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Uitsluitend Veilingonderneming en Makelaardij 

(30 jaar onder de huidige desl<undige directie) 
Mai<elaarfilatelistisch expert: P. Westerheiden 

ROKIN 58  AmsterdamC  Tel. 230261  242380 

(POSTADRES: POSTBUS 3950) 

AMSTERDAM: INTERNATIONALE MARKT 
VOOR AAN EN VERKOOP VAN POSTZEGELS 

Voor onze ZEER BELANGRIJKE NAJAARSVEILING 
kan dagelijks (maandags t/m vrijdags) materiaal worden ingeleverd. 
Kantooruren gedurende de zomermaanden van 1016 uur. 

Bewerkelijke en grote Objekten gaarne spoedigst, met het oog op de 
vereiste deskundige uitkaveling, verzorging van certificaten van 
echtheid enz. 

: 

Vanafh 
een ♦ 
Nedeh 

volopJeâ r̂baar 
drie sterren Leuchtturm album, 
compleet 18521976. 

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

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

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

M leuchÉhinn 
Importeur voor Nederland: 

IMPORTA  DELFT 
De importeur levert uitsluiter^d via uw handelaar 



NVPH 1978 - NU IN KLEUR 
Begin september a.s. zal verschijnen de nieuwe 
Speciale Catalogus van Nederland en Overzeese 
rijksdelen 1978 in kleur ƒ10,00 

NIEUWE CATALOGI EN HANDBOEKEN 78 
Gibbons (eng.) 
spec, catalogus British Commonwealth 1978 
Michel (dults) 
catalogus Duitsland 1978 in kleur 
spec, catalogus Duitsland 1978 1117 biz. 
catalogus Europa West 1978 
catalogus Europa Oost 1978 
catalogus Verenigd Europa 1978 
spec, catalogus Oostenrijk 1978 176 biz. 
catalogus Afrika 1978 
catalogus postwaardestukken Europa compleet 
handboek Duitse Rijk ed. 1875 'Pfenninge' 
Officiële catalogus België/Congo/Zaire etc. 

1978 in kleur 
Yvert (frans) 
,,deel 1 Frankrijk/Geb. 17,50; deel 2 Europa 37,50; deel 3 
Overzee 45,—. Compleet 100,00." 
(wij kopen Yvert 1976 mits in goede staat) 
Zumstein (duits) Europa compleet in één band 
Zwitserland/Liecht. 1978 
Austria (duits) spec, catalogus Oostenrijk 1978 ged. 

kleur 179 biz. 
Ceres (frans) spec, catalogus Frankrijk/Geb. 

1978 ged. kleur 
Muller (duits) spec, catalogus Zwitserland/Liecht. 

1978 336 biz. 
Speciale catalogus Weense en Philadelphia uitgiften 

van de Republiek Indonesia - zo juist verschenen -
148 biz. 

Santos (port.) 
spec, catalogus Portugal 1978 in kleur 94 biz. 

ƒ 35,00 

ƒ 12,50 
ƒ 42,50 
ƒ 42,50 
ƒ 33,00 
ƒ 6,75 
ƒ 17,90 
ƒ 55,00 
ƒ 55,00 
ƒ 31,50 

ƒ 14,75 

65,00 
8,50 

ƒ 9,25 

ƒ 21,70 

ƒ 12,60 

ƒ 12,50 

ƒ 9,60 

Weense en Philadelphia uitgiften van de Republiek Indonesia 
Speciale catalogus zo juist van Ramkema. 148 biz. 

PTT (ned.) 
handboek Nederlandse Postzegels 1976 in kleur 

Importa (ned.) 
Speciale catalogus rolzegels Nederland 

Pliilex (duits) 
landenkatalogi in handig zakformaat; 
Duitsland compleet 1978 kleur ca. 
Duitsland ETB-bladen kleur 
Oostenrijk kleur 

Zwitserland kleur 
Vaticaan kleur 
Ver. Europa kleur 

UNO kleur 
België 
Frankrijk 
Luxemburg 
Nederland 

Boom (eng.) 
handboek postzegelboekjes Denemarken 32 biz. 

Goncalves (eng.) 
spec, catalogus Zuidafr ika/SWA 2 delen kleur 

AFA (deens) 
catalogus Denemarken/Groenland 1978 kleur 
catalogus Skandinavië 1978 

ƒ 12,50 

ƒ 9,50 

ƒ 8,90 

ƒ 8,00 
ƒ 4,50 
ƒ 5,50 
ƒ 5,50 
ƒ 4,00 
ƒ 4,50 
ƒ 4,50 
ƒ 5,00 
ƒ 5,00 
ƒ 4,00 
ƒ 4,00 

ƒ 14,00 

ƒ 24,60 

ƒ 16,00 
ƒ 18,00 

Hevia (spaans) cat. Spanje/Geb./Kuba/Philippinen 1978 ƒ 12,40 
Interphila (duits) Internationaal adresboek voor filatelie en 
muntenuitgave 1977 ƒ 18,50 

HANDBOEK OLYMPISCHE SPELEN 
van Heiko Volk (duits) 'Die Olympischen Spiele 

im Blickpunkt der Philatelie und ihren Randgebieten 
1894 - 1944 in ringband 184 biz. 

BENODIGDHEDEN 
Ptiilascop - het ideale allround-werkapparaat voor 
postzegel- en muntenverzamelaars met o.a. 
verlichting, twee draaibare loupen (3x en 8x vergrotend) 
tandingmeter. 
Incl. batterijen. Een jaar garantie. ƒ 154,00 

ƒ41,50 

Philatoll - ideaal voor het afweken van rolzegels; 
het rolnummer blijft absoluut onbeschadigd. Daarnaast 
is Philatoll uitstekend geschikt voor het afweken 
van zegels van brieven, kaarten, albumbladen 
zonder deze te beschadigen. 
Philakur - reeds tienduizenden van verzamelaars 
gebruiken dit middel om vuile en verkleurde 
zegels weer schoon te maken, 
Uvitec Minor. Met deze handige UV-analyselamp 
(niet groter dan een pakje sigaretten) uit 
Engeland zijn alls fluorescerende en 
fosforescerende zegels makkelijk vast te stellen. 
Aansluiting aan het lichtnet (2 meter leiding). 
Een jaar garantie. Slechts 

ƒ 6,20 

ƒ 8,90 

ƒ 69,50 

PRIJSKAARTJES VOOR POSTZEGELS 
per 100 stuks f 0,80 
per 1.000 stuks ƒ 7,00 I ' 1 

No 

» * O • 

Landenkaarten in kleur, leverbaar voor de albums 
van KA-BE, Lindner, Leuchtturm, Borek en Safe; 
Wereldkaart, Duitse Rijk 1872/1932, Duitse Rijk 
1933/45; Bondsrepubliek, Berlijn, DDR, Balkanlanden, 
Benelux, Europa, Frankrijk, Engeland, Italië, 
Liechtenstein, Oostenrijk, Zwitserland, 
Skandinavië, Spanje, Vaticaan, Tsjechoslowakije, 
Nabije Oosten, Afrika, Australië, Israel, Japan, 
USA, UNO, Zuidamerika. Per blad ƒ 3,50 

Wij leveren West-Duitsiand en Berlijn postfris en gebruikt tegen 70% 
Michel, Borek, Philex, DNK, Yvert. 

Michel. Levering uitsluitend tegen schriftelijke mancolijst volgens 

Uitgebreide prijslijst gratis. Giro 1253414 -
NMB Wassenaar 66.94.60.680 - Amro-Bank 
Wassenaar 47.36.54.717. Opdrachten beneden ƒ 100,-
worden verhoogd met ƒ 2,50 
verzendkosten. 

P. W. Meinhardt 
Prinsestraat 90a, Den Haag 
Telefoon 070-46.32.57 b.g.g. 01751-16901. 

Ook verkrijgbaar bij; 
Couwenbergh, Jonge Roelensteeg 14, Amsterdam 
Fibo-Post, Prinsestraat 48, Den Haag 
Irene, Papestraat 12, Den Haag 
Leidse Postzegeibeurs, Kiosk Stationsweg, Leiden (zaterdags) 
Manul(owsl<i, Wagenstraat 105, Den Haag 
Pliiipostor, Steenstilstraat 48, Groningen 
Phiipostor, Promenade Zuiderbuurt 52, Drachten 
Wijnand, Fred. Hendriklaan 128, Den Haag. 
World stamps, Goudsesingel 237A, Rotterdam. 
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PAPUA & NEW GUINEA 
Herdenkingsserie vijftig jaar 

padvindersbeweging (1927-1977) 

Eerste dag van uitgifte: 
10 augustus 1977 

Op de zegels, die verschijnen in de vier waarden 7t, 15t, 30t en 35t, wordt de 
ontwikkeling uitgebeeld van de padvindersbeweging voor meisjes in Papua & New Guinea 

" * * * * ■ ■ - * - * - - - - - * * - - - * -

Ontwerper: R. J. Bates 
Drukkerij: 

The House of Questa, Engeland 

Deze vier zegels zijn verkrijgbaar in de postzegel handel en bij de heer 

A. RORIJE 
Sottegemstraat 44 

Vlissingen 

Publikatie van de postadministratie van Papua & New Guinea 

5 0 4 lULI-AUCUSTUS 1977 



NEDERLAND (niet vermelde nummers op aanvraag) 
•** = pfr zonder p i 
** =ongebr 

met pi 
* =ongebr 

zonder gom 
geen teken = gebr 
hk r st =hoekrand-

stuk 
bv r st =boven -

randstuk 
on r st = onder

randstuk 
BR =br ief 
bl =b lok van vier 
eert = fo tocer t i f i -

caat 
onb =onbeschre-

ven 
S = specimen 

Leverings
voorwaarden 
Aankopen boven 
/ 250 franco 
Geen orders be
neden / 100-
Betaling binnen 
8 dagen ons 
onbekende kopers 
uitsluitend 
levering tegen 
twee referenties 
bij vooruitbetal ing 
of onder rembours 

Levering zover 
voorraad strekt. 
Tussentijdse 
prijswijzigingen 
voorbehouden. 

1* p i l 1000 — 
1 pi 1/18 100 — 
1 pi 1/43 100 — 
1 pl 1/67 BR 400 — 
1 pl 11/6 100 — 
1 pl 11/24 80 — 
1 pl 11/87 BR 
staalblau«! 425 — 
1* pl 111/96 
eert 950 — 
1 pl 111/53 58 
63 68 vert strip 
van vier 5 500 — 
1 pl 111/76 
hk r st 400 — 
1 pl III b v r s t 
BR Onderden-
dam B 750 — 
1 pl IV/21 80 — 
1 pl IV/27 90 — 
1 pl IV BR 
Oldebercoop 

2 000 — 
1** pl V eert 

4 500 — 
1 plV/11 70 — 
1 pl V/21 65 — 
1 pl VI/75 65 — 
2 pl 1/6 55 — 
2 pl 1/13 90 — 
2 pl 1/87 125 — 
2 pl 11/12 90 — 
2 pl 111/51 h k r s t 
luxe 1 250 — 
2 pl IV/76-79 strip 
superbe 3 250 — 
2 pl IV/6 70 — 
2 pl IV/92 BR 
Dordrecht C 385 — 
2 pl V paar 450 — 
2 pl V/13 60 — 
2 pl V/31 randstuk 

140 — 
2 pl V/13 BR 225 -
2 pl VI/30 200 — 
2 pl VI/63 125 — 
2 pl VI/12-14 strip 
BR 1 300 — 

750 — 
100 — 
90 — 

100 — 

2* * * pl VII/18-20 
luxe 20 000 — 
2 pl VII/10 70 — 
2 pl VI1/60 
randstuk BR 
2 pl VI11/4 
2 pl VIII/10 
2 pl IX/52 
2 * ' pl X/80 dun 
pap hk r st eert 

8 000 — 
2 pl X/14 65 — 
2 pl X/17 250 — 
3** 4O0O — 
3b/81-85 str ip 
van vijf luxe 8 000 — 
3/75 groot rand
stuk luxe 2 750 — 

350 — 
3 0 0 -
350 — 

1 2 5 0 -
1 000 — 

vier 
750 — 
45 — 

3 0 0 0 -
2 250 — 

drie 
3 0 0 -
75 — 
2 0 -

3 750 — 

3/10 
3/14 
3 
3a BR 
4** 
4 str ip V 
luxe 
4 vanaf 
5*** eert 
5** luxe 
5 str ip V 
luxe 
5 paar 
5 vanaf 
6 " 
6 paar vanaf 500 — 
6 vanaf 
7 II E " 
7 II C bl 
8 II B** 
9 I A** eert 
9 vanaf 
10 II E* 

236 — 
325 — 
5 0 0 -
750 — 

1 800 — 
65 — 

paar 
2 750 — 

10 vanaf 45 — 
11 1 A** eert 

5 0 0 0 -
11 vanaf 175 — 
12 I A** eert 

6 000 — 
12 vanaf 
13** 
14** 
14 vanaf 
1 6 " 
16 vanaf 
17v** 
17 vanaf 
18 vanaf 
1 9 " * 
19** vanaf 
20*** 
20** paar 
20** 
20 vanaf 
23** bl 
25L** 
25L** 
25 vanaf 
26H** 
27G** 
27 vanaf 
28** vanaf 
28 vanaf 
29** vanaf 
2 9 v " 
29 vanaf 
3 1 " 
32 * * - / * * bl 
32*** 
32** 
33*** 
33"* 
33a*** 
33a** 
3 4 " * 
34a*** 
3 4 " vanaf 
35*** 
36a** 
36c** 
36** vanaf 
36 vanaf 
37** vanaf 

