 uur. Hervormd Centrum, Breed-
straat 47, Enkhuizen, 
Europoort E Tabak Juliana van Stolberglaan 26, Rozen
burg, na convocatie, 
Flakkee H Noordijk, Dorpsweg 27, Sommelsdijk, derde 
donderdag, 20 00 uur, bovenzaal De Kok, Sommelsdijk, 
Goes B C van Tienhoven, Schumanstede 11/31, Goes, 
tweede donderdag 19 30 uur, gebouw Amicitia, Willem-
straat 2, Kloetinge, 
s-Cravenhage M de Meijer, Geestbrugweg 59, Rijs
wijk, vierde donderdag, verenigingsgebouw Amicitia, 
Westeinde 15, Den Haag, 
'S'Cravenzande e o G Heij, Abeelstraat 27, 's-
Gravenzande, laatste donderdag 19 30 uur. Hervormd 
Centrum De Brug Koningin Julianaweg 61, 's-
Gravenzande, 
Groningen (Het Poststuk) G Aasman, Korhoenlaan 16, 
Haren, tweede maandag 20 00 uur, Clubgebouw West 
End, Adriaan van Ostadestraat, Groningen, 
Haarlem A W Elskamp, Eksterlaan 44, Haarlem, derde 
maandag 20 (X) uur, gebouw Haarlemse Kegelbond, 
Tempelierstraat, Haarlem, 
Haarlem-Schalkwijk W Hei, Ekamastraat 70, Haarlem, 
Goede Herdercentrum, Laan van Angers 1, Haarlem, na 
convocatie, 
Hardenvi/k Mevr C C Huitema-Bruin, Berkenlaan 5, 
Harderwijk, eerste dinsdag va 19 00 uur in het Groene 
Kruisgebouw, Frisialaan 51, Harderwijk, 
Hellevoetsluis/Zuidland J Peiger, Schroderstraat 6, Hel-
levoetsiuis, na convocatie, 
Hendnk Ido Ambacht (Ambachtse Filatelisten Vereni
ging) A 't Hart, Landmanshof 40, Hendrik Ido Ambacht, 
derde maandag 20 00 uur, gemeenschapscentrum De 
Schoof, Graaf Willemlaan 29, Hendnk Ido Ambacht, ruil-
bijeenkomst eerste zaterdag vanaf 13 30 uur, zelfde 
plaats van samenkomst, 
Hillegom L Vermey, Postbus 3028 Haarlem, na convo
catie in de cantine van de Drakafabriek, Van den Ende
laan, Hillegom, 
Hoek van Holland Mevr H M Huis-de Lange, Lichtto-
renstraat 13A, Hoek van Holland, eerste dinsdag 20 00 
uur De Thuishaven, Concordiastraat 8, Hoek van Hol
land, 
( Hoogeland Mevr C F Huizmga-Kraai, Emmaweg 13, 
Uithuizen, derde donderdag 20 00 uur. De Kandelaar 
Schoolstraat, Uithuizen, 
Hoorn B P | Warnaar, Havenweg 19, Schellinkhout, 
na convocatie, 
't Kabinetstuk G J Minholts Stadsweg 3 Oosterhoge-
brug post Groningen, derde dinsdag ten huize van de 
secretaris. 
Kampen W C Ch Albrecht, Mauritsstraat 16, Kampen, 
tweede dinsdag 20 00 uur, A N B -gebouw, Julianastraat 
61, Kampen, 
Katv^/ifk W A Agema, Boslaan 418, Rijnsburg, na con
vocatie, 
Land van Cadzand ( Poppe, Volderstraat 11, Oostburg, 
eerste maandag 19 30 uur, hotel Buitenlust, tegenover 
de Watertoren te Oostburg, 
Langedifk C. Visser Czn , Benedenweg 212, Sint Pan-
cras, derde dinsdag 20 00 uur, Ontmoetingscentrum 
naast R K meisjesschool, te Noordscharwoude, 
Leiden J B Soet Morsweg 21, Leiden, derde donder
dag 19 15 uur, cantine Clos en Leembrugge N V , 3e 
Binnenvestgracht 3, Leiden, 
Lelystad ] Berghuijs, Blauwe Slenk 37, Lelystad, vierde 
of vijfde woensdag 20 00 uur. Hervormd Kerkcentrum 
aan de Schor, Lelystad, 
Maarn L G Landkroon, Klein Amsterdam 21, Maarn, 
De Koeheuvel, Boslaan 11, Maarn, na convocatie. 
De Maasmond A C Bosman, Boonstraat 8, Pernis, na 
convocatie, 
Maastricht C M Vogels, Electronstraat 4, Heer, tweede 
dinsdag, 20 00 uur. Ontmoetingscentrum, Vrijthof 23, 
Maastricht, 
Meppel \ Snijder, Jan Mankeshof 65, Meppel, eerste 
zaterdag ruilbeurs va 13 30 uur, zaal Nijmeijer, Markt
straat, Meppel; 
Middelburg P Westrate, Sprencklaan 9, Middelburg, 
vierde donderdag 19 30 uur, gebouw De Schakel, Bach-
tensteene 14 Middelburg, 

Noordwifk 
J Warmenhoven, Derk Bolhuisstraat 21, Noordwijk aan 
Zee, tweede maandag 20 00 uur. Jeugdhuis De Rank 
Golfbaan 99 (Achter de Vuurtoren) Noordwijk aan Zee, 
Noordwifkerhout J C van Hoof, Langevelderweg 10, 
Noordwijkerhout, derde donderdag 20 00 uur. Paro
chiehuis St Victor, Kerkstraat 93a, Noordwijkerhout, 

Nijverdal L Warmink, Holterweg 56, Nijverdal, tweede 
maandag 20 00 uur, hotel Buursink, Grotestraat Nijver
dal, 
Ommen J Lucas, Pinksterbloemstraat 70, Ommen, na 
convocatie. 
Oostelijk Flevoland A Haar, De Oost 34, Dronten, 
donderdag 20 00 uur in Open Hof te Dronten, na con
vocatie, 
Oud-Beijerland W J Dorst, Hyacinthstraat 38, Oud-
Beijerland, na convocatie in 't Vierspan, Oud-
Beijerland, 
C / Peelen/Bruinisse S de Koning, Oudestraat 13, 
Bruinisse, na convocatie, 
Purmerend H Zwertbroek Van IJsendijkstraat 195, 
Purmerend, na convocatie in cafe Vlaar Koemarkt, 
Purmerend of in Gemeenschapshuis m Overwhere 1, 
Rotterdam A Den Otter, Ie Middellandstraat 82b, Rot
terdam, eerste dinsdag veilmgavond 20 00 uur Beursge
bouw Meent, hoek Rodezand, Rotterdam, tweede don
derdag volgend op de eerste dinsdag 20 00 uur, Cle-
menshuis, Gruttostraat 5 Rotterdam-Zuid, derde dins
dag 20 00 uur, gebouw Irene Nieuwe Haven 155, Schie
dam, en vierde maandag 20 00 uur, gebouw In de 
Speelman, Duikerlaan 1, Capelle aan den IJssel, 
Rijnsburg J P Noort, Dahliastraat 26, Rijnsburg, na 
convocatie, 
Schouwen-Duiveland J van Urk, Scheldestraat 35, Zie-
rikzee, derde maandag 20 00 uur, Huis van Nassau, L 
Nobelstraat, Zienkzee, 
Stadskanaal (De Kanaalstreek) R H. E van de Wal, 
Hoofdstraat 33, Stadskanaal, derde dinsdag 19 30 uur, 
hotel Dopper, Stadskanaal, 
Susteren Mej C Meuwissen, Reydtstraat 90, Susteren, 
eerste zondag na de 15e van de maand, 10 30 uur, ont
spanningsgebouw bij het N S -station te Susteren, 
Terneuzen P A van den Griend, Verdistraat 3, Terneu-
zen, laatste maandag 19 30 uur, PZEM-gebouw, ingang 
Wilhelmmaplantsoen, Terneuzen, 
Tiel D van Doorn, Konijnenwal 10 Tiel, N K V -
gebouw Hoveniersweg 23 Tiel, na convocatie. 
Uithoorn Mevr A H Kist, Willem Klooslaan 29, Uit
hoorn, vierde dinsdag 20 00 uur. De Hoeksteen, Hugo 
de Grootlaan 3, Uithoorn, 
Utrecht H Th M Cents, Gantondreef 81, Utrecht, 
derde donderdag 20 00 uur. Jaarbeurscongrescentrum 
iaarbeursplein, Utrecht, 
Veghel C de Wert, Populierlaan 30, Veghel, eerste 
maandag 20 00 uur en derde zondag 10 00 uur, gemeen
schapshuis De Blauwe Kei, Veghel, 
Venio, I Nogarede, Albert Cuypstraat 200, Venio, 
tweede maandag 20 00 uur, cafe Het Anker, Straelseweg 
83, Venio, ruilbijeenkomst eerste zondag va 11 00 uur, 
cantine Pope, Mercatorstraat, Venio, 
Venray P | Wientjens, Pettenmakerstraat 16, Venray-
Veltum, laatste maandag 20 00 uur. Het Veerhuts, Hen-
seniusstraat 13, Venray, 
Vlagtvi/edde J R Bruning, Slot laan 25, Vlagtwedde, 
derde maandag, 19 30 uur, cafe Bosscher, Wilhelmma-
straat 65, Vlagtwedde, 
Vlissingen L H M Boudeling, Boulevard De Ruyter 72, 
Vlissmgen, derde donderdag 20 00 uur cantine van het 
stadhuis Stadhuisplein, Vlissingen, ruilavond eerste 
donderdag 19 00 uur, zelfde plaats van samenkomst, 
Volkel A de Vries, Merwedelaan 34 Veghel, volgens 
convocatie. 
Weert P van Oosterom, Herenstraat 310, Weert, na 
convocatie, 
Weesp en omstreken W Femer, Prinses Beatnxlaan 27, 
Weesp, eerste maandag 19 30 uur, Paolo Soprani, Claes 
Dolsteeg, Weesp, 
Wieringen J H W Thoolen, Beltstraat 36, Hyppolytus-
hoef, na convocatie in Concordia, Koningstraat, Hippo-
lytushoef, 
Winschoten P van der Veen, Waalstraat 29, Winscho
ten, na convocatie Odd Fellowhuis, Burgemeester 
Schonefeldplein, aldaar. 
Woerden L Schmelzer, Van Hogendorplaan 6, Woer
den, na convocatie gebouw De Meent, Fredenk Hend
riklaan, aldaar. 
Wijk bij Duurstede J van der Wildt, Zocherstraat 11, 
Wijk bij Duurstede, na convocatie. 
Zaanstreek A Kef, Boukezoom 24, Koog aan de Zaan, 
tweede maandag 19 30 uur. Bram Broerse Hoek, Paltrok-
straat, Zaandam-Kogerveld, 
Zoetermeer | Stoffer, Voorhamstraat 38, Zoetermeer, 
eerste donderdag 20 00 uur, 't Trefpunt, Dorpsstraat 135, 
Zoetermeer, 
Zwolle E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle, Grand Hotel 
Wientjens, Stationsweg, Zwolle, na convocatie 

7 
Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging. Secr C H 
W Heusdens, postbus 21271 Rotterdam 3005, lel (010)-
244871 Ledenadm P W van der Stel, van Wijngaarden
laan 72, Rotterdam-3026, tel (010) 192316 
Ledenvergadering maandag 27 september, gebouw ,,De 
Nieuwpoort", Grotekerkplein 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 zie Mededelingenblad Bezichti
ging van de veilingkavels zaterdag 25 september van 15 
tot 16 uur, clublokaal ,,Middelland" 

8 
Philatelisten Vereniging „Amersfoort". Wnd secr 
Mevr M I V d Broek-Bosch, Lorreinenplein 5, Amers
foort, tel 033-25975 
Bijeenkomsten ledere 4de donderdag van de maand in 
,De Drietand", Neptunusplein, Amersfoort Zaal open 

19 30 uur aanw 20 uur Bijeenk Jeugdafdeling iedere 
eerste vrijdag van de maand, Laurens Costerplem, 
Amersfoort, aanw 19 uur 
Rondzendverkeer Alle boekjes, ook betere voor gericht 
rondzendverk met korte looptijd, inzenden aan H I 
van Gent Roelandplaats 38, Amersfoort 
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9 
Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist". Secr.: L. 
van Oosterwijk, Oostervenne 113, Purmerend-1440, tel. 
02990-26289. Ledenadm.; Mevr. A. Hastrich-Roos, 
Roosmarijnhof 37, Duivendrecht, tel. 020-993259 (N.B. 
let op nteuw adres). 
Bifeenkomsten: dmsdag 5 okt.: rutlavond in Hotel ,,Casa 
400", P. Nieuwlandzaal, )ames Wattsiraat bi| Amstel-
staion; dinsdag 19 oktober: ledenvergadering in ,,Kras-
napolsky", kleine zaal, ingang Warmoesstraat. Voor de 
,,Dag van de postzegel" zie algemeen artikel elders in 
dit Maandblad. 
10 
Postzegelvereniging S.P.A.: Secr.: A. Waanders, Maas
straat 9 1 ' " , Amsterdam-1010, tel. 020-427587. 
Bijeenkomsten: 28 september en 12 oktober. Overle
den: 22 |. ). Meijer. 
16 
Gelderse Filatelisten vereniging „De Globe". Secr.; J. G. 
Ouwenbroek, Brantsenstraat 24, Arnhem. Telefoon: 
085-450477. Ledenadministratie: Mej. M. |. Renssen, 
Leeuweriklaan 10, Zutphen. Telefoon: 05750-14434. 
Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, 
Barneveld, Brummen/Eerbeek, Dieren, Doesburg, Doe-
tinchem, Druten, Ede, Eist, Epe, Lichtenvoorde, Lobith, 
Nijmegen, Oosterbeek, Renkum/Heelsum, Rheden/De 
Steeg, Veenendaal, Velp/Rozendaal, Wageningen, Win
terswijk, Wijchen, Zevenaar en Zutphen. 
19 
Postzegelverzamelvereniging „Onderling Coctact", Be
rgen op Zoom. Secr.; Maanstraat 14, Bergen op Zoom. 
Maandelijkse bijeenkomsten: in het vervolg in Hotel De 
Schelde, Antwerpsestraat 56, Bergen op Zoom, de 2e 
dinsdag van iedere maand. 
20 
De Kennemerpostzegelclub Beverwijk. Secr.: Th. And-
riesma. Corn. Groenlandstr. 15, Heemskerk. Pennm. K. 
H. Wolterman, Strick van Linschotenstr. 67, Beverwijk, 
laarcontributie ƒ 12,— op gironr. 1558745. 
Clubavonden: 20 september kienen en 4 oktober vei
ling. 
22 
Nederlandse Filatelislische Vereniging „De Verzamelaar", 
Bussum. Secr.esse: Mevr. B. van Ek-Bronkhorst, Meer
weg 5, Bussum. Tel. 02159-18342. 
Ledenbijeenkomst: elke 2de maandag van de maand, 
aanvang 8 uur m de grote zaal van ,,De Taveerne", 
Brinklaan 112, Bussum. Voor rondzending B. v.d. Meu-
len. Jan Toebacklaan 3, Naarden. Tel. 02159-40709. 
25 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Dordrecht". 
Secr.: F. H. Visser, Oranjepark 47, Dordrecht. 
Bijeenkomsten: ledere tweede woensdag van de maand, 
Gebwouw C.J.M.V., Burg. de Raadtsmgel, Dordrecht, 
aanvang 20.30 uur, zaal open vanaf 19 uur. Gelegenheid 
tot ruil, kopen en verkopen. 
27 
Philateiistenclub „Eindhoven". Secr.: L. Burghoorn, 
Helmerslaan 74, Eindhoven, tel. 040-519408. 
Ledenbijeenkomst: 6 oktober in de Mulierzaal van het 
Philips' Ontspannings Centrum, aanvang 20 uur. 
28 
Philips Philatelisten Vereniging, Eindhoven. Secr.: M. H. 
Schenkelaars, de Koppele 78, Eindhoven, tel. 040-416358. 
Bijeenkomsten: 4 oktober '76 in de Mulierzaal van de 
Philips' Jubileumhal, Frederiklaan, Eindhoven; verder 
elke eerste maandag van de maand in de kantine van de 
afdeling USFA, Schouwbroekseweg, Eindhoven. 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. 
35 
Philatelisten-Vereniging Groningen: Secr.: J. M. Offrin-
ga, de Savornin Lohmanplem 2-b, Groningen, tel.: 050-
260242. Ledenadm.; J. K. Smith, Oosterhamrikkade 64 te 
Groningen, te!.: 050-770406. 
Bijeenkomsten: elke vierde Maandag van de maand in 
Wijkgebouw de Trefkoel, Zonnenlaan 30, Groningen, 8 
uur des avonds. Zaal open voor ruilen 7 uur. Septem-
bervergadering: 27 september. Lezing door A. R. v.d. 
Graaf, Ermelo over Nederlandse Portzegels. Postzegel-
en ruilbeurzen elke 2e zaterdag van de maand vanaf 10 
uur in De Trefkoel. 
jeugdafdelingen- in Groningen: Haren, Paterswolde, 
Bedum en Zuidhorn. Inlichtingen bij secr.: J. K. Smit 
voornoemd. 
Veilingen: In oktober-november grote veiling. Goed ma
teriaal kan worden ingeleverd bi) de heer J. Lagaay, de 
Savornin Lohmanplem 2-b, Groningen. Tel. 050-260214, 
die gaarne inlichtingen geeft. 
Rondzendverkeer Wij hebben steeds goede boekjes 
voor ons rondzendverkeer nodig; inzenden bi) J. La
gaay, voornoemd. Zegels dienen echter wel te worden 
ingezonden in onze eigen verenigingsboek|es ä 70 cent 
per stuk verkrijgbaar. 
36 
Haarlemse Filatelistische Vereniging „Op Hoop van Ze
gels". Secr.; ). C. Repko, Bloemendaalseweg 193, 
Overveen-1544. Tel. (na 19.00 uur) 023-267394. 
Ledenbijeenkomsten: 23 september, 25 oktober, 25 no
vember en 16 december in de aula van de mr. A. Bruch-
school, Zijlvest 25a, Haarlem. Aanvang 19.00 uur met ge
legenheid tot ruilen. Veiling van circa 100 kavels ca. 
21.00 uur. 
Leden die de contributie voor het verenigingjaar sep
tember 76/september 77 nog niet hebben betaald, wordt 
verzocht dit spoedig te doen met de toegezonden ac
ceptgirokaart. Nieuwe leden melden op bovenstaand 
adres. 
42 
Leidsche Vereniging van Postzegel verzamelaars te Lei

den. Secr.: H. van Eist, Zaanstraat 50, Leiden. Tel. 071-
124210. 
Vergadering: Dmsdag 28 september in het Loge-
gebouw, Steenschuur 6, aanvang 8 uur. Gewone agenda 
met veiling en verloting. Jeugdafdeling; zelfde dag en 
plaats aanvang 7 uur. 
44 
Postzegelclub „Groot Veldhoven". Secr.: P. M. Wil
lems, MuMedaan 75, Veldhoven. Tel. (040)-533429. 
Bijeenkomsten: iedere 2e maandag van de maand in het 
buurthuis d'Ekker, Armehoefstraat 3, Veldhoven. 
47 
Postzegelvereniging Roosendaal. Secr.: P. A. ] . Kokken, 
H. G. Dirckxstraat 17, tel. 01650-41303. Ledenadm.: A. J. 
bloem, Heuvellaan 33, tel. 01650-37460. Leider Rond
zendverkeer J. F. A. Mortiers, Burg. Prinsensingel 75, 
tel. 01650-37793. 
Contributie ƒ20,— over te maken t.n.v. Penningm. 
Postzegelvereniging Roosendaal, Burg. Prinsonsingel 31, 
Roosendaal. Postgiro 11.284.73. 
Vergadenngen in de zaal van 't Wit Roosken, Nispense-
straat 14, Roosendaal, met veiling, bingo en verloting; 4 
oktober, Bnovember, 13 december '76. 
48 
Philatelistenclub „Rotterdam". Secr.: Mevr. T. B. 
Stemer-Spork, 's-Cravendijkwal 79, Rotterdam-3003. 
Bijeenkomsten: 2e dinsdag van de maand. Beursge
bouw, ingang Meent 110, Rotterdam. 

49 
Postzegelvereniging Santpoort P.V.S. Secr.: G. J. H. 
Bos, Zandvoorter Allee 114, Haarlem. Tel.: 023-3419%. 
Penningm.: C. A. Heijboer, Tafelbergstraat 17, Haarlem. 
Tel.: 023-266210. Contributie voor 1976/14,— per jaar. 
Giro Nr. 19103 t.n.v. P.V.S. Directeur Rondzendverkeer; 
S. Schaap, Planetenweg 120, IJmuiden. Tel.: 02550-15724. 
Giro rondzendverkeer: P.V.S. 276084. 
Vergadenngen iedere Ie en 3e donderdagavond van de 
maand in zaal IJmond-M.T.S., Roos en Beeklaan 4, 
Santpoort-Noord. 
Attentie voor het nieuwe adres van de secretaris. 
52 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Tilburg" te Til
burg. Secr.: W. van Erve, Insultndeplein 5, Tilburg, tel. 
013-426464. 
Ledenvergadenng: 6 oktober in de zaal van Rest. ,.Casi
no", St. Jozefstraat 38, Tilburg. 
54 
Postzegelclub Wassenaar. Secr.; B. Wijsman, Van Hou
tenweg 80, Wassenaar. 
Bijeenkomsten: 14 oktober, 20 uur, Jeroenhuis, Kerk
straat 75, Wassenaar. 
55 
Postzegelvereniging IJmuiden. Secr.: mevr. M. de 
Meer-van Gendt, Van Lenneplaan 54, Driebuis, tel. 
02550-10421. Penningm. A. Bakker, Tasmanstraat 4, IJ
muiden. Dir. Rondzendverk.: J. Wester, Kanaaldi)k 227, 
IJmuiden. 
Ruilavonden: Adelbertuskerk, hoek Sparrenstraat, IJ
muiden: 20 Sept., 4 en 18 oktober '76, voor de jeugd 
6.30-7.45 en voor de volwassenen 8-10 uur. 
64 
Postzegelvereniging Drachten. Secr.; J. Brouwer, Tj. 
Wagenaarstraat 32, Drachten, tel. 05120-14695. Rond-
zendcomm.; G. Knol, Berglaan 27, Drachten. 
Eerstvolgende bijeenkomst in het nieuwe seizoen; dins
dag 5 okt. a.s.; ruilbeurs zaterdag 2 oktober a.s. in 
Erenbaanrest, te Drachten, 10-17 uur. 
65 
Philatelistenvereniging „Coevorden & Omstreken". 
Secr.: H. Berendsen, Prof. Aalbersestraat 4, Coevorden, 
tel. 05240-2217. 
Ruilavonden: Elke 2e maandag van de maand m hotel, 
cafe-rest. Lankhorst. a. Voor de jeugdleden van 19-20 
uur. b. Seniorleden vanaf 20 uur. Tevens is dan 't Phila-
telieloket op het postkantoor open van 17.00 - 18.00 uur. 
67 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Zwijndrecht en 
Omstreken". Secr.; 1. C. Kooijmans, Rotterdamseweg 
62, Zwijndrecht, tel. 078-27395. 
Bijeenkomsten: in de ,,Open-Hof"-Kerk, Walraven van 
Hallstraat, Zwijndrecht, elke derde dmsdag van de 
maand, aanvang 20 uur. 
Voor het rondzendverkeer kunnen wij altijd inzendin
gen van boekjes met uitstekend materiaal, vooral van 
Nederland en O.R., gebruiken. Inlichtingen bij de Dir. 
Rondzending, mevr. J. F. Visser-Huizenga, Perkstraat 27, 
Zwijndrecht, tel. 078-25869. 
69 
Philatelistenvereniging Veendam en Omstreken. Secr.: 
J. D. Neuteboom, Marg. Hardenbergstraat 2, Wilder-
vank. Rondzendcomm.: J. Niemeijer, F. J. de Zeestraat 
12, Veendam. 
Bijeenkomst: donderdag 14 oktober in Hotel Java, Prins 
Hendrikplein 7, Veendam, zaal open 19 uur. Veiling. 
Materiaal inzenden uiterlijk 23 september bij H. Buiten
kamp, Rheider AE 10, Veendam. 

