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EEN GREEP UIT DE TOPNUMMERS VAN NEDERLAND uit onze 
VEILING VAN 15 t/m 20 NOVEMBER 1976 

De Nederlandsche Postzegelveiling B.V. 
ROKIN 58 - POSTBUS 3950 - Amsterdam-C - Tel. 230261-242380 



Geachte Clientele, 

Na i.v.m. onze grote ,,Amphila" veiling 
tijdelijk gesloten te zijn geweest is de zaak 
op Rokin 10 weer geopend en wij willen u 
gaarne als vanouds helpen aan met name 
betere en zeldzame zegels in prima 
kwaliteit van vrijwel elk land. 

Ook de meer normale zegels zijn meestal 
aanwezig in onze zeer uitgebreide 
voorraad; wij verzorgen echter geen 
nieuwtjes. 

.niisZ^s Postzegelhandel R. F. G. Sturms 
VOORRAAD POST- r • i- . • u i 

ZEGELS VAN AMSTERDAM - ROKIN 10 - TEL. (020) 24 90 44 Specialisten lit Zeldzame zegels 
ALLE LANDEN DAGELIJKS GEOPEND van 9 - 5.30, DONDERDAGS GESLOTEN ■ GIRONO. 2739900. 

> ' '% 

OKTOBER 1976 5 4 7 



Voor nieuwe abonnees.. 
«431FHÏXA 75>*TAM.TS 

a RtPUBUQUt P»ANWIS8 fOSttS 4 Q ( J 

■if 'l'i = *• 

umiiimmiis 

EXPOSITION PHILATELIQUE INTERNATIONALE 

mARPH\lh75 P/1RfS 

8 Franse Arphila Zegels en het Bijzondere Blok 
Met verschillende kleurendruk, speciaal verkrijgbaar t.g.v. de Arphila '75 tentoonstelling te Parijs (waarde Yvert Francs 
50.—) totale waarden Yvert Francs Fr 92,75 als premieaanbieding voor slechts ƒ 37,50 (8 zegels en blok) als u zich 
heden nog opgeeft als investment abonnee. 

Maak nog heden gebruik van deze voordelige aanbieding. 

U kunt zich heden met ingang van 1 oktober opgeven. 
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fat is het Investment-Abonnement? 
bor een regelmatige storting van ƒ 25,— per maand ontvangt u éénmaal per kwartaal alle nieuwe postzegels van de 
jneest verzamelde en daardoor meest interessante landen. Hierdoor bouwt u een collectie op welke ook ,,later" zijn 

aarde behoudt. Dus geen collectie met waardeloze zegels maar een waardevolle uitgebreide landencollectie, 

fat zijn de voordelen van het investment abonnement? 
U betaalt slechts ƒ 25,— per maand. 

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

faarom ƒ 25,— per maand? 
et maandelijks bedrag van ƒ 25,— is zo berekend dat naast de gezamenlijke nieuwe uitgiften van de 10 landen ook 
og bijzondere uitgiften van andere landen die ,,bijzonder goed" zullen worden, erbij worden geleverd tot het bedrag ad 
25,— vol is. Komt er in een maand b.v. ƒ 20,— aan nieuwe uitgiften dan wordt er voor ƒ 5,— aan bijzondere uitgiften 
ijgeleverd. 

Ne\k type kan ik nemen? 
kunt kiezen uit 2 typen, nl.: 

YPE A 
witserland - Oostenrijk 
■rankrijk  WestDuitsland 
Engeland  FransAndorra 
jpanje  Malta 
Jelgië  Liechtenstein 

YPEB 
Het zelfde als type A maar zonder Malta en Liechtenstein, hiervoor in de plaats Vatikaan en Luxemburg. 

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

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

INSCHRIJFBON 
Zenden aan 

ANTHONY V/D BOGAARD  INVESTMENT PHILATELIE 
Commelinstraat 60, Amsterdam. 
Postgiro 78 74 65, Bank H.B.U. Amsterdam. Rek. nr. 62.33.32.035 
Hierbij geef ik mij op als InvestmentAbonnee met ingang van 1 oktobervoor . maal het Investment Abonnement 
volgens type tegen een maandelijsk bedrag van ƒ 25,— Ik ontvang tiiervoor alle nieuwe postzegels van de 
bovengenoemde landen pluseen aanvullende uitgiften Hetbedragvoordemaanjanuanmaaktikhierbijgelijkaanuover 
Ik maak wel/met gebruik van de premie-aanbieding Het bedrag hiervoor maak ik gelijk over 

NAAM 
ADRES 
PLAATS 

OKTOBER 1976 5 4 9 



De 51ste L. & F. - veiling van 1 tot 6 XI in het Kurhaus te Wiesbaden 
biedt weer uitgezocht materiaal in rijke verscheidenheid, speciaal Duitse Rijk, Duitse Koloniën, 
Nederland, West-Europa, Scandinavië enz. waaronder ook vele onaangeroerde verzamelingen. 

Als u de veilingscatalogus terstond aanvraagt kunt u ook nog meedoen. 

Wij nemen steeds inzendingen aan en kopen ook waardevolle verzamelingen en zeldzame 
zegels ä contant. 

LANGE & FIALKOWSKI - D 6200 WIESBADEN - Langgasse 20/22 - Tel. 06121/303013 

ENORME 
OPENINGSVERKOOP 

DH is de beste aanbieding dte 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 ts 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 verschtllende 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 -
1 0 - 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 - 1 0 - 1 2 - e n 1 5 - M i M k per zegel Opgelet: de 
totale waarde van deze zegels alleen al is 110,— MiMk., 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 MiMk Herinneringsuitgaven 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,- MIMk, 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 E-zegel, waarde 7 -
MiMk Postpakketzegels van België waarde 7 25 MiMk Postfrisse zeldzame zegels 
van Rusland met een totale waarde van 57,— MiMk, o a zegels van 8 - 1 2 - en 

2 5 - MiMk Bovendien een postfns mmi-velletje van een voormalige Franse kolonie 
met luchtvaartmotief nominaal ca 1 5 - M k 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 postfns, 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 463 - 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 schrijft over de 
V\/EIBEL-ZENDINGEN in nr 3/1972 Deze zendingen uit Denemarken mag men 
als een verheugend iets beschouwen ze zijn zeker aanbevelenswaardig, spe
ciaal voor motiefverzamelaars!" 

alHKi' 
FREDENSGADE 20 - DK-8000 Aarhus 
Denemarken 

Giro WEIBEL-ARNHEM 29 99 576 
(Lid van PTS, London) 

Verzamelingen en partijen 
te i<oop gevraagd door: 

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

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

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

^̂ " Donderdags gesloten. 

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

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

Mancotijsten worden omgaand in ieder geval binnen 14 dagen behandeld 

Donderdags gesloten. GÉÉN NIEUWTJES 
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Vanaf 
een * 
Nede 

volop leverbaar 
drie sterren Leuchtturm album. 
I compleet 1852-1975. 

* De album bladen zijn gemaakt van een zeer stevige 
extra zware kv^/aliteit 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. 

H Leuchthirm 
Importeur voor Nederland: 

IMPORTA - DELFT 
De importeur levert uitsluitend via uw handelaar 

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

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

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

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

O 
O 
0 
0 
0 
0 
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,— 

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

Minimum ultname 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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LINDNER - INFORMATIE 

De eerste startmoeilijkheden zijn nu achter de rug! Het overstelpende aantal aanvragen gedurende de eerste weken 
bracht enige stagnatie met zich mee. Daarvoor nog onze welgemeende verontschuldigingen! 
Een vriendelijk verzoek: Gaarne zouden wij Uw bestellingen voor de komende december-feestmaand zo tijdig 
mogelijk ontvangen. Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

Alleen-importeur van PHILEX-catalogi. ^ 

COUPON 

voor geheel vrijblijvend onze 
prospectus/prijslijst met gra
tis proefblad 
Naam 

Adres 

Woonplaats 

UNDNEH 
FALZ LOS 
ALBUM 

^ 

LINDNER FALZLOS KG 
Depot Nederland 

Tegelseweg 26a - Postbus 457 
Venio 

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-

POSTZEGELHANDEL 

G. L VAN TOOR 

POSTBUS 26 
GORREDIJK 

-rt 

40 
cent 

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

POSTZEGELHANDEL 
G. L. VAN TOOR 
POSTBUS 26 
GORREDIJK 
TELEFOON 05166-261 
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1. Inlernatlonale 
Briefmarken-Messe 
Essen 29.0kr.-l. 

Die 1. Internationale Briefmarken-Messe und die RHEIN-RUHR-POSTA 76 
bieten 4 Tage lang ein Spitzenangebot für Philatelisten in 4 Messehallen 

auf insgesamt 20.000 gm Fläche. 
120 Verkaufs- und Informationsstände des 
Fachhandels und folgender Postverwal
tungen: 
Algerien, Belgien, Bulgarien, Canada, DDR, 
Griechenland, Guernsey, Jersey, Indien, 
Israel, Liechtenstein, Luxembourg, Neu
seeland, Niederlande, Österreich, Para
guay, Schweiz, Schweden, Südafrika, Süd
westafrika, Transkei, Tunesien, UdSSR, 
Ungarn, Uruguay, USA. 
Deutsche Bundespost mit TELECOM-
Stand. 
Philatelistische Bibliothek Hamburg. 
Versandstelle für Sammlermarken Frank
furt/Berlin. 
Die Briefmarken-Ausstellung RHEIN-RUHR-
POSTA '76 mit internationaler Beteiligung 

von insgesamt 350 Ausstellern mit 2.000 
Ausstellungsrahmen und 50 Postverwal
tungen in der offiziellen Klasse sowie Lehr
sammlungen und Beteiligung der Bundes
arbeitsgemeinschaft der Freien Wohl
fahrtsverbände. 
4 internationale Großtauschtage mit 2.000 
Plätzen und ein umfangreiches Rahmen
programm: 
Prüferstehen Rede und Antwort. 
Briefmarken auf dem Prüfstand. 
Die Bundesstelle Forschung informiert. 
Multi-Media-Schau, Filme, Lichtbilder, Vor
träge, Interviews, Podiumsgespräche und 
das Aktionszentrum unter dem Motto: 
„Jugend macht mit" (Briefmarkenwühlen, 
-waschen, -sortieren, -trocknen, -zeichnen). 

Selbstverständlich erwarten Sie Sonderpostämter mit Sonderstempeln. 
Essen,Messegelände am Grugapark.Öffnungszeiten:täglich von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
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Eenkostbaire 
kollektie 
hoort achter 
slot en grendel. 

' { 

ifiCt 

fe^ 

"Postzegelverzameling gaat door brand 
verloren". "Waardevolle muntenkollektie 
gestolen". Hoe vaak komt u zulke berichten 
niet in het ochtendblad tegen. 
Verzekering vergoedt vaak de schade, maar 
daarmee heeft u een In jaren opgebouwde 
verzameling nog niet terug. 
Wat de noodzaak van een solide muurkluis 
duidelijk aantoont. 
Martens levert muurkluizen in verschillende 
afmetingen en uitvoeringen en beschikt 
over een organisatie die voor vakbekwame 
installatie zorgt. Op dat terrein is Martens 
nu eenmaal specialist. 
Zend even de bon in, wanneer uw kollektie 
u lief is, en u krijgt alle gegevens 
thuisgestuurd. 

m MAFiTENS 
sedert 1879 

Martens Brandkasten B.V. 
Doetinchem, Postbus 16, Telefoon 0834032446 
Antwerpen, Britselei 26, Telefoon 031320200 

Bon Ik ontvang graag uw dokumentatieover 

PH 1076 

Naam 

Bedrijf 

Adres —— 

Plaats — — 
Zenden in gesloten envelop zonder postzegel aan 
Martens B.V., Antwoordnummer 75, Doetinchem. 

Wat u in Nederland n 
kunt u waarschijnlijk wel vi 

iet l^unt vinden 
nden in New York bij Frank 

Warner. Onze voorraad van ongebr. series en blokken 
de gehele wereld, van 1920 tot nu toe, 
compleet, en dat houdt natuurlijk in alle 
van overzee en van thematische zegels 

s voor 9 8 % 

1 
1 

van ■ 

1 moeilijke uitgaven ■ 
die maar zeld zaam ■ 

gevonden worden in de voorraad van onze Nederlandse ■ 
collega's. 
Gedurende nu buna 36 jaa r heeft onze internationale 
bekende postzegelfirma verzamelaars over de gehele 

■ 
1 1 wereld bediend. Het uitvoeren van mancolijsten is onze ■ 

specialiteit. 

FRANK WARNER 
441 Lexington Ave., New York, N.Y. 10017 U.S.A. 
"One of the most complete stocks of the world  in the world" 

1 OOSTENRIJK 
1 ** postfris, * ongebruikt, ° gebruikt 

64/56* bl. V. 4. 450,— 
53** bl. v. 4 350,— 
57/60* 140,— 
58** 90,— 
60** 55,— 
72* 135,— 
73* 37,50 
76* 75,— 
78* 120,— 
87* bl. V. 4 350,— 
87* 85,— 
87a** 110,— 
88* bl. V. 4 460,— 
88* 95,— 
89a bl. V. 4. 450,— 
93* bl. V. 4 400,— 
290/96** 67,50 
290/96* 60,— 
304/12** 100,— 
304/12* 90,— 
326/30* 85,— 
368/73* 20,— 
374/77* 65,— 
393/98* 160,— 
398A/F* 540,— 
398A/F° 475,— 
id. op lp. br, 500,— 
399/04* 250,— 
420/25* 270,— 
437/40* 95,— 
460A/65** 210,
467/70** 155,— 
482/83* 135,— 
485/88** 38,— 
489/94** 82,50 
489/94* 72,50 
506/14** 90,— 
506/14* 80,— 

Nummers na 866 postfris 

539/42* 
634/37** 
634/37* 
648/52** 
648/52* 
653/62** 
666/73** 
675/84** 
697/11** 
697/11* 
712/21** 
722/31** 
732/38** 
732/38* 
738A/54A* 
755/62** 
763** 
764** 
765/68** 
765/68* 
769** 
770** 
771** 
773/76** 
777** 
778** 
779/81** 
786" 
788/90" 
788/90* 
788/90° 
791** 
794/97** 
794/97* 
800** 
801/07A** 
801/07A* 
809** 

Nr. vgl. Yvert 1977. 
22,50 
27,— 
24,— 
32,50 
29,— 
35,— 
10, 
8,75 

90,— 
80,— 
5 , 

17,50 
85, 
76,— 

270,
40,— 
7,50 

17,50 
120,
105,— 
10, 
3,50 
6,— 

60 , 
10,— 
9 , 

37,50 
6,25 

187.50 
167,50 
150,— 

5,— 
120,— 
105,— 
13,75 
27,50 
24,75 
40,— 

0,50 per frank. 
1 Mankolijsten worden behandeld. 

Levering: Vaste dienten 
Nieuwe cliënten  zonde 

op de gebru 
r opgave van 

810** 
811" 
822/26** 
827** 
829** 
832/37** 
838** 
839** 
840** 
841** 
842** 
843** 
844** 
845/49** 
850** 
851** 
852** 
853/54** 
855** 
856** 
857** 
858** 
859** 
860** 
861** 
862** 
863** 
864** 
865" 
866'* 

Luchtpost: 
32/46* 
47/53** 
54/60* 
54/60° 

A V P 
kelijke condities. # ^ " 

referenties 

1 onder rembours. Verzendkosten worden berekend. %" 
'iüTS 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
A. W. C O U W E N B E R G H 

1 Jonge Roelensteeg 14, AmsterdamC, TeL 02063000 
1 giro 37.20.32 b g.g. 22.98.95 

13.75 
13,75 
30,— 
5,— 

25,— 
30,— 
12,50 
22,50 
42,50 
8,75 

10,— 
12,50 
7,50 

100,— 
6,25 
5 , 
6,25 

20,— 
17,50 
8,75 
8,75 

17,50 
22,50 
11,25 
6,25 
8,75 
1,25 
5 , 

11,25 
11,25 

225,— 
16,25 

525,— 
350,— 

. 
n 

/'') 
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NIEUWSTE KILOS 
Noorwegen PTT 1976 
or verz. / 79,50 
IJsland 1976 PTT V4 kilo 
verz. 325,— 
Finland PTT 6869 
or. verz. 49,50 
71 72 or. verz 32,50 
73 or. verz. 46,50 
Indonesië PTT 1 kilo 65,— 

GROOTFORI«AAT ZEGELS 
Malysia per kilo ƒ 75,— 
Denemarken per kilo 75,— 
Ceylon per kilo 47,50 
Italië per kilo 90,— 
U.S.A per kilo 62,50 
Zweden per kilo 65,— 
Duitsland per kilo 147,50 
Zwitserland per kilo 147,50 
Engeland per kilo 45,— 
Finland nieuwste per kilo 95,— 

Te koop of in ruil gevraagd: 
25 c Zeehelden ongebruikt No 955, No 419. Overige waarden in kwantum in ruil 
aanwezig Betaal hoogste prijs voor kilo's Nederland. Plaatjes ƒ 25,— per kilo. 
Bied nog aan: 
100 X R.J. ƒ 2,— No. 955 op papier ƒ 23,—; 10 x R.J. / 10,— No. 958 / 50,— 
luxe afgew. Portvrij bij vooruitbetaling. 

P. KOOPMANSCHAP, Huizerstraatweg 10, Naarden, 
telefoon 02159-44265, giro 555957. 
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TROPISCHE 
VISSEN 

Uitgave in liet kader van het behoud van 
flora en fauna - en Fr. Ross 

herdenkingsuitgave 

PHILATCLtC B U M AU 

De 5 t., 15 t., 30 t. en 40 t. zegels tonen vier verschillende soorten tropische vissen 
zoals deze in de wateren rond Papua & Nieuw Guinea voorkomen. 

De 7 t. waarde toont de beeltenis van wijlen Fr. Ross, een vooraanstaand missionaris 
die bij de bevolking van de hooglanden van dit gebied werkte. 

mmummiA 

Tropische Vissen ontworpen door Paul Jones en Fr. Ross door Richard Bates. 
De zegels zijn gedrukt door Hello Courvoisier in Zwitserland. 

/ f ^ 
VERKRIJGBAAR BIJ UW HANDELAAR 

en bij 
Mr. A. Rorije 

Sottegemstraat 44 - Vlissingen 
M P U « NEW CUINEA , 

MMLATEUC BIMCAU 
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Duitse gegarandeerde kilowaar met 'Rosensiegel' 
De heer W W uit Hilversum schri/ft ons 'De inhoud van het 
Rosensiegel-kilopakket 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 
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,— Ml 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 / 12,70 Postgiro 
1775632 Liefst vooruitbetaling 

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

BELGIË-FRANKRIJK-LUXEMBURG 

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

L. DE HOUWER 
Fruithoflaan 13 - 2600 Berchem-Belgie 

POSTAL HISTORY - MAIL BID SALES 
Poststukken uit vele landen, mooi 
Nederland en Overzee - Eophilatelie - 19e 
en 20ste eeuw - Luchtpost - „Mllltarla" 
- 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 

Dringend te koop gevraagd tegen contante betaling 
Nederland - engros Nederland 

Collecties van alle landen 
Betalen b.v. zonder plakker: 
Luchtpost 12/13 ƒ 1600,— 
Gebruikt No. 80 ƒ 2050,— 
Gebruik No. 101 ƒ 2050,— 
Zonder plakker ongebruikt No. 518/37 ƒ 2700,— 
Zonder plakker ongebruikt No. 332/49 ƒ 1400,— 

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

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

DRS. C. QUIRIJNS 
Rokin 87, Amsterdam, Telefoon 020-231233 (b.g.g. 02150-16305) 
De gehele week geopend behalve maandagmorgen en zaterdags van 11 tot 4 uur 
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POSTZEGELVEILING 
WIGGERS DE VRIES 

^f» 

Singel 276 
Amsterdam 
Telefoon 020-249740 

POSTZEGELVEILING In 
„ARTIS" 
Plantage Middenlaan Amsterdam 

Op 12 en 13 november 1976 

Kijkdagen in Artis 10, 11, 12 november van 10 tot 22 uur en op 13 
november van 8 tot 11.30 uur 

De volgende veiling vindt plaats van 16-18 december. 

Van 2-4 juni vindt onze hoogst belangrijke Amphilex veiling plaats; 
tijdens de Amphilex zullen de kavels in onze stand kunnen worden 
bezichtigd. 

Het complete programma voor 1977 luidt; 
27-29 januari, 3-5 maart, 1-2 april, Amhilex veiling: 2-4 juni; 25-27 
augustus, 29 september-1 oktober, 3-5 november en 8-10 december. 

Voor al deze veilingen kunnen inzendingen worden aangenomen tot 
tenminste een maand tevoren; voor de zeer belangrijke Amphilex veiling 
tot ca. 10 april 1977. 

Wij zijn steeds bereid u vrijblijvend advies te geven indien u tot aan- of verkoop van 
postzegels wilt overgaan. 
Renteloze voorschotten staan steeds ter beschikking. 
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OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 

Hengelosestraat 184 te Enschede. 
Postbus 603 - Tel. 053-847500. 

40e VEILING 
op 30 oktober a.s. in Hotel Bloemink, 
Loolaan te Apeldoorn. 

Deze veiling bevat veel prima materiaal van 
NEDERLAND met o.a. Jubileum 1923 compl. 
postfris SUPERBE! 

Series in postfrisse vellen van 100 stuks, o.a. 
Zomer 1949 en Kind 1951 (Cat. waarde 
ƒ 4500,—) 

Vele gezochte zegels van Europese landen, 
doch ook . . vele kavels voor de beginnende 
verzamelaar. 

De O.P.V. is bij uitstek de veiling voor de 
VERZAMELAAR! 

RUIMTEVAART 
Bent u geïnteresseerd in de astrophilatelie"? Vraagt u dan eens 
kostenloos en geheel vrijblijvend een exemplaar van mijn 
regelmatig verschijnend informatieblad. 
Hierin vindt u diverse aanbiedingen in zegels, f d c, startbrieven en 
andere covers tegen wel zeer aantrekkelijke prijzen en 
voorwaarden 
Daarnaast bevatten mijn lijsten veelal diverse 

GELEGENHEIDSKOOPJES 
zoals restanten, kollekties, brieven, e d van de meest 
uiteenlopende verzamelgebieden 

W. M. Hoekstra, Blijhamsterweg 38, Winschoten, tel 05970-4200 

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

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

AANGEBODEN: 
complete series van INDONESIA, voor wederverkopers 
Vraagt gratis lijst aan' 

Al 35 jaar het vertrouwde adres. 

De 126ste Veiling 
zal worden gehouden op 17 en 18 december 
a.s. in de Nieuwe Kon. Harmonie 
Stationsstr. (100 m vanaf station) te Tilburg. 

Veel mooi materiaal (vooral afd. Verzamelingen en restanten) 
zal u worden aangeboden. 

POSTZEGELVEILING VAN AMELSVOORT B.V. 
Directie: J. Th. Hoes, Beëdigd Makelaar, Postbus 3106, TILBURG, Tel. 013-421776. 
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VEILING 475 
22-25 NOVEMBER 1976 
Brengt opnieuw een veiling 
,,voor elk wat wils" 

Verzamelingen, restanten, postfris Nederland, uitgebreid 
Zwitserland en Vaticaan. 

In totaal ruim 2000 kavels. 

Catalogus ƒ 7,50, welke na ontvangst op onze giro 
17369 franco wordt thuisgezonden. 

VEILING 476 
JANUARI 1977 
Hiervoor ontvingen wij reeds een uitgebreide 
Europa-collectie in ruim 40 banden, met een 
cataloguswaarde van ruim één miljoen Fr. Francs. 

Ook u kunt nog tot begin november voor deze veiling 
inzenden. 

Eventueel bezoek aan huis. 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN B.V. 
Ruim 80 jaar een adres van vertrouwen! 
Tournooiveld 2 - Den Haag - Telefoon 070-464312 
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Zilveren Jubileum 
1952- 1977 

l SILVEn}UBlt£E-<iimmUJZABETHll 

. M.} 
TRISrANdaCUNHA ' 25'' Het volgend jaar is het 25 jaar geleden dat 

H M Koningin Elisabeth II de troon besteeg 
Groot Brittannie zal deze historische gebeurtenis herdenken met een sene 
postzegels en reeds 27 kolomen hebben besloten mee te doen aan een 
„omnibus-serie' overeenkomstig het afgebeelde ontwerp Andere kolomen 
en dominions zullen nog volgen om daarmee hun waardenng voor onze ge
weldige Koninklijke Familie tot uitdrukking te brengen 
Zoals gebruikelijk zal onze firma complete collecties van deze zegels leveren, 
postfris, gestempeld of op Eerstedagbnef aan de vooruitbestellers Wij heb
ben een uitstekende reputatie voor levering tegen een redelijke prijs en we 
hebben dat natuurlijk ook al gedaan met de uitgaven Churchill, Zilveren Brui
loft, Huwelijk Pnnses Anne, Wereldpostunie enz 
De zegels zullen in het algemeen worden uitgegeven m vellen van 25 stuks 
Wie dus een eersteklas filatelistische belegging zoekt kan dienovereenkom
stig bestellen Wij verwachten dat de eerste leveringen tegen einde februari 
1977 zullen kunnen geschieden en wij verzoeken u tijdig te bestellen om 
teleurstellingen te voorkomen Wij verlangen nu uitsluitend een aanbetaling 
als hieronder vermeld Als er mimatuurvelletjes uitgegeven worden zullen wij 
die ook leveren en uit de aard der zaak bij beleggingsbestellingen in een 
overeenkomstig aantal 
Denkt u er wel aan dat de enige vergelijkbare zilveren-jubileumzegels in 
1935 werden uitgegeven in de tijd van George V Deze zijn nu veertig keer 
de toenmalige postprijs waard Toen leverden wij die ook al compleet' 
Verlangde aanbetalingen: 
complete verzameling postfris, een exemplaar ƒ 50,— 
Idem, blokken van vier / 200,— 
Idem gehele vellen ƒ 1250 — 
complete verzameling, gestempeld, één exemplaar ƒ 50,— 
Idem, blokken van vier ƒ 200,— 
complete verzameling op eerstedagbrieven ƒ 75,— 
Correspondentie in het Engels, Duits of Frans 
Betaling per bankcheque, eigen cheque bankpapier of postwissel 
Firma gevestigd in 1882 

J. SANDERS, PHILATELIST, Ltd. 
5/7, Commercial Road, Southampton S 09 4 TN England 

VERKOOP 
POSTZEGELS 

De inspecteur der domeinen Zuid-Holland te 's-Gravenhage, 
Jan Willem Frisolaan 3, postbus 1565, tel 070-512841, zal 
op DINSDAG 2 november 1976, des v m 10 00 uur in het 
openbaar bij inschrijving m 147 kavels verkopen 

een grote partij 
GEBRUIKTE BINNEN- en 
BUITENLANDSE POSTZEGELS 

BEZICHTIGING: 
uitsluitend woensdag 27 en donderdag 28 oktober 1976 van 
9 00 tot 16 00 uur m de kantine van de werkplaatsen van de 
Nederlandse Vereniging Sociale Zorg voor Mindervaliden, 
Zusterstraat 168 te 's-Gravenhage 

Kavellijsten en voorwaarden GRATIS verkrijgbaar bij voornoemde 
inspecteur en tijdens de kijkdagen in de kantine Zusterstraat 168 te 
s-Gravenhage 

1 KG U.S.A.!! erg mooi 
VAN DE MISSIE ! VÉÉL GROOTFORMAAT GEDENKZEGELS ! DE NIEUWSTE SOORTEN ƒ 29,— 

A T T E N T I E I I 

kg NEDERLAND-MISSIEZEGELS met 
zéér veel bijzondere zegels en Welda
digheid, f 2,50 en ƒ 5,— zegels zitten 
ertussen ('n klant vond zelfs de ƒ 15,— 
en / 25,— luchtposti). Zolang de voor
raad het toelaat gaan ze weg voor 29,50 
kg NEDERLAND-MISSIEZEGELS, als 
bovengenoemd. Verpakt en Verzegeld 
In baaltj'e. Slechts 147,50 

50 gram WESTDUITSE bankpost; allemaal 
Gedenkzegelsl 18 95 

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

'/2 kg ENGELAND, zéér modern, stikvol 
fosforzegels' Veel ,,Platen-zegels" der 
laatste jaren 14 50 

1 kg ENGELAND-SUPERi ais boven doch 
met nóg meer Gedenkzegels. De fosfor-
zegeis puilen eruit. Enorme vondsten! 29,95 

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

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

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

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

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

250 gram NIEUW-ZEELAND van de Missie, 
prachtig 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,— 

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

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

V2 kg SCHOTLAND-SUPERI Van de Mis
sie, veel fosforsoorten en veel regio-
nals. Natuurlijk ook vele Gedenkzegels 16,90 

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

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

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

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

moeite waard 29,— 

kg GEMENGD BUITENLAND "Elite-
Mixture". Vele landen, alles door 
eikaar, dus zoeken maar! Erg veel 
avontuur voor slechts 14,50 
kg GEMENGD BUITENLAND "Elite-
Mixture", als bovenstaand, doch nóg 
méér avontuur. Zeer vele landen 29,— 

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

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

Vi kg DEENSE bankpost, alléén gr. form. 
Gedenkzegels 32,50 

V4 kg CEYLON, prachtig 1 grootformaat 
zegels 19,95 

VA kg AUSTRALie-Missie, zéér mooii 17,90 
Vi kg ZD-AFRIKA-Missie, erg mooii 17,90 

Heeft ü 'n postzegelmanie? Dan met spoed naar F 1 O R A N I ! 

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

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

BIJ aankoop van elke / 25,— GEHEEL GRATIS 
fraai« an waardevolle compl. aarlaal 
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ACHT NIET AF 
EKEN NU IN! 

ITANLEY GIBBONS 
IIEUWE UITGIFTE DIENST 
kunt vertrouwen op onze wereldvermaarde 

eputatie, opgebouwd in meer dan 120 jaar 
ervice. 
e bestrijken 133 landen met gebruikte en 

Dngebruikte Engelse en Britse Gemenebest 
zegels. 
Wij bieden enkele zegels, paren, blocks van 4, 
boekjes, miniaturen, kwijtingszegels en 
officials. 
Regelmatig speciale aanbiedingen. 
Plus speciale Elizabeth-onderwerpen die 
alleen in de Stanley Gibbons Elizabeth 
catalogus vermeld zijn. 
Vraag om toezending van een gratis overzicht. 

U kunt vertrouwen op onze wereldbekende reputatie die 
we hebben opgebouwd in meer dan honderd jaar 
zichtzendingservice. 
We hebben de grootste voorraad postzegels ter wereld 
om uit te kiezen. 

Snelle, efficiënte orderbehandeling en snelle 
luchtpostverzending, en 10% korting als komplete 
verzamelingen worden gekocht. 
leder onderwerp wordt door een ervaren staf voor u 
gekozen. 

Welke andere service geeft u de mogelijkheid om thuis, 
op uw gemak met uw katalogus en album bij de hand uw 
keus te maken. 

AANMELDINGSFORMULIER 
(s.v.p. in blokletters schrijven) 

Naam: Voorletters: . . . . 
Adres: 

Telefoonnummer; 

Bank-giro rekening nr.: 
Onderwerpen van uw verzameling: 

land, gebruikt/nieuw, regeringstijdperk en maximum 
prijs per onderwerp. 

Als u gespecialiseerd bent geeft u dan het terrein van uw 
specialisatie op. 

Gemiddelde besteding per verzameling: 
£ 5,—, £ 10,—, £ 20,— en hoger. 

Zend mij een geselecteerde zichtzending. 
Ik ben ouder dan 18 jaar. 

(handtekening) 

(Personen onder de 18 moeten een geschreven 
toestemming van ouders of voogd overleggen) 

T 

L 
Î TANI 
391^/ 

LEY GIBBONS QNSUMITEP P/10 By Apporrtment 
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HET MAG TOCH WEL EENS GEZEGD WORDEN - OF NIET? 
dat de N V P H catalogus 1977 bewijst wat een pracht f i latel ist ische frankenngen wij in de loop der jaren naar onze afnemers zonden — dat nu bl i jkt, dat in ze^ 
veel gevallen de met zorg gekozen en met zorg behandelde f ranker ing, nu meer waard bli jkt te zijn dan voor de gehele zending werd betaald 

WIJ GAAN DOOR 
met een zo goed mogel i jke f i latel ist ische franker ing — mét een zo goed mogel i jke 
samenstel l ingen — landen col lect ies — parti jen — kavels — albums — stockboeke 
om van die Van Br ienenoordbrug af te komen voor een bezoek aan onze zaak bij 

1STE KLAS MISSIE KILO'S 
AUSTRALIË 1 - , ,EL ITE AUSTRALIA" met zeer veel grootformaat zegels 

- veel motiefzegels - beroemde Austral ia - hogere waarden - mooie 
k i lo 42.50 

CUBA 1 - 95% grootformaatzegels - zoals normaal bij Cuba veel zegels 
met slechte perforatie - maar dit wordt d ik vergoed door de veel 
hogere waarden van gelegenheid/gedenkzegels en door de enorme 
sorter ing 45,— 

DUITSLAND 1 - , ,Bundespost /Ber l in" met gegarandeerd minstens 1000 
grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - veel toeslag - enorm ge
sorteerd - veel hogere waarden - pracht ki lo - verzegeld 79 50 

ENGELAND 1 - . FIRST CLASS CHARITY ' - de betere missie ki lowaar -
met gegarandeerd veel grootformaat gelegenheid/gedenkzegels -
hogere waarden - samendrukken - enz verzegeld pakket 34 50 

ENGELAND WILDING - met al leen de eerste type zegel van Elisabeth II 
- geweld ig voor special isten in fosfor - grafiet - watermerken e d 65,— 

GROOT BRITTANNIË 1 - , ,F IRST CLASS CHARITY ' - met gegarandeerd 
veel grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - met hogere en top-
waarden van veel landen (minstens 1 x 1 pond zegel) - fosfor - water
merken - regionals - veel oudere uitgaven van Koningin E II - en met 
veel mooie zegels van c i rca 20 Engelse ko lomen en Domin ions - zeer 
interessante ki lo - verzegeld pakket 45,— 

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

JAPAN 1 - zeer we img grootformaatzegels - maar geweldig gesorteerd 
- met zeer veel mooie motiefzegels o a bloemen - dieren e d 24 50 

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

NOORWEGEN 1 - zeer goed missieki lo - met veel nieuwe grootformaat 
geleqenheid/gedenkzegels - hogere en topwaarden verzegeld pakket 49,50 

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

WERELD 1 - ,,SPECIAAL EXTRA" - een zeer grote sorter ing 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 sortermg uit c i rca 15 landen - met 
hogere en topwaarden van bijna ieder voorkomend land - met ten
minste 1C00 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - zeer goed -
verzeaeld pakket 46,50 

ZWITSERLAND 1 - Zeldzaam mooie sorter ing met gegarandeerd min
stens 1200 ä 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - zéér veel 
Juventute/Patr ia zegels - zeer veel hogere waarden - veel zegels 
per k i lo 79 50 

ZUID AFRIKA 1 - met abnormaal veel grootformaat gelegenheid/ge-
denkzegels - een geweld ige mooie sorter ing met de laatste nieuwe 
motiefzegels - let op de afwi jkingen m kleur - tanding - en watermerk 55,— 

Gratis zenden wl| U op aanvraag: 
prijslijsten van postfris Engeland — Jersey — Guernsey — Isle of Man 
— alle bestaande ook met witte tussenstrook te leveren — Automaat
boekjes Nederland Postfris of Automaatboekjes gebruikt, compleet 
of In combinaties. 

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

uitgaven van 1935/40 tot de laatste nieuwe - nu met afwiikende 
vrachtbr ieven en andere documenten waarop spoorwegzeqels ge
bruikt zi jn - zegels met opdruk - topwaarden van 100 - 200 - 300 -
500 frank - 500 frank minstens 2 x - andere waarden vele malen 
meer - geweld ige sorter ing 54 50 

D D R , Behordenpost 1976" - met waardevol le bi j lagen - complete 
soerwaarden series - F D C enz enz 48 50 

D D R - ,,Postki lo 1976" - met nog betere waardevol le bi j lagen -
losse sperwaarden - complete sperwaarden series - F D C - post-
stroken met veel btere zegels 87 50 

D D R 2 - ,,EQUISIET 1976" - met waardevol le bi j lagen met een ge
garandeerde cataloguswaarde van 350— Michel Mark - complete 
Soprwaarden Series - noststroken met veel betere zeaels 110 — 

D D R 2a - ,,ELITE EXTRA 1976" - met waardevol le bi j lagen met een 
gegarandeerde cataloguswaarde van 230— Michel Mark - complete 
Soerwaarden Series - F D C enz enz 62 50 

EUROPA 2 - door de Finse posteri jen verzegeld - met ui ts lui tend ze
gels van West-Europa - zeer hoge cataloguswaarde - is met regel 
matig te leveren ca 345,— 

FINLAND 1973 - De nieuwste ki lo - 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 postk i lo met een extra 
bi j lage van 500 è 600 grootformaat en gigantzegels - pracht ige 1ste 
dag-enveloppen - veel hoge- en topwaarden - prachtk i lo 46,50 

verzorging van de zending — mét de al lerbeste ki lowaar — landen en moti 
n — catalogi — want ook U zult het ondervinden dat het alt i jd de moeite looi 

de Van Brienenoordbrug 

JAPAN 2 - ,,luxes 1976" - veel mooie groot formaat zegels - veel ze
gels van 500 yen - bij proefneming kwamen m veel doosjes voor 
samendrukken van automaatboekjes - tète bêche - en andere samen
drukken (let op verzegeld doosje van 390 gram netto) 27,5| 

NOORWEGEN - Postverzegeld 1976 - de , ,Wispel tur ige" onder de Post
ki lo s - vaak erg verschi l lend van kwal i tei t - maar al t i jd met top-
waarden van 10 en 20 Kronen - iets bui tenland is alt i jd mogel i jk 76,5| 

POLEN - postverzegeld 1976 - de nieuwste ki lo met veel grootformaat -
hogere waarden - mooie k i lo 34,5| 

POLEN - ,,Super Luxes 1976" - de nieuwste ki lo met veel zegels op 
afgesneden F D C - veel blokjes en series - postpakketstroken met 
veel hogere en topwaarden 69,5| 

POLEN BUITENLAND - postverzegeld najaar 1976 - met hoge en top-
frankenngen van postpakketstroken naar Polen - veel West-Duitsland 
- Hememann - LET OP zie Michel spec 77 voor rolzegels 175,-

ZWEDEN 2a - door de Finse posteri jen verzegeld - met hoofdzakeli jk 
hoge postpakket f rankenngen van Zweden - met een wein ig andere 
landen - zeer hoge cataloguswaarde - is met regelmatig te leveren 
- ca 245,-

ZWEDEN - postverzegeld 1976 - vooraf levenng, al t i jd iets beter dan 
de najaarsaflevering - veel hogere en topwaarden - veel nieuwere 
soorten dan voorafgaande jaren - enorme cataloguswaarde 125-

Complete postpakketkaarten - een zeldzame aanbieding voor de echtd 
Philatelist - juist omdat deze kaarten zelden door de Posterijen compleel 
worden verkocht - ledere kaart met hoge en topfrankeringen naar het bulten-l 
land - afkomstig uit de volgende landen - WEST-DUITSLAND, veel Helnemani^ 
prijs 147,50 - ZWITSERLAND, met soms Liechtenstein 155,— - per kllopakkelj 
ruim 200 kaarten. 

Bil bestel l ing per giro — GEEN PORTO — maar wel een mooie f l late-
l lst lsche franker ing, o.a. boven 50 gulden bestel l ing minimaal 1 com
plete serie ZOMERZEGELS — voor de rest automaatboekjes die U 
anders over een paar jaar misschien voor veel geld zou gaan kopen. 

UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS 
AUSTRALIË 3 - mooie sor tenng van ui ts lu i tend moderne ze

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

Congo - Zaïre - pracht ige plaatjes met veel motiefzegels 
BRITSE GEMENEBEST 3 A - super kwal i te i t met hoofdzakel i jk 

zegels van kleinere landen - ui ts lu i tend groot formaat ge-
legenheid/gedenkzegels van BOTSWANA - CYPRUS -
GUYANA - MALAWI - MAURITIUS - SEYCHELLEN - SWAZI
LAND - WEST-INDIË - enz 

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

COLUMBIA 3 - geweldige mooie grootformaat gelegenheid/ge-
denkzegels - veel luchtpost - zeer goede sor tenng (Vi) 

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

DUITSLAND 3 - , ,Bundespost /Ber l in" - mooie grote sor tenng 
van oudere en de laatste nieuwe uitgaven - veel rond-
stempel - toeslag - Schi lder i jen en Europazegels 

ENGELAND 3 - gelegenheid/gedenkzegels met de laatste nieu
we - nu met enig Guernsey - Jersey - Isle of Man - zeer grote 
sortering - c i rca 50 soorten - met als extra bi j lage voor 45 
yvert frank van oudere en betere Engelse zegels per % ki lo 

EQUADOR 3 - Uitslui tend grootformaat gelegenheid/gedenk-
zegels - veel motiefgeplakt op zeer l icht papier 

FINLAND 3 - Gelegenheidszegels maar ook met de betere ge
denkzegels - en zoals normaal bii Finland bijna al lemaal 
met rondstempel - SPECIALE AANBIEDING 

GEMENEBEST 3 - een enorme sor tenng uit de gemenebest 
landen - met zelfs de moei l i jk verkr i jgbare landen erin zoals 
b V Maurit ius - Jamaica enz - veel hogere waarden 

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

van India - mooie grote sorter ing met de nieuwste zegels -
eniqe zegels van Bangladesh - en betere zegels 

JERSEY 3 - Uitslui tend grootformaat en gelegenheid/gedenk-
zegels - met enige zegels van ,, lsle of M a n " - Guernsey 
IS mogeli jk - voor een dergel i jk moei l i jk verkri jgbaar 
gebied een fantastisch mooie sor tenng 

MALAYSIA 3 - grote sor tenng - oudere met de laatste nieuwe 
zeaels - veel hoaere waarden van 1 yvert f rank en hooere 

SPANJE 3 - geweldige mooie sorter ing grootformaat gelegen-
heid/gedenkzegels - veel hogere en topwaarden - met goed
koop maar steeds moei l i jker aan te komen (%) 

U S A 3 - fantastische sor tenng gelegenheids/gedenkzegels -
met de laatste nieuwe - luchtpost - hogere waarden 

WERELD 3 - een geweldige sorter ing qelegenheid/gedenkze-
gels uit circa 30 landen - met motief en hogere waarden 

WEST-EUROPA 3 - door de vele landen die hier in verte
genwoordigd zijn een zeldzame grote sorter ing - hogere 
waarden van veel landen 

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

ZW'TSERLAND 3 - gelegenheid maar ook met gedenk- en 
Eurooazpoeis - met zéér veel Juventute maar ook met Patria -
zeer mooie ki lo 

y« kilo 

21 50 

32,50 

kilol 

75, -1 

120,-

48,75 

15,— 

23 50 

23,75 

185,-

49,50 

82,50 

85 — 

44,25 167 50 

22,50 

32,50 

79,50 

120,-

24,50 87,50 

28,— 
20,50 

99,50 
72,50 

40,50 152 50 

57 50 

27,50 

43,75 

23,75 

23,75 

28,— 

22 50 

217 50 

97 50 

165,-

85,-

85,-

99 50 

79 50 

46,75 175,— 

E. B REDENHOF Import - export kilowaar 
Bovenstraat 286 A - Rotterdam-IJsselmonde - Tel (010) 82 67 25 -. na 6 uur 82 16 50 - Giro S3 39 84 
Overmaking per Bank; op giro nr. 39 94 92 - AMRO BANK N.V. - Kasteelweg 5 - Rotterdam-IJsselmonde 

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

W I J BETALEN DE HOOGSTE PRIJS VOOR NEDERLANDSE KILOWAAR 
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Wij zijn de ^^ ff 

-27 no-^ catalogus 
al aan het verzenden. 

Slechts zelden kunnen wij eerste klas materiaal 
in een dergelijke omvang aanbieden. 
Vraag nog heden onze veilingcatalogus aan. 

Belangrijk Veiling-agenda: 
voor inzenders/ 

verkopers: 28e veiling februari 1977 
inzending sluit 
einde december 1976 

29e veiling mei 1977 
inzending sluit 
einde maart 1977 m 

G.LOTH 
Neubrunnenstr.12 - D-6500 Mainz •Tel.:(06131) 22082 - West-Germany 
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Adver tent ie - inhoud 
De Neder landsche Postzegelvei lmg B V 546 
Postzegelhandel R F C Sturms 547 
A n t h o n i e v d Bogaard 548-549 
Lange & Fialkowski 550 
W e i b e i 550 
I D M U I S - Postzegelhandel 

't Raedthuys 550 
Impor ta 551 
Postzegelhandel C L van Toor 551-552 
Lindler Falzlos KG 552 
In ternat iona le Br ie fmarken-Messe 553 
Mar tens 554 
Frank W a r n e r 554 
A W C o u w e n b e r g h 554 
P Koopmanschap 554 
Papua & New Guinea 555 
Si lphi la Postzegelhandel en Verzendhu is 556 
L de FHouwer 556 
Postal Covers 556 
Drs C Q u i r i j n s 556 
Postzegelvei lmg Wiggers de Vries 557 
Over i jsselse Postzegelvei lmg B V 558 
W M Hoekst ra 558 
Van den Eynde B V 558 
Postzegelvei lmg van Amelsvoor t B V 558 
Van Die ten Postzegelvei lmgen B V 559 
I Sanders 560 
Inspect ie der D o m e m e n Zuid-FHolland 560 
Postzegelhandel H Fiorani 560 
Stanley G ibbons 561 
E Bredenhof 562 
G Loth 563 
Zupa 564 
Ut rechtsche Philatel isten Vereen igmg 597 
O m n i Trad ing B V 597 
Samsom & Efficiency 598 
Br ie fmarkenhaus F Decker 600 
De Kon ink l i | ke Zweedse Posteri jen 602 
Admin i s t r a t i on postale des Nat ions Unies 604 
Lips Brandkastenfabr ieken B V 606 
Verzendhu is De Graaff 608 

Postzegelhandel | C | v d Kmd 
Filatehstische Boeken i Fibo ' B V 
Postzegelhandel | F H Brouwers 
Postzegelhandel FHartog O k k e r 
Postzegelve i lmg Twenth ia B V " 
N V Verzeke r ing Maatschapp i j Ho l l and 
1 K Rietdi jk B V 
Phil R Zwar t B V 
Fi lektura 
Postzegelhandel j van Mast r ig t 
Great Br i ta in Stamps 
N N P N 
W van Sp lunder 
Sur iname 
Fr iendship Philatelies 
G de Rivasson 
A C Sevenhuysen 
Postzegelhandel A n n o '72 
Hi lversumse Postzegel- en 
M u n t e n h a n d e l 
P W M e i n h a r d t 
Ph i la te l i s ten-Veren ig ing , , G r o n i n g e n ' 
W Engelkamp 
Postzegelhandel ] A J van Di jk 
A j de Wi t 
j H A c k e r m a n n 
Do rd t se Postzegelve i lmg 
F C Hube r 
Scandinavian In te rna t iona l Philately 
O m n i p h i l Ltd 
Mozes Knap en 7 o o n 
Ph i la te i i s ten-Veren ig ing , , G r o n i n g e n " 
The Stamp C l u b 
„ D e Post" 
U i tgever i j Excellent B V 
Postzegelhandel , ,Ph i l pos to r " B V 
Phil makelaar- taxateur FH Kuipers 
De A p e l d o o r n s e Postzegelhandel 
Kleine annonces 
Ui tgever i j Richard Borek 
Davo 

610 
612 
614 
616 
617 
618 
619 
619 
619 
619 
619 
620 
620 
620 
621 
621 
621 
621 

621 
622 
622 
622 
622 
622 
623 
623 
623 
623 
623 
624 
624 
624 
624 
625 
625 
625 
625 
626 
627 
628 

Oplage 48.000 exemplaren 

tawgü 
solide stalen brandkast 
Deze ru ime brandkast is de 
goedkoopste op de europesche 
m a r k t . 

Slechts ƒ 1 1 7 5 , - e x c l . b\w. 

Daarvoor k r i j g t u dan een 
b i j z o n d e r goede besc i ie rming 
van uw kostbare v e r z a m e 
l i n g e n . Z w a r e , s t o r t v e i l i g e 
u i t v o e r i n g (gew ich t 287 k g ) . 

L e v e r i n g u i t v o o r r a a d , 
f ranko thuis ( g e l i j k v l o e r s ) . 
A f m . : 1 80 X 1 00 X 60 cm 

U i t v o e r i g e d o k u m e n t a t i e van 
onze k o l l e k t i e i m p o r t 
kan too rmeube len l i g t voor 
u k l a a r . 

^ 
Z U P A , K a d i j k s p l e i n 1 
pakhu is 4 8 , Amsterdam 
t e l . (020) 67873 

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

raad van beheer 
Secretaris. 
Mr. Ant. v. d Flier, 
Tortellaan 69, 
's-Gravenhage-2023. 
Penningmeester 
H P van Lente, 
De Cooise Warande, Flat BI 7, 
Mezenlaan 19, Bussum-1351 

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

adreswijzigingen 
met naar de administrateur van 
het Maandblad maar naar de 
secretaris van de vereniging of 
afdeling waarbi) u bent 
aangesloten 

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

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

53e jaargang 
oktober 1976 
(622) 545 t /m 628 

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

Voor met-aangeslotenen (bij 
vooruitbetaling aan de 
penningmeester) franco per post 
per jaar ƒ 30,— (binnenland), 
ƒ50,—(buitenland). 

Bij ingangsdatum per 1 april 
of 1 juli naar evenredigheid 
tot het einde van het jaar; 
bij ingangsdatum per 1 oktober 
alleen in combinatie met de 
daaropvolgende volle jaargang. 

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

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

ADVERTENTIES 
PHILATELIE 
Si|thoff-Pers B V. 
Wagenstraat 37, 
Postbus 1050, 
's-Cravenhage 
Telefoon 070-624562 
Toestel 464 of 405 
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Ingezonden 573 
Overzicht van de postzegelrol len sinds 1936 574 
Het f lui tschip Maan op een Maurit ius-zegel 576 
Nogmaals de 35 cent jubi leumzegel 1923 
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Eerste postdaden van drs. A. W. van Ommeren 579 
Hafnia 76 580 
Personalia 581 
Vijft ig jaar geleden 582 
Voor uw boekenplank 582 
Agenda van fi latelistische gebeurtenissen 584 
Tentoonstel l ingen en jubi lea 585 
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Rijksdelen Overzee 587 
Postwaardestukken 588 
Stempels 589 
Nieuws uit België 590 
Verenigde Naties/Verenigd Europa 591 
Zuid-Afr ika - Wi j lazen voor u 593 
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Nieuwe uitgiften 599 
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NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE WAARIN OPGENOMEN 'DE PHILATELIST' 1976 
Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van FilatelistenVerenigingen 

Uiterste precisie kenmerkt de AMPHILEXpostzegels 

Professor W. Crouwel, de ontwerper 
van de eerste serie AMPHILEX

postzegels, is met uiterste precisie te 

amphilex 

77 
Beeldmerk met letters a en e van de cijfer

zege/s. 

•wwwyr-rTwrrwynr* « • ■ « • • « • • • • • • « • « t * 

75' 
. j i f i jy. ' r . / / / i a>.t<. 

Letters en cijfers  mager en vet op de 
AMPHILÊXzegels. 

werk gegaan. Niet alleen de oor

spronkel i jke kleuren heeft hij zo 
dicht mogeli jk proberen te benade

ren, maar zelfs de perforatie van de 
oorspronkel i jke zegels, die langs de 
randen is gedrukt, komt overeen met 
de originele. 
De postzegel op de postzegel is ook 
iets groter afgebeeld dan 1/3 zoals 
vermeld in het septembernummer. 
De achtergrondkleur is bij de waar

den 55 + 55 l ichtgrijs en bij de waar

den 75 + 75 zilvergrijs, eveneens in 
afwi jk ing van wat eerder werd ge

meld. 
De opgedrukte perforatie kan niet 
met een tandingmeter nagemeten 
worden want ze is op dezelfde schaal 
als de zegels verkleind. 
Hoewel professor Crouwel ook de 
ontwerpen heeft gemaakt voor het 
drukwerk van de AMPHILEX

tentoonstel l ing, stemmen de cijfers 
en letters van de nieuwe cijferzegels, 
die het beeldmerk van de internatio

nale tentoonstel l ing vormen, niet 
overeen met die van de AMPHILEX

postzegels. 
Professor Crouwel heeft dat met op

zet gedaan. Hij vindt dat de moderne 
cijfers en letters die hij voor het gezicht 
naar buiten van de tentoonstel l ing 
heeft gekozen niet geschikt zijn op 
het kleine oppervlak van de zegels en 
niet passen bij de originele postze

gels die afgebeeld worden. Er is be

wust gekozen voor een ander letter

en ci j fertype. 

De albumdrukkers krijgen het zwaar 
te verduren, want de eenvoudigste 
oplossing  drie losse zegels en één 
horizontale strip van drie van de lage 
waarden en twee losse met een hor i 

zontaal paar van de hoge waarden 

zal niet iedereen tevreden stellen. 
Hierbij afgebeeld een hoekblok van 
negen zegels van 55 I 55, waarin alle 
mogel i jke combinaties voorkomen. 

i 

2 

3 

UHÉ 

Hoekblok van negen uit het vel 
gentig stuks 

• • • * • • » « * «■««ft»»«***j 

75 
75 

Hoekblok van vier uit het vel van hon

derd exemplaren (beide links boven) 
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Twee 
Ceylon-
brieven 
na 
180 jaar 
herenigd 

bij 
H. J. C. van Beek 

é 

^^^^mMm^smm^m 

€ /7 
^ / ^ / v f 

/ , c -

/ / '^-^ i^'j/ 

f^'>IS!yx»W:''lf^(^'^^^'l'^^^^ 

Bnef van „Kolombo, den 17 n Febru 1795" per schip om de Kaap 
naar Amsterdam, alwaar ontvangen 19 July 1797" - blijkens een 
aantekening op de binnenzijde van deze vouwbrief In hetzelfde 

handschrift nogmaals ,,dato 17 feb u 1795 ' De brief is onderte 
kend door P C Uhlenbeek (f) 

Als inleiding van mijn artikel , ,De eerste Postvlucht naar 
Nederlands Indie m 1924," in het Maandblad van juni 
1974, beeldde ik een brief af, afkomstig uit Colombo (Cey
lon), gedateerd 17 februari 1795, volgens notitt ie op de 

brief aankomst 19 July 1797, met een zesstuiversstempel 
van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) 
Het IS nu gebleken dat dit tot op heden het enig be
kende stuk IS uit Colombo, daar er geen brieven uit Co-
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,,Duplicaat"-briei van Kolombo. den 76. february Ao 1795" naar 
hetzelfde Amsterdamse adres: J(ohs) Temminck en C(ors) van 
Twist, met de aantekening ontv(angen): 13 July 1797 p(er): alblas-
serdam. In hetzelfde handschrift nogmaals Do: 76 febr: 1795. met 
daaronder de aanduiding ,,port/-6-Stv." Deze brief, on
dertekend door A Vollenhoven, begint als volgt: 
,,lk heb de eere gehad te ontvangen Uw Ed: Letteren van den 

28. February 1794, het doet mi/n leed dat de Ceijlonse 
scheepen zoo laat zijn binnen gekoomen, dat ik niet ten naasten 
bij heb kunnen onderregt worden van den uijtslag der gezon
dene 7 pakken Lijwaaken", enzovoort. 
Deze brief heeft m een omslag gezeten want er is geen adres 
aan de buitenkant en evenmin een VOC-stempel, zoals de an
dere brief laat zien. 

lombo gevonden zi jn. Ook onlangs nog vermeld in het 
boek van Wolff de Beer (Poststempels in Ned. Indië 
1769-1864), blz. 18. 
Kortgeleden kocht ik op een veilmg een paar kavels oude 
brieven en wie schetst mijn vreugde toen ik daartussen 
nög een VOC-brief uit Colombo aantrof. Het bleek bo
vendien dat de datum van deze brief 16 februari 1795 
was, één dag eerder geschreven dan de reeds in mi jn 
bezit zi jnde brief. De tekst en de handtekening er onder 
waren anders, maar het ging over hetzelfde onderwerp 
en over dezelfde persoon. Op deze in vieren gevouwen 
brief, stond geschreven ,,dupl icaat". Hij was, zonder 
adres, in een couvert verstuurd; wèl de not i t ie : ,,port/ 
6,— Stv." 
Op beide brieven stond een aankomstdatum geschreven. 
De eerste 19 July 1797, de tweede 13 July 1797 en verder 
daarop genoteerd ,,P. Alblasserdam", de naam van het 
schip. 
Bij nader onderzoek bl i jkt dat de VOC-schepen alti jd in 
konvooi voeren en dat een brief op het , ,hoofdsch ip" 
werd gedeponeerd en op de andere schepen (of ander 
schip) duplicaatbrief(ven) werd(en) meegegeven, voor 
het geval er iets met het hoofdschip zou gebeuren, zoals 
door schipbreuk, zeerovers, en dergeli jke. 
Dat de datum van aankomst zes dagen verschilt is te ver
klaren uit het feit dat het konvooi van de Golf van Bis-

kaye af uit elkaar ging en dat ieder voor zich trachttfe zo 
snel mogeli jk thuis te komen. Het ene schip is daardoor 
enige dagen eerder gearriveerd dan het andere. 
Tussen vertrek- en aankomstdata ligt een t i jd van één 
jaar en vijf maanden. Ik ben er nog niet achter waarom 
deze brieven zo lang onderweg waren. 
Het is wel frappant dat beide brieven bij mij zi jn samen
gekomen, via volkomen andere wegen! 