350 — 
6 5 -

450 — 
160 — 
400 — 
160 — 
575 — 
25 — 

115 — 
75 — 
25 — 

225 — 
250 — 
100 — 
40 — 

7 000 — 
vanaf 1 500 — 

750 — 
100 — 

1 000 — 
1 500 — 

18 — 
950 — 
6 0 -

1 750 — 
2 750 — 

225 — 
17 50 

1 2 0 0 -
450 — 
1 5 0 -
6 0 0 -
200 — 
6 0 -
30 — 
37 50 
75 — 
13 50 
15 — 

100 — 
70 — 
42 50 
11 — 
60 — 

37a** 
38** vanaf 
38a** 
38c** 
39** vanaf 
39a** 
39 
40** 
40a** 
41** 
41 vanaf 
42** 
42a** 
43** 
4 3 a " luxe 
43b** luxe 
43 vanaf 
44 vanaf 
45A** luxe 
45A vanaf 
45B** luxe 
45 B 
45C** vanaf 
45C 
46 vanaf 
47 vanaf 
48** vanaf 
48 str ip V V 
luxe 
48 vanaf 
49** bl 
4 9 " vanaf 
49 
52v" * eert 
55v** eert 
56/76** 
63"* 
61b" 
75***/** bl 
77** 
78B** 
7 9 " vanaf 
79 vanaf 
80*** 
80** 
80 vanaf 
81** 
82/83** 
82/83 
83 bl 
84/86 
87/89*** 
87/89** 
87/89 
90/96*** 
90/96** 
90/96 
97"* 
97** 
97 
98*** 
98** 
93 
99** 
99 paar 
99 
100** 
100 
101** 
101 vanaf 
lOlf** 
102/03*** 
102/03** 
102/03 
102f*** 
102f 
104/05** 
104/05 
104*** 
104** 
104 vanaf 
105* " luxe 
105** vanaf 
105 
1ö5f** 
105f 
107/09** 
110/13*** 
110/13** 
114/20*** 
114/20** 
114/20 

100 — 
50 — 

100 — 
500 — 
100 — 
275 — 
10 — 

125 — 
275 — 
100 — 
30 — 

225 — 
275 — 

1 350 — 
1 500 — 
1 750 — 

45 — 
130 — 

1 850 — 
425 — 

1 660 — 
375 — 

1 650 — 
325 — 
20 — 
70 — 

2 000 — 
ler 
5 500 — 

900 — 
3 000 — 

550 — 
200 — 

6 000 — 
1 600 — 
1 500 — 

25 — 
185 — 

1 125 — 
100 — 
325 — 
825 — 
12 — 

5 50O — 
3 400 — 
2 900 — 

100 — 
37 50 
42 50 

100 — 
75 — 
75 — 
3 2 -
13 — 

240 — 
110 — 
55 — 

200 — 
70 — 
60 — 

350 — 
120 — 
40 — 

325 — 
300 — 
140 — 
900 — 
130 — 

3 300 — 
3 100 — 
4 500 — 

500 — 
145 — 
22 50 

500 — 
75 — 

1 400 — 
1 000 — 
1 700 — 

600 — 
550 — 

1 900 — 
650 — 
350 — 

1 300 — 
1 250 — 

145 — 
55 — 
24 — 

175 — 
65 — 
20 — 

121/31*** 
130*** 
130** 
130 vanaf 
131*** 
131** 
131 
132/33** 
132/33 
133*** 
134/35*" 
134/35** 
134/35 
136/38*** 
136/38** 
136/38 
139/40*** 
139/40** 
141/43*** 
141/43** 
141/43 
144/62** 
149/62*** 
163/65*** 
163/65** 
166/68*** 
166/68** 
166/68 
169/98** 
169/98 
171Af*** m 
met 17-'*** 
177/98*** 
184*** bl 
186*** bl 
195"* bl 
199/202*** 
199/202** 
199/202 
203/07*** 
203/07** 
203/07 
208/11*** 
208/11** 
208/11 
212/19*** 
212/19** 
212/19 
217A** 
217A 
220/23*** 
220/23** 
220/23 
224*** 
2 2 4 " 
225/28*** 
225/28** 
225/28 
229/31*" 
229/31** 
229/31 
232/35*" 
232/35** 
232/35 
236/37*** 
236/37** 
238/39*** 
238/39** 
238/39 
240/43*** 
240/43** 
240/43 
244/47*** 
244/47** 
244/47 
248/51*** 
248/51** 
248/51 
252/55*** 
252/55** 
252/55 
256*** 
256** 
257/60*** 
257/60** 
257/60 
261/64*** 
261/64** 
261/64 
265/66*" 
265/66** 
265/66 

4 000 — 
2 000 — 

800 — 
700 — 

1750 — 
700 — 
600 — 
167 — 
45 — 

475 — 
300 — 
125 — 
1 3 0 -
900 — 
450 — 
450 — 
42 50 
20 — 
80 — 
32 50 
25 — 

700 — 
2 0 0 0 -
1 750 — 

7 5 0 -
5 0 -
25 — 
1 8 -

675 — 
100 — 

bl 
900 — 

1 950 — 
1 500 — 

225 — 
2 000 — 

80 — 
3 5 -
25 — 

160 — 
70 — 
65 — 
75 — 
30 — 
2 0 -

350 — 
150 — 
125 — 
150 — 
125 — 
100 — 
45 — 
2 5 -

150 — 
6 0 -

160 — 
70 — 
40 — 

150 — 
70 — 
6 5 -

145 — 
65 — 
35 — 

1 000 — 
375 — 
275 — 
1 2 5 -
125 — 
225 — 
90 — 
65 — 

725 — 
3 0 0 -
180 — 
225 — 
100 — 
70 — 

1 6 0 -
70 — 
10 — 
70 — 
27 50 

4 0 0 -
175 — 
75 — 

200 — 
90 — 
60 — 

1 5 0 -
70 — 
1 6 -

267/68** 
267/68** 
269** 
270/73** 
270/73** 
270/73 
274/77** 
274/77** 
274/77 
278*** 
278** 
279/82** 
279/82** 
279/82 
283/86** 
283/86** 
283/86 
287/88** 
287/88** 
287/88 
289/92**' 
289/92** 
289/92 
293/95**' 
293/95** 
296/99**' 
296/99** 
296/99 
300/04**' 
300/04** 
300/04 
305/09"' 
305/09** 
305/09 
310/12**' 
313/17"' 
313/17** 
318/22**' 
318/22** 
318/22 
323/24**" 
323/24** 
325/26*** 
325/26** 
327/31*** 
327/31** 
327/31 
332/45*** 
332/45** 
332/45 
336f**' 
336*** 
336f " in 
336** 
346/49*** 
346/49** 
346/49 
350/55**' 
350/55** 
356/73*** 
356/73** 
356/73 
374/78*** 
374/78** 
379/91*" 
379/91** 
392/96*** 
402/03*** 
402B/03B 
4028/03B 
402B/03B 
428/42*** 
449/53*** 
454/59*** 
460/68*** 
469/73*** 
474/89*** 
474/89** 
474/89 
490/94*** 
495/99*** 
500/03*** 
504/07*** 
508/12*** 
513/17*** 
518/37"* 
518/37** 
518/37 
534/37*** 
534/37** 
538/41*** 
542/43*** 

185 — 
75 — 
3 5 -

20O — 
90 — 
60 — 

250 — 
120 — 
30 — 

150 — 
65 — 

160 — 
80 — 
25 — 

1 6 0 -
75 — 
2 0 -
40 — 
2 0 -
10 — 

115 — 
5 0 -
15 — 
30 — 
l e 
g o -
4 0 -
15 — 
60 — 
27 50 
l o 
g o -
40 — 
12 50 
20 — 
60 — 
30 — 
95 — 
45 — 
15 — 
25 — 
12 50 
45 — 
20 — 
6 0 -
27 50 
1 0 -
65 — 
50 — 
12 50 

n strip met 
200 — 

met 
125 — 

2 300 — 
1 300 — 

160 — 
90 — 
40 — 

4 5 0 -
275 — 
300 — 
45 — 
17 50 
40 — 
15 — 
1 8 -
25 — 

375 — 
250 — 
300 — 
45 — 
t o 
ll — 
45 — 
10 50 

450 — 
250 — 
40 — 
22 50 
20 — 
25 — 
15 — 
19 — 
35 — 

3 600 — 
2 150 — 

70 — 
3 100 — 
1 800 — 

55 — 
12 50 

bl 

BR 

544/48'" 
550/55"* 
556/60*** 
561/62*** 
563/67*** 
568/72*** 
573/77*** 
578/81*** 
583/87*** 
588/91*" 
592/95**' 
596/600"* 
602/06*** 
607/11*** 
612/16*** 
617/40*** 
641/45'" 
649/53**' 
655/59**' 
661/65"* 
666/72*** 
671/75**' 
676/80**' 
681/82*** 
683/87*** 
688/92*** 
695/99*" 

27 50 
135 — 
230 — 
20 — 
75 — 
80 — 
70 — 
g o -
70 — 
25 — 

310 — 
40 — 
75 — 
42 50 
62 50 

345 — 
90 — 
3 5 -
65 — 
4 0 -
42 50 

190 — 
40 — 
87 50 
35 — 
37 50 
22 50 

F D C . 
ex met adres 
Prijzen voor onb 
ex op aanvraag 
El vanaf 
E2 vanaf 
E3 vanaf 
E4 
E5 
E6 vanaf 
E7 
Culemborg 
E8 
E9 
E10 
Itep 
E11 
E12 
E13 
E14 
E15 
E16 
E17 
E18 
E19 
E20 
E21 
E22 
E23 
E24 
E25 
E26 
E27 
E28 
E29 
E30 
E31 
E32 
E33 
E34 
C36 
E38 
E39 
E40 
E41 
E42 
E43 
E44 
E45 
E46 
E47 
E49 
E50 
E51 
E52 
E54 
E55 
E56 
E57 
E58 
E60 

3 000 — 
1 200 — 

750 — 
500 — 
4 5 0 -
350 — 
2 0 0 -
50 — 

250 — 
225 — 
200 — 
1 8 0 -
20O — 
27 50 

2 2 5 -
135 — 
150 — 
225 — 
125 — 
75 — 

125 — 
90 — 

135 — 
75 — 

135 — 
110 — 
185 — 
75 — 

1 5 0 -
75 — 
75 — 
50 — 
40 — 
27 50 
65 — 
65 — 
45 — 
55 — 
17 50 
30 — 
40 — 
12 50 
45 — 
25 — 
20 — 
45 — 
6 5 -
25 — 
2 0 -
25 — 
25 — 
22 50 
12 50 
40 — 
11 50 
20 — 
15 — 

1/18* 
1/18 
1/18' 

19/31 
19/31 
19/31 
19/31 

19/31 paren 
32 eert 
33/56*** 
33/56** 
33/56 
57/70*** 
57/70" 
57/70 
57/70 

71/73* 
71/73* 
71/73 
74/77* 
74/77 
78/81* 
78/81* 
78/81 
78/81* 
78/81 
82/85* 
82/85 
86/89* 
86/89* 
86/89 
90/93* 
90/93* 
90/93 
94/97* 
94/97* 
94/97 
94/97* 
98/101 
98/101** 
98/101 
ge/101***/ 
paren 

Luchtpost 
1/3*** 
1/3** 
6/8*** 
6 /8" 
6/8 
9 " * 
9" 
12/13*** 
12/13** 
12/13 
12/13 BR 

Port 
1 * * 
1 II bl 
2 " 
2 bl 
4A I V * " 
8B l i l " 
12C I** 
12D I I * * 
27fe*** 
31/43" 
31/43 
42f** 
67b** 
68b** 
68b 

1 500 — 
900 — 

'/** paren 
6 000 — 
1500 — 

575 — 
325 — 

' paren 
1 200 — 

750 — 
10 000 — 
2 250 — 

800 — 
600 — 
800 — 
350 — 
250 — 

* paren 
1 100 — 

800 — 
300 — 
350 — 
150 — 
120 — 
180 — 
75 — 
45 — 

" paren 375 — 
paren 95 — 

80 — 
40 — 

200 — 
90 — 
50 — 

300 — 
130 — 
85 — 

300 — 
130 — 
85 — 

paren 265 — 
250 — 
120 — 
65 — 

400 — 

200 — 
60 — 

170 — 
85 — 
24 50 
85 — 
27 50 

2 200 — 
1 350 — 

650 — 
1 250 — 

110-
1 000-

275-
1 250-

250-
300-
600-
225-
550-
300-
275-
425-
125-
750-
800-

Brandltast 
1/7** vanaf 

Dienst 
1/8** 
1/8 
8 bl 
g/15 
16 /19*" 
16/19** 
16/19 

3 000 

675. 
625 

1 900 
90 

300 
150 
75, 

20 /24" * eert 
6 000 — 

Roltandlng 
1/18*** 4 250 — 

internering 
800.-

Manco-lijsten alleen voor eerste emissie, geplaat — Geen winkel, bezoek na telefonische afspraak 
Wij zijn aanwezig op Tilphilex III, 10-11 september a.s. 

tlyA^i^ «_>^ ^^^^^a^ -^tA, 
P H I L A T E L I S T E N 

i e A 
Van Baerlestraat 140 - Amsterdam 1007 - Telefoon 020 - 72 44 90 
Bankiers AMRO-Bank - van Baerlestraat, rek nr 46 56 98 646 - Postgiro 2433679 - Gem Giro Z 3286 
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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 

THEMATISCHE VERZAMELINGEN (MOTIEVEN) 
Speciale aanbieding van kwaliteitspakketten met uitsluitend verschillende 
grotere zegels uit landen opgenomen in de catalogi van Stanley Gibbons 
ledere verzameling bevat een goede variatie in landen zowel als zegels met 
zoveel mogelijk verschillende ontwerpen 

THEMATISCH ONDERWERP AANTAL VERSCHILLENDE ZEGELS PER 
PAKKET (Prijzen in guldens) 

25 50 100 200 300 500 1000 
NL 1 
NL 2 
NL 3 
NL 4 
NL 5 
NL 6 
NL 7 
NL 8 
NL 9 
NL 10 
NL 11 
NL 12 
NL 13 
NL 14 
NL 15 
NL 16 
NL 17 
NL 18 
NL 19 
NL 20 
NL 21 
NL 22 
NL 23 

NL 24 
NL 25 
NL 26 
NL 27 
NL 28 
NL 29 
NL 30 
NL 31 
NL 32 
NL 33 
NL 34 
NL 35 
NL 36 
NL 37 
NL 38 

Apo l lo 
Auto s 
Bloemen 
Churchi l l 
Dieren 
Driehoekzegels 
Europa 
Fietsen en motorfietsen 
Fruit & Groenten 
Godsdienst 
Insekten (geen vlinders) 
Katten & Honden 
Kerstmis 
Kleder- en haardrachten 
Landkaarten 
Motor transport 
Muziek & MUSIC I 
Naakt (schilderijen) 
Olympiaden 
Paarden 
Padvinderi j 
Personen (beroemde)-30 z 
Postzegels op postzegels 

(en Jubilea) 
Raketten & Luchtruimte 
Reuzen (extra grote zgis) 
Rode Kruis & Anti-T B 
Ruitvormige zegels 
Schi lder i jen 
Spoorwegen & Locomot 
Sprookjes 
Schepen & Boten 
Sporten 
Transport 
Vis- en Zeeleven 
Vlaggen 
Vl iegtuigen 
Vl inders 
Vogels 