71 
Postzegelvereniging Drielandenpunt, Vaals. Secr.; W. 
Bulles, St. Paulusstraat 1, Vaals. 
Bijeenkomsten: ledere 2e vrijdag van de maand, 7.30 
uur ruilavond in Hotel Gillissen, Maastrichterlaan 48, 
Vaals. 
Rondzenddienst: Wij kunnen steeds goede boekjes ge
bruiken van West-Europa. Inlichtingen btj de rondzend-
leider: A. H. den Brinker, Lieve Vrouwestraat 1, Vaals, 
tel. 04454-1605. 
73 
Postzegelvereniging „'s-G raven hage en Omstre-
ken".Secr.: W. J. Klein, Het Zicht 162, Den Haag. Rond
zendverk.: 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 
Philatelie Vereniging „Hoogezand-Sappemeer". Secr.: 
A. G. Spijkerman, Donker Curtiusstr. 39, Hoogezand. 
Commissaris Rondzendverkeer; H. J. Grasdijk, Schubert-
laan 4, Hoogezand. Tel. 05980-92908. 
Grote ruilbeurs zaterdag 2 okt. 10-17 uur in ,,De Kern", 
Hoogezand. Jaarvergadering: maandag 4 okt. in Hotel 
Struvé, Sappemeer. Zaal open vanaf 19 uur. Belangrijk: 
in de jaarvergadering zal een bestuursvoorstel aan de 
orde komen tot verhoging van de contributie met ƒ 5,— 
per jaar. 
81 
Philatelisten Vereniging ,,De Klomp". Secr.; G. J. A. Ep-
pingbroek. Koekoekstraat 16, Winterswijk, tel. 05430-
5408, giro 3557163. Penn.m.: J. N. Kuypers, Molenstraat 
6, Winterswijk, giro 1203555. Hoofd. Rondz.: P. Stassen, 
Pr. Hendnkstraat 17, Winterswijk, giro: 3205847. 
Bijeenkomsten: ledere eerste maandag van de maand in 
,,Resto Victoria", tegenover het station. 
85 
Postzegelvereniging Heemskerk. Secr.: D. A. van Vliet, 
Rousselstraat 16, Heemskerk, tel. 02510-32874. 
Bijeenkomsten: 13 sept. Opening nieuwe seizoen, met 
vertoning van de ,,Heempost '76" Dia's, 27 sept., Vei
ling, in het vormingscentrum ,,De Velst", de Velst 6, 
Heemskerk. Aanvang 20.00 uur, jeugd 19.00 uur. 
86 
Eerste Kerkraadse Philatelisten Vereniging Kerkrade. 
Secr.: W. J. Haagmans, Prins Bernhardstraat 50, Kerkra
de, tel. 045-452276. 
Bijeenkomsten en vergadering, elke 3e zaterdag in de 
maand m lokaal J. Chermin, Markt 54, Kerkrade. 
94 
Postzegelvereniging „Telstar", Putten Cid. Secr.: H. D. 
Buitenwerf, Wittenburg 163, Nijkerk GId. Tel. 03494-
2484. 
Vergadering/ruilavond: elke 3e donderdag van de 
maand, waarvoor convocatie met lijst voor de kavelver
koop wordt toegezonden, gebouw ,,'t Voorhuys", naast 
de Andreaskerk, Voorthuizerstraat 14, Putten GId. Aan
vang: 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur. 
95 
Postzegelvereniging Castricum. Secr.: C. J. Elling, Lin-
denlaan 74, Castricum, tel. 02518-51026. Penningmeester 
en rondzendverkeer C. Bijman, Bleumerweg 1, Bakkum, 
tel. 02518-50336. 
Eerstvolgende ruilavond: 4 oktober 1976, Hotel Kom
man, Mient I, Castricum, aanvang 20.15 uur. 
Overleden: Tot onze diepe droefheid overleed onze 
oud-voorzitter, de heer A. W. Donker. 
103 
Postzegelvereniging „EEMLAND" Soest. Secr.: mej. C. 
M. de Bruin, Kastanjelaan 11, Soest. Tel. (02155)-12032. 
Rondzending: K. Meinecke, Soesterbergsestraat 135, 
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, Koningsvarenstraat 23, 
Wormer. Tel. 02982-1018. 
Bijeenkomsten: 21 september en 19 oktober vergadering 
met ruilavond; 1 oktober en 29 oktober ruilavond. 
Alle bijeenkomsten in het dienstencentrum ,,De Boed", 
W. Dreeslaan 1, Zaandijk. Aanvang 8.00 uur n.m., zaal 
open 7.00 uur. Jeugdvereniging ,,De Jonge Posthoorn". 
Leider J. Kluft, Kameelstraat 23, Wormer. Tel. 02982-
1004. Bijeenkomsten elke laatste zaterdag van de maand 
in ,,de Snuiver", Krommenie. Aanvang 8.00 uur. 
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CORINPHILA 
59. GROSS-AUKTION 
in Zürich 25.-30. Olttober 1976 

Auflösung 

Spezialgebiete 

Ihr Vorteil als Käufer 

Wir offerieren 

umfangreicher Nachlässe 
bedeutender SpezialSammlungen direkt aus Sammlerhänden 

Altdeutschland und Kolonien 
Altfrankreich, Englische Kolonien 
Schweiz sowie Flugpost 

Wahl aus über 7000 verschiedenen Losen aller Preiskategorien 
Erwerb klassischer Raritäten inkl. grösserer Einheiten und Briefe - wie 
auch gesuchter Serien und Länder-Sammlungen 
zu Preisen gemäss Angebot der Käuferschaft, indem wir keine Limitpreise 
seitens der Einlieferer akzeptieren 

sachliche und seriöse Beschreibung sowie attraktive Schätzpreise 
fünfjährige Echtheitsgarantie für alle zum Verkauf gelangenden Marken 
Luxuskatalog mit über 170 Fototafeln (teils Farbreproduktionen) kostenlos 
für ernsthafte Kaufinteressenten 

CORINPHILA CH - 8023 ZÜRICH (Schweiz) 
Tel. (01)23 80 81 Bahn hof Strasse 102, Postfach 
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nieuwe 
uitgiften 

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

Voor het verstrekken van inlichtingen danken wij de 
verschillende postadministraties en -agentschappen 

Voor inlichtingen en/of illustraties - speciaal van ver
schillende Midden- en Zuidamenkaanse en van enkele 
Aziatische landen - die ertoe bi| kunnen dragen de ac
tualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons 
van harte aanbevolen 

# Dit teken is geplaatst bi| uitgiften dte 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 dergeli|ke 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, 

VERENIGDE NATIES 
8-10-'76. Postadministratie VN 25 jaar. 
13 en 31 c. U.S.A. Geperforeerd postze-
gelvel, met op een zegel de herdenkings
tekst en onder vergrootglas de naam Ver
enigde Naties. 
0.80 en 1.10 zw. fr. Posthoorn in regen
boogkleuren, VN-embleem en tekst in 
Frans. 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
Afbeelding zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzijde 449. 

ANDORRA SPAANS 
9-7-'76. Olympische Spelen. 
7 p. Skiën. 
15 p. Kano. 

CYPRUS TURKS 
Afbeelding zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzijde 449. 

DENEMARKEN 
23-9-'76. Eeuwfeest Carlsberg st icht ing. 
100 ó rood. Natuurkundige professor EmII 
Cht. Hansen in werkru imte in Carlsberg
laborator ium. 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
5-8-'76. Vierde postzegeltentoonstel l ing 
jonge fi latel isten van de D.D.R. in Gera, 
Dag van de fi latelisten 1976. 
1 0 - 1 - 5 pf. Beeld van Cera, omstreeks 
1652. 
20 pf. Collage van moderne en oude ge
bouwen uit Gera. 
Zegels samengedrukt met tussenstrookje 
waarop wapen van de stad. 

17-8- '76. Dienst- en gebru ikshonden. 
5 pf. Duitse bokser. 
10 pf. Airedale terrier. 
20 pf. Duitse herder. 
25 pf. Col l ie. 
35 pf. Grote Schnautzer. 
70 pf. Duitse dog (beperkte oplage 2 mi l 
joen) . 

FINLAND 
9-9 -76 . Vi j f t ig jaar radio-omroep in Fin
land. 
0.80 mk. Radiozendmast en concentr ische 
golven symboliseren werk ing van radio en 
haar mogel i jkheden de mensen overal te 
beïnvloeden. 

15-9 -76 . Toeslagserie ter bestr i jd ing van 
tuberculose: oude tradit ie van gekroonde 
b ru id . 
0.50 + 0.10 mk. Huwel i |ksoptocht vooraf
gegaan door muzikanten. 
0.70 -I- 0.15 mk. Bruidspaar danst; op ach
tergrond de bruidshemel, een stuk textiel 
dat aan zo lder ing gehangen w e r d . 
0.80 -I- 0.20 mk. Bruiloftsdis, bruidspaar 
omgeven door belangri jkste gasten. 

30-10-76. Zegel in nieuwe gebruiksserie; 
twee dagen alleen verkri jgbaar t i jdens 
postzegeltentoonstel l ing UF 76; daarna bij 
alle postkantoren. 
1.50 mk. Oude volkskunst: hoge dr inkbe
ker, uit één stuk hout gemaakt uit Rusko 
bij Turku , 1542. 

FRANKRIJK 
Afbeeld ing gemeld in jul i /augustus blad
zi jde 451. 
2 -8 -76 . Aanvul lende waarde gebruiksse
rie. 
0.80 F. groen en 1 . — F. rood . Mar ianne 
van Béquet. 
27 -9 -76 . Nieuwe zegel in serie beroemde 
persoonl i jkheden. 
1 . — F. + 0.20 F. Portret van Eugene Fro-
mentm (1820 - 1876), schilder en schri jver. 

27-9-76 . Nieuwe zegel in gebruiksserie 
toer isme. 
1.40 F. Gezicht op de kust van Biarritz. 

27 -9 -76 . Honderd jaar te le foon. 
1 . — F. Antiek te lefoontoeste l , modern 
drukknoppentoeste l en t r i l lende l i jn , die 
geluidsgolven voorstelt . 

i""fR4nC€. 

GIBRALTAR 
Afbeeld ing zegel gemeld in jun i , bladzijde 
383. 

Afbeeld ing zegel m |ul i /augustus, bladzijde 
451. 

HONGARIJE 
Afbeeld ing zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzi jde 451. 
27-8 -76 . Slag van Mohacs, 450 |aar gele
den . 
Blokje van 20.— F. Reprodukt ie schilderi j 
van Bertalan Szekely: , ,On tdekk ing van 
het lijk van koning Lajos I I " (verdronken, 
na de verloren slag tegen de Turken). 

September 7 6 . Gedenkdagen. 
2 .— F. Geboor te dichter en leraar Pal Gyu-
lai (1826-1909). 
2.— F. Geboorte dichter en l id academie 
van wetenschappen Daniel Berzsenyi 
(1776-1836). 

September 7 6 . Porseleinfabriek van Her
end 150 jaar. 
4 .— F. Hongaarse huzaar van de beeld
houwer Zsigmond Kisfaludy Strobl . 
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UVITEC MINOR 
De betaalbare korte-golf-analyselamp voor fosforescerende zegels van o.a. Engeland, USA. 

Handig zakformaat, niet groter dan een pakje sigaretten. Makkelijk mee te nemen. Twee meter 
kabel voor aansluiting aan het lichtnet. Beproefd door de Studiegroep „Ultra Violet". 

ƒ 76,50 

Nieuwe katalogi/handboeken 

8,50 

0,50 
19,50 
40,00 
32,00 

Zumstein (duits) kat. Zwitserland/Liecht. 
Yvert handleiding in o.a. engels en hel duits over het 

gebruil< van Yvert-lcatalogi 
Ceres (frans) spec. I<at. Frankrijk/Geb. ged. kleur 
Gibbons (eng.) wereld-katalogus in één band slechts 

spec. kat. Commonwealth 
Scott (amerik.) wereldkat. deel 1 USA/Br. Commonwealth 
54,30; deel 2 Overige landen A-F 54,30; deel 3 Overige 
landen G-P (nov.) 54,30 
Borek (duits) Duitsland kleur 9,00; Ver. Europa kleur 4,50) 
Engeland/Kanaaleil. kleur 5,70; USA kleur 5,70; UNO kleur 
5,70; Israel kleur 5,70; Skandinavië 6,70; Italië 6,70; 
Spanje/Port. 6,70; Zuidafrika 3,70; Australië 5,70; Canada 
4,50; China 5,70; Japan 5,70; Arg./Braz./Chili 13,00; 
Uruguay/Paraguay/Bolivia 13,00 

Rectificatie aankoopprijzen Yvert 1976: 
deel 1 ƒ 5,00; deel 2 ƒ 10,00; deel 3 ƒ 12,50 

Ascher (duits) herdruk wereldkatalogus postwaardestukken 
tot 1925 m. recente prijzen in ringband 100,85 
Gaka (duits) kat. postwaardestukken Nederl./Gebieden 
11,20; Zweden 11,20; Zwitserland 11,20; Baltische landen 
3,30; Liechtenstein 5,00 
Facit (zweedse) spec. kat. Skandinavië - 39,50 
(eng.) spec. kat. Skandinavië ed. 74/75 15,00 
Afa (deens) kat. Skandinavië 24,00 
Interphila (duits) Internationaal adresboek over postzegels 
en munten 17,50 
Vlastos (eng.) spec. kat. Griekenland/Cyprus kleur 38,60 
Rosen (eng.) spec. kat. British Local Stamps 13,20 
Winkowsky (duits) handleiding over het verzamelen van 
munten 11,80 

SPECIALE AANBIEDING (niet verkrijgbaar bij de 
verkoopadressen) 
Yvert 1976 (gebruikt) deel 1 Frankrijk 7,50; deel 2 Europa 
17,70; deel 3 Overzee 19,20 

NIEUW NIEUW 
Gegomde landsnamen voor blanco bladen; leverbaar zijn: 
Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië, Curagao, Nederl. 
Antillen, Suriname, Nieuw Guinea. Per land per 10 
stuks 0,50 

Philakur - een nieuw uitstekend reinigingsmiddel voor vuile 
en verkleurde postzegels. Flesje 8,70 
Prijskaartjes voor postzegels per 100 0,80; per 1.000 7,00 
Veha-plakstroken - glashelder en 
zelfklevend zijn uitstekende 
vervangers van plakband en 
fotoboeken. 
Geschikt voor het opbergen van 
brieven, kaarten, blokken, 
automaatboekjes, foto's etc. in 
albums. 
Per 100 3,35; per 1.000 29,35 
(Monster gratis) 

Mancolijsten 4 biz. nummering 1 t/m 1600, alsmede 
blanco-nummers per 10 stuks 1,75; per 100 stuks 15,00 
Reuzen-Stockboek 
met 64 bIz. 640 stroken formaat 23 x 31 cm wit karton, boek 
ligt vlak open, verkrijgbaar met en zonder middenscheiding, 
band in lichtrood, wijnrood, groen, blauw en bruin. 32,50 
(3 stuks 92,60, 6 stuks 175,50) 
Gegomde pijltjes voor het aanduiden van afwijkingen 
(rood, blauw, wit, zwart, groen, geel) per 100 1,75 
Metro insteekboeken met zwarte bladen formaat 31 x 23 cm 
met 16 bIz. 15,90; met 32 bIz. 26,50 

Bij vooruitbetaling 3% korting. 
Giro 1253414 - NMB Wassenaar (66.94.60.680 - Amro-Bank, Wassenaar (47.36.54.717). 

Opdrachten beneden f 100,00 worden verhoogd met ƒ 3,50 verzendkosten. 
PRIJSLIJST OP AANVRAAG GRATIS 

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

Verkoopadressen: 
Couwenbergh, Jonge Roelensteeg 14, Amsterdam 
Fibo-Post, Prinsestraat 48, Den Haag 
Irene, Papestraat 12, Den Haag 
Leidse Postzegelbeurs, Kiosk Stationsweg, Leiden 
(zaterdags) 
Manuskowski, Wagenstraat 105, Den Haag 
Philpostor, Steentilstraat 48, Groningen 
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September '76. Negenenveert igste Dag 
van de postzegel. 
Vier zegels van elk 2.50 + 1 . — F. met ver
schil lende gothische beelden van het kas
teel van Boeda; deze zegels zi jn al als 
blokje uitgegeven op 22 mei van dit jaar. 

IERLAND 
5-10-'76. Vijft ig jaar radio-omroep in Ier
land. 
9 p. Cirkelsegmenten geven verbinding 
tussen 1926 en 1976. 
II p. Radiozender zendt aantal concentr i 
sche golven uit. 

ITALIË 
Afbeelding zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzi jde 451. 
26-7-76 . Reproduktles schi lderi jen van 
Italiaanse meesters. 
150 I. Kracht, Ciacomo Serpotta (1656-
1732). 
150 I. Composit ie van v rouw met tafel, 
Umberto Boccioni (1882-1916). 
150 I. Futuristische composi t ie : 'De brief 
van de artil lerist aan het f ront , F. T. Mar i -
netti (1876-1944). 

26-7-'76. Dubbele zegel voor pakketpost. 
500 I. Zegel gelijk aan de eerder versche
nen pakketpostzegels. 

30-7-'76. Herdenking sterfdag Vit tore 
Carpaccio, 450 jaar geleden. 
Twee samenhangende zegels van elk 150 
I. en aanhangend strookje met naam van 
schilder; reprodukt ie schilderi j Sint Joris 
verslaat de draak. 

LUXEMBURG 
9-9- '76. Eeuwfeest te le foon. 
6 fr. gr i jsgroen. Portret Graham Bell. 

9-9- '76. Nieuwe zegels in Luxemburgse 
archi tectuur: renaissance. 
6 fr. ol i j foker, rood, gri jsblauw en goud. 
Beeld van Sint Anna, Maria en het k ind. 
12 fr. bruinacht ig grijs, oker en goud . 
Grafsteen van Bernard van Veldbr i jck, 
heer van Belfort, over leden 1558. 

MALTA 
14-9-'76. School voor anatomie en ge
neeskunde 300 jaar. 
2 c. Portret Nicola Cotoner, stichter. 
5 c. Arm met hand waarop spierenbundels 
te z ien. 

7 c. Portret Guiseppe Zammit , eerste le
raar. 
11 c. Schoolgebouw. 

NOORWEGEN 
10-9-'76. Herdenk ing geboorte schrijver 
Clav Duun (1876-1939). 
125 ó. Violet b ru in , en 140 o. blauw en 
groen. Portret schri jver bij Dunberg op ei 
land Joa in de Nansen f jord. 

OOSTENRIJK 
24-9-'76. Aanvul lende waarden gebruiks-
serie landschappen. 
4.50 sch. Nederoostenr i jk : Retz, land
schap met molens. 
1 1 . — sch. Opperoostenr i jk : Enns, do rp 
tegen berg. 

ROEMENIË 
25-6-'76. Olympische zomerspelen Mon t 
real. 
10 b. Turnen. 
40 b. Boksen. 
55 b. Vol leybal . 
1.75 I. Roeien. 
2.75 I. Turner in de r ingen. 
3.60 I. Kajak. 
Blokje van 10.— I. getand. Turnster. 
Ongetand blokje van 10.— I. Stadion van 
Montrea l . , -_ , -

SOVJET UNIE 
Afbeeld ing zegel gemeld in jul i /augustus 
bladzi jde 455. 
6 -7 -76 . Herdenk ing zestigste verjaardag 
heldin van de Sovjet-Unie Ludmila Michai -
lowna Pawlitsjenko. 
4 k. b ru in , z i lverwit en geel. Portret met 
medai l le van de gouden ster en lauwertak. 

6-7- '76. Herdenk ing geboorte Luis Emi-
liano Recabarren, 100 jaar geleden. 
6 k. rood , goudgeel en zwart. Portret van 
deze ver tegenwoordiger van de arbeiders
beweging van Chi l i . 

15-7-'76. Russische schi lderkunst; repro

dukt ie schi lderi jen van Andrejewits j Fedo-
tow. 
2 k. De f l inke kavalier. 
4 k. De twi j felacht ige b ru id . 
6 k. Het ontbi j t van de aristocraat. 
10 k. De spelers. 
16 k. Bij de wandel ing. 
Blokje met zegel van 50 k. zel fpor t ret van 
de schilder. 

"MiMIPH»igf^>^^yyiPli»im^tfi|ifil*l»iH 

SPANJE 
7-9-'76. Bloeddonors. 
3 p. Symbolische tekening voor helpen 
van z ieken. 

23-9-'76. Drieënzestigste in terpar lemen
taire congres in Madr id . 
12 p. Voorkant par lementsgebouw de Cor
tes. 

Nieuwe gebruikszegels. 
1,50, 2, 3, 5, 7 en 12 p. Portret kon ing 
Juan Carlos. 

TURKIJE 
29-10-'76. Serie ter herdenk ing van de 
werken en hervormingen van Atatürk. 
100 k. Leger van Atatürk: zwaard en duif 
met oli j f tak. 
200 k. Gesprek: boeken, door twee men
senhoofden gesteund. 
400 k. Vrede thuis en vrede in de were ld : 
wereldbol en twee du iven, die hartjes uit
ademen. 

I ^ TURK V e CUMHURtYETt '. 

* * * *««*MMM 

ZWEDEN 
Afbeelding zegels gemeld in jul i /augustus, 
bladzijde 455. 

ZWITSERLAND 
16-9-'76. Gelegenheidszegels. 
20 r. Bescherming d ie ren : reekalf, kikvors 
en zwaluw. 
40 r. Energiebesparing: zon als bron van 
leven en energie. 
40 r. Zwitserse A lpen : massief van de Gott-
hard. 
80 r. Wereldkampioenschappen hardri jden 
schaats. 

16-9-'76. Dienstzegels 1976. Wereldpost
vereniging (UPU). 
40 r. Twee helf ten were ldbo l en gefran
keerde brief. 
80 r. Pakket en symbolen voor vervoer per 
t re in, auto, vl iegtuig en boot . 
90 r. Symbolisering van geldtransport via 
post. 
100 r. Technische samenwerking in U.P.U. 
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Een nieuw seizoen het zelfde geluid: 
P O S T Z E G E L B O E K J E S 

(Nederland - nrs. spec. cat. De Rooy-Hali ƒ 8,30) 
Hoofdnummers: 
1 Mx 150,— 
1 My 30,— 
1 Mz 175,— 
2 Mx 150,— 
2 My 30,— 
2 Mz 50,— 
3 yD 15,— 
3 yW 10,— 
3 a 7.50 
4 yD 15,— 
4 yD 12,50 
4 z 15,— 
5 m 15,— 
5 n 15,— 
6 a 17,50 
6 b 350,— 
6 c 100,— 
6 d 75,— 
6 eF 7,50 
6 fFp 10,— 
6 fPq 15,— 
7 a 8,75 
7 b 8,75 
7 bF 10,— 
8 a 20,— 
8 aF 20,— 
8 b 20,— 
8 bF 20,— 

ROLZEGELS 
NEDERLAND: 
468 R " 
620 R " 
925 R " 
971 R " (2) 
990 R " (5) 

1011 R " 
voorlopers: 
3 5 6 a / d " 

Nog lets bijzonde 
Duitse Rijk 1930 b 
idem 1935 biok 3 

8 c F 
9 a 
9 a F 
9 b 
9 d 
9 d F 
9 e 
9 e F 
9 f F 
9 g 
9 g F 
9 h 
9 h F 1 
9 h F 2 
10 aD 
10 aW 
10 aF 
10 bF 
11 a 
11 b 
12 a 
14 a 
14b C2 
14b D1 
15a C 1 
15a C2 
16a C l 
16a C2 
16a D l 

25,— 
37,50 
20,— 
20,— 
17,50 

3,75 

150,— 

s: DUITSl 
lok 1 *• 
** met go 

60 — 
30,— 
30,— 

500,— 
250,— 
175,— 
175,— 
400,— 
3 0 0 , -
125,— 
125,— 

3 0 , -
15,— 
15,— 
15,— 
15,— 
20,— 
22,50 
27,50 
3 0 , -
15,— 
8,75 
7,50 

12,50 
15,— 
7,50 

1 0 , -
10,— 
10,— 

AND 

16a D2 
16 b 
17 a 
17 b 
18a Dl 
18a D2 
18 b 
19 a 
19 b 

Telb lok j 
3 a 
4 y 
6 a 
6fFq 
7 b F 
9 b 
9 d 
9 d F 
9 e F 
9 f F 
9 h 
9 h F 
10 a 
lOaF 
11 a 
11 b 
12 a 
13 a 

INKOOP: 

25,— 
6,50 
8,75 

10,— 
7,50 
4,50 
3,75 
4,50 
3,75 

es: 
22,50 
30,— 
50,— 
30,— 
20,— 

1875,— 
600,— 
475,— 

1875,— 
675,— 
75,— 
30,— 
25,— 
35,— 
40,— 
55,— 
22,50 
37,50 

Wij zijn behalve in a< 
zegelboekjes ook in 
en andere zegels va 
interesseerd zowel 
bruikt met plakker da 
Gaarne aanbieding 

m 

14 a 15,— 
14b C2 12,50 
14b C2gr 35,— 
14b D ig r 45,— 
15a C l 30,— 
15a C2 12,50 
16a C2 20,— 
16a Dl 20,— 
16 b 10,— 
17 a 10,— 
17 b 12,50 
18 a D2 6,— 
18 b 5,— 
19 a 6,— 
19 b 5,— 

Gestempeld 
6 d 50,— 
6 d Tb l . 150,— 
13 a 22,50 

Gestempeld 
met datum I e d. 

8 a 25,— 
8 aF 25,— 
9 aF 37,50 
9 b 500,— 
9 cF 150,— 

inkoop van post-
rolzegels, fdc 's 

n Nederland ge-
postfr is, onge-

iwe l gestempeld. 
net prijsopgave. 