' ) '/ 
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Een honderdjarige die nog steeds 
wat nieuws te bieden heeft (2) 
door J. Veraart 

Proefdruk emissie 1876 

(Vervolg 1 cent van bladzijde 493 in het septembernum

mer) 
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Schematische voorstelling van de twee blol<ken van 30 die elkaar 
zodanig overlappen dat er één blok van 40 in schema was op te 
zetten. Zetting A, afwijkend in de secundaire varianten (collectie 
Postmuseum) 

Het Postmuseum bezit ook twee blokken van dert ig ze
gels, d ie elkaar gedeelteli jk overlappen en waarvan de 
zett ing overeenkomst vertoont met zett ing A, maar daar
van toch afwijkt in secundaire varianten. Mi jn eigen 
complete vel In de nieuwe kleur Is gedrukt in zett ing B. 
Van Woerden verwisselde hier in het blok van vi j f t ig de 
zegels 22 en 32. O o k valt op dat varianten die door hem 
als secundair zi jn opgegeven primair bl i jken te z i jn . 

Strookje van vier exemplaren van de 1 cent waarbij het tweede 
en vierde zegel boven aan het cijfer één dezelfde plaatvariant 
hebben. De varianten in de rest van de zegel zijn anders. Let op 
de plaatfouten in de T van CENT (collectie Schueler) 

Zegel 120 In dit vel heeft de enige plaatfout die ook de 
NVPH-catalogus opnam: de gebroken krul . 
Verschillende blokken zi jn door mij gezien die niet In 
deze twee zett ingen passen, zodat aangenomen kan 
worden dat er tenminste nog één zett ing bestaat die nog 
niet beschreven is. 

De schema's In de afbeeldingen 17-18-19 geven een 
meervoudig voorkomen aan van bepaalde plaatvarianten 
In een blok van vi j f t ig. Dekker wees Inderti jd ook op iets 
dergelijks bij de '/2 cent ' . Het vermoeden rijst dat er niet 
vi j f t ig verschil lende patrijzen werden gemaakt, maar dat 
dit gebeurde vla een tussenstadium van t ien, dat weer 
vijf, of misschien meer, keren werd vermenigvuldigd om 
zo uit de aangemaakte losse clichés het moederblok van 
vi j f t ig samen te stellen. 

2 en 2V2 cenf 

De 2 cent Is nog nooit onderwerp van studie voor ,,pla
ters" geweest. Waarschijnli jk ligt dit aan de kleur die 
vooral bij de oude oplagen niet veel kleine afwijkingen 
laat z ien. Waarschijnlijk is slechts één zett ing - de oor
spronkel i jke acht platen - gebruikt voor het d rukken . 
Bij de 2V2 cent Is meer studie mogeli jk door de kleur, 
maar de abnormaal hoge pri jzen die voor blokken en 
grotere eenheden gevraagd worden - als ze al te vinden 
zi jn - beperken de mogel i jkheden. 
Er zi jn een drietal zett ingen gedeelteli jk bekend, maar er 
zul len er wel meer zijn geweest als we uitgaan van een 
gebruik van tenminste zeventien p laten' . De clichés van 
deze zegel zijn ook gebruikt voor de postwaardestukken. 
Clichévarianten op de kleine kaart en van het postbewijs-
formul ier zi jn nog niet op zegel gevonden. Misschien 
zi jn hiervoor zegelclichés van een reserveblok gebruikt? 
Wel zijn bij de kaarten in het UPU-formaat clichés te v in
den met dezelfde varianten als de zegels hebben. Zegel
platen werden tot clichés verzaagd. Alleen de primaire 
varianten heb ik aangegeven in het schema hierna. 

1 

» 

• * 
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primaire 
varianten 
I 
II 
IV 
VI 
VII 
VIII 

proeven 

zegel 43 
zegel 14 
zegel 15 
zegel 44 
zegel 16 
zegel 50 

tanding 
I2V2 : 12 B 
zegel 43 
zegel 24 
zegel ? 
zegel ? 
zegel ? 

nieuwe 
kleur 
zegel 28/78/128 
zegel 59/109 
zegel 5/55/105 
zegel 6/56 
zegel 75 
zegel 117 

grote 
kaarten 
komt voor 
komt voor 
komt voor 
komt voor 
komt voor 
? 

1INEDERLAND 1̂ 1 

ir 

d. c e n t 
ze t t i ng A cB 

1̂ 
I I 
ïSll 
v l 
V I 

Bepaalde varianten komen meerdere keren in een blok van vi/ftig 
zegels voor. Dit zou kunnen wijzen op een bepaalde produktie-
methode waarbij van een matnjs eerst tien patrijzen gemaakt 
werden. 
Ook hier valt weer op dat vananten aan het cijfer 7 niet gebon
den zijn aan vananten in de omranding 

Twee tekeningen van de meest voorkomende varianten bij de 
2V2 cent. Plaats in de verschillende zettingen zie artikel 

Ui t d e a r c h i e v e n bli)l<t da t er d e v o l g e n d e aan ta l l en c l i 
chés w a r e n v o o r de p r o d u k t l e van de p o s t w a a r d e f o r m u -
l i e r e n : 

1 jul i 1891 
9 maart 1892 

10 september 1894 
8 november 1894 

17 januan 1896 
16 december 1897 
4 februari 1898 

21 jul i 1899 
11 ok tober 1899 
19 ok tober 1899 

bi j af 
50 

100 
100 
100 
50 

: 151 
: 48 
defect 
vervallen 
defect 
vervallen 

— bli j f t 
38 
5 

128 
125 
127 

45 
21 
40 
21 

96 
109 
204 
176 

82 
61 
21 

V ó ó r 1 j u l i 1891 is n ie ts b e k e n d . 

Gest reept papier 

D e V2 c e n t bestaat in een a f w i j k e n d e p a p i e r s o o r t , w a a r b i j 
he t l i j k t o f er e e n f i j n w a t e r m e r k van s t reep jes in he t p a 
p i e r z i t . W e n o e m e n deze p a p i e r s o o r t g e s t r e e p t p a p i e r 
( p a p i e r v e r g e o f l a id p a p e r ) . 
He t m e e s t v o o r k o m e n d s t e m p e l b i j d e V2 c e n t is A m s t e r 
d a m , maar A s s e n , L e i d e n , en ' s - H e r t o g e n b o s c h z i j n o o k 
b e k e n d . 
D e g e b r u i k s d a t a l i ggen tussen 28 ap r i l e n 25 j u l i 1893. 

sr*»#fc*ä^ ' 

Gestreept papier, doorgelicht. De foto met nr. 4 is van de 7 cent, 
tanding ll^lr, de zegel met nr. 10 is een 2V2 cent, afgestempeld 
in Gulpen 1893 
De donkere vlekken zijn plakkerresten 

Bij d e 1 c e n t is d e z e p a p i e r s o o r t m e e r g e w o o n , al k o m e n 
er h i e r t w e e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n v o o r , w a a r b i j d e e n e 
s o o r t 30 d u i d e l i j k e l i j n e n k e n t , t e r w i j l d e a n d e r e s o o r t 22 
m i n d e r d u i d e l i j k e l i j nen h e e f t . B e k e n d is h e t g e b r u i k van 
d e z e p a p i e r s o o r t d o o r a f s t e m p e l i n g o p t e n m i n s t e z e s t i g 
k a n t o r e n . 
G e b r u i k s d a t a z i j n na 16 f e b r u a r i 1893; v e r d e r v o o r h e t 
h e l e jaar 1893 g e w o o n . In 1894 w o r d t h e t g e b r u i k z e l d 
z a a m en er z i j n e n k e l e , , n a d r u p p e l a a r s " b e k e n d u i t 1895. 
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Volgens de Leiddraad uit 1922 zou ook de 2 cent bestaan. 
Maar, voor zover mij bekend, heeft niemand die ooit ge
zien. Wel bekend en niet meer gecatalogiseerd is de l'li 
cent, al moet er bij gezegd worden dat het papier niet 
geheel identiek is aan dat van de V2 en 1 cent. 
Afstempelingen heb ik van een tiental plaatsen gezien. 
Cebruiksdata liggen bij de bekende exemplaren tussen 
12 juli en 23 oktober 1893. 

Vooraf stempelingen 

De '/2 cent heeft erg veel charmes waarmee ze de geïnte
resseerde verzamelaar bekoren w i l . En wie er zich door 
laat verleiden is verloren. Als men het geluk heeft nog 
eens een vri j grote partij van deze zegels op de kop te 
kunnen t ikken, dan valt op dat er nogal wat schijnbaar 
kapotte zegels tussen zi t ten. Gooit u ze niet meteen weg, 
want waarschijnl i jk zijn het geen gewoon beschadigde 
zegels - tenminste gezien door het filatelistische oog 
waarmee u toch kijken moet. U heeft misschien vooraf-
stempel ingen, of zoals we tegenwoordig ook wel zeggen 
, ,precancels", gevonden. 

Vooraf stempeling 
Emmen Dr. 21 feb. 1896 
op V2 cent roze met 
,,Abklatsch" op 
achterzijde 

Voorafstempelingen met 
scheur en snijrand. 
Heerie 28 januari 1896 en 
Amsterdam!! september 
1884 

De NVPH-cataiogus vermeldt alleen de waarschijnl i jk wel 
door iedereen gekende Bossche tanding en verwijst ver
der naar bestaande literatuur. U moet weten dat bijna ie
dere plaats waar uitgevers van per iodieken woonden 
deze wijze van voorafstempelen kende. 
Een goed overzicht van de bekende literatuur over de 
Bossche tanding verscheen enkele jaren geleden en de
zelfde werkgroep hoopt bmnen afzienbare t i jd de resul
taten van haar verder onderzoek te publ iceren '^ . 
Op de laatst gehouden tentoonstel l ing te Emmeloord 
heeft u naast elkaar kunnen zien de Bossche tanding, de 
Abklatsch en de , , kn ip " . 
Waarom waren deze voorafstempelingen er eigenlijk? 
Wel , de drukker van periodieken uit de vorige eeuw wi l 
de, net als zi jn collega van nu, dat de post zijn krant zo 
snel mogel i jk bij de geadresseerde zou bezorgen. 
Daarom hielp hij de post een handje. Hij plakte stroken 
zegels op vellen met adressen, liet die stempelen op het 
postkantoor met het stempel waarin de datum en het 
uurkarakter het vermoedelijke t i jdstip van verzending 
aangaven. Thuisgekomen scheidde hij deze adressen 
voor de adresbanden. En hier begint de aardigheid. Want 
hoe scheidde hij? De één scheurde ze, de ander sneed 
ze keurig door, en weer een ander gebruikte een soort 
perforeerapparaat. Hierdoor ontstonden de vermink in
gen. 
Een ander duidel i jk kenmerk is de , ,Abklatsch". Doordat 
de vellen adressen op elkaar werden gelegd kwamen er 
afdrukken van de nog natte stempel op de achterkant 
van de adresband, bij vouwing dus binnen in de band. 
Soms is ook een duidel i jk kenmerk het gebruik door de 

Firmaperforatie B.K. 
op 2V2 cent uit Rotterdam 

post van een reeds verouderd stempel. Zo gebruikte bi j 
voorbeeld Leerdam voor dit doel nog zeer lang het twee-
letterstempel, en Doet inchem gebruikte nog jaren het 
franco-takje stempel. 
Uitvoerige gegevens over de plaatsen die voorafstempel-
den en op welke wijze de verschil lende stempels zijn te 
herkennen heeft Blom aangegeven in zijn publ ikat ie in 
het boekje van de Hagapost'". 

Bedrijf sperf oraties 

Circulaire nummer 955 van 31 maart 1875, nummer 99 gaf 
in artikel twee aan: , ,Op daartoe door belanghebbenden 
aan dit Département ingediend verzoek, is vergunning 
verleend om, ter voorkoming van misbruiken door per
sonen uit hunne dienst de frankeerzegels, welke zij voor 
hunne briefwisseling bij hoeveelheden inslaan, van een 
droog uitgedrukt of door f i jne doorbor ing verkregen 
naamcijfer of ander bi jzonder merk te voorzien, mits in 
diervoege aangebragt, dat de beeltenis en de waarde
vermelding van het frankeergeld niet geschaad wo rd t " . 
De genoemde mogeli jke droogindrukken zijn zeer zeld
zaam op zegel, maar bij de postwaardestukken komt men 
ze wel tegen. 
De ,,f i jne doorbor ing" , door de filatelisten f i rmaperfora
tie of , ,per f in " genoemd, werd heel lang als zegelver
mink ing gezien en werd dus niet in een verzameling toe
gelaten. Slechts enkele enthousiaste filatelisten hebben al 
van ouds het belang van de bestudering van deze f irma
perforatie ingezien. De bekendste bij ons is wel de heer 
Enschedé, die dit jaar voor de derde keer zi jn lijst met 
gegevens het licht deed z i e n ' ' . 
Een complete lijst van mogeli jke , ,perf ins" bij elkaar 
brengen is zeer moeil i jk. En op stuk - waardoor ook vast 
staat wie de gebruiker is, en wat dus de ingeperforeerde 
letters betekenen - is er bijna niets te v inden. Ten hoog
ste bij een handelaar die dit , ,verminkte" goed bij zijn 
uitschot bewaarde. 

Postwaardestukken 

Bij elke speciaalverzameling van postzegels horen vol -

'?lt^iHKii.i|lä t \ ' t ^M ")bi>^ctlaii()t 'M. 
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Proef voor de kleine kaart uit 1877. Voor de kleine kaart zijn vijf
tien totaal verschillende proeven gedrukt, die elk nog in drie 
verschillende kleurencombinaties waren aangemaakt. Bovendien 
werden er nog twee soorten karton gebruikt^^ 
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gens mij essentieel ook die postwaardestukken die voor

zien zijn van dezelfde zegel indruk. Bovendien verleven

digen zowel brief als postwaardestuk een verzameling, 
terwi| l ze, doordat afstempelingen meer vertellen over de 
postale verwerking, een perspectief openen naar posthis

torisch verzamelen. 
Circulaire nummer 1044 van 17 november 1877 kondigt 
de kleine briefkaart aan met de zegelstempel van 2V2 
cent rechts en het staatswapen l inks. 
Het bijzondere aan deze kaart is dat ze voorkomt met 
twee soorten wapens: één met een grofgel i jnd en één 
met een f i jngeli jnd wapen. Bovendien bestaan er twee 
kleurvariëteiten: een violette en een grijsviolette, welke 
laatste ontstond door het gebruik van een inktsoort die 
direct in het daglicht verkleurde^. 

Dubbele briefkaart met tweemaal de 2V2 cent violet. Dit model 
werd gewijzigd omdat er te veel vergissingen ontstonden bij het 
afstempelen. Bij de latere uitgaven staat de antwoordkaart op de 
binnenzijde 

De dubbelkaart in dit type  bedrukt op de eerste en 
vierde zijde  bleek niet te voldoen en naar aanleiding 
van een rapport van de directeuren van de postkantoren 
Amsterdam en Den Haag wordt dit gewijzigd in de eerste 
en de derde zijde (2 oktober 1878). 
Doordat Nederland bij de Wereldpostunie (UPU) was 
aangesloten kwamen er kaarten in het grotere UPU

formaat. Deze kaarten, die werden aangekondigd bij cir

culaire 1135 van 21 maart 1881, waren gedrukt op karton 
dat aan de voorzi jde roze en aan de keerzijde wit was. 
Deze kaarten werden gedrukt in vellen van twint ig stuks. 
De dubbelkaarten zijn gedrukt in vellen van acht stuks, 
aangevuld met vier enkele kaarten op de onderste of bo

venste rij van het vel. 

Briefkaart met betaald antwoord in grote UPUformaat met de 
bekende foutdruk tekst kopstaand afgedrukt 

•%. <I. t l i H i . l  . l i l ! •«.»,11 r i ( i 
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Postbewi/sformulier van een hu\pkantoor, te herkennen aan de 
letter B achter het volgnummer 8 (na 1 oktober 1889 werd het 
model voor de hulpkantoren ingetrokken). Het stempel Harder
wijk IS een telegraafstempel 

De kleur van de kaarten wisselt regelmatig. Dit is een d i 

rect gevolg van het feit dat de papierleveranties om de 
twee jaar na aanbesteding aan andere fabrikanten werd 
gegund. 
Bij de dubbelkaart in dit formaat komt Nederlands meest 
spectaculaire foutdruk voor, waarvan slechts een twint ig

tal zou bestaan^^. Bij deze kaart is de tekst kopstaand af

gedrukt. De fou tdruk werd reeds gemeld in april f894. 
Ook de postbewijsformul ieren dragen de zegel indruk 
van 2'/2 cent. Hierover is reeds in het verleden geschre

| i ' I51Ll r.M | . \ \K 1898 I 
\ I KI 1 \ ( l . l \ ( , 

M' '1 I' P>i I I 11) 1 \ TROUW | 

I N t l l 1 D l G l N c , I 
KONINGIN Wii ntui ixAl. 
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f 1 11 I ! , 1 M 
1 11 ' 1 < V 

1 > > , . i ^ .. d ,1 , / i i i 
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Jubileumkaart afgestempeld Amsterdam 6 september 1898 ter ge

legenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina 
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ven door Da Costa'' ' en Dekker ' . Daarom wi l len we het 
hier alleen bij een simpele vermeld ing laten. 
Toen Koningin Wilhelmina de t roon besteeg gaf de 
„Vereenig ing Moed , Beleid en T rouw" in 1898 kaarten uit 
met het doel de vorstin te huldigen en de verenigingskas 
te spekken. Op het atelier van de Firma Mouton & Co 
werd de achterzijde van de kaart ontworpen en gedrukt 
op de briefkaarten die in extra zwaar kunstdrukkarton 
waren uitgevoerd. 
De oplage van deze kaarten was 70.000, waarvan er 
68.822 werden verkocht via de boekhandel ; op het post
kantoor waren ze niet te koop! De toeslag voor de ver
eniging was 5 cen t ' ' . De kaarten konden, net als de ge
wone kaarten, na 1 januari 1900 aan de postkantoren 
worden ingewisseld voor 2V2 cent. 

r 72*2 ««M«-««! 

Spoorwegbriefkaart 2V2 cent Amsterdam 4 januari 1892. Kennis
geving van aankomst, steeds gedrukt op de achterzi/de van de 
briefkaarten 

De Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij ge
bruikte de Nederlandse briefkaarten om kennis te geven 
van de aankomst van goederen welke afgehaald moesten 
worden ' ^ . 
Deze kaarten mogen beschouwd worden als de voor lo
pers van de latere spoorwegbriefkaarten^^. Omdat de 
kaarten bij afhaling van de goederen werden ingeleverd 
en de spoorwegmaatschappij deze waarschijnli jk vernie
t igde na ver loop van t i jd komt men deze kaarten niet 
vaak tegen. Voor zover gedrukt op kaarten met de zegel-
indruk 21/2 cent van 1876 zijn mij bekend. 
Op de achterzijde van de kleine kaart: 
model 144 afstempeling: 20 september 1880 
model 144C afstempeling: 29 december 1880 
Op de achterzijde van de grote kaart: 

MODEL 144 C 
model 361 
model 361 
model 361 
model 1030 A 
model 1030 A 
model 1030 A 
model 1031 

model 1031 
model 1033 
model 1033 
mode l 1033 A 

(collectie Postmuseum) 
zonder d rukda tum 
met d rukdatum 6. 5.95 
met d rukdatum 28.11.98 
met drukdatum 16. 3.95 
met d rukdatum 6 7.96 
met d rukdatum 1. 3.97 
zonder d rukmerk , |aartal 
(Collectie Postmuseum) 
met d rukdatum 23 6 98 
zonder d rukda tum 
met d rukdatum 16. 3 95 
met d rukda tum 12.10.97 

afstempel ing 25 7 81 
afstempel ing 15 3 99 
afstempel ing ? 
afstempel ing 15.2.96 
afstempel ing ? 
afs tempel ing 3 5.97 
afstempel ing 22 4.97 

189 
ongebru i k t 
a fs tempel ing 6 8 98 
afs tempel ing 4 1 92 
afs tempel ing 29 6 95 
afstempel ing 4.3 98 

Eigengemaakte prentbriefkaart op de achterzijde van een 2V2/ 
centskaart. Wat zou de afzender precies bedoeld hebben? Af-
stempelmg 30 augustus 1890 

Deze lijst zal wel niet vol ledig z i jn, maar omdat tegen
woord ig de kaarten weer veel bestudeerd worden door 
stempelverzamelaars hopen we dat er misschien enkelen 
ook eens de achterkant van de kaarten met stempel Am
sterdam wil len beki jken. Voor meldingen van gebruiksda-
ta, en/of andere model len, houden we ons aanbevolen. 

Prentbriefkaart 
Niet onbesproken moet natuurl i jk blijven dat sinds 1 april 
1892 de prentbriefkaart officieel zijn intrede deed. Het tarief 
voor frankering werd 2V2 cent. 
De mode om prentbriefkaarten te versturen begon waar
schijnli jk in de Frans-Duitse oor log. Bij ons werden op de 
achterzijde van de kaarten vaak tekeningen gemaakt of 
werden er afbeeldingen op gedrukt. De bekendste zi jn 
wel de prentjes door de f i rma Schemm uit Neurenberg, 
op de binnen- en op de buitenlandse kaart afgedrukt bij 
gelegenheid van de internationale tentoonstel l ing in Am
sterdam, die gehouden werd van 16 april tot en met 31 
oktober 1883. Hij drukte t ien verschillende prentjes af op 
de achterzijde van de kaarten'^. Uit die t i jd zijn ook kaar
ten bekend met prentjes uit Valkenburg. Op de voorzi jde 
van de kaart kwam in 1886 een afbeelding. In Wagenin
gen werd uitgegeven de kaart met de afbeelding van Ho
tel de Wageningsche Berg, gedrukt in de kleur van de 
waardestempeP'. 
U ziet er is nog veel interessants wat door velen achte
loos wordt voorbi jgegaan. Maar begint u zich te interes
seren dan boeit alles, zelfs de randgebieden van de filate
lie. 

Hotel de Wageningsche Berg is waarschijnlijk de oudste bnef-
kaart met een afbeelding op de voorzijde. Omdat Wageningen 
geen station had stempelde het station Ede zijn vertrekstempel 
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Klein kaartje uit een kinderpostspeldoos uit de laatste jaren van 
de vonge eeuw 

Als aardigheidje zij nog vermeld dat ook in die t i jd de 
kinderen al speelden met postzegeldozen. Uit zo 'n doos 
een spelkaart met een imitatie 2V2 cent. 

Tot besluit 

Dit artikel maakt geen aanspraak op vol ledigheid. Het vi-il 
alleen een vingerwijzing zijn naar al wat reeds bekend is 
over deze emissie én een beetje stof aandragen om u aan 
te sporen verder te gaan met het bestuderen van deze 
feestelinge. 
Dank zeg ik aan hen die me aanspoorden tot het schri j
ven. Aansporen was nodig. Verzamelen is een interes
sante bezigheid, er over vertellen ook, maar iets op 
schrift zetten is een corvee. 
Dank ook aan hen die me hun gegevens beschikbaar 
stelden. Vooral dank aan de heer Dekker, die 20 goed 
was de tekst minitieus door te wi l len nemen en van kr i t i 
sche aantekeningen te voorzien en aan de heer Broek
man, voor enkele aanvullingen die hij gaf en aan de heer 
Kamphuis van het Postmuseum, die me geduldig liet 
snuffelen in het bezit van dit museum. 
Voor aanvullingen houdt het Bondsdocumentat iecentrum 
zich aanbevolen. Het adres kunt u iedere maand vinden 
onder het Bondsnieuws. 
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ingezonden 

correct 

In nummer 6 van het Maandblad 
komt op bladzijde 360 een notit ie 
voor van P. Mijnarends inzake het 

scheefgedrukte middenstuk op de 
Tennesseezegel. 
Een van mijn Amerikaanse postzegel
vr ienden, die ik hierop attent maakte, 
schreef mij terug dat de weergave 
van de vlag van Tennessee op de ze
gel correct is, want alle vlaggen zi jn 
tevoren gecontroleerd aan de hand 
van het , ,charter" van de betreffende 
vlag. 
Het is evenwel gebleken dat in Ten
nessee het charter niet goed gelezen 
of verkeerd geïnterpreteerd is. Van 
het begin af is daar een vlag gemaakt 
die niet in overeenstemming is met 
het betreffende charter. 

Gaarne geef ik deze aanvulling op de 
bijdrage van de heer Mijnarends bij 
dezen door. 
Ir. H. A. L. M. HUSTINX, Zwolle. 

STUDIEGROEP „VELRANDBIJZON-
DERHEDEN, PLAAT- EN ETSING-
NUMMERS" 

Op 4 september 1976 is in het Post-
museum te 's-Cravenhage opgericht 
de studiegroep ,,Velrandbijzonder-
heden, plaat- en etsingnummers", 
met voor lopig 35 leden. 
Het bestuur is als volgt samenge
steld: G. H. F. Meijer ing, voorzitter, 
S. U. Ottevangers, secretaris en Chris 
Leevendig penningmeester. De jaar
lijkse bijdrage per lid bedraagt ƒ 15,— 
(van 1 september tot 1 september). 
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Overzicht van de 
postzegelroUen sinds 1936 

■ ■■■■■■■ ■iiiinmi—tiii.iiii.iii. 
.Jbi l : t l lÄNO: 

De Filatelistische Dienst van het staatsbedrijf der Poste

r i jen, Telegrafie en Telefonie heeft in nauwe samenwer

l<ing met de Directie Zegelwaarden te Haarlem, de Stich

t ing Het Nederlandse Postmuseum en met het Bondsdo

cumentat iecentrum van de Nederlandse Bond van 

FilatelistenVerenigingen een overzicht opgesteld van de 
postzegelroUen die sinds 1936 door PTT zijn vervaardigd. 
Met dank aan de heer) . H. de Rijter, hoofd van deze dienst, 
drukken wij het overzicht hieronder af. 

A. Ongenummerde rollen/normaal papier/watermerk/ 
Arabische gom 

B. Genummerde rollen/normaal papier/watermerk 

Maand/ aar 
I e oplever ing 

juni 
mrt. 
okt . 

mei 

jul i 
jul i 
sept. 

mrt. 

febr. 
dec. 
nov. 
mei 
april 

okt . 

sept. 
april 
juni 
mei 
ju l i 
mrt. 
mrt. 
jun i 

1936 
1938 
1940 

1941 

1936 
1936 
1937 

1940 

1949 
1957 
1963 
1964 
1965 

1949 

1953 
1961 
1964 
1965 
1964 
1961 
1961 
1964 

Emissie 

Vliegende Duif 
(Lebeau) 
Vil et (grijs) 
3 et 
7V2 et + 2V2 et 

met gui l locheopdruk 
7V2 et + 2V2 et 

Koningin Wilhelmina 
(Vetli) 
5 et 
6 et 
12'/2 et (blauw) 

Koningin Wilhelmina 
(van Konijnenburg) 
5 et 

Cijfertype 
(van Krimpen) 
2 et. 
4 et 
5 et 
7 et 
8 et 

Koningin Juliana 
(Hartz en faee) 
10 et 

Koningin Juliana 
(Hartz en profil) 
10 et 
12 et 
15 et 
18 et 
20 et 
25 et 
30 et 
40 et 

Aantal 
per rol Bijz. 

1000/500 
1000 
500 + 500 

500 + 500 

1000/500 
1000 
1000 

1000/500 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1000 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

Maand/jaar 
I e opl 

jan. 
jul i 

jul i 
april 

nov. 
mei 
aug. 
o k l . 
aug. 
aug. 
aug. 
ju l i 
april 
okt. 
aug. 
aug. 
mei 
sept. 
aug. 
nov. 
nov. 
nov. 
jul i 
dee. 
nov. 
sept. 
jan. 
mrt. 
mrt. 

Bvering 

1967 
1965 

1966 
1967 

1966 
1966 
1968 
1965 
1968 
1965 
1965 
1968 
1966 
1968 
1965 
1965 
1967 
1965 
1969 
1965 
1967 
1965 
1967 
1965 
1969 
1965 
1968 
1967 
1967 

Emissie 

Cijfertype 
(van Krimpen) 
2 et 
8 et 

De/fawer/cen 
(van Heel) 
10 et 
idem 

Koningin Juliana 
(Hartz en profi l) 
10 et 
12 et 
idem 
15 et 
idem 
18 et 
20 et 
idem 
25 et 
idem 
30 et 
40 et 
idem 
45 et 
idem 
50 et 
idem 
60 et 
idem 
70 et 
idem 
75 et 
idem 
80 et 
95 et 

Aantal 
per rol 

1000 
1000 

1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
500/1000 
1000 
500 
500/1000 
1000/500 
500 
500 
1000/500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
1000/500 
500 
500 
500 

Bijz 

S» 
A ' 

A 
S 

A 
A 
S 
A 
S 
A 
A 
S 
A 
S 
A 
A 
S 
A 
S 
A 
S 
A 
S 
A 
S 
A 
S 
s 
A 
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C. Genummerde rollen/fosforescerend papier/watermerk E. Genummerde rollen/fosforescerend papier/zonder wa
termerk/synthetische gom 

febr 

okt . 
febr. 

aug. 
febr. 

nov. 
febr 
nov. 
okt. 
mrt. 

aug. 
okt. 
okt . 
okt. 
okt 
okt . 

1967 

1969 
1967 

1968 
1967 

1969 
1969 
1971 
1971 
1967 

1969 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

Koningin Juliana 
(Hartz en profi l) 
12 et 

idem 
15 et 

idem 
20 et 

idem 
25 et 
30 et 
40 et 
45 et 

idem 
50 et 
60 et 
70 et 
75 et 
80 et 

1000 A 
(Rotterdam en 
DenHaag) 
1000 
1000 

S 
A 

(rot terdam en 
Den Haag) 
1000 
1000 

S 
A 

(Rotterdam en 
Den 
1000 
1000 
1000 
500 
500 

Haag) 
S 
S 
S 
S 
A 

(Rotterdam en 
Den 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

Haag) 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

S = synthetisehe gom 
A = arabisehe gom 

D. Genummerde rollen/normaal papier/zonder water
merk/synthetische gom 

resp maand/jaar 
I e oplevering 

okt. 1969 
okt . 1969 
)an. 1971 
nov. 1972 
|an 1970 

Emissie 
Juliana Regina 
ƒ 1 . -
ƒ1 ,25 
ƒ1 ,50 
ƒ 2 , -
ƒ2 ,50 

Aantal 
per rol 

500 
500 
500 
500 
500 

Bi|z. 

28 april 
4 mei 
3 mei 
5 mei 

1969 
1970 
1971 
1972 

2 juni 1972 

febr. 
|uli 
mrt. 
jan. 
febr. 
april 
juni 
april 
jun i 
febr. 
april 

4 jul i 
1 nov. 

1 mei 

26 febr. 

1 april 

jun i 

1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1976 
1972 
1972 
1972 
1972 
1975 

1972 
1972 

1973 

1975 

1975 

1976 

25 et 
25 et 
25 et 
30 et 

Thorbecke 
30 et 

Juliana Regina 
30 et 
35 et 
40 et 
45 et 
50 et 
55 et 
60 et 
70 et 
75 et 
80 et 
90 et 

Nederlandse Vlag 
20 et 
25 et 

Europazegels 
35 et 

Amsterdam 700 /aar 
30 et 

35 et 

Cijfertype 
(Crouwel) 
5 et 

10 et 

25 et 

500 
500 
500 
500 

500 

1000 
1000 
500/1000 
500/1000 
500/1000 
1000 
500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 

500 

500 
tweezijdig getand 
500 
tweezijdig getand 

1000 
tweezijdig getand 
1000 
tweezijdig getand 
1000 
tweezijdig getand 

/> 

n^ïsj i 

Voor een overzicht van de vóór 1936 aangemaakte rollen 
wordt verwezen naar de uitgave ,,Poko issues of The Ne
therlands", revised edi t ion, van Burton E. Bauder. Deze 
uitgave is alleen in het Engels verschenen. 
Sommige vellenzegels van vóór 1940 zijn in verschil lende 
kleuren aangemaakt. Vermelding in bovenstaande opgave 
van een kleur achter een waarde geeft aan dat alleen van 
die kleur postzegelrollen zi jn aangemaakt. 
De genummerde rolzegels zijn voorzien van een tel-
nummer aan de keerzijde van elke vijfde zegel. 

N.B. Voor een opgave van de rolzegels welke thans in de 
verkoop zijn wordt verwezen naar het laatstverschenen 
overzicht verkrijgbare postwaarden, dat op aanvraag 
wordt toegezonden door de Filatelistische Dienst, Prinses 
Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage. 
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Het fluitschip Maen 
op een 
Mauritius-zegel 

door Peter Ibbotson F.R.P.S.L. 

Peter Ibbotson, wonende te Bromley, Engeland, is wel
licht de internationaal meest bekende Mauritiusspecialist 
en -publicist. Zijn jarenlange studies over de postzaken 
betrekking hebbende op Mauritius brachten hem onvermij
delijk tot onderzoek naar gegevens uit de Hollandse tijd 
op Mauritius. 
Hij ontdekte pas ongeveer zes jaar geleden het bestaan 
van de oudst bekende brieven der Hollanders. Hij vond 
dit een voor de Nededandse filatelisten toch wel interes
sant onderwerp. Daarom heeft hij aan een Nederlandse fi-
latelierelatie aangeboden daarover een artikeltje te publi
ceren in ons Maandblad. De vertaling is voor de verant
woording van die relatie. De hoofdredactie heeft dit aan
bod zoals men ziet gaarne aanvaard. 
F. L. Maas M.R.P.S.L. 's-Cravenhage. 

Op 2 jul i 1976 gaf Maurit ius een serie van vijf postzegels 
uit, waarop schepen werden afgebeeld welke eertijds be-
t rokken waren bij de verzending van post. Voor Neder
landse verzamelaars is ongetwi j fe ld interessant dat op de 
hoogste waarde dezer serie, de 2.50 Rupee, een Hollands 
zeventiende eeuws f luitschip is afgebeeld, de Maen 
(1638). 
Tot de keuze van deze afbeeldingen gaf de stoot een ge
sprek dat ik mocht hebben met de Postmaster General 
van Mauri t ius. De afbeelding van post vervoerende sche
pen moest mijns inziens aantrekkeli jk z i jn. Toen deze 
suggestie werd aanvaard kon ik tot mijn genoegen de 
ontwerper helpen aan materiaal voor de afbeeldingen. 
Waarom zou nu een Hollands schip worden gekozen 
voor een zegel van Maurit ius en in hoeverre was dit 
schip betrokken bij de postverbinding met dit eiland in 
de zeventiende eeuw. 

In een fles 
Tot 1638 was er geen bl i jvende vestiging van de toenma
lige handeldri jvende naties op Mauri t ius geweest. Het ei
land werd slechts aangedaan als schuilplaats voor slecht 
weer, voor reparaties en voor bevoorrading. Dan werden 
soms brieven in een fles gestopt en in een boom gehan
gen op Kuiperseiland bij de noordwestkust. Een volgend 
schip nam dan die brieven mee voor bestemmingen lig
gende op de reisroute. 
Reeds in 1598 had de Hollander Van Warwijck voor de 
Hollanders formeel bezit genomen van het eiland en de 
door de Portugezen gebruikte naam Cirné - ook wel St. 
Apol lonia - veranderd in Mauri t ius, naar de stadhouder 
Maurits van Nassau. In 1638 plaatste de Vereenigde 
Oost-Indische Compagnie op de zuidoostkust (Zuid
oos te r Haven) een gouverneur, het opperhoofd Cornells 
Simonszoon Coyer, met 25 man. Deze eerste groep 
kwam aan op 7 mei 1638 met de Maen, slechts vier we
ken vóór de landing van de Fransen. 

Oudste brief 
Men begon aan de bouw van het fort Frederick Hend-
rick, aan de bewerking van de grond en zette zich reeds 
dadeli jk aan het zoeken naar ebbenhout, dat naar ver
wacht werd het voornaamste exportartikel zou worden. 
Opperhoofd Coyer schreef een uitvoerig rapport over 
zi jn reis aan zi jn lastgevers, de Hoogmogende Heren van 
de Vereenigde Oost-Indische Compagnie te Amsterdam. 
Hij legde verantwoording af van uitgaven en middelen en 
verstrekte een opsomming van de namen van zijn l ieden. 
Voorts verstrekte hij een tekening van het fort, deelde 
mede hoe hij er in geslaagd was de Fransen vóór te zi jn 
en gaf een uiteenzett ing van de vorderingen van het 
werk en van de verdere plannen. 
Deze zeer interessante en historisch van betekenis zi jnde 
brief, gedateerd 31 juli 1638, ging mee met de Maen toen 
dit schip afvoer naar Batavia, alvorens naar Holland terug 
te keren. Deze brief wordt bewaard in het Algemeen 
Rijksarchief te 's-Cravenhage. Het is de eerste brief ge
schreven uit een permanente vestiging op Maurit ius; nog 
sterker: het is de oudst bekende brief ooit van Maurit ius 
verzonden. Geen van de oudere aan boord geschreven 
brieven die op Maurit ius in flessen werden gedepo
neerd is ooit gevonden. 
De marit iem-postale geschiedenis van Maurit ius begint 
dus met de Maen en het zal daarom wel duideli jk zijn 
waarom mijn voorstel dit schip op een der zegels af te 
beelden zo geredeli jk werd aanvaard. 
Nog een aardige bi jzonderheid is dat de ontwerper zijn 
ontwerp kon baseren op beeldend materiaal dat werd 
verstrekt door het Nederlands Scheepvaart Museum. 
Ten slotte is nog interessant te vermelden, dat de eerste 
brief welke op Maurit ius als bestemming werd ontvangen 
werd afgeleverd door het f luitschip Roch op 6 september 
1638, uiteraard een brief van de V.O.C, gericht aan 
Coyer. Ook deze brief wordt bewaard in het Algemeen 
Rijksarchief. 
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Nogmaals de 35 cent 
jubileumzegel 1923 in de 
tanding 11 x 11 

S - I Ö ^ J 

%#IP- ::^j_k^m 

/.(n/cs een uitgerekt exemplaar van de waarde 35 cent 1923 tanding llxIVh waarmee de 
briefschnjver een tanding 11 x 11 heeft vervaardigd Rechts een echt exemplaar 35 cent tan
ding 11 X 11 gelegd op dit uitgerekte exemplaar waardoor duidelijk het verschil in breedte 
zichtbaar wordt 

il 

De tot nu toe enig bekende onge
bruikte waarde 35 cent in de tanding 
11 X 11 die zich in particuliere han
den bevindt 

Gezien het feit dat de zeldzame tanding 11x11 van de 
waarde 35 cent van de Jubileumzegel 1923 nu ook m de 
Speciale Catalogus opgenomen is, maar er klaarblijkeli jk 
toch nog steeds veel misverstanden over bestaan zou ik 
aan de hand van enkel reacties op de artikelen van mei 
1975 en april 1976 toch nog eens op deze materie wi l len 
ingaan In verband met de belangri jkheid van de reactie 
van N G Harmse uit Den Haag lijkt het nutt ig zijn brief 
m zijn geheel hieronder af te drukken De zegel waar
over de heer Harmse schrijft is de zegel links op afbeel
ding 1 welke dezelfde is als de onderl iggende zegel 
rechts op deze afbeelding 

,,Naar aanleiding van uw laatste aflevering in het Maand
blad voor Philatelie, betreffende de tanding van de jubi
leumzegel 1923 van 35 cent las ik uw verhandeling m het 
meinummer van het vorig jaar nog eens door en viel 
mijn oog op uw mededeling dat er nog nooit een derge
lijke zegel m de tanding IIVi 11 gevonden is 
Dat ben ik natuudijk met u eens Maar wat denkt u van 
deze zegel in de tanding 11 IVIi^ Daarvan zijn er legio 
Een van de in mijn bezit zijnde exemplaren in deze tan 
ding, hetwelk hierbij gaat heb ik eerst in een bakje water 
gelegd Aanvankelijk bleef het op de bodem liggen, maar 
na een paar uur dreef het aan de oppervlakte Kennelijk 
was door de watennwerkmg de zegel uitgezet, lichter 
geworden en gaan drijven Ik heb toen de zegel afgedept 
in een droogboek en de nog natte zegel gemeten op 
tanding 11 11 Daarna heb ik deze nog steeds natte zegel 
met gluton op bijgaand (giro)-strookje geplakt, in het 
droogboek gelegd en m een sterke klem geplaatst Resul

taat zoals u ziet nog steeds 11 11 Ik heb het zegelbeeld 
voor en na het experiment gemeten 
Voor het weken was de lengte Id^li mm, daarna 29 mm 
De breedte bleef nagenoeg gelijk, zodat daar de tandmg 
11 bleef Ik besef heel goed dat ik met deze zegel iets 
gedaan heb wat filatelistisch niet geoodoofd is, maar 
mijn opinie is dat men zeer voorzichtig moet zijn bij aan
koop van een gebruikt exemplaar van deze zegeJ in de 
tandmg 11 11, tegen een waarschijnlijk pittig pnjSje De 
mate van vochtigheid waarmede deze zegels destijds 
werden opgeplakt - men denke aan de gebruikelijke 
kletsnatte postzegelbevochtigers - en de druk waaraan 
deze nog natte zegels hebben blootgestaan tijdens het 
transport, kunnen er de oorzaak van zijn geweest dat de 
ene zegel meer is uitgezet - langer geworden - dan de an
dere Mijn conclusie is dan ook dat alleen ongebruikte 
exemplaren in de tandmg 11 11 met originele gom als 
echt zijn te beschouwen Met gebruikte exemplaren - die 
er zeker zijn - zij men extra voorzichtig " 

Klopt niet helemaal 

In de reactie van de heer Harmse, waarvoor wi j hem har
teli jk danken, komt nu precies naar voren waarom deze 
tandmg aanvankelijk door de commissie van samenstel
l ing van de N V P H -catalogus als niet bestaand werd af
gewezen De redenering van de heer Harmse klopt ech
ter niet helemaal, zoals getracht wordt rechts in afbeel
ding 1 aan te tonen 
Natuurli jk heeft briefschrijver gelijk als hij zegt dat tan
dmg 11x11 vri j gemakkeli jk na te maken is Wel dient 
daarbij echter opgemerkt te worden dat om na te gaan of 
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Links een echt exemplaar tanding 11 x 11 
Rechts een - waarschijnlijk - vals exemplaar, herkenbaar aan de 
vervalste tanding 

een dergeli jk exemplaar al dan niet uitgerekt is, een 
nachtje in het water en daarna normaal laten opdrogen 
waarschijnli jk voldoende is om vast te stellen of men met 
een 11x11 V2 perforatie te maken heeft. Er is echter een 
nog veel gemakkeli jker methode om uit te maken of de 
zegel al dan niet echt 11x11 geperforeerd is, namelijk het 
formaat. Zoals de heer Harmse reeds meedeelt is de 
lengte van het zegelbeeld van 28V2 mm veranderd in 29 
mm. 
De breedte bleef nagenoeg ge l i j k ! ! ! ! Dit laatste nu is het 
direct zichtbare verschil met een echte 11x11. Een 35-cent 

Dezelfde exemplaren als afbeelding 2, vergroot. Bij het valse 
exemplaar (rechts) zijn de ontbrekende hoekjes uit de oorspron
kelijke tanding zichtbaar, terwijl deze bij het echte exemplaar 
(links) ontbreken 

jubi leumzegel in het lange formaat, zoals alle 11x11-
perforaties die tot nu toe gevonden z i jn , zi jn zonder 
ui tzondering ook van het smalle formaat - zie het artikel 
van mei 197S. De breedte van de zegel, zoals die door de 
heer Harmse werd vervaardigd, veranderde echter niet 
omdat de zegel niet in de breedte rekbaar is - zie we
derom het artikel van mei 1975. Zoals het rechter ge
deelte van afbeelding 1 aantoont, waarbij een echt 
exemplaar 11x11 op de zegel van de heer Harmse werd 
gelegd, bli jkt dat een simpel opmeten van de breedte 
van de verschillende zegels reeds voldoende geacht kan 
worden om uit te maken of de desbetreffende 11x11-
perforatie al dan niet echt is. 

Veertig jaar oude vervalsing 

Een andere zeer interessante l l x l l - t a n d i n g werd gezon
den door de heer Kersemaekers uit Zeist (de rechterze-
gel van afbeelding 2). De heer Kersemaekers heeft deze 
zegel reeds meer dan veertig jaar in zijn collectie; dat wil 
zeggen dat deze hierin opgenomen moet zijn op het 
moment dat de tanding normaal genoteerd stond in de 
catalogus en er nog geen vuilt je aan de lucht was. Wel 
stond de zegel toen reeds hoog genoteerd zodat er reeds 
vervalsingen bekend geworden waren. Korteweg waar
schuwt hiertegen dan ook in zi jn catalogus uit 1936. Er 
vallen twee dingen op bij het aanschouwen van deze ze
gel. Ten eerste dat hij van het korte formaat is en ten 
tweede dat de tanding wel erg regelmatig is. Het verschil 
in lengte is in dit geval minder uitgesproken dan het ver
schil in breedte, de rechterzegel is namelijk veel breder 
dan de linker. De afmetingen van de zegel kloppen dus 

Dezelfde exemplaren als afbeelding 2, nog sterker vergroot. Dui
delijk zichtbaar is dat de echte zegel (links) een rafelige tanding 
vertoont, terwijl dat bij het valse exemplaar (rechts) in veel min
dere mate het geval is 
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niet met de tot nu toe gevonden afmetingen van de 
l l x l l - e x e m p l a r e n . 
Dit is echter geen argument om nu onmiddel l i jk te zeg
gen dat deze zegel vals is, gezien het feit dat er best een 
11x11 in kort formaat zou kunnen bestaan, hoewel één 
en ander natuurli jk niet waarschijnli jk is. Derhalve werd 
de zegel in kwestie eens naast een echte 11x11 gelegd, 
waarbij onmiddel l i jk de zeer regelmatige tanding opvalt. 
Vervolgens werden beide zegels onder de microscoop 
bekeken, wat bij een betrekkeli jk lage vergrot ing afbeel
ding 3 oplevert. Hierop is de linkerzegel de zegel in 
kwestie en de rechterzegel de echte tanding 11x11. Het 
valt dan op dat bij de linkerzegel op verschil lende plaat
sen kleine uitsparingen in de tanden bestaan, terwi j l dat 
bij de rechterzegel niet het geval is. Vergroten we nog 
wat meer dan valt op dat de linkerzegel aan de uiteinden 
van de tanden veel minder rafels vertoont dan de rech
ter, de echte 11x11 tanding. 
Naar mijn mening dienen de ontbrekende hoekjes uit de 
tanden van de zegel in kwestie beschouwd te worden als 
overgebleven delen van de vroegere echte tanding, die 
natuurli jk 11 Vi zal zijn geweest. Men nam namelijk brede 
35-centzegels in de tanding 11x11 Va, knipte de tanden 
van de verticale rand eraf en bracht er een nieuwe tan
ding aan, namelijk een 11-tanding. Het zal duidel i jk zi jn 
dat men op deze wijze niet aan het eind van deze 
nieuwe tanden rafels kan verwachten, omdat deze alleen 
ontstaan bij het afscheuren van twee aan elkaar vastzit
tende zegels. Bij de valse zegel zi jn echter wel aan de 
boven- en onderzi jde rafelige tanden te z ien, want de 
horizontale zijde was immers reeds 11 getand, zodat hier 
geen kunstgrepen op verricht behoefden te worden (Af
beeldingen op bladzijde 578). 

Kenmerken van vervalsing 

Concluderend zal het u duidel i jk zi jn dat naar mijn me
ning de zegel in kwestie een vervalsing is, die aan de 

Eerste postdaden van 
drs. A. W. van Ommeren 
Staatssecretaris dr. M. H. M. van Halten van Verkeer en 
Waterstaat kwam op 1 september zelf naar Hoorn om er 
- één dag te vroeg - de officiële aanbieding bij te wonen 
van de postzegel die het 75-jarig bestaan van de drukkers
organisatie in ons land markeert en om te vertel len dat 
de posterijen onmogel i jk goedkoper kunnen werken en 
dat de drukkers rekening zullen moeten houden met 
steeds stijgende posttarieven. Dagbladen en t i jdschri f ten 
komen er volgens de staatssecretaris nog genadig af. 
De aanbieding geschiedde in aanwezigheid van verte
genwoordigers van PTT van Gedeputeerde Staten, ge
meenteraad, vele drukkers uit het kleinste district van het 
Koninkli jk Nederlands Verbond van Drukker i jen, het 
Huis Enschedé te Haarlem, waar de postzegels worden 
gedrukt en jonkheer J. W. Sandberg, de ontwerper van 
de zegel. De voorzitter van de drukkersorganisatie, mr. 
R. A. Levisson nam een ingelijst vel van deze zegels in 
ontvangst van drs. A. W. van Ommeren , de hoofddirec
teur Post. 
Ter gelegenheid van het drukkers jubi leum op 1 novem
ber, waarvan de viering op 26 november haar hoogtepunt 
bereikt in het RAI-Congresgebouw te Amsterdam, wordt 
in het Van Coghmuseum te Amsterdam een tentoonstel
l ing ,,Drukpers en v r i jhe id " (ingaande 15 december) en 
in het Postmuseum te 's-Cravenhage (in maart 1977) een 

volgende punten is te herkennen: 
1. Het formaat is afwijkend van het tot nu toe gevonden 
formaat bij de l l x l l - t a n d i n g e n . 
2. De tanding is regelmatiger dan normaal. 
3. De kleine hapjes uit de tanden wi jzen op het bestaan 
van een reeds eerder aangebrachte tanding. 
4. De tanden van het valse exemplaar zijn horizontaal 
wel maar verticaal niet rafelig, terwi j l de tanden van de 
echte l l x l l - p e r f o r a t i e verticaal zowel als horizontaal wèl 
rafelig z i jn . 
Wie hierover een andere mening is toegedaan wordt 
hierbij u i tgenodigd deze kenbaar te maken. 

Tweede ongebruikt exemplaar 

Tenslotte nog de melding van een eerste ongebruikt 
exemplaar dat zich in particuliere handen bevindt, name
lijk een l l x l l - z e g e l met velrand. Deze zegel werd mij ge
toond door de heer Thaels uit Waalre, die mij het exem
plaar ter beschikking stelde om er een foto van te kun
nen maken (afbeelding A). Naar mijn mening is deze ze
gel geheel echt. De heer Thaels heeft de zegel omstreeks 
1936 gekocht van een postzegelhandelaar (Mebus) voor 
ƒ 75,—. Hierbi j had hij afgesproken dat hij eerst ƒ 50,— 
zou betalen, en na de officiële goedkeur ing door een ter 
zake kundige commissie de rest van het geld. 
Er zijn derhalve tot nu toe twee ongebruikte exemplaren 
35 cent 11x11 bekend, waarvan één in het Postmuseum 
en zeven exemplaren gebruikt waarvan twee in het Post-
museum. Dat er zo weinig l l x l l - e x e m p l a r e n gemeld 
worden geeft aan dat deze tanding toch wel erg zeld
zaam moet z i jn . Nogmaals zouden wi j ieder die denkt 
een desbetreffend exemplaar in zi jn bezit te hebben wi l 
len aansporen dit te laten weten, om zodoende even
tueel nog meer inzicht en overzicht te krijgen aangaande 
één van de zeldzaamste perforatievariëteiten der Neder
landse postzegels. 

GERT HOLSTEGE 

Op 2 september leidde Johan Bodegraven de verkoopac
tie in van de zegel-met-toeslag die op die dag verscheen 
voor de vijftigjarige Stichting het nationaal Rheumafonds'. 
De hoofddirecteur Post, drs. A. W. van Ommeren (rechts) 
overhandigde een vel van deze zegels in passepartout 
aan mr. M. Vrolijk, voorzitter van de Stichting, tevens 
Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland. 

expositie ,,Papier en d ruk" gehouden. Voorts wordt er 
een boek uitgegeven met bijdragen uit 25 landen: ,,Gra
fisch Neder land" , gewijd aan het onderwerp ,,Vri jheid 
van drukpers" . 

OKTOBER 1976 5 7 9 



HAFNIA 76 

„Postzegelparadijs in Kopenhagen" luidde de kop van 
een artikel waarin een van de Nederlandse ochtendbla
den aandacht schonk aan de internationale postzegelten
toonstel l ing „HAFNIA 76". Of de situatie door de post
zegels zelf dan wel door hun verzamelaars als paradijse-
li|k ervaren werd vermeldt de historie dan verder niet. 
Vast staat in elk geval dat er op een uitstekende wijze 
voor zonwer ing was gezorgd en dat de opstell ing op een 
zeer groot oppervlak alle gelegenheid bood de zegels 
goed te kunnen beki jken. Bovendien was de ruimte zo 
groot dat er ook in de tentoonstel l ing zelf ruimte was 
voor „z i t j es " . Daar konden niet alleen de geïnteres
seerde bezoekers maar ook hun wel l icht iets minder 
geïnteresseerde aanhang eens even uitblazen. Een aspect 
dat bij vele tentoonstel l ingen wel eens door ruimtege
brek in het gedrang komt. Alleen de volgorde van de ka
ders was niet alt i jd even gemakkeli jk te v inden. Als men 
aan het einde van een rij stond moest men soms heel erg 
zoeken naar het begin van de rij met de opvolgende 
nummers. 