090 
1 00 
1 00 
125 
090 
100 
1 50 
1 00 
1 00 
100 
1 00 
100 
100 
1 00 
1 00 
100 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 25 
100 

1 00 
100 
1 00 
1 10 
100 
1 00 
1 25 
1 00 
100 
— 1 00 

1 00 
0 90 
1 00 
1 00 

175 
200 
1 75 
3 25 
1 75 
200 
3 25 

— 1 75 
175 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
— 1 75 

1 75 
1 75 
1 75 
200 

— 200 

1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
2 25 
200 
1 75 
— 1 75 

1 75 
1 75 
1 75 
1 75 

3 50 
5 00 
3 50 
9 50 
3 50 
4 25 

11 00 

— 3 75 
3 75 
4 25 
4 25 
3 75 
3 75 
3 75 
— 3 75 

4 25 
3 75 
4 25 
4 25 

— 4 25 

3 75 
3 50 
3 75 
3 50 
3 75 
3 75 
— 3 75 

3 50 
3 50 
3 75 
3 75 
3 50 
4 25 
3 50 

— 
— 9 85 
— 800 

11 00 

— — 9 25 
— — 10 75 

11 25 

— 9 25 
— 
— 11 25 

7 25 
7 50 

11 50 

— — 
7 25 
8 25 

— — 7 25 
10 00 

— 7 25 
7 25 
7 25 
9 25 
— 800 

9 50 
7 50 

— 
— 11 75 
— 11 25 

— — — — — — — — — — — 
— — — — — 
— — 

11 50 
10 50 

16 25 
11 50 

— — 11 75 
11 00 

— — _-— — 11 25 

— 
— 22 50 
— 20 00 

— — — — — — — — — — — 
— — 23 00 
— — 
— — 

23 00 
20 00 

— — 23 00 

— — — 22 50 
22 00 

— — — — 22 50 

— 
— 62 50 
— 50 00 

— — — — — — — — — — — 
— — — — — 
— — 

62 50 
— — — 62 50 

— — .— 45 00 
45 00 

— — — — — 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

WINSTON CHURCHILL COLLECTIE VAN COMPLETE SERIES EN 
SPECIALE SOUVENIR SHEETS 

Een populaire collectie hoofdzakelijk uit Afrikaanse en Aziatische 
tanden met hoge Cataloguswaarde De vraag naar deze collectie 
bhjft groot zij bestaat uit NEGEN VERSCHILLENDE COMPLETE 
SERIES ZEGELS (58 in totaal) en ZES SOUVENIR SHEETS / 15 00 

BRITSE GEMENE BEST - Uitsluitend 
Grote beeldzegels met een flink 
percentage Jubileum en Themati 
sehe Uitgaven (Motieven) 
100 Verschillend 
200 Verschillend 
300 Verschillend 
500 Verschillend 
1000 Verschillend (ook 
kleinere zegels) 
Postfris: 100 Verschillende 
Koningin Elizabeth II 
Uitgaven / 3 75 
200 Verschillende Jubileum en 
Beeldzegels ook 
Motieven / 8 75 

ƒ 2 50, 
ƒ 550 
ƒ 9 25 
ƒ15 75 

ƒ28 75 

A 
B 
C 
D ' 
E ' 

ƒ 175 
ƒ 200 
ƒ 2 25 
ƒ 2 25, 
/ 200 

samengesteld uit 
pakketten ƒ 10 00 

grote zegels - WERELDVERZAMELINGEN 
Aantrekkelijke en kleurrijke com 
posities Speciale samenstelling 
Prima kwaliteit 
100 Verschillend ' 
100 Verschillend 
100 Verschillend ' 
100 Verschillend 
100 Verschillend 
500 Verschillend 
bovenstaande 5 
1000 Verschillend 

Pakket No 1 ƒ 21 50 
1000 Verschillend 

Pakket No 2 / 27 50 
2000 Verschillend 

No 1 + No 2 ƒ 47 00 
E I L A N D M A N 

Complete collectie van "ACHTTIEN COMMEMORATIVE FIRST DAY COVERS" 
Inclusief de schaarse ' EUROPA" F D C 

1973 - 1976. Inauguratie Eigen Postdienst Honderd Jaar Stoomtrein Gouden 
Jubileum Grand Prix Koninklijk Huwelijk 150-jarig bestaan Kon Reddings
boten Instituut T T Motor Races Historische Uitgave 100 jaar geboorte 
Sir Winston Churchill Idem Souvenir Sheet Pioniers Cleveland TT Motor 
Races Goldie Manx Bijbel Uitgave Bi-Cenfenary Feesten USA Idem 
Souvenir Sheet 100 jaar Paardentram in Douglas EUROPA Kerstmis (Moe
ders Vereniging) 
COLLECTIE VAN ACHTTIEN KLEURRIJK GEÏLLUSTREERDE 
FIRST DAY COVERS /IISOO 

BESTELLINGEN kunnen geschieden op de achterzijde van Uw Girobiljet en 
BETALINGEN kunnen geschieden door overschrijving op onze Nederlandse 
Girorekening ARNHEM 358 9172 ten name van Friendship Tours Ltd 

MINIMUM BESTELLINGEN ƒ 20 — + ƒ 1 — voor portokosten portokosten 
voor grotere bestellingen bedragen ongeveer 5 % van het totaalbedrag 
Aantekenen ƒ 2 00 

ALS STEEDS STAAN WIJ GAARNE TOT UW DIENST EN GARANDEREN U 
VOLLEDIGE SATISFACTIE 

F R I E N D S H I P P H I L A T E L I C S 

f 12 50, 
ƒ25 00 

ƒ 6 25, 

/20 00 

" C O N C O R D E " FIRST DAY en FIRST FLIGHT COVERS 
A FIRST FLIGHT OF CONCORDE 1969 3 zegels postfris ƒ2 50 FDC ƒ 3 25 
B 1976 21 Januari Eerste Commerciële Vlucht London-Bahrain ƒ 19 50 
C 1976 22 Januari Eerste Commerciële Vlucht Bahrain-Londen ƒ19 50 
E 1976 21 Januari Eerste Commerciële Vlucht Parijs Rio de Janeiro ƒ29 50 
F 1976 22 Januari Vier Bahrain Concorde Zegels en Souvenir Sheet ƒ25 00 
G 1976 22 Januari Harrison s Speciale presentatie pakket met 

4 Bahrain zegels ƒ 32 50 
1 1976 24 Mei Eerste Commerciële Vlucht Londen Washington ƒ 12 50 
2 1976 25 Mei Eerste Commerciële Vlucht Washmgton-Londen ƒ 12 50 

1976 22/24 Mei Eerste gevlogen Jersey Cover Londen-Washington ƒ 12 50 
1976 22/24 Mei Eerste gevlogen Guernsey Cover 
Londen Washington ƒ 12 50 
1976 22/24 Mei Eerste gevlogen Eiland Man Cover, 
Londen Washington ƒ 12 50 
1976 20/24 Mei Eerste gevlogen Noord Ierland Cover 
Londen-Washington ƒ 12 50, 
1976 20/24 Mei Eerste gevlogen Wales Cover Londen-Washington ƒ 12 50 
1976 21/24 Mei Eerste gevlogen Schotland Cover 
Londen-Washington 
1976 24 Mei Eerste Commerciële Vlucht Parijs-Washington 
PRESENTATIE FOLDER BRITISH AIRWAYS voor 
"CONCORDE" FIRST FLIGHT COVERS 1 - 4 
1976 26 Juni Eerste BRITISH AIRWAYS ' CONCORDE 
CHARTER VLUCHT LONDEN-PUERTO RICO (aan boord 
Minister-President James Callaghan en delegatie voor de 
Internationale Economische Conferentie) 

SPECIALE COMMEMORATIEVE R.A.F. FLIGHT COVERS 
5 Maart 1976 40 Jaar sinds Eerste Vlucht van de SPITFIRE 
8 Juni 1976 60 Jaar sinds de oprichting van 56 SQUADRON 
30 Juni 1976 50 jaar sinds eerste vlucht van Groot Britannie 
naar Australië en terug 
25 Aug 1976 60 Jaar sinds The Great SOPWITH 
15 Mei 1976 60 Jaar sinds de oprichting van 

No 50 SQUADRON 
15 Juni 1976 40 Jaar sinds de eerste vlucht van de 

WELLINGTON 
20 Juh 1976 25 Jaar sinds de eerste vlucht van de 

HUNTER , 
4 September 1976 36 jaar sinds de BATTLE OF BRITAIN 
5 October 1976 40 jaar sinds de solo record vlucht 
Groot Britanniee - Nieuw Zeeland 
4 Mei 1976 40 Jaar sinds AMY JOHNSON S VLUCHT 
GRAVESEND-KAAPSTAD 
1 Juli 1976 Laatste Vlucht 14 AIR DESPATCH REGIMENT 
TASK NO 222B (Vanaf Vliegbasis Deelen Nederland) 
15 Nov 1976 60 jaar sinds oprichting 207 SQUADRON 

Zolang de voorraad strekt zijn deze speciale covers verkrijgbaar 
@ / 2,25 per Cover of / 25,50 voor alle NEGEN Speciale Royal Air Force 
Covers, een kleurrijke onhistorische Collectie 

PHILATELISTISCH EVENEMNT VAN 1977 

Zilveren Jubileum van H.M. de Koningin ELIZABETH II. 

Naast de aantrekkelijke OMNIBUS Uitgave van de Kroon Agenten die is 
samengesteld uit bijdragen van vier en twintig Britse Gemenebest Landen 
en 72 Iraaie en historische zegels, hebben nog ruim twintig andere landen 
een bijdrage geleverd aan de viering van dit bij uitstek belangrijke PHILATE
LISTISCHE EVENEMENT 

Friendschip Philatelies heeft een lijst samengesteld waarin alle nog beschik
bare zegels en First Day Covers zijn opgenomen Deze wordt U op aanvraag 
gaarne toegezonden 
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GROOT BRITTANNIE 
Speciale aanbieding van Presentatie 
Jaar Collecties van First Day Covers 

GIFT- EN VERZAMELPAKKETTEN 

1967 
1968 

1970 
1974 
1975 
1976 

GIFT PAKKET 
GIFT PAKKET 
VERZAMELPAKKET 
VERZAMELPAKKET 
VERZAMELPAKKET 
VERZAMELPAKKET 
VERZAMELPAKKET 

ƒ11 25 
ƒ20 50 
ƒ 20 50 
ƒ70 00 
ƒ28 25 
ƒ 20 50 
ƒ 20 50, 

en Souvenir Pakketten ook van 

SPECIALE SOUVENIR PAKKETTEN 
1974 100-jarig Jubileum Geboorte 
van Sir Winston Churchill F 8 75 
1975. 150-jang Jubileum Britse 
Spoorwegen F 6 75 
Presentatie Paitketten in de 
Duitse taai 
1968 Kerstmis ƒ 4 50 1969 Sche
pen / 9 45 Concorde ƒ 9 45, Instal
latie Prins van Wales ƒ 9 45 Ka
thedralen ƒ 9 00 

FIRST DAY COVERS en PRESENTATIE PAKKETTEN: 
1974 ALLE ZES FIRST DAY COVERS 

ALLE ZES PRESENTATIE PAKKETTEN 
1975 ALLE TIEN FIRST DAY COVERS 

ALLE ZEVEN PRESENTATIE PAKKETTEN 
1976 ALLE ELF FIRST DAY COVERS 

ALLE ZEVEN PRESENTATIE PAKKETTEN 
1974 - 1976 ALLE 27 FDC s 

ALLE 20 PRESENTATIE PAKKETTEN 

/ 21.25; 
/ 22,50 
/ 34.50, 
/ 2 4 0O: 
/36 00: 
ƒ22.50, 
f 87.00; 
/ 65.00. 

SPECIAAL VOOR U I 
Onze uitgebreide Prijslijst van 16 pagina s met aanbiedingen en prijzen voor 
Zilveren Jubileum Uitgaven speciale CONCORDE Covers Motieven (39 on
derwerpen) Landpakketten (81 landen) zegels first day covers en presentatie 
pakketten van Groot Brltannië, Eiland Man, Guernsey en Jersey; en Speciale 
aanbiedingen van Samenstellingen en Collecties wordt U op aanvraag heel 
gaarne toegezonden 

73, THE STREET, ASHTEAD, SURREY, ENGELAND 
TELEFOON. ASHTEAD 76471 
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mm fDrui 
^BRIEFMARKEN-
; KATALOGE 

I Schwaneberger \ferlag 

NIEUWE 
MICHEL 
CATALOGI 

zojuist verschenen: 
MICHEL DUITSLAND 1978 IN KLEUR ƒ 12,50 
MICHEL DUITSLAND SPECIAAL ƒ 4 1 , 5 0 
MICHEL OOSTENRIJK SPECIAAL ƒ 1 7 , 9 0 
MICHEL ,,PRIVATGANZSACHEN" ƒ 2 2 , — 

in september verschijnen: 
MICHEL EUROPA-WEST ƒ 41,50 
MICHEL EUROPA-OOST ƒ 33 ,— 
MICHEL GANZSACHEN EUROPA ƒ 55,— 
MICHEL ,,Verenigd Europa" met meelopers ƒ 6,75 
NIEUWE BATTENBERG MUNTENCATALOGI: 
Grote Duitse Muntencatalogus (Arnold) ƒ 44 ,— 
Muntencatalogus FRANKRIJK, 1793 tot heden 
(Poindessault en de Mey) ƒ 75 ,— 
WERELDMUNTENCATALOGUS, 20e eeuw 
(Günter Schön) ƒ 31,50 
Kleine Duitse Muntencatalogus, met Oostenrijk 
Zwitserland en Liechtenstein, (Günter Schön) 
- oktober ƒ 8,75 

Verkrijgbaar bij uw handelaar 
Een uitgebreide folder sturen wij u gaarne toe 

AUF DER HEIDE - MICHEL IMPORT, HILVERSUM. 
Tel. 035-50011 
V. Kr. V. Veenlaan 8 1 , postgironr. 1700 

POSTZEGELVEILING 
Postbus 128 

FRIESLAND 
Leeuwarden 

O N Z E D E R D E V E I L I N G wordt gehouden op zaterdag 
10 september a.s. ten overstaan van deurwaarder Ph. B. v. d. 
Tol in het restaurant,,Onder de Luifel", Stationsweg 6 te Leeu
warden. 
Voor inlichtingen kunt u (bij voorkeur 's avonds na 6 uur) bellen 
naar tel. nr. 05100-81793 of 65803. 