500,— 
500,— 

VERENIGD EUROPA 
GUERNSEY: ser ie 2 St. ** of o 14,— fdc 15,— 
In blokvel len van 9 series ** 125,— 
MAN: Nog last iger dan Guernsey en daarom 
zeer moeilijk. 
^'o1^loplq bieden wij aan: 
serie 3 st. " of o 32,50 fdc 35,— 
In b lokvel len van 3 series ' * 97,50 

Bijzondere boekjes: 
1 H aanlegteken 27,50 
1 H 6 reg.streep c UUX 45,— 
1 H gedecentr. gesneden LUX 30,— 
2 H 10 aanlegt./vouw niet ingesn. 

75,— 
2 H gedecentr. gesneden LUX 45,— 
2 H smal le witmarge 40,— 
2 Mx gedecentr. gesneden 175,— 
3 y gedec. middenperf. LUX 30, 
SyOreg.str. paars, bruin, b lauw 75, 
3yW ld . paars of bruin p. st. 22, 
3yW id . blauw smal 150, 
3yW ld . blauw br . /b i . ondergr. 35, 
3yW 5 kaftenstr. m. 3 reg.str. 150, 
3 a kroontje kon. Jul iana 50, 
3 a ged. middenperf . /Tbl . 45,-
4 y reg. streep paars 22, 
4 yW 8 tov 18 verscfioven 45, 
5 m SPECIMEN 300, 
5 n gedecentr. middenperf. 35,— 
6 a idem 30,— 6 c idem 112,50 
6 d idem 87,50 6eF idem 22,50 
6 a SPECIMEN 200,— 
6 eF ONGELDIG rood 150,— 

Tbi. 225,— 
6fFp sni j l i jn boven 17,50 
6fFq sni j l i jn onder 22,50 
7 a gri jze vlek tekst (onder) 50,— 
7b of 7bF kleurstr. 12c. (boven) 2 0 , -
7b of 7bF id. andreaskruis 20,— 
7bF kleurstr. 12 c boven/Tbl. 40,— 
7 b gedecentr. middenperf. 25,— 
7 bF LUX ged. middenperf. 30,— 
7 bF 12 tov 20 verscfioven 25,— 
7 bF groen + grijs streepje 60,— 
9 cF vage voet 250,— id. Tbi. 750,— 
9 tl ONGELDIG violet 125,— 

Tbi. 200,— 
9 tl kruisreparatie boven 60,— 
9 hF bescfiadiging kruis bov. 30,— 
10a sni j l i jn 4+8 mm compleet 40,— 
10a idem Vi+^^i mm kompl . 60,— 
10a punt boven 1e zegel 25,— 
10a rode stip boven balk 25,— 
10a rode streep naast balk 25,— 
lOaF sni j l i jn 4 of 8 mm p.st. 27,50 
lOaF rode streep naast balk 30,— 
11a verlengde K , ,postk." 60,— 

50 

,50 

12a kei in delta 25,— Tbi. 37,6o 
12a blauwe str. andreaskruis 25,— 
12a bruine vlek idem 20,— 
12a blauwe str. in delta RRR 50,— 
12a witte hor. baan delta lux 37,50 
12a 10 tov 35 verschoven 37,50 
12a ged. perf./ luxe rakelstr. 37,50 
13a 25 tov 35 verschoven 50,— 
13a rakelstr. 35 c 35,— Tbi. 45,— 
14a wit te punt Regina 15,— 
14b kaftpaar: twee rode st ippen 
tekst/punt in 5 (25c) 02 27,50 

Dl 37,50 
15a smal andreaskruis C2 20,— 
15a C l andreaskr. naar boven 30,— 
15a C2 idem naar l inks 22,50 
16a gebroken I Regina C2 of 

Dl 17,50 
16a Dl blauwe rakelstr. LUX 17.50 
16a Dl geeloranje kaft 30,— 

Tbl. 45,— 
16a idem/gebroken I en Tbl. 50,— 
16b gebroken I 12,50 ld . Tbi. 25,— 
16b oranje rasterstreep 12,50 
16b blauw sni j l . 75,— id. lux 100,— 
16b breuk in balk 12,50 id. Tbi. 25,— 
16b korte P Rijksp. 15,— Tbi. 30,— 
16b kaftpaar gebr. l/breuk balk 25,— 
16b kafttrio lux blauw sni j l . /oranje 
rasterstr./gebroken I RRR 150,— 
17a vlek andreaskr. 12,50 Tbl. 20,— 
17a wi t te pt Regina 12,50 Tbi. 20.— 
17a 5 tov 30 verschoven 22,50 
17a l ichtbruine kaft 20,— 
17a bruingr. kaft 20,— Tbl. 30,— 
17a l ichtgr. kaft 30,— Tbi. 40,— 
17a bruingr. kaft/andreaskr. versch. 

30,— 
17a idem/Telblok verschoven 60,— 
17b wit te punt Regina 15,— 

Tbi. 22,50 
17b rakelstr. 30 c. lux 15,— 

Tbl. 22,50 
18a D2 gedecentr. middenperf. en 
l ichte kaftkleur 37,50 
19a kleurvl. tekst 12,50 id. Tbi. 25,— 
19a andreaskruis verschoven 10,— 
19a id. en brede middenbaan 25,— 

Tbi. 37,50 

is pr i jsvaststel l ing vooraf 

SPECIALE AANBiEDiNG JERSEY, GUERNSEY en MAN 
Zeer aantrekkel i jke pri jzen, nrs. Zonnebloem 1977 (ƒ 7,50) 
'Vpostlr. z. pi. o/gestempeid en MK/max. icaarten 

EEN UNIEKE AANBiEDiNG I e WERELDOORLOG 

Bijna 300 kaarten en brieven van een Hongaarse kri jgsgevangene, die van 
het ene naar het andere kamp verhuisde, korrespondeerde in hongaars, 
duits en russisch, een levensecht verhaal, met postaal gezien vele inte
ressante stempels van histor ische waarde niet in geld uit te drukken. 
Deze eenmalige kol lekt ie bieden wij aan voor een vaste prijs t.b.v. 

1500,— 

Jersey: 
1/15" 
16/19" 
20/23" 
24/27" 
28/45" 
28/45 0 
49/52" 
53/56" 
57 /60" 
61 /64" 
65 /68" 
65/68 0 
69/72" 
69/72 0 
69/72 FDC 
73/76" 
77/80" /o 
77/80 FDC 
81/84" /o 
81/84 FDC 
81/84 MK 
85/88"/0 
85/88 FDC 
85/88 MK 
89/90" /o 
89/90 FDC 
89/90 MK 
91/94" /o 
91/94 FDC 
91/94 MK 

275,— 
30,— 
30,— 
75,— 
30,— 
25,— 
87,50 
30,— 
50,— 
30,— 
22,50 
17,50 
20,— 
15,— 
15,— 
6,75 

10,— 
10,— 
10,— 
10,— 
20,— 
10,— 
10,— 
20,— 
5 ,75 
6,75 

12,50 
6,75 
6,75 

20,— 

95/98" /0 
95/98 FDC 
95/98 MK 
99/102"/o 
99/102 FDC 
99/102 MK 
103/06"/o 
103/06 FDC 
107/10"/o 
107/10 FDC 
111/14"/o 
111/14 FDC 
115" /0 
115 FDC 
116/119"/o 
116/119 FDC 
120" /o 
120 FDC 
121/24"/o 
121/24 FDC 
125/28 " / o 
125/28 FDC 
129/41 MK (13; 
Port 1 /6" 
P. 7 /20" 

afwijkingen: 
2A/11A" 
1 B / 2 B " 
2 C / 5 C " 
1 5 E " 

4,50 
5,75 

12,50 
5,75 
6,75 

12,50 
5,— 
6,75 
5,75 
7,50 
3,50 
5,75 
2,25 
4,50 
3,75 
6,— 
3,75 
6,75 
4,75 
7,50 
5,— 
7,50 

27,50 
375,— 

15,— 

97,50 
17,50 
4,50 

15,— 

2 8 A " / A of B* 
28B/41B" 
28C/37C" 
28D/34D of DA 

Guernsey: 
1/16" 
17/20" 
21 /22" 
23 /24" 
25/27" 
2 8 / 3 1 " 
28/31 0/FDC 
32 /35" 
32/35 FDC 
36 /50" 
36/50 0 
51 /54" 
51/54 FDC 
55 /58" 
59 /62" 
59/62 0 
6 3 " 
64 /67" 
64/67 FDC 
68/71 " / o 
68/71 FDC 
72/75" 
72/75 0/FDC 
76/80" /o 
76/80 FDC 

* 15,— 
12,50 
3,25 

" 2 , 7 5 

250,— 
30,— 
17,50 

425,— 
30,— 
57,50 
40,— 
32,50 
27,50 
50,— 
40,— 
32,50 
27,50 
30.— 
30,— 
22,50 
8,75 

15,— 
12,50 
7,50 
7,50 

17,50 
15,— 
9,75 
9,75 

76/80 MK 
81/84" /o 
81/84 FDC 
81/84 MK 
8 5 " 
85 FDC 
85 MK 
86/89 " / o 
86/89 FDC 
90/107" 
90/107 0 
90/107 3FDC 
112/15"/0 
112/15 FDC 
112/15 MK 
116/19"/FDC 
116/19 o 
120/23"/o 
120/23 FDC 
124/27"/0 
124/27 FDC 
128 " /o 
128 FDC 
129/32"/o 
129/32 FDC 
133/36"/0 
Port 1 /7 " 
P. 1/7 0 

afwijicingen: 
I A " 

25,— 
6,75 
6,75 

20,— 
5,— 
6,75 

10,— 
6,75 
6,75 

27,50 
22,50 
45,— 

4,50 
6,75 

12,50 
8,75 
6,75 
3.75 
5,75 
3,25 
5.75 
3,25 
6,75 
3,75 
6,— 
3,50 

187,50 
137,50 

6,— 

1B/13B" 
6/7C&21A" 
3 9 A " 
36B/40B of BA 
40C/41C" 
4 8 D " 
4 9 E " 

Man: 
1/22" 
1/22 FDC 
2 6 " 
26 A " 
27/30" 
27/30 0/FDC 
31/32" 
31/32 FDC 
3 3 " 
33 0/FDC 
34/37"/FDC 
3 8 / 4 1 " 
38/41 FDC 
42/45" 
42/45 FDC 
46/49"/0 
46/49 FDC 
5 0 " / o 
50 FDC 
51/54" 
51/54 0 

125,— 
6,75 
2,50 

" 3,50 
2,50 

10,— 
4,— 

37,50 
50,— 
12,50 
10,— 
25,— 
12,50 
3,50 
4,50 

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

51/54 FDC 
55/58" /0 
55/58 FDC 
59/62" /0 
59/62 FDC 
63/66" /0 
63/66 FDC 
67/70" /o 
67/70 FDC 
71 " / o 
72/75" /0 
72/75 FDC 
Port 1 /8" 
P. 9 /16 " 
P. 17/23" 
P. 17/23 o 
P. 17/23 FDC 

5,75 
4,— 
5,75 
3,75 
6,— 
3,75 
6,— 
4,50 
6,75 
4,50 
3,50 
5,75 

112,50 
37,50 
20,— 
22,50 
27,50 

afwijkingen: 
1A/10A" 2,75 
3 3 A " 67,50 
4 4 A " 1,75 

iNDONESiE 
FDC/S 
nrs. Zonnebl.cat. 
1977 (ƒ 5,—) 

E. 3 
E. 4 

6,75 
11,25 

E. 5 
E. 6 
E. 7 
E. 8 
E. 9 
E. 10 
E. 11 
E. 12 
E. 13 
E. 14 
E. 15 
E. 16 
E. 17 
E. 18 
E. 19 
E. 20 
E. 21 
E. 22 
E. 23 
E. 24 
E. 25 

3,25 
4,— 
6,50 
6,50 

27,50 
7,50 
3,75 
3,50 
4,50 
5,50 
6,50 
6,50 
3,75 
3,75 
6.75 
4,75 
5,— 
3,75 
3,50 
3,75 
4,50 

Nieuwe fdc/s van 
Indonesië, Israël, 
Suriname, 
Ned. Ant i l len 
e.v.a. landen in 
abonnement 
leverbaar. 

Condities: 
Pri jswi jz igingen voorbehouden. 

Betal ing binnen 8 dagen. 
Franko boven ƒ 250,—. 
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BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 457. 
30776 . Herdenk ing off icièle opening 
Olympische Spelen van Montreal door 
koningm Elizabeth II van Engeland. 
De vier zegels, 15, 35, 60 en 70 c , uitge

geven ter gelegenheid van de Olympische 
spelen, gemeld in augustus, nu met op

druk ; elke zegel in blokje van vijf stuks 
plus strookje; ook het blokje met opdruk 
verschenen. 

AlTUT/VWa». # 1 70c 

ANTIGUA 
Afbeeldmg gemeld in ju l i /augustus blad

zijde 457. 

352 

:'W"'j"'""Ï8J 

■ V Australia j 

AUSTRALIË 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 457. 

BARBADOS 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 457. 
Augustus '76. Aanvul lende waarden ge

bruiksserie, bloemen. 
20 c. Spathoglottis. 
45 c. Phalaenopsis schi l ler iana; deze af

beelding was van de vroegere zegel van 
50 c , die nu vervallen is. 

i i i m i i l i n n 

: 2b' ^ 
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B€UZ€ 
i i i i i in iHüAJi i iHi tÉ 

S1 
BELIZE 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 459. 
30876. Hulpui tg i f te. 

20 c. Opdruk op de zegel van 26 c. uit de 
gebruiksserie vl inders: Hamadryas are

thusa cramer. 

BERMUDA 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 459. 

t a 

i i i i i i i i n i n i i m n i i i i i n n i i 

BERMUDA 

BHUTAN 
Afbeeld ing zegel gemeld in j un i , bladzi jde 
389. 
1776. Vij fentwint igste verjaardag Co

lomboplan. 3, 4, 5 en 25 eh. , 1.25, 2.—, 
2,50 en 3.— n u . Verschi l lende tekeningen 
symboliseren coöperat ieve economische 
ontwikke l ing van de leden. 

BOEROENDI 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 459. 

BOLIVIË 
ju l i '76. Tweehonderd jaar U.S.A. 
4.50 b. Reprodukt ie schilderi j met beeld 
van slag uit de onafhankel i jkheidsstr i jd. 

BOTSWANA 
309'76. Tiende verjaardag onafhankel i jk

he id . 
4 t. Veehouder i j . 
10 t. Toerisme: gezicht op Okavango. 
15 t. Onderwi js . 
25 t. Weven van tapi j ten op het plat teland. 
35 t. Mi jn indust r ie : l i ftschacht en mi jn 

werker met he lm. 

CANADA 
178'76. Nieuwe verschi jningsdatum van 
de in augustus gemelde serie voor de l i te

raire prestaties van Cermaine Guèvroment 
en Robert W. Service. 

19'76. Aanvul lende waarde gebruiksse

rie. 
10 c. roodbru in . Portret koningin Eliza

beth. 
■»■»■»■■■■■ 

.,.. „™<J 
[ CanadalO \ 

CAYMAN EILANDEN 
168'76. Olympische spelen 1976. 
20 en 50 c. Twee beelden van zei lwed

str i jden, de enige wedstr i jden waaraan 
Caymaneilanden dee lnemen. 

CHINA 
16776. Tiende verjaardag sprong grote 
leider en voorzi t ter Mao in de rivier de 
Yangtze, en de pol i t ieke betekenis daar

van. 
8 f. Grote menigten sporen de massa met 
borden aan ook in het water van rivier of 
zee te gaan. 
8 f. Zonsopgang boven de Yangtze waarin 
massa's mensen zwemmen . 
8 f. Nogmaals opwekk ing te gaan zwem

men. 

COLOMBIA 
30776. Nieuwe zegel in serie wapens 
van steden. 
1.20 $. Wapen stad Ibague. 

68'76. Universitaire dagschool van Co

lombia 90 jaar. 
5.— $. Getal 90, waarin zon , die achter 
wolk tevoorschi jn komt, opengeslagen 
boek en sabel, lauwertak en spreuk uni 

versiteit. 

; ( ( ) i o \ i b i \ 
s!2H 
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COOK EILANDEN 
227'76. Olympische spelen 1976, Mont 

real: telkens twee zegels van geli jke 
waarde geven beeld van spel. 
Tweemaal 15 c. Hockey. 
Tweemaal 7 c. Horden lopen . 
Tweemaal 30 c. Schermen. 
Tweemaal 35 c. Voetbal len. 
Blokje met alle acht zegels samen gedrukt 
en randversiering. Zegels van geli jke 
waarde in groepen van vijf in velletje sa

mengedrukt , met dubbe l st rook je: vlag

gen en embleem. 

DOMINICA 
26776 . Wereldkampioenschappen crick

et. 
15 c. Kaart Caraïbisch gebied en beno

digdheden voor cr icketspel . 
25 c. Prudential beker, inzet van de wed

str i jden. 

Augustus '76. Ruimtevaart Vik ing naar 
Mars. 
V2 c. Ruimtevaartuig voor de start. 
1 c. Titaan in lanceerstel l ing. 
2 c. Titaan III en Centaur D IT. 
3 c. Ruimtevaartuig laat de landingscap

sule los. 
45 c. Landingscapsule aan de nog niet 
geopende parachute in de ru imte. 
75 c. Capsule aan de geopende parachute. 
1 . — $. Landingsvaartuig naar Mars. 
2.— $. Ruimtevaartuig op Marsoppervlak. 
Blokje met de twee hoogste waarden sa

men ; randversiering. 
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N E D E R L A N D 
• • * = pfr zonder p i . 
** / • * bij paren 
waarvan 1 ex. *** 
en 1 ex. ** 
** = ongebr. 

met gom 
' = ongebr. 

zonder gom 
Geen teken = gebr. 
bl = b lok van vier 
BR. = op brief 
hk.r.st. = hoek-
randstuk 
eert. = fo to-
cert i f icaat. 

Leverings
voorwaarden: 
Aankopen boven 
f 250,— f ranco. 
Betal ing b innen 
8 dagen. 
Ons onbekende 
kopers uitsluitend 
levering onder 
rembours. 
(ƒ 5,50 extra kosten). 

Tussentijdse prijs
wijzigingen voor
behouden. Levering 
zover voorraad 
strekt. 

1 p l . l / onderr.st . 
325 

1 pi.1/12-13 paar 
475,— 

1 pi.1/20 Heusden A 
900,— 

1 p l . l /82s taa lb l . 
225,— 

1 pi.11/6 Roermond 
C luxe 525,— 
1 pi.11/53 135,— 
1 pl.M/60 Luxe 175,— 
1 p i . I l l 87 luxe 

135,— 
1 pl.lV/10 me ikb i . 

200,— 
1 pl.iV/26 randst. 

200,— 
1 pl.lV/49 100,— 
1 pl.VI/26 dun pap. 
luxe randst. 275,— 
2" pi.X eert. (dun 
pap.) iuxe 3.500,— 
2** pl.X (dik pap.) 

1.500,— 
2 pi.1/10 luxe 125,— 
2 pi.1/16 luxe 135,— 
2 pi.i/35 T i lburg B 
luxe 250,— 
2 pi.11/18 BR. 
Zwol le B 300,— 
2 pi.Ii/27 Arnhem C 
luxe 200,— 
2 pi.lV/76 Zutphen 
A 100,— 
2pl .V/31 randst. 

125,— 
2 pi.V/88 luxe 250,— 
2p l .V I I /g i breedr. 

90.— 
2p l . iX /8 120,— 
2p i . IV /52 i i eh t 
gest. 145,— 
2pi .X/30 hk.r.st. 

300,— 
2 pl.X/46 hk.r.st. 

350,— 
2 pl.X/91 randst. 

165,— 
3** luxe 4.000,— 
3 l inkeronderhk. 
r.st. 775,— 
3 rechteronderhk. 
r.st. 950,— 
3 onderr.st. Ni jme
gen A 950,— 
3donkero r . luxe 

950,— 
3a /s-Hertogen-
bosch A 750,— 

3 Wormerveer B 
iuxe 575,— 
3/8« Arnhem B 
iuxe 600,— 
3/84 Roermond B 
iuxe 625,— 
3a/85 l ichtgest. 

325,— 
3C/47 Groningen B 

425,— 
3/79 Tifi i A iuxe 

385,— 
3/36-37-38 strip 
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 450,— 
6 Ba.iuxe 300,— 
6 225,— 
7 il E " 325,— 
8 II C** 325,— 
9 vanaf 75,— 
10 li E " paar luxe 

2.750,— 
10 vanaf 45,— 
11 I A 250,— 
11 vanaf 200,— 
12 I A iuxe 475,— 
12 vanaf 350,— 
13 A eert. 2.000,— 
14 vanaf 140,— 
16'* 400,— 
16 vanaf 175,— 
1 7 v " luxe 450,— 
17 vanaf 25,— 
1 8 A " luxe 2.500,— 
18 vanaf 125,— 
1 9 " vanaf 25,— 
20 vanaf 42,50 
2 3 L " superbe 

1.500,— 
23 vanaf 8,50 
24 vanaf 9,— 
2 5 H " 225,— 
25 vanaf 100,— 
26 vanaf 7,50 
2 7 G " 1.500,— 
27 vanaf 20,— 
2 8 " * iuxe 2.500,— 
28** 1.500,— 
28 vanaf 65,— 
29** 1.650,— 
29 vanaf 225,— 
29 iuxe 325,— 
32*** /** b i . 1.200,— 
30/33 vanaf 7,50 
34/43** opdr. 
, ,Spec imen" 

1.600,— 
34*** b i . 150,— 
34** 12,75 
34e** 22,50 
35*** 22,50 
36*** 125,— 
36** 50,— 
36a** 100,— 
36c** 75,— 
36 vanaf 10,— 
37** 100,— 
37a** 150,— 
37e** 225,— 
38a** 150,— 
38c** 550,— 
38 vanaf 9,— 
39** 150,— 
39e** 225,— 
39 vanaf 9,— 
40** 150,— 
40a** 280,— 
41* * 90,— 
41 vanaf 30,— 
42** 250,— 
42a** 275,— 
42 vanaf 7,50 
43** 1.350,— 
43a** 1.500,— 
43b** 1.350,— 
43 vanaf 40,— 
44** 1.750,— 
44 vanaf 135,— 
45A** 1.850,— 
45A vanaf 425,— 

45B** 1.650,— 

45C** luxe 2.000,— 
45C** vanaf 1.650,— 
45C vanaf 325,— 
46B , ,Koopman" 
iuxe 750,— 
46 vanaf 20,— 
47** 450,— 
47 vanaf 70,— 
4 8 * " 5.500,— 
48** luxe 3.500,— 
48** vanaf 2.000,— 
48 iuxe 1.350,— 
48 vanaf 650,— 
49** 550,— 
49 vanaf 200,— 
50/55** 35,— 
56/76** 1.575,— 
61b*** 375,— 
61b** 185,— 
61b 225,— 
61b paar met 
centr.st. 600,— 
61e** 725,— 
77** vanaf 125,— 
788** 325,— 
78 vanaf 7,50 
79C** 850,— 
79 vanaf 12,50 
8 0 " iuxe 3.500,— 
80** 3 .000, -
80 iuxe 3.000,— 
80 2.750,— 
81* * 125,— 
82/83*** 75.— 
82/83" 35,— 
82/83 40,— 
84/86*** 350.— 
84/86** 150,— 
84/86 80,— 
87/89*** 75,— 
87/89** 32,50 
87/89 15,— 
90/96** 115,— 
90/96 55.— 
97** 80,— 
97 70,— 
98** 140,— 
98 45,— 
9 9 " 395,— 
99 125 — 
100** 750,— 
100 100,— 
101** 3.000,— 
101 2.850 — 
101 f** eert. 6.500,— 
102/03** 150,— 
104/05**luxe 1.250,— 
104/05** vanaf 

1.000 — 
104'05 vanaf 950,— 
105f 1.050 — 
107*** 75,— 
108** 45,— 
109*** 185,— 
110'13** 25.— 
114'20 20 — 
126D** 11 50 
127F** 11 50 
128F** 42 50 
'?V-I" 9 50 
128H** 42 50 
1251" 52,50 
121/31*** (125, 
127/28**) 3.450,— 
1C0/3r** iuxe 

3.250 — 
130/31 1.000 — 
1 3 0 " iuxe 900 — 
r o 575 — 
132/33** 175 — 
1''?'33 45,— 
133*** 400,— 
134'35*** 185,— 
1?4'35** 85 — 
13d/85 90 — 
136/38*** 575,— 
1?6/138** 300,— 
1''R'38 335,— 
137f** 1?5 — 
137f 135,— 
139/40** 20 — 
139/40 7,— 
141'43*** 65,— 
141'43** 25 — 
141/43 20,— 
144'62** 775.— 
163'65*** 1.600,— 