Tentoonstelling met sfeer 

Wie niet alleen zuiver als bezoeker kwam maar ook 
enigszins met de organisatie kennis maakte viel het op 
dat alles in een bi jzonder prettige, we zouden haast zeg
gen huiseli jke, en toch bi jzonder efficiënte wijze was 
georganiseerd. De persoon van de heer Tage Buntzen, 
president van de Deense bond van fi latelistenverenigin
gen en van de tentoonstel l ing kwam hierin tot ui t ing. Als 
een diplomaat in de goede zin van het woord wist hij al
t i jd - en als regel in een uitstekend Frans, Duits en En
gels - het juiste woord op de juiste plaats te spreken. En 
doordat de spraak van de opperste leiding vanzelf door 
de medeleidinggevenden wordt overgenomen was het een 
bi jzonder genoegen dit geheel mee te maken. Er zullen 
onder de Deense filatelisten onder l ing ook wel eens 
problemen z i jn . Als gasten bij deze tentoonstel l ing heb
ben we ze in elk geval niet bemerkt en voelden we ons 
in deze kr ing onmiddel l i jk thuis. 

En nu: AMPHILEX 

Het is wel geen wonder dat voor de Nederlandse bezoe
kers - en dat waren er heel wat, zowel gewoon privé als 
, ,of f ic ieel" in het kader van de Amphi lexvoorbereiding, 
de gebeurtenissen van mei 1977 toch wel een schaduw 
vooruit w ierpen. In de AMPHILEX-stand zagen we grote 
borden hangen met afbeeldingen van de eerste uit te ge
ven bi jzondere zegels; toen nog een primeur maar in
middels hebt u ze - als u dit leest natuurli jk al lang 
gekocht. 
Alle inzenders en ,,off icials" waren uitgenodigd voor een 
Amphilexontvangst waarin een f i lm ons alle aspecten van 
Amsterdam als wereldstad toonde. Zelfs het ,,oudste be
roep" was er niet uit weggelaten! Daarna nodigde drs. H. 
de )onge, voorzit ter van het organisatiecomité, allen uit 
de volgende zomer naar Amsterdam te komen. Gezien 
de goodwi l l die de naam Amphi lex sinds 1967 heeft, en 
de goede ontvangst die men in Kopenhagen bereidde, 
behoeven we er niet aan te twi j felen dat het ,, internatio
nale f i latel istencircus" - om het nu maar eens oneerbie
dig aan te duiden - het volgend jaar met veel genoegen 
naar Amsterdam zal komen. 

Veel - ook officiële - belangstelling 

Het feit dat koningin-moeder Ingrid bereid was bij de 
opening aanwezig te zijn - de opening geschiedde door 
de minister van Publieke Werken - bewijst reeds dat de 
tentoonstel l ing in het centrum van de belangstelling 
stond. Er werd ook veel propaganda gemaakt. Zo zagen 
wi j op de stadsbussen - behalve op de dag dat ze net 
onder de tentoonstel l ing staakten - grote borden dat er 
voor 1.500.000.000,- Kronen aan postzegels te zien was in 
het Bella Centrum. Blijkbaar is men in Denemarken niet 
bang dat het noemen van een dergelijk bedrag overval
lers op een idee zal brengen. Waarbij we ons wel moe
ten realiseren dat een dergelijk bedrag misschien wel in 
staat is een niet deskundige te overbluffen maar dat na
tuur l i jk de werkel i jke waarde van een zo groot aantal 
topverzamelingen als op een dergelijke tentoonstel l ing 
bij elkaar is helemaal niet meer in geldbedragen te schat
ten is. Maar in elk geval, er kwamen heel wat bezoekers 
en die kwamen niet alleen om het blok dat ze op hun 
entreebewijs konden kopen maar ze keken ook naar de 
postzegels - en uit de aard der zaak naar de handelaren-
stands. 

Postgeschiedenis als speciale klasse 

Er komen steeds meer verzamelaars die meer wil len dan 
een verzameling zegels en eventueel ook stempels bij el
kaar brengen, maar die ook wi l len weten waarom die 
stempels gebruikt werden en hoe een frankering volgens 
de tarieven moest lu iden. Hun verzamelingen werden -
gedeelteli jk op grond van hun aanmelding en ook wel 
eens op initiatief van de tentoonstellingsorganisatie - in 
een aparte klasse ondergebracht. Helemaal zuiver was de 
indel ing niet. We zagen ook verzamelingen: de geschie
denis van bi jvoorbeeld Bohemen aan de hand van de 
postzegels. Dus niet zo zeer postgeschiedenis als wel po
lit ieke geschiedenis. Als wij een toekomstverwachting 
mogen uitspreken dan zien wi j deze klasse beslist in om
vang en in belangri jkheid toenemen. 
Het is natuurl i jk een sport om een uitgebreide verzame
ling topexemplaren van de klassieke emissies bij elkaar te 
kr i jgen. Zelfs een zeer kostbare sport. Maar het wordt 
nog sportiever wanneer men niet alleen mooie stukken 
bijeen brengt - en die waren er in de postgeschiedenis-
verzamelingen echt te zien - maar ook nog probeert 

Gastheren van de AMPHILEX-receptie tijdens de HAFNIA 76: Drs. 
H. de Jonge, voorzitter van het organisatiecomité, de heer S. 
Rietveld, vice-voorzitter, de heer P. A. Wijn, secretans-generaal 
en mr. J. de Boer Azn, voorzitter van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen. 
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Mevrouw Th. Poulie- van 't Moordende neemt haar ereprijs in 
ontvangst. 

meer te weten te komen en te vertellen over het hoe en 
waarom. Gaat u deze klasse op de Amphiiex maar eens 
goed beki jken. Uit de huidige filatelie is die niet meer 
weg te denken. 

Literatuur 

Ook deze klasse is niet meer weg te denken. Ze was bi j 
zonder goed opgesteld In een speciale ruimte waar ie
dereen de boeken en ti jdschriften ook kon inzien. En al 
zul len er wel een paar ti jdschriften „ v e r d w e n e n " z i jn , 
misschien leidt deze verdwi jn ing nog wel eens tot meer 
belangstelling voor de literatuur als zodanig en dan zal 
de uitgever het als propaganda-uitgave gaarne afstaan. 
F l . 

Bekroningen 

Nederland bereikte achter Duitsland (1) en Croot-

Brittannië (2) een eervolle derde plaats in de wereldran
gorde van de onderscheidingen: 

Driemaal groot goud en driemaal goud voor het echtpaar 
Poulie. |. Poulie met Nederland 1852 (plus erepri)s) en 
Nederlands-Indië, Curasao en Suriname, mevrouw Th. 
Poulie met Polen 1859-1870, groot goud. J. Poulie met 
Bulgarije en Montenegro, mevrouw Poulie met Polen 
1919, Krakau en Posen, goud. 

Zes maal verguld zilver: D. W. de Haan met Ontwikke l ing 
van het postverkeer Amsterdam-Hamburg tot 1876 (plus 
ereprijs), J. Kok Rzn met Portzegels 1-12 op brief, als
mede Nederland 1852-1891 op brief en Langstempels van 
de Nederlandse hulppostkantoren op brief, ). Poulie met 
Albanië (plus ereprijs). Polen, stads- en districtspost, en 
M. Vermeer met Frankrijk, algemene uitgiften voor de 
koloniën 1859-1881. 

Vijf maal zilver: H. Lyppens met Nederland 1852, C. Ho l 
stege met Nederland 1923, P. j . van Mu l lem met Neder
land 1864, Mevrouw Poulie met Polen-luchtpost, ). Poulie 
met Litouwen (beiden ereprijs) en D. Speksnijder met 
Columbus. 

Vier maal verzilverd brons: C. V. ten Brink met Nederland 
1913, P. J. Meurs met Textiel, ). ). Schretlen met Honga
rije en in de literatuurklasse de heer Kok met Langstem
pels van de Nederlandse hulppostkantoren. 

In de literatuurklasse bronzen medailles voor het nieuwe 
boekje over de Postwaardestukken van ). H. Broekman 
en Het Noorder l icht van de Nederlandse Vereniging van 
Skandinaviëverzamelaars. 

In de jeugdklasse verzilverd brons voor M. Koolhaas 
(Voorafstempelingen USA) en brons voor E. Schutten 
(Gebouwen) en M. L. Verhulst (Kinderleven). 

Het Maandblad was wegens het juryl idmaatschap van mr. 
A. van der Flier, secretaris van de Raad van Beheer, 
, ,bui ten meded ing ing" ingezonden. 

personalia 
In memoriam 
Marius Catharinus Samson 

In Rotterdam is op 87-jarige leeftijd 
overleden Marius Catharinus Samson, 
oud-notaris, oud-jur idisch raadsman 
en tevens erelid van de Nederland
se Bond van Filatelisten-Ver
enigingen. De heer Samson, die 
jarenlang voorzitter was van de ,,Phi
latelistenclub Rotterdam" (in de wan
deling ,,de club van Samson"), was 
één van de weinige kenners en ver
zamelaars in ons land van oud-)apan. 
Zijn verzameling genoot internatio
nale faam en het zal de vraag zijn of 
deze collectie binnen onze lands
grenzen zal bl i jven. 
Op de begraafplaats Crooswijck was 
de Bond vertegenwoordigd door de 

heer M. de Meijer. De heer L. Immink, 
voerde het woord namens de Philate
l istenclub Rotterdam en de heer ir. A. 
van der Heyden namens de Rotter-
damsche Phi latei isten-Vereeniging. 
Onder de vele aanwezigen was ook 
de heer J. C. Norenburg, oud-
hoofdredacteur en -administrateur 
van het Maandblad, met zijn echtge
note. 

Julien P. Jordens Ridder in de Leo
poldsorde 

De alom bekende Belgische filatelist 
Julien P. Jordens uit Antwerpen is 
door Zijne Majesteit Boudewi jn, Ko
ning der Belgen, benoemd tot Ridder 
in de Leopoldsorde voor u i tmun
tende diensten bewezen aan de fi la
telie in het algemeen. 
De 75-jarige heer Jordens is meer dan 
35 jaar lid van de Filatelistische com
missie van België, stichtend l id van 
de Belgische Academie voor Filatelie 
(zetel baron C. Caroly), stichter in 

1951, thans directeur, van de School 
der Filatelie te Antwerpen, deskun
dige inzake filatelie bij de rechtban
ken van de Handel- en Nijverheids-
kamer van Antwerpen, l id van de 
werkgroep ,, f i latel ie" voor het Ru
bensjaar 1977, erevoorzitter en erelid 
van talri jke groeperingen en postze
gelkr ingen, ridder in de Kroonorde, 
Ridder in de Orde van Leopold I I , ten 
filatelistische t i te l , t itularis van de 
Léon de Raaymedaille van het 
Maandblad, nationale medail le voor 
filatelistische verdienste (1932), let
terkundige prijs ,,Paul de Smeth" , 
gouden medaille van de School der 
Filatelie van Antwerpen, verder een 
honderdtal medailles, gedenkpennin
gen, bokalen, enzovoort , filatelistisch 
kroniekschri jver in Het Laatste 
Nieuws, De Nieuwe Gazet, La Se-
maine d'Anvers, Balasse Magazine, 
medewerker aan talloze kr ingbladen, 
waaronder De Postzegel, Le Philaté-
liste Beige, enzovoort, enzovoort . 
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Vijftig jaar geleden 
(Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 5e jaargang No. 10, 
oktober 1926). A. M. Benders, Jodichemdreef 4, Odijk 

- Congres zeventiende Philatelis-
tendag te Utrecht Verslag van 
enige op het Congres gehouden 
lezingen waarover red '76 zeer 
in het kort bericht - De heer 
Treslmg, directeur van het Post-
museum, gaf een overzicht van 
de totstandkoming van het mu
seum, waarvan de basis de 
collectie-Waller was FHij gaat 
daarna over op een warm plei
doo i voor de bestudering van de 
postgeschiedenis, waarbij het 
boek van mr dr Overvoerde, 
, ,De geschiedenis van het Post-
wezen in Nederland voor 1795" 
met ere genoemd word t Ook 
voor het jonge Postmuseum is 
de heer Tresling op dit gebied 
overal aan het speuren Dr P H 
van Cittert voorzit ter van de 
Utrechtsche Philatelisten Veree-
niging, stelt de toen brandende 
vraag ,,Yvert of Senf" aan de or
de FHij vindt de Senf-catalogus 
veel beter en pleit voor alge
mene invoering hiervan, waar
tegen natuurli jk protesten uit de 
vergaderzaal ieder moet geheel 
vri j bli jven FHoogstens zou men 
de handelaren kunnen vragen 

zich bij hun aanbiedingen aan 
een catalogus te houden 

De heer A ) Warren uit Epsom 
hield een als alt i jd boeiende Ie 
zing over enkele nieuwe vond 
sten en ontdekkingen bij de uit 
giften 1864, 1867 en 1872 van 
Nederland Hij vond bijvoor
beeld dat de 5 cent van 1864 
eerst gedrukt werd van een 
met-geretoucheerde plaat, welke 
plaat later bi jgewerkt is Hij 
toonde hetzelfde zegel van het 
vel zonder en met retouches 
Van de 10 cent 1867 vond hij dat 
het vel daarvan is opgebouwd uit 
acht b lokken van 25 zegels Hij 
had een droevig gevoel gekregen 
toen hij m het voorwoord van 
het in 1924 verschenen ,,FHand-
boek" , deel I I , gelezen had 
, ,omdat een Handboek van Ne
derland, Curasao en Suriname 
niet b innen afzienbare t i jd is te 
verwachten " Hij is bang, het 
verschijnen daarvan niet meer 
mee te maken 

Een laatste voordracht, van de 
heer Leon de Raay, over ,,Wat 
ons de Postzegeltentoonstell in-

gen geleerd hebben" , is niet 
kort samen te vatten 

- Nederland De portverlaging 
Al in de vorige rubriek vermeld 
Art VIM Het tarief voor brieven 
en briefkaarten naar Nederland-
sch Indie, Suriname en Curasao 
per landmail is gelijk gesteld aan 
het tarief per zeepost Dit geldt 
ook m omgekeerde richting Het 
port der briefkaarten naar de ko
lomen bedraagt 5 cent 
De 35 cent verscheen op papier 
met watermerk, het eerste rol-
zegel op dit papier is ook ver
schenen, namelijk de 15 cent 
Afbeelding van de valsche 
ƒ 10,—van 1913 

Afstempelmgen Afbeelding 
van het speciale stempel van de 
Utrechtsche Philatelistendag Op 
de speciale aantekenstrookjes 
had de ambtenaar met rode inkt 
vermeld ,Nederl Fehilatalis-
tendag" 

- Een toestel ter herkenning van 
valsche, vervalschte, geflikte ze
gels, herdrukken, enzovoort -
Beschrijving van de eerste ultra-
violet lamp in de philatelie ge
bruikt 

- (Adv ) M Z Booleman Am
sterdam Nederland Jubileum 
1913, ƒ 1 , — , ƒ 0,40, ƒ 2 50, ƒ 1,25, 
/ 5,—, ƒ1,75 1921, Vliegpost 
compleet ongebruikt ƒ 1,20 

voor uw 
boekenplank 

Speciale catalogus van de postzegels 
van Nederland en Overzeese Rijksde
len 

Voor het eerst in kleur en met grote 
veranderingen m de pnjsnotermgen, 
zonder ui tzondering m opwaartse 
r icht ing De omslag is afgestemd op 
de komende internationale tentoon
stell ing AMPHILEX 77, waarvan het 

beeldmerk is gekozen Het was even 
wennen aan het formaat dat breder 
moest worden door de druk in twee 
ko lommen De kleuren zi jn niet altijd 
even goed getroffen maar over het 
geheel genomen ziet het boek er erg 
leuk uit 

Uitgave Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren Prijs 

f IO

DIC bayrischen Aushilfestempel, 

Georg Winkler 

De heer Wink ler heeft in dit keurig 
uitgevoerde boekwerkje van 180 
bladzijden voor het eerst de Beierse 
stempels u i tput tend behandeld In 
een inleiding van veertig bladzijden 
vertelt de schrijver over de ontwikke
l ing, invoer ing, gebruik en verschij
ning van deze stempels, die vervol
gens alfabetisch m tabelvorm worden 
opgegeven en waar mogeli jk afge
beeld De auteur houdt er rekening 
mee dat zi jn lijst niet compleet is 

want voor eigen vondsten is ruimte 
gelaten 

Uitgever ] Gotteswinter GmbH, 
8 München 2, Amalienstr 11 Prijs 
DM 60,— 

Nederlandse postzegels 1975 

Het jaarboekje van PTT met achter
gronden, emissiegegevens, vormge
ving, eerstedagstempels en andere 
wetenswaardigheden omtrent de ze
gels van het afgelopen jaar is voor de 
zesde maal verschenen De inleiding 
IS ditmaal geschreven door Pierre 
Dehaye, l id van het Institut de France 
en Directeur des Monnaies et Medail
les HIJ IS met opgetogen over de 
postzegels van zijn land Over de 
Franse PTT zegt hij in zi jn bijdrage 
,,Postzegelkunst" ,,Zij slaapt nog de 
slaap van Doornroosje " Hij zegt ner
gens dat hij de Nederlandse zegels 
bewondert , maar zijn kritiek op de 
Franse li jkt wel ingegeven door een 
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zekere voorl iefde voor wat elders ge
beurt. 
De reprodukties van zowel de Franse 
als de Nederlandse zegels en ont-

\ 

N 

W 
O 

f^EDB^^^ 

werpen zijn praci i t ig van kleur en het 
schaduwrandje langs de tanding is 
oneindig veel fraaier dan de rouw-
randen van zwart /wi t d rukken. Een 
fi jn boekje, vol verrassingen. 

Uitgever: PTT/Staatsuitgeverij. Prijs 
f 8,50. 

Officiële Catalogus België, Con-
go/Zaïre, 
Rwanda Burundi, (Verenigd) Europa 

De Belgische handelarencatalogus 
wordt al langer in' kleuren gedrukt, 
evenals de Nederlandse nu, in twee 
ko lommen, maar dan met de tekst 
rechts en de meeste afbeeldingen 
links op dezelfde bladzijde. De grote 
zwarte achtergrond van de zegels zou 
beter vervangen kunnen worden 
door een fond in bruine of grijze 
kleur. Een vondst is het om een druk
fout te herstellen door de weggeval
len tekst op zelfklevend papier in te 
sluiten. De gebruiker zelf kan het eu
vel op deze manier gemakkel i jk ver
helpen. De overzichtel i jke druk 
maakt het raadplegen plezierig. 

Uitgever: De Belgische Syndicale Ka
mer van postzegelhandelaren 
v.z.w.d.. Prijs 195 frank. 

Postage Stamps of Ireland 1922-1976 
Een officiële , ,checkl ist" , op 
28 bladzijden, waarop helaas geen 
enkele afbeelding voorkomt . 
Uitgever: The Philatelic Section, Ge
neral Postoffice, Dublin 1, Ireland. 

Fóroyar/Grónland-postzegels 
en poststempels 

Drie boekjes van dezelfde uitgever, 
in klein offset gedrukt, waardoor 
tekst en stempels beter overkomen 
dan de afgebeelde postzegels. Num
mer 10 van deze GF-catalogus (Faroer-
eilanden) is al aan de zevende druk 
toe. Het stempeldeel neemt vi j f t ig 
van de tachtig bladzijden in beslag; 
de rest is gewijd aan de postzegels 
van Denemarken en ingaande 1975 
aan de eigen emissies. 
Groenland verschijnt in een afzonder
lijk deel voor postzegels en voor 
stempels, beide na 1938. De stempels 
(5) worden wat uitvoeriger behandeld 
dan de zegels (6), maar in beide geval
len bli jft het een eenvoudige catalo
gus. 

Uitgever: CF Catalogues 1977 p/a Eric 
Wowern, Floradalen 31, DK-2830 Vi-
rum, Denmark. Prijs D.kr. 31,50 (10), 
19,50 (5) en 31,50 (6). 

Scandinavian-International Philately 

Prijslijst van filatelistische l iteratuur 
over Scandinavië, op acht bladzijden 
gestencild. 

Uitgever: C. Nieuwland, Postbus 
8042, Rotterdam. Prijs f 0,75. 

AUSTRIA Netto Marktpreis Katalog en 
,,Österreich" Spezialkatalog 

Deze catalogus die Oostenri jk, Duits
land, Zwitserland, Liechtenstein en 
de Europazegels behandelt in een 
deel van 490 bladzi jden, en de 31ste 
oplage beleeft, is prima gedrukt, 
hoewel de kwaliteit van de sterk ver
kleinde afbeeldingen veel te wensen 
laat. Prijs ƒ 17,60. 
De speciale catalogus van Oostenri jk 
is op beter papier gedrukt en dat 
komt de afbeeldingen ten goede. 
Hierin worden eerstevluchten en 
munten vermeld en - wat de munten 
betreft - ook afgebeeld. Prijs ƒ 9,25. 

Importeur P. W. Meinhardt, Wasse
naar. 

AFA Danmark en Skandinavien Fri-
maerkekatalog 1977 

Twee voortreffel i jke catalogussen op 
goed papier gedrukt. Het deel De
nemarken geheel in kleur, met uit
zonder ing van de zegel en het blok 
voor de internationale tentoonstel l ing 
HAFNIA, die kenneli jk nog niet in 
kleur beschikbaar waren. 

Uitgever: Aarhus Frimaerkehandel, 
Bruunsgade 42, 8000 Aarhus C. Prijs: 
Skandinavië D. kr. 35.50 en Dene
marken 25.30. Giro Aarhus 6.41.7264. 

Zumstein Europa 1977 

De Europacatalogus van Zumste in, 
die dit jaar zi jn zestigste oplage be
leeft, behoeft geen aanbeveling. Het 
is een monument van degel i jkheid, 
nog steeds gedrukt op gelig papier 
waarop de kleine afbeeldingen w o n 
derli jk goed u i tkomen. Het komt nog 
steeds voor dat waar andere catalo
gussen u in de steek laten de Zum
stein uitkomst biedt. 

Uitgave: Zumstein & Cle, Zeughaus-
gasse 24. Bern. Prijs f 65,—. 

Müller-Katalog Schweiz/Liechtenstein 

Deze catalogus van Zwitserland en 
Liechtenstein is aan de 46ste druk toe. 
Opval lend zi jn de uitstekende af
beeldingen en ook de inhoud maakt 
een gedegen indruk. 

Uitgave: Marken - Müller AG, Basel. 

The colour catalogue of Australian 
Stamps 

Een prijslijst van dertig bladzijden 
met de postzegels van Australië in 
kleur. Het werkje is gedrukt in twee 
kolommen op een l ichtblauwe on
dergrond, hetgeen de kwaliteit van 
de reprodukties bi jzonder ten goede 
komt. 

Uitgever: David Mortimer, P.O. Box 7, 
Southsea, P04 ORA, Great Britain. 
Prijs £ 7.70 franco per post. 

MICHEL EUROPA 1977/1. West-
Europa, (CEPT-landen) en 11. Oost-
Europa 

Evenmin als de Europacajalogus van 
Zumstein behoeft die van Miche l , die 
op kleiner formaat in twee delen uit
komt, een aanbeveling. Een voor
keur is moeil i jk uit te spreken. Wie 
voldoende heeft aan een van beide 
delen van Europa zal voor de Michel 
kiezen. De kwaliteit van beide is on 
geëvenaard hoog. 
Deel I bevat op 1600 bladzijden meer 
dan 20.000 afbeeldingen en 118.000 
pri jsnoteringen, deel II op 1100 blad
zi jden rond 16.000 afbeeldingen en 
52.000 pr i jsnoter ingen. De prijzen lo
pen vri jwel over de gehele linie op, 
vooral in deel I, waarin voor het eerst 
noteringen zi jn opgenomen voor eer-
stedagenveloppen. Een Michel-
catalogus is een bezit dat iedere dag 
zi jn geld aan genoegen opbrengt. 

Uitgever: Schwaneberger Verlag 
GmbH, 8000 München 45. Prijs van 
deel I f 41.50 en deel II f 32,—. 
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agenda van 
filatelistische 
gebeurtenissen 
opgaven voor deze rubriek in het septem 
bernummer dienen uiterlijk op 13 augustus 
in het bezit te zijn van de redactie 

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

TENTOONSTELLINGEN 

23 oktober: 
Rotterdam De Doelen, Jubi leumtentoon-
stell ing vijft igjarige l Rotterdamsche 
Philatel isten-Vereenigmg, dialezmg ,,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 PVS, 
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 J van W o e r k o m , 
Kerkerinklaan 72, Santpoor t -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 l ing veertigjarige Vereeni-
ging van Aerophilatel isten De Vl iegende 
Hol lander, met Zwitserse deelname, vei
l ing, gelegenheidsenveloppen, b i jzonder 

stempel Inl icht ingen F W N Hugen-
holtz. Postbus 562, Aristotelesstraat 859, 
Apeldoorn 

23-31 oktober: 
Heinsberg (Duitsland) Duits-Nederlandse 
week met tentoonstel l ing ,,De Neder
landse postzegels 1852-1976", Kreisspar-
kasse Ti jdel i jke postkantoor, b i jzonder 
stempel, handelarenstands, internationale 
rui ldag op 23 en 24 oktober Speciale en
veloppen te bestellen door per paar ƒ 2,50 
over te maken naar postgi rorekenmg 
nummer 1618364 van de penningmeester 
van , ,Si t tard" Inl icht ingen J | Hage, 
Leyenbroekerweg 68, Sittard, telefoon 
04490-5407 

29 oktober-1 november: 
Essen Rhein-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 
viering twint ig jar ig bestaan afdel ing 
Weesp van de Internationale Vereniging 
Philatelica Aanmelding uit het district 
Noord Hol land W Ferner, Prinses Bea-
trixlaan 27, Weesp 

11-14 november: 
Dubl in Royal Dubl in Society's Exhibition 
Centre, Ballsbridge, Vi j fde nationale ten
toonstel l ing Stampa '76 Tijdel i jk postkan
toor met vier speciale poststempels 
Kerstmis, 200 jaar USA, Ruimte-
onderzoek-European Space Agency, 
Europa-CEPT Inl icht ingen lan Why tem, 
Stampa '76, 3 Fitzwill iam Place, Dubl in 2, 
Ireland 

13-14 november: 
Heist-op-de-Berg (België) Tentoonstel l ing 
van de Heistse Kantonnale Postzegelkring, 
t i jdel i jk postkantoor, gelegenheidsstem-
pel , gemeentel i jke feestzaal Torengebouw 
boven het pol i t iebureel m het centrum 
Inl icht ingen HEKAPO p/a Staf Verbist, 
Langstraat 37, 3100 Heist-op-den-Berg 
België 

26 november: 
Amsterdam, RAI-gebouw Min i tentoonste l -
l ing , Druk & Papier" ter vier ing van het 
vi j f t igjarig bestaan van het Koninkl i jk Ne
derlands Verbond van Drukker i jen Inl ich
t ingen J F Glatz, Postweg 243, Ni jme
gen 

26 (opening 20.00)-28 november: 
Noordwi jk aan Zee Zingerhotel , Zeereep 
1 Tentoonstel l ing ter viering zi lveren jub i 
leum Philatelica-afdeling, met ruildag op 
zaterdag Inl icht ingen W Arentshorst, 
Stakman Bossestraat 66, Noordwi jk Tele
foon 01719-10123 

1977 
19-20 maart: 
Frechen Kolpingsaal Fitalie 17 (Rang II) 
9-18 Inl icht ingen A Wollseifer, Postfach 
2003 

24, 25, 26 maart: 
Aalsmeer, Het Anker, Oostemderweg 
273 achter, distr ict tentoonstel l ing N-H 77 
InJichtingen B J Koedijk, Geraniumstraat 
59, Telefoon 02977-22388 
6-9 mei: 
Braunschweig Wedstr i jd tentoonstel l ing 
(Rang II) v ier ing van het jub i leum 125 jaar 
postzegels van Brunswi jk (1 januari 1852), 

Braunschweiger Landesmuseum 
Aanmeld ingen voor 31 oktober 1976 G 
Ruhland, Kasernenstr 23, D-3300, 
Braunschweig, BRD 

RUILDAGEN 

23 oktober: 
Dalfsen Pniel, Ruitenborghstraat 2, 10-17 
Schagen Regiocentrum Mauvestraat, 10-
17 uur 
Hengelo (O) De Cirkel , Pastoriestr 10-
17, tevens vei l ing 11 00 en 14 00 Kijkdag 
vri jdag 19-22, zaterdag 9-10 30, Schagen 
Regiocentrum, Mauvestraat, 10-17 uur 
23-24 oktober: 
Heinsberg (Duitsland) Stadthalle 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 
Kloetmge Amici t ia, Willemstraat 2, 10-17 

31 oktober: 
Smt-Niklaas (België), Renova, Nieuwstraat 
20, 9-17 
Wychen Sterrebosch, Kasteellaan 4, 10-17 

6 november: 
Goor LTS, Gruttostraat 1, 10-17 
Harderwi jk Hotel IJsselmeer, Strandbou
levard, 10-17 
Leiden, kantine Clos & Leembruggen in 
gang 3e Binnenvestgracht, 10-17 uur 
Noordwi j ke rhou t Parochiehuis St Victor, 
Kerkstraat 93a, 10-17 

Utrecht Restaurant Veemarkthal len, Sar-
t reweg 1, 10-17 
Velp Gereformeerd Kerkelijk Cent rum, 
Parkstraat 3, 10-17 

7 november: 
Brugge (België) Ter Groene Poorte, 10-18 
13 november: 
Eindhoven Philips Ontspanningscentrum, 
Mathi ldelaan 81, 10-17 
Gron ingen, de Trefkoel, Zonnelaan 20, 
10-17 
O m m e n Hervormd Centrum, Julianastraat 
10-17 
Vianen Hervormd )eugdgebouw. Het 
Klooster, 13 30-17 
Waalwi jk De Leest, Mr van Coothstraat 
10-17 

13-14 november: 
Deventer Kantine Complex Deventer-
Zuid van Thomassen & Dri jver-Verbl i fa, 
Zweedestraat 7, 10-17 

14 november: 
Beverwijk De nieuwe Hof, Kerkweg, 
10 30-17 00 uur 

20 november: 
Dieren, Opstandmgskerk, Zutphense-
straatweg 22 10-17 Bijzondere herinne
r ingsenvelop te bestellen door ƒ 1,50 per 
stuk over te schrijven op postgirorekenmg 
nummer 211 56 37 van F Hoeboer, Die
ren 
App ingedam, Nieuwe Doelen, Wijkstraat 
47, 10-17 
Lisse Pauluskerk, Ruishornlaan, 10-17. 

Scherpenzeel Boszicht, 

Burg Rooyaardslaan 4, 10-17 Veil ing 14 00 

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

EXPOSITIES 
- Honderd jaar emissie 1876 
- Collectie C D Ricardo lapanse 
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 Canbisch 
gebied) 
- Collect ie Zemstvozegels - lo
kale zegels van de Russische dis
tr icten - uit de per iode 1865-1917 
- Wereldcol lect ie de postzegels 
van Europa en Amerika (gedeelte
lijk) 
- Honderd /aar telefoon 7876-
7976 (Postzegels) 
- De kunst van de ontwerper 
- De to ts tandkoming van postze
gels in plaat- en rasterdiepdruk 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar 
Het Postmuseum is dagelijks 
geopend van 10 00-17 00 zon- en 
feestdagen van 13 00-17 00 uur 
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27 november: 
Noordwl|k. Zingerhotei, Zeereep 1, 10-17. 

POSTZEGELEMISSIES 

16 november: 
Nederland, kinderpostzegels, 40+20, 
45 + 20, 55 + 20, 75 + 25 cent, plus vellet|e. 

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

VEILINGEN 

30 oktober: 
Dordrecht. Kunstmin, postzegelveiling 
108, A. Knikman, Diepenbrockweg 174. 

11-13 november/16-18 december: 
Amsterdam. Wiggers de Vries BV, Smgel 
276. 

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

22-25 november: 
's-Cravenhage. Veiling J. L. van Dieten, 
Tournooiveld 2. 

13-16 december: 
's-Cravenhage Veiling ). K. Rietdijk, Plaats 
2A. 

tentoon
stellingen 
en jubilea 

Vijftiende dag van de Aerophilatelie 

In het weekeinde van 23 en 24 okto
ber houdt de Nederlandsche Veree-
niging van Aero-Philatelisten ,,De 
Vliegende Hol lander" open huis op 
Schiphol. 

r f l l U i 

De Vliegende Hollander stelt b i jzon
dere enveloppen (afbeelding) be
schikbaar, terwij l PTT zorgt voor een 
speciaal stempel op de dag van de 
tentoonstel l ing. In l icht ingen: F. W. 
N. Hugenholtz, Aristotelesstraat 859, 
Postbus 562, Apeldoorn. 
Er zijn twee speciale enveloppen. 
Vier blanco enveloppen kosten 
ƒ1,75, twee enveloppen met speciaal 
stempel worden na afloop toegezon
den voor ƒ 3,—; franco per post. Be
stelling mogeli jk door het verschul
digde bedrag over te schrijven op 
postgiro nummer 402629 van De Vlie
gende Hollander te Rotterdam. 

Rhein-Ruhr-Posta '76 

In de jaarbeursgebouwen van Essen 
wordt van 29 oktober tot en met 1 
november een postzegeltentoonstel
ling gehouden met de eerste interna
tionale beurs voor postzegelhandela
ren en vier internationale rui ldagen. 
Op zaterdagavond 31 oktober geeft 
de Amphilexorganisatie een ont
vangst ter introduct ie van de interna
tionale tentoonstel l ing AMPHILEX 77 
volgend jaar m Amsterdam. De be
kroningen worden zondagmorgen 
aan het ontbi j t uitgereikt. Er is een 
tiental Nederlandse inzendingen. 
De manifestatie staat onder be
schermheerschap van de staatssecre
taris voor buitenlandse zaken Hans 
Jürgen Wischnewski. 
Ter gelegenheid van dit evenement 
wordt een speciale envelop uitgege
ven waarop een bi jzonder stempel 
kan worden verkregen op een t i jde
lijk postkantoor. De Duitse fi latelisti-
sche dienst zal een verkoopstand 
hebben waar ook de zegels van Ber
lijn te koop zullen z i jn. Ook de fila-
telistische diensten van Belgié, 
Luxemburg, Liechtenstein, Neder
land, de Kanaaleilanden, Oostenr i jk 
en de Verenigde Naties, de Ver
enigde Staten en Zweden zul len 
aanwezig zi |n. 

ITALIA 76 in Milaan 

Er zijn 27 Nederlandse inzendingen 
aangenomen voor de internationale 
tentoonstel l ing ITALIA 76, die van 14 
tot 24 oktober in Milaan zal worden 
gehouden. Het zijn 25 collecties van 
B. W. Haveman, F. Jacobs, P. J. 
Meurs, het echtpaar Poulie, mevrouw 
N. Roos-'t Hart, F. M. J. Sieverts, D. 
Speksnijder en P. B. Versteeg, als
mede twee l i teratüur inzendingen: 
Poststukken van J. H. Broekman en 
het nieuwe boek over de postge-
schiedenis van Curasao van A. M. 
Benders en J. W. Julsen. 
De tentoonstel l ing wordt opgesteld 

in de laarbeursgebouwen, waar daags 
na sluit ing ook een , , technisch" con
gres wordt belegd van de Federation 
Internationale de Philatelie. Alle 
commissies van de filatelistische we
reldorganisatie zul len hun jaarlijkse 
samenkomsten in Milaan beleggen. 

De beeldhouwer Emilio Greco uit Rome 
heeft het ontwerp gemaakt voor de offi
ciële medaille van de ITALIA 76. In een 
driehoek worden posterijen en filatelie 
verzinnebeeld door een jonge vrouw, uit
gerust met brief en posthoorn. 

lubileumtentoonstelling 
Gelrepost 77 in Zutphen 

De Gelderse Filatelisten Vereniging 
,,De Globe" en de Vereniging , ,De 
Beeldfi latelist" hebben begin 1977 ie
der een jubi leum te vieren en zul len 
dit samen gaan doen met de ten
toonstel l ing ,,Gelrepost 77" in de 
Hanzehal te Zutphen op 15, 16 en 17 
april 1977. 

Reeds eerder werkten beide vereni
gingen samen: in 1962 bij het 65-
respectievelijk 10-jarig bestaan. Ti j 
dens de bondsdagen in Arnhem or
ganiseerde De Globe toen een grote 
internationale ruildag met daaraan 
verbonden een door De Beeldfilate
list ingerichte propagandatentoonstel-
l ing van thematische inzendingen. 
,,Celrepost 77" is een districtsten
toonstel l ing, waar behalve door alle 
leden van de organiserende vereni
gingen, kan worden ingezonden door 
leden van bij de Bond aangesloten 
verenigingen woonacht ig in Celder-
land en Overijssel. 
Verwacht mag worden dat leden van 
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De Beeldfiiatelist bij het zi lveren jub i 
leum van hun vereniging extra goed 
voor de dag zul len komen. Ander
zijds zul len niet-thematisch verzame
lende leden van De Globe en andere 
oosteli jke verenigingen er wel voor 
zorgen dat ook de klassieke fi latelie 
aan zijn trekken komt, zodat een aan
trekkeli jk geheel verwacht kan wor
den. Er zi jn in totaal 800 kaders be
schikbaar. 
Reglementen en aanmeldmgsformu-
lieren verkrijgbaar bij de secretaris 
van het tentoonstel l ingscomité; B. G. 
v.d. Berg, Jan van Riebeeckweg 40, 
Oosterbeek, telefoon 085-334439. De 
mschri jving sluit op 31 december 
1976. 

nederland 

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

Kindertekeningen stonden model 
voor kinderzegels 

De Nederlandse Kinderzegels 1976 
zullen dit jaar op 16 november ver
schijnen. De serie - de vijftigste Ne
derlandse Kinderzegelemissie - om
vat vier postzegels, met toeslag ten 
bate van instell ingen werkzaam op 
het terrein van de zorg voor het k ind . 
Voor de ontwerpen werd een keus 
gedaan uit de tekeningen welke uit 
de tekenwedstr i jd ,,Teken eens wa t " 
waren gekozen. Deze keus ge
schiedde door de Dienst voor Esthe
tische Vormgeving van de PTT, die 
ook de belettering en de verdere gra
fische realisatie begeleidde. De Kin
derzegels zullen verkrijgbaar zi jn tot 
en met 7 januari 1977. De geldigheids
termi jn voor de frankering is onbe
paald. Bijgaande foto's tonen de 
goedgekeurde ontwerpen. 
Waarden en voorstellingen 
40+20 cent 
voetballers, naar een tekening van 
)os Raats uit Rosmalen; 
45+20 cent 
boot, naar een tekening van Leon Ja
cobs uit Baario; 
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55+20 cent 
ol i fant, naar een tekening van Ma
rianne Lugtenburg uit Hengelo; 
75+25 cent 
caravan, naar een tekening van An-
nemieke Seeleman uit Ouderkerk aan 
de Amstel. 
Alle zegels zijn uitgevoerd in de kleu
ren rood, blauw, geel en zwart. De 
prijs per serie bedraagt ƒ 3,—. Voorts 
zal een velletje worden aangemaakt 
bevattende twee zegels van 40+20 
cent, twee van 45+20 cent en twee 
van 55+20 cent. De prijs per velletje 
bedraagt ƒ 4,—. 

Nadere emissiegegevens: 
Beeldformaat 36 x 25 mm 
Zegelformaat idem 
Formaat velletje 14,3 x V-li cm 
Tanding 14 : 12^/4 
Papier zonder watermerk, 

fosforescerend 
Gomming synthetische gom 
Vellen van 1 0 x 1 0 = 100 zegels 
Druktechniek rasterdiepdruk 
Drukker i j Joh. Enschedé en 

Zonen Grafische 
Inrichting B.V., 
Haarlem. 

Speciale Damenvelop met bijzonder 
stempel op de Dam te Amsterdam 
Van 16 tot en met 18 november zal, 
ter gelegenheid van de start van de 
vijftigste kinderzegeiactie, op de Dam 
te Amsterdam een t i jdel i jk postkan
toor gevestigd worden waarvoor PTT 
een bi jzonder stempel beschikbaar 
heeft gesteld. 
Behalve kinderzegels zullen aan dit 

/ Q / ö 

Hierbi/ afgebeeld het voor deze gelegen
heid ontworpen vignet, dat op de envelop 
in goud, rood en zwart (oliedruk is uitge
voerd. 

kantoor ook speciale Damenveloppen 
verkri jgbaar zijn met een door Frans 
Mettes nieuw ontworpen vignet dat 
in het teken staat van vijft ig maal 
kinderzegels. 
Wi l t u de speciale Damenvelop, ge
heel verzorgd met de serie kinderze
gels en afgestempeld met het bi jzon
dere stempel - nä 16 november -
thuisbezorgd kri jgen, dan dient u 
ƒ 4,25 over te maken op postrekening 
30460 van het Comité voor Kinder
postzegels te Amsterdam. 

De herdenkingsserie van september 

Het is moeil i jk een aantal herdenkin
gen die met elkaar vri jwel niets te 
maken hebben tot een samenhan
gend geheel te maken. Het wordt 
nog moeil i jker wanneer drie ontwer
pers ieder hun eigen stijl hebben. De 
Drukkersverenigingzegel spreekt het 
meest; de toeslagzegel voor de Reu
mabestr i jding heeft de uitleg van het 
persbericht nodig om te ontdekken 
wat het dozi jn handen doet - ze 
symboliseren de zorg voor de patiënt 
- en uit het woord ,,reumabestri j
d i n g " bl i jkt dan wat de patient man
keert. 
De twee bijzondere zegels voor de 
landaanwinst zi jn zo vaag dat men van 
de foto slechts kon opmerken dat er 
waarschijnl i jk een piramide in de 
woesti jn stond, maar de zegel toont 
een blauw schip dat door een stad 
vaart! De ondergrond van de zegel van 
75 cent, waarop een opvliegende vo
gel vliegt, is te vaag om te ontdekken 
wat de ontwerper daarbij voor de 
ogen stond. 
De technische bi jzonderheden van 
de serie z i jn : 
tanding: 
waarden 45 en 55 cent: boven-, 
onder- en l inkerzijden door lopend, 
rechterzi jden geli jk; 
waarden 40 en 75 cent: boven-, 
l inker- en rechterzijden door lopend, 
onderzi jden gelijk, 
ets ingnummers: geen, 
telci j fers: 
links 1 tot en met 10, rechts 10 tot en 
met 1, gewone cijfers; 
ponstekens: 
waarde 40 cent nummer 6 voor zegel 
11, 
waarde 45 cent nummer 8 boven ze
gel 9, 
waarde 55 cent nummer 5 onder ze
gel 92, 
waarde 75 cent nummer 7 voor zegel 
11. 
markeerboogjes: 
waarden 45 en 55 cent boven zegel 5 
en onder zegel 95, doorgeprikt ; 
waarden 40 en 75 cent voor zegel 41 
en achter zegel 50, niet doorgepr ikt ; 
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wel bij de 40 cent een prikgat achter 
zegel 60 en bij de 75 cent achter ze
gel 50. 
overige bi jzonderheden: 
twee papiersoorten! de 45 cent is ge
drukt op zuiver wit papier; de andere 
waarden op l ichtcrèmegetint papier! 

Nieuwe postzegelboekjes 
PTT heeft twee nieuwe postzegel
boekjes in omloop gebracht, die ie
der voor drie gulden aan postzegels 
bevatten. De nieuwe boekjes vervan
gen de huidige, waarin voor twee 
gulden aan postzegels zit . 
De inhoud van het ene boekje 
bestaat uit vijf zegels van 55 cent, 
twee van 10 cent en één van 5 cent. 
Het andere boekje, afgestemd op 
drukwerkfranker ing, heeft als inhoud 
zeven zegels van 40 cent en vier van 
5 cent. 
Ingaande 1 oktober is een begin ge
maakt met de aanpassing van de 5400 
postzegelboekjesautomaten. Deze 
operatie kan binnen twee maanden 
zijn vol tooid. 
De boekjesautomaten in de grote 
steden worden het laatst omge
bouwd. Via deze automaten worden, 
zo lang de voorraad strekt, nog boek
jes van ƒ 2,— verkocht. 
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rubriekredacteur: 
P. |. A. Varekamp 
Dennenlaan 19 
Nuenen-4565 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

Herdenking eerste saluut voor Stars 
and Stripes op Antilliaanse postzegels 

Op 16 november 1976 zal de postad-
ministratie van de Nederlandse Ant i l 
len een serie van drie bi jzondere 
postzegels uitgeven ter herdenking 
van het feit dat op 16 november 1776 
op het eiland Sint Eustatius voor het 
eerst in de geschiedenis de vlag van 
de Verenigde Staten van Amerika met 
saluutschoten werd begroet. 
De serie, ontworpen door Armando 
Ravelo uit Wil lemstad/Curagao, zal 
verkrijgbaar blijven tot en met 15 no
vember 1977. 
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De geldigheidstermijn voor de f ran

kering is onbepaald. Bijgaande foto's 
tonen de goedgekeurde ontwerpen. 
Waarden, voorstellingen en bijzon

dere tekst: 
25 cent 
Erkenning van het eerste saluut door 
de president van de Verenigde Staten 
van Amerika; de plaquette bevindt 
zich in de muur van Fort Oranje. Bij

zondere tekst: ,,fort Oranje St. Eusta

t ius" . 
40 cent 
Het historische saluut vanaf Fort 
Oranje. Bi|zondere tekst: ,,Saluut aan 
Andrew Doria" en ,,St. Eustatius 16 
nov. 1776". 
55 cent 
Johannes de Graaff, gouverneur van 
Sint Eustatius, die opdracht gaf tot 
het saluut. In zijn hand de Ameri 

kaanse Onafhankel i jkheidsverklaring. 
Bijzondere tekst: ,,Johannes de 
Graaff Commandeur van St. Eustatius 
17761781". 
Alle zegels zijn uitgevoerd in de kleu

ren geel, rood, blauw, en zwart. 
De prijs per serie bedraagt in Neder

landse munt ƒ 2,16. 
Nadere emissiegegevens: 

Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tan ding 
Papier 
Camming 
Vellen van 
Druktechniek 
Drukkerij 

33 x22 mm 
36 X 25 mm 
14 : 12^k 
zonder watermerk 
synthetische gom 
5 X 10 = 50 zegels 
offset 
Joh. Enschedé 
en Zonen Grafische 
Inrichting B.V. 
Haarlem. 

tweehonderd jaar geleden een zeer 
welvarend eiland was met een we
reldhandel met dezelfde betekenis 
als Rotterdam, Londen en New York 
nu. Tienduizenden mensen vonden 
op het eiland hun bestaan. Sint Eusta
tius was naast handelscentrum ook 
een smokkelcentrum, speciaal wa
pens en munit ie voor de Amerika
nen, die destijds volop in hun vri j 
heidsoorlog met de Engelsen waren 
verwikkeld. 
Op 16 november 1776 liet de kleine 
Amerikaanse brik , ,Andrew Dor ia" , 
die aan de Engelse marine ontsnapt 
was, het anker vallen voor het 
ei land. 
Gouverneur Johannes de Graaff gaf 
toen opdracht tot het lossen van sa
luutschoten, het gebruikel i jke eerbe
toon bij het bezoek van bevriende 
oorlogsschepen. Met dit saluut werd 
voor het eerst in de wereldgeschie
denis eerbewijs gebracht aan de vlag 
die thans bekend is als de Stars and 
Stripes. 
Sint Eustatius heeft voor deze daad 
zwaar moeten boeten: het eiland 
werd door de Engelsen in 1781 van 
alle bezitt ingen - en daarmee van alle 
welvaart - beroofd. Van het roem
ruchte verleden is alleen de herinne
ring over. 

Kinderpostzegels: het dragen van 
het kind 
De Kinderzegels van de Nederlandse 
Anti l len zijn op 4 oktober versche
nen. Het thema van de serie is: het 
dragen van het k ind. De zegels beel
den verschil lende vormen van dragen 
uit. 

WK' " 

A ch tergrondin forma tie 
Statia of ,,the Golden Rock" was de 
bijnaam van Sint Eustatius toen het 

De serie omvat drie zegels, met toe
slag ten bate van instellingen werk
zaam op het gebied van de kinder-
zorg; de verkooptermi jn eindigt op 3 
november 1976. De geldigheidster
mijn voor de frankering is onbepaald. 
Bijgaande foto's tonen de goedge
keurde ontwerpen, die verzorgd 
werden door Eric van der Sar uit Wi l -
lemstad/Curagao. 
Waarden en kleuren 
20 + 10 cent 
l ichtgroen, donkergroen, geel /bruin, 
paars, rood en oranje 
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25 + 12 cent 
blauw, l ichtblauw, groen, geelgroen, 
geel /bruin, paars en oranje 
40 + 18 cent 
rood, blauw, paars, lichtpaars, don
kerpaars, oranje en geel /bru in. 
De prijs per serie bedraagt in Neder
landse munt ƒ 2,25. 
Nadere emissiegegevens 
Beeldformaat 20 + 10 en 25 + 12 cent: 

36 X 25 mm 
40 -f- 18 cent: 25 x 36 mm 

Zegelformaat idem 
Tanding 20 -I- 10 en 25 + 12 cent: 

14 : 12-'/4 
40 + 18 cent: 12% : 14 

Papier zonder watermerk 
Gomming synthetische gom 
Vellen van 5 x 10 = 50 zegels 
Druktechniek offset 
Drukkeri j Joh. Enschedé en 

Zonen Grafische 
Inr icht ing B.V., 
Haarlem. 

postwaarde-
stukken 

rubriekredacteur: 
ir. C. Stapel 
Lorentzstraat 3 
Assen 

Dit jaar is het anderhalve eeuw gele
den dat de letterkundige Carel Vos-
maer geboren werd , een veelzi jdig 
man die ten onrechte bijna vergeten 
is. Hij was de eerste die de Ilias en 
de Odyssee vol ledig in het Neder
lands vertaalde en hele generaties 
gymnasiasten zi jn hiermee opge
groeid. Toch zou dit alles niet van be
lang zi jn om hier te vermelden, ware 
het niet dat Vosmaer één van de 
weinige (misschien wel de enige) 
schrijver is die in zi jn werk een oor
deel geeft over de briefkaart, ons 
oudste en meest gebruikte postwaar-
destuk. In zi jn boek ,,lnwij-
d/ng"(1888) . . ) schrijft hij ergens: 

Dierbare k inderen, 
,,Uwe briefkaarten, die ellendige uit
vinding, welke, met de telegraaf, de 
lange gezellige brieven in onbruik 
brengt, maar beter uw laatste ouder-
wetsche brief, waarvoor ik u dank 
zegge, en dien ik in goeden welstand 
ontvangen hebbe, doen mij zien, dat 
gij in afwisseling en onder velerlei 
mensen verkeert". 

Ja ja, kinderen en, in dit geval klein
kinderen, plegen er zich nog wel 
eens gemakkeli jk van af te maken als 
het er om gaat hun ouders en groot
ouders te schrijven. Zij doen dan niet 
alleen hun ouders te kort maar ook 
de posteri jen en het was dit laatste 
dat de ,,minister van f inant iën" , van 
Bosse, bedoelde toen hij op 11 juni 
1870 in de Tweede Kamer verklaarde: 

,,Het behoeft toch geen betoog dat die 
open kaarten in vele gevallen de 
brieven zullen vervangen, hetgeen 
natuurlijk op de opbrengst van de 
posterijen van grooten invloed zal 
zijn." 

Nieuwe uitgiften 

Franknjk - briefkaart 60 centimes, 
grijs, uitgegeven ter gelegenheid van 
de postzegeltentoonstell ing voor de 
jeugd in Rouaan, Juvarouen 76 (af
beelding). 

Japan - briefkaart 20 yen, blauw en 
rood, duif met bloem in zi jn snavel, 
1976. 
- zomergroetkaarten 20 yen, zwart-
blauw, groen en wit , zeepaardje en 
jaartal 1976, aan de achterkant teke
ningen: a) paard en veulen, b) rode 
bloem met groene bladeren. (Afbeel
ding postblad gemeld in september, 
bladzijde 506.) 

Polen - briefkaart 1 zloty, bruin, wit 
en rood, de vijf olympische r ingen, 
links de woorden : Pools Olympisch 
Comité 1932 Olympische Spelen Los 
Angeles gouden medaille voor Janusz 
Kusozinski, drukmerk: 76.150000 Proj. 
H. Chylinski. 
- briefkaart 1 z l . , veelkleurig, kop 
van generaal Kasimir Pulaski (mede
strijder van Washington in de Amer i 
kaanse vri jheidsoorlog), links zi jn 
huis in Ware, drukmerk: IV. 100.000 
Proj. T. Michaluk. 
- buitenlandbriefkaart (zonder Franse 

# 
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Croot-Brittannië 
Op 29 september is in de waarde 12 p een 
tweetalig Welsh/Engels geïllustreerd 
luchtpostblad voor Wales verschenen. 
Afbeeldingen van boven naar beneden: a. 
spelmoment in een rugbywedstrijd in het 
nationale stadion van Cardiff; op de ach
tergrond bekende gebouwen in de hoofd
stad van Wales, b. Conwaykasteel en c. de 
Pennygarregdam in het dal van de Elan. 

tekst) 4,20 z l . , zelfde uitvoering als 
hierboven, drukmerk IV.76.100.000 
Proj. T. Michaluk. 
- briefkaart 1 z l . , bruinoranje, grijs 
en wit , links de woorden: Congres 
der Poolse Jeugd Warschau april 
1976, drukmerk IV.76.100.000 Proj. S. 
Malecki . 
- briefkaart 1 z l . , bru in, blauw en 
zwart, systeem van een elektronische 
telefooninstallatie, links daarnaast de 
woorden : Eerste Elektronische 
Telefoon-Centrale. Systeem E-10 Po
sen 1976, links afbeelding van de in
stallatie, drukmerk V.76.100.000 Proj. 
Z. Stasik. 
- briefkaart 1 z l . , veelkleurig, em
bleem van de tentoonstel l ing Socphi-
lex Praag 1976 met duif, links vlag van 
Tsjecho-Slowakije en namen van 
vroegere tentoonstell ingsplaatsen, 
drukmerk V.76. Proj. S. Malecki. 

Roemenie - geïllustreerde envelop 55 
bani, paarsblauw, wit en oranje, ver
keersagent, links verkeersaanwijzin-
gen, drukmerk 0278-0282/75. 
- envelop 55 b, roze en zwart, borst
beeld van Trajan Vuia, afbeelding van 
zi jn vl iegtuigontwerp, daarboven de 
woo rden : 1950-1975/5 ovedijdensdag 
van Trajan Vuia, drukmerk 0288/75. 
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- envelop 55 b, bruinpaars, borst
beeld van de beeldhouwer Constan-
t in Brancusi (1876-1976), links werken 
van de kunstenaar, drukmerk 0030-
0040/76. 
- envelop 55 b, roze en grijs, boog-
gewelf, links de woorden : 50 jaar Ar
chiefmuseum, drukmerk 0041/76. 
- envelop 55 b., zwartgrijs en roze, 
embleem van de Internationale 
Spoorwegvereniging, links beelden 
van de tentoonstel l ing van 5-21 mei 
1976, drukmerk 0043-46/76. 
- envelop 55 b., roze, blauw en wit , 
gymnaste en embleem van de Olym
pische Spelen in Montreal 1976, 
drukmerk 0123-129/76. 
- geïllustreerde briefkaart 30 b, 
roodbru in , afbeelding van de eerste 
locomotief, links de woorden : 
Boekarest-Spoorwegmuseum en 
beelden van de tentoonstel l ing, 
drukmerk 0246-0254/75. 
- briefkaart 30 b., gri jsblauw, wapen 
van Craiova, links beelden van deze 
stad, drukmerk 0316-320, 0322-25/75. 
- briefkaart 30 b., blauwgrijs, raad
huis van Craiova, links hetzelfde in 
het geboomte, drukmerk 0321/75. 

Somalië - luchtpostblad 0,25 sh., 
bru in , korf en vrouw met kokosnoten 
in de handen. 

Spanje - luchtpostblad 8,00 pesetas, 
rood, cijfers onder het stempel, b i j 
druk van 2,00 p. met ,,Venta de Sel-
los" . 
- luchtpostblad 8,00 p. rood, zonder 
cijfers, bi jdruk van 2,00 p. met 
,,Venta de Sellos". 
- luchtpostblad 12,00 p. rood, zonder 
cijfers, bi jdruk van 3.00 p. rood met 
,,Venta de Sellos". 