Op verzoek wordt u een veilingkatalogus gratis toegezonden. 

NIEUWE KATALOGI -1978 
NVPH. Ned & OR. ƒ 10, - , België Bond ƒ 14,75, Michel Duitsland ƒ 12,50, 
Michel Euroßa West f 41,50, Michel Duitsland Speciaal ƒ 41,50, Europa Oost 
ƒ 3 3 , - , Michel Oostenri|k Speciaal ƒ17,90, Stanley Gibbons. Bntish Com
monwealth ƒ 3 5 , - ; Stamps of the World ƒ 45 , - , Hali, automaten, cat ƒ 10 , - , 
Yvert Tellier, Deel I. ƒ 17,50, Deel II ƒ 37,50, Deel III ƒ 4 5 , - ; Borek: Duitsl ƒ 10 , - ; 
Europa ƒ 5,90; Gr Britt. ƒ 7, - ; Italië ƒ 9, - ,Skandlnav leƒ 9 , - , Spanje en Portugal 
ƒ 9 , - , Argentinië, Braz, Chili ƒ 1 8 , - , Canada ƒ 7, - , Australië ƒ 7, - , China ƒ 9 , - ; 
Japan ƒ 7, - ; USA ƒ 7,- , Uno Spec ƒ 7, - , Z. Afrika ƒ 5,90; Rolzegels ƒ 8,90 
Verder: levering van alle Katalogi, albums, etc etc. Alles portovri] bij 
vooruitbetaling op giro. 1011110 t n J W. Eeckhout Bussum. 

BUSSUMSE POSTZEGEL/MUNTEN HANDEL. J. W. Eeckhout. 
Kapelstraat 20, Bussum Telefoon 02159-16288 

TE KOOP GEVRAAGD 
Naast de tiieronder met name genoemde zegels zijn wij eveneeens geïnteresseerd in de niet genoemde zegels en series, waaronder 
luchtpost, port, dienst en specimen-opdrukken, alsmede in verzamelingen van deze landen. Ook voor zegels, series en verzamelingen 
van vele andere landen bestaat interesse. Prijzen voor pracht kwaliteit. Gebruikte zegels alleen met rondstempel. 

Yvert 

Noorwegen 
63/65 450,— 
66/68 60O.— 

Perzië (Iran) 
665/696 2000,— 
680 200,— 
681 
695 
696 
717/732 
743/748 
763/778 
796/797 
815/818 
819/834 
845A/855 
872A/884 
895/911 

1200,— 
250,— 
100,— 
175,— 

50,— 
50,— 
50,— 

175,— 
400,— 

90,— 
180,— 
140,— 

Groot-Brlttannie 
46 5000,— 
105 1000,— 

300,-
400,-

1600,-
100,-

1000,-
180,-

75,-
140,-

30,-
30,-
30,-
90,-

320,-
70,-

100,-
100,-

4000,-
600,-

200,-
300,-

1500,-
150,-

Yverl 

153 
153a 
154 
154a 
155 
155a 
156 
183 
198/200 
283/86 

100, 
140,-
225,-
150,-
300,-
500,-

2000,-
1300,-

600,-
300,-

283A/286A 900,-

— 60,— 
— 80,— 
,— 150,— 
,— 120,— 
,— 150,— 
,— 250,— 
— 1000,— 
,— 800,— 
,— 250,— 

Australië 
14 
14a 
15 
1Sa 
17 
27a 
45 
46 
57 

1200,-
800,-

2500,-
1600,-

80,-
50,-

300,-
1600,-

70,-
1600,-

1000,-
600,-

2000,-
1300,-

60,-
40,-

250,-
1300,-

50,-
1300,-

400,-
500,-

600,-
300,-
800,-
600,-

35,-
5,-

90,-
600,-

13,-
180,-

Yvert 

87A 
87B 
91 
120/122 
164/167 
299/304 

Canada 
38/53 
78/84 
85/92 
118 
138 
139 
154 
155 
189 
201 
218 
243 
334 

Cyprus 
83 

225,-
1500,-

70O,-
150,-
225,-
250,-

5000,-
750,-
450,-

65,-
175,-
225,-
110,-
100,-

40,-
50,-
50,-
60,-
25,-

200. 
1200, 

550, 
120, 
175, 
200, 

3800,-
550,-
350,-

50,-
150,-
175,-

90,-
80,-
30,-
40,-
40,-
50,-
20,-

— 300,-

— 125,— 

. y^iyt^^^Z^ ^,tA. 

3000,-

300,-

1800,— 1500,— 1600,-

Yvert 

104 

Nauru 
1/14 
15/28 

3500,-

400,-
120,-

2700,-

325,-
101/,-

Nleuw Guinea (Brits) 
16/27 250,— 
26/40 200,— 
L.P. 1/13 180,— 
L.P. 14/27 180,— 
L.P. 44 140,— 
L.P. 55 500,— 

Nieuw Zeeland 
126/129 225,— 
144/147 275,— 
180/182 35,— 
188/189 160,— 

125,-
225,-

30,-
130,-

Papua 
8 300,— 250,-
81/96 200,— 175,-

325,-
110,-

200,-
160,-
150,-
150,-
125,— 
400,— 250,— 

200,-
160,-
150,-
150,-

175,-
225,-

30,-
130,-

225,-
125,-

P H I L A T E L I S T E N 
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Van Baerlestraat 140 - Amsterdam 1007 - Telefoon 020 - 72 44 90 
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AANBIEDING PRACHTCOLLECTIES 

BELEG IN POSTZEGELVERZAMELINGEN!! 
sinds 1840 alléén prijsstijgingen; inflatiebestendlg. Overal ter wereld gemakkelijk verkoopbaar, winst belastingvrij. 
Wij hebben alle door ons aangeboden collecties zo objectief mogelijk omschreven. Jaarlijkse rendementsprognose: ca. 28%; elke 
collectie beslist „PREISWERT". 

Voor iedere collectie wordt Uw tevredenheid gegarandeerd. 
Dagelijks in onze winkel te bezichtigen van 10.30 tot 15.00 uur. 

(Liefst na telefonische afspraak, omdat de kostbare collecties eerst uit de kluis gehaald moeten worden). 
Bestelnr. Bestelnr. 
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ALBANIË, per iode 1928-1957, 247 verschi l lende en 3 bloes, 
meest postfr is. Yv.frs. 1500,— 450,-
ALBANIE 1913/1963, kleine verzameling van 233 verschi l lende, 
op a lbumbladen, «raarin enige goede series. Michel '77 
netto DM. 352,—, leul< geheel, al leen l<omplete series 125,-
AUSTRALIË, fraaie en interessante parti j gebruil<t en onge-
bruil<t, zeer interessante snuffelpart i j ! Prachtpart i j ! 1300,-
BALTISCHE STATEN, leul<e verzameling Estland, Letland 
en Lithauen op Schaubel<bladen (803 zegels en 5 bloos; Yv. 
frs. ca 2500,—) 700,-
BALTISCHE STATEN, schit terende en belangri jke col lect ie 
overwegend ongebr. in KA-BE a lbum: Verregaand compleet 
(Michel 1976 DM 7097,—) 5.800,-
BELGIÉ 1893/1972, omvangri jke verzamel ing in 2 Safe-Falzlos 
Albums vanaf 1956 kompleet, meest postfr is inclusief al le 
Fosters, ook met dure Spoorweg-series (1160 zegels, 23 
blokken en 4 postzegelboekjes, Michel 1977 DM 4435,—) 
Gunst ig ! 2.150,-
BELGIË, mooie verzameling 1865/1975 waarin tallo-ze kom-
plete series, periode 1963/1975 vri jwel kompleet aanwezig 
postfr is zonder plakker. Hoge Cat.waarde! 485,-
BELGIË 1849/1963 inc l . Eupen/Malm. Leuke verzameling in 
Schaubekalbum. Michel DM 4100,— (netto). (1110 zegels + 
2 bloes) 1.800,-
BELGIË 1849/1971, mooie verzameling in Schaubekalbum 
overwegend ongebruikt . Michel DM 6540,— netto (1700 ze
gels + 36 bloes) 3.500,-
BELGIË 1849/1964, grote verzameling in 2 banden met ta l 
r i jke goede komplete series. Michel DM 8500,— netto. (1675 
zegels + 13 bloes) 5.400,-
BELGIË, enorme leuke en interessante snuffelkoop waarin 
veel klassiek 950,-
BELGIË 1849/1921 verzamel ing, overwegend gestempeld 
waarin vele leuke nummers, o.a. Yv.nrs. 66, 84/91, 100/107, 
117, 122, e t c , etc. Yv.frs ruim 1800,— ++ 450,-
BOHEMEN + MORAVIË, pracht ige co l lec t ie postfr is, ge
heel compleet met vele extra/s, zoals brugparen, plaat-
nummers, tabs, bevr i jd ingsopdrukken, ganzsachen, brieven 
etc. Totaal meer dan 700 versch. i tems; al le dure nummers 
gekeurd Prof. Gi lber t ; absoluut unieke tentoonste l i ingscol -
lect ie 1.800,-
BRAZILIÊ, verregaande complete col lect ie tot 1966. (Nrs. 1, 
2 en 3 or ig ineel aanwezig, echter in vri j slechte staat). Hoge 
cataloguswaarde. Mooie en goede co l lect ie 1.900,-
BRAZILIË 1850/1976 verregaand komplete verzameling (ge
bruikt en C'ngebruikt, dubbel verzameld) in Minkus-al l jum 
waarin tal loze goede zegels en series, o.a. al le blokken 
kompleet ; per iode 1929/1976 geheel kompleet, meestal (2x 
gebr. + ongebr.) ook Zeppel ins etc. Belangri jke prachtco l -
lect ie, waarin erg veel schaars materiaal. Torenhoge cat.w.! 1.650,-
BULGARIJE inc l . T R A C I Ë , parti jt je foutdrukken, proeven en 
rar i tei ten, zéér interessant, veel klassiek, bi jzonder geva
rieerd (ruim 100 exemplaren, waarin vele spektakulaire num
mers)! 1.500,-
DENEMARKEN, vanaf 1851/1974, totaal 675 verschi l lende ze
gels op Schaubeckbladen, waarin vele topstukken; op en
kele zegels na geheel cp l . Cat.w. netto ƒ 4.000,— 2.900,-
DENEMARKEN, vanaf 1851/1957, ca. 540 versch. zegels; vanaf 
1913 bi jna cp l . met vele schaarse waarden en series. Pracht-
kwal i tei t . Michel 1976 DM 4400,— p.o.i 
DIVERSEN, blanco a lbum, merendeels Europese landen w . l . 
leuk Belg ië ongebr. 265,-
DIVERSEN, restant-verz. Europese landen w. i . o.a. leuk 
Estland, Luxemburg, Spanje en Engeland, vri jwel al leen 
materiaa van vóór 1930 650,-
DUITSLAND (Deutsches Reich). Schit terende en zeer Inte
ressante co l lect ie brieven w. i . Lagerpost, censuur, SS-feld-
post, interniertenpost, Infia, enige hoogst zeldzame post-
waardestukken (proeven) en tal loze andere zeldzame en 
interessante stukken (ca. 200 stuks) 2.350,-
DUITSLAND, Duitse bezetting 2e wereldoor log in Rusland 
(periode 1941/1943). Zeer ui tgebreide col lect ie van 352 
brieven en kaarten in 2 Scott albums, bevattende een zeer 
gevarieerd aantal Veld- en Legioenpost br ieven. (Str. Line 
Cancels, many rare towns. Off icial Use Handstamps, labels, 
many registered, Cachets, Fieldpost Usages; an outstand
ing and world-famous co l lect ion Gold Medal int.) 9.500,-
DÜITSE RIJK, 290 brieven en kaarten met vele interessante 
f ranker ingen. Ook veldpc-st etc. 1.450,-
DUITSLAND, leuke verz. in Schaubekband 1972/1974 (zonder 
Oost), w . i . tal loze cp l . series né 1958 veelal pfr. z. plakker; 
al léén vóór 1945 Michel (netto) DM 4158,—. Modern niet ge
te ld. Gunst ig ! 2.900,-
DUITSLAND, parti j t je interessante brieven, Sudentenland. 
zeer interessant en zeldz. 975,-

26 DUITSLAND, 2e Wereldoor log 1939-45, aparte eenmalige 
Ortstagesstpl. als Feldpoststpl . 317 n o r m . form, bedars-
briefe met versch. stpin. in een systeem. Interessant object. 1.875,— 

27 DUITSE RIJK 1933-45 inc l . Boh. & Morav ië en Gen. Gouver
nement cp l . , met Chicagofahrt, Wagner , Nothi l feblok etc. 
in speciaal-album met uitvoerige beschr i j v ing , overwegend 
ongebr., resp, postfr is (DM 5100,— netto) 770 zegels en 10 
bloes 3.300,— 

28 DUITSLAND eerste Wereldoor log Sammlung von 450 versch. 
Belegen sort von den Infi. Div. über d ie Res. div., Ers. 
Landwehr bis zu den Feldpost-Stat., Heimat-Garnison. La-
zeretten, Zenzurpost, Bayerische Feldpost usw., Aptierte 
s tp l . , Einheitsstpi., usw., usw., sehr in teress. u. vielseit ige 
Sammlung im Karten 1.750,— 

29 DUITSLAND 1972/1972, col lect ie in Schaubeck a lbum, verre
gaand cp l . ; smaakvol en verstandig verzameld , geïllustreerd 
met vele interessante i tems: b lokken, a fwi jk ingen, Zeppel in-
brieven, Inflabrieven, etc. Ook Duitse ko lon iën, Danzig, 
Saar, Memel etc. Belangri jke en zéér f raa ie col lect ie. Aan
bevolen als beleggingsobject. P rach tco l lec t ieü ! 9.500,— 

30 DUITSLAND (Oost) periode 1949-74 ,,25 jaar D.D.R.". Zeer 
f raaie, gebr. absoluut cp l . co l lect ie in 4 Safe-albums; géén 
massa, afstempelingen met echt ge lopen br ieven; in deze 
staat zeer zeldzaam. Incl . Dienst en ZKD. Echt gelopen 
FDC nr. 662 etc. Michel 1976 DM 3100,— 3.000,— 

31 DUITSLAND, OOST (D.D.R.) ZKD. Grc-sse SpezialSammlung 
in 5 Banden mit einer Unzahl seltener und seltenster Belege. 
Enthalten sind samt. Dienst- und ZKD-Marken , mit post
f r isch, gebraucht und auf Brief e insoh l iessend ZKD-C für 
besondere Teilnehmer Nr 1-60 mit a l len Unterarten. ,,Ver
faul . Diensts." 1-3 Und , ,Zust , -Urkunnde" 1-2 ebenfalls 
postfr. gebraucht und auf Brief, e in heute nicht mehr zu
sammenzustel lendes Objekt dieses aussch l iess l ich bedafs-
bedingten Sammelgebietes. Über 2000 Marken 565 Briefe 
und versch. Dokumente, sehr sauber aufgemacht , beschriftet 
und mit Erleuterungen versehen. Net to oat.w. 1976 DM 
26.560,— 

32 DUITSLAND (Oost) een vri jwel c p l . pfr. prachtverz. incl. 
a l le blokken van Duitsland Oost 

33 D.D.R. (Oost-Duitsland) ZKD 1957/59, 206 versch . Briefe, bis 
auf 5 Buchstaben kpl . ! Tei lweise Mehr fach- u. Mischfrank. -
al le Stücke gepr. Heiman in 2 Br ie fa lben DM 6040,— 

34 OUD DUITSE-STATEN, voor Phi latel ie schi t terende collec
t ie van 36 versch. brieven. Zeer moo i . 

35 OUD DUITSE-STATEN, zeer grote en belangr i jke partij in 
twee boeken en in zakjes, gemengde kwal i te i t , sommige 
zegels vals of twi j fe lacht ig, echter tallo-ze mooie, luxe en 
bruikbare zegels. Hoogst interessante en zeldzame partij. 
Totaal Yv.frs. ruim 250.000, l--t-. Co l lec t ie van grote 
schoonheid en romantiek (ruim 3000 zegels) . Prachtparti j ! 