163 A/65 A " 
163B/65B** 
166/68*** 
166/68" 
166/68 
169/98" 
1 7 1 * " b l . 
waarin 1 x 
(1 ex. 171** 
199/202*** 
199/202** 
199/202 
203/07*** 
203/07** 
203/07 
208/11*** 
208/11** 
208/11 
212/19*** 
212/19** 
212/19 
217A** 
220/23*** 
220/23** 
220/23 
2228/23 B " 
b l . 
224** 
225/28** 
225/28 
229/31*** 
229/31** 
229/31 
232/35*** 
232/35** 
232/35 
236/37** 
236*** 
236/37 
238'39*** 
238/39** 
238/39 
240/43*** 
240/43** 
240/43 
244/47** 
244/47 
248/51** 
248/51 
252/55** 
252/55 
256** 
257/60** 
257/60 
261/64** 
261/64 
265'66, 269* 
265/66, 269* 
265/66, 269* 
267/68* • 
267'68 
270/73*** 
270/73** 
270/73 
274/77* *• 
274/77** 
274/77 
278** 
278 
279/82*** 
279/82** 
279'82 
283/86** 
283/86 
287/88*** 
287/88** 
287/88 
289/92** 
289/92 
293'95*** 
293/95** 
296/99** 
296/99 
300/04** 
300'04 
305 «09** 
305/09 
310/12*** 
313/17*** 
313/17** 
318/22*** 
318/22** 
318/22 
323/24*** 
323/24** 
325/26** 
327/31** 

775,— 
775,— 

48,— 
20,— 
15,— 

725,— 

171 Af 
) 1.400.— 

75,— 
30,— 
22,50 

165,^ 
60,— 
50,— 
70,— 
27,50 
18,— 

320,— 
125,— 
100,— 
175,— 

95.— 
37,50 
20,— 

1.500,— 
45,— 
55,— 
30,— 

165,— 
55,— 
50,— 

125,— 
50,— 
30,— 

300,— 
165,— 

10.— 
240.— 

95.— 
92.50 

225,— 
75,— 
50,— 

200,— 
1 2 0 , -

80,— 
55,— 
55,— 
10,— 
27 50 

125,— 
57,50 
72,50 
45,— 

' 190,— 
80 — 
90,— 
55.— 
9 — 

200,— 
72,50 
45,— 

2:5,— 
95 — 
26,50 
65 — 

6 50 
150,— 

bKi,— 
20 — 
55,— 
17 50 
32,50 
15,— 
10 — 
47,50 
15,— 
30 — 
15,— 
35,— 
15,— 
25,— 
10 — 
35 — 
11,50 
20,— 
50,— 
22,50' 
80,— 
37,50 
14 — 
25 — 
12 50 
18,50 
25,— 

327/31 
332/45*** 
332/45 
346/49*** 
346/49** 
346/49 

10,— 
85,— 
12,50 

2.250,— 
1.300,— 

150,— 
336" * str ip V. 5 m. 
veirand waarin l x 
336f"* 300,— 
350/55*** 80,— 
350/55** 37,50 
350/55 9,— 
056/73*** 400,— 
356/73** 250,— 
356/73 350,— 
356a/d** 125,— 
374/78*** 2 4 , -
379/91*** 25,— 
392/96*** 18,— 
379a/d*** 18,— 
402/03*** 17,50 
402/03 20,— 
4028/03B"* 325,— 
402B/03B** 250,— 
402B/038 325,— 
428/42*** 32,50 
428/42 27 50 
449/53*** 7,25 
449/53 5,— 
454/59*** 6,50 
454/59 5,— 
460'68*** 3^50 
469/73*** 6,50 
469/73 5,— 
474/89*** 350,— 
474/89 35,— 
490/94*** 16,— 
490/94 6,50 
495/99*** 13,50 
495/99 5,— 
500/03*** 17,50 
500/03 4,50 
504/07*** 8,— 
504/07 4,— 
508/12*** 12,50 
508/12 4,— 
513/17*** 25,— 
513/17 9,— 
518/33*** 475,— 
518/33** 325,— 
518/37*** 3.500,— 
518/37** 2.250,— 
518/37 57,50 
538/41*** 35,— 
538/41 7,50 
542/43*** 9,— 
542/43 5,— 
544/48*** 20,— 
544/48 6,25 
549*** 2,50 
550/55*** 85,— 
550/55 45,— 
556/60*** 185,— 
556/60 70,— 
561/62*** 15,— 
563/67*** 50,— 
563/67 27,50 
568/72*** 62,50 
568/72 27,50 
573/77*** 50,— 
573/77 22,50 
578/81*** 52,50 
578/81 25.— 
582*** 4,— 
583/87*** 55,— 
583/87 27,50 
588/91*** 17,— 
588/91 5,— 
592/95*** 245,— 
592/95 125,— 
596/600*** 30,— 
596/600 16,— 
602/06*** 55,— 
602/06 30,— 
607/11*** 30,— 
607/11 17,50 
612/16*** 47,50 
612/16 25,— 
617/40*" 265,— 
641/45*** 65,— 
641/45 40,— 
646*** 4,50 
647/48*** 6,— 
647/48 3,50 
649/53*** 25,— 
649/53 16,50 
655/59*** 45,— 
655/59 24,50 

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* 
693/94 

695/99 
700/01*' 
700/01 
702/06** 
702/06 
707/11** 
707/11 
712b*** 
712b 
712f*** 
715/19** 
715/19 
722/26** 
722/26 
727/28** 
727/28 
729/30** 
731/35** 
731/35 
736/37** 
738/42** 
738/42 
743/44** 
745/46** 
77/51*** 
747/51 
752/56** 
752/56 
759/63** 
759/63 
764/65** 
766/70** 
766/70 
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** 
849/54** 
859/63** 
870/75** 

id. b lok*** 
889/93*** 
e94'99*** 
901/05*** 
912/17*** 
920/24** 
927/29*** 
932/37*** 
965/69*** 
978/83*" 
985/89** 
verdere nrs 
voor rad ig . 

Roitanding 
1/18*** 
1/18** 
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 

25,— 
16,50 
34,— 
20,— 

150,— 
50,— 
25,— 
19,— 
80,— 
6,— 

25,— 
13,— 
25,— 
18,50 
6,— 
4,— 

16,50 
12,50 
5,— 
4,— 

30,— 
21 ,— 
25,— 
17,50 
25,— 
3,50 

1.350,— 
19,— 
14,50 
32,50 
20,— 
5,— 
4,— 
2,75 

14,50 
12,— 

4,— 
17,50 
13,50 
4,50 
4,50 

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

11,— 
10,— 

3,— 
8,— 
7,50 

10,— 
9,— 

12,— 
10,— 
6,— 
5.75 
6,— 
5,— 
7,50 
4,— 

13,— 
4,— 
7,25 

16,50 
165,— 

3,75 
10,— 
9,— 

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

pfrs. 

4.000,-
1.500,-

875,-
**/** 
6.000,-

65,-
150,-

30,-
400,-

60,-
70,-

525,-
325,-

1.100,-
750,-

32 ,,keur Keiser" 
iuxe 10.500,— 
33/56*** 2.250.— 
33/56** 775,— 
33/56 575.— 
53a biok V. 4 met 
bovenveir. luxe 

1.850.— 
57/70** 
57/70 paren 
***/** 
57/70 
71/73 
72/73*** 
74/77** 
74/77 
78/81*** 
78/81** 
78/81 
78/81 paren* 

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 

luxe 

1/3 
6/8** 
6/8 
9** 
9A** 
12/13** 
12/13** 
12/13 
Porten 
20** 
27*** 
27** 
27/28 
29/30** 
29*** 
29/30 
31/43** 
31/43** 
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** 
25/26 
27/40 

Internering 
1* * 
Postp.verr. 
1/2 
Postbewijs 
1/7 
Telegraaf 
4** 
5** luxe 
5** 
8** luxe 
6** 
7 " vri jwel 
postfr, 
7** luxe 
eert. 
8** 

300,— 

1.250,— 
265,— 
275,— 
600,— 
125,— 

95,— 
185,— 

70,— 

.. ^~ 
400,— 

75,— 
37,50 

175,— 
80,— 
50,— 

265,— 
275,— 
115,— 

75,— 

425,— 
275,— 
115,— 

75,— 
270,— 

95,— 
52,50 

325,— 

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

2.000,— 
1.250,— 

500,— 

100,— 
185,— 

60,— 
325,— 

55,— 
25,— 
25,— 

300,— 
400,— 
250,— 
750,— 
475,— 
175,— 

50,— 
185,— 

3.000.— 

625,— 
250,— 

75,— 
275,— 
135,— 

60,— 
3.500,— 

8,50 
6,50 

550,— 

165,— 

650,— 

1.250.— 
900,— 
700,— 
900,— 
700,— 

8.750,— 

7.500,— 
850,— 
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EGYPTE 
23-7-'76. Vierentvi/intigste verjaardag revo
lut ie : blik op toekomst. 
20 m. Portret president Sadat, wereldkaart 
en emblemen van de Verenigde Naties, 
Arabische liga en de Organisatie voor A-
frikaanse eenheid. 
110 m. Blokje met gel i jke afbeelding en 
revolut ionair mot to . 

EQUATORIAAL GUINEE 
1-7-'76. Natuurbescherming: Europese 
wi lde d ieren. 
5 c. W i l d zwi jn met |ong. 
10 c. Rechtopzit tende marmot ten . 
15 c. Stekelvarken met )ong. 
20 c. Wi lde beer met nakomelingschap. 
25 c. Genetkat. 
5.— p. Wi lde katten. 
70.— p. Berggeiten. 
Getand blokje van 130 p. Reeen. 
• Ongetand blokje van 200 p. Vossen. 

24-7-'76. Sterren van motorspor t . 
1 . — e.A. Nieto, Spanje, op Derby. 
1 . — e. R. Cou lo , Croot-Br i t tannie, Yama
ha. 
2.— e. J. de Vries, Neder land, Kreidler. 
2 .— e. J. Saarinen, Finland, Yamaha. 
3.— e. K. Andersson, Zweden, Yamaha. 
3.— e. D. Simmonds, Groot-Br i t tannië, 
Kawasaki. 
4 .— e. D. Braun, Duits land, Yamaha. 
4.— e. K. Carruthers, Oostenr i jk , Benell i. 
5.— e. G. Agost ini , Italië, MV Augusta. 
5.— e. R. Cou lo , Groot-Br i t tannië, Yama
ha. 
10.— e. Ph. Read, Croot-Br i t tannie, MV 
Augusta. 
10.— e. J. Saarinen, Finland, Yamaha. 
30.— e. K. Enders, W. Kallaugh, Duits land, 
B.M.W. 
30.— e. H. Owesie P. Rutterforf, Duits
land, URS Fath. 
40.— F. Scheidegger |. Robinson, Zwitser
land B.M.W. 
40.— e. K. Enders en R. Engelhardt, Duits
land, B.M.W. 

ETHIOPIË 
5-8-'76. Serie Ontw ikke l ing door samen
werk ing . 
5, 10, 25, 50 en 90 c. In twee handen si l
houet van kaart van het land; tekst. 

9-9- '76. Tweede verjaardag Ethiopische 
revolut ie. 

5, 10, 25, 50 en 90 c. Cirkel , waarin oog, in 
pupi l waarvan de kaart van het land; 
tekst. 

FIDZJI EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzijde 463. 

FILIPPIJNEN 
Afbeeld ing zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzijde 463. 
26-7-'76. Marykno l l college 50 jaar. 
15 s. en 1.50 p. 

8-8-'76. Fil ippijns pol i t iecorps 75 jaar. 
15 en 60 s. 

FORMOSA 
25-8-'76. Ant ieke Chinese bronzen voor
werpen vóór onze jaartel l ing. 
2.— $. Vierkante ketel Ting Wen, Shang 
dynastie, 1766-1122. 
5.— $. Ketel, westel i jke Choudynast ie, 
1122-722. 
8.— $. Wi jnhouder , westel i |ke Choudy
nastie. 
10.— $. Wi jnvat , Shangdynastie. 

GABON 
20-7-'76. Motor f ie tsen. 
3 fr. L.T. 3 Motobecane 125 cc. 
5 fr. Bultaco 125 c c , Spanje. 
10 fr. Suzuki 125 c c , Japan. 
20 fr. Kawasaki, 42 R., Japan. 
100 fr. Harley Davidson 750 tx. Verenigde 
Staten. 

27-7-'76. Olympische zomerspelen 1976, 
Mont rea l . 
100 fr. Hardloper. 
200 fr. Voetbal . 
260 fr. Hoogspr ingen. 

5-8-'76. Bezoek president Ciscard. 
60 fr. Portret Franse president. 

17-8-'76. Wapens. 
15 fr. Nyanga. 
25 fr. Mekambo . 
50 fr. Mand j i . 

GILBERT EILANDEN 
15-9-'76. Kerstzegels 1976, k inder tekenin
gen, verschi l lende zaken, gezien door 
k inderogen. 
5 c. Kerk. 
15 f. Feestvieren. 
20 c Kinderen in overdekte speelruimte. 
35 c. Volksdansen. 

GRENADA 
Afbeeld ing zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzi jde 465. 

Augustus '76. Vl iegtuigen als belangri jk 
verkeersmiddel . 
V2 c Piper Apache. 
1 c. Beech Twin Bonanza. 
2 c D.H. Twin Ot ter . 
40 c Britten Norman Islander. 
50 c. D.H. Heron. 
2.— $. Hawker Siddeley AVRO 748. 
Blokje 3.— $. met B.A.C. 111. 

September '76. Ruimteprogramma's Vik ing 
en Hel ios. 
'I2 c. Assembleren onderde len voor Hel ios-
project . 
1 Hel iosruimtevaartuig in de ru imte. 
2 c. Helios komt uit ommante l ing vr i j . 
15 c Proeven voor Hel iosproject . 
45 c Landingsvaartuig van Vik ing. 
75 c. Landingsvaartuig op Marsoppervlak. 
2.— $. Vik ing ruimtevaartuig maakt zich 
los uit de mantel . 
Blokje van 3.— $. Lancerings- en landings
toestel len van beide pro jecten. 

GRENADA/GRENADINEN 
Afbeeld ing zegel gemeld m jul i /augustus, 
bladzi jde 465. 

GUYANA 
1-8-'76. Wereldkampioenschappen cric
ket. 
15 c Kaart van de aan de kampioenschap
pen deelnemende landen en symbolen 
voor cr icketspel. 
15 c. Prudentialbeker. 

21-10-'76. Deepavali-festival. 
8 c Lamp met zes v lammen. 
15 c. Geopende hand en v lam. 
35 c Vlam in glas. 
40 c Gesti leerde Hindoegodin Latchmi. 
Ook blokje met alle zegels samengedrukt. 

H O N G KONG 
11-8-'76. Open ing n ieuw hoofdkantoor 
van de poster i jen in Hong Kong. 
20 c Chinese lettertekens voor poster i jen. 
1.30 $. Hoofdkantoor 1911-1976. 
2.— $. Nieuw hoofdkantoor . 

INDONESIË 
Afbeeld ing ju l i /augustus, bladzi jde 467. 
8-7-'76. Grondstat ion voor te lecommuni -
catiesatelliet. 
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BENT U EEN SCHEURPIET? 
Het 
een 
rend 

s natuurlijk wel waar, dat men de boekjes tegenwoordig met meer voor een habbekrats te pakken kan krijgen, maar dat 
bijdetijdse nog-niet-rolzegels-en-boekjes-verzamelende filatelist er toch niet van weerhouden nog bijtijds spoorslags dit int 
e, boeiende, interessante, pakkend 

en (wat veel belangrijker is) bij 
den 

een te 

mag 
rige-

e, onweerstaanbare verzamelgebied binnen te stormen, want het is nu allemaal nog te betalen 
<rijgen — dit overigens ter inleiding — 

jowel prijs als zeldzaamheid blijven toenemen, waarbij het wel opvallend 
hardst stijgen, natuurlijk vanwege alle wrede boekjesverscheurende zegelko 
loos 
een 

verscheurden en ook thans nog met hun 

-, ofschoon het er wel dik in zit dat de komende maan-
is dat momenteel de goedkopere nummers relatief hel 
mbinaties-verzamelaars, die vroeger al 6b en 9b achte-

schandelijk boekonterend werk doorgaan, te gek natuurlijk, eigenlijk zouden we 
gesloten front moeten vormen egen de schenners van de heilige eenheid van kaft, tekst en zegelinhoud, weg met de 

soheurpieten I 
1H1 
1H2 
1H3 
1H4 
1H5 
1H6 
1H7 
1H8 
1H9 
1H10 
1Mx 
1My 
IMz 
2H1 
2H2 
2H3 
2H4 
2H5 
2H6 
2H7 
2H8 
2H9 
2H10 
2Mx 
2My 
2Mz 
3yD 
3yW 
3a 
4yD 
4yW 
4z 
5m 
5n 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
6eF 
6fFp 
6fFq 
7a 
7b 
7bF 
Sa 
8aF 
8b 
8bF 
Bc 
8cF 
9a 
9aF 
9b 
9c F 

25,00 
20,00 
20.00 
20,00 
40,00 
50,00 
20,00 
20,00 
20,00 
25,00 

150,00 
32,50 

200,00 
200,00 

20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 

2750,00 
20,00 
20,00 
80,00 

150,00 
27,50 
42,50 
17,50 
12,50 
10,00 
15,00 
12,50 
17,50 
17,50 
17,50 
18,00 

375,00 
100,00 
75,00 
25,00 
9,00 

12,50 
15,00 
9,00 
9,00 

10,00 
20,00 
20,00 
22,50 
22,50 

125,— 
125,— 
30,00 
30,00 

550,00 
150,00 

9d 
9dF 
9e 
9eF 
9f 
9fF 
9g 
9gF 
9hB1 
9hB2 
9hF71 
9hF72 
lOaD 
lOaW 
lOaF 
lOBf 
11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14bC2 
14bD1 
15aC1 
15aC2 
16aC1 
16aC2 
16aD1 
16aD2 
16b 
17a 
17b 
18aD1 

260,00 
220,00 
220,00 
400,00 
325,00 
325,00 
140,00 
175,00 
55,00 
30,00 
13,50 
13,50 
15,00 
15,00 
17,50 
22,50 
27,50 
30,00 
15,00 
50.00 
10,00 
10,00 
12,50 
17,50 
7,50 

13,50 
8,50 
9.50 

50.00 
6,00 
9,00 
9,00 
7,50 

18aD1Dof 130,00 
18aD2 
19a 
19b 
20a 
21 a 

4,50 
5,00 
5,00 
4,00 
4,00 

TELBLOKKEN 
3a 
3yW 
4yW 
4z 
5m 
5n 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
6eFgr. 
6eFkl. 
6fFp 

25.00 
45.00 
40.00 

100,00 
45,00 
45.00 
75.00 

1100.00 
300,00 
225.00 
100.00 
35,00 
50,00 
25,00 

ROLZEGELS (nummers volgen: 
katalogus genummerde rolzege 

461a 
461b 
461c 
468 
794a 
794c 
794d 
617 
618a 
618b 
618c 
618d 
619a 
619b 
619c 
619d 
619f 
620 
621a 
621c 
621 f 
623a 
623d 
623f 
624A 
624c 
627b 
627e 
628a 
628b 
628d 
628e 
629b 
62gd 

LOS sir V a 
3,^5 
6,00 

35,00 
35,00 

2,00 
0,75 

20,00 
8,00 

15,00 
8,00 

6,00 
15,00 
3,00 

50,00 
17,50 
4,00 
1,75 

200,00 
90,00 

1,50 
17,50 
2,75 

75,00 
75,00 
75,00 

250,00 

9,75 
18,00 

190,00 

6,00 
2,25 

60,00 

8,00 
9,00 

45,00 
24,00 
30,00 
8,00 

45,00 

325,00 

6,00 
5,25 

4,50 

8,25 
22,50 
15,00 
35,00 

30,00 

630c 
630d 
632a 
632b 
632c 
633a 
633d 
634b 
634c 
636a 
636 gebr. 
925 
971 
990 
1007 
1009 
1010 
1011 
1030 
941C1 
942C1 
943C1 
943D1 
944C1 
944D1 
945C1 
945D1 
947C1 
947D1 
948C1 
949C1 
950C1 
951D2 
g52Ra 

POS 

6fFq 
7a 
7b 
7bF 
8a 
8aF 
8b 
8bF 
Bc 
8c F 
9a 
9aF 
9b 
9cF 
9d 
9dF 
9e 
9eF 
9f 
9fF 
9g 
9gF 
9hB1 
9HB2 
9hF71 
9hF72 
lOaD 
lOaW 
lOaF 
lObF 
11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14bC2 
14bD1 

30,00 
25,00 
25,00 
30,00 
40,00 
55,00 
55,00 
95,00 

150,— 
150,— 
110,00 
110,00 

1750,00 
400.00 
600,00 
500,00 
500,00 

2000,00 
750,00 
750,00 
350,00 
400,00 
90.00 
75.00 
40.00 
40.00 
35.00 
35,00 
45,00 
75,00 
60,00 
75.00 
22,50 
55,00 
20,00 
20.00 
40.00 

14bC2er. 35,00 
14bD1gr. 45,00 
15aC1 
15aC2 
16aC1 
16aC2 
16aD1 
16aD2 
16b 
17a 
17b 
18aD1 
1BaD2 
19a 
19b 
20a 
21a 

t specie 
Is) 
Los str 

80,00 
25,00 
17.50 
50,00 
10,00 
9,00 

12,50 
225,00 
37,50 
25,00 
22,50 

7,00 

26,00 
4,00 

0,50 
0,55 
3,50 
3,50 
4 00 
3,00 

6,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
1,80 
7,50 

30,00 
12,50 
25,00 
15,00 
15,00 
75,00 

8,00 
11,00 
11,00 
20,00 
6,50 
6.50 
6.50 
5,00 
5,00 

al 

. V. 5 
17,50 
17,50 
90,00 
30,00 
17,50 
50,00 
15,00 
27,00 
17,50 

110,00 
21,00 
17,50 
15,00 
75,00 

7,00 
8,00 
2,50 2,75 

10,50 
10,50 
12 00 
9,00 

20.00 
12.50 
18.00 

15.00 
15,00 
15,00 
5,40 

22,50 

TZEGELHi 
WESTERPARK 

VARIËTEITEN — NUMMERING VOLGENS 
SPECIAAL KATALOGUS 
DE ROOY-HALI 1976/77 

1H Kleurstreep a 
1H streep C zeer fraai 
1H Ged gesn. boven 
1H Ged gesn. onder 
1H aanlegteken versch. 
1H vouw niet ingesn. 
1H smal le p lakmarge 
1H brede plakmarge 
IMx ged geperf. 
IMz geeloranje en oranje 
2H ged gesn boven 
2H ged gesn onder 
2H brede plakmarge 
2H vouw met ingesneden 
3a zéér ged gesn. 
3a ged. geperf. 
3a Kroontje 
3a st ippen 
3y ged. geperf. 
3yD paars, bru in en blauw 
3yW Blauw Smal 
3yW Blauw Smal t b. 
3yW blauw breed 
3yW blauw breed t b. 
3yW bruin 
3yW bruin t b. 
3yW paars 
CyW paars t b 
4yD paars 
4yW paars 
4y Rakel op p lakmarge 
4y ged geperf 
4z paars 
4z bruin 
4z bruin t b. 
5 ged geperf. 
5 snijhjn midden 
5 registerstr midden t .b . 
6a ged geperf 
6a ged gesn 
6a SPECIMEN 
6eF ged geperf. 
6eF ONGELDIG in rood 
6eF ONGELDIG in rood L b . 
6fFpB sni j l i jn 
6fFpS sni j l i jn 
6fFqB sni j l i jn 
6fFqS sni j l i jn 
6fFq ged geperf. 
7b wi t 
7b blauwgroen streepje 
7bF blauwgroen str. 
7bF blauwgr. str. t .b. 
9a ged geperf. 
9b Vage Voet t b. 
9cF vage voet 
9dF vage voet 
9dF sni j l i jn 
9e ged geperf. 
9eF vage voet 
9f Kruisreparat le 0,1 
9gF Kruisreparat ie 0,1 
9h Kruisreparat ie b,1 
9h Ongeld ig Paars 
9h Ongeld ig Paars t .b . 
9ti beschadigde S 
9hF beschadig ing Kruis 
9hF beschadigde S 
10a sni j l i jn 8 mm 
10a sni j l i jn 4 mm 
10a paar sni j l i jn 12 mm 
10a sni j l i jn 9'/2 mm 
10a sni j l i jn V2 mm 
10a rode st ip 

Adam 70O jaar 
0,30 C l (17g) 4,00 
0,30 D2 (17g) 37,50 

50,00 
55,00 
30,00 
30,00 
30,00 
27,50 
32,50 
32,50 

175,00 
500,00 
30,00 
30,00 
37,50 
30,00 
60,00 
30,00 
60,00 
22,50 
32,50 
80 00 