Tsjecho-Slowakije - briefkaarten 2,30 
kroon, paars, posti l jon en 2,20 kr. 
groen, posthoorn met oude brug in 
Praag, links twee middeleeuwse pos
ti l jons met daaronder de woo rden : 
Tentoonstel l ing in Vyssi Brod 450 jaar 
postbestelling-CSSR in bru in . 

Zuid-Korea - nieuwjaarsenvelop 30 
w o n , blauw, roze en groen, damhert, 
rode voorafstempeling, papierprijs 10 
w o n . 

stempels 

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

Gelegenheidsstempels 
Van de in het vorige nummer ver
melde nieuwe stempels kunnen wi j 
hier nog een afbeelding opnemen, 
alsook van een op 3 september ge

bruikt bi jzonder stempel ter gelegen
heid van het herstel en de weder in
wi jd ing der Portugees-Israëlitische 
Synagoge te 's-Gravenhage. Merk
waardigerwijze staat in de aankon
diging en in de stempeltekst alléén 
Portugese synagoge (zonder de toe
voeging Israëlitische). 
Eerste-dag-van-uitgif te-stempel 
werd/zal worden gebruikt op 8 ok to
ber voor de Amphilex 77-postzegels 
en op 16 november voor de Kinder
postzegels. 

Machinestempel 

Voor de (verjaar-) dag van de We
reldpostunie op 9 oktober werd in de 
stempelmachines van Amsterdam, 
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's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht 
de al van vorige jaren bekende stem-
pelvlag gebruikt van 13 september tot 
en met 11 oktober. 

Typenraderstempels 

Reeds eerder meldden wi j het ge
bruik van de stempels , ,Mobiel Post
kantoor A, B en D". Thans troffen wi j 
in de wekeli jkse Mededel ingen van 
PTT van 10 augustus een overzicht 
aan, voor welke plaatsen deze mobiele 

postkantoren momenteel funct ione
ren: 
A voor Hei jn ingen, Langeweg, 
Noordhoek en Oudemolen (alle in 
Noord-Brabant); 
B voor Aerdt, Herwen en Spijk 
(Gld.); 
C te 's-Cravenhage-Nieboerweg 
(voorheen postagentschap in de w in 
kel); 
D voor Blitterswijck, Swolgen en 
Tienray, alle in L imburg; 
E te Rotterdam (Van Beethovensingel) 
en Krimpen aan de IJssel (Winkelcen
tra Vijverlaan en Discus). 
De in het vorige nummer vermelde 
toevoeging (Cid) achter de naam van 
het postkantoor Ni jkerk werd ook 
opgenomen in de naam van het pos
tagentschap Nijkerk (Gld.)-Hoefslag. 
26.7.1976 
In Dr immelen wordt voortaan ,,zit
t ing gehouden" . 
2.8.1976 
Opgeheven: postagentschap Zwol le-
Vechtstraat en gevestigd Zwol le-Tho
mas a Kempisstraat. 
18.8.1976 
Gevestigd: postagentschap Amster
dam-Zuideinde. 
25.8.1976 
Gevestigd: postagentschap Veenen-
daal-Ronde Erf. 
30.8.1976 
Opgeheven: hulppostkantoor Til l igte. 
1.9.1976 
Opgeheven: postagentschap Emmen-
Ni jkampenweg. 
Gevestigd: postagentschappen Em-
men-Haagjesweg en Woerden-Frede-
rik Hendriklaan. 
6.9.1976 
Gevestigd: postagentschap Rotter
dam-De Lugt. 

Veldpostkantoren 

Volledigheidshalve wi l len wi j aan 
eerdere meldingen nog toevoegen 
dat voor de op 23-25 jul i in Den Hel
der gehouden vlootdagen wel een 
niet-postaal stempel Nationale Vloot
dagen Den Helder werd gebruikt, 
maar dat er geen veldpostkantoor in 
werk ing is geweest, zodat de postze
gels op de betreffende stukken ma
chinaal op het ,,expedit ie
knooppun t " Alkmaar werden ge
stempeld. 
Voor de op 3 en 4 september in 
Weert gehouden , ,open dagen" was 
geen afzonderl i jk stempel in gebruik, 
maar werkte het veldpostkantoor al
leen met veldpost-
dagtekeningstempel nummer 21. 
De voor 4 september aangekondigde 
open dag van de I e Div. 7 Dec. te 
Schaarsbergen is niet doorgegaan. De 
ons hiervoor toegezonden stukken 
zul len wi j gebruiken voor een even-
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eens te Schaarsbergen In de Oranje-
Kazerne te houden open dag met 
veldpostkantoor op 30 oktober. 
Voorts word t op 23 oktober te Oir-
schot (post Eindhoven) een open dag 
met veldpostkantoor gehouden In de 
Ceneraal-Majoor Steveninckkazerne. 

„Open Huis" 

Het comité „25 jaar depot straalmo
toren tevens vliegbasis Woensdrecht " 
houdt op 5, 6 en 7 november „ O p e n 
Huls" te Hoogerhelde in Noord-
Brabant. Voor deze gelegenheid zal 
een bi jzondere envelop in k leuren
druk verkrijgbaar zi jn waarop een 
veldpoststempel zal worden gegeven 
op de dag van afgifte. 
Bestelling mogeli jk door overschri j
ving van het verschuldigde bedrag op 
postgi ronummer 55411 van J. L. Ro
land, Zuiderzeestraat 38, Oost-
Souburg (Zeeland), onder vermeld ing 

nieuws 
belgië 

ru briekredacteu r: 
L. Van den Eeden 
Orgelstraat 5 
B-2000 Antwerpen 

uit 

Rubensjaar ingeluid 

De laatste weken waren uiterst rijk 
aan fllatelistlsche gebeurtenissen, bi j 
zonder in het Antwerpse. De maand 
september was amper vier dagen oud 
of een oogverbl indend evenement 
zou de aandacht van de fllatelistlsche 
wereld op de Scheldestad t rekken: 
het in lu iden van het Rubensjaar met 
onder meer de voorverkoop van de 
aanlokkende Rubensreeks. 
De zegels waren verkrijgbaar in het 
Rubenshuis, de won ing van de ge
niale prins der Vlaamse kunst, van 
wie de vierhonderdste verjaring zi j 
ner geboorte met luister, praal en 
pracht te Antwerpen zal gevierd wor
den in 1977. Gel i jkt i jdig met de voor
verkoop was er een gelegenhelds-
stempel dat men kon bekomen in de 
hal van de nieuwe in opbouw zi jnde 
Koninkl i jke Nederlandse Schouwburg 
waar een fllatelistische tentoonstel
l ing plaatshad onder het thema: ,,De 
Vlaamse kunst en de f i late l ie" . Voor 
deze gelegenheid was de hal omge-

van gewenste aantallen en bi jzonder
heden: a. blanco envelop ƒ0,75; b. 
gewone frankering ƒ1 ,25 ; c. Amphi -
lex 55-1-55 ƒ 2,—; d. Amphilexserie 
ƒ 7,—; alles per envelop. 
Telefonische Inl icht ingen: 01646-2850, 
toestel 130; na 18.00 uur: 01183-
61537. 

„Open Dag" in Oirschot 

Op 23 oktober zal In de Legerplaats 
Oirschot een , ,Open Dag" worden 
gehouden ter gelegenheid waarvan 
bi jzondere enveloppen worden uit
gegeven die worden voorzien van 
een veldpoststempel. Bestelling mo
gelijk per giro, uiterl i jk tot 20 oktober 
1976, door ƒ 1 , — per envelop over te 
schrijven op postgi ronummer 3123891 
van J. Matthijse, Bevernelstraat 1, 
Nuenen, met vermelding , ,Open-Dag 
enve lop" . 

toverd in een vl i j t ig en sierlijk salon 
waar 150 kaders opgesteld stonden. 
De plechtigheden hadden plaats In 
het Rubenshuis waar gelegenheid
stoespraken werden gehouden door 
Schepen Van Elewijt, namens de stad 
Antwerpen, Huygens namens ,,Pro 
Post" en de Minister van Verkeers
wezen Chabert. 
Ondertussen stonden duizenden ge
duldig In de rij om de Rubenszegels 
te bemachtigen; sommigen hebben 
daar meer dan vier uur gestaan. De toe
loop was geweldig zoals bli jkt uit de 
verkoopci j fers. Zaterdags werden zo 
maar eventjes 20.000 reeksen aan 100 
frank verkocht. De zondag daarop 
werden er ook 20.000 series aan de 
man gebracht. Men kan dus gerust 
spreken van een succes. 

Luxe velletjes uitverkocht 

Door de Stad werden op de persen 
van het Plantijn- en Moretusmuseum 
luxeblaadjes In zestiende-eeuws let
tertype gedrukt waarop de volledige 
reeks was gekleefd en afgestempeld 
met de sierlijke gelegenheidsstempel 
die het monogram van Rubens weer
gaf. De oplage was gebracht op 
3.000, verkocht aan 250 frank. Voor
aleer de klok zaterdag de twaalf mid

dagslagen Met horen was er geen 
spoor meer te vinden van de luxe vel
letjes; alles was verkocht binnen de 
twee uren. In de loop van de namid
dag werden de luxeblaadjes aange
boden aan 450,— frank. 
De stad Antwerpen had gezorgd voor 
een fraaie omli jst ing van deze feesten 
onder meer met een receptie op het 
Stadhuis waar P. P. Rubens en Isa
bella Brant plechtig door het magi
straat werden ontvangen samen met 
hun gevolg, allen in zestlende-
eeuwse klederdracht, waarbij de 
schuttersgilde ,,De aloude Schutters-
gilde Den Crans", een kwartet van 
thebaanse bazuinen, alsmede edel
l ieden In kleurri jke feestkledi j . Deze 
personaliteiten trokken daarna 
stoetsgewijs van het Stadhuis naar de 
postzegeltentoonstel l ing - een goede 
propaganda voor onze hobby - maar 
gezien de geweldige drukte - het was 
juist ook marktdag - verkoos Rubens 
maar naar zijn eigen huis te gaan met 
zi jn gevolg en talri jke prominenten 
uit de fllatelistlsche were ld. Regie der 
Posterijen en anderen. 
De tentoonstel l ing, die duizenden 
kijklustigen trok, was uiterst verzorgd 
met de Inzendingen van een vijftigtal 
specialisten van het gevraagde thema. 
Het Belgisch postmuseum had voor 
de gelegenheid een rijke keus van 
ontwerpen, proeven, tekeningen, 
gravuurstaten en andere merkwaar
digheden die betrekking hadden op 
zegels in België uitgegeven over de 
Vlaamse schilderkunst wat bi jzonder 
de aandacht t rok. De tentoonstel l ing 
bleef nog open 's maandags, maar 
dan zonder verkoop van zegels die 
verkrijgbaar gesteld werden In alle 
postkantoren van het Rijk. 
Een paar dagen later was het de beurt 
aan Deurne om, In het raam van de 
bevri jdingsfeesten, in het Cultureel 
Centrum van de gemeente, een aan
schouweli jke postzegeltentoonstel
l ing te houden, ingericht door de 
plaatselijke fllatelistlsche kring. Ti j
dens de openingsplechtigheid kwam, 
zoals trouwens ieder jaar, een klein 
maar smaakvol muzikaal Intermezzo 
bij te pas. Celegenheidsredenen 
werden uitgesproken door voorzitter 
Schippers en de burgemeester van 
Deurne. 

Nieuwe zegels 

Op 11 en 12 september had de voor
verkoop plaats van een zegel van 10 
frank gewijd aan de vierhonderdste 
verjaardag van de ,,Pacificatie van 
Gent" . Het zegelbeeld toont de 
beeldenaar van Wi l lem van Nassau, 
Prins van Oranje, ont leend aan de 
,,Recueil des portraits d'Arras". Op 
de aangehaalde data was de zegel 
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verkrijgbaar te Brussel, Cent en 
Hamme-Mil le. 
De ruime Stadsfeestzaal (Meir) stond 
in het teken van de fi latelie van 18 tot 
26 september dank zij ,,Tradiscaldia" 
ingericht door de Studiekring voor 
damesfilatelisten , ,Ant igone 2000" 
onder leiding van mevrouw R. Prin-
giers. Deze tentoonstel l ing, gehouden 
voor het vi j f t ienjarig bestaan van 
deze ijverige Kring, was afgestemd op 
de ,,klassieke" filatelie en daarbij 
competit ief. De jury stond voor een 
reuzetaak: 750 kaders. 
Tijdens de opening werd een postze
gelveiling gehouden door het Huis 
Raassens wat veel volk lokte en waar 
interessante pri jzen werden behaald, 
in het bi jzonder voor , ,goede" reek
sen van Duitsland. 
Op 18 en 19 september werd een 
, ,ondergrondse" voorverkoop ge
houden in de lokettenhal van het me
trostation , ,Opera" , Teniersplaats/De 
Keijserlei, te Antwerpen van de spe
ciale zegel van 6,50 frank uitgegeven 
ter gelegenheid van de officiële in
wi jd ing, door de koning, van de eer
ste metroli jn (lijn 1 oost-west) en het 
eerste baanvak van lijn 3 (noord-zuid) 
te Brussel. 
Ondertussen is ook verschenen een 
6.50 frank zegel voor vi j f t ig jaar Na
tionale Maatschappij van Belgische 
Spoorwegen. De voorverkoop had 
plaats te Brussel, Mechelen en Na
men. 
Ook kunnen wi j melden dat de reeks 
gebruikszegels aangevuld werd met 
twee nieuwe waarden: 11 en 14 
frank. Op 4 oktober verscheen de 
speciale zegel voor Jeugd Muziek en 
Jeugdfilatelie. 

Velerlei activiteiten 

Het nieuwe schooljaar 1976-1977 van 
de School der fi latelie (stichting R. 
Soebert) liep van wal op zondag 26 
september. De , ,School " bestaat dit 
jaar 25 jaar. Ze werd gesticht in 1951. 
Allerlei feesteli jkheden staan op het 
programma, waaronder een tentoon
stelling. De openingsvergadering 
werd voorgezeten door directeur Ju
lien P. Jordens, die na een klein his

tor iek van de School overging tot het 
voorbrengen van een honderdtal 
kleurdia's der laatste n ieuwigheden, 
met aangepast commentaar. Aller
hande zaken werden verder behan
deld, tombola's enz. eigen aan de 
traditie van deze nuttige filatelistische 
instell ing die meer en meer belang
stelling bij het publiek verwerft. 
De maand oktober begon met een 
rijke en gevarieerde vei l ing, per op
bod door de f irma Raassens. Zeld
zame stukken onder meer van België 
behaalden recordpri jzen. 

Te Sint Niklaas - niet ver van de Ne
derlandse grens - werden de jaar
lijkse ruildagen gehouden, samen 
met een tentoonstel l ing gewijd aan 
spoorwegzegels, afstempelingen, do
cumenten die daarmee verband hou
den. De meest gekende specialisten 
stelden delen uit hunne verzamelin
gen tentoon. De toeloop zowel voor 
expositie als voor de rui ldag was 
groot en hier kan men ook gerust 
spreken van een , ,vol tref fer". 

Onderscheiding 

Elders in ons Maandblad werd het 
, ,curr iculum vitae" van ons aller 
vr iend de heer Julien P. Jordens 
weergegeven naar aanleiding zi jner 
benoeming, door de Koning der Bel
gen, tot Ridder in de Leopoldsorde, 
waarmee wi j hem van harte geluk 
wensen. 
Het weze gezegd dat de hoogste Na
tionale Orde van België slechts bij 
grote uitzondering ten filatelistische 
titel toegekend wordt , en dat tot 
hiertoe slechts drie titularissen deze 
eer genieten, wat de waarde ervan 
aanzienlijk verhoogt. 

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

Het merendeel van de bi jzondere 
uitgiften van de UNPA bestond tot nu 
toe uit series van twee waarden naar 
één ontwerp. Uitzonderingen op die 
regel waren de UNICEF-serie van Kurt 
Plowitz, 1966, de serie ,,Tunesisch 
mozaïek" up 1969 van Olav S. Ma-
thiesen en de serie gewijd aan de be
stri jding van de rassendiscriminatie 
die in 1971 werd uitgegeven. In dit 
laatste geval ontwierpen D. Gonza-
que en Ole Hamann ieder één van de 
twee zegelbeelden. 
Sedert de invoering van VN-zegels in 
Zwitserse munt, vormen de nomina
len het enige verschil tussen de her
inneringsuitgiften voor gebruik in 
New York en die welke voor het Ce-
neefse bureau bestemd waren. De op 

8 oktober uitgekomen jubi leumserie 
voor het vi j fentwint igjarig bestaan 
van de UNPA was de eerste waarbij 
voor elk van de beide versies een ei
gen ontwerp werd toegepast. Het 
ontwerp voor New York is afkomstig 
van Henry Bencsath en dat voor de 
Zwitserse waarden van Hector Viola. 
Men is niet van plan op die weg door 
te gaan. 
Wel kunnen we, te beginnen m 1977, 
meer herinneringsseries verwachten 
met meer dan één zegelbeeld, maar 
geen verschillen meer tussen de ze
gelbeelden bestemd voor New York 
en voor Geneve. Verzamelaars die 
zich beperken tot de Newyorkse uit
giften of tot die voor Geneve, zien 
op die wi jze toch alle zegelontwer-
pen in hun verzamelingen vertegen
woord igd . 

Zegelnieuws 

In Zwitserland zagen op 16 septem
ber de reeds lang geleden aangekon
digde nieuwe UPU-zegels het licht. 
Ze werden vervaardigd naar ontwer-
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pen van Burkard Waltensput. De ze

gelbeelden symboliseren verschil

lende aspecten van het were ldom

spannende werk van de poster i jen. 
De zegel van 40 rappen is aan de 
briefpost gewi jd. De zegel van 80 
rappen symboliseert de pakketpost. 
De waarde van 90 rappen heeft f inan

ciële transacties tot onderwerp en de 
hoogste waarde (Zw. Frs. 1.—) brengt 
de samenwerking op technisch ge

bied in beeld. 
Uit Frankrijk komen op 25 oktober 
1976 drie nieuwe semidienstzegels 
ten behoeve van de UNESCO aan de 
markt. Er zijn drie waarden; 0.80 F., 
1 . — F. en 1.40F. Het ontwerp van 
Rolf Ibach werd uitgevoerd door 
Claude Durrens. De nu nog in ge

bruik zi jnde waarden met het motief 
„Rechten van de Mens" worden in 

getrokken op 22 oktober. 
Ik noem deze zegels semidienstze

gels omdat ze weliswaar slechts mo

gen worden gebruikt voor f rankering 
van correspondentie, die in het ge

bouw van de UNESCO aan de Place 
Fontenoy wordt gepost, maar niet 
uitsluitend voor dienstpost. Er is 
t rouwens ook geen eigen postkan

toor in het UNESCOgebouw geves

t igd. De aldaar in de brievenbussen 
gedeponeerde post wordt behandeld 
door het normale Franse postkantoor 
aan de Avenue de Saxe. 
Nieuw is ook nog een (geïllustreer

de?) briefkaart van Italië, uitgegeven 
ter gelegenheid van het vi j fentwint ig

jarig bestaan van de UNPA. De nomi 

nale waarde is 100 L. 
In het jun inummer wees ik u op de 
HABITATconferentie van de Ver

enigde Naties te Vancouver in Cana

da. De conferentie was aanleiding tot 
bi jzondere gelegenheidsuitgiften van 
het gastland Canada op 12 mei en 
van de UNPA op 28 mei. Verschil

lende postadministraties hebben die 
voorbeelden gevolgd. Op 31 mei van 
dit jaar verschenen dergeli jke gele

genheidsuitgiften in Mexico (één 
waarde 1.60 p.) en in Tunis (één 
waarde 40m.). De ontwerpen zijn af

komstig van respectievelijk R. David

son en Hatim el Mekki . Op 1 juni 
volgde Kuweit met twee waarden 
(lOf. en 20f.). Op 2 juli daaraanvol

gende gaf Columbia voor dit doel 
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een serie uit van vier in samenhang 
gedrukte zegels van elk lOp. De ze

gelbeelden bestaan uit luchtfoto's 
van de steden Barranquilla, Bogota, 
Cali en Medel l inDiego. Cyprus sloot 
voor lopig de rij op 27 september met 
een zegel van 50 mils uit een serie 
van drie, gewijd aan bijzondere ge

beurtenissen. 
De zegel van 80 mils van dit drietal 
werd uitgegeven ter gelegenheid van 
de Wereldgezondheidsdag 1976. Juist 
als de meeste van de dit jaar aan de 
W H O opgedragen postzegeluitgiften, 
heeft ook deze zegel het voorkomen 
van bl indheid tot onderwerp. 

Stempelnieuws 

Van 13 september tot 11 oktober ge

bruikten de postkantoren van Am

sterdam, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht een bijzonder vlagstempel ter 
gelegenheid van ,,9 oktober Dag van 
de Wereldpostun ie" . In de vlag vond 
naast de tekst het UPUembleem een 
plaatsje. 
De laatste bijzondere UNPA

tentoonstell ingsstempels voor 1976 
komen uit Braunschweig (810 okto

ber), Heidenheim (810 oktober), Ra

devormwald (2324 oktober) en Ber

lijn (511 november). Ook voor ,,Ita

lia '76", de internationale van 1424 
oktober in Milaan, is zo'n herinne

ringsstempel beschikbaar. Ter gele

genheid van de heropening van het 
Filatelistische Museum in Geneve is 
op 8 oktober een bijzonder datum

stempel ingezet. 
Op 25 oktober worden zowel in New 
York als in Cenève nieuwe vlagstem

pels in gebruik genomen. In Geneve 
luidt de slogan: ,,Accord internatio

nal sur Ie cacao" en in New York: 
,, International Cocoa Agreement" . 
Een gel i jk luidende tekst bevat het 
nieuwe , ,meter" stempel dat op de

zelfde dag in New York in gebruik 
wordt genomen. 

VERENIGD EUROPA 

Voor dit verzamelgebied geef ik deze 
keer slechts wat zegel en stempel

nieuws. 
Heubach ontving de erevlag van de 
Raad van Europa. Naar aanleiding 
hiervan gebruikt de Bundespost een ■ 
bi jzonder stempel: 7072 Heubach, 

Würt t 1; ,,Ehrenfahne Laxou Heubach 
Partnerschaft/Jumelage Brief marken

ausstel lung". In het ovale stempel 
de vlag van Europa en de wapens van 
de beide steden. 
Andere jumelagestempels komen uit 
Frankrijk in de vorm van permanente 
vlagstempels. Ze komen uit , ,Notre 
DamedeGravanchon, Jumelée avec 
Street Somerset (GB)/lsnyim Allgäu 
(REA)" en van Sens (Yonne) met 
tekst: ,,SensLorrach, Dix Ans de Ju

melage, 19661976". 

Zegelnieuws 

In tegenstell ing tot de nieuwe 
UNESCOzegels van de Franse poste

rijen zal de nieuwe waarde (1.—F.) 
voor de Raad van Europa te Straats

burg naar het in gebruik zijnde ont

werp (vlagmotief) worden vervaar

d igd. De zegel verschijnt op 18 okto

ber 1976. Op 23 oktober tenslotte 
geeft Frankrijk nog een nieuwe zegel 
uit van nominaal 1.40 F. ter gelegen

heid van de ingebruikneming van een 
nieuwe deeltjesversneller. De bi jzon

dere tekst op deze zegel voor CERN 
lu idt: ,,Accélérateur Europeen de 
part icules". Het ontwerp is van Jac

ques Gauthier. 
Voor diegenen die foutdrukken in 
hun documentaire verzamelingen 
opnemen, is het bericht bestemd dat 
van de waarde 100 m uit de Turks

Cyprische CEPTemissie voor 1975  u 
weet wel de schilderijengalerij 

exemplaren zijn opgedoken zonder 
zwartdruk. Op die zegels ontbreken 
derhalve de beeldomranding, de 
landsnaam, de namen van de kunste

naar en de ontwerper en de naam 
van de drukker i j . 
Tenslotte ben ik u nog schuldig een 
korte omschri jv ing van enkele zegel

beelden van de CEPTemissies van dit 
jaar. San Marino (8 juli) laat twee bi j

zondere schotels zien. Een zilveren 
schaal met een voorstell ing van drie 
torens door Agostino Roscelli (801.) 
en een porseleinen schotel met een 
bloemmot ief van Ugo Bruno. ,,Ver

wacht ing" heet het ene beeldje (60 
m.) afgebeeld op de CEPTserie van 
TurksCyprus en , ,Mediterende man" 
het andere (120 m.). 
De Roemeense miniatuurvelletjes, 
bedoeld om de Intereuropese sa

menwerk ing op economisch en cul

tureel gebied onder de aandacht van 
postzegelverzamelaars te brengen, 
bevatten afbeeldingen van met de 
hand beschilderde porseleinen vazen 
uit ClujNapoca. 
Wist u overigens al dat de beeldjes 
op de Westduitse CEPTzegels van 
1976 afkomstig zijn van de porselein

fabriek van Ludwigsburg en dat ze 
waarschijnl i jk werden gemodelleerd 
door Johann Christoph Haselmayer? 
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rubriekredakteur: 
dr. F. C. E. Nilant, 
Universiteit van Pretoria 
SuidAfrika 

Polo 

Polo is 'n spel wat in 1872 deur twee 
Britse regimente na die Oostelike 
Provincie, Kaapland, gebring is. Die 
offisiere van hierdie infantrieregi

mente was te perd en saam met 'n 
plaaslike Kaapse regiment het hulle 
byeengekom en in 1875 die eerste 
polowedstryd gespeel op die parade

grond van King Will iam's Town. Na

derhand het ander regimente uit In

dië bygekom en die spel het baie 
populêr geword. 
Daar is naderhand ook burgerl ike 
klubs gestig en op die oombl ik is 
daar vyfendert ig poloverenigings in 
SuidAfrika met meer as vierhonderd 
spelers. 
Perde kan ongelukkig nie vryelik oral 
vervoer word nie en gevolglik is dit 
moeil ik om internasionale wedstryde 
te organiseer. SuidAfrikaanse spanne 
het egter in 1933 en 1950 in Argenti

nië, in 1937 en 1959 in Kenia en in 
1937 in SuidAmerika gespeel. Daar 
vind gereeld wedstryde plaas met 
Rhodesië. In 1951 en 1964 het spanne 
uit Argentinië gekom. 
Eers in 1969 het 'n sigaretmaatskappy 
die internasionale wedstryde gewaar

borg en vanaf daardie jaar was daar 
wedstryde met Uruguay, Argentinië, 
Peru, N. Seeland, Columbia, Austra

lië, Engeland en Amerika. 
Op 16 Augustus het 'n posseël ver

skyn van 15c in die stel sportseëls van 
hierdie jaar: 'n polospeler te perd 
teen 'n olyfgeel agtergrond. 
Die seëls is ontwerp deur John Mas

kew en gedrukt met silinders P 1024 
(bruinswart) en P 1022 (olyfgeel). 
'n Eerstedagstempel was in gebruik in 
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Pietermaritzburg in Natal, met die

selfde tekening as die posseël. 
Die eerstedagkoevert (2 : 17) het 
links 'n polobal in geelgrys (afbeel

ding). 
Die verstywingskaartjie meld die ge

skiedenis van polo in SuidAfrika en 
het twee polospelers in kleur. 

Elpex 

Die jaarlikse Federasiekongres het 
hierdie jaar plaasgevind in Oktober in 
OosLonden aan die kus van die In

diese Oseaan. Vir die eerste keer is 
'n amptel ike velletj ie uitgegee om die 
stygende koste van groot uitstallings 
te help dek. Die velletjie het geen 
frankeerwaarde nie. Dit vermeld: 
Olfu 76 Elpex/Nasionale Filateliese 
Uitstall ing OosLonden  Nationale 
Philatelie Exhibition East London. Af

beeldings van twee proewe vir die 
2'/2d seëls van die Unie in 1910/Ce

druk deur die Staatsdrukkery met die 
goedkeur ing van die Posmeester

generaal en uitgereik deur die Filate

liestigting van Suider Afrika/Printed 
by the Government Printer with the 
approval of the Postmaster General 
and issued by the Philatelic Founda

t ion of Southern Africa. 
Die velletj ie (afbeelding) is netjies 
gedruk. 

u ' 1' 7i~ f : I : X 
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Dit is die bedoel ing om voortaan elke 
jaar so'n velletj ie uit te gee sodat die 
verenigings mettertyd gesamentlik 
voldoende vertoonrame besit. Die 
velletjie se prys is R 1 per stuk. 

Transkei 

Op 26 Oktober sal die Transkeige

bied sy onafhankl ikheid verkry. Die 
gebied is een van die mooiste en 
vrugbaarste streke van SuidAfrika. 
Daar sal nou baie aandag gegee word 
aan die ontwikke l ing van die indus

tr ie, terwyl landbou en veeteelt sal 
uitbrei . 
Van die datum van vrywording af sal 
die nuwe staat ook sy eie posseëls 
gebruik. Die gebruikstel bestaan uit 
sewetien posseëls, van 1c tot R 2. Die 
afbeeldings omvat taferele uit die 
volksleve, 'n landkaart van die ge

bied, die volksraadgebou in Umtal i , 
landbou, veeteelt en nywerheid. Dit 

is 'n baie kleurryke stel. Daar sal ook 
'n eerstedagkoevert wees. 
Bowedien sal op die eerste dag vier 
herinneringseëls verskyn van 4c, 10c, 
15c en 20c, met die wapen en vlag 
van die Transkei en twee portrette 
van die eerste minister: hoof K. D. 
Matanzima. Ook van hierdie stel sal 
'n eerstedagkoevert uitgegee word . 
Verder sal daar 'n miniatuurvel let j ie 
verskyn met die vier seëls. 
Origens is besluit dat 'n konserwa

tiewe beleid gevolg sal w o r d : daar sal 
in die toekoms jaarliks nie meer as 
sestien seëls verskyn nie, deurgaans 
in vier afsonderl ike stelle. 

wij lazen 
voor u 

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

Telefoonhistorie 

Het ,,Archiv für Deutsche Postge

schichte", nog onlangs door ons ge

noemd in verband met het werk van 
FHerbert Rittmann over: , ,Deutsche 
Münz und Geldgeschichte der Neu

zeit bis 1917", word t op gelukkige 
wijze aangevuld door het ,,Archiv für 
Postgeschichte in Bayern, uitgegeven 
door het ,,Gesellschaft zur Erfor

schung der Postgeschichte in Bayern 
in Verbindung mit der Deutschen 
Bundespost". 
Daarmee bevinden de Duitse posthis

torici zieh in een zeer benijdens

waardige posit ie. De eerste aflevering 
van de jaargang van 1976 van boven

genoemd ,,Archiv für Postgeschichte 
in Bayern", behandelt een heel merk

waardig onderwerp : , ,Telephoni

sche Opernüber t ragung aus der 
Staatsoper in M ü n c h e n " . Wil l i Feudel 
beschrijft daarin hoe op 17 juni 1924 
aan twint ig journal isten de gelegen

heid werd geboden een uitvoering 
van Wagners , ,Walküre" door de 
Beierse Staatsopera per te lefoon bij 
te wonen. Nog nadat de radio zijn in 

trede deed bleef het mogeli jk om 
muziek op een aanvaardbare wijze 
telefonisch over te brengen. 
Het is een genoegen uit een krante

verslag in de , ,München/Augsburger 
Abendze i tung" van 19 juni 1924 te 
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vernemen hoe de journalist Josef M 
Jurinek een en ander ervoer ,,ls het 
niet een nieuw, nog onbegri|pel i jk 
were ldwonder "? , vraagt hi) zich af 
De betekenis van het werk van Wil l i 
Feudel is te v inden m de uitvoerige 
ui teenzett ing over de voorgeschiede
nis van het gebeuren, waaraan 
Beierse technici dertig jaar hebben 
moeten werken om het te kunnen 
verwezenl i jken Telefoondeskundi
gen, geïnteresseerd in de technische 
prob lemen en de oplossingen die 
daarvoor gevonden werden, komen 
in hoge mate aan hun trekken Foto's 
van gebruikte apparatuur en schakel
schema's vul len de tekst aan Leken, 
zoals WIJ die Stereofonie nog iets bi j 
zonders v inden om van quadrofonie 
maar niet te spreken, zullen met 
enige verbazing lezen dat reeds in 
1925 opera-ui tvoenngen per telefoon 
in Stereofonie konden worden beluis
terd 
Maar niet alleen posthistorici en in 
het bi jzonder telefoon-, ,maniakken' 
zul len met interesse de pennevrucht 
van Wi l l i Feudel lezen 
Thematische verzamelaars, die de 
muziek tot onderwerp van hun filate-
listische belangstell ing hebben ge
maakt, komen door dit verhaal we l 
licht op het spoor van tot nu toe on
vermoed filatelistisch materiaal 
waarmee ze hun verzamelingen zou
den kunnen verri jken Wat denkt u 
b i jvoorbeeld van een vlagstempel dat 
in 1929 m Regensburg werd gebruikt 
en waarin de tekst voorkomt ,,Ver
schaff Dir den Genuss der Opern-
ubertragung durch Fernsprecher'"? 
Flet zou ons met verbazen wanneer 
er in ons land nog muziekverzame-
laars bestonden die dit stempel niet 
kennen 

Reissouvenirs 

Naar ons gevoelen behoort de Japan-
filatelie m Nederland met tot de 
meest beoefende gebieden ,Japa 
nese Philately", het orgaan van de 
, , International Society for Japanese 
Philately", kan een goed middel zi jn 
om contact te maken met dit b i jzon
dere verzamelgebied Het Neder
landse bestuursl id Wi l lem Metzelaar 
uit Den hiaag schrijft in het jun i -
nummer 1976 (Vol 31 No 3) over 
, ,Anglo-French Postal Collaboration 
m Yokohama, 1 December 1866", 
naar aanleiding van een onregelmatig 
gebruikt Brits rond datumstempel op 
een brief naar Parijs (december 1866) 
Leuk voor mensen die voor het eerst 
met Japanse zegels kennis maken is 
een opsomming m dit nummer van 
een aantal nieuwjaarszegels van dat 
land met afbeeldingen van reissou-
venirs uit onderscheidene delen van 
het ei landenri jk Flet betreft grappi

ge, kleine, veelkleurige figuurtjes, 
geschikt om te worden geplaatst in 
de tegenwoordig zo in zwang zijnde 
zogenaamde letterkasten en steen-
vormen De voorwerpjes schijnen zo
zeer de belangstell ing ook van filate
listen te hebben opgewekt dat de re
dactie zelfs een gemeenschappeli jke 
aanschaf door de leden overweegt 
Voor doorgewinterde Japanspeciahs-
ten wi jdt het blad aandacht aan de 
heruitgave van wat wordt genoemd 
het beroemdste boek uit de geschie
denis van de Japanfilatelie ,,The Pos
tage Stamps of Japan and Dependen
cies" door A M Tracey Woodward 
Een bespreking van het oorspronke
lijke boek door Wil l iam H FH Roth m 
1929 IS in deze aflevering van ,,Japa
nese Philately" opgenomen, om de 
lezers te laten zien waarom het boek 
van Woodward inderdaad een mi j l 
paal betekende in de geschiedenis en 
waarom een herdruk zo dringend 
nodig was 

Architectuur 

Stamp Collecting Weekly" van 2 sep
tember 1976 begint met een ,,His
tory of Architecture on Stamps" door 
architect Capt Mi l ton F Stern Het 
artikel word t over meer afleveringen 
verdeeld hetgeen begri jpeli jk is ge
zien de omvang van het onderwerp 
In een inleiding geeft schrijver met 
enkele woorden aan welke mogeli jk
heden hij ziet om het onderwerp te 
benaderen Hij kondigt aan dat hij -
evenals dat het geval is bij zijn per
soonli jke collectie - een algemeen 
overzicht nastreeft Als docent in de 
geschiedenis van de bouwkunde ziet 
schrijver overeenkomsten en verban
den die mogeli jk aan minder des
kundigen zouden ontgaan 
Lezing IS derhalve wel aanbevolen, 
maar verwacht u niet een handleiding 
voor het opzetten van uw eigen ver
zameling Voor bekwame lezers bevat 
het werk van Capt Mi l ton een schat 
aan waardevolle gegevens Hij noemt 
vele op het onderwerp betrekking 
hebbende postzegeluitgiften en ver
schaft een inzicht in de ontwikkel ing 
van de architectuur Terecht laat 
schrijver de keuze van het materiaal, 
de beschri jving en de indel ing van de 
verzameling over aan de individuele 
verzamelaar 

Ontdekiiingstochten 

Al eerder hebben wi j geschreven dat 
we het kwartaalblad van de Australi
sche posteri jen ,,Philatelic Bulletin" 
uitstekend vinden m zijn soort Het 
blad geeft uitvoerige achtergrondin
formatie die vooral de thematische 
verzamelaar zo dr ingend behoeft 
Omdat geen auteursnamen worden 
vermeld weten we met aan wie we 

dank verschuldigd zi jn voor de bi j 
zonder interessante bijdrage naar 
aanleiding van de recente Australi
sche postzegelserie ,,Australian Ex
p lorers" dat in de juni-af levermg van 
de lopende jaargang werd opgeno
men 
Behalve aan de nodige historische 
gegevens ontleent het artikel zi jn be
lang aan interessante afbeeldingen 
Op een kaartje in kleuren zijn de rei
zen van Forrest, Giles, Warburton en 
Gosse, ondernomen in de jaren 1869 
tot 1876, overzichteli jk aangegeven 

De verenigingsorganen 

Bestuur en hoofdredacteur J W van 
Leusen mogen naar onze smaak best 
trots zi jn op het nieuwe jasje, door P 
Wetselaar ontworpen voor ,,Cruno-
post", driemaandeli jks orgaan van de 
Philatelisten vereniging ,Gron ingen" 

Ommn vm fQ 
^ftifatensten Verenißim 

Met de eerste aflevering m de 
nieuwe verschijningsvorm presen
teert zich het nieuwe bestuur onder 
voorzitterschap van J Lagaay Verslag 
wordt gedaan van de hartelijke wijze 
waarop men afscheid nam van voor 
zitter J de Boer Azn, wegens diens 
verkiezing tot bondsvoorzitter Met 
de overname van een artikel van A 
H L van Veen uit het orgaan van de 
Amsterdamse Vereniging ,,De Philate
l ist" over dat onderwerp wordt aan
dacht besteed aan de ,,Err innofi l ie" 
In een naschrift benadrukt de heer J 
Lagaay nog eens de kwalijke kanten 
van die zaak Veel zal het allemaal 
niet helpen zolang ons telkens op
nieuw ook door heel ,,serieuze" fi la
telisten voorbeelden van het reinste 
maakwerk als heel bi jzondere filate-
listische stukken worden voorgescho
teld 
De heer F Bender publiceert in het 
bul let in van de Studiegroep ,,Zuid-
West Pacific (8e jaargang no 2, au
gustus 1976) een keuze uit een aantal 
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d o c u m e n t e n , d i e hi) o p g e l u k k i g e 
w i j z e v o o r v e r n i e t i g i n g k o n b e h o e 
d e n De s t u k k e n z i j n a f k o m s t i g ui t 
he t a r ch ie f van d e v r o e g e r e Fi la te l is
t e n V e r e n i g i n g , , N e d e r l a n d s N i e u w 
G u i n e a " en h e b b e n o n d e r m e e r be 
t r e k k i n g o p d e , L e p r a z e g e l s " , , , K i n -
d e r z o r g 1957" en d e o p l a g e c i j f e r s van 
d e eers te o p l a g e van d e N N G -
p o r t z e g e l s W e z u l l e n er o n g e t w i j f e l d 
in de t o e k o m s t m e e r o v e r h o r e n 
In , ,Luchtpost H is to r ie" ( j u l i / a u g u s t u s 
1976) v e r m e l d t r e d a c t e u r J B o e s m a n 
de a f l o o p van d e m i s l u k t e p o g i n g van 
Karl T h o m a s o m m e t z i j n b a l l o n , de 
, ,Sp in t o f ' 7 6 " een o v e r t o c h t te m a 
ken ove r de A t l a n t i s c h e O c e a a n Het 
zal de laatste p o g i n g n i e t z i j n N o g m 
he t najaar van 1976 w i l Ed Yost e e n 
n i e u w e p o g i n g o n d e r n e m e n W e l 
schr i j f t de h e e r B o e s m a n iets m e e r 
van de heer Yos t te v e r w a c h t e n , maar 
z i j n v e r t r o u w e n in e e n succesvo l ver 
l o o p l i j k t ons n ie t g r o o t 

Mededeling 
Raad van Beheer 

De najaarsvergadering van de Raad van 
Beheer, zal worden gehouden op zaterdag 
13 november 1976 en niet in oktober 
zoals aanvankelijk was overeengekomen 
Deze wijziging bleek noodzakel i jk omdat 
een aantal van onze genodigden in ok to
ber al waren gebonden door andere af
spraken 

DAGELIJKS BESTUUR RAAD VAN BEHEER 

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

Inschrijving AMPHILEX 77 
De inschrijving voor de internat ionale ten
toonstel l ing AMPHILEX 77 die van 26 mei 
tot en met 5 juni in het RAI-gebouw te 
Amsterdam zal worden gehouden staat 
ui tslui tend open voor inzenders die op 
een nationale tentoonste l l ing voor hun 
collectie tenminste z;/ver hebben behaald 
Aanmelding en inschr i j f formul ieren bij de 
commissans voor Neder land M de 
Meijer, Geestbrugweg 59, Rijswijk-ZH 

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 

|ury-aangelegenheden 
Voor alle zaken die het jurywezen betref
fen dient men zich te wenden tot de 
commissaris J C Schater, Groenendaals-
traat 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 Meijer voor het ka-
dermateriaal, 
2 commissaris 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 jury leden 
en kandidaat- juryleden 
3 administrateur A Boerma, ter publ ikat ie 
in de agenda van het Maandblad 

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

Bondsinformatiebureau 
Voor inl 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 schrifteli jk tot de be
heerder H P van Lente De Gooise Wa
rande, Flat B17, Mezenlaan 19, Bussum 

Bondskeuringsdienst 
Zegels welke men ter keuring wi l voor leg
gen dienen gezonden te worden aan drs 
A M A van der Wi l l igen, Laan van Poot 
194, 's-Gravenhage Alle overige corres
pondent ie naar J A 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 NFC stelt aan verenigingen dialezin-
gen ter beschikking tegen vergoeding van 
de por tokosten van heen- en terugzen
d ing Enkele stelregels dienen in acht ge
nomen te worden veertien dagen voor 
het gebruik schriftel i jk aanvragen, tenmin 
ste even deugdel i jk verpakt terugsturen 
als de zending werd ontvangen teksten 
mee terugzenden, dia s op vo lgorde en 
vol tal l igheid contro leren Het is niet mo
geli jk meer dan twee diaseries per keer te 
verlangen 
Aanvragen bi j de NFC-secretaris J C Schä
fer, Groenendaalstraat9-1, Amsterdam-1017 
of Postbus 192, Weesp 

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

Bondsbibliotheek 
Inl icht ingen Gelderse Bibl iotheek tele
foon 085-432131 Bondsbibhothecans W 
F Smit Utrechtseweg 33C, Heelsum 
Telefoon 08373-2607 
De bondsbibl iotheek is gevestigd in het 
gebouw van de Gelderse Bibl iotheek 
Geopend ui 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 

Verkoopafdeling 
Bestellingen te r ichten aan E C de Poor
ter, Parkdreef 111, Budel -Dorp lem Postgi-
rorekeningnummer 2015960 ten name van 
de Directeur Verkoopafdel ing van de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen Budel-Dorple in Lijst van 
verkri jgbare uitgaven in het januar inum
mer 1976, bladzijde 39 Aanvul l ingen/ver
beteringen februar i , bladzijde 103, j u -
li/augustus bladzijde 445 

Aanvulling/verbetering 
De thematische f i latel ie, F de 
Troyer ƒ 12,50 
(met ƒ 10,— zoals m jul i /augustus 
gemeld, dat is de prijs zonder de 
portokosten) 
Poststukken J H Broekman 7 50 
(een w i jd en weids verzamelgebied) 

Aanmelding Dag van de Postzegel 1978 
Het bl i jkt noodzakel i jk te zi jn zowel de 
jaarlijkse voorbereidingsvergadering als de 
aanmelding voor de vier ing van de Dag 
van de Postzegel te vervroegen 
Kandidaten voor 1978 gelieven zich te 
melden voor 1 januari 1977 (niet 1 maart 
1977 zoals aanvankelijk gemeld in ju l i /au-
gustus) bij E C de Poorter Parkdreef 111, 
Budel Dorplein 

Stichting voor het Philatelistisch leugd-
werk in Nederland 

Secretaris P de Wolf f , Maalakker 19, 
Eindhoven 
Het A B C van het Postzegels Verzame
len ƒ 6 , -
Vragenboekje bij het A B C ƒ 3,— 
Antwoordboek je bij het A B C ƒ 4,50 
Beknopte filatelistische woordenl i js t 
Frans-Nederlands ƒ 2,50 
In overleg met en onder goedkeur ing van 
het bestuur van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen is de volgende 
regeling getroffen 
Voor de bij de bond aangesloten 
(senioren-) verenigingen wordt op de ver-
koopspri js van ƒ 6,— per exemplaar een 
reductie verleend van 15% op bestell in
gen van ten minste t ien exemplaren Deze 
worden gratis gefrankeerd toegezonden 
Voor deze verenigingen bedraagt onder 
de zelfde voorwaarden de verkoopspri js, 
bij voorui tbetal ing te vo ldoen, ƒ 4,50 per 
exemplaar, mits deze worden afgehaald 
op het verkoopadres Kerkweg 135 te 
Santpoort (Noord) Hierdoor worden ons 
de portokosten bespaard 
Al le uitgaven van de Stichting kunnen 
worden besteld door overschri jving van 
het verschuldigde bedrag op girorekening 
nr 40 51 87 ten name van de Stichting te 
Santpoort 
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verenigings-
nieuws 

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

1 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr W F Smit Utrechtseweg 35-c Heelsum, tel 
08373-2607 Penningm /ledenadm H A E Spaanen
burg, I H Leopoldstraat 13 Haarlem, lel 023-262919 
Dir Rondzendmg | ) Kroone Socrateslaan 36 
Utrecht, tel 030-881032 
De met bi| een afdeling aangesloten leden dienen hun 
contributie ad ƒ 20 — te voldoen op girorekening 33805 
t n V de Penningm Ned Ver van Postzegelverzame
laars Haarlem 
2 
Postzegelvereniging „Breda", Secr Mw A 
Cramerus-van den Wildenberg, Steynlaan 40 Breda Tel 
132307 
Ledenvergadering maandag 25 oktober 1976 19 30 u m 
Gemeenschapshuis De Kleiberg", Dr Struykenstr 9, 
Breda Veiling 
Jeugdbiieenkomst zondag 14 nov '76 (ditmaal dus de 
2de zondag) m de Beyerd, Boschstraat 22, Breda van 
9 30-12 u 
3 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", Am
sterdam. Secr A D Aeijelts, Tolakkerweg 82, Holland-
sche Rading Tel 02157-489 
Ledenvergadering vrijdag 29 okt 1976, 20 15 uur. Hotel 
Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam 
Overleden 264 H Heepke 
4 
Utrechlsche Philatelisten Vereeniging. 
Secretaris P O M van Hasselt, Prins Hendriklaan 101, 
Utrecht, ledenadm Mr B Karsdorp, Turandotdreef 1, 
Utrecht 
Ledenvergadering dinsdag 26 oktober a s , 20 uur m 
kleine foyer gebouw Tivoli, Lepelenburg, Utrecht 
Agenda jaarverslag directeur rondzendingen en vei
lingmeester Bestursverkiezmg aftredend en herkies
baar de heren Tholen Karsdorp en Mennega Tegen
kandidaten kunnen tot voor de vergadering bij de secre-
tans worden aangemeld Landenwedstrijd Thema Dag 
van de Postzegel Veiling en verloting 

Haagsche Philatelisten Vereniging. Secr L W Krijger, 
Oranjelaan 49, Rijswijk ZH Ledenadm F H de WIJS 
C Reinierszkade 75, 's-Gravenhage, tel 070-831402 (na 

18 uur) 
Ledenbifeenkomst Dinsdag 16 november '76, 20 uur in 
Diligentia (bovenzaal) Lange Voorhout 5 's-
Gravenhage 
6 
Internationale Verenigmg „Philatelica", te 's-
Gravenhage; Secr N Ph Claudemans Willem Kloos-
laan 21, Voorburg Z H , tel 070 - 864476, Beheerder 
Centraal Ledenregister N F Hedeman Valkenboskade 
86 s-Cravenhage-2026, tel 070-390857, Bureau van het 
Rondzendverkeer Philatelicahuis Valkenboskade 88, 
's-Gravenhage-2026 tel 070-659360 
Contributie 1977 Ter besparing van incasso- en admini
stratiekosten worden de leden dnngend uitgenodigd 
over te gaan tot betaling van de contributie over 1977 
De bij een afdeling aangesloten leden dienen de voor 
hun afdeling vastgestelde contributie te voldoen aan de 
penningmeester van de afdeling voor de door het afde
lingsbestuur vastgestelde datum De met bi) een afde
ling aangesloten leden worden verzocht de contnbutie 
1977 zo spoedig mogelijk te voldoen door storting of 
overschnjving op postgtrorekenmgnr 315 284 ten name 
van de Algemeen Penningmeester I V Philatelica Huls-
horststraat 249 s-Gravenhage-2029 Gaarne hierbij ver
melden Naam en vooHetters, het juiste adres en het op 
de lidmaatschapskaart 1976 voorkomende lidmaat-
schapsnummer Voor de met bij een afdeling aangeslo
ten leden bedraagt de contributie voor 1977 a ƒ 17,50 
(Nederland) en b ƒ 2 5 — (voor in het buitenland wo
nende leden) 
Leden die hun lidmaatschap niet wensen te continue
ren, dienen hiervan - overeenkomstig het bepaalde m 
de Statuten - voor 1 november 1976 schnftelijk kennis te 
geven aan het algemeen secretariaat of aan het bestuur 
van hun afdeling 
De lijst van afdelingssecretanaten enz wordt als volgt 
gewijzigd 
Devenfer Mevr B ) Passenier - van 't Spijker, Konmgi 
Wtlhelmmalaan 83 Deventer, derde maandag, 19 30 
uur. De Bouwkundige vereniging' t Klooster 2 hoek 
Papenstraat, Deventer, 
Zwolle E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle, eerste 
woensdag, 20 00 uur, m ,,Eigen Gebouw' Badhuiswal 9 
Zwolle 
7 
Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging. Secr C H 
W Heusdens postbus 2171 Rotterdam 3005, tel (010) 
244871 Ledenadm P W van der Stel, van Wijngaarden-
laan 72 Rotterdam-3026 tel (010) 192316 
Ledenvergadering maandag 25 oktober gebouw ,,De 
Nieuwpoort , Grotekerkplein 5, gewone agenda, extra 
punt vaststelling contributie 1977 aanvang 20 uur, zaal 
open 19 30 uur Clubbijeenkomsten iedere zaterdag van 
14 tot 17 uur. Wijkcentrum „Middelland ' Ie Middel
landstraat 103 Voor bijeenkomsten in Zuid en Schiedam 
zie Mededelingenblad Bezichtiging van de veilmgkavels 
zaterdag 23 oktober in ,,De Doelen" 
8 
Philatelisten Vereniging „Amersfoort", Wnd Secr 
Mevr M I v d Broek-Bosch, Lorremenplein 5, Amers
foort Tel 033 - 25975 
Eerstvolgende bijeenkomsten met o a bingo, veiling en 
ruilmogeli|kheden 28 oktober a s m De Dnetand' 
Neptunusplem, Amersfoort 20 uur Zaal open 19 30 uur 
Bijeenkomsten jeugdafdeling iedere eerste maandag 
van de maand, wijkgebouw Laurens Costerplem Amers
foort, aanvang 19 00 uur 
Rondzendverkeer Alle boekjes ook betere voor gericht 
rondzendverkeer met korte looptijd inzenden aan H J 
van Cent, Roelandplaats 38 Amersfoort tel 033 - 28359 
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 
Bijeenkomsten dinsdag 2 november ruilavond m Ho
tel ,CASA 400 Pieter Nieuwlandzaal James Wattstraat 
bij Amstelstation, dinsdag, 16 november ledenvergader
ing in , Krasnapolsky ingang Warmoesstraat kleine za
len Aanvang van beide avonden 20 00 uur 
Overleden 1877 H | Bergraat, 987 H A van Vugt, 1100 
F C van den Bergh, 1527 1 L Bnan en 744 S Goedhart 
Geroyeerd 1646 P de Back, 1411 N | Holtkamp, 336 H 
I van Ingen, 1341 F v d Klei, 1158 Mej S E Tan, 607 
C S T Tol, 1191 B van Boom en 1161 H Rikkers 
10 
Postzegelvereniging S.P.A. 
Secr A Waanders Maas)straat 9 1 " Amsterdam 1010 
Tel 020-427587 
Bijeenkomsten 26 oktober en 9 november 
12 
Personeels-Vereniging-Werkspoor-Amsterdam, Afd. Fila
telie. Secr F R Brugman Dissel 39 Monninckendam 
Leden, die via het fonds voor het jaar 1977 Surinameze-
gels wensen moeten dit z s m schriftelijk aan de secre
taris opgeven Voor alle leden geldt, dat zonder opgave 
van wijzigingen voor 1977 het fonds uitgaat van een 
zelfde afname aan zegels 
16 
Gelderse Filatelisten-Vereniging ,,De Globe" 
Secr I C Ouwenbroek, Brantsenstraat 24, Arnhem 
Telefoon 085-450477 Ledenadministratie Mej M ) 
Renssen, Leeuwenklaan 10, Zutphen Telefoon 05750 
14434 
Afdelmgssekretanaten en data van de bijeenkomsten 
Apeldoorn F W N Hugenholtz, Aristotelesstraat 859 
Apeldoorn 2e maandag 
Arnhem L A van der Boom, Spechtstraat 24, Arnhem 
Ie dinsdag 
Barneveld H E Denis, Gruttoweg 3, Stroe 2e vrijdag 
Brummen/Eerbeek J ß Scharrenberg Zutphensestraat 
36, Brummen Laatste maandag 
Dieren Mevr B | Schuijren, Industrielaan 11, Dieren 
2e dinsdag 
Doesburg P Gerritsen, Waterstraat 30, Doesburg 2e 
maandag 