36 DUiTSLAND inc l . Beieren, Wur t tenburg en andere oud-
Duitse staten, enorme grote parti j postzegels waarin ook 
betere en schaarsere waarden, de echt dure zegels hebben 
vri jwel allen mankementen wij mogen dus aannemen dat 
deze parti j zeker is uitgezocht op moo ie kostbare postze
gels, het restant is echter nog zéér en zéér interessant: 
tal loze betere en schaarse zegels on iu tgezocht op stem
pels en var ianten; een hoogst in teressante snuffelparti j ! 
(veie duizenden zegels) 1.850,— 

37 ENGELAND 1840/1974, zeer omvangr i jke co l lec t ie van 600 
postfr isse en 490 gebruikte zegels in KA-BE album, tot 1956 
al les zéér fraai gestempeld verzameld, daarna alles onge
bruikt, nagenoeg kompleet. Pracht ige co l l ec t i e , d ie werke
li jk het predikaat , , luxe" verdient. M iche l 1977 DM 14.687,— 8.000,— 

38 ENGELAND, verregaand komplete verzamel ing in Davc-
Christal album inc l . £5 ,— Victor ia en ve le andere topnum-
mers p.o.a. 

39 ENGELAND 1840/1970. Verz. gebr. en ongebr . w . i . enige 
goede £ 1 ,— waarden (o.a. £ 1 , — zwart 1929 ongebr.). Vele 
cp l . series; (album + insteekboek met doublet ten) , ca. 140O 
ex. Yv.frs. 14.000,—. Interessante par t i j ! 5.200,— 

40 ENGELAND, ongebr. prachtcol lect ie to t 1974; iets gespe
cia l iseerd in Borek-album vanaf 1929 verregaand cp l . o.a. 
pfr. Puc-pond; Phosfcfgraphits e t c , etc. Luxe prachtcol
lect ie 8.500,— 

41 ENGELAND 1951/73 prachtige verz. in Borek-a lbum verre
gaand cp l . Zonnebl . cat.w. ƒ6000,—. Interessante col lec
t ie ! 2.950,— 

42 ENGELAND, enorme grote snuffeldoos waar in tal loze goede 
zegels en series, br ieven, kaarten, een a l b u m cyl inderbiocs, 
album klassiek (vóór 1900). Een d room van een parti j , die 
zeer grondig uitgezocht dient te w o r d e n , (Vele duizenden 
exemplaren). Gunst ig! 3.800,— 

43 ENGELAND en IERLAND, aardige verz. 1841/1974 w. i . vooral 
na 1930 bijna al le goede zegels en ser ies vertegenwoordigd 
z i jn : o.a. phosforgraphits 1959 cp l . pfr. en bi jna al le andere 
schaarse fosfor-series, cat.w. Zonneb l . ƒ 8.000,— 3.100,— 

20.000,-

1.950,-

3.950,-

1.550,-

19.500,— 

5 0 8 lULI-AUGUSTUS 1977 



Bestelnr. 
44 ENGELAND en KANAAL EILANDEN, leuke interessante 

snuffelkoop waar in veel avontuur, merendeels materiaal van 
né 1940, echter ook wel wat ouder materiaal Tal loze kom-
plete series, zc-wel gebr als o n g e b r , veelal postfris Cat w 
ruim ƒ 2 350,— + + netto Gunst ig ' 
ENGELAND en KANAAL EIL gespec col lect ie vanaf 1966 
(bijna cpl ) 560 zegels pfr plus postz -boekjes Prachtcol-
lectie Zeer hoge cat w 
ENGELAND en KANAAL EILANDEN, prachtige parti j (han-
delarenstock), in komplete postfr isse series, mcl b lokken en 
Automaatboekjes, ook blokken van 4 etc Cat waarde Zon
nebloem ruim / 9 500,— +-I- Postkantoorpri js ƒ 2 000,— 
nieuwtjes, abonnementspr i js ca ƒ 2 800,—, ook de goede 
en dure series gewoon nominaal geteld Spotkoopje ' 
ESTLAND, pracht verz 1919-1939 vri jwel geheel cpl met 
vele extra/s zoals Yv nr 6 dubbeldruk en een aantal interes
sante proeven, resp zegels onget met velrand etc Zeer 
interessante en zeldzame co l lec t ie (meer dan 200 ex )i 
ETHIOPIË, enorm leuke en goede parti j gebr en ongebr 
waarin vele goede zegels en series schit terende veelzi j
dige snuffelkoop 
EUROPESE LANDENVERZ KLASSIEK in n Schwaneberger 
album, uitsl mater iaal van vóór 1920, de kwaliteit is over het 
algemeen zeer goed te noemen Bijzonder goed zijn ver
tegenwoordigd Be lg ië Yv frs 3000—, Denemarken Yv frs 
2000,— IJsland 2000,— , Finland 150O,—, Frankrijk 3600,—, 
Italië w i c a cp l Garrabaldi Luxemburg Yv frs 3000 — 
Oostenrijk etc Totaa l Yv frs 30 é 35 000 — Zeer fraaie en 
interessante, ongepluk te Old-timeri Gunst ig i 
FINLAND 1860/1958, interessante verz met doubletten waarin 
voor de special is t wel wat avontuur ' 
FINLAND sch i t terende en verregaande cpl col lect ie, ock 
de kwaliteit is b i jzonder goed te noemen 
FRANKRIJK, grote stempelverz klassiek in dik Stockboek 
FRANKRIJK, leuke snuffelpart i j w i vele kcmplete series 
en betere nummers, ook veel eenvoudig materiaal en klas
siek Zeer interessante parti j Guns t ig ' 
FRANKRIJK, grote parti j ten dele in schrif ten geplakt, w i 
talloze goede en gezochte nummers Yv frs ruim 30 000,—I- + 
prachtpart i j ' 
FRANKRIJK, fantast isch mooie en goede partij waarin ta l 
loze komplete series en goede waarden overwegend ge
bruikt, doch ock veel ongebruikt en postfr is, ook doublet
ten, postal h istory, poststukken, FDC/s ganszachen, mooi 
klassiek, spoorwegen, port, proeven etc , etc Een droom 
van een part i j , zéér veelz i jd ig, welke zeer zorgvuldig ui tge
zocht dient te worden Enorme hoge cat waarde, belangri jke 
koop' (ca 4000 zegels) 
GEHELE WERELD Postal History lot partij brieven en 
kaarten u i ts lu i tend interessante stukken zoals censuur, 
noodpoststempels, cmdere l la /s op gelopen brieven, dienst, 
port, mi l i ta i r - en ve ldpost etc (106 brieven en kaarten 
zeer gevarieerd, hoogst interessant) ' 
GEHELE WERELD Enorme doos met vele duizenden zegels 
w I aardig Neder land Engeland, Spanje, Duitsland etc 
Prachtige snuffelpart i j w i absoluut veel avontuur zit Meer
dere interessante en zeldzame vondsten gegarandeerd ' 
Enorme hoge cata logus-waarde ' ' 
GEHELE WERELD Grote koffer vol met stockboeken zak
ken a lbumbladen met vele duizenden zegels w i leuk Ne
derland, Zwi tser land, Engeland, etc etc Prachtige en be
langrijke snuffelpart i j Zeer gunst ig, absoluut goede winst
mogel i jkheden' 
GEHELE WERELD Zeer grote co l lect ie ganszachen en aero-
grammes waarin ta l loze zeldzame schaarse en interessante 
stukken bi jzonder gevar ieerd, veel klassiek o a USA, Por
tugal, San Mar ino , Zemstvo-Rusland Roemenie, België, 
Luxemburg IJs land, Denemarken Aziat ische landen etc 
etc Ook vele exemplaren met interessante en goede af-
stempel ingen, spec imen opdrukken Proef-ganszachen 
Hoogst interessante belangri jke veelzi jd ige en schitterende 
koop' (ruim 2300 exemplaren) Prima kwali tei t 
GEHELE WERELD Enorme grote col lect ie br ieven, klas
siek en modern van de gehel ewereld, o a heel mooi Zwit
serland Oostenr i jk, Ital ië Vat icaan, Spanje Canada Duits
land, U S A , Skandinavie, Ned Indie Curasao, Rusland, 
Suriname etc , etc , al len echte brieven en kaarten (geen 
FDC's) z g Bedar fsbne fe " Zeer gevarieerd met tal loze 
interessante Postal History stukken o a veel censuur, ve ld
post en mi l i ta i rpost , aangetekend, veel 19e eeuws materiaal, 
ook vóórphi la te l ie , etc , etc , vr i jwel ui tslui tend echt gelo
pen stukken, gezien de tal loze fraaie, zeldzame gezochte 
stukken is een gemidde lde pri js van ƒ 1 50 per brief bepaald 
een spc tkoop je ' Hoogst interessante en veelzi jdige pracht-
koop' (ruim 7200 br ieven, luxe kwaliteit) 
GEHELE WERELD Kistje met leuk zeer gevarieerd mate
riaal van vele landen w i vele goede en hooggenoteerde 
zegels, vri jwel a l leen courant en verkoopbaar materiaal 
vrijwel geen o l iestaten e d leuke en interessante koop, 
enorme hoge cata logus waarde' 
GEN -GOUVERNEMENT 1939-43 Zeer grote speciaalverz 
van meer dan 800 nummers en 40 Poststukken blokken van 
4 etc Unieke tentocnste l l ingsco l lec t ie 
GRIEKENLAND 1863/1913 Lot overwegend grote Hermeskop
pen in pracht ige kwal i tei t alsmede wat betere waarden 
Olympiade 1896/1906 Interessante parti j Yv frs 9200,— 
(130 ex ) 
GRIEKENLAND 1896/1970 Grote speciaal verz ongebr Vr i j 
wel geheel cpl w i o a beide Olympiade series etc 
GRIEKENLAND 1861/1940 Stockboek met vele betere waarden 
WO grote en k le ine Hermeskoppen, alsmede Griekse Geb 
ook een aantal rar i te i ten Specimenopdrukken, kaarten en 
brieven Yv frs r ium 12 000— (460 e x ) Een uitzonderl i jke 
interessante en zeldzame parti j Gunst ig ' 
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3 800,-

Bestelnr. 
66 GRIEKENLAND verzamel ing 1945/1973 in Schaubek album 

achter Hawid streken w i vele complete en gezochte series 
Leuke ko l lek t ie ' 650 — 

67 GRIEKENLAND 1951/1969 verzameling g e b r , w i vele kom
plete series o a 604/609 618/621, 713/723 etc , etc Ook 
blokken van vier en enige betere series 2x, ook doublet ten 
Y v f r s 1500,— 375,— 

68 GRIEKENLAND en KRETA bijna cpl pracht co l lect ie tot 
1940, al le zeldzame nummers gekeurd Yv f r s ruim 15 000— 5 000 — 

69 HONGARIJE, 1945/58 837 versch zegels en 11 b lokken, 
bijna cpl Y v f r s ca 4 000— 1200,— 

70 HONGARIJE, schi t terende col lect ie, zeer fraai opgezet 
vanaf 1945/70 vr i jwel cpl met vele extra's Méér dan 100 
versch bloes Pracht ig beleggingsobject p o a 

71 HONGARIJE Belangr i jk ecol lect ie, voor 1960 geheel kom
pleet, waarin tal loze zeldzame schaarse en gezochte num
mers o a nrs 1 t/m 6 2 UPU blokken (Michelwaarde netto 
DM 1800,—) werkmanblok enige brieven etc , etc , de ze ld
zame en belangr i jke nr 2 gekeurd , ,Pfenniger", over 't a l 
gemeen IS de kwal i te i t bi jzonder goed te noemen Pracht 
object, Michel '77, 16 é 17 duizend Mark netto Y v f r s ca 
35 000,— 6 800,— 

72 HONGARIJE Col lec t ie van 1524 verschi l lende en 10 blek 
ken met vele komplete series en goede waarden Yv frs 
ruim 5000— Koop je ' 750,— 

73 IERLAND Leuke parti j gebruikt mcl doubletten zeer veel
zi jdig met vele komplete series en hoge waarden Yv frs 
3000, 1-+ over t algemeen erg goede kwali tei t al zit 
er wel een percentage 2e keus m (ca 5% met geteld) 550,— 

74 IERLAND Enorm grote en goede partij mcl doublet ten, 
merendeels gebruik t doch ock wel wat postfr is, vele kom
plete series en topwaarden Belangri jke prachtkoop, enorm 
hoge Cat waarde ' Y v f r s ruim 4000, H - 850,— 

75 IERLAND 1972/73 co l lect ie van ca 280 versch zegels met 
topwaarde, o a re-engraved 1935 op Safe bladen Vri jwel 
cpl co l lec t ie Michel 76 DM 3280— p o a 

76 ISRAËL Col lec t ie Plate-blocs pfr 1950/60 mcl Luchtpost 
cpl , vri jwel cpl co lect ie w i ook een prachtblok Menorah 
(1000 pr 1952) (170 items is 680 postfrisse zegels 950,— 