200.00 
350.00 
35,00 

150,00 
20,00 

125,00 
20,00 

125,00 
25,00 
22,50 
17,50 
40,00 
40,00 
35,00 

150,00 
30,00 

225,00 
600,00 

27,50 
35,00 

250,00 
25,00 

135,00 
200,00 
20.00 
25,00 
25,00 
33,00 
30,00 

1800,00 
22,50 
24,00 
50,00 
45,00 

2250,00 
200,00 
350.00 
450,00 
275,00 
650.00 
500.00 
300.00 
60,00 

110.00 
150.00 
50,00 
35,00 
30,00 
20 00 
20.0(1 
42 50 
25 00 
30,00 
25.00 

lOaF sni j l i jn 8 mm 
lOaF sni j l i jn 4 mm 
lOaF snijlijnOVi mm 
lOaF sni j l i jn Vi mm 
lOaF paar snijhjn 12 mm 
lOaF rode stip 
lObF Koste loo 's 
11a Lange K 
12a Kei 
12a blauwe streep m kr 
12a bruine stip in kr. 
12a Witte st ip b.1 of 0,1 
12a Vette of dubbeldruk 
12a ged. gesn 
12a ged geperf. 
12a Cylmdervoeg middenbaan 

(witte streep) 
12a Kei t b. 
13a Vert strepen m tekst 
13a Rakel streep in tekst 
14a punt in N 
14b punt m N 
14bC2 t b naast vouw 
15a Kruis 1,6 mm Cl 
15a Kruis 1,6 mm C2 
15aC1 Kr naar Rechts Versch. 
15aC2 Kr naar Rechts Versch 
15aC2 Kr naar Rechts Versch t b. 
15aC2 Kr naar boven Versch. 
16a gele Kaft 
16a geel-oranje kaft 
16a blauw streepje 1 
16a oranje Rasterstreepje 
16a blauw streepje 1 t b. 
16b sni j l i jn normaal 
16b sni j l i jn fraai 
16b blauw streepje 1 
16b blauw streepje 1 t b. 
16b wit te punt in balk 
17a Kruis Verschoven Middenperf. 
17a Zeqelverschuiv ing 
17a Witte Vlek m kruis boven 
17a Witte vlek m 30 et onder 
17a Witte punt R 
17a Wit te punt tussen E G 
17a Witte punt tussen G 1 
17a Oranje rasterstreepje 
17a Bruin streepje 
17a Kruis Verschoven Middenperf. t b. 
17a Kaft bruingr i js (grijs) 
17a KKaft bruingri js (grijs) t b 
17b Kruis naar rechts verschoven 
17b Kruis naar beneden verschoven 
17b Ged Geperf 
17b Witte punt tussen E G. 
18aD2 ged Geperf. 
18aD2 ged gesn. 
18aD2 vri jwel onget t b 
18aD2 pert rechts met geh gesl 70% 
18aD2 Losse postfrisse inhoud 
18aD1 Smal Kruis 
18aD1 Smal Kruis t b. 
18aD2 Smal Kruis 
18aD2 Smal Kruis t b 
18b brede middenbaan 
18b Vage Voet rechts boven 
19a Ged gesneden 
19a raster streep t b 
19a st ip m tekst groen 
19a wi t te stip in kruis 
19a wi t te st ip m kruis t b 
19a brede middenbaan 
19a smal le middenbaan 3.8 mm 
19b wit te strepen in kruis onder 
19b brede middenbaan 
19b smal le middenb (4.0 mm en minder] 
20a pert rechts met geh. gesl 70% 
21a zegelverschuivmg 

0.30 D2 (15g) 1,00 
12.00 0.35 D2 (15g) 1,10 
37.50 Teststr ip Shir ley (5z) 

Katalogus automaatboekjes 1976/77 Hfl. 8,30 plus porto Hf l . 1,20 
Katalogus genummerde rolzegels Hfl 3,95 plus porto Hf l . 0,80. 
Speciaal katalogus combinat ies Nederland Hfl 4.75 plus porto Hf l . 1,20. 
Attentie MINIMUM BESTELLING Hfl 25,00 ui tgezonderd katalogie. 
Voor de gehele aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. 
Orders beneden Hfl 250,00 plus porto Geen voorui tbeta l ing a.u.b. vanwege de sterk 
wisselende voorraad Geen winkel en bezoek na afspraak. 
V\/ijze van betal ing na ontvangst 
of op de Amro-Bank N V. - g i ro 
J . F. H. BROUWERS. 

\NDEL J. F. H. 

en goedbevinden- gaarne op mijn gi rorekeningen 11 39 196, 
Bank 10 91 055, Heuvelr ing T i lburg t.g v rek. nr. 45 50.15.201 

B R O U W E R S 
72 - TILBURG 4408 - TELEFOON 013-670071 

27,50 
27,50 
50,00 
55,00 
65,00 
30,00 

150,00 
70,00 
27,50 
27,50 
20,00 
27,50 
50,00 
35,00 
35,00 

45,00 
75,00 
55,00 
50,00 
17,50 
20.00 
65,00 
40,0C 
22,50 
35,00 
27,50 
35 00 
27,50 
95,00 
27,50 
15,00 
15,00 
25,00 
85,00 

140.00 
17.50 
27.50 
15.00 
25.00 
25.00 
12.50 
12.50 
10.00 
12.50 
12,50 
12.50 
12,50 
32,50 
17.50 
22.50 
25.00 
25.00 
30,00 
12 50 
25,00 
25,00 
12,50 
55 00 
55.00 
22 50 

125 00 
12.50 
65.00 
55.00 
40.00 
25.00 
12 50 
12.50 
12.50 
15 00 
55.00 
40.00 
12.50 
55 00 
40 00 
45,00 
30,00 

3,00 
3,30 

200,00 

van 
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20 r. Elektriciteitscentrale. 
50 r. Grondstat ion. 
100 r. Telecommunicatiesatel l iet Palata. 

ISRAËL 
17876. Negende zegel m serie land

schappen. 
10.— l£. Gezicht op haven van Eilat. 

178'76. Nieuwjaarszegels 5737. 
0.45 l£. Symbool voor waarheid. 
1.50 l£. Symbool voor gerecht igheid. 
1.90 l£. Symbool voor vrede: vredesduif 
met lauwertak. 

JAMAICA 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 467. 

KENIA 
57'76. Olympische spelen 1976. 
50 c. Hordenloop en portret van Aki i 'Bua, 
winnaar van gouden medail le voor Oe

ganda. 
1 . — sh. Vi j f t ienhonderd meter hardlopen 
en portret Filbert Bayi die voor Tanzania 
goud won. 
2.— sh. Bokswedstri jd en portret Stephen 
Muchok i , Kenia. 
3.— sh. Vlaggen van Kenia, Tanzania en 
Oeganda. 

KEIWA mm':^ 60' \ 
' ■ " •  T l l l l l l " " 

KOEWEIT 
168'76. Bijeenkomst niet gebonden lan

den in Colombo, Sri Lanka. 
20, 30, 45 f. Kaart Sri Lanka en vier eth

nografische portret ten. 

KOREA ZUID 
Afbeelding zegel gemeld in |ul i /augustus, 
bladzijde 469. 
177'76. Olympische zomerspelen Mont 

real. 
20 w. Volleybal. 
20 w. Boksen. 

20776. Derde gedeelte serie vogels. 
20 w. Bosduif. 
20 w. Scholekster. 

LESOTHO 
Afbeelding zegel gemeld in j un i , bladzi jde 
393. 

MADAGASCAR 
Juni 76 . Winnaars Olympische winterspe

len. 
75 fr. O p d r u k : , ,Vainqueur Allemagne Fe

derale" op zegel serie Olympische winter 

spelen, bobslee. 
100 fr. Zegel skiën uit Olympische winter

spelen met opdruk : , ,Vainqueur Karl 
Schnabel Aut r i che" . 
140 fr. Schaatsen met opdruk : , ,Vainqueur 
Sheila Young Etats Unies. 
200 fr. Skiën, opdruk : , ,Vainqueur Ivar 
Formo" . 
245 fr. Skién, opdruk : , ,Vainqueur Rosi 
Mit termaier Allemagne de l 'Ouest" . 
Blokje van 450 fr . met opdruk : , ,Vain

queur Irina Rodnina Alexander Zaitsev 
USSR". 

47V6. Tweede gedeelte serie 200 |aar 
U.S.A. 
40 fr .Portret Comte de Grasse en bark 
Randolph, nu met opdruk ,,4 Juillet 1776

1976" m rand. 
50 fr. Portret Lafayette en slag tussen 
Lexington en H.M.S. Edward, opdruk . 
100 fr. Portret Comte d'Estaing en drie

master Languedoc, op druk. 
300 fr. Portret Benjamin Franklin en slag 
tussen Mil lern en Montgommery , opdruk . 
200 fr. Portret John Paul Jones en slag tus

sen H.M.S. Serapis en Bonhomme Ri

chard, opdruk . 
Blokje van 500 fr. Portret Washington en 
brik Hanne, opdruk . 

MALAWI 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 468. 
11076. Locomot ieven, in Malawi ge

bruikt . 
3 t. Diesel  hydraulische Shunt ing loco

motief , ,Bagnal l " . 
10 t. Diesel  elektrische locomotief uit 
Shireklasse. 
20 t. Diesel  hydraulische locomot ief type 
Nippon Sharyo. 
40 t. Diesel  hydraulische locomot ief 
, ,Huns le t " . 

MALEISIË 
Afbeeld ing zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 468. 

MAURETANIË 
Afbeeld ing zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 468. 

4  7  7 6 . Tweede eeuwfeest onafhankel i jk

heid USA. 
1.60 $. Vri jheidsklok in Independence 
Hal l , Philadelphia. 

MONGOLIË 
20676 . Herdenking vijfenvijft igste ver

jaardag overwinning Mongoolse volksre

vo lu t ie . 
60 m. Mongo len door ruiters met sabels 
aangevallen, vl iegtuigen boven Mongools 
dorp . 
60 m. Deelnemers aan de revolut ie van 
1921 en symbool Mongoolse onafhanke

l i jkhe id . 
60 m. Resultaten van industr ie, landbouw 
en energie in Mongo l ié . 

11776 . Mongoolse onderscheidingste

kenen. 
Blokje 4.— t. Negen verschi l lende medai l 

les die in Mongol ië uitgereikt kunnen 
worden . 

MONTSERRAT 
41076 . Kerstzegels. 
15 c. Maria en Jozef op weg naar Bethle

hem. 
20 c. Herders. 
55 c. Maria en het kind Jezus. 
1.10 $. De drie koningen. 

NAURU 
Verbeter ing en afbeelding melding j u 

l i /augustus bladzijde 469. Waarde 10 c. 
( i .p.v. 1 c ) . 

NEPAL 
1776. Vi j fentwint ig jaar Colombop lan . 
1 . — r. Vlaggen Nepal en Colomboplanor

ganisatie. 

NICARAGUA 
Juli 76 . Olympische roeiwedstr i jden, 
Montreal 1976: winnaars gouden medai l 

les in het ver leden. 
1 c. Denemarken, winnaar vier zonder 
stuurman: J. Orsted Hansen, B. Haslov, E. 
Petersen, K. Helmudt . 
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POSTZEGELVEILING 
WIGGERS DE VRIES 
Singel 276 
Amsterdam 
Telefoon 249740 

Postzegelvelling In 
„Artls" 
Plantage Middenlaan Amsterdam 

op 8 en 9 oktober 1976 

Kijkdagen in Artis 6, 7, 8 en 9 oktober. 

Onze volgende veilingen vinden plaats van 11-13 november, 
16-18 december. 

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

Voor al deze veilingen kunnen inzendingen worden aangenomen 
tot tenminste een maand tevoren; voor de belangrijke Amphilex 
veiling tot ca. 10 april 1977. 

Wij zijn steeds gaarne bereid u vrijblijvend advies te geven indien u tot aan- of 
verkoop van postzegels wilt overgaan. Renteloze voorschotten worden gaarne 
verleend. 
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2 c. 1972: Oost-Dui ts land, winnaar twee 
zonder s tuurman: S. Brietzke, W. Mager. 
3 c. 1968, Italiè, twee zonder s tuurman: 
Primo Baran, Renzo Sambo, Cox. Bruno 
Sculls. 
4 c. 1936 Groot-Bri t tannië, winnaar dub 
bele scul l : jack Beresford en Leslie 
Southwood. 
5 c. 1952, Frankrijk winnaar twee met 
s tuurman: Raymond Salle, Gaston Mercier 
en Bernard Mal ivoire. 
35 c. 1920, Verenigde Staten, winnaar en
kele scull: Jack Kelly. 
55 c. 1956, 1960 en 1964, Sovjet Unie, w i n 
naar enkele scul l : Vlacheslav Ivanov. 
70 c. 1972, Nieuw Zeeland, winnaar acht: 
C. B. Robertson, T. I. Coker, A. |. Earl, L. 
E. Wi lson, J. A. Hunter, R. J. Joyce, W. B. 
Veldman, Cox. S. C. Dickie. 
90 c. 1968, Nieuw Zeeland winnaar vier 
met stuurman: Richard Joyce, Dudley Sto
rey, Ross Coll ings, Warren Cole, Cox. Si
mon Dickie. 
20.— cd. 1956. Verenigde Staten, winnaar 
acht: bemanning Yale Universitei t . 
Blokje met zegel 10.— cd . 

17-7-'76. Olympische zomerspelen Mon t 
real. 
40, 50, 60, 80 en 100 fr. Blokje van 150 fr. 

NIUE 
15-9-'76. Kerstzegels 1976. 
9 c. Kerstboom voor administrat ie gebouw 
hoofdstad Alof i . 
15 c. Inwendige van dorpskerk Avasele 
t i jdens kerstviering. 

OEGANDA 
5-7-'76. Olympische zomerspelen 1976. 
50 c , 1 . — , 2.—, 3.— $. Zegels, met ui t
zonder ing van landsnaam, identiek aan 
die voor dezelfde gelegenheid in Kenia 
uitgegeven serie. 

PAKISTAN 
21-7-'76. Twaalf jaar regionale samenwer
king voor ontwikke l ing. 
20 p. Portret Quaid-d-Azam Muhammad 
Ali Jinnah, stichter Pakistan, 1876-1948. 
65 p. Portret Kemal Atatürk, stichter mo
dern Turki je en eerste president, 1881-
1938. 
90 p. Portret Reza Shah de grote, stichter 
modern Iran, 1878-1944. 

PANAMA 
Juni '76. Zeefauna. 
1 . — b. Oester. 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 
18-8-'76. Vijft igste verjaardag luchtvaart in 
di t gebied en vijft ig jaar padvinder i j . 
7 t. Padvinders. 
15 t. Zeeverkenners. 
10 t. Vl iegtuig in de lucht. 
60 t. Watervl iegtuig op water, 

PARAGUAY 
12-5-76 . Vl inders. 
5 c. Prepona praeneste. 
10 c. Prepona proschion. 
15 c. Pereute leucodrosime. 
20 c. Agrias amydon. 
25 c. M o r p h o aegea. 
35 c. Pseudatteria leopardina. 
40 c. M o r p h o helena. 
50 c. M o r p h o hecuba. 

15-6-'76. Honderd jaar te le foon. 
Blokje van 25.— g. Portret Alexander Gra
ham Bell en oud te lefoontoestel . 

Serie huisd ieren. 
1 . — g. Haan. 
2.— g. Hen. 
3.— g. Kalkoen. 
4 .— g. Zeug. 
5 . — g . Ezel. 
10.— g. Zeboe. 
1 5 . — g . Koe. 
20.— g. Paard. 

Olympische winterspelen Innsbruck 
1976. 
Blokje 25.— g. Olympische gouden, zi lve
ren en bronzen medail les. 

18-6-'76. Twee honderd jaar Verenigde 
Staten: t ransportmogel i jkheden. 
1 . — g. Rijder met de pony-expres. 
2 .— g. Koets door Indianen overval len. 
3.— g. Locomotief, die met hout gestookt 
word t . 
4 .— g. Raderboot. 
5.— g. Oude dubbeldekker voor lucht
post. 
10.— g. Eerste postbus. 
15.— g. Af lever ing post per auto. 
20.— g. Marine raket voor aflevering post, 
1959, USA. 
Blokje 25.— g. , ,Maanbr ief" , op 20 jul i 

1969 door ruimtevaarders afgestempeld. 
Blokje 25.— g. Eerste off iciële ruimtevaart
envelop van 8 jun i 1959. 

Internationale postzegeltentoonstel l ing In-
te rph i l . 
Blokje 15.— + 5.— g. Embleem ten toon
stell ing en verdere tentoonstel l ingsem
b lemen. 

RHODESIA 
Afbeeld ing zeel gemeld jul i /augustus 
bladzi jde 470. 

ROEWANDA 
Afbeeld ing zegel gemeld jul i /augustus 
bladzi jde 470. 

4-7- '76. Tweehonderd jaar USA, repro-
dukt ies schi lder i jen. 
20 c. Washington steekt Delaware over. 
30 c. Washington in Saratoga. 
50 c. Voor het eerste congres. 
1.—fr. Bunker Hi l l . 
18.— fr. Inspectie van t roepen 
26.— fr. Bij kaarslicht kaart lezen. 
34.— fr. Leiding slag bij Yo rk town. 
40.— fr. Valley Gorge. 

SALOMONS EILANDEN 
Afbeeld ing zegel gemeld in jul i /augustus 
bladzi jde 470. 
13-9'76. Herdenk ing eerste vlucht naar e i 
landengroep in 1926. 
6 c. BAC 1-11 van Air Pacific in vlucht. 
20 c. Brit ten Norman Islander, gebruikt 
door Solair, in ter-e i landverbinding. 
35 c. DC 3 Dakota van Qantas Empire Air
ways. 
45 c. De Havil land DH50A, het eerste 
v l iegtuig dat ooi t naar de ei landen gevlo
gen is. 

EL SALVADOR 
30-6-'76. Tweehonderd jaar USA. 
10 en 25 c. Vlaggen El Salvador en V.S., 
kaart van de Amerika's en hand met 
toorts. 
40 c. en 5.— C. De Spirit van '76, geschil
derd door Wi l la rd . 

SEYCHELLEN 
Afbeeld ing zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzi jde 471. 

SINGAPORE 
Afbeeld ing zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzi jde 471. 
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Hier hebt u een prachtige gelegenheid om 
goed materiaal aan een internationale kring 
van verzamelaars aan te bieden en topprij-
zen te maken. 
Bijzonder in trek zijn losse zeldzaamheden 
en uitgebreide verzamelingen van ai\e ge
bieden. 
Grotere posten komen wij bij u thuis in ont
vangst nemen, waar en wanneer ook. 
Geeft u ons een seintje dat wij een af
spraak kunnen maken. 
Hoe eerder u inzendt, hoe meer tijd wij aan 
een zorgvuldige beschrijving van uw inzen
ding kunnen besteden. 

Veiling-kalender 
28e Veiling februari 1977 
Inzending tot eind 
december 1976 
29e Veiling mei 1977 
Inzending tot eind 
maart 1977 

Wij k<;>pen natuurlijk ook steeds ó contant! 
Betere losse zegels en verzamelingen van 
alle gebieden tegen topprijzen. 
Doe ons een voorstel, wij besluiten snel bij 
contante aankopen. 

G. LOTH 
Neubrunnenstr.12 - D-6500 Mainz TeLiCOGISI) 22082 • West-Germany 
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SIYÜITEUES 

SINT CHRISTOFFEL 
Verbetering melding jul i /augustus blad

zijde 471. Waarde 45 c. Jefferson en O n 

afhankel i jkheidsverklar ing. Waarde $ 1 . — . 
Washington steekt Delaware over. 

PVVV^WIWIIUWW'WViï*« U VlfiVVW'l )'V<U<P«> 

■ t i«l l l i l 11 m tititli 

SINT HELENA 
September '76. Eerste gedeelte nieuwe 
gebruiksserie: reprodukt ies negentiende

eeuwse schilderijen van ei land. 
1 p. High Knoll , door kapitein Barnett, 1806. 
3 p. Friarrots in Friarvallei, G. H. Bellasis, 
1815. 
5 p. Lot  zuil in Fairyland, C. H. Bellasis, 
1815. 
8 p. Blik van kasteelterras, C. H. Bellasis, 
1815. 
10 p. Plantagewoning J. Wathen, 1821. 
18 p. Kerk van Sint Paul, Vincent Brooks. 
26 p. Gedeelte St. James vallei, kapitein 
Hastings 1815. 
40 p. Kerk van Sint Mateüs in Longwood, 
Vincent Brooks, 1860. 
1 . — £. Gezicht op Sint Helena, J. Wathen, 
1821. 

Oktober '76. Tweede gedeelte nieuwe ge

bruiksserie: reprodukt ies van 
negentiendeeeuwse schi lderi jen van ei

land. 
6 p. Vallei van Sandybaai, H. Salt, 1809. 
9 p. De Briars, 1815. 
15 p. Longwoodhuis, J. Wathen, 1821. 
2.— £. Suikerbroodheuvel , J. Wathen, 
1821. 

SINT LUCIA 
197'76. Wereldkampioenschappen crick

et. 
50 c. Kaart Caraïbisch gebied, voorwer

pen, die bij het spel gebruikt worden . 
1 . — $. Prudential beker, inzet van de wed

str i jden. 

Augustus '76. Wapens Koninkl i jke Marine. 
10 c. HM.S. Ceres. 
20 c. H.M.S. Pelican. 
40 c. H.M.S. Ganges. 
2.— $. H.M.S. Ariadne. 

SRI LANKA 
38 '76. Topconferent ie van niet

gebonden landen in Colombo, Sri Lanka. 
1.15 en 2.— r. Portret eerste minister me

vrouw Sirimavo Bandaranaike. 

SWAZILAND 
Afbeeld ing zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzi jde 471. 
139'76. Toelat ing als FIFAlid. 
4, 6, 20 en 25 c. Vier verschil lende beel

den van voetbalspel ; elke zegel met 
staatshoofd. 

wmmmmtnimui 
amm&amis« 

:6c 

^ SWAZILAND : 

TANZANIA 
57 '76. Olympische zomerspelen 1976. 
50 c , 1 . — , 2.— en 3.— $. Zegels, met uit

zonder ing van landsnaam, geheel geli jk 
aan die zegels, die voor dezelfde gele

genheid in Kenia uitgegeven zi jn . 

■ W f » » W » f T W » » f » » » 

T O G O 
78'76. Herdenk ing sterfdag Toulouse 
Lautrec, 75 jaar geleden. 
10 f. II Giovane Routy a Celeyran. 
20 f. Portret Helene Vary. 
35 f. Portret Louis Pascal. 
60 f. Portret Carmen. 
70 f. Hengelaar bij de Somma. 
200 f. Messaline. 
Blokje met de twee hoogste waarden. 

TRINIDAD & TOBAGO 
Afbeeld ing zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 471. 

i i n i i i i m i i i i i w » w » w » > 
Ä 
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URUGUAY 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 472. 

UWUC3UAY 

■ ■■»■■ LMU^SJAMSÈÈJ 

2 , . .=«^ t i 

VENEZUELA 
296'76. Congres van Panama 150 jaar. 
15 en 45 c , 1.25 b. Abstracte tekeningen 
van verschi l lende knopen in gewijzigde 
kleuren. 

47 '76. Twee honderd jaar USA; portret

en. 
.— b. Franklin D. Roosevelt. 
— b. John F. Kennedy. 
— b. Abraham Lincoln. 
— b. Thomas Jefferson. 
— b. George Washington. 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 
Afbeelding zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzijde 472. 

VERENIGDE STATEN VAN NOORD

AMERIKA 
Afbeeld ing zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 472. 

VIETNAM 
246'76. Begroeting eerste zi t t ing ver

enigde nationale vergader ing. 
6 xu . Kaart verenigd Vietnam, tekst. 
12 xu. Kaart en andere tekst. 
12 xu. Kaart en bronzen historische t rom

mel van Ngoc Lu. 
Ook zegels van 6 en 12 xu . geheel gelijk 
aan eerste twee zegels, maar als lands

naam Provisionele regering van Zuid Viet

n a m " . 

246'76. Orch ideeën. 
12 xu . Dendrob ium devon ianum. 
12 xu . Habenaria rhodochei la . 
20 xu. Dendrob ium tor t i le . 
30 xu. Dorit is pulcherr ima. 
40 xu. Dendrob ium farmer!. 
50 xu. Dendrob ium aggegatum. 
60 xu . Eria pannea. 
1 . — d . Paphiopedi lum concolor . 