Doetinchem H Menting, Wilhelmmastraat 106, Doetin-
chem 2e donderdag 
Druten ] Ahout Aspert 4, Horssen 2e donderdag 
Ede Mevr Z Weener, Tollenburg 32 Ede Ie donder
dag 
Eist F Lenz, De Kist 39 Eist 2e maandag 
Epe Mevr M Th Paape, Klimopstraat 5, Epe Laatste 
donderdag 
Lichtenvoorde J | P Claessen Wentholtstraat 41 Lich-
tenvoorde Laatste dinsdag 
Lobith I E H de Groot, Graaf Cerardstraat 28, Lobith 
2e donderdag 
Nijmegen C | E Janssen, Irisstraat 44, Malden Ie vnj-
dag 
Oosterbee/c | C M Rademaker, Emmastraat 4, Ooster
beek 2e dinsdag 
Renkum/Heelsum S L Harkema Hartenseweg 10, Ren-
kum 3e maandag 
Rheden/De Steeg Zr M Westerhoff Oversteeg 17, De 
Steeg Laatste maandag 
Veenendaal C van Manen, Lindenlaan 34, Veenendaal 
2e dinsdag 
Velp/Rozendaal H Wolthuis Wulpenstraat 6 Velp Ie 
maandag 
Wageningen Mevr S R Westrup, Herenstraat 39, Wa-
genmgen 2e maandag 
Winterswijk J A C Visser, Hakkelerkampstraat 62, 
Winterswijk Oneven maanden in Wmterswijk, even 
maanden in Aalten Ie dinsdag 
Wijchen H J van den Heuvel Rietgorsstraat 48, Wij-
chen 4e donderdag 
Zevenaar W H Stevens, Brederostraat 38, Zevenaar 3e 
donderdag 
Zutphen Me/ M ƒ Renssen, Leeuwenklaan 70, Zutp
hen 7e donderdag 
Buitenleden Hoofd rondzendingen P Veenhuysen, 
Kuyperlaan 18, Doetinchem 
19 
P. V. Onderling Contact, secr maanstraat 14 Bergen 
op Zoom 
Maandelijkse bijeenkomst dinsdag 9 nov a s met on
derlinge veiling, waarvoor reeds prachtig matenaal is 
binnen gekomen, kwart voor acht in hotel De Schelde 
Antwerpsestraat 56 
20 
De Kennemerpostzegelclub, Beverwi)k. Secr Th W 
Andriesma Corn Croenlandstraat 15 Heemskerk Jaar-
contributie ƒ 12 — op giro 1558745 t n v penmngmr K 
H Wolterman, Beverwijk Goede rondzendboekjes inle
veren bij Y Luttik Laan van Blois 189 of op de club 
Bijeenkomsten 20 oktober veiling en 1 november vei
ling, 15 november kienen, 14 november Beursdag in de 
nieuwe Slof toegang gratis aanvang half elf 
22 
Nederl. Filat. Vereniging „De Verzamelaar", Bussum. 
Secr esse mevr B v Ek-Bronkhorst, Meerweg 5, Bus
sum, tel 02159-18342 
Ledenbijeenkomst elke 2e maandag van de maand, 
aanvang 8 uur in de grote zaal van Rest ,,De Taveerne' 
(voorheen de Harmonie), Bnnklaan 112, Bussum Gaarne 
goede nieuwe rondzendboekjes aan B v d Meulen, 
Jan Toebacklaan 3 Naarden Tel 02159-40709 
24 
Philatelisten Vereniging „De Fivel", Delfziil. Secr P 
A Curre, Robbeplaat 55, Delfzijl, tel 05960-13936 
Rondzendcomm H Bergman Kustweg 346 Delfzijl, 
tel 05960-15311 
Bijeenkomsten iedere 2de maandag van de maand in 
het ,,Zeemanshuis" Landstraat 10 Delfzijl, aanv 19 30 
uur Nieuwe leden zijn van harte welkom 
25 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Secr.: F. H. Vis
ser, Oranje park 47, Dordrecht. 
Bijeenkomsten ,,Dordrecht' tweede woensdag van de 
maand. Gebouw C J M V , Burg de Raadtsingel, Dord
recht, Aanvang 20 30 uur zaal open 19 uur Gelegenheid 
tot ruil kopen en verkopen 
28 
Philips' Philatelisten Vereniging, Eindhoven. Secr M 
H Schenkelaars, De Koppele 78 Eindhoven, tel 040-
416358 
Bijeenkomsten 1 november 1976 m de Mulierzaal van 
de jubileumhal van het P O C , Frederiklaan Eindhoven 
aanv 20 uur, 13 november Postzegelbeurs in de foyer 
van het P O C , Mathildelaan 81, Eindhoven, 9-17 uur 
29 
Enschedese Philatelisten Vereniging. Secr G J Heu-
tink Groen van Pnnstererlaan 41 tel 053-318221 Dir 
Rondzendmg D Hamerslag Enschede W Rijbertstraat 
48, Tel 053-313081 
Vergadering elke 3de vrijdag van de maand aanv 20 
uur Renatakerk, Brinkstraat 
30 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „De Philatelist", 
Geleen. Secr J H Stevens Dahliastraat 5, Geleen, tel 
04494-46618 
Ledenbijeenkomsten Elke eerste zondag van de maand 
in d'Heremiet Kluis 50, Celeen Zaal open vanaf 9 30 
uur voor ruiling afhalen van nieuwtjes en het afwikke
len van het rondzendverkeer Begin vergadenng 10 30 
uur 
Ledenadministratie ] P Kentgens, Lijsterbstraat 23, Ce
leen Overleden J M Lukkes, Th Thijssen, J Bellink 
Mogen ZIJ rusten in vrede 
32 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Gouda". Secr 
H C J Bakker, Gravestem 86, Gouda Tel 01820-14730 
Ledenadministratie T Belgraver-Gronert, Han Hollan
derweg 184, Gouda 
Ledenbijeenkomst 22 november in Brandpunt, Turf
markt 58 Gouda Aanvang 20 00 uur 
Regionale ruilbeurs 5 november in de Agnietenkapel, 
Gouda Open van 19 00-21 00 uur Ook voor met leden 
Goed materiaal voor de veilingen inleveren bij I van 
Wijngaarden, A Pauiownastraat 9, Waddinxveen Tel 
01828-4708 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

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

novembernummer 13 oktober '76 
decembernummer 17 november '76 

Nakomende mulatiestrookjes uiterlijk 10 dagen 
na de genoemde data bij de administrateur 
Nakomers alleen in kleine hoeveelheden en 
mits u al eerder m de maand hebt ingezonden 
In geval van nakomers de maandstaat met de 
laatste zending strookjes inzenden Nooit meer 
dan maandstaat toezenden, maar wel elke 
maand, ook als er m die maand geen mutaties 
zijn voorgekomen 
H H Secretarissen en leden-admmistrateurs 
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 
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35 
Philatelisten Vereniging Groningen Seer | M Offrm 
ga de Savornin Lohmanplem 2 b Gronmgen tel 050 
260242 Ledenadm I K Smith Oosterhamnkkade 64 
Groningen tel 050 770406 
Biieenkomsten elke vierde maandag van de maand in 
Wijkgebouw de Trefkoel Zonnenlaan 30 Groningen 20 
uur Zaal open voor ruilen 19 uur Okt Verenigingsvei 
mg nov Lezing ) F Cley uit Vught over de Bossche 
tandingen 
leugdafdelingen m Groningen Haren Paterswolde Be 
dum en Zudhorn Inlichtingen bij Secr ) K Smith 
voornoemd 
Veilingen Eind november begin december grote Vei 
ling Goed materiaal voor de veilingen kan worden inge 
leverd bi| I Lagaay de Savornin Lohmanplem 12 a Gro 
ningen tel 050 260214 die verder gaarne alle inlichtm 
gen geeft 
Rondzendverkeer Wi| hebben steeds goede boek)es 
nodig m te zenden bi| ) Lagaay voornoemd Zegels 
dienen echter wel te worden ingezonden m onze eigen 
veremgingsboekjes 
Ruildagen en ruilbeurzen elke 2de zaterdag van de 
maand in de Trefkoel Zonnenlaan 30 Groningen 10 uur 
s morgens tot 5 uur s middags 
36 
Haarlemse Filatelistische Vereniging ,Op Hoop van Ze 
gels Secr | C Repko Bloemendaalseweg 193 Over 
veen Tel (na 19 00 uur) 023 267394 
Ledenbifeenkomsten 25 oktober 25 november en 16 
december 1976 in de aula van de Mr A Bruchschool 
Zijlvest 25a Haarlem Aanvang 19 00 uur met gelegen 
heid tot ruilen 21 00 uur veiling van 100 kavels 
Hebt u de contributie voor het verenigings|aar 1976/77 
reeds middels de acceptgirokaart voldaan' 
Nieuwe leden melden op bovenstaand adres 
37 
Postzegelvereniging „Heerlen Secr C van Dishoeck 
Lint)ensstraat 21 Heerlen tel 045 719931 
Biieenkomsten donderdagav 4 november m het Pancra 
tiushuis Nobelstraat 33 Heerlen gelegenheid tot ruil 
vanaf 19 uur vrijdagavond 12 november kienavond m 
het Pancratiushuis grote zaal Zaal open 19 15 uur be 
gm 19 45 uur 
40 
s Hertogenbossche Filatelisten Vereniging Secr Op 
hoviuslaan 20 s Hertogenbosch Contributie ƒ18 — per 
|aar + entreegeld ƒ3 — 
Vergaderingen 4e woensdag van de maand m Hotel 

Modern Markt Vught In november grote verkoping 
in december verloting zonder nieten Jeugdafdeling 
bijeenk elke 2e zondag van de maand huize De Pa 
tio Pater v d Elzenstraat s Hert bosch 
41 
Filatelistenvereniging „Hilversum & Omstreken" Secr 
P F A van de Loo Godelmdeweg 9 Hilversum tel 
02150 45169 
Bijeenkomsten 21 oktober grote veiling 18 30 uur 18 
november Bingo avond voor leden en huisgenoten 20 
uur 31 oktober Totohal dag Sportpark Hilversum 10 17 
uur Alle bi|eenk verder in Gebouw De Delta Ha 
venstraat 139 Hilversum 
42 
Leidsche Vereniging van Postzegelverzamelaars te Lei 
den Secr H van Eist Zaanstraat 50 Leiden Tel 071 
124210 
Vergadering Dinsdag 26 oktober in het Loge gebouw 
Steenschuur 6 aanvang 8 uur precies Agenda met Dia 
lezing kleine veiling en bekendmaking uitslag grote ver 
loting ieugdafdelmg zelfde plaats en dag een uur 
vroeger 
43 
Philatelisten Vereniging „Zuid-Limburg , Maastricht 
Secr P H Mantz p/a Wycker Brugstraat 10 
Bijeenkomsten beursavond ma 1 november vergader 
mg ma 15 november aanvang 20 uur m de Grote So 
cieteit ingang Keizer Karelplem Tijdens alle bijeenk in 
teressante veiling Attentie zondag 14 november extra 
voor iedereen toegankelijke - ruilochtend met zgn 

wilde veiling 10 13 uur in de Grote Sociëteit 
44 
Postzegelclub Groot Veldhoven Secr P M Willems 
Mullerlaan 75 Veldhoven Tel (040) 533429 
Clubavond iedere 2e maandag van de maand in het 
buurthuis d Ekker Armehoefstraat 3 Veldhoven 

47 
Postzegelvereniging Roosendaal Secr P A j Kokken 
H G Dirckxstraat 17 Tel 01650 41303 Ledenadministra 
teur A I Bloem Heuvellaan 33 Tel 01650 37460 Leider 
Rondzendverkeer | F A Mortiers Burg Prinsensingel 
75 Tel 01650 37793 
Contributie ƒ 2 0 — per jaar over te maken t n v Pen 
ningm Postzegelvereniging Roosendaal Burg Prinsen 
singel 31 Roosendaal Postgiro 11 284 73 
Vergaderingen in de zaal van t Wit Roosken Nispense 
straat 14 Roosendaal met veiling bingo en verloting 8 
november en 13 december 
48 
Philatelistenclub „Rotterdam" Secr Mevrouw T B 
Steiner Spork s Gravendijkwal 79 Rotterdam 3003 
Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand Beursge 
bouw ingang Meent 110 Rotterdam 
52 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Tilburg te Til
burg Secr W van Erve Insulmdeplem 5 Tilburg Tel 
(013) 426464 
Ledenvergadering 3 november in de zaal van Restaurant 

Casino St Jozefstraat 38 Tilburg 
54 
Postzegelclub „Wassenaar" Secr B Wijsman Van 
Houtenweg 80 Wassenaar 
Bijeenkomsten 11 nov en 9 dec 20 uur Jeroenhuis 
Kerkstraat 75 Wassenaar 
58 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Sassenheim Secr 
G Marinus Teylingerlaan 43 Sassenheim Tel 
02522/11932 
Volgende vergader ruil veilingavond dinsdag 9 november 
m Ontmoeting Narcissen laan 1 Sassenheim Aan 
vang 20 00 uur jeugd 19 00 uur Vervolgens iedere 2e 
dinsdag v d maand Volgende zaterdagse ruildag 27 no 
vember 10 00 17 00 uur 
64 
Postzegelvereniging „Drachten Secr | Brouwer Tj 
Wagenaarstraat 32 Drachten tel 05120 14695 Rond 
zendcomm G Knol Berglaan 27 Drachten 
Ledenbijeenkomsten iedere eerste dinsdag van de 
maand 20 uur in Gebouw Irene de Lange West 2 
67 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Zwijndrecht en 
Omstreken Secr J C Kooijmans Rotterdamseweg 
62 Zwijndrecht tel 078 27395 
Bijeenkomsten in de Open Hof Kerk Zwijndrecht 
elke derde dinsdag van de maand aanvang 20 uur Voor 
het rondzendverkeer kunnen altijd boekjes met uitzon 
derlijk materiaal vooral v NederI en O G ingezonden 
worden Voor inlicht Mw j F Visser Huizenga Hui 
zenga Perkstraat 27 Zwijndrecht 
69 
Filatelistenveremging „Veendam en Omstreken' Secr 
I D Neuteboom Marg Hardenbergstr 2 Wildervank 
Rondzendcomm ) Niemeijer F | de Zeestr 12 
Veendam 
Bijeenkomst donderdag 11 november m Hotel Java Pr 
Hendrikplein 7 Veendam Zaal open 19 uur Bingoa 
vond 
71 
Postzegelvereniging Drielandenpunt, Vaals Secr W 
Bulles Vaals St Paulusstraat 1 Rondzendleider A H 
den Brunker Lieve Vrouwenstraat 1 Vaals 
Voor het nieuwe seizoen kunnen de leden goede rondz 
boekjes van NederI en O C inzenden Inlichtingen tel 
04454 1605 
73 
Postzegelvereniging s-Gravenhage en Omstreken 
Secr W I Klem Het Zicht 162 Den Haag tel 070 
668036 
Bijeenkomsten elke 3e dinsdag van de maand in Harn 
son s Hotel Spuistraat 16 Den Haag zaal open 19 30 
Rondzendverkeer Mevr J E Klem Schuil Het Zicht 
162 Den Haag 
74 
Personeelsverenigng Thomassen & Drijver-Verblifa, Afd 
Philatelie Secr ) A Kuitert Gewestlaan 27 Diepenveen 
tel 05709 2064 Hoofd Rondzenddienst E den Adel 
Rozendaalseweg 19 Terwolde tel 05717 350 
77 
Philatelistische Vereniging „Hoogezand-Sappemeer 
Secr A G Spijkerman Donker Curtiusstr 39 Hoog 
ezand Commissaris Rondzendverkeer H | Grasdijk 

Schubertlaan 4 Hoogezand Tel 05980 92908 
Maandag 1 november Ledenavond m Hotel Struve Sap 
pemeer Zaal open vanaf 19 uur Grote ruilbeurs zater 
dag 6 november in het wijkcentrum De Kern Hoog 
ezand van 10 tot 17 uur Voor de jeugd gratis verloting 
Wilt u adreswijzigingen e d alleen aan de secretaris zen 
den' Alleen dan kunt u verzekerd zijn van een trouwe 
ontvangst van het Maandblad 
85 
„Postzegelverenigng Heemskerk" Secr D A van Viet 
Rousselstraat 16 Heemskerk Tel 02510 32874 
Bijeenkomsten m het vormingscentrum De Velst de 
Velst 6 Heemskerk 25 okt Veiling 8 nov Kwis 22 nov 
Ledenvergadering met gratis verloting Aanvang 20 00 
uur jeugd 19 00 uur 
88 
Postzegelclub Hoogeveen Secr M | van Eijsden Sa 
turnus 8 Hoogeveen tel 05280 65705 
Bijeenkomsten 4e maandag van de maand in de Goede 
Herderkerk Hoogeveen 20 00 uur Gevraagd Voor de 
afdeling rondzendingen boekjes Ned en Overzee | 
Buwalda Middenweg 85 Hoogeveen 
94 
Postzegelvereniging , Telstar' , Putten GId Secr H D 
Buitenwerf Wittenburg 163 Nijkerk Cid Tel 03494 
2484 
Vergadenng/ruilavond elke 3e donderdag van de 
maand waarvoor konvokatie met lijst van de kavelver 
koop wordt toegezonden gebouw t Voorhuys naast 
de Andreaskerk Voorthuizerstraat 14 Putten Gtd Aan 
vang 20 00 uur Zaal open 19 00 uur 
95 
Postzegelvereniging Castricum Secr C ) Filing Lm 
denlaan 74 Castricum Tel 02518 51026 Penningmeester 
en rondzendverkeer C Bijman Bleumerweg 1 Bakkum 
tel 02518 50336 
Eerstvolgende bijeenkomst wordt per convocatie bekend 
gemaakt ruilavond 1 november 76 in ontmoetingscen 
trum Geesterhage aanvang 20 00 uur 
96 
Postzegel Vereniging Noord-Oost Twenthe Secr j 
Smelt Vijverstraat 43 Ootmarsum tel 05419 1923 
Bijeenkomsten elke 1ste maandag van de maand m Ho 
tel de Rozenstruik Denekamperstraat 16 Ootmarsum 
geïnteresseerden uit de gehele regio zullen wij gaarne 
ontvangen 
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 19 oktober en 16 november vergadering 
met ruilavond 29 oktober en 26 november ruilavond 
Alle bijeenkomsten m het dienstencentrum De Boed 
W Dreeslaan 1 Zaandijk Aanvang 8 00 uur n m Zaal 
open 7 00 uur Jeugdvereniging De jonge Posthoorn 
Leider | Kluft Kameelstraat 23 Wormer Tel 02982 
1004 Bijeenkomsten elke laatste zaterdag van de maand 
m De Snuiver Krommenie Aanvang 14 00 uur 
111 
Filatelistenvereniging „West Friesland , Schagen Secr 
H Woudt jac Ruysdaellaan iJ Schagen tel 2849 
Bijeenkomsten eerste vrijdag van elke maand in het 
Regio Centrum Mauvestraat Schagen Ruilbeurs 23 
okt 76 10 17 uur in het Regio Centrum 
Geroyeerd G ) Barendse St Maartenbrug F de lood 
en Wiermgerwerf J Maasland Opperdoes 
116 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Scherpenzeel en 
Omstreken Secr F M Gnzell van Galenlaan 16 
Woudenberg Dir Rondzendingen W Ch Kessler Va 
leriaanlaan 57 Scherpenzeel 
Ledenvergaderingen ruilen veiling iedere 2de donder 
dag van de maand m Cafe Rest Boszicht Burg 
Royaardslaan 4 Scherpenzeel Aanv 20 uur zaal open 
19 30 uur 
Nieuwe leden aanmelden bij de secretaris 

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 

/ ' fijMPHiLEy. 7 7 

OPBERGBAND PHILATELIE 
Prachtig systeem voor het opbergen van uw maandblad 
Beschadigen uitgesloten 
Kleur donkergroen Inhoud een 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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Dit formulier vertelt u exact 
hoeveel uw postzegel-
verzameling in de loop,^-^ 
der jaren in waarde s 
Handig hulpmid
del bij het bere
kenen van de 
waarde van uw 
verzameling 
Album voor album, blad voor 
blad, regel voor regel legt u op 
dit nieuwe formulier de waarde 
van uw verzameling vast Over
zichtelijk Gemakkelijk 
Dat doet u zo elk jaar Steeds 
wanneer een nieuwe catalogus 
uitkomt noteert u de waarde 
van uw zegels op dat moment 
Het formulier biedt ruimte voor 
zeven opeenvolgende jaren 
U kunt dus exact het verloop in 
de waarde van uw verzameling 
volgen 
En het verloop in de waarde van 
delen van uw verzameling 

BEREKENINGSBLAD FILATE-
LISTISGHE WAARDEN 
Eigenlijk hadden we ons nieuwe 
formulier ,,berekenings-
/vergelijkingsblad filatelistische 
waarden moeten noemen 
Want het formulier is met alleen 
een uiterst nuttig hulpmiddel bij 
het berekenen van de waarde 
van uw verzameling, maar ook 
bij het vergelijken van deze 
waarde met die van vooraf
gaande jaren 
Twee vliegen in een klap dus 
Het berekeningblad is eigenlijk 
een set Bestaande uit 7 bere-
keningsbladen, 1 recapitulatie-
blad, alles in fraaie zachtgrijze 
druk En een toelichting voor 
het gebruik 

"° '^ ^ " " ° " ' " ' ° " 4 ^ 

Berel<eningsblad nÄaS'Äiate 
filatelistische 
waarden 

listische waar
den ligt voor u 
klaar bij uw 
postzegel
handelaar 

Castellumstraat 4, Alphen aan den Rijn 
Telefoon (01720) 66633 

E Samsom EfficiencY 

Als u de volgende keer bij uw 
postzegelhandelaar komt, 
vraagt u hem dan eens naar het 
,,berekeningsblad filatelistische 
waarden' U zult zien dat het 
werkelijk een erg nuttig formu
lier IS. 
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nieuwe 
uitgiften 
redacteur: 
J. T h . A. Friesen, 
Rembrandtstraat 18, 
G o o r 7720, 
Tele foon 054702135 

Voor het verstrekken van inlichtingen danken wi) de 
verschillende postadministraties en agentschappen en 
pater Amerigo Cools in Rome 
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 die verboden zijn 
voor tentoonstellingen die gehouden vi'Orden 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 
bruikeli|ke gegevens worden wel vermeld De verzame

laars zijn evenwel gewaarschuwd 

EUROPA 

ALBANIË 
207'76. Conferent ie over ethnografische 
studies in Tirana: verschi l lende Albanese 
kunstni jverheidsprodukten. 
10 q. Houten schaal en lepel. 
15 q. Waterkruik. 
20 q. Twee versierde handvatten van 
handgereedschap. 
25 q. Oud pistool en rapier. 
80 q. Met de hand geweven kleedje. 
1.20 I. Bewerkte zi lveren gesp van riem en 
paar oorr ingen. 
1.40 I. Kannen met twee en drie handvat

ten . 

88'76. Reprodukties schi lder i jen. 
5 q. Stichten van coöperaties, Zef Shoshi. 
10 q. Op weg naar het werk, Agim Zajmi. 
25 q. Luisteren naar een aankondiging 
door de radio, Vilson Kilica. 
40 q. Vrouwel i jke lasser, Sabaudin Xhaferi. 
1.20 I. Opstand van 1942, Lee Shkreli. 
1.60 1. Thuiskomst van het werk, Agron 
Dine. 
2.05 I. Blokje. Eerbewijs aan een jonge 
pionier, Andon Lakuriki . 

ANDORRA FRANS 
1810'76. Natuurbescherming. 
0.80 f. L'Apollon. 
1.40 f. Le Mono . 

BELGIË 
57'76. Dienstzegels Nationale Maat

schappij der Belgische Spoorwegen. 
6.50 fr. en 25.—fr. Koninkl i jke beeltenis 
uit de normale gebruiksserie, met mono

gram , ,B " . 

69'76. Toeslagserie voor Rubensjaar 
1977: Fragmenten van schilderi jen van P. 
P. Rubens (15771640) in Antwerps bezit. 
4.50 I 1.50 fr. Kruisafneming. 
6.50 I 3.— fr. Aanbidd ing der herders. 

6.50 f 3.— fr. Onze Lieve Vrouw met de 
papegaai. 
10. ^■ 5.— fr. Aanbidd ing der wi jzen. 
10. h 5.— fr. Laatste communie van de 
H. Franciscus. 
30. 1 15.— fr. Madonna met Kind. 

69 76 . Aanvul lende waarden gebruiksse

rie. 
1 1 . — f r . zwar tb ru inen14 .— f r. donkergroen. 
Koninkl i jke beeltenis. 

13976. Nationale Maatschappij der Bel

gische Spoorwegen vi j f t ig jaar. 
6.50 fr. oranje, rood , zwart en blauw. Ge

sti leerde reprodukt ie van nieuw elektrisch 
t reinstel . 

13976 . Vierhonderd jaar geleden pacif i

catie van Cent. 
10.— fr. donkergroen . Portret Wil lem van 
Nassau  Prins van Oranje. 

20976. Inwi jd ing eerste metrol i jn te 
Brussel. 
6.50 fr Nieuw metrotre inste l . 

ifTWf wmwmrvwvmt »*wiim\ 

BULGARIJE 
Federation Internationale de Philatelie vijf

t ig jaar. 
Blokje van 50 st. Verschi l lende Bulgaarse 
postzegels. 

CYPRUS 
27976 . Internationale gebeurtenissen. 
40 m. Bevordering k inderboek: kinderen 
zoeken in bib l io theek boeken uit. 
50 m. VN conferent ie over huisvesting 
(Habitat): vogelv luchtopname van volks

won ingbouw. 
80 m. Wereldgezondheidsdag: ople t tend

heid voorkomt b l indhe id : oog door twee 
handen beschermd; embleem. 

DUITSLAND BERLIJN 
141076. Toeslagserie voor sociale hulp . 
30 I 15 pf. Iris. 
40 I 20 pf. M u u r b l o e m e n . 
50 I 25 pf. Dahlia. 
70 + 35 pf. Ridderspoor. 

DUITSLAND BONDSREPUBLIEK 
141076. Toeslagserie voor sociale hulp . 
30 + 15 pf. Floksen. 
40 t 20 pf. Goudsb loemen. 
50 t 25 pf. Dahlia's. 
70 + 35 pf. Bosje vioolt jes. 

141076. Dag van de postzegel 1976. 
10 pf. bru in . Wapenschi ld postkantoor 
keizerl i jke r i jkspostexpedit ie Höchst am 
Main ; tweede helft achtt iende eeuw. 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
1976. Najaarsbeurs 1976, Leipzig. 
10 pf. Disti l latieinstallatie voor aardolie. 
25 pf. Gebouw , ,Deutsche Büchere i " in 
Leipzig. 

21976 . Bruggen. 
10 pf. Brug over Templ iner meer. 
15 pf. Viaduct Berlijn  Adlergestel l . 
20 pf. Brug over Elbe bij Roszlau. 
25 pf. Goltzschtalviaduct. 
35 pf. Brug over Elbe bij Maagdeburg. 
50 pf. Viaduct over autoweg Schwerin 
(beperkte oplage 2,1 mil joen). 

FRANKRIJK 
41076. Internationaal festival toerist i

sche f i lm . 
1.40 F. Beeldje van Pyrène, legendarische 
naamgeefster aan de Pyreneeën. Em

bleem. 

111076. Nieuwe gebruikszegel : toeris

me. 
1.70 f. Gezicht op Thiers. 

111076. Nationale pol i t ie . 
1.10 F. Embleem. 

181076. Nieuwe zegel in serie regionale 
gebieden. 
1.25 f. F. Guyana: O e r w o u d , vl inder en 
zee. 

181076. Nieuwe dienstzegel Raad van 
Europa. 
1 . — f. blauw, geel, rood en bru in . Vlag 
van Europa. 

231076. Versneller van deeltjes, kerne

nergie. 
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Waardekilo's Waardekilo's Waardekilo's 
1500 pakketten van 1 kg van D M . 47 ,50 tot D M . 475,— te koop ! ! 
40 MILJOEN POSTZEGELS en 4 TON KILOWAAR worden tegen een fract ie van de werkel i jke waarde in ki lo-pakketten verkocht Deze , ,WAARDEKILO'S" 
bestaan uit k i lowaar, losse zegels, complete series, FDC's, motiefzegels, restverzamelingen en blaadjes uit rondzendboekjes en ander materiaal, zoals dat 
in £5 jaar bij elkaar gekomen is EEN WANDELING DOOR EEN MAGAZIJN VAN 260 m2i 

Bestel
nummer 

K/W 
K W / U 
K/W/S 
K/W/E 
K/Eu 
K/Eu/L 
K/Eu/S 
K/Eu/E 
K/West 
KAWest/S 
K/West/E 
K/Ost 
K/Ost/S 
K/Ost/E 

K/Ost/H 
K/ü 
K/Ü/S 
K/U/E 

K/DR 
K/DR/S 
K/DR/E 

K/BR 
K/BR/S 
K/BR/E 

K/DDR 
K/DDR/S 
K/DDR/E 

K/B 
K/B/S 
K/Bu 
K/Bu/S 

K/CSSR 
K/CSSR/S 

K/Da 
K/Da/S 
K/Fi 
K/F 

1 waardeki lo - wereld 
1 waardeki lo wereld Luxus 
1 waardeki lo - wereld Super 
1 waardeki lo - wereld Exquisiet 
1 waardeki lo Europa 
1 waardeki lo Europa Luxe 
1 waardeki lo Europa Super 
1 waardeki lo Europa Exquisiet 
1 waardeki lo Westeuropa 
1 waardeki lo Westeuropa Super 
1 waardeki lo Westeuropa Exquisiet 
1 waardeki lo Oosteuropa 
1 waardeki lo Gosteuropa Super 
1 weardeki lo Oosteuropa Exquisiet 
1 ki lo Oosteuropa (5 verzamelingen m rondzend
boekjes, grote pakketten en FDC s 
1 waardeki lo Overzee 
1 waardeki lo Overzee Super 
1 waardeki lo Overzee Expuisiet 
(met vele complete series) 
1 waardeki lo Duitsland van 1875 af 
1 waardeki lo Duitsland van 1875 af Super 
1 waardeki lo Duitsland van 1875 af Exquisiet 
(met verzameling van 2000 verschi l lende van 
1C72 af m stockboek) 
1 waardeki lo Westduitsland 
1 waardeki lo Westduitsland Super 
1 waardeki lo Westduitsland Exquisiet 
(met 5C0 gelegenheids- en toeslagzegels 
Bondsrepubl iek en Berli jn) 
1 waardeki lo D D R 
1 wcardeki lo D D R Super 
1 wrardek i lo D D R Exquisiet (met vele 
postfr isse series, de hoogste netto cataloguswaarde) 
1 waardeki lo België 
1 waardeki lo België Super 
1 waardeki lo Bulgari je 
1 waardeki lo Bulgari je Super (met rondzendboek 
en vele complete series) 
1 waardeki lo Tsjecho-Slowaki je 
1 waardeki lo Tsjecho-Slowaki je Super 
(met rondzendboek en vele complete series) 
1 waardeki lo Denemarken 
1 waardeki lo Denemarken Super 
1 waardeki lo Finland 
1 waardeki lo Frankri jk/Monaco 

Prijs 
In DM. 

47,50 
125,— 
250,— 
475,— 
49,50 

125,— 
250,— 
475,— 

95,— 
250,— 
475,— 

85,— 
250,-
475,— 

475,— 
465,— 
250,— 

475,— 
75,— 

250,— 

475,— 
95,— 

250,— 

475,— 
75,— 

250,— 

475 — 
75,— 

250,— 
75,— 

250,— 
75,— 

250,— 
75,— 

250,— 
75,— 
75,— 

Bestel
nummer 
K/F/S 
K/G 
K/G/S 
K/BrW 
K/BrW/S 
K/Ir 
K/ls/S 
K/l 
K/VS 
K/N 
K/N/S 
K/No 
K/No/S 
K/Nord 
K/Nord/S 
K/O 
K/O/S 
K/O/E 

K/P 
K/P/S 
K/P/E 

K/Po 
K/Po/S 
K/Ru 
K/Ru/S 
K/Ru/E 

K/Sw 
K/Sw/S 
K/S 
K/S/S 
K/S/E 

K/Sp 
K/Sp/S 
K/T 
K/T/S 
K/U 
K/U/S 
K/U/E 

K/USA 
K/USA/S 

1 waardeki lo Frankr i jk/Monaco Super 
1 waardeki lo Groot-Br i t tannie 
1 waardeki lo Groot-Br i t tannie Super 
1 waardeki lo Brits Gemenebest 
1 waardeki lo Brits Gemenebest Super 
1 waardeki lo Ierland 
1 waardeki lo Israel Super 
1 waardeki lo Ital ië, San Marino en Vaticaan 
1 waardeki lo Ital ië, San Marino en Vaticaan Super 
1 waardeki lo Nederland/Luxemburg 
1 waardeki lo Nederland/Luxemburg Super 
1 waardeki lo Noorwegen 
1 waardeki lo Noorwegen Super 
1 waardeki lo Noordse Staten 
1 waardeki lo Noordse Staten Super 
1 waardeki lo Oostenri jk 
1 waardeki lo Oostenri jk Super 
1 waardeki lo Oostenri jk Exquisiet (met vele 
postfrisse series en raketbrieven) 
1 waardeki lo Polen 
1 waardeki lo Polen Super 
1 waardeki lo Polen Exquisiet (met rondzendboek 
en vele complete series) 
1 waardeki lo Portugal 
1 waardeki lo Portugal Super 
1 waardeki lo Roemenie 
1 waardeki lo Roemenie Super 
1 waardeki lo Roemenie Exquisiet (met rondzend
boek en vele complete series) 
1 waardeki lo Zweden 
1 waardeki lo Zweden Super 
1 waardeki lo Zwitser land/Liechtenstein 
1 wóardeki lo Zwitser land/Liechtenstein Super 
1 waardeki lo Zwitser land/Liechtenstein Exquisiet 
(raketbrieven en complete series) 
1 waardeki lo Spanje 
1 waardeki lo Spanje Super 
1 waardeki lo Turki je 
1 waardeki lo Turki je Super 
t waardeki lo Hongari je 
1 waardeki lo Hongari je Super 
1 waardeki lo Hongari je Exquisiet (met rondzend
boek en vele complete series) 
1 waardeki lo USA 
1 waardeki lo USA Super 

Prijs 
In DM. 

250,— 
75,— 

250,— 
75,— 

250,— 
75,— 

250,— 
75,— 

250,— 
75,— 

250,— 
75,— 

250,— 
75,— 

250 — 
75,— 

250,— 

475,— 
75,— 

250,— 

475,— 
75,— 

250,— 
75,— 

250,— 

475,— 
75,— 

250,— 
75,— 

250,— 

475,— 
75,— 

250,— 
75,— 

250,— 
75,— 

250,— 

475,— 
75,— 

200,— 

Van de , ,SUPER" en ,,EXQUISIET ' k i lo 's worden telkens slechts 10 stuks samengesteld zodat de inhoud elke paar weken verandert 

100 gram-kilowaar-pakjes 'Brillant' D M . 12,50 
In de meeste van deze 100-gram-pakjes werd behalve de gebruikel i jke k i lo vaar van de laatste jaren een 50 jaar oude voorraad ki lo- en bundelwaar ver
werkt Daar in deze pakjes ook afgeweekte zegels verwerkt werden is het aantal zegels en soorten zeer groot Te bestel len van 

Wereld 
Europa 
Overzee 
Duitsland van 1872 af 
Bondsrepubl iek 

D D R 
België 
Bulgari je 
Tsjecho-Slowaki je 
Denemarken 
Finland 

Frankri jk 
Groot-Br i t tannie 
Britse Gemenebest 
Ierland 
Italië 

Nederland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Polen 
Portugal 
Roemenie 

Zweden 
Zwitserland 
Skandinavie 
Spanje 
Hongarije 
U S A 

Leveringsvoorwaarden: Vri jbl i jvende aanbieding Kilowaar kan met geru i ld worden Verzending onder rembours Bij portoverhogingen geldt het recht op 
de dag van verzending Voor pakketten wordt het bui tenland-porto volgens het tarief berekend 

HET GROTE SENSATIONELE WAARDEVOLLE GESCHENK: 
POSTZEGELVERZAMELINGEN DUITSLAND ! 
Duitsland van 1872 - 1975 met topwaarden tot 20,— DM toe met 2 albums en 2200 postfr isse zegels van Duitsland uit 1921 tot 1960 (vellenverzameling) netto
catalogus 1500 Mk VOOR SLECHTS 225,— DM. 
Deutschland SUPER met 6 pracht ige albums met topwaarden tot 37,— DM en nog 6000 postfrisse en gebruikte Duitse zegels van 1919 tot 1960 (vellenver
zameling) met een netto-cataloguswaarde van DM 4000,— VOOR SLECHTS 395,— DM. 
Duitsland , ,EXQUISIET" met 6 pracht ige albums, met complete series tot DM 9 0 — en 500 gelegenheids- en toeslagzegels van de Bondsrepubl iek en 
Berl i jn, a lsmede 8000 postfrisse en gebruikte zegels van Duitsland van 1916 tot 1960 (vellenverzameling) met een netto-cataloguswaarde van DM 5GO0,— 

VOOR SLECHTS 695,— DM. 
Duitsland , EXCELS'OR" met 7 pracht ige albums met complete series tot DM 170 — en 500 gelegenheids- en toeslagzegels van de Bondsrepubl iek en Berl i jn 
evenals 15 000 postfr isse en gebruikte zegels van 1916 tot 1973 (vel lenverzameling) met een netto-cataloguswaarde van DM 7000 — 

VOOR SLECHTS 3&0,— DM. 
Al le aangeboden verzamelingen vormen pracht ige beleggingsposten en een waardevol le basis om verder te verzamelen Verzending franco onder 
rembours 

BRIEFMARKENHAUS F. DECKER, 
D 84, REGENSBURG, HEMAUER STR. 10/N 
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1.40 f. Symbolisch beeld van versnel l ing, 
CERN. 

25-10-'76. Nieuwe dienstzegels UNESCO. 
0.80 f. b lauwgroen, licht bister en gri js; 
1 . — f. l ichtgroen, oranje en b lauw; 1.40 f. 
kastanjebruin, violet en bister. Kwart cir
kel en vlam. 

GIBRALTAR 
13-10-'76. Portzegels. 
1, 3, 5, 7, 10 en 20 p. Wapen Gibraltar. 

3-11-'76. Kerstzegels. 
6, 9, 12 en 20 p. Verschi l lende glas-in-
loodramen. 

GROENLAND 
11-10-'76. Zesde en zevende zegel in serie 
verkeer in Groenland door de eeuwen 
heen. 
80 ö. Catalinavliegboot laat post aan para
chutes vallen. 
1 . — kr. Kustvaarder Kununguak bezoekt 
in de zomer havens met passagiers en 
post. 

GROOT-BRITTANNIË 
29-9-'76. Vi | fhonderd jaar geleden eerste 
gedrukte werk in Groot-Br i t tannie door 
Wil l iam Claxton. 
8V2 p. l ichtblauw, indigo en goud . Hout
snede van ridder uit tweede edit ie Canter
bury tales van Chaucer. 
10 p. licht ol i j fgroen, o l i j fb lauw en goud . 
Twee typen drukletters van Caxton en in i 
tiaal. 
11 p. l icht bruinacht ig grijs, zwart en 
goud. Houtsnede van wijsgeer uit tweede 
edit ie Schaakspel, 1483. 
13 l ichtbruin, b ru in , roodbru in en goud . 
Beeld van drukker i j uit beg in t i jd . 

GUERNSEY 
14-10-'76. Oude gebouwen in Guernsey. 
5 p. Royal Court House. 
7 p. Elizabeth College. 
11 p. La Seigneurerie op Sark. 
13 p. Island Hall op Alderney. 

HONGARIJE 
19-8-'76. Internationale postzegel tentoon
stell ing Hafnia '76 in Kopenhagen. 
Blokje met drie str ippen elk weer be
staande uit een zegel van 3.— f. Beeldje 
van zeemeermin, strookje met eerste 
Deense postzegel en strookje met em
bleem Hafnia. 
Getand en • ongetand uitgegeven. 

27-8-'76. Zegel in serie verjaardagen en 
gebeurtenissen: vierhonderdste sterfdag 
van Tiziano Vecel lo. 
4 .— f. Reprodukt ie schilderij Flora van Ti-
t iaan. 

4-9- '76. Uitgi f tedatum zegel gemeld in 
september, bladzi jde 523. 

« t ó r « ? « » 

Afbeelding zegel gemeld in september, 
bladzi jde 523. 

15-9-'76. Herdenking v ierhonderdste 
sterfdag van Tiziano Vecell io (1490-1576). 
150 I. rood . Reprodukt ie van zi jn schilderi j 
Flora, uit de Galleria degli Uffizi in Floren
ce. 

i ' 150 i 150 

LUXEMBURG 
Afbeelding zegel gemeld m september, 
bladzijde 523. 

MAN 
14-10-'76. Honderd jaar Unie van Moe
ders, kerstzegels. 
6 p. Diocees van Sodor en Man, oudste 
diocees in de Anglicaanse gemeenschap. 
7 p. Kerk van Sint Pieter in Onchan. 
11 p. Castletown. 
13 p. Kerk van Sint Olav in Ramsey. 

M O N A C O 
November '76. Rode Kruis van Monaco. 
4.— f. Schilderij van Sint Louise de Mar i l -
lac. 

November '76. Prinsen en prinsessen van 
Monaco. 
2.— f. Portret Honoré IV, 1815-1819, ge
schilderd door Frangois Lemoyne. 
4 .— f. Portret Louise d 'Aumont - Mazar in, 
1759-1826, geschi lderd door Marie Ver-
roust. 

November '76. Verjaardagen en herden
kingen. 
0.60 f. Honderd jaar conferent ie van Sint 
Vincent van Paul in Monaco: por t ret en 
vogelv luchtopname van landtong met ves
t ing. 
0.80 f. Marie de Rabutin Chantal Marquise 
de Sévigné 350 jaar geleden geboren :por -
tret. 

0.80 f. Numismat iek: voor- en achterzi jde 
munt 2 gros van Prins Honoré II (1640). 
0.85 f. Vijft igste verjaardag eerste overwin
ter ing op noo rdpoo l : kaart poolgebied, 
por t re t ten, v l iegtuig, luchtschip. 
1.20 f. Publikatie ,,Reizen van Gul l iver" 
door Jonathan Swift 250 jaar geleden: 
beeld uit een verhaal. 

November '76. Kerstzegels. 
0.60 en 1.20 f. Meisjeskopje, omgeven 
door kerstboomversier ingen waarop wen
sen in vele talen. 

November '76. Strijd tegen verdovende 
midde len . 
0.80 en 1.20 f. Tegen achtergrond van web 
staan man en vrouw, door zwaard be
dre igd. 

November '76. Internationaal b loemen-
schikfestival 1977. 
0.80 en 1 . — f. Verschi l lende schikkingen 
van b loemen en gedroogde bladeren. 

November '76. Derde internationale cir
cusfestival van Mon te Carlo. 
1 . — f. Clown jongleert met circuspro
gramma's. 

Nieuwe zegels in de serie voorafstempe-
l ingen: 0.50, 0.52, 0.60, 0.62, 0.90, 0.95, 
1.60 en 1.70 f. Zegels type k lokketoren uit 
gebruiksserie met opdruk . 

NOORWEGEN 
8-10-'76. Klassieke Noorse schilders. 
125 o. , ,S l indebi rken" , Th. Fearnley 
(1802-1842). 
1.40 ó. ,,Gamle furut raer" , L. Hertevig 
(1830-1902). 

OOSTENRIJK 
25-10-'76. Honderd jaar administratief ge
rechtshof. 
6.— sch. donker karmi jnbru in . Koninkl i jke 
Boheemse hofkanselari j , Wippl ingerstras-
se. 

25-10-'76. Duizend jaar Oostenr i jk : blokje 
met negen verschi l lende zegels elk van 
2.— sch., waarop de wapens van de ver
schil lende bondslanden (provincies). 
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Zweden verwent Philatelisten met 
gedetailleerde informatie. 

Vraag het nieuwsbulletin aan over ons 
nieu\^te boekje postzegels en oordeel zelf. 
Zoveel mogelijk te willen weten van en 
over elke postzegel die men verzamelt, dat 
is een neiging die elke verzamelaar heeft. 
Die kennis geeft de postzegelhobby leven 
en inhoud. Daarom hebben wij, die verant
woordelijk zijn voor de uitgave van 
Zweedse postzegels, het van groot belang 
gevonden, zowel de verzamelaars als de 
postzegelhandel zo voortdurend en uit
gebreid mogelijk in te lichten over onze 
uitgaven van Zweedse postzegels. De ser
vice die Zweden kan bieden is hoogstwaar
schijnlijk uniek, in ieder geval in Europa. 

Als voorbeeld van onze informatie
service kunnen we noemen, dat elke 
nieuwe uitgave wordt voorafgegaan door 
een nieuwsbulletin, „Information Sweden", 
waarin de zegels uitgebreid worden gepre
senteerd, in het Engels, Frans en Duits. 
Het laatstverschenen bulletin gaat over 

onze nieuwe postzegels „Tekniska 
Nydanare" (Technische Vernieuwers), die 
de 9>̂  oktober verschijnen. Wij zenden het 
U gratis toe, samen met informatie over 
onze overige service. U hoeft alleen maar 
Uw naam en adres te sturen aan Informa
tion Sweden , PI-A. S-105 02 STOCK
HOLM, Zweden. 

5 beroemde Zweedse uitvinders 
Het postzegelboekje „Tekniska Nydanare" 
bevat de volgende vijf beroemde Zweden: 
John Encsson (1803—1889), uitvinder van 
o.a. de eerste bruikbare scheepsschroef 
Konstrueerde het oorlogsschip Monitor, 
dat de Noordstaten van Amerika de over
winning bezorgde bi) Hampton Roads in 
1862. Pionier op het gebied van gebruik
maken van zonneenergie. 

Helge Palmcrantz {1842-1880), bouwde o.a. 

een nieuwe maaimachine, die de meest 
gebruikte van het land werd 
Lars Magnus lincsson (1846—1926), de 
pionier van de telefonie inZweden.Oprich
ter van het wereldomspannende concern 
LM Ericsson. 
Sven lFm^v«!«( 1876—1953),konstrueerde 
het eerste sfensche zelfregelende kogel
lager. Stichter van Svenska Kullager-
fabriken SKF. 
Cjusiaf de Laval {\ 845—1913), uitvinder van 
o.a. de reaktierurbine en van de melk-
roomseparator. Stichter van het multi
nationale bedrijf Alfa-Laval. 
Vlaag luiu) Zweedse postzegels hij 
Uw postzegclhaiidclaar. S/*\ i 
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2.— seh. Nederoostenr i jk. 
2.— seh. Stiermarken. 
2.— seh. Karmthie. 
2.— seh. Tirol. 
2.— seh. Vorarlberg. 
2.— seh. Salzburg. 
2.— seh. Burgenland. 
2.— seh. Wenen. 

j i tntsit "ti ^i ff äff 1 î ^BfJf 

^ f ^i \ Wim 30f SfJ* st ^f îifiSßJfS 

/(iincti(l< /{//i/'r (>\li'i>l'i'i(lt 

POLEN 
September '76. Herdenk ing sterfdag A. 
Czekanowski (18331876). 
1.50 zl . Portret geoloog/geograaf tegen 
achtergrond van landschap van Baikal. 

Oktober '76. Dag van de postzegel 1976: 
schilderingen op Griekse vazen uit natio

naal museum, Warschau. 
1 . — zl Sfinx. 
1.20 z l . Stier. 
1 50 zl Sirene. 
4.50 zl . Geit. 
2.— zl . Leeuw. 
1.— I 4.— zl . Sfinx. 

PORTUGAL " "" ■ ' 
159'76. Bestnjdmg analfabetisme. 
Vier zegels van elk 3.— e. geven telkens 
vanuit het gezichtspunt van een andere 
beroepsbeoefenaar een beeld op zi jn , ge

sti leerde, wereld 
Blokje 25.— e. 

ROEMENIË 
255'76. Archeologie, Dacie, Romaans, 
uit noordwesten van Roemenie. 
20 b. Stenen met inscripties. 
40 b. Standbeeld van Griekse godin He

cate Triformis, steen en beeld van Diony

sos. 
55 b. Steen, muntstuk en vaas. 
1.75 I. Fruitschaal, begrafenisurn en 
schaal. 
2.75 I. Zwaard en speerpunt, inscript ie. 

3.60 I. Twee speerpunten en begrafenis

u rn . 

157 '76. Vlag van het land. 
1.75 I. Vlag en landschap met korenaren 
en ster. 

246'76. Vijf t ig jaar eerste nationale 
luchtvaart maatschappij 
20 b. De Havil land DH9. 
40 b. ICAR , ,Commerc ia l " . 
60 b. Douglas DC3. 
1.75 I. AN  2 4 . 
2.75 I. l l y u s h i n  6 2 . 
3.60 I. Boeing 707. 

256'76. Herdenk ing geboortedag Spiru 
Haret (18511912). 
20 b. Portret mathematicus en onderw i j 

zer. 

SOVJET UNIE 
207 76 . Zegel in serie: geleerden uit ons 
vader land. 
4 k. zwart, blauw en strogeel. Portret (or

ganische) chemicus Sergej Semjonowitsj 
Nametkin (18761950). 

108'76. Nieuwe zegels m serie gebruiks

zegels. 
20 k Portretten Marx en Lenin. 
30 k. I ichtoranje. Gebouw van de RCW, 
economische samenwerking tussen de so

cialistische landen. 
50 k. l i ch tbru in . Portret W. I. Lenin 
1 , — r. blauw. Wetenschap: were ldbo l , 
banen van satell ieten, mathematische 
fo rmule , gesti leerd water als energiebron 
voor de toekomst, zon . 

188'76. Fauna. 
1 k. Reiger. 
3 k. Waterhoent je. 
4 k. Kip. 
6 k. Papegaaiduiker. 
10 k Zeeduif . 

258 '76. Successen Sovjetrussische deel

nemers aan Olympische spelen m M o n 

treal. 
Blokje 50 k. van 23 juni 1976 nu met op

druk : Sovjet sport l ieden hebben 47 gou

den , 43 zi lveren en 35 bronzen medailles 
gewonnen, eer aan de Sovjetsport'. 

258'76. Tweede oproep van Stockholm 
en internationale beweging voor ontwa

pen ing. 
4 k. beige, goudgeel en l ichtblauw. We

re ldbo l , embleem oproep, gesti leerde 
vredesduif en lauwertak. 

258'76. Vij fentwint igste verjaardag Inter

nationale federatie van strijders van de 
ondergrondse. 
6 k. blauw, goudgeel en zwart. Embleem 
van de F.I.R., omgeven door lauwertak

ken. 

89 '76. Ruimtevaartuig Sojoez21. 
10 k. Kosmonauten E. Wolynow en W. 
Sholobow. 

89'76 UNESCO 30 jaar. 
16 k. Emblemen UNESCO en V N . 

89'76. Sovjetrussischlndische samen

werk ing . 

4 k. Vlaggen van beide landen, wapen

bord met opschri f t , gevat m lauwertakken 

g K*^W.^*% 

SPANJE 
229'76. Tweeduizend jaar stad Lugo. 
1 p. Fragment Romeins mozaïek in Batita

les gevonden. 
3 p. Romeinse stadswallen. 
7 p. Twee zi jden van Romeinse munt. 

29_9'76 Spaanse schilders: werken van 
Eugenio Melendez. 
1 p. Schaal met kaas en vruchten. 
2 p. Fles, sinaasappelen en meloenen. 
3 p. Peer, meloen en t on . 
4 p. Duiven en mand. 
6 p. Sinaasappelen en zeebrasem. 
7 p. Stuk brood en watermeloen. 
10 p. Pruimen, vijgen en brood . 
12 p. Grapefruits, appels en dru iven. 

2910'76. Kloosters. 
3 p. Overzicht Sint Pietersklooster, Alcan

tara. 
7 p. Altaar in kloosterkerk. 
20 p. Standbeeld Sint Pieter. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
217'76. Oude etsen van schepen. 
40 h. Ets Franz Huys (15221562). 
60 h. Ets Vaclav Hollar (16071677). 
1 . — kr. Schip, Regnier Nooms Beeman 
(16231668). 
2.— kr. Schip, Frangois Chereau (1680

1729). 

268'76. Nationale landbouwtentoonste l 

l ing. 
30 h. Ram als pri jswinnaar. 
40 h. Bekroonde koe. 
1.60 kr. Trekpaard. 
79'76. Anti rookactie. 
2.— kr. Symbolische voorstel l ing nicot ine

verslavmg. 

Aanvul lende waarden gebruiksserie voor 
rol lenzegels: propaganda voor postcode. 
30 h. Embleem postcode. 
60 h. Kaart van het land, verdeeld in dis

tr icten met bi jbehorende codenummer . 

TURKIJE 
Afbeelding zegel gemeld in september, 
bladzijde 523. 
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POSlADMINISrR4TIE 
DER VERENIGDE 
NWTIES 

25JL4RIG BEST44N 
'^^//"Gik^"^' 

25 jaar geleden werd tussen de Verenigde Naties en de Verenigde Staten een overeenkomst ondertekend welke de Organisatie der Verenigde Naties het uitgeven van haar eigen 
postzegels toestond Deze postzegels dienen als frankering van V N post die verzonden wordt van haar hoofdkwartier te New York 

Een gelijkwaardige overeenkomst werd ondertekend in 1968 tussen het Zwitserse Postbedrijf en de Verenigde Naties welke het uitgeven van postzegels der Verenigde Naties in 
Zwitserse franken toestond Deze postzegels dienen als frankering van V N post die verzonden wordt van het ,,Palais des Nations te Geneve 

Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan zal de Postadministratie der Verenigde Naties op 8 oktober 1976 een speciale postzegelsene uitgeven in velletjes van 20 zegels De 
postzegels in Zwitserse franken (waarden Zw fr 0,80 en 1.10) zullen van een ander ontwerp zijn dan de postzegels in dollar waarden (0,13 en 0,31) 

-^Qööööe^ 

^ Ö Ö Ö Ö ^ 

^ ^ : ^ 5 5 ^ - - ^ Ö S ^ Ö Q Ï ? 

Eveneens zal een souvenir folder in de verkoop zijn Deze beschrijft, in 8 bladzijden, de geschiedenis van de Postadministratie der Verenigde Naties en geeft in kleuren weer alle 
postzegels die uitgegeven zijn in de afgelopen 25 jaar De folder bevat tevens de postzegels uitgegeven in 1976 t/m de uitgave van het 25-jang bestaan 

.'i.%«è.VL> 
XXV ANNIVERSARY 
SOUVENIR 
FOLDER 
UNITED NATIONS 
POSTAL ADMINISTRATION 

XXVe ANNIVERSAIRE 
DEPLIANT 
PHILATELIQUE 
ADMINISTRATION POSTALE 
DE L ORGANISATKJN 
DES NATIONS UNIES 

Te verkrijgen bij uw postzegelhandelaar 
Informatie 

Administration postale des Nations Unies 
Palais des Nations 

CH-1211 Geneve 10 
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VATICAAN 
30976. Beelden van gerestaureerd schil

deri j van Rafael , ,De verheer l i jk ing van Je

zus" . 
30 I. Mozes met de vi/etstafels. 
40 I. Verheerl i jk ing van Christus. 
50 I. Profeet Elias met boek. 
100 I. Twee apostelen. 
150 I. Twee vrouwen. 
200 I. Landschap en twee handen. 

■ISLAND 
229'76. Tweehonderd jaar decreet over 
binnenlands postvervoer. 
35 en 45 kr. Documenten over decreet. 
30 kr. Honderd jaar postzegels in het Au

rar type: blokje van vier zegels met stem

pel van 5 aurar. 

ZWEDEN 
91076. Boekje met vijf zegels: techni

sche vernieuwers. 
1.30 kr. John Ericsson (18031899), uitv in

der scheepspropeller en pionier zonne

energie. 
1.30 kr. Helge Palmcrantz (18421880), 
producent van machinegeweren en gras

maaiers. 
1.30 kr. Lars Magnus Ericsson (18461926), 
vervolmaker van de door Bell ui tgevonden 
te lefoon. 
1.30 kr. Sven Wingquist (18761953) con

strueerde eerste ronde kogellager en 
bouwde daarvoor fabriek. 
1.30 kr. Gustaf de Laval (18451913), uit

vinder melkseparator en react ieturbine. 

91076. Bevordering industr iële vei l ig

heid. 
85 ö en 1 . — kr. tweezi jd ig getand. Twee 
in elkaar gri jpende tandwielen en twee 
handen ervoor. 

BUITEN EUROPA 

AFAR EN ISSA 
27976. Slangen. 
70 f. Naja nigricoll is. 
80 f. Psammophis elegans. 

131076. Vogels. 
25 f. Psittacula kramerl . 
100 f. Dena capensis. 

ANTIGUA 
410V6. Vissen. 