77 ISRAËL 1948/1976 Mooie col lect ie in 2 luxe Lindner a lbums, 
verregaand kompleet (postfris met Tap kompleet 1962/1976) 
en een grote snuf fe lcol lect ie gebruikt w i ook voor lopers, 
brieven ganszachten etc etc Zeer interessante part i j , 
cat w ƒ6 000 — (ca 2000 Ex ) 2 350,— 

78 ISRAËL 1948/1975 Prachtige verzameling m Leuohttum 
Ringband vanaf 1969 kompleet met TAB (693 zegels en 10 
b iccks Michel DM 1386—) 7 5 0 , -

79 ITALIË KKIeine verz FDC's 1955/75 (75 stuks) m Importa 
FDC-album 170,— 

80 ITALIË Col lec t ie FDC s 1956/62 (88 ex ), w i o a Miche l -
angelo-ser ie cpl , alsmede Yv 845/847, Europa 1956 etc 
Gunst ig ' 475,— 

81 OUD ITALIAANSE STATEN, 7 klassieke brieven Toscane nr 
13 Kerkstaat nr ie (strip van 4) en nr 13 etc Zeer hoge 
cat w Hier en daar wat kleine mankementjes 525,— 

81 JOEGOSLAVIË 1944/75 Schit terende cpl pfr verz , mcl 
blokken luchtpost etc Luxe col lect ie bijna 20 0 0 0 — Y v frs 6 500,— 

83 JOEGOSLAVIË 1945/1960 Col lect ie ongebruikt, resp post
fris verregaand kompleet, slechts enkele series missen, 
ui ts lui tend komplete series en blokken Yv frs 5496,— Gun
s t ig ' 1 400,— 

84 LITHAUEN Vri jwel cpl verz waarin vele interessante va
rianten proeven etc , o a ook Lp 44a (centre renversé) als
mede Lp 44 in ongetande str ip en proef van deze serie 
(staat m Sanabria) Lp nr 89A (opl 500 ex ) Zéér interes
sante en belangr i jke co l lec t ie ' 2 900,— 

85 LUXEMBURG co l lec t ie 950 versch zegels plus 8 b lokken, 
overwegend gest Prachtcol lect ie Michel netto DM 8450,— 
IS ca Yv frs 14 500 — (1976) Belangri jke en zeldzaam 
mooie co l lec t ie met vele topseries gebruikt 5 500,— 

86 LUXEMBURG 1852/1968 Aardige verzameling van 790 zegels 
en 3 blokken Micihel 1977 DM 3500— Gunst ig ' 1150,— 

87 MEMEL co l lec t ie van 234 versch verregaand cpl mcl 
vele zeldz nummers 1 100,— 

88 MONACO prachtco l lect ie klassieke pcstwaardestukken, 
opgezet volgens Ascher catalogus, zeer zeldzaam en fraai 
geheel (60 versch ex ) 895,— 

89 MONACO 1891/1963 Verzameling op albumbladen vanaf 1945 
verregaand kompleet (637 zegels en 1 blok Michel 1977 DM 
2900—) Guns t ig ' 1200,— 

90 MONTENEGRO (Duitse Bezett ing 1943/44) Ongebruikte resp 
postfr isse prachtco l lect ie absoluut cpl de zeldzame en 
kostbare Michel nr 19 )opl slechts 1000 ex ) Met cer t i f i 
caat van echtheid Michel DM 4100,— Zeer zeldzaam en 
interessant gehee l ' 3 400,— 

91 NEDERLAND Schi t terende col lect ie in 2 banden, gespecia
l iseerd kpl zonder dienst. Telegram, etc Geheel o n g e b r , 
pracht ige kwal i te i t p o a 

92 NEDERLAND 1864/1940 kleine verzameling gemengde kwa
l i teit waarin vele betere en bruikbare nummers o a nr 5, 
27 41 43 (2x) 66 90/100 (nr 100 heeft klem kort tandje), 
82/83 133, 199/202, 207, 208/211, 212/219, etc , etc Cat waarde 
ƒ 1 500 — 825,— 

93 NEDERLAND Partij FDC s uitslui tend vóór E 60 ever 't a l 
gemeen goede kwal i te i t enige oudere opengesneden, echter 
wel al le covers gaaf Prachtige parti j , vee schaarse covers 
aanwezig ' 2 350,— 

94 NEDERLAND Leuke snuffelpart i j w i o a een goed exem
plaar van de oranje 10 gulden nr 80 gebruikt alsemede 50 
betere Automaatboekjes ook veel eenvoudig materiaal en 
iets overzee Guns t i g ' 4 300,— 
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Bestelnr. 
95 NEDERLAND 1852/1975 Enorme grote part i j , handelaren-

voorraad, m schrif ten geheel u i tgeplakt en ui tgepr i jsd, 
gcede kwali tei t , tal loze goede zegels en series in aantal
len, veel weldadigheid en hoge waarden kinder- en zomer-
series etc , etc Prachtige part i j , geschikt voor vele doe l 
einden o a winkelverkoop, ge ldbe legg ing , verkoop op beurs 
of postzegelmarkt, stempel- studie etc , etc Over t a lge
meen zijn alle kom«lete series ui tgepr i jsd op 80% catalogus 
en de losse waarden op 70%, totaal voor een bedrag van 
ƒ 38 105 —, de totale catalogus-waarde is 48 a 50 duizend 
gulden Zeer gunst ig, partij met enorme mogel i j kheden ' 26 500 — 

96 NEDERLAND, Stockboek met u i ts lu i tend komplete series 
postfr is zonder plakker leuke en goede koop, zeer gunst ig ' 1 5O0 — 

97 NEDERLAND Prima partij zegels w i vele zeer mocie en 
goede exemplaren Ook overzee incl oud Indië en Indo
nesië, vele topnummers aanwezig o a Neder land nrs 80, 
101, 104/105, 130/131, 136/138, 592/595 (2x), etc , etc , aan de 
lage kant getaxeerd is de totale wmkel-aanschafwaarde 
ƒ17 000—, minder mooie exemplaren etc met geteld 
Praohtpartij zeer geschikt voor handel etc Guns t ig ' 12 800,— 

98 NEDERLAND Kistje met zegels u i ts lu i tend ro l tanding 1925/ 
1933 gebruikt , ongebruikt en postfr is, ook veel in b lokken 
en str ippen, vele schaarse en dure soorten aanwezig, pr ima 
kwali tei t zeer gevarieerd, geschikt voor vele doeleinden 
Hele pracht ige en zeldzame par t i j ' Gat w ƒ 12 800,— ++ 9 500,— 

99 NEDERLAND Enorme parti j FDC s handelaren of beleg-
gings- lot Zeer gevarieerd, maximaal van een soort 10 
exemplaren, uitslui tend materiaal van voor 1970, vele oudere 
soorten uit de jaren '50 en 60 aanwezig, al leen pr ima kwa
l i teit Enorme hoge cat waarde Guns t ig ' 6 860 — 

100 NEDERLAND Prachtige verzameling gebruik t en ongebruikt 
waarin tal loze goede series, ook veel zonder plakker Gun
s t ig ' 8 400 — 

101 NEDERLAND en O R Dik stockboek met du izenden zegels, 
ook vele komplete series veelal postfr is zonder plakker, 
ook een enveloppe met FDC s cat waarde ruim / 6 20O,—I- + 
Leuke interessante koop' 3 100,— 

102 NEDERLAND 1923/1969 Verzameling in Davo-album onder 
Hawid , merendeels POSTFRIS zonder p lakker w i ta l loze 
goede en gezochte series c a Olympiade '28 A N W , Pe
r iode 1933/1969 vri jwel kompleet, sommige series gebruikt 
of met plakker aanwezig cat waarde ca ƒ 12 000,— 7 200 — 

103 NEDERLAND Automaatboekjes Prachtco l lect ie van 100 
boekjes uit de serie 1 t/m 17, vr i jwel a l leen zeer dure en 
ongewone boekjes o a nr 10a versn i jdmg, een aantal 
dure uit de 6 en 9 serie, te lb lokken etc etc Prima kwa
l i teit Postfr is ' Gunst ig ' 4 850 — 

104 NEDERLAND Zeer grote parti j br ieven en kaarten, vri jwel 
uitsl goed leesbare stempels w i vele schaarse nrs c a 
k lemrond spoorstempels, groot rond, puntstempels, port 
op brief etc etc overwegend materiaal van voor 1925, ook 
veel vor ige eeuw ( Ie, 2e en 3e emissie) Schi t terende en 
zeldzame parti j w i vele spektakulaire stukken (1850 br ie
ven en kaarten) 14 000,— 

105 NEDERLAND, verz ongebr resp postfr is in 2 Davo-Cnstal-
albums, over het algemeen goede kwal i te i t , bij sommige 
oudere zegels gom vals of twi j fe lacht ig, wel a l le zegels or i 
g inee l , vele zeer goede en gezochte zegels en series, ver
regaand cpl verz ' Cat w ƒ23 000,— 11000 — 

106 NEDERLAND Automaatboekjes schi t terende part i j , al leen 
uit de boekjes 1 t/m 17' w i vele betere teksten ook versni j-
d ingen, telblokjes, kaftparen, var ianten, spec imen etc , etc 
Prima Studie-col lect ie w i diverse uiterst ze ldzaam' (150 
postzegelboekjes, postfr is, vri jwel a l leen de betere) Gun
s t ig ' 3 200,— 

107 NEDERLAND en OVERZEE Koffer met dozen, stockboek-
jes, albums etc van Nederland en Overzee Hoogst inte
ressant en belangri jke kcop w i ta l loze goede zegels en se
ries, ook postfr is, Automaatboekjes, FDC s, etc , etc , cat 
waarde ruim ƒ28 000, \- + , Gunst ig , zeer geschikt voor 
postzegelhandel of belegger ' 13 OOO,— 

108 NEDERLAND en OVERZEE, incl Rep Indonesië Grote 
doos met vele duizenden zegels, waar in o a veel emissie 
1872, onuitgezocht op tanding, ook veel k lem en eenvoudig 
materiaal Een zeer fraaie post in deze praohtpart i j is Ned -
Indie waarin vele hooggenoteerde zegels Pracht avontu
rierparti j ook geschikt voor handel etc Cat waarde is 
voorz ichtmg geschat 11 a 12 duizend gu lden, 2e keus met 
geteld 3 950,— 

109 NEDERLAND en OVERZEE, incl Rep Indonesië Grote 
does met vele duizenden zegels w i o a vele betere tussen
waarden portzegels emissie Bontkraag etc , etc Ook veel 
k lem en eenvoudig materiaal vele cpl series Pracht avon-
tuurpart i j ook zeer geschikt voor handel rui l rondzend-
verkeer etc Cat w is voorzicht ig geschat ƒ 9 500— 2e keus 
met geteld Schitterende en veelz i jd ige prachtkoop ' 2 950 — 

110 NEDERLAND en OVERZEE Kistje met leuk mater iaal , zeer 
gevarieerd Ook veel klein en eenvoudig materiaal, echter 
cok veel cpl series en goede tussenwaarden en topwaar-
den Cat w rui mƒ2 3 0 0 — + 4 - Bi jzonder aardige en inte
ressante koop ' 950 — 

111 NED INDIË 1864/1949 schit terende gespecia l iseerde pracht
co l lect ie w i o a gebruikt en ongebru ik t nr 1 (6x) plus 
prachtstr ip van 3 Emissie 1870 vri jwel m al le tandingen 
kompleet nr 171f met NVPH-cert i f icaat 246/265 33b (gebr 
en o n g e b r ) , Port 5/13 cpl m al le tandingen voorts vele 
proeven rariteiten etc , etc Een hoogst interessante en 
zeldzame co l lec t ie ' p o a 

Bestelnr. 
112 NEP -INDIË Enorme grote co l lec t ie op brief, totaal ca 

3500 brieven en kaarten verzameld op plaatsnaam waarin 
ook Brandkast Tre in- en Scheepsstempels, censuur etc , etc 
Zeer grote en belangri jke col lect ie Kwal i te i tsobject van de 
eerste orde ' ' p o a 

113 NED-INDIË pracht ige en belangr i jke stempelcol lect ie in 
grote doos met veel klassiek mater iaa l , fantastisch mooie 
col lect ie vol avontuur' 3 500,— 

114 NED -INDIË Leuke co l lect ie brieven en kaarten, ook vl ieg-
brieven, veel klassiek zeer gevarieerd Romantische praoht
part i j ' (ruim 150 brieven en kaarten) 1 250,— 

115 NED -INDIË 1864/1951 n droom van een part i j in een doos 
waarin tal loze goede en gezochte zegels en series, 1x een 
col lect ie IS er verregaand kompleet uit te halen, voor de 
special ist tandingen stempels etc , (ca 2800 zegels w i 
verschi l lende topwaarden enorme hoge cat waarde)' Gun
s t i g ' 2 500,— 

116 NED -INDIË en REP INDONESIË Zeer interessante onuit
gezochte partij m een doos Niet eenzi jd ig maar bijzonder 
gevarieerd, o a Revolutie per iode Japanse bez , afwijkin
gen proeven foutdrukken br ieven, FDC s, Noodfrankerin-
gen etc ENORM hoge cat w Vol avontuur Gunst ig ' 550,— 

117 NED-INDIË en REP INDONESIË Zeer leuke en interes
sante snuffelparti j in doos Hoge cat w , vele schaarse en 
betere zegels' 395,— 

118 INDONESIË Col lect ie Weense Drukken Leuke verz waarin 
meerdere series tot de 25 Rupiah Guns t i g ' 235 — 

119 NED ANTILLEN Grote parti j Ie dag enveloppen m prima 
kwali tei t (merendeels onbeschr ) praohtpart i j cat w ruim 
M 500 — 730 — 

120 NED ANTILLEN en C U R A C A O Bi jna complete prachtcol
lectie in album p o a 

121 NOORWEGEN, 1856/1957 ca 510 versch zegels in KA-BE 
album incl vele Kabinetstukken vanaf 1910 compleet Nieu
were uitgiften postfr is Prachtcol lect ie Yv frs ca 6000— 2700,— 

122 NOORWEGEN Prachtcol lect ie van 1855/1972 vri jwel geheel 
compleet , manco Yv nr 40 over het geheel genomen zeer 
goede kwali tei t , enige zegels iets minder mooi Een aantal 
afwijkende tandingen extra Yv frs ca 14 500— 5 00O — 