Z U I D AFRIKA 
168'76. Honderd 
ZuidAfr ika. 
15 c. Ruiter slaat bal met houten hamer. 

jaar polosport in 
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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 Kwallteltspakketten met Thematische Verzamelingen 
(Motieven) met uitsluitend verschillende grotere zegels uit landen opgenomen 
in de Catalogi van STANLEY GIBBONS iedere verzameling bevat een goede 
variatie in landen, zowel ais In zegels met zoveel mogelijk verschillende 
ontwerpen 
Apollo 
ALtO S 
Bloemen 

Churchill 
Diamantvormig 

Dieren 

Driehoekzegeis 

Europa 
Fietsen en IMotorfietsen 
Fruit en Groenten 

Godsdienst 
Insekten (geen vlinders 
en motten) 
Katten en Honden 

Kestmis 

Kleder en Haardrachten 
Landkaarten 

Motor Transport 
Muziek en Musici 
Naakt (Schilderijen) 

Olympiaden 

Paarden 

Padvinderij 

, CONCORDE" FIRST DAY 
NL 1 1969 Eerste Vlucht 

100 
109 
100 
200 
300 
500 
100 
100 
300 
100 
200 
300 
500 

io:o 
130 
200 
100 
25 

100 
200 
100 

103 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
200 
25 

103 
100 
200 
100 
200 
500 
100 
230 
100 
200 

ƒ 4 50 
0 00 
3 50 
8 00 

12 50 
25 50 
10 50 
400 

16 50 
3 75 
8 00 

13 00 
24 00 
55 ro 
4 75 

16 50 
12 00 
125 
4 00 
8 25 
3 75 

4 50 
450 

12 00 
3 75 

12 00 
3 75 
3 75 
8 00 
1 25 
3 75 
450 

1150 
3 75 
8 00 

27 50 
3 75 
8 00 
5 00 

12 50 

Postzegels op postzegels 
(en Jubilea) 
Raketten en Luchtruimte 

100 

100 
200 
303 
500 

1000 
Reuzen (extra grote zegels) 100 

Rode Kruis en Anti T B 
Schi'derijen 

Spoorwegen en 
Locomotieven 

Sprookjes 
Schepen en Boten 

Sporten 

Transport 

Vis- en Zeeleven 

Vlaggen 
Vliegtuigen 

Vlinders en Motten 

Vogels 

en FIRST FLIGHTS COVERS 
van CONCORDE F D C 

NL 2 21 Januari 1976 Eerste Commerciële Vlucht Londen Bahra 
NL 3 22 Januari 1976 Eerste Commerc 

Cover 
NL 4 24 Mei 1976 Post Office 

Washington 
NL 5 24 Mei 1976 Eerste 

Cover 

Souven 

Commercie 

ele Vlucht Bahrain Londen 

r Cover first flight to 

200 
300 
500 
100 
100 
2')0 
300 
5-0 

1000 

100 
200 
50 

100 
200 
330 
100 
200 
300 
500 
200 
500 

1000 
100 
200 
50 

100 
200 
100 
200 
100 
200 
200 
500 

/ 

50« 

3 75 
8 00 

13 00 
27 00 
72 00 
350 
650 

10 00 
18 00 
3 75 
3 75 
800 

12 00 
27 00 
72 00 

450 
12 00 
2 79 
3 75 
8 00 

12 50 
3 7S 
800 

12 50 
26 03 
8 00 

24 00 
50 00 
4 00 
900 
200 
400 
900 
4 53 

11 00 
3 75 
8 00 

12 00 
27 59 

3,00 
n /18,00 

/ 
ƒ 

e Vlucht Londen ViTashington 
ƒ 

19,50 

3,50 

10,00 

/ 10,00 
NL 6 25 Mei 1976 Eerste Commerciële Vlucht Washington Londen 

Cover 
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 
Da/ 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 B I 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 m populariteit toenemen ƒ 79,— 
WINSTON CHURCHILL COLLECTIE VAN COMPLETE SERIES en 
SOUVENIR SHEETS 
Hoofdzaklijk uit Afrikaanse en Aziatische landen Hoge cataloguswaarde De 
collectie bestaat uit 9 verschillende complete slerles (58 zegels) en 6 Souvenir 
Sheets 17,50 

BRITSE NIEUWTJES 1976 
Presen 

Aant Serie Serie tatie 
zegels postfris gebruikt FDC pakket 

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 

4 
4 
4 
4 
4 

3x2 
4 
2 
4 
4 

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

ƒ 
3 00 
300 
300 
3 50 
300 
3 75 
2 75 
— 3 50 

3 60 

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

/ 
3 75 
3 75 
3 75 
4 00 
3 75 
4 50 
3 50 
8 75 
4 00 
410 

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 tan name 
van FRIENDSHIP TOURS LTD 
Minimum bestelling ƒ20— + ƒ1—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 IAA, ENGELAND Tel ASHTEAD 76471 

UIT ARABISCHE LANDEN 
105 VERSCHILLENDE SOUVENIR SHEETS Een uitstekende verzameling 
zonder kleine Sheets uit Sjariah Alle zi|n aantrekkelijk inclusief Go|a 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 Schilderiien enz 

/ 24,00 

Onze vereniging met 1050 leden vraagt ten behoeve van haar afdelin 
'ondzendverkeer goede (geen massawaar) 

RONDZENDBOEKJES 
NEDERLAND EN O/G EN WEST EUROPESE LANDEI 

• Na ongeveer 1 jaar of eerder volgt terugzending en al| 
rekening Provisie 10% 

• De zegels dienen echter in onze z g verenigingsboek| 
jes geplakt te worden welke bij onderstaand adres 
70 cent per stuk verkrijgbaar zijn Porto steeds extra 

Nadere inlichtingen worden U gaarne verstrekt door 

PHILATELISTENVERENIGING „GRONINGEN" 
Rondzendcommissans de heer J Lagaay de Sav Loh^ 
manplein 12a Groningen telefoon 050-260214 

AANBIEDING 
BLOKKEN ZWITSERLAND 

Ik bied nog aan op basis van de oude catalogusprijzen 

1 Naba 
2 Pro Patria 1936 
3 Pro Juventute 

1937 
4 Aarau 
5 Pro Patria 1940 
6 Pro Juventute 

1941 
7 Pro Patria 1942 
8 Zurich Luxe vel 
9 Zurich 

kleinformaat 
10 Geneve 
11 Oorlogsslacht 

offers 

1260 — 
85 — 

10 — 
80 — 

500 — 

110 — 
90 — 
72 — 

B o 
er— 

225 — 

1050 — 
200 — 

40 — 
40 — 

590 — 

210 — 
88 — 

72 — 
60 — 

245 — 

12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 

Baseier duifje 
Imaba Pro 
Juventute 
keerdrukken 
in vel 
Lunaba 
Lausanne 
SI Gallen 
Pro Patria 1960 
Pro Juventute 
1962 
Rode Kruis 
Nabra 
Naba 1971 
Internaba 

135 — 

390 — 
390 — 

95 — 
17 — 
27 — 

8 — 
8 — 
3 — 
4 — 
5 — 

130 

590 
250 

90 
17 
20 

8 
8 
2 
4 
5 

Prijzen in Zwitserse Francs nummers naar Yvert 
Zendingen van Z Fr 100 — af franco 
Levenng aan mij onbekende bestellers pas na betaling van de nota 
Retournenng binnen 10 dagen toegestaan 
De zegels blijven mijn eigendom tot de rekening betaald is 
Vergissingen voorbehouden 
Zolang de voorraad strekt 
Uitstekende referenties 
Eind augustus zullen de nieuwe catalogi verschenen zijn met veel 
hogere prijzen Bestel dus op deze advertentie 
Vraag gratis mijn lijst van speciale aanbiedingen 

Martin Schwab I8GH8307EFFRETIKON 

U weet dat voor elke verzamelaar , , H a w l d k l e i X I S t r O k e i l 
het ideale nfiiddel is voor het opbrengen van postfrisse zegels Leverbaar zijn 
de volgende maten in zwart en wit Pakjes è 25 stroken lengte 21 cm 
Hoogte 21 24, 26, 27 5, 29, 30, 31 en 33 mm p pak ƒ 3,50 
Hoogte 36 39, 40, 41, 44, 48 49, 52 en 55 mm p pak / 4 65 
Pakjes è 10 stroken, twee zijden dicht 210 x 66, 210 x 70 
210 x86 130x85, 148 x 105 en 160 x 120 mm per pak ƒ 3 50 
Pakje è 7 stroken twee zijden dicht 210 x 170 mm p pak ƒ 4,65 
Hawid klemstrokensnijder ƒ 4,65, Hawid Simplex hefboomsnijappa-
raat ƒ 22,50, Hawid Speciaal Hefboomsnijapp f 32,50, tube lijm 
ƒ 1,10 

BIJ bestelling vermelden zwart of wit 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden zonder verplichting tot kopen Bi) 
een bestelling van 10 pakjes of meer worden u de klemstroken portvrij toe
gezonden en u krijgt 10% korting 

Postzegelhandel J. VAN MASTRIGT 
Botersloot20 Rotterdam 1 Tel (010) 14 35 80 Giro 661478 
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1 
I SPECIALE AANBIEDING VAN AMERIKA -

NVPH 
61b 
80 luxe 
82/3 
84/86 
87'89 
100 
101 luxe 
104 
105 
106 
110/13 
114/20 
121/31 
132/33 
134/35 
136/38 
109/40 
141/43 
144/62 
163/65 
166/68 
199/202 
203/07 
Blok van vier 
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, 69 
267/68 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283//86 
287/88 
298/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
C18/22 
323/24 
325/26 
327/31 
332/45 
346/49 
350/55 
356/73 
374/78 
379/91 
379a/d 

1 092/96 
1 402/03 
1 402B/3B 

428/42 
1 462 

474/89 
490/94 
495/99 
500/03 

1 504/07 
[ 508/12 

513/17 
518/37 
537 
538/41 

1 542/43 
544/48 
550/55 
556/60 
563/67 
568/72 

... 

67,— 

67,— 

6,50 
50,— 

130 — 

NEDERLAND 
.. 

180,— 

30,— 
145,— 
29,— 

700,— 

500,— 
540,— 

3,75 
23,— 
fi5 — 

dagpri js 
isn — 

35,— 

140,— 

60,— 
290,— 
85,— 

110,— 

110,— 

220,— 

140,— 
110,— 
50,— 

135,— 
170,— 
100,— 
160,— 
205,— 

130,— 
110,— 
27,— 

24,— 

55,— 

14,50 
39,— 

20,— 
29,— 

62,— 

6 7 , -
370,— 

22,— 
18,— 
1 7 , -
14,— 
16,— 

300,— 
2 8 . -
28,— 

315,— 
13,50 
10,— 
15,— 
6,50 

10,— 
21,— 

30,— 
B,— 

17,— 
70,— 

165,— 
50,— 
5 3 , -

75,— 
270,— 
18,— 
2 1 , — 

725,— 
725,— 

18,— 
24,— 
60,— 

625,— 
23,— 

110,— 
32,— 
40,— 
48,— 
49,— 
45,— 

275,— 
85,— 
67,— 

175,— 
72,— 
50,— 
25,— 

105,— 
67,— 
70,— 
50,— 
65,— 
86,— 
55,— 
54,— 
45,— 
11 ,— 
40,— 
11 ,— 
26,— 
21 ,— 
33,— 
7,50 

17,50 
30,— 
10,— 
15,50 
20,— 
38!— 

1250,— 
28,— 

200,— 
12,— 
10,— 

8,— 
11 ,— 

220,— 
18,— 
17,— 

180,— 
8,— 
5,— 
8,— 
3,25 
5,— 

12,— 
iOOO,— 

18,— 
5,— 
9,— 

37,— 
65,— 
27,— 
33,— 

*** = postfr ls,zonderplakker 
** = ongebruikt , met gom 

Zonder teken = gebruikt 

0 
225,— 

2700,— 
35,— 

12,50 
95,— 

2700,— 
550,— 
350,— 

2,— 
3,50 

17,— 

37,— 
80,— 

5,— 
17,— 
25,— 
14,— 
12,50 
18,— 
45,— 

15,— 
90,— 
16,— 
2,— 

2 5 , -
45,— 
26,— 
7,50 

85,— 
43,— 

100,— 
40,— 
8.— 

48,— 
36,— 
14,— 
7,— 

32,— 
2 1 , — 
5,— 

16,— 
13,— 
7,— 

1 1 , — 
i,— 

11,50 
7,50 
9,— 
2,— 
6,50 

12,— 
4,— 
6,— 
8,— 
oi-

1 2 5 , -
7,— 

300,— 
2,50 
3,— 

15,— 
2,— 

16,— 

2 0 , -
3,— 

28,— 
5.— 
4,— 
3,— 
3,— 
3,— 
8,50 

50,— 
33,— 
6,— 
4,— 
5,— 

30,— 
46,— 
24,— 
22,— 

NVPH 
573/77 45,— 29,— 
578/81 42,50 24,— 
583/87 50,— 30,— 
588/91 14 — 8,— 
592/95 220,— 100,— 
Vei len dagpri js 
596/600 27,— 17,— 
602/06 52,— 32,— 
607/11 30,— 18,— 
612/16 42,50 28,— 
617/40 235,— 125,— 
641/45 62,— 36,— 
647/48 5,— 2,75 
649/53 24,— 16,— 
655/59 41 ,— 25,— 
661/65 25,— 15,— 
666/70 32,— 20,— 
671/75 130,— 60,— 
676/80 22,50 15,— 
681/82 70,— 38,— 
683/87 22,50 15,— 
688/92 21,50 14,50 
695/99 14,50 9,50 
702/06 25,— 16,— 
707/11 21,50 15,— 
715/19 17,— 12,— 
722/26 27,— 16,50 
731/36 14,— 10,— 
738/42 16,— 10,— 
747/51 19,— 11 ,— 
752/56 16,— 10,— 
759/63 12,— 7,— 
766/70 9,50 5,50 
779/83 9 — 5,— 
786/90 10,— 6,50 
886/88 15,— 10,— 
Vellen 150,— 
901/05 8,— 
912/16 8,— 
917 9,— 
920/24 10,— 
927/29 9,— 
932/36 10,— 
937 10,50 
965/69 10,— 
978/82 10,— 
983 12,— 
985/89 11 ,— 

LUCHTPOST 
1/3 70,— 
6/8 75,— 
9 24,— 
12/13 1675,— 1100!— 
Hoek - rands tuk " * 1800,— 
48 af op briefstukje gekeurd 
, ,Koopman" 
80/106 160,— 100,— 

BRANDKAST 
1-7 2800,— 

DIENST 
(gekeurd Koopman) 

7 400,— 190,— 
8 315,— 
9/15 
16/19 250,— 125,— 

POSTZEGELBOEKJES 
1H 16,50 9a 
2H 16,50 9cF 
3y 9,— 9f 
5n 13,50 9g 
6a 13,50 9gF 
6fFp 8,— 10a 
7a 7,— lOaF 
7b 6,50 11a 
7bF 7,50 12a 
8a 16,50 13a 

EUROPA 
1956 375,— 195,— 
1957 60,— 37.— 
1960 LIECHTENSTEIN *** 
1972 SPAANSE ANDORRA*** 
1976 GUERNSEY VELLEN*** 

- REDELIJKE PRIJS — SNEL ANTWOORD — 

0 
18,— 
19,— 
22,— 
3,50 

100.— 

12,— 
23,— 
13,50 
19,— 
14,— 
30,— 
2.75 

13,— 
19,— 
12,— 
16,— 
39,— 
14,— 
4,— 

10,— 
13,50 
10,— 
15,— 
14,— 
10,— 
14,50 
10,— 
10,— 
11 ,— 
10,— 
8,— 
8,— 
7,— 
9,— 

15,— 
1 6 0 , -

8,— 
8,— 

10,— 
9,— 

10,— 

10,— 
10,— 

11 ,— 

8,— 
25,— 

400,— 

2000,— 
18,— 

180,— 
300,— 
70,— 
55,— 

22,— 
110,— 
250,— 
100,— 
110,— 

13,— 
14,50 
20,— 
12,— 
20,— 

175,— 
110,— 
66,— 

F R A N K 
TELEFOON 20 

One Prospect Street 
Payment in banknotes or d 

RIDGEWC 
eposit to 

SATISFACTION ( 
Orders under f 250, postage f 5 extra. Correspondence preferred i 
visiting America. SEE US AT AMPHILEX 77. 

Yvert 
150/63 
179/81 
Ongetand 
237/39 
240/43 
249/53 
258/66 
267/72 
293/98 
308/14 
326/32 
351/52 
356/62 
363/74 
377/81 
385 
390/93 
394/400 
404/06 
407/09 
BL4 
411/18 
BL6 
438/46 
447/54 
456/57B 
458/65 
467/70 
471/77 
481/83 
488/95 
496/503 
504/11 
513/18 
519/26 
532/37 
556/67 
602 
623/24 
631/40 
728/36 
737/42 
743/47 
751/55 
756/60 
761/72 
773/76 
777/80 
781/84 
785/86 
787/91 
792/97 
BL27/28 
814/22 
823/25 
827/31 
BL29 
834/40 
842/4 
849/59 
860/62 

Yvert 
142/4 
146/9 
187/91 
209/13 
214/18 
226/30 
234/8 
239/43 
244/8 
252/57 
259/73 
274 
276/81 
288/93 
294//9 
300/5 
306/11 
324/29 
067/71 
392/7 
398/401 
402/5 
406/9 
410/13 
425/8 
429/32 

... 
3 1 , — 

27,— 
28,— 
30,— 

250,— 
75,— 

100,— 
100,— 
185,— 
300,— 
325,— 

19,— 
140,— 

12,— 
17,— 

230,— 
27,— 
70,— 
27,— 
23,— 
27,— 
24,— 
2 1 , — 
6 1 , — 
18,— 
65,— 
35,— 

130,— 
86,— 
55,— 
36,— 
18,— 
14,50 
13,50 
17,— 
16,— 
45,— 
33,— 
82,— 
43,— 

117,50 
38,— 
38.— 
30,— 
72,— 
82,— 

340,— 
380,— 
82,— 
23,— 

125,— 
57,— 
65,— 
43,— 
40,— 
75,— 

... 
16,— 
7,— 

12,— 
6,50 

15,— 
30,— 
50,— 
90,— 

120,— 
160,— 

1400,— 
17,— 

105,— 
30,— 
17,— 

110,— 
19,— 
45,— 
6,— 

58,— 
20,— 
16,— 
35,— 
25,— 
65,— 
33,— 

** 
190O,— 

20,— 
625,— 

16,— 
14,— 
14,— 

130,— 
46,— 
52,— 
50,— 
90,— 

135,— 
155,— 

1850,— 
240,— 

11 ,— 
65,— 

195,— 
7,— 

10,— 
170,— 

16,— 
50,— 
16,— 
13,— 
19,— 
13,— 
11 ,— 
40,— 
12,— 
38,— 
22,— 
80,— 
45,— 
33,— 
22,— 
11 ,— 
9,— 
8,50 

I L 
I O , -
30,— 
2 1 , — 
52,— 
26,— 
60,— 
25,— 
25,— 
18,— 
45,— 
47,— 

300,— 
340,— 
47,— 
14,— 
60,— 
45,— 
33,— 
25,— 
2 1 , — 
42,— 

BELGIË 
0 

8,50 

16,50 
14,50 
14,— 

115,— 
40,— 
52,— 
52,— 
75,— 

135,— 
150,— 

1700,— 
200,— 

8,50 
54,— 

165,— 
7,— 

10,— 
170,— 

12,50 
40,— 
14,— 
8,— 

12,— 
8,50 

10,— 
30,— 
10,50 
25,— 
16,— 
50,— 
40,— 
27,— 
12,— 
11,— 
14,50 
13,— 
17,— 
16,— 
36,— 
23,— 
55,— 
27,— 

5,— 
2 7 , -
25,— 
15,— 
45,— 
52,— 

300,— 
350,— 
47,— 
14,— 
67,50 
48,— 
36,— 
25,— 

2,— 
4 2 , -

Yvert 
863/67 
876/78 
868/75 
BL30 
880/91 
Deluxe 
892/97 
898/99 
900/07 
912/17 
918/23 
924/26 
927/29 
930/37 
938/40 
943/45 
946/51 
955/60 
973/78 
979/85 
987/89 
991/93 
998/02 
1005/07 
1013/18 
1030 
1031 
BL31 
1032/36 
1039/46 
1047/52 
1053/62 Lp 
1066/75 
1076/81 
1082/88 
1090/92 
1096/01 
1102//07 
1114/20 
1125/27 
1128/30 
BL32 
1133/38 
1139/46 
1147/49 
1153/58 
1163/68 
1176/81 
1182/87 
1188/90 
1198/02 
1205/11 
1216/21 
1225/30 

47/56A 
57/63 
58 
60 

KWALITEIT 

... 
125,— 
57,— 

72,— 
165,— 
425,— 
425,— 
120,— 
250,— 

90,— 
6 0 , -
88,— 
50,— 

130,— 
70,— 
62,— 
95,— 

290,— 
50,— 
50,— 
70,— 
20,— 
16,— 
48,— 

250,— 
16,— 
5,50 

45,— 
180,— 
44,— 
2 1 , — 

8,— 
16,— 

640,— 
33,— 
23,— 
9,— 

25,— 
25,— 
24,— 
6,— 
65,-

70,— 
20,— 
22,— 
14,50 
15,— 
20,— 
19,— 
12,— 
5,50 

10,50 
10,— 
8,50 
8,50 

DIENST 
38,— 

130,— 
77,— 
50,— 

•* 
66,— 
33,— 
42,— 

115,— 
240,— 

65,— 
145,— 
50,— 
36,— 
52,— 
27,— 
66,— 
42,— 
35,— 
52,— 

180,— 
33,— 
3 1 , — 
42,— 
13,— 
11 ,— 
26,— 

150,— 
11,— 
4,— 

38,— 
150,— 
30,— 
14,— 
5,50 

11 .— 
340,— 
24,— 
15,— 
6,— 

16,— 
16,— 
14,— 
4.— 

- 40, 
55,— 
14,— 
16,— 
10,— 
11 .— 
14,— 
15,— 
9,— 
4,50 
9,— 
8,50 
7,50 
7,50 

25,— 
80,— 
50,— 
33,— 

SPOORWEGEN 
48/57* * geke 

LUXEMBURG 
.. 

12,— 
5,— 
9,— 
4,50 

11 ,— 
23,— 
35,— 
68,— 
80,— 

110,— 
1100,— 

13,— 
75,— 
22,50 
13,— 
70,— 
15,— 
36,— 
4,50 

46,— 
13,— 
13,— 
24,— 
20,— 
33,— 
24,— 

G E I G E R 
1 . 4 4 4 - 4046 

0 
19,— 
10,— 
14,— 
7,— 

17,— 
34,— 
60,— 
90,— 

120,— 
145,— 

1500,— 
15,— 

105,— 
30,— 
17,— 
35,— 
24,— 
50,— 
15,— 
55,— 
20,— 
21 ,— 

25,— 
55,— 
33,— 

Yvert 
433/38 
439/42 
443/48 
449/52 
453/4 
455/60 
461/4 
476/81 
484/9 
490/3 
496/9 
500/5 
506/9 
511/13 
514/6 
520/5 
531/3 
534/9 
553//8 
570/5 
589/94 
603/8 
614/19 

urd Bal 

... 
150,— 
33,— 

465,— 
35 — 

200,— 
110,— 
35,— 
27,— 
27,— 
13,50 
24,— 
27,— 
20,— 
65,— 

270,— 
20,— 
45,— 
12,50 
12,— 
9 , _ 

11 !— 
6,50 
6,50 

0 
6 6 , -
33,— 1 
42,— 1 

125,— 
240,— 

65,— 
150,— 
50,— 
33,— 
44,— 

6 1 , — 
42,— 
35,— 
55,— 

155,— 
33,— 
3 1 , — 
42,— 
13,— 
10,— 
26,— 

11 ,— 
5,50 

45,— 
180,— 
30,— 
1 1 , — 
7,— 

16,— 
55,— 
25,— 
15,— 
6,— 

17,— 
17,— 
13,— 
5,50 

65,— 
70,— 
15,— 
12,— 
1 1 . — 
13,— 
15,— 
15,— 
11 — 
5,50 
9,— 
8,— 
8,— 
8,— 

ässe dagpri js 

.. 
120,— 

24,— 
225,— 
26 — 

100,— 
55,— 
26,— 
2 1 , — 
21 ,— 
7,— 

12,— 
21 ,— 
10,— 
35,— 

1 6 0 , -
16,— 
30,— 
9,— 
8,50 
7,— 
8,— 
5,— 
5,— 

638/43 5,50 5,— 

LUCHTPOST 
16/20 

)0D, NEW JERSEY 07450 USA 
AMRO BANK Rek. no 
3UARANTEED ! 