Kttmom mnqm 

7 0 ' 

15 c. Pomacanthus paru. 
30 c. Mycteroperca venenosa. 
50 c. Ocyurus chrysurus. 
90 c. Hypoplectrus guttavarius. 

ARGENTINIË 
15776 . Aanvul lende waarde gebruiksse

rie. 
27 p. Gebruikel i jke tekening met cijfers. 

19776 . Aanvul lende waarde gebruiksse

rie. 
3 p. Portret Manuel Belgrano. 

28 76 . Aanvul lende waarde gebruiksse

rie. 
50 c. Cij fer tekening. 
15 p. Portret San Mar t in . 

58 76 . Aanvul lende waarde gebruiksse

rie. 
6 p. Cij fer tekening. 
40 p. Portret Manuel Belgrano. 

10876 . Aanvul lende waarde gebruiksse

rie. 
70 p. Portret Gui l lermo Brown. 

14876. Nobelpr i jswinnaars. 
10 p. Dr. Bernardo Houssay, medic i jnen, 
1947. 
15 p. Dr. Luis F. Leloir, chemie, 1970. 
20 p. Dr. Carlos Saavedra Lamas, vrede, 
1936. 

AUSTRALIË 
27976 . Nationale week van de postze

gel . 
18 c. Portret Blamire Young, die eerste 
uni forme postzegelserie ontw ierp . 
Blokje met vier zegels van 18 c. 

BANGLADESH 
Augustus 76 . Vi j fentwint ig jaar Colombo

plan. 
30 p. en 2.25 t. Tekenaar, chemicus, boer 
en kind dat uit een boek studeert, als 
symbolen voor ontw ikke l ing . 

BARBADOS 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzi jde 459. 
121076. Honderdv i j fentwint ig jaar post

wet . 
8 c. Antieke postbode op f iets. 
35 c. Moderne postbode op scooter. 
50 c. Antieke brief gericht aan Spanish 
Town. 
1 . — $. Moderne post bestelwagen. 

l l l | I J « l 4 l l l » l > i l i l H » l ' « » t » ' 

. . . . . . . ^ . . . . . ^ > ^ ^ > » « > . . A . . « f c 

BARBUDA 
12876. Koninkl i jk bezoek aan Verenigde 
Staten. 
Serie gelijk aan die voor het tweehonder

djarig bestaan van Verenigde Staten, ge

meld in apri l , nu drie geli jke waarden 
zonder tussenperforaat, met opdruk : 
, , H . M . Queen Elizabeth Royal Visit 6th 
July 1976, H. R. H. Duke of Edinburgh." 

BELIZE 
181076. Wereldkampioenschappen cric

ket. 
35 c. Kaart Caraibisch gebied, waarop 
deelnemende landen aangegeven, bats en 
bal. 
1 . — $. Prudential beker. 

; '>»\̂  
: BELIZE 

35. r1< 

*" 
t 

BENIN 
Uitgiftedata zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzi jde 459: 47 '76. Naamswijziging en 
19776. Hulpui tg i f te . 
RtPUBUOUE POPULAIRE DU BENIN 

70' 

16876. Afrikaanse padvindersjamboree 
in Nigeria. 
50 f. Padvinders koken op houtvuur, uni 

fo rmen. 
70 f. Drie padvinders. 

13976. Jeugdpostzegeltentoonstel l ing 
Juvarouen, Frankrijk. 
60 f. Kinderkopjes en zegel van Dahomey, 
Yvert 227, vis. 
210 f. Zegel van Benin. Yvert 20 en 
beert je. 

BHUTAN 
Afbeelding zegel gemeld in september, 
bladzi jde 525. 
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Het verdriet 
om verkoolde postzegels is met 

geen bankbiljet van de 
verzekering goed te maken. 

Alle papier, zelfs al 
komt het van de Nederlandse Bank, 

is nog geen postzegelverzameling 
En de verzekering geeft alleen maar 

geld terug in plaats van uw 
enkele curiosa of complete series 

U kunt beter nü dat geld ^ t 
(v.a. f 1210,- excl. btw) uitgeven dan later, 

als het ongetande verzekeringsgeld binnen is. 

Een brandkast van Lips 
mag dus eigenlijk bij geen enkele 
filatelist van enige standing 
ontbreken. Zo'n kast beschermt 
uw jarenlange inspanningen en 
investeringen tegen vuur 
En voor inbrekers is zo'n stalen geval 
een afschrikwekkende waarschuwing 

dGÖ 
Voor inlichtingen kunt u schnjven naar 

- ^ . Lips' Brandkastenfabrieken b.v. 
antwoordnummer 17 - Dordrecht 

Voor telefonische informatie kunt u bellen naar 078-36144, tst 156 of 210 

6 0 6 OKTOBER 1976 



BOTSWANA 
Afbeelding zegel gemeld in september, 
bladzijde 525. 
23-8-76. Invoering nieuwe munteenhe id : 
overdruk van alle zegels van de gebruiks-
serie: thebe in plaats van cent en pula in 
plaats van rand. 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25 en 50 t. 1 . — 
en 2.— p. 

1-7-76. Nieuwe serie gebruikszegels, be
roepen. 
0.15 er. Vrouw van Bahia. 
0.20 er. Visser op vlot . 
0.30 er. Kantkloster. 
0.50 er. Rubbertapper. 
0.80 er. Werker in zou tmi jnen . 
1 . — er. Coudwasser uit eentrum en wes
ten. 
7.— er. Cowboy uit zu iden (gaucho). 
20.— er. Bananenplukker. 

29-7-76. Dr iehonderd jaar stad Laguna. 
1 . — er. Vuurtoren van Santa Marta. 

12-8-76. Vijft ig jaar Braziliaanse verpleeg-
stersassoeiatie. 
1 . — er. Profiel vrouwengezicht en ol ie
lampje. 

26-8-76. Braziliaanse poppenkast . 
1 . — en 1.30 er. Twee poppen . 
1.60 er. Vijf poppen op alle vingers van 
een hand. 

21-8-76. Zevenentwint igste at let iekkam-
pioenschappen voor mi l i ta i ren, CISM. 
5.20 er. Medail le en hardlopers. 

12-9-76. Particuliere organisaties voor op
leiding en begeleiding van personen in de 
handelswereld. 
1 . — er. Gestileerd beeld van drie mensen 
en pi j len. 

26-9-76. Metro van Sao Paulo. 
1.60 er. Gestileerd beeld van tunnelgang, 
waarin treinstel. 

I Brasil76 t 3 0 

BROENEI 
16-8-76 . Hulpui tg i f te. 
10 s. Opd ruk op zegel van 6 s. uit ge-
bruiksserie. 

CAMEROEN 
15-9-76 . Dansen. 
40 f. Danser met masker en luipaardevel. 
50 f. Drie dansers met t rommel en stok
ken. 
100 f. Danseres met bladertooi . 

5 -10-76. Honderd jaar te le foon. 
50 f. Telefoontoestel en portret Graham 

CANADA 
17-9-76 . Beelden I roquoi indianen. 
10 c. Indiaans echtpaar voor won ing . 
10 e. Indiaanse versiering. 
10 e. Gebru iksvoorwerpen: maskers, p i jp , 
schaal. 
10 e. Beeld van levenspatroon. 

CAYMAN EILANDEN 
Afbeeld ing zegel gemeld in september, 
bladzi jde 525. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
20-9 -76 . Vl inderserie. 
30 f. Drurya antimaehus. 
40 f. Argema mit t re i . 
50 f. Acheront ia atropos satuonia pyr i . 
100 f. Papilio nireus henipcha marnois. 

September 76 . Overwinnaars Olympische 
Spelen. 
40, 60, 100, 200 en 300 f. en blokje 500 f. 

CHILI 
13-7-76 . Tweehonderd jaar Verenigde 
Staten. 
5 p. Buste George Washington tegen ach
tergrond van rode, wit te en blauwe ban
den . 

13-7-76 . Vijft igste verjaardag mil i taire 
polytechnische academie. 
2.50 p. Embleem academie en standbeeld 
van Mars. 

9 -8 -76 . Tweehonderd jaar Verenigde Sta
ten. 
5 p. Portret Washington, zegel geli jk aan 

die van 13 ju l i , maar nu • ongetand, als 
blokje verkocht voor 9 p. 

9 -8 -76 . Internationale postzegel tentoon
stell ing Interphi l . 
15 e. Postzegel met nationale b loem en 
versiering in b lokrand. 

9 -8 -76 . Vijft ig jaar mil i taire academie. 
2.50 p. Zegel geli jk aan die van 13 ju l i , nu 
• ongetand in blokje verkocht voor 3.50 p. 

CHINA 
6-9 -76 . Arbeiders, boeren en soldaten 
gaan naar het college. 
8 f. Met trots en enthousiasme naar het 
college. 
8 f. Theorie van de revolut ie dient het on 
derwi js. 
8 f. Gezicht op grote klas. 
8 f. Beeld peil van wetenschap. 
8 f. Wees arbeiders met socialistische 
nauwkeurigheid en cul tuur . 

CHRISTMAS EILAND 
Twee zegels van 10 e. en twee van 35 c. 
Vredesduif en ster van Bethlehem, zegels 
van gelijke waarde samenhangend in 
spiegelbeeld gedrukt . 

C O N G O 
19-9-76. Beelden van markt. 
35 f. Goederen, uitgestald op grasveld, 
60 f. Kopers en verkopers op markt. 

CUBA 
5-7-76 . Tentoonstel l ing ,,We.ensehap in 
U.S.S.R.". 
1 e. Behandeling van patiënt met kobalt-
stralen. 
3 e. Mi l ieubescherming: hert en kind met 
berkeboom. 
10 e. Ruimtevaarders op laneeringsplat-
fo rm voor ru imteschepen. 
30 e. Supersonisch verkeersvl iegtuig Toe-
polev Conkordski t i jdens v lucht. 
5 -7 -76 . Herdenking sterfdag Henry M. 
Reeve, 100 jaar geleden. 
13 c. Portret van de in Engeland geboren 
stri jder voor de onafhankel i jkheid van 
Cuba. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
15-7-76. Honderd jaar te le foon. 
6 c. Verschil lende telefoontoestel len 
1876-1976. 
10 c. Portret Graham Bell, oude en mo
derne telefoontoestel len. 

20-7-76 . Herdenking sterfdag Juan Pablo 
Duarte, 100 jaar geleden. 

OKTOBER 1976 607 



TE KOOP GEVRAAGD TEGEN DE ALLERHOOGSTE PRIJZEN 

NEDERLAND & OVERZEE EN POSTZEGELBOEKJES 
LET OP! 

N.V.P.H. * " 

50/76 2000,— 900,— 
61 BC 1000,— 600,— 
77/80 4000 , 2000 , 
81 150,— 60,— 
82/83 30,— 15,— 
84/86 200,— 80,— 
87/89 45,— 20,— 
90/101 4200, 2100 , 
102/03 200,— 95,— 
104/05 1100,— 600,— 
106 5,— 2,50 
107/09 200,— luO,— 
110/12 35,— 17,— 
114/20 90.— 40,— 
121/31 1600,— 800,— 
132/33 210,— 100,— 
134/35 125,— 55,— 
136/38 430,— 195,— 
139/40 27,— 11 ,— 
141/43 35,— 15,— 
144/65 1860,1228,— 
166/68 24,— 11 ,— 
169/98 800,— 375,— 
199/202 37,— 18,— 
203/07 65,— 35,— 
208/11 34,— 16,— 
212/19 150,— 75,— 
220/23 45,— 22,50 
224 52,— 26,— 
225/28 65,— 32,— 
229/31 65,— 3 2 , 
232/35 60,— 20,— 
236/37 460,— 230,— 
238/39 120,— 60,— 
240/43 90,— 45,— 
244/47 290,— 125,— 
248/51 90,— 45,— 
252/55 60,— 30,— 
256 37,— 18,— 
257/60 150,— 70,— 
261/64 80,— 40,— 
265/66 77,50 35,— 
267/68 60,— 30,— 
269 35,— 17,— 
270/73 75,— 37,50 
274/77 110,— 50,— 
278 60,— 30,— 
279/82 70,— 35,— 
280/86 60,— 30,— 
287/88 17,— 8,— 
289/92 60,— 30,— 
293/95 15,— 9,— 
296/99 35,— 18,— 
300/04 30,— 15,— 
305/09 40,— 19,— 
310/12 3,— 4,— 
313/17 22,— 11 ,— 
318/22 40,— 18,— 
323/24 12,— 6,— 
325/26 20,— 10,— 
327/31 23,— 12,— 
332/49 1400,— 800,— 
050/55 40,— 20,— 

Mochten er 
achterhaald 

door de zeer snelle ontwikkelingen biedprijzen 
zijn. Wij betalen meestal 10 % meer dan welke 

andere collesa in dit blad dan ook . . 
N.V.P.H. * * * 

356/73 275,— 
366A/D 95,— 
374/78 15,— 
379/91 9,— 
379A/D 9,— 
392/96 8,— 
397/401 2,— 
402/03 10,— 
402/03B 200,— 
405/21 1 , — 
423/27 0,50 
428/42 22,— 
444/48 1 , — 
449/53 5,50 
454/59 5,— 
462 22,50 
469/73 4,50 
474/89 225,— 
490/94 9,50 
495/99 6,75 
500/03 10,— 
504/05 2,— 
506/07 3,— 
508/12 7,50 
513/17 15,— 
518/37 2900,— 
538/41 22,— 
542/43 6,— 
544/48 1 1 , — 
549 1,75 
550/55 55,— 
556/60 110,— 
561/62 10,— 
563/67 3 5 , 
568/72 38,— 
573/77 32,— 
578/81 32,50 
582 2,50 
583/87 32,— 
588/91 9,— 
592/95 150,— 
596/600 17,50 
602/06 35,— 
607/11 18,— 
612/16 27,— 
617/40 175,— 
641/45 40,— 
646 2,70 
647/48 4,— 
649/53 15,— 
654 0,65 
655/59 30,— 
660 0,80 
661/65 16,— 
666/70 20,— 
671/75 90,— 
676/80 15,— 
681/82 50,— 
683/87 16,— 
688/92 16,— 
693/94 4,— 
695/99 12,— 
700/01 4,— 

o 

155,— 
55,— 

7,— 
1,50 
9,— 
1,10 
1,20 

10,— 
200,— 

1 , — 
0,50 

12,— 
1 , — 
2,25 
3,75 
1,25 
3,— 

15,— 
3,— 
2,25 
2,25 
1,25 
0,50 
2,50 
4,75 

40,— 
3,50 
2,25 
3,— 

—,— 
2 1 , — 
40,— 

1,25 
15,— 
15,— 
12,— 
14,— 
—,— 
15,— 

2,— 
65,— 

7,— 
17,— 

8,50 
12,— 
—,— 
18,— 

j — _ 

2 , 
9,— 

—,— 
12,50 
—,— 

8,— 
9,— 

30,— 
8,— 
3,— 
7,— 
7,50 
1,75 
6,— 
1,60 

1 *** = ECHT POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

1 *■ = MET NETTE EERSTE PLAKKER 

1 o = NETJES GESTEMPELD 

Wij kopen elk aantal tot ieder bedrag 

N.V.P.H 

702/06 
707/11 
712 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
807/10 
812/15 
816/17 
818/19 
827/28 
830/34 
836/38 
839 
840/41 
842/46 
847/48 
849/53 
854 
857/57 
858 
859/63 
868/69 
870/74 
875 
877/81 
882/83 
884/85 
886/88 
889/93 
894/98 
899 
900 
901/05 
906/07 
908 
909/11 
912/16 

. * " 
20,— 
17,— 
1,25 
1,20 

11,— 
1,10 

18,— 
3,25 
1,60 

10,50 
3,— 

11,50 
3,25 
3,25 

13,50 
1 0 , 
0,45 
8,50 
1,60 
6,50 
2,— 
6,— 
1,25 
6,50 
1,50 
5,75 
1,10 
1,50 
3,50 
1,75 
3,25 
1 , — 
1,50 
0,45 
1,25 
0,55 

2,80 
0,75 
1 , — 
0,65 
1,75 
0,40 
2,25 
5,50 
0,95 
1,50 
2,25 
0,60 
2,— 
2,50 
2,40 
0,85 
1,25 

14,— 
2,75 
3,— 
4,50 
0,30 
5,— 
1,50 
0,50 
2,— 
5,50 

LET OP 1 

o 

9,— 
0,— 

—,— 
1,20 
6,— 
1 , — 
8,50 
2,— 
1,20 
6,50 
1,70 
7 , 
2,75 
2,70 
7,— 
5,50 
0,45 
4,50 
1 , — 
5,— 
1,50 
6,— 
1 , — 
5,— 
1,10 
4,— 
1,10 

—,— 
3,— 
1,50 
3,— 
0,75 
1,10 
0,30 
1 , — 
0,30 
2,25 
0,70 
1 , — 
0,65 
1,50 
0,25 
1.75 
5 , 
0,95 
1 , — 
2,— 
0,35 
1,45 
2,— 
2,— 
0,50 
1,25 

1 0 , 
2,25 
2,50 
4,— 

—,— 
4,50 
1 , — 

—,— 
1,50 
4,75 

N.V.P.H. " * o 

917 6,— 6,— 
918/19 1,50 1,10 
920/24 6,25 5,— 
925/26 3,50 1 , — 
927/29 5,— 4,— 
930 0,35 —,— 
931 0,35 —,— 
932/36 6,25 5,— 
937 6,50 6,50 
938 0,35 —,— 
939 0,90 0,15 
963 0,35 —,— 
964 0,35 —,— 
965/69 6,50 5,25 
971/72 1,50 0,90 
973/74 1,40 0,70 
975/77 3,— 2,25 
978/82 5,50 4,50 
983 6,50 7,— 
985/89 6,50 6,— 
990/91 1,25 0,55 
992/95 2,75 2,— 
996/1000 3,75 2,75 
1001 3,25 3,25 
1003/06 3,75 3,— 
1012/14 1 , — —,— 
1015/19 3,50 3,— 
1020/23 3,— 2,25 
1026/29 3,50 3,— 
1030/31 1 , — 0,50 

ROLTANDINQ 

N.V.P.H. ♦•* ** 
1/18 1300,— 700,— 
19/31 450,— 275,— 
33/56 6 5 0 ,  375,— 
57/70 300,— 165,— 
71/73 240,— 120,— 
74/77 120,— 60,— 
78/81 60,— 30,— 
82/85 70,— 35,— 
86/89 70,— 35,— 
90/93 1 1 0 ,  55,— 
94/97 110,— 55,— 
98/101 100,— 50,— 

LUCHTPOST 
1/3 70,— 35,— 
6/8 100,— 50,— 
9 4 0 ,  1 8 , 
12/13 1500,— 850,— 

BRANDKAST 
COMPLEET 
1/7 2500,— 1500,— 

ARMENWET 
COMPLEET 
1/8 700,— 300,— 

INTERNERING 
1/2 600,— 325,— 

SUPERPRUZEN 
79294 posttris 
533 gestempeld 
631 gestempeld 
636 gestempeld 
403B postfris 

naar behoefte. 

1,50 p. «erie 
1,50 p. stuk 
3,50 p. stuk 
0,12 p. stuk 

100,— p. stuk 

■ ■ ■ ■ 

AUTOMAATBOEKJES 
van NEDERLAND 
Nummering volgens speciaal catalogus 

Boekje 1 (2x5+10x7) zonder tekst 
Boekje 2 (2x5+6x15) zonder tekst 
Boekje 3y (10+5x18) zonder tekst 
Boekje 3A (10+5x18) met tekst 
Boekje 4y (2x18+8x8) zonder tekst 
Boekje 5 (10x10) zonder tekst 
Boekje 6A (5x20) De Girodienst voert 
graag enz 
Boekje 6B (5x20) Een Postgirorekenmg 
is gemakkel i jk enz 
Boekje 6C (5x20) De Postcheque en 
Girodienst enz 
Boekje 6D (5x20) Hebt u nog geen 
postrekening enz 

10,— 
10,— 
8 , 
5,50 
8 , 

1 0 , ~ 

10,— 

200,— 

60,— 

40,— 
Boekje 6E (5x20) Op alle postkantoren enz. 12,— 
Boekje 6 Et (5x20) idem Fosfor 
Boekje 6ffp (5x20) Diverse tarieven 
kruis l inks 
Boekje 6ffq (5x20) Diverse tarieven 
kruis rechts 
Boekje 7A (2x20+5x12) Een Postgiro
rekenmg IS onmisbaar! 
Boekje 7B (2x20+5x12) Doe meer per 
Postgiro 
Boekje 7Bf (2x20+5x12) idem Fosfor 

6 | ^ 

6|— 

7,50 

6,— 

5 
7 

Boekje 8A (4x1 + 8x12) Postgiro gemakkel i ik, 
snel , secuur 
Boekje 8Af (4x1+5x12) idem Fosfor 
Boekje 8B (4x1+8x12) Hebt u iets te 
vragen enz 
Boekje 8Bf (4x1+8x12) idem Fosfor 
Boekje 8C (4x1+8x12) Noem uw 
woonplaats enz 
Boekje 8Cf (4x1+8x12) idem Fosfor 
Boekje 9A (4x25) Postgiro voor al uw 
betal ingen 
Boekje 9Af (4x25) idem Fosfor 
Boekje 9B (4x25) Betaal Giraal 
Boekje 9Cf (4x25) Uw Postgiro 
gespecial iseerd 
Boekje 9D (4x25) Postgiro ook voor u 
Boekje 9Df (4x25) idem Fosfor 
Boekje 9E (4x25) Postgiro vlug en vei l ig 
Boekje 9Ef (4x25) idem Fosfor 
Boekje 9F (4x25) Postgiro vlug en vei l ig 
Boekje 9FF (4x25) idem Fosfor 
Boekje 9G of 9GF (4x25) Voor een 
kwartje enz 
Boekje 9H (4x25) Verhuist u ' enz. 
Boekje 9HF (4x25) idem Fosfor 
Boekje 10A (of 10AF (2x5 + 6x15) 
Verhuist u binnenkort 
Boekje 10BF (2x5+6x15) Hebt u iets te 
vragen 
Boekje 11A of I I B (2x5+3x30) Alle teksten 
Boekje 12A (2x35+3x10) Alle teksten 
Boekje 13A (5x35+1x25) Al le teksten 
Boekje 14A (7x25+5x5) Tekst 35c Brief 
enz (kaft oranje) 
Boekje 14B (7x25+5x5) idem (kaft geel) 
Boekje 15A (5x40) 
Boekje 16A (4x5+4x25) Tekst 45c Brief 
enz (kaft oranje) 
Boekje 17A (4x5+6x30) Al le teksten 
(kaft bruin) 
Boekje 17B (4x5+6x30) idem (kaft groen) 

12,— 
12,— 

13,— 
14,— 

20,— 
20,— 

15,— 
14,— 

250,— 

80,— 
100,— 
100,— 

90,— 
125,— 
125,— 
125,— 

50,— 
15,— 
7,— 

10,— 

12,50 
12,50 
8,— 

16,— 

5.— 
2,50 
2,50 

2,40 

3,— 
3 , 

TEVENS GEVRAAGD TEGEN TOPPRIJZEN BETERE SERIES OVERZEE & EERSTEDAG ENVELOPPEN 

KONTANTE BETALING 

Grote posten worden bij u 
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2 c. „ D e visie van Duar te" , L. Desengles. 
6 c. Portret bevri jd ingsheld. 
10 c. Papierrol met gedeelte van brief van 
Duarte, vlag. 
35 c. Duarte vertrekt in ball ingschap. 

ECUADOR 
Vijf t ig jaar Boliviaanse vereniging van 
Ecuador. 
1.30 s. Wapen en krans vereniging. 

Project voor nieuw hoofdpostkantoor. 
5 s. Maquette nieuw centrale postkantoor 
van Qui to . 

EGYPTE 
Augustus '76. Feestzegel: b loem. 
10 m. Vallata speciosa. 

EQUATORIAAL GUINEE 
Serie bloemen uit ZuidAmerika en Ocea

nié: natuurbescherming. 
0.30 p. Cordia lutea. 
0.35 p. Passiflora alata. 
0.40 p. Notocactus mammulosus. 
0.45 p. Gloxinia caulescena. 
0.50 p. Cuphea miniata. 
0.80 p. Hibbertia dentata. 
0.85 p. Telopea speciosissima. 
0.90 p. Hibbertia volubi l is. 
0.95 p. Cienfuegosia hakeifol ia. 
1 . — p. Helichrysum luc idum. 
8.— p. Ananas sativa. 
15.— p. Eryngium rostratum. 
40.— p. Ipomaea palmata. 
60.— p. Stapelia variegata. 
Getand blokje van 130 p. Solanum tubero

sum, ZuidAmerika, kaart. 

• Ongetand blokje 200.— p. Bloemen

schilderij van E. Nolde. 
Getand blokje Oceanie 130 p. Lepto 
spermum persici f iorum. 
• Ongetand blokje 200 p. Oceanie. Pater

sonia glabrata. 

ETHIOPIË 
Afbeelding zegel gemeld m ju l i /augustus, 
bladzijde 463. 
281076. Dertig jaar Ethiopische lucht

vaartmaatschappij. 
5 c. Inlander met ezel kijkt naar overvl ie

gend vl iegtuig. 
10 c. Were ldbo l , waarop verschi l lende 
lucht l i jnen aangegeven. 
25 c. Bemanning en passagiers in stervorm 
opgesteld. 
50 c. Vliegtuigen met propel ler en straal

aandri jving. 
90 c. Kaart van het land, samengesteld uit 
inlandse produkten en vervoer door de 
lucht van brief, tarweaar, machines en 
passagiers. 

m i i p w m ^ i i ' i i r r r 

î  T T ' 
; eniepwi 80< ', 
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FORMOSA 
229'76. Belangrijke bouwwerken op Tai

wan. 
1 , — $. Noordel i jke verbindingsspoorweg. 
2.— $. Elektrificatie spoorwegen. 
3.— $. Uitbreiding haven van Taichung. 

4.— $. Autoweg van noord naar zuid op 
Taiwan. 
9.— $. Haven van Suao. 

GABON 
Afbeeld ing zegel gemeld in september, 
bladzijde 527. 

GAMBIA 
281076. Kerstzegels 1976. 
10 en 50 c , 1.25 d . Gambiaanse vrouw 
met k ind , kerstversieringen op elke zegel 
en portret president. 

GILBERT EILANDEN 
Afbeeld ing zegel gemeld m september, 
bladzijde 527. 

GRENADA 
Afbeeld ing zegel gemeld in september, 
bladzijde 527. 
Augustus 76 . Vik ing  Helios ruimtevaart. 
'h c. Assembleren ruimtevaartuig. 
1 c. Helios in de ru imte. 
2 c. Ontkoppe l ing . 
15 c. Contro le. 
45 c. Landingsvaartuig gereedgemaakt. 
75 c. Landingsvaartuig op Mars. 
2.— $. Ontkoppe l ing . 
Blokje 3.— $. Ruimtestation en landings

vaartuig. 

GUYANA 
Afbeeld ing zegel gemeld in september, 
bladzi jde 527. 

HONDURAS 
Stichting Hondurese bebossingscommis

sie. 
10 c. Wi ld kalf in verbrand bos. 
16 c. Embleem commissie. 
18 c. Gezond bos. 
30 c. Aanplakbi l jet , ,Voorkom bosbran

d e n " . 
50 c. Wi ld kalf in verbrand bos. 
70 c. Embleem en gestileerde bergen. 

1 . — I. Bos en jonge aanplant. 
2.— I. Aanplakbi l jet tegen bosbranden. 

INDIA 
275 76 . Aanvul lende waarde gebruiksze

gel. 
25 p. Portret eersteminister mevrouw 
Nehru . 

17776 . Olympische zomerspelen in 
Montreal 1976. 
25 p. Embleem spelen en schieten. 
1 . — r. Hand met bal. 
1.50 r. Hockeystick en bal . 
2.80 r. Hardlopers. 

68 76 . Herdenk ing Subhadra Kumari 
Chauhan. 
25 p. Portret Hindudichteres (19041948). 

15876 . Dert ig jaar Indiase hoogste on

derscheiding voor dapperhe id : Param Vir 
Chakra. 
25 p. P.V.C, medail le met bi jbehorend 
l int. 

39 76 . Zestigste verjaardag Indiase 
vrouwen universiteit . 
25 p. Gebouw universiteit in Bombay. 

INDONESIË 
178V6. Portret president Suharto. 
200, 300, 400 en 500 r. Portret president. 
79V6 Orch ideeën. 
Rp. 25,—. Arachnis flosaeris spec. 
Rp. 40.—. Vanda putr i serang. 
Rp. 100,—. Coelogyne pandurata. 

IRAK 
17776 . Julifestival. 
15 en 35 f. Embleem ontwikke l ing . 

30776 . Olympische zomerspelen, Mont 

real 7 6 . 
25 f. Vol leybal . 
35 f. Handbal . 
55 f. Boksen. 
75 f. Worste len. 
Ook nog een blokje met een waarde van 
100 f. 

18876 . Tweede verjaardag gevangenne

ming bisschop Kabotchi. 
25, 35 en 75 f. Portret en kaart van Pales

tina met b loed. 

IRAN 
217 76 . Twaalfde verjaardag regionale 
ontwikkel ingssamenwerk ing tussen Tur

ki je, Iran en Pakistan. 
2 r. Portret Reza Sjah Pahlevi van Iran. 
6 r. Portret Mohammed Ali Djinnah van 
Pakistan. 
8 p. Portret van Kemal Ataturk, Turki je. 

1876. Olympische zomerspelen, Mont 

real 1976. 
14 r. Olympische emblemen van Canada 
en Iran, toor ts . 
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Verzamelen of beleggen? Maak uw keuze uit onze grote oktoberaanbieding. 
Naast de hoofdnummers Postzegelboekjes hebben wij talr i jke bijzondere boekjes voorradig (Zie septemberaanbieding, enkele prijzen inmiddels gewijzigd) 
Thans ook een aanbieding kombinat ies De sortering wisselt snel en ook met aangeboden soorten zijn soms voorradig Geef Uw mankoli jst en wij doen 
ons best voor U Dan vindt U een kleine greep uit onze voorraad Nederland en Overzee. Vervolgens Suriname en Indonesië en tenslotte Engeland en 
Vaticaan 

POSTZEGELBOEKJES 
(nrs. spec, cat De Rooy
Hoofdnummers 

N E D E 
■Hali ƒ 8, 

R L A N I 
30) 

NEDERLAND: 

1 H 
1 Mx 
1 My 
1 Mz 
2 H 
2 Mx 
2 My 
2 M z 
3 y D 
3yW 
3 y T 
3 a 
3 a T 
4 y D 
4yW 
4 y T 
4 z 
4zT 
5 m 
5 m l 
5 n 
5 nT 
6 a 
6aT 
6 b 
6bT 
6 c 
6cT 
6d 
6dT 
6 e 
6eT 
6eF 
6eFTkl 
6 eF Tgr 

25,— 
150,— 
30,— 

200,— 
25,— 

150,— 
30,— 
50,— 
15,— 
12,50 
45,— 
10,— 
25,— 
15,— 
12,50 
40,— 
15,— 

100,— 
15,— 
45,— 
15,— 
45,— 
17,50 
75,— 

375,— 
1250,— 

100,— 
300,— 

75,— 
225,— 
27,50 

100,— 
8 75 

50,— 
35,— 

6 f F p 
6 fFpT 
6fFq 
6 fFqT 
7 a 
7 a l 
7 b 
7 b T 
7 bF 
7 bFT 
8 a 
8 a T 
8 a F 
8aFT 
8 b 
8 b T 
8 b F 
8 bFT 
8 c 
8cT 
8 c F 
8cFT 
9 a 
9aT 
9 aF 
9aFT 
9 b 
9bT 
9cF 
9cFT 
9 d 
9dT 
9dF 
9dFT 
9 e 

10,— 
22,50 
15,— 
3 0 , -

8,75 
25,— 

8 75 
25,— 
10,— 
30,— 
22,50 
50,— 
22,50 
5 0 , -
22,50 
5 0 , -
22,50 

100,— 
125,— 
200 — 
125,— 
20O,— 

3 0 , -
100,— 
30,— 

100,— 
550,— 
875,— 
150,— 
450,— 
250,— 
600,— 
225,— 
500,— 
225,— 

9 e l 
9 e F 
9eFT 
9 f 
9 f T 
9 f F 
9 fFT 
9 g 
9 g T 
9 g F 
9 q F T 
9 h 
9 hT 
9 h F 
9 h F T 
10 aD 
lOaDT 
10 aW 
10aWT 
10 aF 
lOaFT 
10 bF 
10 bFT 
11 a 
11 aT 
11 b 
11 bT 
12a 
12 aT 
13 a 
13 aT 
14 a 
14 aT 
14bC2 
ld Tk l . 

600,— 
400,— 

1875 — 
325,— 
750,— 
325,— 
750,— 
137,50 
375,— 
167,60 
400 — 

30,— 
75,— 
15,— 
37,50 
17,50 
35,— 
17,50 
35,— 
22,50 
45,— 
25,— 
75,— 
30 — 
60,— 
35,— 
70,— 
20,— 
25,— 
50,— 
60,— 
10,— 
20,— 
10 — 
20,— 

KOMBINATIES UIT POSTZEGELBOEKJES 
(Nederland - nrs. cat. W. v. d. Bijl 1977 ƒ 4,75) 
E l * * 
E 2** 
E 3** 
E 4(5m)*' 
E 4(5n)** 
E 5** 
G 1° 
G 5 * * 
G 7 * * 
G 11* * 
G 13** 
H 4**/° 
H 5 * * 
H 7 * * 
H 9 * * 
H 10**/° 

20,— 
1,50 
1,50 
3,— 
3,— 

11,50 
17,50 
7,50 

10,— 
2,50 
7,50 
4,— 
1,25 
1,75 
1,75 
1,— 

Hir* 
H 11° 
H 12** 
H 13** 
H 14° 
H 15** 
H 16** 
H19** 
H20* * 
H21° 
H22** 
H23** 
H25** 
H25° 
H28* * 
H29° 

1,50 
1,— 
2,— 
2,— 
3,50 
4,50 
1,50 
2,50 
2,— 
1,50 
3,— 
2,— 

10,— 
8,75 
7,50 
5,— 

L 2 * * 
L 3 * * 
M 1° 
M2** 
M 5 * * 
M 5d6** 
M 11** 
M 12** 
M 13** 
M 14** 
M 16** 
M 18**/° 
M 19° 
M 20** 
M 20° 

BETERE SERIES I N D O N E S I Ë 
(nrs. cat. Zonnebloem 1977 ƒ 5,—) 
Prijzen Indonesië nu sterk In de lift. 
Alle series postfris zonder plakker. 

10 
64/66 
107/16 
133/36 
142/45 
146/49 
150/53 
154/56 
161/63 
195/99 
290/99 

35,— 
112,50 

15,— 
10,— 

5,— 
5,50 

13,75 
7,50 

14,50 
12,50 
6,— 
5,50 

332/35 & 
344/63 
548 
563/78 
599 
605 
615/19 
651/60 
684 
700 
707/09 
710/12 

4,— 
5,50 
5,50 

25,— 
25,— 
4,50 
5,75 

12,50 
5,— 
8,75 
8,50 

716/18 
720/24 
725/27 
728/30 
731/33 
734/36 
739/41 
749/51 
756/58 
760/85 
786/88 
790/95 

6,— 
11,50 
7,50 
7,75 
7,50 
6,— 
6,75 
6,75 
7,50 

75,— 
6,— 
9,50 

ld Tgr 
14bD1 
ld Tk l . 
ld Tgr 
15 aCI 
15 aCIT 
15aC2 
15 aC2T 
16aC1 
16aC1T 
16aC2 
16 aC2T 
16aD1 
16aD1T 
16 b 
16 bT 
17 a 
17 aT 
17 b 
17 bT 
18aD1 
18aD1T 
18 aD2 
18 aD2T 
18 b 
18 bT 
19 a 
19 aT 
19 b 
19 bT 

35,— 
12,50 
40,— 
45,— 
15,— 
30,— 
7,50 

12,50 
12,50 
25,— 
10,— 
20,— 
10,— 
20,— 
6,50 

10,— 
10,— 
12,50 
10,— 
12,50 
7,50 

2 0 , -
4,50 
6,— 
3,75 
5,— 
4,50 
6,— 
3,75 
5,— 

Gestempeld 
met datum 
I e dag 
9 b l b i . 1250,— 

10,— 
12,50 
18,75 
20,— 
8,75 

12,50 
22,50 
22,50 
11,25 
8,75 

17,50 
5,— 
6,— 
6,— 
5,— 

M 2 1 ° 
M 22° 
M23° 
M 25° 
M26* * 
M 26° 
M28° 
M30° 
N r* N 3 ° 
N 8 * * 
N 9** 
N 10** 
N 11** 

6,— 
15,— 
7,50 

15,— 
10,— 
7,50 
7,50 
1,75 
7,50 
3,75 

10,— 
2,50 
2,50 
3,75 

806/13 17,50 
824/27 5,50 
828/31 5,50 
836/38 5,25 
satelliet 3w 

2,50 
Suharto 4w 

2 1 , — 
bloemen 3w 

2,50 
P 1/3 7,50 
P 49/54 6,50 

VERENIGD EUROPA 
EXTRA REKLAME 
MAN - GUERNSEY 
Guernsey 2 bl (9 series)** 125,— 
Man 2 bl (3 series)** 97,50 
1 stel Guernsey en Man 
SAMEN voor 222,50 
2 stel SAMEN voor 400,— 
4 stel SAMEN voor 750,— 

ROLZEGELS: (Nederland) 
468 R 30,— 
620 R 45,— 
62Cf R strip V 5 5,— 
794d R strip v 5 2,25 
925 R 22,50 
971 R strip V 2 20,— 
990 R str ip V 5 20,— 
1011 R 3,75 

97° 

100° 
134/35* 
212/19° 
220/23° 
225/28° 
229/31 * 
229/31° 
232/35° 
238/39° 
240/43° 
244/47° 
248/51° 
257/60° 
265/66° 
267/68° 
270/73° 
274/77° 
279/82° 
283/86° 
280/92° 
313/317° 
332/45** 
356/73** 

70,— 
45,— 

125,— 
112,50 
85,— 

100,— 
20,— 
30,— 
55,— 
50,— 
30,— 
95,— 
50,— 

125,— 
55,— 
55,— 
17,50 
10,— 
47,50 
27,50 
22,50 
17,50 
15,— 
7,50 

75,— 
400,— 

379/91 * 
428/42* 
464/59* 
583/87* 
602/06* 
617/40* 
465a/634a* 

22,50 
40,— 

B,— 
65,— 
67,50 

325,— 

ld bl V 4* 
32,50 

641/45** 
671/75** 
676/80** 
786/90° 

150,— 
82,50 

175,— 
30,— 
11,50 

NED. INDIË 
201** 
246/52** 
258** 
259** 
264** 
304/16** 
326/32 in 
V 4 
P 41/48** 
P 53/65** 

16,50 
15,— 

8,75 
11,25 
80,— 
17,50 

bl 
175,— 

45,— 
53,20 

CUR./NED. 
ANTILLEN: 
82/88**lux 70,— 
138/40** 7,25 

ONAFHANKELIJK SURINAME: 
onafhankel i jkheid 3w ** /° 7,50 
idem in bl van 10 st ** /° 75,— 
hoge wrd 1 gld/5 gld 4w ** / ° 25,— 
idem 10 gld 1w ** 25,— 
orchideeën 5w ** / ° 2,75 
vlag en wapen 2w ** /° 2,75 
idem m bl van 12 st * * / ° 32,50 
pasen 5w & blok ** /° 11,25 
vissen 5w ** /° 0,75 
ld luchtpost 3w ** /° 6,— 
100 1 telefoon 2w ** /° 1,50 

E N G E 
postfris 
(nrs Zo 
181/82 
206/09 
211/25 
232/37 
238/43 
248/51 
252/55 
256/61 
257A/60A 
256B/60B 
268/84 
285/88 
311/13 
315/20 
315A/17A 
345A/49A 
342/49 
350/53 
350A/63A 
356/57 
358/60 
364/65 
366/68 
369/70 
369A/70A 
371 
371A 
372/73 
372A/73A 
374A/76A 
377/79 
377A/79A 
380 
380A 
381/85 
381A/84A 
086/89 
386A/89A 
390/93 

L A N D : 
zonder plakker 
nnebloem 1977 ƒ 
275,— 

3,75 
125,— 
27,50 
7,50 
5,— 
7,50 

10,— 
8,75 

32,50 
300,— 

35,— 
32,50 
40,— 

& 
300,— 
275,— 
450,— 

70,— 
32,50 
13,75 
15,— 
11,50 
11,50 

142,50 
6,75 

27,50 
5,75 

15,— 
150,— 
37,50 

275,— 
12,50 

112,50 
27,50 

112,50 
20,— 

150,— 
20,— 

390A/93A 
400A/01A 
402A/03A 
404A/05A 
406 A/13 A 
416A/17A 
420A/21A 
485/88 
513/16 
555/57 
557 B 
596/98 
599/01 
602/04 
605/08 
609/11 
612/15 
616/18 
619/23 
624/27 
628/30 
631/32 
634/36 
638/42 
643/45 
646/49 
650/53 
654/55 
656/57 
658/63 
664 
665/68 
669/72 
673/76 
677/80 
681/84 
690/94 
695/98 

7,50) 
150,— 
27,50 
10,— 
32,50 
50,— 
8,75 

11,25 
60,— 

125,— 
22,50 
8,75 
7,50 
6,— 
7,50 

10,— 
4,50 
7,59 
5,50 

10,— 
6,50 
3,— 
5,25 
5,25 
5,75 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
3,75 
3,75 
2,25 
4,50 
4,50 
4,50 
8,75 
3,75 
5,75 
7,50 

200/05* 
206/08' 
209/10' 
315/17** 
426/29** 
430/33** 
436/39**/° 
442/44**/° 
452/54**/° 
457/59**/° 
469/71**/° 
489/91**/° 
497/99**/° 
503/05**/° 
L 6/8** 
D 20/24° 
D 25/26° 
D31° 
D33° 

30,— 
50,— 
20,— 
8,75 
9,75 
8,75 
7,50 
4,75 
5,25 
6,75 
4,75 
5,25 
4,75 
4,50 

175,— 
5,— 

10,— 
1,25 
3,75 

SURINAM 
127/29** 
130/36** 
130/36* 
137/40* 
141/44* 
146/49* 
214/19'* 
276/77" 
295/96** 
317/20** 
335** 
336/39** 
340/44** 
349/53** 
361/70** 
371/75**/° 
098/02** 
453/57** 
529/33**/° 
547/51**/° 
552**/° 
556/60**/° 
568/72**/° 
573**/° 
579/83**/° 
595/99**/° 

E: 
15,— 
65,— 
50,— 
50,— 
75,— 
50,— 
32,50 
12,50 
12,50 
20,— 
5,75 

12,50 
27,50 
15,— 
25,— 
7,50 
6,75 
5,— 

15,— 
13,75 
6,75 

12,50 
10,50 
6,25 
9,75 
8,75 

V A T I C A A N 
(nrs Yvert cat. 1977) 
Nu nog voordel ig in prijs en goed 
voor belegging en/of speculat ie 
Vaticaanzegels zijn na een enorme 
hausse m 1964-67 tot een dieptepunt 
m begin zeventiger jaren, heden 
stabiel , maar nog laag m prijs ten 
opzichte van de andere west-euro
pese landen Volgens onze mening 
zullen de prijzen van dit achterge
bleven gebied m de toekomst gaan 
stijgen 
Alle series postfris zonder plakker. 

98/102 
150/57 
174/75 
176/86 & 
E 13/14 
192/93 
194/99 
200/02 
203/04 
205/06 
210/12 
213/14 
215/17 
218/20 
221/26 
227/29 
230/31 
232/33 
237/40 
241/44 
245/46 
247/50 
251/56 
261/64 
265/67 
268/71 
274/79 
280/81 
282/83 
284/86 
287/88 
289/92 

5,— 
42,50 
27,50 

12,50 
22,50 
20,— 
30,— 
17,50 
17,50 
13,75 
27,50 
13,75 
15,— 
17,50 
10,— 

8,75 
15,— 
10,— 
8,75 
8,75 
8,75 
3,75 

10,— 
3 0 , -
3,75 

3 0 , -
3,50 
4,25 
4,75 
4,25 

1 0 , -

299/01 
302/09 & 
E 15/16 
310/12 
313/15 
316/18 
319/21 
322/27 
328/30 
331/34 
335/40 
341/43 
344/47 
383/86 
387/89 
390/93 
497/01 
542/46 
562/65 
569/70 
582/92 
594/99 
Lp 24/32 
Lp 33/34 
Lp 35/44 
Lp 47/52 
Lp 53/54 
Lp 59 
Lp 60/62 
P 13/18 
P 19/24 

3,— 

3,75 
4,75 
6,75 
6,75 

22,50 
20,— 
25,— 

8,75 
17,50 
3,75 
8,75 

12,50 
1 0 , -
3,75 

10,— 
12,50 
5,— 
2,50 
9,75 
6 , -

22,50 
32,50 
10,— 
9,75 

22,50 
22,50 
40,— 
12,50 
4,— 

MAX. KAARTEN ENGELAND 
1975 monumenten 5 st 15,— 
1976 soc hervorm 4 st 12,50 
1976 200 I U S A 1 st 3,50 
1976 rozen 4 st 12,50 
1976 muziek enz 4 st 12,50 

Condities: 
Pri iswi jzigingen voorbehouden. 
Betal ing binnen 8 dagen. 
Franko boven ƒ 250,— 

Tip voor U: Naast verkopen, kopen wij nog steeds Ned en Overzee in 
Speciaal Postzegelboekjes kombinaties en rolzegels Aanbieding met 
pri jsopgave s v p 

POSTZEGELHANDEL J. G. J. VAN DER KIND - 's-GRAVENHAGE 
Papestraat15 - TeL 070 - 46.47.46 - Giro 14.300 - bank ABN/Gouda 
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19876. Vijftigste verjaardag Pahlevidy

nastie. 
2 r. Reza Sjah Pahlevl en zi jn zoon . 
6 r. Reza Sjah Pahlevi in kroningsornaat. 
14 r. Mohammed Reza Sjah Pahlevi in 
kroningsornaat. 

IVOORKUST 
18976. Vruchten. 
65 f. Vrucht van de Anacard ium. 

JAMAICA 
41076. Tweede gedeelte kerstserie. 
10, 20 en 50 c. Prenten van Beiisario. 
Blokje met de drie zegels samengedrukt. 

JAPAN 
18876. Zesde reeks in serie schepen, 
zegels samenhangend gedrukt . 
50 y. Containerschip. 
50 y. Tanker. 

26876. Nieuwe zegel in serie natuurbe

scherming. 
50 y. Vis: Tanakia tanago. 

16976. Nieuwe zegel in serie natuurbe

scherming vissen. 
50 y. Casterosteus acuteatus aculeatus. 

JORDANIË 
18776. Series vluchtel ingentragedies uit 
1969 met opdruk. 
25 f. Opdruk op 1, 2, 3, 4, 5, Yvert 
599/603. 
25 f. Opdruk op 6, 7, 8, 9, 10 f. Yvert 
634/638. 
40 f. Opdruk op 11/20 f. Yvert 609/618. 
50 f. Opdruk op 16/20 f. Yvert 644/648. 
75 f. Opdruk op 21/25 f. Yvert 619/623. 
125 f. Opdruk op 624/628 en 654/658 
Yvert, 26/30 f. 

KENIA 
41076. Transport per t re in in Oost

Afr ika. 
50 c , 1 . — , 2.— en 3.— sh. Drie zegels 
met moderne locomot ieven en één met an

tieke locomotief. 

KOREA ZUID 
10876. Wereldactie ter bevorder ing van 
het lezen van boeken door k inderen. 

« I f ■ t f f t l K I I I I I I 

lOrh ANf J!VERSARY 
; OF IMOEPrMDcMCe 

20 w. Gesti leerd beeld van kinderen en 
stapel boeken. 

20876. Vierde reeks in serie vl inders 
van Korea. 
20 w. Hestina assimilis. 
20 w. Graphium sarpedon. 

LESOTHO 
41076 . Tien jaar onafhankel i jkheid. 
4 c. Wapen van het land als opgaande 
zon . 
10 c. Geopende poorten met jaartallen. 
15 c. Twee handen met gebroken kete

nen. 
25 c. Huis in berglandschap en vl iegtu ig. 
Alle zegels met portret staatshoofd. 

LIBERIE 
26776 . Aanvul lende waarde gebruiksse

rie. 
3 c. Gouden halsketting en goudpan. 
5 c. Gouden Vr ing. 

1976. Afrikaanse dieren. 
2 c. Rhinoceros. 
3 c. Zebra ant i lope. 
5 c. Chimpansee. 
15 c. Nij lpaard. 
25 c. Luipaard. 
1 . — $. Gori l la. 
Blokje 50 c. Oli fant. 

LIBIË 
20676 . Museum natuurl i jke histor ie. 
10 d. Bloem. 
15 d. Walvis. 
30 d . Krokodi l . 
40 d . Schedel mastodont. 
70 d . Valk. 
115 d. Wilde geit. 

17776 . Olympische zomerspelen, Mont 

real 1976. 
15 d . Wielrenner . 
25 d . Bokser. 
70 d . Voetballers. 
Blokje 150 d . Emblemen verschi l lende 
sporten. 

MADAGASCAR 
17776 . Operat ie Viking naar Mars. 
75 f. Foto en prof iel landingsplaats. 
100 f. Viking landt met hitteschild vooru i t . 
200 f. Viking op Marsbodem. 
300 f. Viking boven Mars. 
Blokje van 500 f. Vik ing en zon. 

MALEISIË 
11076. Vi j fentwint ig jaar voorzienings

fonds beambten. 
10 c. Administ rat iegebouw overdag. 
25 c. Embleem fonds. 
50 c. Administ rat iegebouw 's nachts. 

MALI 
Afbeeld ing zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 469. Aanvul l ing melding in mei , 
bladzi jde 325, Wereldgezondheidsdag: 
Voorkomen van bl indheid. 
27776 . Jubileum van de krant l'Essor. 
120 f. 

20976 . EuropeesAfrikaanse samenwer

king. 
200 f. Kaart van de gebieden, vrachtschip 
op zee en vl iegtuig. 

41076. Vi j fentwint ig jaar postadministra

tie der Verenigde Naties. 
120 f. V.N. embleem van waaruit naar alle 
r ichtingen brieven gaan; embleem U.P.U. 

D U M A l  l 

MAROKKO 
27776. Tweehonderd jaar Verenigde 
Staten van Amerika. 
0.40 dh . Tegen achtergrond van kaart van 
de V.S. vlaggen van beide landen. 
1 . — dh . Vri jheidsbeeld, Marokkaans ge

bouw, portret ten van leiders Amerika en 
Marokko, embleem feest. 

11876. Olympische spelen van Mont 

real. 
0.35 dh . Worste len. 
0.40 dh . Wiel rennen. 
0.50 dh . Boksen. 
1 . — dh . Hard lopen; alle zegels met em

bleem spelen. 

9976. Nieuwe serie gebruikszegels. 
0.05, 0.15, 0.20, 0.30, 0.35 en 0.70 dh . Ver

schil lende oude Marokkaanse geldstuk

ken. 

MAURETANIË 
69 76 . Actie tot redding van de tempel 
van Mohen jo  Daro in Pakistan. 
15 um. Gezicht op ruines en afbeeldin

gen. 

20976. Inlandse vogels. 
50, 100 en 200 um. 

*Pu6liQ!Ï~ ISUMBJÈ m MAURITANE 

MAURITIUS 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 408. 

(Mauritius 

R1.20i 

MEXICO 
8776 . Voorkom bosbranden. 
80 c. Gestileerd beeld van bossen en 
vlammen. 

3876 . Dertigste congres wetenschap van 
de menseli jke natuur in Azié en Noord

Afr ika. 
1.60 $. Symbolen cul turen van Azië en 
NoordAfr ika. 
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Een welkom en waardevol 
geschenk voor de feestdagen 
IS EEN ALBUM VAN KA-BE 

NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
(Nederlandse tekst) 

Nederland tot 1944 . . . 
1945-1959 . . 
1960-1969 . . 
1970-1975 . . 

Ned. Indië, Nw. Guinea, Curasao 
Ned. Antillen en Suriname . 
Overzeese Rijksdelen compleet 
Apart verkrijgbaar: 

Ned. Indië 
Nw/. Guinea 
Curapao 
Ned. Antillen 
Suriname 

ISRAËL MET TAB 
1945-1959 
1960-1969 
1970-1975 

compleet 
compleet 
compleet 
tot 1975 
tot 1975 

KANAALEILANDEN + MAN 
1960-1969 
1970-1975 

tekst op 
ivoorkarton 

te kst op 
ivoorkarton 

zonder kiemstroken met kiemstroken 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ 
f 

41,25 
22,— 
39,— 
26,40 
— 
— 

156,— 

__ 
— 
— 
— 
— 

20,90 ' i 
22,— 
22,— 1 

5,— 
2 6 , - ; 

r- f 

' papier 

82,50 
44,— 
78,10 
52,80 

105,— 
207,— 
312,— 

55,— 
13,20 
37,40 
61,60 

145,20 

58,30 
64,90 
64,90 

11,— 
64,— 

Van de ENGELSE DOMINIONS zijn thans de volgende teksten tot en met 1975 leverbaar: 

ivoorkarton 

Antigua 
Ascension . 
Bahamas 
Barbados 
Bermuda 
Falkland eilanden 
Papua . 
Pitcairn eilanden 
St Christopher, N 
St Helena . 
St Lucia 
St Vincent 

+ A 

42,30 
17,— 
28,— 
24,70 
20,30 
13,20 
24,70 
15,90 
22,— 
17,— 
24,70 
29,10 

ƒ 84,70 
ƒ 33,50 
ƒ 56,10 
ƒ 49,50 
ƒ 40,70 
ƒ 26,40 
ƒ 49,50 
ƒ 31,90 
ƒ 44,— 
f 33,50 
ƒ 49,50 
ƒ 58,30 

De supplementen 1975 van deze gebieden zijn thans verkrijgbaar, alsmede bijpassende klembanden. 

BIJPASSENDE BANDEN: 
Kunstlederen gewatteerde klembanden . . . . ƒ 40,40 per stuk 
Kunstlederen gewatteerde ringbanden . . . . ƒ 27,45 per stuk 
Schroetbanden ƒ 19,10 per stuk 
Cassettes voor deze banden ƒ 16,85 per stuk 

Alle prijzen incl. B.T.W. 

Een volledig overzicht verschaft u het KA-BE programma 1976, verkrijgbaar bij de fllatelistlsche vakhandel of, op aanvraag, recht
streeks bij de 

IMPORTEUR VOOR NEDERLAND: 

FILATELISTISCHE BOEKERIJ „ F I B O " b.v. 

Prijswijzigingen voorbehouden. 

POSTBUS 15 'S-G RAVEN HAG E TELEFOON 070-46 32 57 GIRO 26.16.56 
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M O NTS ERRAT 
Afbeelding zegel gemeld in september, 
bladzijde 529. 

MONGOLIË 
16-8-'76. Beschermde vogels. 
10 m. Pandion haliaetus. 
20 m. Gyps fulvus. 
30 m. Cypaetus barbatus. 
40 m. Circus aerugmosus. 
60 m. Aegyptius monachus. 
80 m. Aquila chrysaetus. 
1 . — t. Aquila rapax. 

MOZAMBIQUE 
7-4-'76. Dag van de vrouw. 
1 e. Maisoogst. 
1.50 e. Leren lezen. 
2.50 e. Verpleegster verzorgt patient. 
10 e. Soldaat, moeder en k ind . 

Augustus '76. Honderd jaar postzegels. 
1.50 en 4.50 e. Eerste zegels en wapen van 
het land. 