123 OOSTENRIJK Zeer grote co l lect ie Schwarzdrucken waarin 
ook enkele van de al lereerste en al lerzeldzaamste (Oplage 
slechts 500 ex al len genoteerd in de Oostenr i jk -cat ) 1 650,— 

124 OOSTENRIJK Col lect ie I e Emissie en Lombardije-Venetie 
met diverse afstempel ingen in 2 s tockboekjes Interessante 
studiecol lect ie Ruim 150 exemplaren 950,— 

125 OOSTENRIJK Partij k lassieke br ieven en kaarten in prima 
kwali tei t ook voorphi la te l ie etc , veel T i ro l Bohemen etc , 
zeer gevarieerd een schi t terende en interessante post voor 
de Oostenri jk-Stempelverzamelaar (500 br ieven en kaarten) 3 850,— 

126 OOSTENRIJK Zeer leuke verzamel ing 1850/1974 waarin vele 
goede en gezochte series c a Lp 12/31, 390/404 489/494, 
794/797, 788/790 etc etc , ongeplukte co l lec t ie 1 050,— 

127 OOSTENRIJK 1945/1975 Mooie verzamel ing, verregaand 
kompleet veelal postfr is zonder p lakker ook iets gebruikt, 
geïl lustreerd met enige brieven Prachtco l lec t ie ' (Michel 
1977 DM 3300—) 1 450,— 

128 OOST-EUROPA KLASSIEK Enorme dcos met postzegels 
van o a Polen Hongari je Bosnië Est land Tsjechoslowakije 
Roemenie Letland Rusland Joegoslav ië etc , etc vrijwel 
ui tslui tend materiaal van voor 1930 ook mooie oude brieven 
en kaarten absoluut onui tgezocht cp tandingen en stem
pels typen afwi jkingen etc Een zeer gevarieerde praoht
partij w 1 vele schaarse en zeldzame zegels, incl vele ra
riteiten proeven afwi jk ingen pracht ige afstempelingen etc 
Een droom van een snuf fe lkoop, zeer geschikt voor de 
speciaal-verzamelaar vele b i jzonderheden gegarandeerd' 
(enige duizenden) Belangri jke koop Gunst ig en zeldzaam 
geheel ' ' 2 850 — 

129 POLEN Postfrisse prachtcol lect ie 1945/60 gespecial iseerd, 
w I een aantal interessante resp un ieke afwijkingen Zeer 
mooi kwal i te i ts-cbject ' p o a 

130 POLEN periode 1918/58, ca 1050 zegels en 13 blokken ver
regaand cpl Yv frs ca 6300— Een prachtco l lect ie 2 000 — 

131 POLEN periode 1860/1939 Ten dele gespecia l iseerde col lec
t ie van meer dan 1100 zegels met nummer 1 en vele goede 
nummers blokken brieven en doub le t ten Yv frs 4000— 1 10O — 

132 POLEN periode 1918/63 Col lect ie van 1100 verschil lende 
zegels en 5 blokken op Sohaubeckbladen Hoge cat waarde' 695 — 

133 PORTUGAL 1853/1961 Prachtcol lect ie vr i jwel cpl (Incl blok
ken e t c ) Y v f r s 19 000— (1350 stuks) 5 800,— 

134 PORTUGAL 1964/1968 Kompleet m insteekboek (Michel 
'77 DM 413 —) 175 — 

135 PORTUGEES INDIA 1871/1960 Pracht ige col lect ie verre
gaand cpl , incl Luchtpost dienst etc op Yvert-bladen Yv 
1/553 Y v f r s 7 300,— Prachtco l lec t ie ' 1850,— 

136 10O JAAR POSTZEGEL Schit terende smaakvol le motief-
ool l ten dele in vel len (k leinbogen) FDC's gedenkbloks, 
w I vele goede zegels en series zoals Itep 1952, Frankrijk 
Blok 1 ongebr , Zweden 399/403 m cp l velletjes België 
vele semie-off ic iele blokken 807/810 in cp l velletjes van 25, 
Finland 1956 Tête-Bêche in cpl vel Frankr i jk nr 841 m cpl 
vel let je van 10 met randtekst 830/833 m cp l vel Amphilex 
blokken Luxemburg 453/54 in blok van 4 -I- luchtpost en 
FDC, Polen 1960 De bi jzonder ze ldzame kleinbogensatz 
(zie Michel DM 1000—) etc etc Ta l loze vignetten, uit
gif ten ongetand stempels etc (940 zegels) 5 800 — 

137 ROEMENIË Enorme grote en belangr i jke snuffelkoop w i 
tal loze komplete series brieven postwaarde-stukken etc 
Zeer goede en interessante snuffelpart i j w i vele schaarse 
en goede nummers prachtkcop Guns t i g ' 600,— 
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Bestelnr. 
138 RUIMTEVAART verzamel ing overwegend pfr met o a gou

den en zilveren zegels vele ongetande series tal loze dure 
blokken o a van Paraguay Tchad Jemen etc etc Sieger 
netto DM 2 000— De nieuwt)es-aanschafpri|S bedroeg ruim 
M 8 0 0 — Prachtpart i j i Nu 580 — 
RUSLAND FDC-col lect ie van 350 versch onbeschreven 1 300 — 
RUSLAND Specimen co l lect ie in groot Russisch Minister 
album Een ui tzonderl i jk moei en zeldzaam album waarin 
252 ex (waarschi|nli(k uniek) O a Zeppel ins Highly rare 
and interesting co l lec t ion of Specimens in special large 
Prime-Minister Presentation album with Russian Inventory 
A very fine and extremely rare album probably unique (Most 
of the items showing parts of the word Obrazetz (Speci
men) Formely The famous Kurt Adler col lect ion New York 22 500 — 
RUSLAND aardige verz in Schaubeck-album waarin de 
schaarse jaren 1940/50 zeer goed vertegenwoordigd zijn 
Yv frs ca 3500 — 1 230 — 
RUSLAND periode 1865/1944 Prachtcol lect ie in 2 banden 
van 1086 versch ex en 13 bloes met iets Levant en 
Oekraïne Michel Mark 1976 DM 4400— De schaarse jaren 
zijn in deze col lect ie zeer goed vertegenwoordigd 2 300 — 
RUSLAND Tentoonste l lmgscol lect ie klassiek Zeer fraai en 
gespec in 5 banden waarin c a vele brieven met interes
sante afstempelingen blokken van 4 etc (Meerdere malen 
bekroonde col lect ie papieren en medail les ter inzage en 
worden bij de co l lect ie geleverd) p o a 
RUSLAND Speciaal co l lec t ie periode 1905/30 (gebr en on 
g e b r ) 632 zegels plus 45 covers incl vele zeldzame tan-
dingsvarianten bv l inks-rechts boven of onder ongetand 
specimen opdrukken proeven zeldzaamheden op brief en 
vele andere cur iosi te i ten Gold medal niveau volkomen 
authentiek Door een geniale vooraanstaande Russische f i 
latelist in meer dan 40 jaar bi jeengebracht Deze grote f i la
tel ist IS een van de schri jvers van het beroemde Ts i l l ig i r ian-
handboek Uitvoerige documentat ie over deze beroemde 
col lect ie voor belangstel lenden grat is op aanvraag ver
kri jgbaar 
RUSLAND Enorme grote en belangri jke snuffe lkocp w i 
tal loze komplete series brieven rariteiten b lokken ve l -
delen postwaardestukken etc ook heel mooi klassiek w i 
zer gevarieerde afstempel ingen etc n droom van een avon-
turen-parti j die zeer zorgvuld ig uitgezocht dient te worden 
n absoluut cnui tgezochte parti j vele interessante en zeld

zame vondsten gegarandeerdi (enige duizenden zegels) 
ENORME cata loguswaarde' ' 
RUSLAND Grote speciaal -col lect ie portzegels 1924/1925 
RUSSISCHE GEBIEDEN KLASSIEK Enorme grote en zeer 
interessante snuffelpart i j waarin tal loze goede zegels en 
series o a Batoum Ukraine Zuid-Rusland Armenië Azer-
baidjan Georgië Aziat isch Rusland Tanna-Touva Balt ische 
Staten etc etc Ook interessante foutdrukken en Cinderel
la s Zeer gevarieerde en hoogst interessante co l lect ie 
enorme cat w < Over het algemeen is de kwali tei t bi jzonder 
goed te noemen al zi jn sommige zegels vals of twi j fe lach
tig Ruim 6000 exemplaren 3 800 — 
SAAR 1920/50 Leuke verz op Schaubeck-bladen waarin o a 
cpl Volkshi l fe-serie vanaf 1947 cpl zonder bloes Michel 
DM 2980 — 1 500 — 
SAAR 1920/59 Leuke verz (400 ex ) Michel DM 1395 — 800 — 
SAAR 1920/34 Leuke verz in cpl series Michel DM 1500— 
(169 stuks) 825 — 
SAN SALVADOR Fraaie en interessante col lect ie klassieke 
Ganzsachen waarin vele interessante afstempelingen br ie
ven en kaarten 850 — 
SPORT Kistje met sportzegels van de gehele wereld waar
in tal loze komplete series en betere waarden ook zeer 
zeldzame zegels o a van Zuid-Amerika Afr ika Europese 
landen etc Ook wat doublet ten Het aeheel is echter bi jzon
der gevarieerd en bevat veel schaars en ouder materiaal 
Prachtkoopi (Totaal ruim 3000 zegels waarvan minstens 
2000 versch cat w netto ca ƒ 3 800—) Gunst ig i 675 — 
SURINAME Grote parti j I e dag env (FDC s) merendeels 
onbeschreven m perfekte kwal i tei t zeer gevarieerd vanaf 
E l l tot heden cat w ruim ƒ 2 000— Koopje vele zeer 
schaarse soorten aanwezig ' 850 — 
SURINAME 1873/1975 Pracht ige partij w i tal loze goede ze 
gels en series zeer gevarieerd ook veel kompleet gebruikt 
en ongebruikt incl een zakje met een aantal interessante 
varianten en proeven zeldzame pracht partij een verregaand 
komplete co l lect ie (2500 zegels waarin zeker 60O versch i l 
lend Enorme eatalogus-waarde)i Belangri jke koopi 3 250 — 
TANNA-TOUVA een vr i jwel cpl col lect ie incl Locals 1943 
alsmede enige brieven en rariteiten plus de speciaal cata
logus 4 250 — 
TRIEST A (Italiaans) Col lect ie van 304 versch ev mol 
Pakket en Porto (Het gehele gebied compleet) Michel 
1974 DM 2550 — 1 950 — 
TSJECHO-SLOWAKIJE per iode 1918/58 Coli van méér dan 
1000 zegels en 17 b lokken Vanaf 1945 verregaand cpl Yv 
frs ca 5500 — 1 450 — 
TSJECHO-SLOWAKIJE Fraaie Ganzsachen co l lect ie (Enige 
honderden ve rsch ) Zeldzaam geheel 875 — 
TSJECHO-SLOWAKIJE Grote col lect ie FDC s Prmia kwa
l i teit Periode 1948/70 675 — 
TSJJECHO-SLOWAKIJE periode 1945/75 Postfrisse pracht
col lect ie geheel cpl Incl blokken etc Pracht-object 2 650 — 

162 

163 
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161 TSJECHO-SLOWAKIJE 1918/1975 Enorme grote en belang

ri jke snuffelparti j waarin tal loze kpl series gebr en on-
gebr ook blokken Slowakije Bohemen & Moravie etc etc 
Veel klassiek materiaal onuitgezocht op tandingen en type 
etc Fantastisch mooie partij geschikt voor vele doele inden 
Cat waarde voorzicht ig gescha tnetto / 8 000— (ca 4000 
zegels) 
TSJECHO-SLOWAKIJE 1918/1975 Grote belangri jke pracht
co l lec t ie mol Schemen en Moravie kpl en Slowaki je kpl 
Verregaand kpl prachtcol lect ie vanaf 1948 vri jwel lubbel 
kpl (gebr en ongebr ) in Minkus-album Tal icze goede ze
gels en series voorradig de duurdere veelal keur prof 
Gi lbert Ook luchtposten kpl Olympia 1925 kpl etc etc 
Schi t terende col lect ie pr ima kwal i te i t ' Gunst ig 
TREINEN/SPOORWEGEN Uitzonderl i jk grote belangri jke 
en omvangri jke col lect ie in 20 albums merendeels pfr 
waar in tal loze zeldzame schaarse en gezochte nummers 
o a België Spoorwegen bijna kompleet Turki je sivas met 
al le bekende varianten Nicaragua series etc etc Een hoog
staand kwal i teits-obiect vri jwel kpl met vele extra s Zoals 
Ganszaehen brieven proeven foutdrukken ongetande 
exemplaren etc etc Deze co l lec t ie is vri jwel zeker een 
van de grootste op dit gebied en de smaakvol le co l lec-
t ioneur waarvoor ik deze col lect ie verkoop kon al jaren 
absoluut mets meer vinden om aan zijn col lect ie toe te 
voegen Een absoluut unieke col lect ie i i (A highly fascina
t ing and thr i l l ing co l lec t ion ' i) 
TURKIJE Een zeer gespecial iseerde postfr isse prachtco l 
lect ie van 1943/74 Bevat tevens honderden proeven uitgif
ten onget misperforaties foutdrukken etc (an absolutely 
complete very rare and beautiful col lect ion) m 3 banden 
VATICAAN Absoluut komplete co l lec t ie ongebr resp post-
fr is waarin de zeldzame nrs 60/65 met attest Prachtcol lec
t ie d ie werkel i jk het predikaat luxe verdient 
VATICAAN Leuke col lect ie foutdrukken en rari teiten 
VENEZUELA Prachtige col lect ie gebruikt verregaand kom
pleet al leen materiaal van vóór 1970 Yv frs ruim 
10 000 n - (ca 1500 zegels) 
VERENIGD EUROPA Grote parti j in doos bestaande uit 
merendels postfrisse komplete series zeer gevarieerd vele 
goede waarden aanwezig o a Zonnebloem nr 589A (Turkije 
foutdruk zonder andsaanduiding Turki je en valuta-aan-
du idmg kurus ) etc etc vele meelopers bi j lopers zeld
zaamheden voorlopers etc schit terende snuffelpart i j hoge 
cat waarde ' 
WEST DUITSLAND (Bund en Berli jn) Postfrisse pracht -co l -
lect ie in komplete series per iode 1955/1976 verregaand kom
pleet incl blokken Yv frs 2800— Prachtkoop Gunst ig ' 
ZUID- en MIDDEN-AMERIKA Enorme grote partij in schri f ten 
geplakt overwegend gebruikt Zeer veel klassiek materiaal 
ook wel wat modern maar toch overwegend materiaal van 
voor 1960 incl zeer veel 19e eeuws materiaal Totaal Yv frs 
75 000— volgens Yvert 1974 (vele duizende zegels) Gunst ig i 
ZWEDEN 1858/1974 Verzameling in Davo album waarin ta l 
loze komplete series o a 206/210 223 235/246 ongebruikt 
etc etc periode 1960/1974 verregaand kompleet overwe
gend postfr is incl vele samenhangende 1977 Yv frs 400 — 
pr ima kwali tei t prachtco l lec t ie ' 
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1 850 — 
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p O a 

14 000 — 
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2 450 — 

1 650 — 

80O-

6 800 — 

1 200-

Bl| vooruitbetaling extra kortingll Boven de / 300,- 2%, boven de / 1000,- 5% 

LEVERTIJD Alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden 
Wilt U a u b Uw bestelling op de achterzijde van Uw gIro-overschrIjvIng 
vermelden Toezending geschiedt dan AUTOMATISCH. 