46.56.26.866. 

n English, but Nederlandse welcomed. Call for 

250,— 125,— 

^jtgfe © ^^^ 

0 
170,— 
33,— 

135,— 
33 — 

200.— 
24,— 
35,— 
27,— 
27,— 
12.— 
13,— 
27,— 
10,— 
30,— 
45,— 
18,— 
40,— 
13.— 
12.50 
9!— 1 

11'— 1 
6!50 
6,50 
5,50 

240,— 

appointment when 
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HOGE BELONING 
voor aanwijzingen die leiden tot terugverl<rijging 
van een in Amsterdam gestolen 
postzegelverzameling, of delen ervan, op het 
thema 

BIJBEL EN 
KERKGESCHIEDENIS 
Ontvreemd werden o.a de volgende boeken: 

NIEUWE TESTAMENT, postfns, 74 
tentoonstellingsbiaden 
NIEUWE TESTAMENT, gestempeld 
OUDE TESTAMENT, postfris, 68 
tentoonstellingsbiaden 
OUDE TESTAMENT, gestempeld (Israel vrijwel 
kompleet) 
PAUSEN, gedeeltelijk op tentoonstellingsbiaden, 
vrijwel kompleet, w.o. waardevolle Vaticaanzegels 
KERSTMIS, postfns, meer dan 100 bladen 
KERSTMIS, gestempeld 
PASEN op tentoonstellingsbiaden, kompleet 
VATICAAN in twee insteekboeken, vrijwel kompleet 
DANTE ALIGHIERI, 18 bladen, kompleet (La Divina 
Commedia) 
BEROEMDE KATHEDRALEN op 
tentoonstellingsbiaden; kostbare Vaticaan en Italië 
1923 
HEILIGEN, Europese, boordevol insteekboek 
HEILIGEN, andere werelddelen, boordevol 
insteekboek 
IN DE VOETSTAPPEN VAN JEZUS, opzet, veel 
Israel 
MADONNA-ZEGELS, waaronder Peru 1931, 
Liechtenstein (kompleet), kerkramen Lübeck, Blauwe 
Orval, Pleskau-Madonna, Saargebied, Madonna met 
de pijlen etc. 
DE BIJBEL ALS BOEK, w o. Pitcairn-bijbel 
PHILEX ALBUM, circa 24 bladen St. Maarten 
KERKGESCHIEDENIS, wo. veel dubbele 
Vaticaan-series, Heilig Jaar-senes vanaf 1923, vrijwel 
alle eucharistische kongressen, Luther, Calvijn, Hus, 
Zwingli, alle zegels betreffende Elisabeth la 
Catholique etc. 
RESTSERIES 

Inlichtingen: 

BENJAMINS & BENJAMINS BV experts 
Burgemeester Amersfoordtlaan 67 
BADHOEVEDORP 
tel. 02968-4756* 

4e RUILDAG „MIDDEN - NEDERLAND" 
De Utrechtse Philatelisten Vereeniging organiseert op 
ZATERDAG 6 NOVEMBER 1976 VAN 10-17 uur 
in het restaurant van de Veemarkt, Sartreweg 1 -3 te Utrecht (vlakbij 
verkeersplein ,,Berenkuil ) een grootse 
POSTZEGEL-RUILDAG 
De jaarbeurs voor de Philatelie 
Inlichtingen voor handelaren-tafels 
L. H. Tholen, Wilhelminapark 56 te Utrecht Telef 030-513485 

HOGE WAARDEN 
VAN ENGELAND GRATIS 

Serie van 4 hoge waarden m het ,,Machin'-type, de lastige 
10 p rood, 20 p, 50 p en de nieuwe ,,Ronnan £ 1 , -
zegel van de uitgave 1970-72, Stanley Gibbons nrs 
829 - 831A Cataloguswaarde circa ƒ 8,05 Wordt u geheel 
gratis toegezonden als u onze populaire 3 op 1 zichtzendin-
gen aanvraagt en ƒ 1 , — voor portokosten bijsluit 

THE STAMP CLUB 
(Dept 10/29) Eastrington, Goole, N Humberside, England, DN 14 7QG 

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

St Jansstraat 5, Amsterdam Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam Tel (020) 23 6625, privé (020) 4453 62 

Een schat voor de vinder! 
Deze fantastische partij die nu aan u, lezers van Philatelie, wordt 
aangeboden is een koopje zonder precedent en omvat 
meer dan 1000 onuitgezochte zegels - zoals deze ontvangen 
zijn uit een beroemde Britse TV-weldadigheidsactie. Vele 
ongewone stuldten en betere waarden kunnen er in aantallen 
bij zijn. 

PLUS een opgezette West-Europa verzameling met een waarde 
van meer dan ƒ 125,— 
vijf thematische serie-vellen van grote veelkleurige zegels 
een veiling-kavel van zicht-blaadjes met zegels van de 
gehele wereld 

PLUS een verzameling reuzen-zegels waarbij s werelds 
allergrootste postzegel 
tien souvenir-velletjes 
twee postfrisse vellen Franse koloniaalzegels 
de gelegenheid om onze zichtzendingen te ontvangen 
zonder koopverplichting 

PLUS 
PLUS 

PLUS 
PLUS 
PLUS 

En dit alles voor tesamen slechts ƒ 20,— 
Betaling in bankpapier of per internationale postwissel 

Zendt mij s V p partijen, waarvoor ik ƒ 
Zendt mij 8 V p zichtzending van de volgende landen 

resp thema's 
Naam 
Adres 

bijsluit 

OM 
Dept. TT37 Omniphil House 
Chesham Bucks - England 
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ZWITSERLAND 
Gelegenheldszegels II 

Dienstzegels UPU 
,.^.,,f,yf^^ ■'wry«"»' m w vwwvwwwi 

HELVETIA 8 0 

h m »„»11*11* • a » «lAiiif* é.m.M,M'A <>«■<< ' ■ * * * i i r " * " f f i f f i ' * * * * f f l i ï ï i f f i T i f i 
I www ^ m n yg'S'W « W WWH'WW'WV^ 

HELVETIA 9 0 

1 ■ » »laiifcia a * ■ ■ A A * ,« ,* ,« .<U>.4I 

» m m wwww w * » r »ir'»"»' m y y y i f y i 

1311 i iw£3 
^ K >.^l^Si 
^^^^Ak '^fVnÜI 

H "'M 
B 
^umpi 
s 

l . j [ i . l i iJ[ i» a »■■*.) 

Dag van uitgifte: 16 september 1976 

Een nieuwtjesabonnement 
 een bron van veel vreugde 

WERTZEICHENVERKAUFSTELLE PTT 
Parl<terasse 10  CH3000 Bern 

Zendt mij a.u.b. uw leveringsvoorwaarden 

Naam Voornaam 

Straat 

Nr. Postdistrict Plaats 

NIVI 

De levering van onze postzegels bij abonnement zijn portvrij 

TAXATIES TAXATIES TAXATIES 
Wij verzorgen voor u desl<undige taxatierapporten voor: 

VERZEKERINGEN 
SUCCESSIERECHTEN 
LIQUIDATIES 

Adviseren u bij aankoopverl<oop uwer postzegelskollekties. 
Kunnen aankopen voor u verrichten op binnenbuitenlandse veilingen vgs 
ons normaal tarief van 5% courtage. 
Adviseren u inzake beleggingen in postzegelskollekties. 

Onze courtage kosten zijn: 
Voor taxaties: '/2% 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. 

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

AANBIEDING OOST-EUROPA 
BULGARIJE 1^ 1930-1960 T 1e plakker 

|_ 1930-1960_ __ I postf_ris 
CHECHO-
SLOWAKIJE 

HONGARIJE 

JOUGOSLAVIE 

■ÖÖSTDÜITSLÄNF 

"pÖLËN 

ROEMENIE 

"RUSLAND"" 

T 
I 
t
I 

 I 
I 

■A

I 
.X 

19281953 I postfris 
19531972 postfris 
19281960 J ^ l e plakker 
19131955 
19401955 
19551970 

I Ie plakker 
I postfris 
I postfris 

^ 1 e plakker 
postfris 

I ( 

19301958 
19581972 
19301960 j gebruikt 
1950̂ 960 IjTpiakkër" 
19551972 postfris 
19501960 gebruikt 
19181960 I ie plakker 
19401955 I postfris 
19551970 I postfris I postfri 

TURKIJE 

TALT.TTÄTÜT 

I 
I 

I Ie plakker 
1, 

19001960 
19451974 I postfris 
19131956 " l i e plakker 
19381956 I postfris 
19561964 postfris 
19131964 I gebruikt 
ex. 19401955 I gebruikt 

I 

I 

19231955 
19551972 

i I gebri 

19191940 
19191940 
19191940 

Ie plakker 
I postfris 
l i e plakker 
gebruikt 
ongetand 

0,30 et per frank 
0,35 et per frank 
0,40 et per frank 
0,35 et per frank 
0,35 et per frank 
0,35 et per frank 
0,40 et per frank 
0,35 et per frank 
0,30 et per frank 
0,40 et per frank 
0,35 et per frank 
0,35 et per frank 
0,40 et per frank 
0,35 et per frank 
0,35 et per frank 
0,40 et per frank 
0,35 et per frank 
0,30 et per frank 
0,35 et per frank 
0,35 et per frank 
0,40 et per frank 
0,35 et per frank 
0,35 et per frank 
0,40 et per frank 
0,35 et per frank 
0,45 et per frank 
0,35 et per frank 
0,40 et per frank 
0,40 et per frank 

BLOKKEN OOSTEUROPA: ' 0,35 et per frank 

Betaling na ontvangst. Franco boven ƒ 100,— 

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

Tel. 650695. Bezoek ultsl. na tel. afspraal<. 

POSTAL HISTORY - MAIL BID SALES 
Poststukken uit vele landen, mooi 
Nederland en Overzee - Eophilatelie - 19e 
en 20ste eeuw - Luchtpost - „Militaria" 
- 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 
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AANBIEDING JERSEY, GUERNSEY 
EN ISLE OF MAN 

Guernsey 
1/16 
17/20 
21/22 
23/24 
25/27 
28/31 
32/35 
36/SO 
51/54 
55/58 
59/62 
63 
64/67 
68-71 
72/73 
76/80 
81/84 
85 

90/107 
112/15 
116/19 
120/23 

245.— 
30,50 
15,— 

390,— 
30,50 
54,95 
30,50 
42,25 
31,30 
30,50 
30,50 

7.75 
12,75 

6.50 
16,90 
8,45 
3,85 
5,25 
3,40 

22,50 
3,85 
7,75 
3,40 

124/27 
128 
129/32 
133/36 
137/38 
(Europa) 
in c p l . 
V. 9 ser. 
Port 
1/7 
8/17 

Jersey 
1/15 
16/19 
20/23 
24/27 
28/45 
49/52 
53/56 
57/60 
61/64 
65/68 
69/72 

2,75 
2,75 
2,95 
3,— 

10,50 
vel len 

105,— 

195,— 
4,55 

300.— 
30.50 
30.50 
69.50 
19,50 
82,50 
30.50 
50,— 
27,50 
20,50 
17,50 

73/76 
77/80 
81/84 
85/88 
89/90 
91/94 
95/98 
99/102 
103/06 
107/10 
111/14 
115 
116/19 
120 
121/24 
125/28 
129/41 
USA 
200 jaar 
Port 
1/6 
7/20 

4,70 
7,20 
7.75 
6.50 
5.10 
3.75 
3.— 
4.25 
4.— 
4.— 
3.— 
2.— 
3,50 
3.50 
4,25 
4,— 
9,75 

3,75 

375,— 
11,25 

Isle of M 
1/22 
26 
27/30 
31/32 
33 
34/37 
38/41 
42/45 
46/49 
50 
51/54 
•55/58 
59/62 
63/66 
67/70 
71 
Paarden-
trams 
Port 
1/8 
9'16 
17/24 

26.— 
7,70 

20,30 
3,— 
9,75 
5,95 
3,40 
3,25 
5,20 
5.20 
3,75 
3,45 
3.45 
3,50 
3.75 
3,75 

3,75 

95,— 
30,— 
17,50 

GROOT-BRITTANNIE GUTTER-PAIRS 
1972 Silver Wedding 12,60 
1973 Royal Wedding 56,— 
1973 Boom lOp. 24,50 
1974 Brandweerwagens 21,— 
1974 U.P.U. 21,— 
1974 Ridders 21,— 
1974 Churchill 22,40 
1974 8p. P.V.A. 10,50 
1974 Kerstmis 9,— 
1974 3'/2p. A.Bd. 2,45 
1975 Weldadigheid 2,25 
1975 Schilderijen 7,95 

1975 Architectuur 
1975 Zeilen 
1975 Spoorwegen 
1975 Parlement 
1975 Jean Austin 
1975 Kerstmis 
1976 6'/,p. P.V.A. 
1976 Telefoon 
1976 Arbeid 
1976 200 jaar U.S.A. 
1976 Bloemen 
Complete set 295,— 

10,50 
21,— 
10,50 
3,— 
9,— 
8,— 
3,75 
9,— 
9,— 
2,50 
7,50 

Wij leveren de nieuwtjes van vrijwel 
de gehele wereld in abonnement. 

POSTZEGELHANDEL 
J. P. A. W E Y A N D 

POSTBUS 9315 — 's-GRAVENHAGE 
TEL. 070 - 64 99 96 — GIRO 24 07 237 

GROOT-BRITTANNIË 1 
ONGEBR 

171-2 
173-4 
179-182 
183 
201-4 
223 
227-232 
235-6 
237-8 
239-240 
241-4 
246-9 
260-1 
279-282 
302-4 
305 
312-4 
355-6 
357-8 
359-361 
362-4 
365-6 
367-9 
367-9 (P) 
370-1 
370-1 (P) 
372 
372 (P) 
373-4 
373-4 (P) 
375-7 
375-7 (P) 
378-380 
378-380(P) 
381 
381 (P) 
383-6 
383-6 (P) 

52. 
206. 
42. 

23. 
.50 

18. 
.50 

85.50 
1. 
3. 
4. 
1.50 

20. 
20. 
5. 

10. 
20. 
22. 
9.50 
2. 

11.50 
8. 

85.50 
8. 

85.50 
5. 

16. 
4. 

11.50 
14. 
92. 
20.50 

160. 
8.50 

72. 
17 50 
72. 

ONGEBR 
387-390 14 50 
387-C90(P) 85 50 
391-4 14. 
391-4 (P) 85 50 
395-6 4. 
395-6 (P) 17.50 
397-8 3.50 
397-8 (P) 20. 
099-400 6. 
399-4C0(P) 3.50 
401-2 7.50 
401-2 (P) 23. 
403-4 7.50 
403-4 (P) 21.50 
405-6 4.50 
405-6 (P) 7.50 
407-414 21.50 
407-414 (P) 30. 
415-6 3.50 
415-6 (P) 2.50 
417-8 5. 
417-8 (P) 5. 
419-420 6. 
419-420 (P) 28 50 
421-2 3.50 
421-2 (P) 7. 
435-6 4. 
435-6 (P) 1.50 
437-440 4. 
437-440 (P) 4. 
441-3 2.50 
441-3 (P) 3. 
444-7 2.50 
444-7 (P) 2.50 
448 50 
449-452 3.50 
449-452 (P) 4. 
453-460 4. 

ONGEBR 
453-460 (P) 6. 
461-2 1 50 
461-2^ (P) 2. 
463-4 1.50 
463-4 1.50 
465-470 3.50 
465-470 (P) 3. 
491-3 1.50 
494 1. 
495-498 2. 
499-501 1. 
506-9 2. 
510-513 1.50 
542-5 1 50 
546-8 1. 
549-554 4.50 
555-7 1. 
558-562 2.50 
563-8 2.50 
569-573 2. 
574 1. 
575-8 1.50 
579-581 1. 
582-5 2.50 
586-590 2.50 
591-5 2.50 
596-8 2. 
599-601 2. 
602-4 1.50 
621-3 4.50 
640-2 4 
643-5 4. 
646-9 7. 
650-2 3. 
653-6 4.50 
657-9 3 50 
660-4 7.50 
665-8 4.50 

Nummers volgens Yvert catalogus, f 2.50 porto 

ONGEBR 
669-683 4. 
672-3 3.50 
675-7 4. 
678 2. 
679-683 4. 
684-6 3. 
687-690 3.50 
691-4 3. 
695- 3. 
700-1 3. 
702-7 3. 
720 1.50 
721-4 3. 
725-8 3.50 
729-32 3.50 
735-8 7.50 
742-5 2.50 
746 1. 
747-760 2.50 

GROOT-
BRITTANNIE 
1840-1976 
Prijslijst / 2 .50 

1913 King 
George V, 
El green, 
Waterlow. 
A superb 
example wi th 
l ight 
GUERNSEY 
cds, centered 
shghtl t high 

ƒ 1425,— 

extra. 

NORFOLK STAMP COMPANY 
33 TIMBERHILL NORWICH, NR 1,3 LA 

ENGLAND - Tel. 0603) 25369 

SURINAME 
ONAFHANKELIJKHEID 

POSTZEGELHANDELAARS 
VERENIGINGEN 

na sluitlngsdata 
POSTZEGELGROOTHANDEL 
„DE POST" 
Dommeldal 44 - Boxtel 
Telefoon 04116-3475 

GROSSIERS 

VERKRIJGBAAR 
BIJ 

WEDERVERKOPERS 
PARTICULIEREN 

ook in abonnement 
POSTZEGELDETAILHANDEL 

„DE POST" 
Marktstraat 17 - Den Bosch 

Telefoon 073-143877 
„DE POST" 

Eigenaar: Hr. en Mevr. Wezenbeek 

,DE POST" FIX-NO-FIX PLAKKERS 

IDEAAL EN VOORDELIG 

„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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Een kostbare 
kollektie 
hoort achter 
slotengrendeL 

"Postzegelverzamel ing gaat door brand 
ver loren" . "Waardevol le muntenkol lekt ie 
gesto len" . Hoe vaak komt u zulke berichten 
niet in het ochtendblad tegen. 
Verzekering vergoedt vaak de schade, maar 
daarmee heeft u een in jaren opgebouwde 
verzameling nog niet terug. 
Wat de noodzaak van een solide muurkluis 
duidel i jk aantoont. 
Martens levert muurkluizen in verschi l lende 
afmetingen en ui tvoeringen en beschikt 
over een organisat ie die voor vakbekwame 
Installatie zorgt. Op dat terrein is Martens 
nu eenmaal special ist. 
Zend even de bon in, wanneer uw kol lekt ie 
u lief Is, en u kri jgt alle gegevens 
thuisgestuurd. 

m MARTENS 
sedert 1879 

Martens Brandkasten B.V. 
Doetinchem, Postbus 16, Telefoon 08340-32446 
Antwerpen, Britselei 26, Telefoon 031-320200 

Bon ik ontvang graag uw dokumentatieover 

Naam 

Bedrijf 

Adres 

Plaats 
Zenden in gesloten envelop zonder postzegel aan 
Martens B.V., Antwoordnummer 75, Doetinchem 

171-172 
173-174 
179-182 
201-204 
209-222 
227-232 
233-234 
237-238 
245 
256-259 
279-282 
302-304 
306-311 

ENGELAND POSTFRIS 
50,— 

220,— 
45,— 
23,— 
70,— 
17,50 
75,— 
80,50 
42,— 

195,— 
22,— 
19,76 
30,— 

312-314 10,— 
351a-354a 45,— 
355-356 2 1 , — 
357-358 22,75 
359-361 10,— 
365-366 10,50 
367-369 9,20 
367-369 phosphors 80,— 
370-371 9,50 
370-371 phosphore 67,50 
372 phosphore 17,50 
373-374 phosphore 12,— 
375-377 15,— 

375-377 phosphore 
378-380 
378-380 phosphore 
381 phosphore 
382-386 
382-386 phosphore 
387-390 
387-390 phosphore 
391-394 
391-394 phosphore 
395-396 phosphore 
397-398 phosphore 
Ierland 122-210 

Catalogus Yvert. Engeland na 399 leverbaar volgens mancol i jst . 
Betal ing 

B. J . M. 

na ontvangst. Porto extra bij bestel l ing tot ƒ 200,00. 

97,50 
22,75 

170,— 
70,— 
16,— 
63,— 
15,75 
82,50 
15,95 
82,50 
15,20 
2 1 , — 

325,— 

VAN LEEUWEN - Postbu« 2157 - Rotterdam - Pottgiro 1289248 

IrvinrarLJii— -̂  

I !£lLnJ 
BRIEFMARKEN-, 
KATALOGE 

A S^waneberger 

NIEUWE 
MICHEL 
CATALOGI 

zojuist verschenen: 

MICHEL DUITSLAND 1977 ƒ 1 0 , 7 5 
MICHEL DUITSLAND SPECIAAL 1977 ƒ 41,50 
MICHEL WEST EUROPA 1977 / 41,50 
met fdc noteringen 
MICHEL OOST EUROPA 1977 ƒ 3 2 , — 
MICHEL „Verenigd Europa" 1977 ƒ 7 ,— 

Günter Schön: WERELD MUNTEN CATALOGUS 
20e EEUW, editie 1977 / 28,75 

verwacht november a.s.: 
Michel Junior 1977 ƒ 6,25 
Michel Ganzsachen 1977 ƒ 29,90 

Verkrijgbaar bij uw handelaar 

Import: 
AUF DER HEIDE, 
Hilversum, tel. 02150-50011 
V. Kretschmar v. Veenlaan 8 1 , postgiro 1700 

ENGELAND, GUERSNEY, JERSEY, 
ISLE OF MAN 

Onze tweemaandelijkse prijslijsten bevatten naast 
nieuwtjes en aanbiedingen steeds een compleet 
overzicht van George V tot Elizabeth. Ook Machin 
sterling en decimal gespecialiseerd. Zowel voor de 
beginnende als de gespecialiseerde verzamelaar. 
Gebruikt en ongebruikt tegen redelijke prijzen. En iedere 
nieuwe lijst is weer uitgebreider. Het kost u slechts een 
briefkaart om onze gratis septemberlijst thuis te 
ontvangen. 

GREAT BRITAIN STAMPS, 
POSTBUS 4035, UTRECHT 
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21e GROTE INTERNATIONALE 
POSTZEGELVEILING 

van 2931 okt. 1976 in 
jaarbeursterrein van 
Essen, BRD, in het 

kader van de interna

tionale postzegel

beurs Aangeboden 
worden in circa 8000 

kavels betere losse 
zegels senes en ge 

hele verzamelingen, waaronder 
gedeeltelijk gehele onaangeraakte 
partijen uit nalatenschappen Een 

de Grugahallen op het 
gunstige gelegenheid 
voor ledereeni Als u 
zelf met kunt komen 
worden schnftelijke 
opdrachten serieus 
met inachtneming van 
uw belangen uitge

voerd Vraag de uit

voenge ca. 300 pagina's dikke vei

llngcat die aan serieuze gegadig

den gratis wordt toegezonden 

ANDREAS SCHNEIDER, Versteigerer 
D43 Essen, Flachsmarkt 11, P O Box 1620 

(Inleveringen voor onze volgende veilingen worden gaarne ingewacht) 

15e Dag van de AeroPhilatelle 1976. 
x\>^^^. 

êf 

* % > * 

2324 oktober 1976 Luchthaven Schiphol ■ 
LuchtposttentoonstellingHerdenking 40 jaar 
De Vliegende Hollander en 3e lustrum op de| 
Luchthaven Speciale enveloppen voor 
PTTstempei: klem kabinet en f.d.c formaat 

Vier blanco: ƒ 1,75; Twee gestempelde covers ƒ 3,—. 

Bestellingen: 
Postgiro 402628 t.n.v. Stichting Tentoonstelling „De Vliegende 
Hollander", Rotterdam 

Nadere informaties: 
Ned. Ver. van Aero-Phil. „De Vliegende Hollander", p a F W 
N. Hugenholtz, Postbus 562, Apeldoorn. 

ENORME 
OPENINGSVERKOOP 

Dit is de beste aanbieding die er op het moment aan de markt is. Wij vieren de 
opening van onze derde winkel in Kopenhagen met een fantastische aanbieding U 
ontvangt postzegels met een netto-waarde van ca. 463.— Mi.Mk. volgens de 
Michel-catalogus en u betaalt daarvoor slechts / 34,75 Dat is slechts 7% van de 
waarde van de zegels en u vindt zegels en series van b v 6,—. 15.— 25,—, 35,— 
en 52 - MiMk Alles bij elkaar 550 tot 600 verschillende spannende zegels. Een 
reuzenpakket met grote mogelijkheden zeldzame vondsten te doen 

Europa-serie van MiMk 52,— 
Speciaal willen wij noemen een luchtpostserie van Europa uit 1952 waarin een ze
gel van MiMk 40,— (totaal MiMk 52,—). Dat is dus al meer dan de prijs die u voor het 
pakket betaalt Van Duitsland en van een voormalig koninkrijk zegels van bv 6 -
10,- en 12,- MiMk waaronder een topwaarde uit 1928 van 2 50 MiMk Postfrisse ze
gels van bv Saksen en DM-uitgaven Verschillende luchtpostzegels en andere zeld-
zaamheden ter waarde van bv 8,-, 10.- 1 2 - e n 15,-MiMk per zegel Opgelet: de 
totale waarde van deze zegels alleen al is 110,— MlMk., dus meer dan 3 keer de 
prijs van het pakket. 

Enkele honderden motiefzegels. 
Het pakket bevat enkele honderden motiefzegels waaronder minstens 400 zegels in 
complete series, bv een serie dieren van 5 80 MiMk Een zeldzame postfrisse 
Kennedy-herdenkingsserie waarde 25,- MiMk. Een complete waardevolle ruimte
vaartserie van 22 50 MlMk Hennnenngsuitgaven voor Kennedy De Gaulle en Chur
chill 

Gevraagde zegels van Europa 
U ontvangt gezochte hoge waarden van Ierland met een totale waarde van meer 
dan 38,- MlMk, dus meer dan de prijS die u voor deze aanbieding betaalt B V Ierse 
zegels van 2,—, 2,50, 4 50 en 8 - MiMk Een nieuwe Engelse £-zegel, waarde 7 -
MlMk Postpakketzegels van België, waarde 7 25 MiMk Postfrisse zeldzame zegels 
van Rusland met een totale waarde van 57,— MiMk, o a zegels van 8 - 12 - en 

25,- MlMk Bovendien een postfris mini-velletje van een voormalige Franse kolonie 
met luchtvaartmotief nominaal ca 1 5 - Mk , Michel netto 30,- Mi.Mk. 