NEPAL 
30-7-'76. Olympische zomerspelen, Mont 
real 1976. 
3.25 r. Hardloper. 

17-8-'76. Conferent ie van niet-gebonden 
landen. 
5.— r. Kaart gebied Indische Oceaan, vre
desduif. 

NIEUW CALEDONIË 
Afbeeld ing zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzijde 469. 

NIGER 
Afbeelding zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzijde 469. 
6-10-'76. Vereniging Nigeriaanse vrouwen. 
40, 45 en 50 f. 

NIGERIA 
Padvindersjamboree. 
5 k. Groetende oudere en jongere pad
vinder. 
18 k. Padvinders maken straat schoon. 
25 k. Padvinders werken op boerder i j . 
30 k. Afrikaanse versie van wereldpadvin-
dersembleem. 

OEGANDA 
4-10-'76. Transport per t rein in Oost-
Afr ika. 
50 c , 1 . — , 2 .— en 3.— sh. Drie zegels 
met moderne locomot ieven en één met an
t ieke locomot ief . 

OPPER VOLTA 
19-8-'76. Vi j fde bi jeenkomst van de niet 
gebonden landen m Co lombo, Sri Lanka. 
55 f. Were ldbo l , omgeven door lijst van 
jaartallen en plaatsen waar de vorige ver
gaderingen werden gehouden. 
100 f. Were ldbo l en vredesduif, beide ze
gels met wapen. 

PARAGUAY 
Afbeeld ing zegel gemeld in september, 
bladzi jde 531. 

REPUBLICA DEL PARAGUAY 

Ö» 

tl27S 
CONMEMORACIOW ßfel BiC^Uf CU(>ttK> Det C O K R Ê O Ofc e f U U 

f OCL SICEMieKARiO 0£ U INOÊPeNDgNCta DE fc E U U 

POLYNESIË 
15-9-'76. Honderd jaar te le foon . 
37 f. Golvende l i jn , waarin eerste tele
foontoeste l , port ret van Bell en ontvangst
station voor satel l ietber ichten. 

PAKISTAN 
14-8-'76. Herdenk ing geboortedag Quaid 
Azam Mohammad Ali j innah, stichter van 
Pakistan, 100 jaar geleden. 
5, 10, 15 p. en 1 . — r. Zegels uit Urdutekst. 
20, 40, en 50 p., 3.— r. Portret Qua id- i -
Azam met verschi l lende achtergronden. 

31-8-'76. Actie tot redding van Moenjoda-
ro. 
65 p. Citadel stad en enkele beelden. 

15-9-'76. Bestri jding rassendiscriminatie. 
65 p. VN-embleen voor deze bestr i jd ing. 

QATAR 
31-5-'76. Habi tatconferent ie. 
10 dh . Vogelv luchtopname van n ieuwe 
woningen in Doha. 
35 dh . Emblemen V .N . en Habitat. 
80 dh . Nieuwe won ingen in Qatar. 
1.25 r. Portret heerser en emb lemen . 

19-7-'76, Vogels. 
5 dh . Oever loper. 
35 dh . Havik. 
1.25 r. Inlandse vogel . 
10 dh . Stern. 
80 dh . Flamingo. 
2.— Valk. 

RHODESIË 
Afbeeld ing zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 470. 

PANAMA 
Juli '76. Honderdvi j f t ig jaar eerste Paname-
rikaans congres. 
Dert ig zegels van elk 20 c. met verschi l
lende tekeningen, die h ierop betrekking 
hebben, in een vel samengedrukt. 
Ook blokjes met deze zegels. 

PAPUA & NEW GUINEA 
28-10-'76. Inheemse tropische vissen. 
5, 15, 30, 40 t. 
7 t. Zendel ing Ross die in de hooglanden 
werk te . 

ROEWANDA 
30-8-'76. Olympische zomerspe len, Mon t 
real 1976. 
20 c. Voetbal . 
30 c. Schieten. 
50 c. Kanoën. 
1 . — fr. Turnen. 
10.— fr. Gewichthef fen. 
12.— fr. Zwemmen. 
26.— fr. Ruitersport. 
50.— fr. Kogelsl ingeren. 
Blokje met vier samenhangende zegels: 
20.— fr. Start ho rden lopen . 
30.— fr. Hard lopen. 
40.— fr. Nemen van horde . 
60.— fr. Finish. 
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S T O R T ƒ 4 5 0 0 , - O P P O S T G I R O 113 91 9 6 
ten name van J. F. Brouwers te Tilburg en U ontvangt in prachtig verzamelboel« 

AUTOMAATBOEKJES NEDERLAND K O M P L E E T ! ! 
Grapje? Nee, serieus. 
Waarom ook n i e f Alle 64 hoofdnummers voor 
Doen. 
(Dat vooruitbetalen is natuurlijk niet persé nodi 
andere mogelijkheden. Bel anders even.). 
O ja. Voor ik het vergeet. 
Brouwers put uit grote voorraad en levert altijd 

zo'n bedrag, da's toch een aardig uitgangspunt. Kunt u daarna altijd weer verder zien. 

g. U kunt ook eerst die boekjeskollektie laten komen, en pas dèn betalen. Er zijn nog 

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

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 
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 

GENUMMERD 
461a 
461b 
461c 
468 
794c 
794d 
617 
618a 
618b 
6180 
618d 
619a 
619b 
619c 
619d 
619f 
620 
621 a 
621c 
621 f 
623a 
623d 
623f 
624c 
627b 
627e 
628a 
628b 
628d 
628e 
629d 
630d 

Los s 
3,25 
6,00 

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 
2,75 

75,00 
75 00 
75,00 

9d 
9dF 
9e 
9eF 
9f 
9fF 
9g 
9gF 
9hB1 
9hB2 
9hF71 
9hF72 
lOaD 
10aW 
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 

ISaDIDof 130 00 
18bD2 
18b 
19a 
19b 
20a 
21 a 

5,00 
5.00 
5,00 
500 
4,00 
4 00 

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

EROLZ 
r V 5 

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 
17,50 

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 

EGELS 
632a 
632b 
632c 
633a 
633d 
634b 
6340 
636 gebr 
925 
971 
990 
1007 
1009 
1010 
1011 
1030 
941C1 
942C1 
943C1 
943D1 
944C1 
944D1 
945C1 
945D1 
947C1 
947D1 
948C1 
949C1 
950C1 
951D2 
952Ra 

6fFp 
6fFq 
7a 
7b 
7bF 
8a 
8aF 
8b 
8bF 
80 
8cF 
ga 
9aF 
9cF 
9d 
9dF 
9e 
9e F 
9f 
9fF 
9g 
9gF 
9hB1 
9HB2 
9hF71 
9hF72 
lOaD 
lOaW 
lOaF 
lObF 
11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14bC2 
14bD1 

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

150,— 
150,— 
110,00 
110,00 
40O00 
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 

14bC2ei 35,00 
14bD1gr 45,00 
15aC1 
15aC2 
ISaCI 
16aC2 
16aD1 
16aD2 
16b 
17a 
17b 
18aD1 
18bD2 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 

Los str 
80,00 
25,00 
17,50 
50,00 
10,00 
9,00 

15,00 
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 
650 
6 50 
6,50 
5,00 
5 00 

V 5 
90,00 
30,00 
17,50 
50,00 
15,00 
27 00 
25,00 

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 

Is maar dat u 't weet. 
VARIËTEITEN 
1H Kleurstreep a 
1H streep C zeer fraai 
1H Ged gesn boven 
1H Ged gesn onder 
1H aanlegteken versoh. 
1H vouw niet ingesn 
1H smalle plakmarge 
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 
Ca zeer ged gesn. 
3a ged geperf 
3a Kroontje 
3a st ippen 
3y ged geperf 
3yD paars, bruin en blauw 
3yW Blauw Smal 
3yW blauw breed 
3yW blauw breed t b. 
3yW bruin 
3yW/ brum t b 
3yW paars 
GyW paars t b 
4yD paars 
4yW paars 
4y Rakel op plakmarge 
4y ged geperf. 
4z paars 
4z bruin 
5 ged geperf. 
5 sni j l i jn midden 
6a ged geperf. 
6eF ged geperf 
6eF ONGELDIG in rood 
6eF ONGELDIG in rood t .b. 
6fFpB sni jhjn 
6fFpS sni j l i jn 
6fFqB sni j l i jn 
6fFqS snij l i jn 
6fFq ged geperf. 
7b blauwgroen streepje 
7bF blauwgroen str 
7bF blauwgr str t b. 
9a ged geperf 
9cF vage voet 
9dF vage voet 
gdF sni j l i jn 
9e ged geperf 
9f Kruisreparatie 0,1 
9gF Kruisreparatie 0,1 
9fi Kruisreparatie b,1 
9h Ongeldig Paars 
9fi Ongeldig Paars t b. 
9h beschadigde S 
9tiF bescf iadiging Kruis 
9hF bescf iadigde 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 O'/j mm 
10a sni| l i jn ' / j mm 
10a rode st ip 
lOaF sni j l i jn 8 mm 
lOaF smilun 4 mm 
lOaF snii l i in9'A mm 
lOaF sni j l i jn ' / , mm 
lOaF paar sni j l i jn 12 mm 

Adam 700 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 
32,60 
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 
35.00 

150,00 
20 00 

125 00 
20,00 

125,00 
25,00 
22,50 
17 50 
40,00 
40,00 
35,00 
30,00 

225,00 
27,50 
25,00 

135,00 
200 00 
20,00 
25,00 
25,00 
33,00 
30,00 
22,50 
24,00 
50,00 
45,00 

200,00 
350 00 
450,00 
275,00 
500,00 
300,00 
60,00 

110,00 
150,00 
50,00 
35,00 
30,00 
20,00 
20 00 
42 50 
25,00 
30,00 
25 00 
27 50 
27,50 
50 00 
55 00 
65,00 

12,00 
37,50 

lOaF rode st ip 
11a Lange K 
12a Kei 
12a blauwe streep m kr 
12a bruine st ip in kr. 
12a Witte stip 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 in 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 Rectits Verscfi 
15aC2 Kr naar Rectits Verscti 
15aC2 Kr naar Rectits Versch t b . 
15aC2 Kr naar boven Verscti 
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 Versctioven Middenperf. 
17a Zegelverschuivmg 
17a Witte Vlek in kruis boven 
17a Witte vlek in 30 et onder 
17a Witte punt R 
17a Witte punt tussen E G 
17a Witte punt tussen G 1 
17a Oranje rasterstreepje 
17a Bruin streepje 
17a Kruis Versctioven Middenperf t b. 
17a Kaft bruingri js (grijs) 
17a KKaft bruingri js (grijs) t b. 
17b Kruis naar rectits versctioven 
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 
ISaDI 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 wit te stip m kruis 
19a wit te stip in kruis t .b . 
19a brede middenbaan 
19a smalle middenbaan 3,8 mm 
19b wit te strepen m kruis onder 
19b brede middenbaan 
19b smal le middenb. (4,0 mm en minder] 
20a perf rechts met geh gesl 70% 
21a zegelverschuivmg 

0,30 D2 (15g) 1,00 
0,35 D2 (15g) 1,10 
Teststrip Shir ley (5z) 

30,00 
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 
40,00 
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 

Katalogus automaatboekjes 1976/77 Hfl 8,30 plus porto Hfl. 1,20 
Katalogus genummerde rolzegels Hfl 3,95 plus porto Hfl. 0,80. 
Speciaal katalogus combinaties Nederland Hfl 4,75 plus porto Hfl. 1,20. 
Attentie MINIMUM BESTELLING Hfl 25,00 uitgezonderd katalogie. 
Voor de gehele aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. 
Orders beneden Hfl 250,00 plus porto Geen vooruitbetaling a.u b. vanwege de sterk 
wisselende voorraad Geen winkel en bezoek na afspraak 

Wijze van betaling na ontvangst en goedbevinden gaarne op mijn girorekeningen 11 39 196, 
of op de Amro-Bank N.V. - giro Bank 10 91 055, Heuvelring Tilburg t.g v. rek. nr. 45.50.15 201 van 
J F H. BROUWERS. 

POSTZEGELHANDEL J. F. H. B R O U W E R S 
WESTERPARK 72 - TILBURG 4408 - TELEFOON 013-670071 
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SAO TOME & PRINCIPE 
12-7-'76. Eerste verjaardag onafhankel i jk
he id . 
1.50, 4 .—, 7,50, 20.— en 50.— e. Man en 
vrouw plaatsen onafhankel i jkheidsvlag op 
strand, twee zei lschepen. 

SENEGAL 
11-9-76. Olympische zomerspelen, Mon t 
real 1976. 
5 f. Zwemmen, vl inderslag. 
10 f. Gewichtheffen. 
15 f. Honderdt ien meter horden lopen. 
20 f. Paarderennen. 
25 f. Dr ieduizend meter steeple chase. 
50 f. Worstelen. 
60 f. Hockey op ve ld. 
65 f. Honderd meter atletiek. 
70 f. Turnen dames. 
100 f. Wie l rennen. 
400 f. Boksen. 
500 f. Judo. 
Blokje 400 f. Olympisch stadion. 
Blokje 500 f. Olympisch stadion. 
Blokje 1000 f. Basketbal. 
Blokje 1000 f. Basketbal. 
Blokje 1500 f. goudfol ie . Hard lopen. 
Blokje 1000 f. goudfo l ie . Boksen. 
Blokje 1500 f. goudfol ie, Hoogspr ingen. 

18-9-76. Industriële tomatencul tuur . 
180 f. Landbouwmachine in tomatenvel -
den , vruchten. 

l i l l>LBlIOIFDll<irN'KAl 

ST. PIERRE EN MIQUELON 
7-9-76. Dam van La Vigie. 
2.20 f. Vogelv luchtopname van dam en 
stuwmeer. 

5-10-76. Vissersschepen. 
1.20 f. Kruis van Lotharingen. 
1.40 f. Goelette. 

SAINT-eiERREJT__MiQUELON 

ST. HELENA 
Afbeelding zegel gemeld in september, 
bladzijde 533. 

SURINAME 
18-8-76. Honderd jaar te le foon. 
20 c. Ant iek toestel en ki jk je in ouder
wetse centrale. 
35 et. Zinnebeeld van communicat ie : 
aardbol tussen modern te lefoontoestel en 
satelliet. 

29 -9 -76 . Surinaamse schilders, reproduk-
ties. 
20 c. Anansi Tori (vertell ing), A. Baag. 
30 c. Suriname nu , R. Chang. 
35 c. Bewening van Christus, Nola Hat-
terman. 
50 c. Schakers en publ iek, Q. lan Tel l ing. 

TANZANIA 
4-10-76 . Treintransport in Oost-Afr ika. 
50 c , 1 . — , 2.— en 3.— sh. Drie zegels 
met moderne locomot ieven en één met an
t ieke locomot ief . 

THAILAND 
4 -8 -76 . Uni formen van postbodes. 
1 . — b. Uni form 1883 
3.— b. Un i fo rm 1935. 
4 .— b. Uni form 1950. 
5.— b. Postbode, 1974. 

3 -10-76 . Internationale week van de ge
schreven brief, mythologische f iguren. 
1 . — b. Kinnari. 
2 .— b. Suphan - Mat - Cha. 
4 .— b. Caruda. 
5.— b. Naga. 

24-10-76. Dag van de Verenigde Naties. 
1 . — b. Hu lp van V .N. ter bestr i jd ing van 
de verslaving; symbolen van verslaving 
zoals verdovende middelen, a lcohol , siga
ret. 

10-11-76. Honderd jaar te le foon. 
1 . — b. Verschi l lende oude apparaten en 
modern toestel. 

T O G O 
Afbeeld ing zegel gemeld m september, 
bladzi jde 533. 

TRANSKEI 
26-10-76. Onafhankel i jkheidsserie. 
4 c. Portret staatshoofd K. D. Mantanzima. 
10 c. Nieuwe vlag van het land en waar-
digheidsstaf. 
15 c. Portret Mantanzima. 
20 c. Nieuw wapen van het land. 

26-10-76. Cebruiksserie. 
1 c. Gezicht op Lubisi dam. 
2 c. Vrouwen bewerken grond. 
3 c. Vrouwen dorsen graan. 
4 c. Rokende v rouw. 
5 c. Malen van maïs. 
6 c. Oogsten van landbouwgewassen. 
7 c. Jongen hoedt kudde schapen. 
8 c. Bomen vel len. 
9 c. Landbouwonderwi js . 
10 c. Vrouwen p lukken thee. 
15 c. Sprokkelen van hout. 
20 c. Weef industr ie. 
25 c. Verbeter ing veestand. 

30 c. Transport via slede. 
50 c. Kaart van het land en wapen. 
1 . — r. Administrat ief cent rum in Umtata. 
2.— r. Parlementsgebouw in Umtata en 
vlag. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
Afbeeld ing zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzi jde 472. 
Oktober 76 . Eerste gedeelte nieuwe ge-
bruiksserie: reprodukt ies schi lderi jen van 
Cazabon. 
5 c. Columbus zeilt met v loot door de Bo-
cas van Campo Campins. 
10 c. Oud gezicht op de plaats, waar nu 
Hi l ton Hotel staat. 
20 c. Landschap op ei land. 
35 c. Los Gallos Point op Tr in idad. 
45 c. Corbeaux Town op Tr in idad. 
O o k blokje met de vijf zegels en versie
r ing. 

TRISTAN DA CUNHA 
4-10-76 . Zegels ter bevorder ing van toe
risme. 
3 p. Huis op Tristan. 
5 p. De Patches. 
10 p. Woningen op vlakke land en in 
berglandschap. 
20 p. Woningen in Night ingale. 

TSAAD 
Juli 7 6 . Olympische zomerspelen, Mon t 
real 1976. 
35 f. Horden lopen. 
100 f. Boksen. 
200 f. Polsstokspringen. 
300 f. Schieten. 
500 f. Hardlopers. 

17-7-76 . Vik ingonderzoek van Mars. 
45 f. Lancering raket. 
90 f. Baan rond planeet. 
100 f. Landing in fasen. 
200 f. V ik ing in ru imte. 
250 f. Landen van Vik ing. 
Blokje 450 f. Details van V ik ing. 

25-9 -76 . Eerste verjaardag revolut ie van 
13 apri l 1975. 
30 f. Groep mensen loopt doo r poor t van 
13 apr i l . 
60 f. Parade van leger. 
120 f. Groep mensen loopt doo r poort . 

TUNESIË 
23-8-76 . Bevordering lezen van boeken 
door k inderen. 
100 m. Drie k inderhoofdjes en twee han
den, die boek opengeslagen houden . 
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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 = blok van vier 
BR. = op brief 
hk.r.st. = hoek
randstuk 
eert. = fo to
cert i f icaat. 

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

Tussentijdse prijs
wijzigingen voor
behouden. Levering 
zover voorraad 
strekt. 

1 p i . 1 onderr.st. 
350,— 

1 pl . l s taalbl . 
Bolsward B 325,— 
1 pi.1/12-13 paar 

475,— 
1 pi.1/20 Heusden A 

900,— 
1 pi.1/82 staalbl 

225,— 
1 p i . 11/6 Roermond 
C luxe 525,— 
1 pi.11/53 135,— 
1 pi.11/60 Luxe 175,— 
1 p i . I l l 87 luxe 

135,— 
1 p l . IV /10melkb l . 

randst. 200,— 
1 pl . l V/26 randst. 

200,— 
1* p l .V Cert. 950,— 
1 pi.V/49 100,— 
1 pl.VI/26 dun pap. 
luxe randst. 275,— 
1 pl.VI/9, 14 vert. 
paar 300,— 
1 pl.VI/49-50 
paar 350,— 
2** pl.X cert. (dun 
pap.) luxe 3.500,— 
2** pl.X (dik pap.) 

1.500,— 
2 pi.1/10 luxe 135,— 
2 pi.1/16 luxe 150,— 
2 pi.1/35 T i lburg B 
luxe 250,— 
2 pi.11/27 Arnf iem C 
luxe 200,— 
2 pi.111/41 
Venio B 135,— 
2pl. IV/76 Zutphen 
A 100,— 
2pl.V/31 randst. 

125.— 
2 pl.V/88 luxe 250,— 
2 pl.VI/84 Wormer-
veer C 125,— 
2pl .VI I /91 breedr. 

100,— 
2 pl. lX/8 120,— 
2 pl.lV/52 l ict i t 
gest. 145,— 

2 pl.X/30 hk.r.st. 
luxe 300,— 
2 pl.X/46 hk.r.st. 

350,— 
2 pl.X/91 randst. 

165,— 
2 pi.V/str ip V. 3 
(31-32-33) 1300,— 
3**luxe cert. 4500,— 
3** luxe 4000,— 
3 l inkeronderhk. 
r.st. 775,— 
3 rechteronderhk. 
r.st. 950,— 
3 onderr.st. Ni jme
gen A 950,— 
3 donkeror. luxe 
Groningen B 950,— 
3a /s-Hertogen-
bosch A luxe 750,— 
3 Wormerveer B 
luxe 575,— 
3/84 Roermond B 
luxe 700,— 
3a/85 l ichtgest. 

325,— 
4** 
4 vanaf 
5***cert. 
5** 
5 vanaf 

950,— 
45.— 

3150,— 
2.500,— 

20.— 
6** superbe 3.600,— 
4/6 luxe 
6 Ba.luxe 
6 vanaf 
7 II E** 
9 vanaf 
10 II E* 

10 vanaf 
11 IA 
11 vanaf 
12 vanaf 
13 A cert. 
14** 
14 vanaf 
16** 
16 vanaf 
17v** luxe 
17 vanaf 
18A** luxe 
18 vanaf 
19** vanaf 
20 vanaf 
23L 

450,— 
300.— 
225,— 
325,— 

75,— 
paar luxe 

2.750,— 
45,— 

250.— 
200,— 
350,— 

2.000,— 
650,— 
140,— 
400,— 
175,— 
575,— 

25,— 
2.500.— 

125.— 
25,— 
42,50 

23 vanaf 
24 vanaf 
25H** 
25 vanaf 
26 vanaf 
27G** 
27 vanaf 
28*** luxe 
28** 
28 vanaf 
29** 
29 vanaf 
29 luxe 
32*** /** b l . 
30/33 vanaf 
34** 
34c** 
35*** 
36*** 
36** 
36a** 
36c** 
36 vanaf 
3 7 " vanaf 
37a* * 
3 7 c " 
38a** 
38c** 
39** 
39c** 
39 vanaf 
40** 
40 vanaf 
40a** 
4 1 " 

superbe 
1.500,-

8,50 
9,— 

225,— 
100,— 

7,50 
1.500,— 

20,— 
2.800,— 
1.500,— 

65,— 
1.900,— 

225,— 
400,— 

1.200,— 
7,50 

13,50 
22,50 
22,50 

140,— 
55,— 

110,— 
80,— 
11 ,— 

100,— 
150,— 
225,— 
150,— 
650,— 
150,— 
225,— 

9,— 
185,— 

5,25 
350,— 
100,— 

41 vanaf 
42** 
42a** 
42 vanaf 
43** 
43a** 
4 3 b " 
43 vanaf 
44** 
44 vanaf 
45A** 
45A vanaf 
45B** 
45C** luxe 

35,— 
275,— 
275,— 

8,— 
1.350,— 
1.500,— 
1.350,— 

45,— 
1.750,— 

135,— 
1.850,— 

425,— 
1.650,— 
2.000,— 

45C** vanaf 1.600,— 
45C vanaf 
46 vanaf 
47** 
47 vanaf 
48*** 
48** luxe 
48** vanaf 
48 vanaf 
4 9 " 
56/76** 
61b*** 
61b** 
61b 
61b paar met 
centr.st. 
61c** 
77** vanaf 
78B** 
78 vanaf 
79C** 
79 vanaf 
80*** 
80** 
80 luxe 
80 

325,— 
20,— 

550,— 
70,— 

5.500,— 
3.500,— 
2.000,— 

650,— 
575,— 

1.575,— 
375,— 
185,— 
225,— 

600,— 
725,— 
115,— 
375,— 

850,— 
12,50 

5.500,— 
3.200,— 
3.600,— 
3.000,— 

37,50 
tu — 
35,— 
ID — 

125,— 
60,— 
85,— 
75,— 

140 — 
40,— 

395.— 
12S — 
800,— 
115,— 

3.200,— 
3.100,— 

101 op brietst, 
luxe 3.200,— 
104/05** luxe 1.350,— 
104/05** vanaf 

1.100,— 
104'05 vanaf 
105f 

82/83** 
04 ö6 
87/89** 
87'89 
90/96** 
90/96 
97** 
97 
98** 
98 
99** 
99 
100** 
100 
101** 
101 

107* 
108** 
109*** 
110/13* 
114/20 
127F** 
128F** 
126H** 
128H** 
121/31* 
127/28**) 

950,— 
1.200,— 

85,— 
45,— 

200,— 
26,— 
20.— 
11.50 
42 50 
9,50 

42,50 
(125, 

3.450,— 
130 /31" * luxe 

3.250 
130/31** 
130/31 
130** luxe 
130 vanaf 
132/33 
132/33 
133*** 
134/35** 
134/35** 
134/35 
136/138* 
137f** 
■139/40** 
1?9'J0 
141/43** 

1.800,— 
1.200,— 

925,— 
575,— 
180,— 

50,— 
425,— 
200,— 

90,— 
95,— 

325,— 
150,— 

20,— 
7 — 

67,50 

141/43** 
141/43 
144/62** 
160 6 5 " * 
163A/65A** 
163B/65B** 
166/68*** 
166/68** 
166/68 
169'98** 
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 
222B/23B"' 
bl . 
224** 
225/28** 
225/28 
229'31*** 
229/31** 
229/31 
r/:',""5*** 
232/S5** 
2S2/35 
236/37** 
236/37 

238/39** 
238//39 
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*** 
265/66, 169* 
265/66, 269 
267 68'* 
S67'68 
270/73*** 
270/73** 
270/73 
274/77*** 
274/77** 
274/77 
278** 
278 
279/82*** 
279/82** 
279'82 
283/86" 
2B"/R6 
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*** 
310/12*' 
313/17** 
318/22** 
318/22 
323/24*** 

30,— 
20,— 

850,— 
1.600,— 

850,— 
850,— 

50,— 
2 1 , — 
15,— 

725,— 
35,— 
22,50 

165,— 
65,— 
55,— 
70,— 
30,— 
20,— 

320 — 
130,— 
110,— 
175,— 

95 — 
40,— 
20,— 

1.500,— 
50,— 
60,— 
30,— 

165 — 
60,— 
52,50 

1 2 5 -
52,50 
32,50 

365,— 
11 ,— 

241 — 
100,— 

95,— 
80,— 
52,50 

250,— 
140,— 

90,— 
60,— 
60,— 
10,— 
28,— 

135,— 
60,— 
75,— 
47,50 

150,— 
85,— 
19,— 
55 — 
9.— 

200,— 
72,50 
45,— 

275,— 
100,— 
26,50 
65 — 
6,50 

1 5 0 -
62,50 
20 — 
55,— 
17 50 
37,50 
15,— 
10 — 
47,50 
15,— 
30 — 
15,— 
37,— 
15,— 
26,— 
10 — 
36,— 
11,50 
20,— 
9,— 

22,50 
37,50 
14.— 
25,— 

323/24** 
325/26** 
327/31** 
327/31 
332/45*** 
332/45 
346/49*** 
346/49** 
346/49 
350/55*** 
350/55** 
350/55 
356/73*** 
356/73 
374/78*** 
379a/d*** 
379/91*** 
392/96*** 
402/03*** 
402/03 
428/42*** 
428/42 
449/53*** 
449/53 
454/59*** 
454/59 
460/68*** 
469/73*** 
469/73 
474/89*** 
474/89 
490/94*** 
490/94 
495/99*** 
495/99 
500/03*** 
500/03 
504/07*** 
504/07 
508/12*** 
508/12 
513/17*** 
513/17 
518/33*** 
518/33** 
518/37*** 
518/37** 
518/37 
538/41*** 
538/41 
542/43*** 
542/43 
544/48*** 
544/48 
5 4 9 " * 
550/55*** 
550/55 
556/60*** 
556/60 
561/62*** 
563/67*** 
563/67 
568/72*** 
568/72 
573/77*** 
573/77 
578/81*** 
578/81 
582*** 
583/87*** 
583/87 
588/91*** 
588/91 
592/95*** 
592/95 
596/600*** 
596/600 
602/06 
607/11*** 
607/111 
612/16*** 
612/16 
617/40*** 
641/45*** 
641/45 
646*** 
647/48*** 
647/48 
649/53*** 
649/53 
665/59*** 
655/59 

13,50 
20,— 
27,50 
11 ,— 
90,— 
12,50 

2.500,— 
1.500,— 

165,— 
80,— 
40,— 
10,— 

400,— 
350,— 

2 5 , -
18,— 
27,50 
20,— 
22,50 
22,50 
42,50 
30,— 

7,50 
5,— 
8,50 
5,— 

3 5 , -
6,50 
5,— 

360,— 
37,50 
16,50 
6,50 

14,— 
5,— 

20,— 
4,50 

10,— 
4,50 

14,— 
4,50 

30,— 
10,— 

475,— 
325,— 

3.750,— 
2.500,— 

60,— 
42,50 

8,— 
11 ,— 
5,50 

20,— 
6,50 
3,50 

95,— 
50,— 

200,— 
90,— 
17,50 
65,— 
30,— 
65,— 
30,— 
60,— 
25,— 
60,— 
27,50 

4,— 
60,— 
28,— 
19,— 
5,— 

250,— 
125,— 

35,— 
16,50 
30,— 
35,— 
17,50 
47,50 
25,— 

265,— 
70,— 
40,— 
4,50 
6,50 
3,50 

26,— 
16,50 
50,— 
25,— 

661/65*** 
661/65 
666/70*** 
666/70 
671/75*** 
671/75 
676/80*** 
676/8D 
681/82*** 
681/82 
683/87*" 
683/87 
688/92*** 
688/92 
693/94*** 
693/94 
695/99*** 
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 
731/35**' 
731/35 
736/37*** 
738/42"* 
738/42 
743/44*** 
7^5'46*** 
747/51*** 
7^17'51 
752/56*** 
752/56 
759/63*** 
759/63 
764/65*** 
766/70*** 
7B6/70 
771/73*** 
774/76 
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*** 
886/88*** 
ld. blok 
889/93*** 
894/99*** 
901/05*** 
912/17*** 
920/24*** 
927/29*** 
932/37*** 
965/69*** 
978/83*** 
985/89'** 

Roltandlng 
1 /18 ' " 
1/18" 
1/18 
1/18 paren 

19/31'* 
19/31 
19/31 paren 

19/31 paren 
33 /56* " 
33/56** 
33/56 

25,— 
17,— 
3 4 , -

21 ,— 
150,— 

5 5 , -
30,— 
2 0 , -
90,— 
6,— 

27,50 
13,— 
26,50 
18,50 
6,75 
4,— 

17,50 
1 3 , -
5,— 
4,— 

33,— 
22,— 
26,50 
18,— 
25,— 
3,50 

1.500,— 
20,— 
15,— 
32,50 
21,— 
5,— 
4,— 

17,50 
12,50 
4,50 

18,50 
15,— 
4,50 
4.50 

21,— 
14,— 
20,— 
12,— 
12.50 
1(1 — 
2,50 

12,50 
10,— 
3.— 
8,— 

1 1 , -
9 , -

1 3 , -
11 ,— 

8,— 
5,75 
6,50 
5,— 
8,25 
4,25 

13,— 
4,— 
7,50 

16,50 
175,— 

5,— 
1 0 , -
9,50 

18,50 
13,— 
1 2 , -
22,50 
12,50 
2 5 , -
13,50 

4.500,— 
1.600,-

8 7 5 , -

**/** 
6.250,-

525,— 
325,— 

• 
1.100,— 

7 5 0 , -
2.250,— 

775,— 
6 2 5 , -

53a blok V 
bovenvelr, I 

57/70** 
57/70 paren 
***/** 
57/70 
71/73 
72/73*" 
74/77" 
74/77 
7 8 / 8 1 ' " 
7 8 / 8 1 " 
78/81 
78/81 p a r e n " 

82/85" 
82/85 
86/89'** 
86/89** 
86/89 
86/89 paren 
***/** 
90/93*** 
90/93** 
90/93 paren 
***/** 
94/97*** 
94/97** 
94/97 
98/101*** 
98/101** 
98/101 
98/101 paren 

4 met 
uxe 
1.850,— 

325,— 

1.250,— 
265,— 
275,— 
600,— 
125,— 

95,— 
185,— 

70,— 

.. ̂ ^~ 
400,— 

75,— 
37,50 

175,— 
80,— 
50,— 

265,— 
275,— 
115,— 

425.— 
275.— 
115,— 

75,— 
270,— 

95,— 
52,50 

325,— 

Luchtpost 

1/3*** 
1/3** 
1/3 
6 / 8 " 
6/8 
12 /13 ' " 
12/13" 
12/13 

Porten 

1 vanaf 
2 vanaf 
20** 
27** 
27/28 

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 
1 6 / 1 9 ' " 
16/19" 
16/19 
25/26 
27/40 

Telegraaf 

275,— 
75,— 
10,— 
85,— 
27.50 

2.500,— 
1.500,— 

500,— 

25,-
35,-

100,-
60,-

325,-
25,-
25,-

300,-
400,-
250,-
825,-
475,-
175,-

50,-
185,-

luxe 400,— 

3.500,— 

650,— 
250,— 

80,— 
300,— 
135,— 
62,50 
9,— 
7,— 

4 " 
5 " 
6 " 
6** 
6** 
7** 
8** 

luxe 

luxe 

1.250.— 
950.— 
700,— 
950,— 
700.— 

7.500.— 
900,— 
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30-9-76 Herdenking vi j f t iende verjaardag 
eerste conferent ie van met-gebonden lan
den 
150 m 

TUVALU 
6-10-76 Kerstzegels 
5 c Titelpagina Nieuwe Testament 
20 c Kerk van Lopolelei op eiland Nani-
mea 
25 c Kelupikerk op eiland Nui 
30 c Mataloakerk op eiland Vaitupu 
35 c Palataiso o Keliso kerk op eiland Na-
numanga 

URUGUAY 
29-7-'76 Slavernij 150 jaar geleden afge
straft 
30 c Schilden) van P Figari afschaffing 
slavernij 

Hulpui tg i f te 
5 — $ Opdruk op onuitgegeven zegel van 
10 p Fructuoso rivera 

11-8-76 Aanvul lende waarde gebruiksse-
rie 1 c Vogel Belenopterus cayennensis 
5 c Bloem Passiflora coerulea 

24-8- 76 Herdenking generaal Audi t Bu
reau 
30 c Gebouw en twee helf ten van kope
ren munt van Uruguay 

VENEZUELA 
15-7-76 Aanvul lende waarden gebruiks-
serie 
2 3, 4, 5, 10 15 en 20 b Portret Simon 
Bolivar 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 
15-8-76 Nieuwe gebruiksserie 
5, 10, 15, 35, 50, 60, 80, 90, 140 en 150 f , 
1 — , 2 — , 5 — en 10 — d Nationale wa
pen van de emir i taten 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRITATEN 
Oktober 7 6 Kerstzegels 
13 c geel, magenta, cyaan, zwart Winter-
t i jdverdr i j f , l i thografie van Currier, 1885 
13 c geel, magenta, cyaan, grijs, rood en 
goud Madonna, door John Singleton 
Copley, 1776 

VIETNAM 
1-5-75 Vol ledige bezetting van Zu id -
Vietnam 
30 xu Vlag van bevri jdingsfront 

27-7-76 Dertigste verjaardag van het 
Rode Kruis 
12 xu Were ldbo l waarop kaart van het 
land en rood kruis 

27-7-76 Dag van de Vietnamese inval i
den twee zegels zonder waarde
aanduiding 
Embleem mval idenbond 
Invalide neemt deel aan produkt ie 

15-8-76 Zeevissen rond Vietnam 
12 xu Lutjanus sebae 
12 xu Dampieria melanotaenia 
20 xu Therapon theraps 
30 xu Amph ip r ion bifasciatus 
40 xu Abudefduf sexfasciatus 
50 xu Heniochus acummatus 
60 xu Amph ip r ion macrostoma 
1 — d Symphorus spilurus 

WALLIS EN FUTUNA 
1-10-76 Serie schelpen 
20 f Conus ammiralis 
23 f Cyprae asselus 
43 f Turbo petholatus 
61 f Mitra papalis 

WEST SAMOA 
18-10-76 Kerstzegels 1976 
3 s Maria en Jozef op weg naar Bethle
hem 
5 s De herders 
22 s De stal en kind )ezus 
50 s De drie koningen bezoeken stal 

ZUID AFRIKA 
5-1076 Honderd jaar contract voor post
vervoer tussen Croot-Bnt tannie en Zu id -
Af ri ka 
10 c Schip waarmee de post vervoerd 
wo rd t 

ZUIDPOOL GEBIED FRANS 
Cook herdenking 
O 70 F Portret ontdekkingsreiziger James 
Cook (1728-1779) 
3 50 F Landschap op Kerguelen 
Herdenking van ontdekkingsreiziger Ross 
(1800-1869) 
O 30 f Bestijging Rossberg 
3 — F Portret Ross 

ZUIDWEST-AFRIKA 
17-9 -76 Moderne gebouwen 
15 c Ople id ingscentrum August ineum 
voor onderwi js aan inlanders m Wind 
hoek 
20 c Staatsziekenhuis Katutura m W i n d 
hoek 

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 mzetpnjzen zodat met uw kollektie of kostbare 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 met ontvangen bieden 
WIJ 
Reëel uitgekavelde kollekties - partijen - tegen gezonde startprijzen 
Onze afdeling Postal History Brieven-Kaarten-Luchtposten etc is terdege omschreven en 
bekend bij de liefhebbers Misschien ook iets voor u 
Al onze veilingclientele 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 
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Uw verzameling is pas compleet 
met de nieuwe briljant munt/postzegel 
polis van de Holland. 

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

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

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

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

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

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

Wat gaat zo'n verzekering u 
kosten? 
U kunt er op rekenen dat in de 
regel de jaarpremie vier gulden 
per f 1.000,- verzekerd bedrag is. 

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

Uw verzekeringsadviseur 
kan u het fijne van deze polis 
vertellen. 

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

HOLMND 

6 1 8 OKTOBER 1976 



POSTZEGEL
VEILINGEN 
J . K. RIETDIJK B.V. 
DEN HAAG 

VEILING 302 
17, 18 en 19 januari 1977 

waarin opgenomen: 

De blokkencollectie Nederland 
van Prof. W. J. Luyten/U.S.A. 

Nederland Spec. cat. nr. 1 t/m 1074 
kompleet in blokken van 4, gebruikt en 
ongebruikt!! 

Inzendingen voor deze veiling kunnen nog 
geaccepteerd worden t/m 15 oktober a.s. 

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

57 jaar persoonlijk adwes.' 

t_y/t.c€ t_V2^ ^^t-^ex^^^ ^.t^. 
PHILATELISTEN 

VAN BAERLESTRAAT140 AMSTERDAM TEL 020 724490 
BEZOEK NA TELEFONISCHE AFSPRAAK 

Ook uw verzameling is een goede verzekering waard! 
Als verzekenngsadviseur en filatelist geven wij u vrijblijvend 
alle inlichtingen over de BnIjant MUNT/POSTZEGELPOLISi 

Admin. kantoor FILEKTURA - P.C. van ANDEL, 
Postbus 54, Parklaan 88, Katwijk aan Zee, 
tel. 01718-14068 (ook buiten kantooruren). 

Sammler-Dienst is hét Duitse filatelistisch blad! 
Verschijnt elke 14 dagen abonnementsprijs ƒ 45 — per jaar 
(of ƒ 23 50 per halfjaar) proefnummer tegen ƒ 1 70 
portovergoeding Postgiro 51 69 28 t n v Filektura te Katwijk 
(NederL vert sinds 1960) 
Advertentietaneven op aanvraag 

POSTFRIS ALBUMS Ook verkrijgbaar bij uw 
handelaar ter plaatse 

POSTFRISSE VOORDRUK ALBUMS , NEDERLAND 
Bestelnr Inhoud Aantal bladen Prijs 
108 Nederland 1852 1944 33 46 45 
109 Nederland 1945 1960 22 31 35 
110 Nederland 1961 1975 42 58 85 
110 ZD Nederland samenhangende zegels 10 14 85 
110 ABC Nederland Amphilex vellen 3 5 10 
172 Ned Antillen 1949 1964 13 18 95 
173 Ned Antillen 1965 1975 17 24 45 
175 Sunname 1949 1964 17 24 45 
176 Sunname 1965 1975 32 45 10 
Bijpassende ringband om de Inhoud In te plaatsen 
704 Luxe uitvoering in gewatteerd plastic leverbaar in de volgende 

kleuren Wijnrood helderrood donkerblauw zwart en donkergroen 21 50 
807 Skai Bordeaux rood 808 tabak 809 beschuit 805 donkerblauw 806 groen 31 50 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de nngband 704 13 75 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringbanden 805 t e m 809 14 75 
Van de Europa landen SAFE albums voorradig Vraag gratis SAFE folder Het bestelde 
wordt u op zicht gezonden zonder verplichting tot kopen Levenng franco boven / 25 — 

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

INHOUD VAN PRIJSLIJST NR 6, 
NOVEMBER 1976 

Goedkope aanbiedingen nieuwtjes speciale lijst 
Gespecialiseerd George V photogravure Edward VIII George VI 
Wilding Machin en de regionale uitgiften met prijzen voor postfris 
ongebruikt en gebruikt in twee kwaliteiten 
Voorts alle gelegenheidszegels gutter pairs Guernsey Jersey Isle 
of Man postfris en gebruikt 
Bijlage UV-lampen catalogi literatuur 
Gratis lijst aanvragen bij 

GREAT BRITAIN STAMPS, 
POSTBUS 4035, UTRECHT 
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N.N.P.H. 
POSTBUS 48 - RODEN 

De snel groeiende groepering van postzegelhob
byisten in Noord-Nederland. 

Een contactgroep 
waarin reeds vele honderden goede filatelisten verte

genwoordigd! 
Privé zichtzendingen van en vóór objectieve verzame

laars. 
Geen uitnameverplichting. Geen portikosten. 

Inschr. kosten ƒ 5,— per jaar. 
Bij aanvr. graag uitv, opgave van verzamelgebied(en), 

referenties, enz. 
Uw schrijven wordt omgaand beantwoord. 

610 
104-05 
244-47 
278 
293-95 
310-12 
332-49 
356-73 
402B-03B 
428-42 
474-89 
518-37 
538-41 
550-55 
556-60 
563-67 
568-72 

ZEER DRINGEND 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
postfris zonder plakker 

750,— 
1200,— 
300,— 

65,— 
14,— 
10,— 

1600,— 
275,— 
225,— 

22,— 
250,— 

2850,— 
24,— 
60,— 

115,— 
35,— 

573-77 
578-81 
583-87 
592-95 
VELLEN 
596-00 
602-06 
607-11 
617-40 
655-59 
671-75 
676-80 
681-82 
AMPHILEX 
VELLEN 
LP12/13 

32,50 
32,50 
35,— 

145,— 
4275,— 

20,— 
40,— 
20,— 

190,— 
30,— 

100,— 
17,50 
55,— 

125,— 
1650,— 

TEVENS GEVRAAGD 
niet genoemde series, verzamelingen, partijen en betere 

series, gebruikt en ook ongebruikt met plakker. 

W. VAN SPLUNTER 
Rotterdam - Stekelbrem 8 -

Tel. 010-216677 (ook na 19.00 uur) 

S U R I N A M E ~ Schilderijenzegels Surinaamse schilders 

Op 29 september zal de Surinaamse Postadministratie een serie postzegels 
uitgeven met afbeeldingen van schilderijen van Surinaamse schilders. 

rA 

De serie bestaat uit vier waarden. 

VA 

wÊÊ 

20 cent: Anansi Tori 
(vertelling) 
30 cent: Suriname nu 
35 cent: Bewening 
50 cent: Schakers 

A. Baag 
R. Chang 
Mola Hatterman 
Q. Jan Telling 

Er zal eveneens een ofticiële 
eerstedags-enveloppe verschijnen. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Gom 
Papier 
Druktechniek 
Drukkers 

51 X 30,35 mm 
54 X 33,35 mm 
133/4 : 13V2 
synthetisch 
zonder watermerk 
5-kleuren diepdruk 
Joh. Enschedé en Zonen 

De zegels zijn verkrijgbaar bij uw postzegel handelaar 
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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 als in zegels met zoveel mogelijk verschillende 
ontwerpen. 
Apollo 
Auto's 
Bloemen 

Churchill 
Diamantvormig 

Driehoekzegels 

Europa 
Fietsen en iUotorfietsen 
Fruit en Groenten 

Godsdienst 
Insekten (geen vlinders 
en motten) 
Katten en Honden 

Kestmit 

Kleder- en Haardrachten 
Landkaarten 

Motor Transport 
Muziek en Musici 
Naakt (Schilderijen) 

Olympiaden 

100 f 4.50 
' " " 6.00 

3.50 
8.00 

12.50 
25 5« 
10.50 
4.00 

16.50 
3.75 
3.00 

13.00 
24 00 
55 00 
4.75 

16 SO 
12.00 
1.25 
4.0O 
8.25 
3.75 

103 
100 
200 
300 
500 
100 
100 
300 
100 
200 
300 
500 

io:o 
130 
200 
100 
25 

100 
200 
100 

Postzegels op postzegels 100 5.00 
(en Jubilea) 
Raketten en Luchiruimte 100 3.75 

200 8.00 
303 13.00 
500 27 00 

1000 72.00 
Reuzen (extra grote zegels) 100 3 50 

200 6.50 
300 10.00 
500 18.00 

Rode Kruis en Anti-T.B. 100 3.75 
Schilderijen 100 3.75 

200 8.00 
300 12.00 
5:0 27 00 

1000 72.00 
Spoorwegen en 
Locomotieven 

Paarden 

Padvinderij 

103 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
200 
25 

103 
100 
200 
100 
200 
500 
100 
2:0 
100 
200 

4.50 
4.50 

12.00 
3.75 

12.00 
3.75 
3.75 
800 
1.25 
3.75 
4.50 

11.50 
3.75 
8.00 

27.50 
3.75 
8.00 
5.00 

12.50 

Sprookjes 
Schepen en Boten 

Sporten 

Transport 

Vis- en Zeeleven 

Vlaggen 
Vliegtuigen 

Vlinders en Motten 

Vogels 

100 
200 
50 

100 
200 
300 
100 
200 
300 
500 
200 
500 

1000 
100 
200 
50 

100 
200 
100 
200 
100 
200 
300 
500 

4.50 
12.00 
2.75 
3.75 
8.00 

12.50 
3.75 
8.00 

12.50 
26.03 
8.00 

24.00 
50.00 
4.00 
9.00 
2.00 
4.00 
900 
4.50 

11.00 
3.75 
8.00 

12.00 
27 50 

„CONCORDE" FIRST DAY en FIRST FLIGHTS COVERS. 
NL 
NL 
NL 

/ 3,00 
/ 18,00 

/ 19,50 

/ 3,50 

/ 10,00 

/ 10,00 

1975. 
1976. 

Gr. BRITTANNiE 
3 25 
0 90 
300 

3 00 

3 25 
1 00 
3 25 

3 2S 

400 
200 
4 50 

4 50 

4 00 
2 00 
400 

4 00 

1969 Eerste Vlucht van CONCORDE" F D C 
21 Januari 1976 Eerste Commerciële Vlucht Londen-Bahram 
22 Januari 1976 Eerste Commerciële Vlucht Bahram-Londen 
Cover 

NL 4 24 Mei 1976 Post Office Souvenir Cover first flight to 
Washington 

NL 5 24 Mei 1976 Eerste Commerciële Vlucht Londen-Washmgton 
Cover 

NL 6 25 Mei 1976 Eerste Commerciële Vlucht Washmgton-Londen 
Cover 

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

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

rische Uitgave 100 jaar Geboorte Sir Winston Churchill, idem Souvenir 
Sheet 
Pioniers Cleveland, TT Motor Races Goldie, Manx Bijbel Uitgave 
Bi-Centenary Feesten U S A idem Souvenir Sheet ICO jaar Paardentram 
in Douglas 

Zeer aantrekkelijke collectie van zestien kleurrijk geïllustreerde First Day 
Covers met zegels die sterk in populariteit toenemen / 79,— 
BRITSE NIEUWTJES 1976. Presen-

Aant Serie Serie tatie 
zegels postfris gebruikt FDC pakket 

/ / / / 
100 Jaar Telefoon 4 3 25 3 25 40O 400 
Pioniers 
Bi-Centennial Feesten 
Rozen 
Cuturele Tradities 

(FDC Edinb Stemp ) 
Idem FDC 

met Cardigan Stempel 
Idem FDC 

800 jaar Eisteddfodd 
FDC Eerste Commerciële 

, Concorde" Vlucht 
Londen - Washington 

500 jaar Drukkunst 
in Gt Bntannie 

Banden met Amerika 
Nieuwe Definitieve 

Hoge Waarden (20 p-£1 -) 4 
Genummerd Souvenir Boekje 

,,lnterphil 76" met 2 blokjes 
van 4 zegels (5p en 7p) " 

Vuurtorens 
Europa 
Guernsey Vergezichten 
Bi Centennial Feesten 
Idem Souvenir Sheet 
Zelfde S S met overdruk 

,.lnterphil 76" 4 
Genummerd Souvenir Boekje 

,,lnterphil 76" met blokje 
4 X 13p zegels (opl 5000) 4 

100 laar Douglas 
Paardentram 4 

Europa 3 x 2 
Da „FRIENDSHIP PHILATELIC" Prijsllisten 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 aaarne door ons verzorgd 
BESTELLINGEN KUNT U DOEN OP DE ACHTERZIJDE VAN UW POSTGIRO-
OVERSCHRIJViNG OP NEDERLANDSE GIROREKENING No 358 9172 ten name 
van FRIENDSHIP TOURS LTD. 
Minimum bestelling / 20— -I- / 1 — voor portokosten portokosten voor grotere 
bestellingen bedragen ongeveer 5'/» van het totaalbedrag 
SATISFACTIE GEGARANDEERD WIJ ZIJN ALTIJD GAARNE TOT UW DIENST 

FRIENDSHIP PHILATELICS 
73, The Street, ASHTEAD, Surrey, KT21 IAA, ENGELAND. Tel. ASHTEAD 76471. 

1 

— 4 50 — 

— 3 00 — 

400 

JERSEY 

GUERNSEY 

EILAND MAN 

4 
4 

4 
ie 
kje£ 
R 
4 
? 
4 
4 
4 

300 
3 50 

16 75 

2 75 
9 00 
2 75 
3 50 
3 50 

325 
3 50 

16 75 

_ 
2 75 
— 2 75 

3 50 
3 50 

450 
400 

18 75 

_ 
3 50 
900 
3 50 
400 
4 25 

4 00 
400 

18 25 

11 00 
3 50 

11 25 
3 50 
4 00 
— 

7 50 

15 00 

3 25 3 25 4 00 3 75 
TIJDELIJK UITVERKOCHT 

FRANKRIJK 
Gratis prijslijst op aanvraag Catalogusnummers Yvert of Michel 

aantrekkelijke prijzen 

G. de Rivasson, 
24450 La Coquille - Frankrijk 

NEDERLAND 
SPECIALE AANBIEDING BLOK VAN 4 

** postfris, * ongebruikt Ie plakker, blok van 4, / blok van 4 met vel-
rand. L blok van 4 met hoekvelrand 
Sla** 14,— 
33a** 87,50 
34** 35,— 
35** 21,— 
42* 300,— 
48* met eert 2800,— 
58** 9,— 
59** 15,— 
60** 12,— 
63** 24,50 
63* 12,— 
64* 340,— 
67** 122 50 
68* 380,— 
70** 56,— 
75* 340,— 
61b** 437,50 
81* 150,— 
82-83** 61,25 
82-83* 35 — 
94** 19 25 
95** 96 25 
96** 96 25 
105* 700 — 
107** 80,— 
108* 52 — 
109** 210 — 
110-113** 65 50 
125** 15 — 
127** 26 40 
134-135* 130 — 
136-138** 735,— 
139-140** 49 50 
141-143** 68 25 
145** 12,50 
147* 34,— 
149** 29 70 
150** 6 60 
151** 2,50 
152** 9 — 
153** 9 90 
154** 12 40 
155** 39,60 

155* 15 60 
166-168** 48,— 
183** 16,50 
199-202** 75 — 
203-207** 164 50 
208-211** 75 90 
220-223** 105,— 
224** 122,50 
225-228** 157,50 
229-231** 157 50 
232-235** 140,— 
244-247** 645,— 
252-255** 140 — 
256** 87 50 
257-260** 362 50 
261-264** 192 60 
265** 67 50 
267-268** 148,75 
269** 67,50 
270-273** 192 50 
274-277** 285 — 
278** m etsnr 140,— 
279-282** 168,— 
283-286** 140,— 
287-288** 39,— 
289-292** 140,— 
296-299** 91 — 
300-304** 73 50 
305-009** 96,25 
313-317** 61 25 
318-322** 96 25 
323-324** 31,50 
325-326** 45 — 
327-331** 66 50 
332-345** 97 50 
:50-355** 96 25 
357-373** 425 — 
392-396** 15 50 
474-489** dagpriis 
518-537** dagprijs 
617-640** dagprijs 
681-682** 77 50 

BLOK VAN 4 

31a** 
59** 
63** 
67** 
70** / 
82-83** 
82-83** / 
110-113** 
120a-b-c** 
140** 
141-143** 
152** / 
158** 
166-168** 
193** / 
203-207** 
212-219 3X** 

lx* 
220-223** . 
224" 
225-228 / 
229-231** 
232-235** 
232-235** / 
252-255** 
256** 
257-260** 
270-273** 
300-304** 
000-304** L 
313-317** 
318-322** 
368** / 
369** / 
370** / 
392-396** / 
392-396** L 
556-560** / 
681-682** / 
681-682** L 

Levering zolang de voorraad strekt Door de sterk stijgende 

66,— 
82,50 

122,50 
672,— 
310,— 
257,— 
277,— 
222,— 
231,— 
202,50 
291,— 
38,— 

426 — 
216,— 
117,50 
688,— 

1250,— 
440,— 
515,— 
687,— 
655,— 
578,-
598,— 
588,-
367,— 

1495,— 
808 , -
308,— 
324 — 
244,— 
405,— 
24 — 
50,— 
85,— 
68 — 
72 50 

680 — 
340 — 
365,— 

prijzen 
kunnen tussentijdse pnjsvKijzigingen optredeni Bestellingen boven f 250,— 
franko Bezoek na telefonische afspraak 

A. C. SEVENHUYSEN 
WILLEIM BEUKELSZSTRAAT 6b - ROTTERDAIU - GIRO 3108260 

TELEFOON 010 - 37 77 60 (tussen 19.00 en 22.00 uur). 

ZO JUIST VERSCHENEN 
ONZE NIEUWE PRIJSLIJST 

* Ver. Europa 
^ Ver. Naties 
* Vatikaan 

POSTZEGELHANDEL ANNO '72 
Een garantie voor TOPKWALITEIT 
Schiebroekselaan 49b, Rotterdam, telefoon 010-242327. 

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

Grote sortering Postzegels, F D C 's en Munten Speciaal Ne
derland, alle merken albums, catalogi, stockboeken Billijke 
prijzen' Tevens te koop gevraagd Nederland Voor goed mate
riaal betalen wij hoge prijzen i 
Geopend 10-18 uur, vrijdag 21 uur, maandag gesloten 
Wij stellen Uw bezoek zeer op prijs 
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GEGOMDE LANDSNAMEN 
(op maat gesneden) 
speciaal geschikt voor blanco bladen merk „Davo , maar ook voor 
alle andere merken blanco bladen Verkrijgbaar zijn Nederland, 
NederI -Indie, Indonesië, Cura?ao, NederI -Antillen, Suriname, 
Nieuw Guinea Per 10 stuks per land ƒ0,50 

Postzegelplakker ,,Fix-No-fix" - zelfklevend, in het bijzonder 
geschikt voor postfnsse zegels, aangezien verwijderbaar zonder 
enige sporen op de gom achter te laten Gegarandeerd veilig 
Doos 250 stuks ƒ 2,80 

Philakur - een nieuw uitstekend reinigingsmiddel voor vuile en 
verkleurde postzegels Fles ƒ 8,90 

Reuzen-stockboek, 64 biz 640 stroken, wit karton, formaat 
23 X 31 cm Belangrijk boek ligt vlak openi Verkrijgbaar met en 
zonder middenscheidng Band in de kleuren wijnrood, lichtrood, 
blauw, groen en bruin f 33,30 
(3 stuks ƒ 94,90, 6 stuks ƒ 179,90) 

Mancolijsten 4 bIz nummenng 1 f/m 1600, alsmede 
blanco-nummers, per 10 sf f 1,80, per 100 st f 15,40 

Hawid-rondzendboekje met glasheldere klemstroken formaat 
15x21 cm, 16 bIz è 5 stroken, met 2 schutbladen ƒ 3,10 

CATALOGI 
Afa (deens) spec cat Denemarken/Gebieden 1976 ƒ 33,80 
Harns (amenk ) spec cat USA/UNO/Canada 76/77 7,00 
Austna (oost) cat Oostenrijk/Duitsland/Zwitserl./Liecht /Ver 
Europa 17,60 
Austna (oost) spec cat munten Oostenrijk 1792-heden 17,60 
Facit (zweeds) spec cat Skandinavie 1977 39,50 
Gibbons (eng ) wereld-catalogus 1977 m een band slechts 40,00 
Norgeskat (noors) spec cat Noorwegen 1976 24,20 
Hevia (spaans) spec cat Spanje/Geb 1976 11,20 
Interphila (duits) internationaal adresboek op het gebied van 
postzegels en munten 17,00 
Lindner (duits) spec cat Ver Europa 8e editie 26,40 

SPECIALE AANBIEDING 
(met verkrijgbaar bij de verkoopadressen) 
Michel (duits) spec cat Duitsland 1976 1 050 bIz 20,00 
Scott (amenk ) spec cat USA/UNO 1975 25,00 

Uitgebreide prijslijst (24 bIz.) op aanvraag gratis. 

BIJ vooruitbetaling altijd 3% korting (Giro 1253414 - NMB 
Wassenaar 66 94 60 680 - Amro-Bank, Wassenaar 47 36 54 717) 
Opdrachten beneden ƒ 100,— worden verhoogd met ƒ 3,50 
verzendkosten 

P. W. MEINHARDT 
Van Naeltwijckstr. 10, Wassenaar, 
tel. 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 

Postzegelruilbeurs - Postzegelmarkt 
op zaterdag 13 november 1976 en in het ver
volg elke 2e zaterdag van de maand van 10-
17 uur een grote postzegelruilbeurs annex 
postzegelmarkt m het wijkcentrum „De Tref-
koel", Zonnelaan 30, Groningen. 

Tafelreservering: De heer J. Bakker, Amethist
straat 59, Groningen, tel 050-775550 

Georganiseerd door: 
PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN" 

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

St Jansstraat 5, Amsterdam Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam Tel (020) 2366 25, privé (020) 44 53 62 

P O R T U G A L 1 
841-42 
843-44 
845-48 
849-50 
851-52 
853-56 
857-58 
859-60 
861-63 
864-67 
868-69 
870-72 
873-78 
879-80 
881-82 
883 
884-85 
886-87 
888-90 
891-93 
894-95 
896-97 
898-03 
904-07 
908-10 
911-13 

3,25 
5,00 

13,00 
8,00 
3 75 
8,00 
9,00 
8,00 
2,00 
7 50 
6,75 
2 75 

27,50 
6,50 

11.50 
0,40 
3,75 
5 50 
5,00 
5,00 
3,25 
2,75 
8,00 
5 00 
3,00 
4 25 

JAREN 

NRS YVERT FR/ 

P( 
BETALIN 

DSTZE 
Zwaansh 

Tel 65 

914-15 
916-18 
919-21 
922-25 
926-28 
929-31 
932-34 
935-37 
938-40 
941-43 
944-46 
947-48 
949-52 
953-54 
955-57 
958-59 
960-62 
963-65 
966-67 
968-70 
971-73 
974-76 
977-80 
981-83 
984-86 
987-88 

3,50 
4,50 
4,00 
6 50 
3 50 
4,50 
5,00 
4 00 
4,00 
5,00 
5,00 
4,00 
4,75 
4,25 
6,00 
5,00 
5,00 
4,75 
4,25 
600 
5,00 
4,50 
4,75 
9,00 
3,75 
4,00 

1958 t/m 1972 COMP 

\ N K 0 BOVEN 125,-

G PER GIRO NA Of 

GELHANDE 
als 240 c - Rotter 
0695. Bezoek uits 

989-92 
993-95 
996-03 
1004-06 
1007-09 
1010-13 
1014-16 
1017-20 
1021-23 
1024-26 
1027-29 
1030-31 
1032-34 
1035-37 
1038-40 
1041-47 
1048-50 
1051-53 
1054-56 
1057-59 
1060-62 
1063-64 
1065-68 
1069-72 
1073-75 
1076-79 

6,75 
4,00 
8 00 
4 00 
3,25 
5 25 
3 25 
5 00 
4,00 
4,00 
3,75 
3,50 
3,75 
4,C0 
4,00 

22 50 
11 50 
3,75 
3,75 
4,00 
3,75 
2 50 
5,00 

15,00 
3,50 
4,75 

LEET (no 8*1-1175) F 

^LLE ZEGELS POST 

JTVANGST VAN DE 

:L J. A. 
dam -3011 

1080-82 
1080-85 
1086-88 
lp 11 
1089-92 
1093-96 
1097-00 
1101-06 
1107-09 
1110-15 
1116-18 
1119-22 
1123-25 
1126-28 
1129-31 
1132-35 
1136-43 
1144-46 
1147-49 
1150-52 
1153-55 
1156-61 
1162-64 
1165-68 
1169-72 
1173-75 

1 535,00 

FRIS 1ste K 

ZEGELS. 

3,25 
3,25 
4 50 
1,50 
3,25 
4,25 
3,50 
4,50 
2 75 
5 00 
5 00 
4,50 
4,00 
3,75 
3,00 
3,75 

32 50 
2,75 
4,50 
2,25 
3 00 
4 50 
2 75 
3,00 
250 
2,75 

WAL 

J. VAN DIJK 
-Giro 

luitend na tel. afs 
2137339 
praak. 

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

A. J. de Wit 
Postbus 7055, Amsterdam Z, tel. 713489 
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1 
' mpstgaj 
• wI^'wSj ■ 
' ĵ  fï A f 

' ' I " H R 
' y^Si 
JH^MJ 

M R ^ ^ 
î HHl̂ H 

;^^^^^f l 
: R GLi 

1 50,— 
2 45,— 
3 195,— 
goed gerande 
exemplaren 
4 32,50 
5 15,— 
6 1 5 0 , 
7 1,75 
8 3,50 
9 5 5 , 
10 3 5 , 
11 1 4 0 , 
12 2 6 5 , 
13 3,50 
14 1 2 5 , 
15 1,50 
16 1 2 5 
17 2 0 , 
18 9 5 , 
20 3 0 , 
21 1,25 
22 2,50 
23 6 ! 
24 6,50 
25 8 0 
26 5 , 
27 1 5 , 
28 4 5 , 
29 1 5 0 , 
20* 7 5 , 
24* 7 5 0 , 
25* 1 5 0 , 
26* 9 0 0 , 
28* 8 5 0 , 
30/33* 3 2 5 , 
30/33 6,— 
30b/33a* 95 — 
30b/33a s i 
34* 1 2 , 
35* 6,50 
36* 4 0 
37* 5 5 , 
38* 4 5 , 
39* 9 0 , 
40* 110,— 
41* 7 0 , 
42* 1 7 5 , 
43* 850,— 
44* 975,— 
45* 1100,— 
36 7 — 
39 6!50 
40 3,25 
41 2 4 
42 5,25 
43 32,50 
44 98 — 
45 225!— 
45 2 5 0 , 
45A 325,— 
46* 160,— 
47* 400,— 
48* 1650,— 
46 1 5 , 
47 5 5 , 
48 600,— 
48 700,— 
49* 425,— 
49 170,— 
50/55* 30,— 
57* 3,— 
58* 3,25 
59* 6,50 
60* 4,— 
61* 1,25 
62* 15,— 
63* 7,50 
64* 2 0 0 , 
65* 9,— 
66* 110,— 

66 
67* 
68* 
69* 
70* 
71* 
72* 
73* 
74* 
75* 
76* 
56/76 
61b* 
61c* 
61b 
610 
77* 
78* 
78 
79* 
79 
80 
81* 
82/83* 
82/83 
84/86* 
84/86 
84/86W 
87/89* 
87/89 
90/94* 
95* 
96* 
97* 
98* 
99* 
100* 
101* 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/03* 
102 
103 
104/05* 
104 
105 
106 
107/09* 
107/09 
110/13* 
110/13 
114/20* 
119 
120 
121/31* 
121/27* 
128* 
129* 
130* 
131* 
129 
130 
131 
132* 
133* 
134/35* 
134 
135 
136/38* 
139/40* 
139/40 
141/43* 
141/43 
144/48* 
149/62* 
159 
163* 
164* 
164 
165* 
165 
166/68* 
166/68 
169/76* 
177/98* 
177/98 
195 
199/02* 

NEDERLAND 

mooi gebrul 

20,— 
35,— 

225,— 
25,— 
17,50 
17.50 
50,— 
80,— 

165,— 
200,— 

80,— 
45,— 

175,— 
650,— 
175,— 
725,— 

95,— 
250,— 

5,— 
600,— 

8,— 
2500,— 

80,— 
27,50 
27,50 

125,— 
60,— 
3,— 

30,— 
10,— 
14,— 
25,— 
25,— 
55,— 
95,— 

275,— 
700,— 

2950,— 
8,— 

14,— 
14,— 
50,— 
30,— 

100,— 
95,— 

2500,— 
125,— 

8,50 
8,50 

975,— 
425,— 
225,— 

2,— 
125,— 

4,— 
20,— 
3,— 

55,— 
6,— 
6,— 

1225,— 
20,— 
35,— 
65,— 

600,— 
500,— 

10,50 
500,— 
400,— 

1,50 
150,— 
85,— 
40,— 
40,— 

300,— 
17,50 

5,— 
22,50 
15,— 
40,— 

575,— 
13,— 
20,— 

180,— 
8,— 

400,— 
5.— 

17,50 
12,— 
9,50 

500,— 
80,— 
28,— 
2 5 , 

199/02 
203/07* 
203/07 
208/11* 
208/11 
212/19* 
212/19 
217 
218 
219 
220/23* 
220/23 
224* 
224 
225/28* 
225/28 
228 
229/31* 
229/31 
232/35* 
232/35 
235 
236* 
237* 
237 
238/39* 
238 
239 
240/43* 
240/43 
243 
244/47* 
244/47 
248/51* 
248/51 
251 
252/55* 
255 
256* 
257/60* 
257/60 
260 
261/64* 
261/64 
264 
265/66* 
265/66 
267/68* 
268 
269* 
269 
270/73* 
270/73 
273 
274/77* 
274/77 
278* 
278 
279/82* 
279/82 
283/86* 
283/86 
287/88* 
288 
289/92* 
289/92 
293/95* 
295 
296/99* 
296/99 
300/04* 
300/04 
305/09* 
305/09 
310/12* 
312 
313/17* 
313/17 
318/22* 
318/22 
323/24* 
324 
325/26* 
326 
327/31* 
327/31 
332/45* 
346/49* 
347 
348 
349 
350/55* 
350/55 
356/73* 

Aanbieding geldig voorzover de voorraad strek 
vanaf ƒ 200,— opdracht. Al le zegels zi jn van 
garantie van echtheid. Prijzen zijn inc l . BTW. 

J. H 

Cl p ia r \ i \ c i V } 

kt geen teken 

1 8 , -
50,— 
4 5 , -
22,50 
16,— 

1 0 0 , -
90,— 
12,— 
5,50 

65,— 
32,50 
1 6 , -
40,— 

2 , -
50,— 
2 5 , -
24,— 
50,— 
4 0 , -
45,— 
26,— 
2 5 , -
50,— 

250,— 
6,— 

95,— 
3 0 , -
55,— 
65,— 
45,— 
42,50 

2 0 0 , -
120,— 

75,— 
45,— 
40,— 
45,— 

7,— 
25,— 

1 1 0 , -
50,— 
44,— 
6 0 , -
37,50 
35,— 
5 0 , -
13,— 
5 0 , -
7,50 

25,— 
2,— 

65,— 
40,— 
37,50 
85,— 
22,50 
50.— 
5.— 

52.50 
17.50 
47.50 
15.— 
12,50 
8.— 

4 0 , -
12,50 
12,50 
2,— 

3 0 , -
1 2 , -
20,— 
8 , -

28,— 
9.— 
7,50 
2,— 

19,50 
6,25 

32,50 
11 ,— 
10,50 
5,— 

1 5 , -
7,— 

20,— 
8 , -

40,— 
1275 , -

10,— 
5 5 . -
60,— 
32,50 
7 — 

2 2 5 , - 1 

356/73 
356a/d* 
374/78* 
379/91* 
392/96* 
402/03* 
402/03B* 
428/42* 
449/53* 
454/59* 
460/68* 
469/73* 
474/89* 
490/94* 
495/99* 
500/03* 
504/07* 
508/12* 
513/17* 
518/33* 
534/37* 
535 
536 
537 
538/41* 
542/43* 
544/48* 
550/55* 
556/60* 
661/62* 
563/67* 
568/72* 
573/77* 
578/81* 
583/87* 
588/91* 
592/95* 
592/95 
596/00* 
602/06* 
607/11* 
612/16* 
637/40* 
641/45* 
647/48* 
649/53* 
655/59* 
661/65* 
666/70* 
671/75* 
676/80* 

250.— 
85,— 
15,— 
10,— 
7,50 

13,50 
200,— 

22,— 
5,— 
5,— 

20,— 
4,50 

175,— 
10,— 
9,— 

12,— 
6,— 
8,— 

15,— 
250,— 

1850,— 
2,75 
7,50 

35,— 
20.— 

5,50 
12,50 
55,— 
90,— 
10,— 
35,— 
40,— 
32.50 
32,50 
35,— 
10,— 

130,— 
120,— 

2 1 , — 
40,— 
2 1 , — 
35,— 

140,— 
45,— 

4,— 
17,50 
3 0 , -
16.— 
2 1 , — 
75,— 
15.— 

enz. tot heden 
volgens 
mancoli jst. 
Tevens be
schikbaar 
mooi get ruikt 
ook losse 
waarden. 

Lp. 1/3* 
Lp. 1/3 
Lp. 4/5* 
Lp. 6/8* 
Lp. 6/8 
Lp. 8 
Lp. 9* 
Lp. 10* 
Lp. 11* 
Lp. 12/13* 
Lo. 12/13 
Lp. 14* 

Porto 
1 
2 
3/12 
13/26 
29/30* 
29/30 
31/43* 
keur 
44/60* 
59* 
61/64* 
69/79* 
80/06* 

Dienst 
9/15 
16/19 
20/24 
25/26 
27/40 

, porto extra, echter 
pr ima kwraliteit met 

Postgiro 271040. 

. ACKERMANN 

55,— 
6,— 
1 , — 

75,— 
20,— 
9,— 

25,— 
0,60 
0.30 

1100,-
480,— 

1 , — 

20,— 
25,— 

120,— 
95,— 
18,— 
18,— 

235,— 

145,— 
125,— 

28.— 
20.— 
70,— 

60,— 
50,— 

4.— 
8,— 
5,— 

franco 
vol le 

Lutkemeerweg 149 - Halfweg N-H - Tel . 020-194187 - b.g.g. 02908-3966 

108e POSTZEGELVEILING 
zaterdag 30 oktober a.s. in gebouw ,,Kunstmin" Dordrecht. 
Catalogus gratis. Goed materiaal steeds gevraagd. 
Veiiingkosten slechts 10%. Voorschotten renteloos. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING (sinds 1962) 
Veilingen - Inkoop - Taxatie 
Kantoor; Diepenbrockweg 174, Dordrecht. Telefoon 078-40733 

Tegen de nominale waarde plus 10% 
lever ik de zegels van 1976 van 
Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijl(, 
Vaticaan, UNO - Geneve,**, O, M 
Ook de uitgaven van ten hoogste zes jaar 
geleden, voor zover nog voorradig. 
Auch Fehllisten-Erledigiung nach Zu. oder 
Mi.-Katalog! 

F. G. Huber, Fichtenstr. 43, CH-9240 UZWIL (Schweiz) 
(Correspondentie Duits) 

FACIT 1976-1977 
Bestel via uw handelaar of rechtstreeks door 
overmaking van ƒ 29,— op postgiro 1942747. 

SCANDINAVIAN INTERNATIONAL PHILATELY 
Postbus 804? Rotterdam 

De grootste postzegel 
ter wereld 
Voor het eerst wordt ooit ergens ter 
w/ereld de grootste postzegel ter 
wereld, postfris, met een nominale waarde 
van ca. ƒ 5,— aangeboden, met nog de 
volgende zegels erbij; allemaal 
grootformaat-zegels. 

• een serie van 15 waarden ,,dieren" van Equatoriaal Guinea 
• een 5-waarden ,,korte serie" van allemaal grote zegels met 

voetbal-spelmomenten 
• 25 reusachtige sportzegels 
• 10 postfrisse veelkleurige zegels van het Britse Gemenebest uit 

de laatste tijd 
• een complete serie 4 waarden ,,vogels" van Korea 
• een complete serie 3 waarden Olympische Spelen 
• een complete recent uitgegeven serie van de Grenada 

Grenadinen (cataloguswaarde ƒ 7,50) 
• een 5-waarden ,,korte serie" van veelkleurige naakt-schilderijen 
• een verzameling zegels van het Britse Gemenebest ter waarde 

van ten minste ƒ 10,— 
• en bovendien nog de gelegenheid om onze zichtzending 

postzegels aan te vragen 
• en dat alles voor slechts ƒ 5,—I 

Zend u mij s.v.p partijen waarvoor ik 
ƒ bijsluit. 
Bankcheques worden in betaling aangenomen. 
Zend mij s.v.p. zichtzendingen van de volgende gebieden of 
motieven: 
Naam (in blokletters): 
Adres: 

OMNIPHIL Ltd. Dept. SL, Townsend Road, 
Chesham, Bucks., England OMNIPHIL 
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BRANDKASTEN, 
INMETSELKLUISJES 

BRANDVRIJE ARCHIEFKASTEN 

voor bedrijf en woning 
ALTIJD EEN GROTE COLLECTIE V A N BEKENDE MERKEN IN 
VOORRAAD, TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

Kom eens ki jken, 
u bent van harte welkom 
en wordt deskundig voorgelicht 
Tevens bieden wij u nog 
de mogeli jkheid tot inruil 

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

MOZES KNAP EN ZOON 
R O T T E R D A M 
Tel (010) 13 45 90 
HOEK VAN KNAP 
Schiedamsevest 91 97 

A M S T E R D A M 
Tel (020) 23 94 36 
Singel 279 
Spuistraat 224 

Onze vereniging met 1050 leden vraagt ten behoeve van haar afdelinc 
rondzendverkeer goede (geen massawaar) 

RONDZENDBOEKJES 
NEDERLAND EN O/G EN WEST EUROPESE LANDEN 

• Na ongeveer 1 jaar of eerder volgt terugzending en af

rekening Provisie 1 0 % 

• De zegels dienen echter in onze z g verenigingsboek

jes geplakt te worden, welke bij onderstaand adres ä 
70 cent per stuk verkrijgbaar zijn Porto steeds extra 

Nadere inlichtingen worden U gaarne verstrekt door 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ G R O N I N G E N " 

Rondzendcommissaris de heer J Lagaay, de Sav Loh

manplem 12a, Groningen, telefoon 050260214 

Superaanbieding: 
50 geiegenheidszegels van GrootBrittanniË. 

 met 

" ' " o . ; 
:i<^^ '"'''^^mJ waaronder Koninklij 

> 9^^ ^mglA °"^® 3 in 1' zictitze 
'^^^^t T^f^lLmm^ '^^ zegels die u wei 
'C'".^''ffkj^ ? WM f^^iiU betaling voor wat u 

^ ^ ^ ' ' A ^  # ^ ^ ^^ ""■ 1 " " ^^^ 

Hier tiebt u 50 gemengde grootformaat zegels 
allemaal verschillend  van missiewaar, 
verzamelaarspost enz Hoofdzakelijk 197074 
waaronder Koninklijk huwelijk geheel gratis als u 

porto zendt U ontvangt dan tevens 
zichtzending met 50% reductie Behoud 

wenst en retourneer de rest met 
er 

gehaald hebt U ontvangt bovendien 
een geïllustreerde catalogus van Britse 

Zend uw naam en adres  in blokletters' 
 met 60 cent aan 
THE STAMP CLUB 10/28 
EASTRINGTON, GOOLE, ENGELAND 

SURINAI\/IE 
ONAFHANKELIJKHEID 

POSTZEGELHANDELAARS 
VERENIGINGEN 

na slultlngsdata 
POSTZEGELGROOTHANDEL 
„DE POST" 
Dommeldal 44  Boxtel 
Telefoon 041163475 

GROSSIERS 

VERKRIJGBAAR 
BIJ 

WEDERVERKOPERS 
PARTICULIEREN 

ook In abonnement 
POSTZEGELDETAILHANDEL 

„DE POST" 
Marktstraat 17  Den Bosch 

Telefoon 073143877 
„DE POST" 

Eigenaar: Hr. en Mevr. Wezenbeek 

,DE POST" FIXNOFIX PLAKKERS 

IDEAAL EN VOORDELIG 

„DE POST" REUZENSTOCKBOEK 
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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Vanaf 10 september verkrijgbaar bij de 
Postzegel- en Boekhandel de uitgebreide 

catalogus van Postzegels van 
de Republiek Suriname 

geheel in 4-kleurendruk 3,95 

Tevens de officiële catalogus 1977 van 
Munten en Bankbiljetten van Nederland en 
Overzee. 7,95 

Uitgeverij Excellent bv 
Savornin Lohmanstraat 11 - Zaandam 
Telefoon 075-173658 

Grossiers: 
Fibo - Pnnsestraat 90a - Den Haag 
Handelsond. Phine - Wordenseweg 35 - Velddriel 
Fa. De Man - De Graaf 100-102 - Werkendam 

POSTZEGELS 
TE KOOP GEVRAAGD 

van partikulieren: 

• POSTZEGELS per stuk, per serie, per partij, per l(Ol-
lel<tie. 

• POSTZEGELVERZAIMELINGEN 
• EERSTEDAG-ENVELOPPEN 
• POSTSTUKKEN etc. 
• BELEGGINGSOBJEKTEN 

P0ST2EGELHANDEL „PHILPOSTOR" B.V. 
Afd verkoop bij inschrijving en beleggingen 

Groningen, Steentilstr. 48, tel 050-134114 na 19 uur 05908-19635 

TAXATIES TAXATIES TAXATIES 
Wi| verzorgen voor u deskundige taxatierapporten voor 

VERZEKERINGEN 
SUCCESSIERECHTEN 
LIQUIDATIES 

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

Onze courtage kosten zijn: 
Voor taxaties: '/2% der taxatiev/aarden, 
minimumbedrag ƒ 40 — 
plus 40 et per km, naar en van uw woonplaats 
minimum van ƒ25 — 

Bl] advies resp opdrachten tot aan-verkoop courtages vgs afspraak 

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

1 Nummers volgens N.V.P.H. cat. Bestel l ingen boven / 200. 
I •• IS post f r is zonder plakker, * is ongebruikt met gom, 

1 AANBIEDING NEDERLAND 
1 11*, melkblauw 
1 zonder gom, 
1 met eert. 1750,— 
1 1, afstemp. 
1 H SPOORWEG 
1 1 5 0 , -
11 pr ex. 65,— 
11 fr.ex. 40,— 
l 2 * pi V I I , 
1 t ioofdz. o r ig . 
1 gom, pr.ex. 
1 1875, -
1 2 luxe 135,— 
1 2 pr ex. 60,— 
13 pr ex. 300,— 
1 3 fr ex. 200,— 

4 4 5 , -
1 5 18,75 
1 6 pr ex. 225,— 
1 6 fr ex. 160,— 
1 9 pr.ex. 80,— 
112 II pr.ex. 

30a 
34** 
34 
34a 
34c 
36 
36a 
36c 
37 
37a 
37c 
39 
3ga 
39c 
41 
41a 
410 
42 
42a 
42c 
43 
44 

1 450,—45A 
113 6,50 45B' 
114 luxe 250,— 46* 
114 pr.ex. 175,— 47' 
1 15 2,50 48* 
1160* 375,— 48* fr.ex 
| l 7 27,50 4 9 " luxe 
1 18* fr ex 775,—. 
119 op brief 9,—49*luxei 
1 20 47,50 
1 21 op brief 9,— 
1 22 4 , -
1 22 J 22,50 
1 23 op brief 65,— 
1 25 luxe 165,— 
1 28 67,50 
1 29* 1750,— 
1 29 2 5 0 , -
1 3 1 * * 57,50 
l 3 1 * * bl. 300,— 
1 32 8.50 
1 32a 8,50 

49* pr.ex 
49 luxe i 
50** 
51** 
53** 
54** 
55** 
56** 
57** 
5 9 " 
63** 
64** 
66** 

1 n . ■ . I J 
|De Apeh 

8,50 
40,— 
3,50 
3,50 
3,50 

11,— 
1 2 , -
11,— 
2,— 
2,40 

10,— 
11,25 
11,25 
11,25 
37,50 
39,50 
37,50 
8,50 

76** 255,— 
76 2 , -
75A** 800,— 
61 b/c** 2500,— 
61b** 4 5 0 , -
61b* 1 9 0 , -
788* vri jwel 
postfris 500,— 
780* 3 5 0 , -
79* 8 0 0 , -
80 3250, -
81** 4 0 0 , -
81* 1 2 5 , -
84/86 (A'dam, 

114/20** 
114/20* 
114/20 
132/33** 
132/33 
134/35** 
134/35* 
136/38" 
136/38* 
136/38 op 

— f ranco Levering zolang de voorraad strekt. Al le prijzen zijn inc l . B.T.W. 
zonder teken is 

185,— 
72,50 
22,50 

500,— 
50,— 

255,— 
90,— 

825,— 
350,— 

briefstuk met 
rubber st 
137f* 
139/40** 

31-1-'07) 5,— 141/43** 

525,— 
175,— 

5 0 , -
70,— 

87/89** 95,— 141/43** bl . 
87/89 13,25 
90/92** 1 2 , - 144** 

8,50 93** 25,— 145** 
8,50 

42,50 
165,— 
4 5 0 , -

1800,— 
225,— 
5 0 0 , -

2400,— 
2000,-

! 
2150,— 
1000, -

. 60O,— 
265,— 

3 , -
6,— 

19,50 
20,— 
2 0 , -

135,— 
12,— 
21,50 
25,— 

800,— 
400,— 

94** 19,50 148*** 
95** 110,— I l51** bl . 
96** 1 1 5 , - 1 5 2 * * 
96* 35,—,164 
97** 275,- ,165 
97* 8 0 , -
100* luxei 825,— 
100* 7 5 0 , -
101** luxe 6500,-
101f luxe 4350,— 
102/03** 450,— 
102/03* 170,— 
102/03 2 5 , -
103 10,— 
1CI2f*-l-3 ex. 
102 in blok. 
luxei 550,— 
102f* 250,— 
104/05** 3000, -
104** 1375, -
107/09** 4 2 5 , -
107/09* 155,— 
110/13** 60,— 
110/13* 25,— 
113f 6 , -

166/68 
169** 
199/202** 
199/202 
203/07** 
203/07 
208/11** 
208/11* 
208/11 
212/19* 
212/19 
220/23** 
220/23* 
220/23 
224** 
224* 
225/28** 
225/28* 
225/28 
229/31** 

n 
loornsePos 

300,— 
3,50 

18,— 
19,50 
10,— 
10,50 
10,— 
5,50 

15,— 
2,50 

85,— 
25,— 

1 8 0 , -
53,50 
80,— 
27,50 
19,— 

125,— 
100 , -
105 , -
37,5C 
21,— 

135, -
5 0 , -

180,— 
55,— 
3 0 , -

229/31 
232/35** 
232/35* 
232/35 
236/37* 
236/37 
238/39** 
238/39 
240/43 
248/51 
252/55** 
252/55* 
256** 
257/60** 
257/60* 
257/60 
261/64 
265/66** 
265/66* 
267/68 
270/73** 
270/73* 
270/73 
274/77 
278** 
278 
279/82** 
279/82 
283/86 
287/88 
289/92** 
289/92 
293/95** 
293/95 
296/99** 
296/99 
300/04" 
300/04 
310/12** 
110/12 
113/17 
118/22** 

175,-1323/24** 

tzege 

gebru ik t , bl. i ! 

53,50 
180,— 

50,— 
30,— 

325,— 
10,— 

2 7 5 , -
95,— 
50,— 
59,— 

175,— 
55,— 
82,50 

400,— 
125,— 

59,— 
45,— 

1 6 0 , -
55,— 
13,75 

225,— 
72,50 
45,— 
29,— 

225,— 
8,— 

225,— 
21 ,— 
19,50 
13,25 

150,— 
16,— 
37,50 
2,25 

80,— 
15,— 
77,50 
11,— 
22,50 
2,25 
8,25 

3l. 
400,— 

50,— 

325/26** 
325/26 
327/31** 
327/31 
336f** 
350/55** 

356a 
356b 
356d** 
374/78** 
379/91** 
379a/d** 
091a** 
392/96 
402B/03B 

444/48** 
449/53** 
449/53 
454/59** 
469/73 
490/94** 
490/94 
495/99** 
495/99 
500/03** 
5CO/03 
504/07** 
508/12** 
508/12 
513/17** 
513/17 
538/41** 
538/41 
544/48** 
544/48 
549** 
550/55 
556/60** 
556/60 
561/62** 
563/67** 
563/67 

1 L > ^ J 
Ihand 

blok van vier. 
1 

Prijswijzigingen voorbeliouden. 1 
74,— 
11 ,— 
70,— 
11,50 

350,— 
3l. 

400,— 
1,25 

10,— 
55,— 
27,— 
2 0 , -
20,— 
20,— 

2,— 

400,— 
2,25 
7,50 
4,— 
8,— 
4,— 

16,50 
6,50 

13,— 
5,— 

573/77** 
578/81** 
578/81 
582** 
583/87** 
583/87 
596/600** 
596/600 
601** 
602/06** 
612/16 
631** 
631 
636 
641/45** 
641/45 
646** 
647/48** 
647/48 
649/53** 
649/53 
654** 
655/59 
660** 
661/65 
666/70 

18,50 671/75 
4,25,676/80** 
8,75 

12,50 
4,50 

25,— 
8,50 

35,— 
7,— 

19,50 
6,50 
3,— 

45,— 
240,— 

80,— 
16,50 
55,— 
27,50 

676/80 
681/82** 
683/87** 
683/87 
688/92** 
693/94** 
695/99** 
695/99 
700/01** 
702/06** 
707/11 
712** 
712a/b**, 
samenh. 
720/21** 
727/28** 

5 0 , -
47,50 
25,— 
3,75 

5 5 , -
30,— 
30,— 
16,50 
0,60 

6 0 , -
27,50 
1 5 , -
7,50 
0,50 

72,50 
42,50 

4,50 
6,50 
3,50 

27,50 
19,— 

1 , — 
27,50 

1,50 
18,50 
23,— 
55,— 
25,— 
20,— 
75,— 
25,— 
13,50 
24,— 
7,— 

16,— 
14,50 
6 , -

30,— 
21,50 

2,50 

30,— 
1,85 
5,— 

729/30** 
731/35** 
731/35 
738/42** 
738/42 
743/44** 
745/46** 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70** 
766/70 
779/83** 
779/83 
836/36** 
839** 
840/41** 

3,— 
16,— 
13,— 
19,— 
15,— 

4,75 
5,— 

16,— 
14,— 
10,50 
11,50 
10,— 
11,— 

9,— 

74/77 in 
paren 
82/85 
82/85 bl . 
86/89 in 
paar 
98/101** 
98/101** 
paren 

230,— 
40,— 

180,— 

105,— 
2 4 0 , -

In 
500,— 

Luchtpost 

1/3* 
1,35 4/5** 
1,25 6/8* 
1,10 9* 

Roltandlng 
12** 
14** 
15** 
27 
29 
30 
31 
33/56 bl . 

675,— 
485,— 
165,— 

9,50 
2 5 , -
52,50 

175,— 

(no 50 f raai, ov 
luxe serie) 

3000,— 
56 randblok 

57/70* 
57/66**, 
paren 
57** 
58** 
59** 
60** 
61* * 
63** 
64** 
65** 
74/77 

■ Korenstraat 104 -

5 5 0 , -
325,— 

in 
185,— 

2,— 
5 , ^ 
1 , — 
4,— 

11 ,— 
2,50 
4,— 
3,50 

105,— 

10** 
11** 
11b** 
12/13 

Port 

13** 
15* ' 
16** 
17** 
18 
14a 
16a 
15b** 
15b 
16b 
29/30** 
29/30* 
37** 
42/43** 
44B/60B* 
61/64** 
61/64**bl 
61/62** 
64** 

Apeldoorn -

77,50 
1,75 

85,— 
33,50 
0,80 
0,35 
0.35 

600,— 

0,50 
2,— 
8,— 
6,50 
4,— 
6 , -
0,75 
5 , -
1,2r 
1,25 

60,— 
22,50 
7,50 

650,— 
* 6,5C 

1 0 0 , -
440,— 

2,— 

67a/68a* 47,50 j 
80/106** 170,— 1 
80/106* 100,— 1 
80b/105b* 550,— 1 
85b** 35,— 1 
98b** 27,50 1 

Brandkast- 1 
zegels 1 

1/7** 6750,— 1 

Dienst 

1/8* 700,— 
1/7* 285,— 
1 * * 3 5 , - 1 
2** 10,— 1 
9/15 92,50 1 
16/19** 350,— 1 
16/19* 175,— 1 

Telegramzegels 1 

1* vri jwel 1 
postfris 150,— 1 
1* 1 0 0 , - 1 
3* 100,— 1 
3 11 ,— 1 
4* 1300,— 1 
4 5 2 5 , - 1 
5* luxei 1000,— 1 
j * zonder 1 
gom 500,— 1 
5 100,— 
3 35,— 
10 80,— 
11 80,— 
12 850,— 

42,501 1 

Telefoon (055) 21 54 26 j 
Q 1 Giro 1945222. Onze winkel Is dagelijks geopend van 9-6 uur, 1 

donderdags koopavond, maandags gesloten. 1 

OKTOBER 1976 6 2 5 



KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces ƒ 2,42 per mm exclusief BTW. 

Brieven onder nummer sturen aan FILATELIE, Wagenstraat 37, Den Haag 

., ,liaiig6|^^ii 
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 gelegenbeidsstempels van alle 
Noordse landen bij abonnement, hetzij 
per land of per motief. Voordelig en 
betrouwbaar. Voorraadlijsten 1974/5 gra
tis op aanvraag. Voor abonnement 
gaarne referenties opgeven. ALANDIA 
STAMPS, SF. 22100 MARIEHAMM, 
Finland. Corr. Duits gt Engels. Post-
giro Hamburg 2800 34-201. 

Postzegelboelijes en samenliangend 
Duitsland. Buitengewoon voordelig! 
Voorraadlijst: Schmidt, Heidestr. 6a, 
D-48 Bielefeld 12. 

Voor beroepen. Gravures o.a. Jan Luy
ken, en Steden Plattegronden: uit 
Blaeus Stedenboek, naar antiquarische 
Boek- en Prentenhandel S. C. Lemmers, 
Wagenstr. 21, Lisse. Tel. 02521-15332. 

ISRAEL postfris, fuU-tab; 
VER. EUROPA, postfris. 
NEDERLAND, postfris alleen op Man-
colijst. 
Vraagt prijslijst(en). P. Nieuwelink, 
Wiardi Beckmanstraat 142, Postbus 349, 
Soest. 

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. 

PostzH. De Veluwe, A'doorn, Nieuw-
str. 66, telef. 055-216281, voorradig 
brieven - stempels - ganzs - ans.krt -
zegels - boekjes - FDCovers Ned.-FOG. 
Gevr.: oude ans.krt, br. - Ned.-fbtl. 

NEDERLAND, postfris en gebruikt. 
Beh. van MANKO-LIJSTEN, ook van 
O.R., J. J. Molenaar, Postbus 64, Soest. 

Wilt U in het bezit komen van het 
unieke 200-jarig bestaan USA album, 
stort U dan / 63,00 op onderstaand 
gironr. 
(Album bevat alle zegels van 200-jarig 
USA plus complete Souvenirs sheets.) 
Bestel tijdig weinig oplage. 
Eveneens leverbaar compleet vel 50 vlag
gen USA voor ƒ 27,—. 
Nog steeds leverbaar nieuwe pakketten 
Noorwegen II verzegeld met gemixd 
buitenland. Prijs per kilo ƒ 40,—. 
Zo juist binnengekomen Portugal missie
waar 80 % grootformaatzegels unieke 
prijs ƒ 65,00 p. kilo. Prijzen zijn incl. 
porto-kosten. 
Levering geschiedt alleen onder voor
uitbetaling op Postgiro 1644981 t.n.v. 
J. G. Baneke Amsterdam, tel. 020-138397 

Aangeboden postzegelverzameling, ± 
7500 zegels, grotendeels Nederland, An
tillen, Suriname, Zwitserland, Lichten
stein; veel fdc's. / 6.500,—. 
tel.: 08356-3281. 

Te koop aangeboden: Ie jaargang num. 
F.D.C.-covers + munten Franklin Mint. 
L. Reiniers, Nicolaasstraat 1, Well (L), 
tel. 04783-552, na 17.00 u. 

Zeldzaam - Strip van 15 rolzegels - 3no-
No. 468R / 750,—. Strip van 15 rolzegels 
- 3no- No. 620R / 1000,—. Strip van 15 
rolzegels 3no- No. 623R ƒ 300,—. Zegel 
468R met no. f 30,—. Na afspraak con
tant afhalen. Bosman, Grondherendijk 
61, Rotterdam. Tel. 291303. 

Verenigd Europa, postfris/ gestempeld. 
Zeer gunstige prijzen voor verzamelaars 
(cngroslijst voor handelaren). Tevens 
uitstekende kilowaar en pakketten. 
Vraag prijslijsten (55 c. postz. insl.). 
Luijpen, Postbus 76, Heemskerk. 

Ned. missiekilo ä ƒ 25,— franco thuis. 
Giro 3290496 t.n.v. Th. Bessems, Rijks
weg 111, Gulpen. 

Bod gevraagd op onderstaande landen, 
per land of in het geheel. Zeer veel van 
voor 1925, on ook kompletc series. 
Duitschl. 7688 Zegels, M.M. 9644,85. 
Schandinavie 1162 Z.M.M. 1806,35. De
nemarken 290 Z.M.M. 193,20. Zwitserl. 
8,38 Z.M.M. 1068,60. Rusl. 2144 Z.M.M. 
47.57,60. Hongarije 617 Z.M.M. 271,20. 
Roemenië 573 Z.M.M. 967,10. Polen 373 
Z.M.M. 223,90. België 620 Z.M.M. 
1767,00. Frankrijk 1510 Z.M.M. 2251,55. 
U.S.A. 625 Z. -I- Zeppl 30 op brief M.M. 
1803,68. Oostenrijk 623 Z.M.M. 1713,25. 
Engeland 3210 Z.M.M. 5009,80. 
Telef. 050-779986. 

Bod gevr. op zeer compl. verz. Kanaal-
eil. en Mann p.f. met F.D.C, en boekjes 
cat. waarde zonnebl. ƒ 8000,— postz. 
boekjes Ned. catw. de Rooy ƒ 5000,— 
3 strippen Ned. no 2 van 3 stuks, (gebr.) 
tel. 05946-2160 of postbus 24, Grootegast. 

PB 6b f 330,—; 9bT; 9dT / 500,—; 
9dFT; 9eT ƒ 430,—; 9eFT; 9fT ƒ 630,— 
etc. Alle boekjes. 
Prijs op aanvraag. W. v. d. Putten, 
Bilderbeekstraat 12, Boxmeer. 

Oost-Azië: postzegels & geschenkarti
kelen. Prijslijst: Gisbert Lipinski, Post
fach 779, D-5860 Iserlohn. 

Te koop aangeboden: Bangia Desh 
postfr. ruim 1400 versch. zegels en stem
pels, prijs / 750,—, tevens bod gevr. op 
37 postz.boekjes Guernsey, Jersey, lie 
de Man en 21 Rode Kruisboekjes 1952/72 
Frankrijk. M. Jaasma, Canadezenlaan 
448, Leeuwarden, 05100-61627. 

Gireer ƒ 7,50 op gironr. 135453 t.n.v. 
P. M. van Til, Hillegom en U ontvangt 
200 zegels van Scandinavië of 500 van 
de gehele wereld. Meest grootformaat. 

Japan 1977 volledig geïllustreerde cata
logus (120 pagina's) f 5,—; 100 verschil
lende postzegels / 5,—. Herdenkingsze
gels 50 ƒ 5,—; 100 f 10,—; F.D.C. 6 
f 10,—, 13 ƒ 20,—. Kanagawa Box 36, 
Itami, 664, Japan. 

Ver. Europa en Ver. Naties pfr.z.pl. 
Bijna alle series voorradig volgens cat. 
Zon. Stuur mancolijst waarna ik vrij
blijvend prijsopgave zend. L. G. van 
Aarssen, Oranje Nassaulaan 17, Biltho-
ven. 

In ruil aangeboden: 1ste Dag envelop
pen Nederland en Overzee. Ruim 1900 
stuks, jaren 1958 tot 1967, alles zonder 
adres. Gat. '76 ca ƒ 10.000. Ook in ge
deelten. Gevraagd zegels West-Europa 
landen, gebruikt en postfr. na 1945, naar 
mancolijst. 
Ruil geiegenheidszegels. Aangeboden 
200 verschillende België tegen 2()0 ver
sch. Nederland, goed gestempeld. 
Adres: H. Heijnen, Meeussenstraat 12, 
Bergen op Zoom. 

Aangeboden: Ver. Europa in 2 Leuch-
turm Albums v.a. 1949 compl. Postfr. 
4-575 onbeschreven FDC's vanaf 1956 
vrijwel compl. tot heden. Cat.waarde 
Zonnebloem ƒ 12.500. Prijs ƒ 6.500,—. 
Tel. 045-311352. 

Ver. Europa/Ver. Naties postfris/ge-
bruikt? Prijslijst op aanvraag gratis. 
R. de Vries, Perim 273, Zaandam. Tel. 
075-172617. 

Nos. 952 t/m 956 Ned. 100 stuks van elk 
nr. luxe afgeweekte zegels totaalprijs 
ƒ 35,—. Nr. 955 id. 100 stuks ƒ 16,—. 
R. Smalberg, Schotlandlaan 14, Stads
kanaal, postrek. no. 866591, tel. 05990-
2396. 

Te koop F.D.C.'s W. Duitsland Michel 
nrs. 582-769, Berlijn 338-451, Nederland 
104-112, 114-118, 119A-126 en 128-141. 
M. Los, Rodenrijseweg 101, Berkel-Ro-
denrijs, tel. 01891-5195. 

Radiobest. Craupner 12-kan. cpl., div. 
motoren en modellen. Veel ace. Ook in 
ruil voor autom.boekjcs of postz. Ned. 
of Fleischmann, Piccolo, tel. 03494-4208. 

Te koop: Bloc No. 10. Berlijn postfris. 
Vvert 2000 fr. aan meest biedende. Br. 
onder nr. P. 178 buro van dit blad. 

Spanje postfris, incl. lp. excl. blokken. 
Complete jaargangen. Losse series ook 
levcrb, 1957/58/59 38,50; 1960 155,60; 1961 
84,75; 1962 156,—; 1963 86,50; 1964 53,60; 
1965 24,—; 1966 30,75; 1967 29,30; 1968 
24,25; 1969 22,50; 1970 53,—; 1971 42,—; 
1972 49,75; 1973 47,50; 1974 40,25; 1975 
28,20. 
Indien gewenst Expo '75 in 2 blokken 
of 8 zegels ƒ 25,—. Spaans Andorra 
Yvert Nrs.: 52 t/m 87 plus 1975 en 4 ze
gels 1976 tezamen / 39,25. Vorige note
ringen hiermede vervallen. 
A. van Eek, Rotterdam, Molenwater-
weg 74. Tel. 248434. Giro 614770. 

Luxe collectie Vaticaan in elf albums, 
gebruikt en ongebruikt/postfris, met vele 
FDC's en brieven en materiaal voor 
verdere uitbouw. Cat. waarde van zegels 
alleen frs. 17.000, voor f 5000,—. Tel. 
020-833586. 

Hongarije - CSSR - DDR - Zwitserland 
- Frankrijk prima verzorging mankolijs-
ten. Ook abo's. 
I.P.S. - J. F. Vellekoop - Sassenheim-
straat 61 - Amsterdam - tel. 020-155304. 

Engelse Koloniën. Mooie zichtz., aantr. 
uitgepr. B. de Blieck, Goudenregenstr. 
23, Borne, tel. 05409-3324. 

Ik verzorg Uw nieuwe Nederlandse 
FDC's tegen zeer gunstige tarieven. 
Vraag tevens mijn gratis prijslijst van 
Nederland pfr. en gest. 
Inlichtingen bij; J. F. v.d. Kerkhof, Jac. 
Oppenheimstr. 50, Eindhoven. 

Part. biedt aan gehele postzegelverza
meling bestaande uit Ned. postfris popu
lair. Eng. Kol. waaronder compl. series. 
West en Oost Eur. vele compl. series. 
Ruimtevaart compl. series. Buiten Eur, 
vele oude zegels. 
Alles ondergebracht in stockboeken. 
Adres; L. Nijhuis. 
Kleverlaan 18, Haarlem. 
Tel. 254306. 

^j jp^F W m *™-^R^2M|^pftïï;"^^ 

Te koop gevraagd 
Hoekblocs van vier postfris Ver. Naties. 
Volgens Zonnebloem nrs. 1 tot 9, 11, 29, 
30, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 245 
tot 254, 255 tot 266. Luchtpost: 15 - 21. 
Ver. Naties/Genève 22-34; 43-44; 45; 46-
51; 52-57. 
Brieven aan W. F. de Haan, Nassau
park 4a te Bussum. 

Te koop gevraagd rolt. 1/18, 32 en 71/73, 
ongebruikt en gebruikt, enkel en samen
hangend. Tevens 33/56 blokken, onge
bruikt en gebruikt. Ook losse nummers. 
Alleen prima kwaliteit. Aanbiedingen 
aan: J. J. Bol, de Lus 22, Wassenaar, 
tel. 01751-16073. 

Ned, op brief: nrs. 7-49 en 56-198 en/of 
m. afst. Ruilmat. aanwezig. R. Onstwed-
der, Dopheideweg 10, Stadskanaal. 
Tel. 05990-5072. 

Gevraagd: Thailand. Alle envel,, postz., 
airmails, aantekenstrookjes, booklets, 
briefk., etc. van 1883 tot 1945. Gaarne 
eerst Uw specif, aan R. Slagter, Linnen
weverstraat 9, Delft. 

Gevraagd: 
Goede rondzendboekjes van N.O.R., en 
West-Europa door Stork Postzegel Club, 
Hengelo, (of contact opnemen met 
rondzendleider, Hermesstraat 32, Henge
lo, of tel. 05400-20097). 

Zweden gebr. tot 1950 Verzameling, par
tijen of bundels. S. Bexelius, Prof. 
Meyerstr. 127, Rijswijk. 070-940579. 

Automaatboekjes, kleine of grote v( 
zamclingcn m verband met diefstal v 
eigen verzamchng. 
J. C. A. Hall - UIcnpaslaan 51 - Arnhe 
Telef. 085 -611889. 

Automaatboekjes 
Ben en blijf nog steeds koper legt 
zeer aanlokkelijke prijzen zowel vo 
kleine als grotere partijtjes. Niels t 
Veyc, Kon. Julianalaan 135, Voorbur 
Tel. 070-868132. 

Tc koop gevraagd voor mijn relatie 
buitenland: klassiek Nederland de N( 
1-2 en 3. in paren, en op brief. Lief 
grote objecten. P. v. Gils, Slotlaan 4 
Ulvenhout. 

Te koop gevraagd: F.D.C.'s van Rej 
Zuid-Afrika en Zuidwest-Afrika, evci 
tueel ook ruilen. Verz. W. v. d. Veldei 
Zuiderlingedijk 77, Spijk Z.H.-2800. 

Geef voor elk zakje met 100 versch. Nei 
90 et. Niet gespec. goede kwal. Tevei 
bundels te koop gevr. Opgave van soo 
en aantal aan A. v. d. Heijden, Hengi 
lolaan 1182, Den Haag. 

Gevraagd: Cijferzegels 1876 Nederlani 
alle variëteiten, zegels op brief, brie 
kaarten, proeven, engros. Jan Veraar 
Eikenlaan 35, Roosendaal-3800. 

Verz. of partij ansichtkrtn. Ned. (-1940 
fantasie of buitenl. (-1910). Ook ru 
bv. Ned. Postz. naar keus of stempel; 
Tel. 08340-24784. 

Estland - Letland - Litouwen: zegels o 
brief, briefkaarten e.d. R. v. Wijner 
Zenostraat 17, R'dam 24. tel. 010-192622 

Nederlandsch-Indië. Bundels tot 195 
onuitgezocht op stempel (desgewenst n 
uitzoeken retour), stempels los ei 
engros. Tegen interessante prijzen. 
P. R. Bulterman, Blaricum, telefooi 
02153-89140. 

Gevraagd: Jubileumzegels 1923 Neder 
land en Overzee, alle variëteiten, zegel 
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 Beckmanstraa 
142, Postbus 349, Soest. 

Gevraagd: collecties en engrosposter 
van Nederland en Verenigd Europa 
J. F. P. Peerenboom, Peellaan 91, Son 
tel. 04990-1103. 

NEDERLANDSE zegels en postzegel 
boekjes tegen enorme prijs! Ook verza
melingen gevr. J. J. Molenaar, Postbus 
64, Soest, tel. 02155-15721. 

diversen 
Gepens. ambtenaar, 55 j . zoekt werkz. 
in postz.branche event, parttime. Br. 
onder nr. P 177. 

Stuur mij 300 verschillende zegels van 
Ned. en ik zend U 300 andere zegels 
terug. C. Zegers, Corellistraat 30, Ter-
neuzen. 

Verzamelt u Engeland? Wordt dan lid 
V. d. gespec. Vereniging op dit gebied 
,,Britannia". Ruilbijeenk., rondz., vei
lingen. Studieblad. Inl.: Cattepoelseweg 
19, Arnhem. Tel. 085-423755. 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? Ja? 
Word dan lid van de gespec. Vereni
ging op dit gebied. Tel. 070-680485 na 
18.00 uur. 

Israël, word lid van de Eilat Club voor 
toezending van nieuwe uitgaven tegen 
nominale waarde, prijslijst gratis met 
nummers volgens Benco en 4 andere 
voordelen. 
Eilat Club, P.B. 542 Eilat, Israël. 

Verzorg nieuwtjes D.D.R. 
Ook voor clubs. Zeer billijk. 
Inl. H. Wakkee, Capelweg 23, Renesse. 
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Richard Borek 
heeft de meeste catalogi in kleurendruk! 

NIEUW: DE 1977 SERIE MET DE ACTUELLE GEGEVENS! 

De UNO-catalogus in vierkleurendruk is de 
negende postzegelcatalogus in kleuren. 
Niemand anders in Europa heeft dat te bieden. 
RICHARD BOREK catalogi: de waarden zijn in 
DM uitgedrukt. 

kleur catalogi (10.9.1976) 
Deutschland gesamt f 9 , -
Europäische Gemeinschaft f 4,50 
Großbritannien mit Guernsey, Jersey, 
Insel Man f 5,70 
Vereinigte Staaten v. Amerika f 5,70 
Israel f 4,50 
Vereinte Nationen f 5,70 

6,70 
6,70 
6,70 
3,70 

Nieuw! 
Skandinavien mit Dänemark, Finnland 
und Island, Norwegen und Schweden 
Italien, San Marino 
Spanien und Portugal 
Südafrika, SWA 
Australien mit Neuseeland, Nauru und 
Westsamoa 
Volksrepublik China 
Kanada mit Neufundland 
Argentinien, Brasilien, Chile 
Uruguay, Paraguay, Bolivien 
(Nieuw, de maart-serie 1976/77 „Nederland 
met Nederlandse gebieden" f 5,70 

5,70 
5,70 
4,50 

f 13, -
f 13, -

In alle postzegelwinkels verkrijbaarl 
UITGEVERIJ RICHARD BOREK 

Postbox 3220 
D 3300 Braunschweig/W.-Germany 



1MS]CRISTAL-ALBUMS VOOR DE VERZAIMELING ZONDER PLAKKERS 
Prijzen inclusief Itunstieder band met binnenwerl(se sctiroeven en stevige cassette. 

NEDERLAND & Ov. Geb., in vijf banden: 
deel I NEDERLAND tot 1960 
deel II NEDERLAND na 1960 
deel III NED.-INDIÈ en NIEUW-GUINEA 
deel IV CURAQAO, NED.-ANTILLEN 
deel V SURINAME 
BELGIË In drie banden: 

BELGIË I (postzegels en blokken tot 1950), 

8 0 -
70,— 
65,— 
70,— 
80,— 

ƒ 110,— 
BELGIË II (postzegels en blokken na 1950) ƒ 120,-

port-, spoorwegzegels enz.) 75,-
90,-
90,-

BELGIE III (luchtpost 
CANADA 
DENEMARKEN, kompleet 
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 ƒ 

EUROPA met NATO enz. in tw êe banden 
. EUROPA I tot 1970 

EUROPA II na 1970 
FINLAND, kompleet 
FRANKRIJK in twee banden: 

FRANCE I (tot 1950) 
FRANCE II (na 1950) 

GR. BRITTANNIË, kompleet met Channel Isl ƒ 145 
IERLAND, kompleet ƒ 55,— 

100,— 
90,— 
60,— 

110,— 
120,— 

115,— 
75,— 
95,— 

95,— 
125,— 

INDONESIA, met Irian Barat en Riau 
ITALIË in twee banden: 

ITALIA I (tot 1945) 
ITALIA II (na 1945) 

LIECHTENSTEIN, kompleet 
LUXEIMBURG, 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 75,— 

ƒ 85,— 
ƒ 100,— 

ƒ 140,— 
ƒ 150,— 
ƒ 90,— 

ƒ 90,-
ƒ 110,-
ƒ 65,-
. ƒ 75,-
ƒ 140,-

ƒ 90,-
ƒ 95,-
ƒ 20,-

Eyo -MUNT-ALBUMS 
[ ^ 5 3 -ALBUM MUNTEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
OPBERGSYSTEEM EN BESCHRIJVING MET JAARTALLEN VOOR ALLE MUNTEN VAN DE HALVE CENT TOT 
HET GOUDEN TIENTJE (EN OOK DE NIEUWE ZILVEREN TIENTJES) IN KUNSTLEREN BAND. In een stevige 
cassette ƒ 30,— 
\OKtSl LUXE MUNT-ALBUM NEUTRAAL. Op dezelfde wijze uitgevoerd, met cassette ƒ 25,— 
[ ^gMUNT-ALBUM POPULAIR. In plastic ringband ƒ 15,— 
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