Hoge waarden Britse Gemenebest 
Minstens 15 verschillende zegels van Britse Gemenbestlanden waaronder enkele 
met een nominale waarde van £ 1 , - en zegels ter waarde van bv 3,75 8,- en 16,-
MiMk Totale waarde netto-catalogus alleen al meer dan 75,- MiMk. 

BIJ bestelling binnen vijf dagen ontvangt u bovendien GRATIS een werkelijke zeld
zaamheid een ongetande Kennedy,herdenkingszegel postfris, Michel netto 35,-
MiMk. (Meer dan de prijs van het pakket') Bestel derhalve dit openingspakket nog 
vandaag zodat u die waardevolle Kennedy-zegel er geheel gratis bij ontvangt De 
gehele partij met een totale waarde volgens de nettocatalogus van 4 6 3 - MiMK 
verkopen wij in deze maand voor een openingsprijs van slechts / 34 75 Bij voor
uitbetaling franco toezending Rembours alleen tegen betaling van de portokosten 
Slechts een beperkt aantal partijen voorradig, dus direkt bestellen - het is de moeite 
waard Als u met 100% tevreden bent mag u de partij binnen dertig dagen terug
zenden. Bestelnummer 388/D. 

DBZ een van de grootste postzegeltijdschnften van Europa schnjft over de 
WEIBEL-ZENDINGEN in nr 3/1972 ,,Deze zendingen uit Denemarken mag men 
als een verheugend iets beschouwen, ze zijn zeker aanbevelenswaardig, spe
ciaal voor motiefverzamelaars!" 

oiEIKi' FREDENSGADE 20 
Denemarken 

DK-8000 Aarhus 

Giro. WEIBEL-ARNHEM 29 99 576 
(Lid van PTS, London) 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

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

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

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

®̂" Donderdags gesloten. 

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

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

Mancolijsten worden omgaand, in ieder geval bmnen 14 dagen behandeld 

Donderdags gesloten. GÉÉN NIEUWTJES 
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TE KOOP GEVRAAGD 
NEDERLAND EN O.G. NIEUWE 

TOPPRIJZEN 

Nederland 
1/49" aanbod 
gevraagd 

50/55" 
56/76" 
61b" 
61c" 
77" 
78" 
79" 

8 1 " 
82/83" 
84/86" 
87/89" 
90/01" 
ook losse 
waarden 

3 5 
1500
160,
700
110
260
600

2800
9 0 
2 2 

150
3 5 

3800

102/03" 
104/05" 
107/09" 
110/13" 
114/20" 
121/31" 
132/33" 
134/C5" 
136/38" 
139/40" 
141/43" 
149/62" 

140,— 
10OO,— 
150,— 
27,— 
65,— 

1500,— 
165,— 
90,— 

300,— 
17,50 
22,50 

650,— 

ook losse 
waarden 

163/65" 
166/68" 
177/98" 

800 
20 

600 

ook losse 
waarden 

199/02" 
203/07" 
208/11" 
212/19" 
220/23" 
2 2 4 " 
225/28" 
229/31" 
232/35" 
236/37" 
2 3 7 " 
238/39" 
240/43" 
244/47" 
248 /51" 
252/55" 
2 5 6 " 
257/60" 
261/64" 
265/66" 
267/68" 
2 6 9 " 
270//73" 
274/77" 
2 7 8 " 
279/82" 
283/86" 
287/88" 
289/92" 
293/95" 
296/99" 
300/04" 
005/09" 
310/12" 
313/17" 
318/22" 

30 
60 
28 

135 
38 
45 
55 
55 
52 

400 
325 
110 
75 

250 
80 
52 
30 

i?n 
70 
55 
55 
30 
75 

100 
60 
60 
55 
15 
55 
14 
33 
?? 
35 
10 
24 
35 

323/24" 
325/26" 
327/31" 
332/45" 
346/49" 
350/55" 
356/73" 
356a/d" 
374/78" 
379/91" 
389" 
402/03" 
402/03B" 
428/42" 
449/53" 
462" 
469/73" 
474/89" 
487" 
488" 
489" 
490/94" 
495/99" 
500/03" 
508/12" 
513/17" 
518/37" 
534/37" 
538/41" 
542/43" 
544/48" 
550/55" 
556/60" 
561/62" 
563/67" 
568/72" 
573/77" 
578/81" 
583/87" 
588/91" 
592/95" 
596/00" 
602/06" 
607/11" 
612/16" 
617/36" 
637/40" 
641/45" 
647/48" 
649/53" 
655/59" 
661/65" 
666/70" 
671/75" 
676/80" 
681/82" 
683/87" 
688/92" 
693/94" 
702/06" 
707/11" 
715/19" 
722/26" 
731/35" 
738/42" 
743/44" 
747/51" 
752/56" 
766/70" 
779/83" 
786/90" 
791/1049* 
prijs in 
overleg. 
Losse 
waarden 
series te 
gevraagd 

12,50 
17,— 
24,— 
30,— 

1500,— 
34,— 

250,— 
80,— 
12,— 
9,— 
6,— 

10,50 
220.— 
20,— 
4,— 

20,— 
3,75 

225,— 
35,— 
30,— 
35,— 
9,— 
7,— 

10,— 
6,50 

13,50 
2750,— 
2500,— 

20,— 
5,— 

11,— 
50,— 

110,— 
9,— 

30,— 
33,— 
30,— 
30,— 
30,— 
9,— 

135,— 
18,— 
33,— 
18.— 
26,— 
24,— 

150,— 
40,— 
4,— 

15.— 
27,— 
14,— 
20,— 
90,— 
15,— 
50.— 
14,— 
14,— 
4.— 

18,— 
14,— 
11,— 
17,— 
8,50 

10,— 
2,50 

12,— 
10.— 
6,50 
6,50 
7,50 

uit 
koop 

FDC 
topprijzen 
niet open
gesneden. 

1500.— 
750.— 
350,— 
225,— 
175,— 

El 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6E120 
gevraagd. 

Roltanding" 
Postzegel
boekjes 
Luchtpost" 
b.v. 12/13" 

1600,— 
Portzegels" 
Brandkast" 
Dienst" 
tegen hoge 
prijzen 
gevraagd 

55/50* 
56/76* 
61b* 
61c* 
77* 
78* 
79* 
80* 
81* 
82/83* 
84/86* 
87/89* 
90/101* 
101* 
102/03* 
104/05* 
107/09* 
114/20* 
121/31* 
132/33* 
134/35* 
136/38* 
149/62* 
163* 
164* 
165* 
177/98* 
199/02* 
203/07* 
208/11* 
212/19* 
220/23* 
224* 
225/28* 
229/31* 
232/35* 
236/37* 
238/39* 
240/43* 
244/47* 
248/51* 
252/55* 
256* 
257/60* 
261/64* 
265/66* 
267/68* 
269* 
270/73* 
274/77* 
278* 
279/82* 
283/86* 

17,50 
825,— 
110,— 
425,— 

60,— 
150,— 
3 7 5 , 

2200,— 
50,— 
15,— 
85,— 
17,50 

2800.— 
2100,— 

80,— 
650,— 

80.— 
32.— 

800.— 
90,— 
50,— 

2 0 0 , 
350,— 

13.— 
110,— 
300,— 
350,— 

16,— 
30,— 
15,— 
65,— 
19,— 
2 4 , 
30,— 
30,— 
27,— 

200,— 
52,— 
40,— 

120.— 
40.— 
25,— 
15,— 
65,— 
37,— 
2 9 , 
27,— 
14.— 
36,— 
48,— 
27.— 
3 0 , 
25,— 

287/88* 
289/92* 
293/95* 
296/99* 
300/04* 
305/09* 
310/12* 
313/17* 
318/22* 
346/49* 
356/73* 

7,— 
24,— 
6,50 

16,50 
13,50 
15.— 
4,20 

10,50 
16,— 

8S0.— 
135,— 

402/038* 135,— 
474/89* 110,— 
518/33* 135,— 
534/37* 1300,— 
592/95* 75,— 

Roltanding* 
Luchtpost* 
Portzegels* 
aanbod 
gevraagd 
Brandkast 
1/7* 2100,— 

Nederland 
mooi 
gebruikt 
80 2050,— 
101 2050,— 
104/05 450,— 
130/31 550,— 
alle betere 
zegels 
ook series 
gevraagd 
50/70% 
cat.waarde 
Ned. indië 
NwQuinea 
Curasao 
Suriname 
alle betere 
zegels 
en series 
gevraagd 
zowel** als 
onnebruikt 
met 
plakker (*) 
als gebruikt 
NwGuinea 
UNTEA 
1/19* 100,— 

Curapao 
75/81 * 
104/20* 
178/81* 
178/81** 
230/33** 
L.p 82/83* 

225,
275,
300,
375,
200,
350,

Suriname 
37/40* 210,
60/64* 240,
104/10* 260,
229/43* 135,
Topprijzen 
voor Uw 
collecties 
Nederland 
en O.G. 
Ver. Europa 
België 
Zwitserland 
Israël 
Oostenrijk 
Duitsland 

** = postfris zonder plakker, * = ongebruikt met plakker. 
Contante betaling ook voor grote posten, discretie verzekerd, voor be

langrijke objecten bezoeken wij U thuis. Uw aanbieding of zending wordt 
p.o. behandeld. Prijzen gelden totdat onze vraag is voldaan. 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeenweg 149  Halfweg NH  Tel. 020 19 41 87 b.g.g. 02908  39 66 

SINDS 1962 regelmatig postzegelveilingen. 

Laagste veilingkosten, vlotte afrekening, catalogus 
gratis. Goed materiaal steeds gevraagd. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Diepenbrockweg 174, Dordrecht. Telefoon 078  40733. 

ICELAND 
MIntusedsetssingles & fdc's. 

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

ii!»" .-J» ,"1"' » J», ■■ ".. ( 

Zumsbein 

1 september 1976 
Nieuwe uitgave: 

Europa als voorheen 
in één band. 

ZUMSTEINEuropacatalogus 1977, de betrouwbare 
barometer van de filateiistische 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 8,50. 
ZUIMSTEIN- „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. IHertsch & Co., 
Postfach 2585, 3001 Bern, Zwitserland. 

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

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

AANGEBODEN: 
complete series van INDONESIA, voor wederverl<opers. 
Vraagt gratis lijst aan! 

Al 35 jaar het vertrouwde adres. 
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KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces ƒ 2,42 per mm exclusief BTW. 

Brieven onder nummer sturen aan FILATELIE, Wagenstraat 37, Den Haag 

aanc|e6o< 
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-
pakltetten. Veel groot-formaat. Nieuwste 
uitgaven. Prijs per kilo-pakket f 30,—. 
Eveneens leverbaar nieuwste kilo's 
Spanje-alleen grootformaat, modem, 
zelfs 1976. Prijs per kilo ƒ 120,—. 
Zo juist binnengekomen Noorwegen II 
paMtetten. Verzegeld met gemixd bui
tenland. Prijs per kilo ƒ 40,—. Prijzen 
zijn incl. porto. Levering geschiedt al
leen ondervooruitbetaling op Postgiro 
nr. 1644981 tnv. J. G. Baneke, Amster
dam. Tel. 020-138397. 

Kilowaar, Prijslijsten gratis. Eheim 
Postzegelhandel D 711 Öhringen, Mem
ber ZPVW. 

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 gelegenheldsstempels 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. 

Postzegelboekjes en samenhangend 
Duitsland. Buitengewoon voordelig! 
Voorraadlijst: Schmidt, Heidestr. 6a, 
D-48 Bielefeld 12. 

Voor beroepen, Gravures o.a. San Luy
ken, en Steden Plattegronden: uit 
Blaeus Stedenboek, naar antiquarische 
Boek- en Prentenhandel S. C. Lemmers, 
Wagenstr. 21, Lisse. Tel. 02521il5332. 

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. 

Nederiandscli-Indië. Bundels tot 1950 
onuitgezocht op stempel (desgewenst na 
uitzoeken retour), stempels los en 
engros. Tegen interessante prüzen. 
P. R. Bulterman, Blaricum, telefoon 
02153-89140. 

PostzH. De Veluwe, A'doorn, Nieuw-
str. 66, telef. 055-216281, voorradig 
brieven - stempels - ganzs - ans.krt -
zegels - boekjes - FDCovers Ned.-I-OG. 
Gevr.: oude ans.krt, br. - Ned.-l-btl. 

Brit. commemorative. Sample pack 
of 4. f 1.35 Giro 51 50 44849. Also pre 
decimal. Enquiries. Allen, Denysstraat 
149, Den Haag 2035. 

Prachtige, postfris verz. ruimtevaart. 
Compl. series, incl. bloes, covers, FDC's 
etc. YVERTW.ruim 15000 Fr. In 5 al
bums. Pracht bel.object. Dien Uw offer
tes in aan: H. J. Winkelhuis, Bredero-
straat 286, Hengelo (O). 

Opruiming Restanten Nederland en OG, 
pfr. 60% Gat. 1977. EEG pfr. vanaf 50%. 
Brieven met zegels, vele landen vanaf 
t 0.25. Luchtpost 50%. 
Pakketten 100 Nederland ƒ 0.50. 500 
Europa landen f 11,-. 400 Wereld ƒ 11,-. 
Zending boven ƒ 5,— franco. 
Brieven C. Nikkeis, Haverschmidtstraat 
85, Den Haag. 

Kanaaleilanden en Man! Postfris alles 
aanwezig. Oók Europa! Redelijke prij
zen! Vraag prijslijst. H, Otte, Koren
bloemstraat 81, Zwolle, Tel. 05200-15705. 

Guernsey - Jersey. Mint, Used, F . D . C s 
Pres. Packs. Odd Values. Low prices. 
Example - Brock v/m ƒ 19,75, Europa 
ƒ 7,50. Send for lists. C. I. Stamps, La 
Chaumiere, Rue du Friquet, Vale, 
Guernsey. C.I. 

Te koop postzegelverzameling Neder
land in een Lindner album, tot 1969 bij
na compleet en Davo album, tot 1975. 
Tevens losse series gebruikt, ongebruikt 
en postfris vanaf No 56. K. C. Rietber
gen, Verkuyl Quakkelaarstraat 142, Te
lefoon 01184-17960, Vlissingen. 

Een bijna complete coiiectie Nederland 
en Overzee, overwegend ongebruikt, 
vanaf 1950 vrijwel postfris, met o.a. nrs. 
27, 44 en 48 ongebruikt, nrs. 80 en 101 
gebruikt, 104 en 165 postfris, 518-37 on
gebruikt, alle rondtandingen, behalve 
driegaats, brandkast N.1. Brieven onder 
no. P175. 

Hongarije - CSSR ■ DDR - Zwitserland 
- Frankrijk - Oostenrijk zendt uw man-
kolijsten. Yvert kat.: Europa '76 ƒ 17,-; 
'75 ƒ 12,-; '74 f 10,-; France '76 f 7,25; 
'74 ƒ 6,-; '72 ƒ 4,50; '71 ƒ 3,50; '70 f 3,-; 
Overzee '76 ƒ 19,-; '75 f 16,-; '74 ƒ 15,-; 
'70 ƒ 5.-; Michel Ost '76 f 15,-; Mi. 
Deutschl. '73 f 3,50; '69 ƒ 2,50; '75 ƒ 5,-. 
Porto extra. 
I.P.S., Sassenheimstr. 61, Amsterdam. 
Tel. 020-155304. 

Bod gevr. op Irgn. Phil. '57 t/m '72 
(los). G. Mathlener, Weteringlaan 7, 
Delft. (015-120318). 

Aangeboden: 
Opruiming doubletten automaatboekjes 
Nederland en Finland. Vraag prijslijst 
aan L. Dijkstra, Klaproosstraat 78, Al
phen a.d. Rijn (retourport bijv.). 

Aangeboden: 
Specialisatie Ierland 1922-1976 p.fris en 
gebruikt, (gutter pairs!). Ook Malta, 
Gibraltar, Gr. Br., C l . en Man voor
radig. Inform. C. Bloemendaal, Postbus 
97, Lisse. (antwoordzegel insluiten 
a.u.b.). 

Zeldzaam - Strip van 15 rolzegeis - 3no-
No. 468R ƒ 750,—. Strip van 15 rolzegeis 
- 3no- No. 620R / 1000,—. Strip van 15 
rolzegeis 3no- No. 623R / 300,—. Zegel 
468R met no. / 30,—. Na afspraak con
tant afhalen. Bosman, Grondherendijk 
61, Rotterdam. Tel. 391303. 

FRANKRIJK. Gratis prijslijst op aan
vraag. Catalogusnummers Yvert of Mi
chel, aantrekkelijke prijzen. 
G. de Rivasson, 24450 La Coquille -
Frankrijk. 

Spaanse postzegels, postfris, incl. L.P. 
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 

Verenigd Europa, postfris / gestempeld, 
zeer gunstige prijzen voor verzamelaar 
en handelaar. Tevens uitstekende kilo
waar, Vraag prijslijsten (55 c. postz. 
insl.). Luijpen, Verhammestr. 3, Heems
kerk. 

Gr. verz. pree. U.S.A. evtl. gedeelten. 
Br. Lr. P. 176 bur. dit blad of tel. 020-
364185. 

W.-Duitsiand en Berlijn postfris en ge
stempeld (40% Yvert, 65% Michel). Ook 
aankoop. P. W. Meinhardt, van Naelt-
wijckstraat 10, Wassenaar. 

Ersttagsbiälter BRD komplett Preis auf 
Anfrage CAJ D-4193 Kranenburg, Post
fach 45. 

Aangeboden Ned. Maandbi. v. Philate
lie 4 ex. Jaargangen 1971, '73, '74, '75, 
prachtig ingebonden. Met de hoogste 
bieder zal ik contact opnemen, ook 
abb.nieuwtjes pz.pf., gest. fdc's. ook 
voorr. oude uitgiften, inlichtingen T. T. 
Tan, Dahlialaan 82, Oegstgecst. 

Israël, nieuwe sensationele prijzen, prijs
lijsten gratis. Joffe, Ramat-Gan Hasch-
monaim 16, Israël. 

gevraagd 
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. 

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. 

De Randstad koopt alles. Zie onze 
MEI-adv. Box 17, Zevenhuizen. 

Estland - Letland - Litouwen: zegels op 
brief, briefkaarten e.d. R. v. Wijnen, 
Zenostraat 17, R'dam 24. tel. 010-192622. 

De Ensch. Phil. Ver. (625 leden) vraagt 
voor het seizoen 76/77 goede, niet ge
lopen rondzendboekjes: Nederland en 
Overzee, West-Europa, Engelarid-(-kol., 
Israël, U.S.A., Europa-zegels en motie
ven (geen olie-staten). Ver. prov. 10%. 
Zendingen aan Dir. Rondzenddienst, W. 
Rijbbertstr. 48, Enschede. 

Geef voor elk zakje met 100 versch. Ned. 
90 Cf. Niet gespec. goede kwal. Tevens 
bundels te koop gevr. Opgave van soort 
en aantal aan A. v. d. Heijden, Henge
lolaan 1182, Den Haag. 

Postzegelverzamelingen te koop ge
vraagd. Geen object te groot. Betaal 
topprijzen voor Ned. Vlotte afwikkeling. 
Contante betaling. Tel. 070-321206. 

Europa-CEPT: Andorra, België, Fra 
rijk en Monaco (postfris en ongetan 
Epreuves de Luxe Frankrijk en Herd 
kingsvellen België. Prijsaanbiedini 
aan B. Stoelinga, Graan voor Vi: 
199.17, Hoofddorp. 

Verzameling en/of losse zegels en bi 
ven van Lions International uitgift 
gehele wereld. Aanb. H. J. v. Dong 
Hogedijkseweg 40, Resteren 08886-14 

Verzamelaar vraagt type Semeuse, 
stempeld, van Frankrijk en kolonieën 
alle soorten en typen, ook engros. 
05138-3049. 

Te koop gevraagd: 100 Juliana Reg 
zegels ä ƒ 10,—; No. 957 afgewe 
ä 0,25. Aanbiedingen of zendingen a: 
M. de Vos, Griegstraat 219, Tilburg. 

Gevraagd: Cijferzegels 1876 Nederiai 
alle variëteiten, zegels op brief, bri 
kaarten, proeven, engros. Jan Vera; 
Eikenlaan 35, Roosendaal-3800. 

Verz. of partij ansichtkrtn. Ned. (-194 
fantasie of buitenl. (-1910). Ook 
bv. Ned. Postz. naar keus of stemp< 
Tel. 08340-24784. 

Te koop gevraagd Nederland F.D, 
van nrs 1-28 uitsluitend in prima stj 
door Niels de Veye, Kon. Julianala 
135, Voorburg. Tel. 070-868132. 

Part. vraagt Telegr. nr. 7 (gebruik 
de Haan, Sternstr. 9, Leiderdorp. 
071-891746. 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?7 
Word dan lid van de gespec. Verei 
ging op dit gebied. Tel. 070-680485 
18.00 uur. 

Zend mij 250/500 van uw dubbele zeg« 
en U ontvangt 250/500 verschillende aa 
teken-stroken. G. A. A. Glaudemai 
Frans Halslaan 83, Arnhem. 

Ja, en toch verstrekt von Wardenbul 
Hendriks geldleningen aan iedereen. 
Van ƒ 1000 tot ƒ 50.000 en hoger. 
Wilt u niet ƒ 10.000 lenen tegen 229, 
per maand (60) inclusief kosten? 
Bel ons even: 075-172503, of nog bete 
kom even langs. Loggerstraat 100 
Zaandam. 

Schatzoekers, ontdek zelf verborgi 
schatten met moderne metaaldetektoi 
voor gebruik op land en in water. 
Vraag gratis brochure aan Hakkers In 
Export postbus 573 Voorburg. 

Zaterdag 2 oktober van 11.00 - 17.00 i 
een verzamelaarsbeurs voor alle objel 
ten in De Doelen, Kruisplein 
Rotterdam-Centrum. Inl. Tel. 010-32786 

Verzamelt u Engeland? Wordt dan li 
V. d. gespec. Vereniging op dit gebie 
,,Britannia". Ruilbijeenk., rondz., 
lingen. Studieblad. Inl.: Cattepoelsewe 
19, Arnhem. Tel. 085-423755. 

Contactgroep Frankrijk verzamelaar! 
Voor beginners en gevorderden. Inl 
Dhr. L. H. M. Bakker, Dr. van Mook 
laan 37, Rijswijk Z.H. 

OPBERGBAND PHILATELIE 
Prachtig systeem voor hel opbergen van uw maandblad 
Beschadigen uitgesloten 
Kleur donkergroen Inhoud één jaargang 
Stort ƒ 18,95 op giro 3243754 
ten name van 
Omni Trading B V te Mook ((L ) 
Wilt u vermelden PHILATELIE 
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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 

UMMMÉMM mêÊÊ 



r^o VOOR DE VERZAiUIELING ZONDER PLAKKERS I "°^iK<i O K I O T A L " A L D U I V I Ö 
Prijzen inciusief l<unstieder band met binnenwerltse scliroeven en stevige cassette. 

NEDERLAND & Ov. Geb., in vijf banden: 
deel I NEDERLAND tot 1960 ƒ 80,— 
deel II NEDERLAND na 1960 ƒ 70,— 
deel lil 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,— 
BELGIË III (luchtpost-, port-, spoorwegzegels enz.) 

CANADA 
DENEMARKEN, komoleet 
DUITSLAND in vijf banden: 

DEUTSCHLAND I tot 1945 
BUNDESREP. & BERLIN II tot 1970 
BUNDESREP. & BERLIN II na 1970 
DEUTSCHE DEM. REP. I tot 1965 
DEUTSCHE DEM. REP. II na 1965 

EUROPA met NATO enz. in twee banden: 
EUROPA I tot 1970 EUROPA II na 1970 ƒ 

ƒ 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,— 

ƒ 80,— 
ƒ 100,— 
ƒ 75,— 
ƒ 125,— 
ƒ 75,— 
ƒ 150,— 
ƒ 7 5 , -

ƒ 85,— 
ƒ 100,— 

ƒ 140,— 
ƒ 150,— 
ƒ 90,— 

ƒ 90,— 
ƒ 110,— 
ƒ 65,— 

. ƒ 75,— 
ƒ 140,— 

f 90,— 
ƒ 95,— 
ƒ 20,— 

E2/0 -MUNT-ALBUMS 
JCiSSg -ALBUM MUNTEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
OPBERGSYSTEEM EN BESCH RIJVING 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,— 
^ 3 LUXE MUNT-ALBUM NEUTRAAL. Op dezelfde wijze uitgevoerd, met cassette ƒ 25,— 
[ D S S } M U N T - A L B U M POPULAIR. In plastic ringband ƒ 15,— 