POSTGIRO: 193598 - BANK: ALG. BANK NED. Rek.nr. 54.01.81.307 
Belde rekeningen t n v. 

W. TIEMAN 
N Z. VOORBURGWAL 334 (BIJ HET SPUI) - AMSTERDAM-CENTRUM 
TEL 020 - 26 32 43 (winkel- dag geopend van 10 -15 30 uur); 
bezoek liefst na telefonische afspraak. 
TEL PRIVÉ 020 - 86 09 24 ol 02908 - 10 01. 

Lid Amsterdamse Vereniging De Philatel ist 
Reeds meer dan 10 jaar ingeschreven bij de K v K te Amsterdam 

LEVERINGSVOORWAARDEN- Liefst per vooruitbetaling, (gratis toezending) 
Of onder rembours ( / 6 — extra) 
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SINDS 1962 regelmatig postzegelveilingen. 

Laagste veilingkosten, vlotte afrekening, catalogus 
gratis. Goed materiaal steeds gevraagd. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Diepenbrockweg 174, Dordrecht Telefoon 078 - 40733 

KA-BE 
KLASSE BETER 
SPECIALE AANBIEDING 
Na het daverend succes op de Amphilex met onze 
albums NEDERLAND MET KLEMSTROKEN 
1970-1976, in ringband, 

NU hetzelfde album in de allernieuwste 

DRUKMECHANIEKBAND 
voor de prijs van ƒ 59,00. 

De gewatteerde banden zijn leverbaar in de 
kleuren rood, groen, blauw en bruin. 

DEZE AANBIEDING IS GELDIG TOT 31 
DECEMBER A.S. EN IS VERKRIJGBAAR BIJ DE 
POSTZEGELHANDEL. 
Waar niet verkrijgbaar, wendt u zich om 
inlichtingen tot de importeur: 

FIBO B.V. 
Postbus 99, Kaatsheuvel 
Telefoon: 04167-2152. 

1 
nederlandsch 
maandblad voor 
nhil^tplia 
Verschi jnt in de tweede helf t 
van iedere maand 

raad van beheer 
Secretans: 
Mr . Ant. v. d . Flier, 
Tortellaan 69, 
's-Cravenhage-2023. 
Penningmeester: 
H. P. van Lente, 
De Cooise Warande, Flat B17, 
Mezenlaan 19, Bussum-13S1 

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

adreswijzigingen 
ntet naar de administ rateur van 
het Maandblad maar naar de 
secretaris van de veren ig ing of 
afdel ing waarbi j u bent 
aangesloten. 

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

administrateur 
Mevr. E. Braakensiek, 
Prins Wi l lem-Alexander laan 4 1 , 
Westmaas - 3374, 
Telefoon 01864-1776 

54e jaargang 
juli-augustus 1977 
(631) 501 t/m 584 

I N H O U D 
juli-augustus 1977 
Hoofdar t ike l 
Tandheelkunde en f i latel ie . . . 
Hoedt u voor zon l ich t ! . . 
Vi j f t ig jaar geleden . . . . 
Delf tse-bi jbelzegel kreeg na , ,de 
de meeste s temmen 

abonnementen 
Voor leden van aangesloten 
verenigingen is het 
abonnementsgeld in de 
veren ig ingscontnbut ie begrepen. 

Voor niet-aangeslotenen (bij 
vooru i tbeta l ing aan de 
penningmeester) f ranco per post 
per jaar ƒ 30,— (b innenland), 
ƒ 50,— (bui tenland). 

Bij ingangsdatum per 1 apri l 
of 1 jul i naar evenredigheid 
to t het e inde van het jaar; 
bij ingangsdatum per 1 ok tober 
alleen in combinat ie met de 
daaropvolgende vol le jaargang. 

• nummers van 
vor ige jaargangen voor zover 
voorradig, bestel len b i | de 
penningmeester, ƒ 4,00 franco per 
post. 

Alles bi j vooru i tbeta l ing o p 
g i rorekening 70 69 68 
ten name van de Penningmeester 
van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te 
Bussum. 
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539 
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Nederlandse Bond van Filatelisten- 1 
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NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE WAARIN OPGENOMEN 'DE PHILATELIST' 1977 
officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

Nieuw postzegelseizoen met verse energie 
Het nieuwe seizoen dat voor de deur 
staat opent w i j de perspectieven voor 
onze hobby, geruggesteund door de 
publiciteit r o n d o m AMPHILEX 77 en 
door een forse aanwas van het ver
mogen in de Stichting Filatelie, dat 
volgens voorz icht ige schattingen 
rond de vijf mi l joen gulden komt te 
liggen. 
De tam-tam die de tienjaarlijkse in
ternationale tentoonste l l ing voor de 
televisie en radio en in kranten en 
ti jdschriften gaande heeft gemaakt, 
zal haar u i twerk ing niet missen op 
het gezamenl i jke ledental van aange
sloten verenig ingen en ons bestand 
aan indiv iduele abonnees. De groei te
kent zich du ide l i j k af in de snel stij
gende oplagecij fers van het Maand
blad. 
De actieve voor l i ch t ing door Bond, 
Maandblad en aangesloten verenigin
gen en studiegroepen op de tentoon
stelling gemaakt zal haar uitwerking 
ook niet missen. 
Als er één les geleerd mag worden 
uit de prakt i jk van AMPHILEX 77 is 
het wel dat e lke tentoonstel l ing een 
uitgelezen gelegenheid is om, zowel 
in de aanloopper iode als tijdens het 
gebeuren, de t r om te roeren. Het 
verdient aanbevel ing om naast het 
organisatiecomité van een tentoon
stelling een publ ic i te i tscomité in te 
stellen, waarvan één l id, bij voorkeur 
de voorzit ter of de secretaris, de ver
bindende schakel vormt. Publiciteit in 
het Maandblad kan uiterst sober zi jn, 
maar van de berichtgeving in de al
gemene media moeten wij het heb
ben. 
Tentoonstel l ingen moeten ook voor 
niet f i latelisten aantrekkeli jk worden 
gemaakt, niet al leen wat het tentoon
gestelde f i latel ist ische materiaal be
treft, maar ook wat de aankleding 
aangaat. Het is prett iger informatie te 
geven en te ontvangen van zulke 
leuke stands op de AMPHILEX uit dan 
te moeten improviseren met een 
wankel kraampje van schragen, losse 

planken en latten. De studiegroepen 
en gespecialiseerde verenigingen be
schikken over voldoende materiaal 
om het geïnteresseerde publ iek in te 
l ichten en wat de Amsterdamse en 
Rotterdamse verenigingen aan be
taalbare wervingsvouwbladen lieten 
zien, kan andere clubs tot lering 
strekken 
Als de jaarlijkse Filatelistendag omge
bouwd zou kunnen worden van een 
gebeuren dat alle tekenen van inteelt 
vertoont to t een publ iekstrekker van 
de eerste orde, waartoe deze dag in 
het grijze verleden heeft gediend, 
dan was er al iets gewonnen. Met de 

vier ing van de Dag van de Postzegel, 
die door een initiatief van wij len de 
bondssecretaris Cees van Veenendaal 
landeli jk tot leven werd gewekt, is de 
bond op de goede weg. 
Er is geld om met moderne middelen 
de fi latelie de bekendheid te geven 
die zij verdient als de vri jeti jdsbeste
ding van heden en toekomst. Wi j 
postzegelverzamelaars behoeven alle 
voordelen niet op te noemen omdat 
we ze kennen, maar de bui tenwereld 
moet de kans kri jgen er kennis mee 
te maken. En wi j zi jn het aan onze 
mooie hobby verpl icht die kansen zo 
uitgebreid mogeli jk te benut ten. 

AMPHILEX: dertig stempels, elf uitgiften 
Tenminste elf landen hebben een of 
meer zegels of b lokken uitgegeven 
voor AMPHILEX 77 (Ant i l len, Filippij
nen, Gibraltar, Equatoriaal Guinea, 
Hongari je, Indonesië, Mongol ië, Po
len, Roewanda, Senegal en Suriname) 
en 29 landen gebruikten een spe
ciaal AMPHILEX-stempel, thuis of 
ter tentoonstel l ing (Anti l len, Belgié, 
Brazilië, Canada, Cuba, Duitsland 
(Oost), Gibraltar, Groenland (met 
tekst in het Nederlands), Groot-
Brittannië, Equatoriaal Guinea, Hon
garije (twee), Indonesië, Japan 
(twee), Luxemburg, Man, Mongol ië, 
Nieuw Zeeland, Polen, Portugal, San 
Mar ino, Sovjet-Unie, Suriname, 
Transkei, Verenigde Naties, Ver
enigde Staten, IJsland, Zuid-Afr ika, 
Zuidwest Afr ika, Zweden). De com
binatie stand-blok-stempel was het 
meest prof i j te l i jk, getuige het feit dat 
de postadministratie van Gibraltar al 
haar collegae versloeg met een re
cordomzet van rond ƒ 75.000,- ge
volgd door de Britse posteri jen met 
ƒ 70.000,- de Amerikaanse met 
ƒ 65.000,- en als hekkesluiter van een 
twint igtal de Belgische met ƒ 25.000,-. 
Behalve de postadministraties was 
ook de handel ruimschoots tevreden 
met de behaalde resultaten. 

In de buitenlandse filatelistische pers 
is uit die hoek geen krit iek verno
men. De Oostenri jkse Austria-
Philatelist, die van oudsher een 
commerciële inslag heeft, meent 
evenwel te moeten waarschuwen 
tegen de vercommercial isering van 
postzegeltentoonstel l ingen en uit een 
aantal brieven heeft de redactie van 
het Maandblad er drie gekozen die 
uit ing geven aan bedenkingen die 
ons ook mondel ing en telefonisch 
door lezers zi jn overgebracht. 

Reflectanten op 
advertenties 
Gezien de overweldigende respons op 
de advertenties in ons Maandblad ge
lieven reflectanten er rekening mede 
te houden dat de afwikkel ing door 
onze adverteerders onmogel i jk op 
slag kan geschieden, maar dat een 
leverti jd enkele weken in beslag kan 
nemen. 
Wij verzoeken u hiervan goede nota 
te nemen en even geduld te oefenen 
alvorens te reclameren. In vele geval
len vallen klacht en levering samen, 
zij het op verschil lende adressen. 
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Tandheelkunde 
Voor zover ik mij kan herinneren is 
dit de eerste maal dat over het on
derwerp „Tandhee lkunde en filate
l i e " in ons Maandblad wordt ge
schreven. 
Toch zou men denken dat, waar zo
wel de tandarts als de filatelist grote 
belangstell ing voor tanden heeft -
denk maar eens aan de aanduidingen 
'grote gaten' en 'k leine gaten' - beide 
groepen al veel eerder als collega's 
om de tafel hadden gezeten. De aan
leiding tot dit artikel is echter dat 
onze PTT, omdat het honderd jaar ge
leden is dat in Nederland een begin 
werd gemaakt met het tandheelkun
dig onderwi js, daarvoor op 6 sep
tember een speciale postzegel zal 
ui tgeven. Een ui tgebreid thematisch-
filatelistisch terrein is het verzamelen 
van postzegels die op enigerlei wijze 
betrekking hebben op de tandheel
kunde niet. 

Geleerden 
Portretten van geleerden die over 
tandheelkunde spraken of publiceer
den, op postzegels vereeuwigd: 

Hippocrates (Arabische republiek 
Yemen - Yvert 165) 

' 4 > l 
!. «urn 

De geboorte van de Griekse ge
neeskundige Hippocrates wordt op 
grond van de Appolodoruskroniek 
gesteld in het jaar 460 voor Christus. 
Hij was de eerste die het gebruik van 
tandpoetsmiddelen aanraadde. Ook 
ontwierp hij een aantal tandheelkun
dige behandel ingsinstrumenten. 

Abu Bakr Mohammed Ibn Zakanyya 
Ar Razi (Iran - Yvert 1094) 

en 
filatelie 
L. H. Tholen 

werd geboren in 850 na Christus. Hij 
probeerde caries te verhelpen door 
het aanbrengen van een bepaald 
soort cement. 

Aboel-Quasim (Syrië 
post 253) 

Yvert lucht-

wrrmrrrmmmmrrr 

De Arabische geneesheer van deze 
naam, die ook bekend is als Rhazes, 

De Arabische geneeskundige van 
deze naam Is in Europa bekend als 
Abulcasius. Hij leefde in Cordoba 
(Spanje) in de eerste helft van de 
t iende eeuw. Zi jn handboek der ge
neeskunde werd in 1519 voor een 
deel in het Latijn uitgegeven onder 
de titel ,,Liber Theoricae nee non 
practicaie Alsaharavi l". Hij gebru/kte 
ossebeenderen voor het maken van 
kunsttanden. In zi jn boek beschrijft 
hij een set van veertien tandsteenin-
strumenten. 

Aboe AH Ibn Abdalia Ibn Sina (Polen 
- Yvert 678 en DDR - Yvert 66) 
De Oosterse geleerde van deze naam 
is in Europa bekend als Avicenna. Hi) 
werd omstreeks 980 na Christus ge
boren in de buur t van Boekhara. 
Omstreeks 1002 vertrok hij naar 
Djurdan en gaf daar onderr icht in de 
medici jnen. Hij schreef vele boek
werken op dit gebied, waarin enkele 
hoofdstukken ook betrekking hebben 
op de tandheelkunde. Hij stelde 
dat kleine tandwormen tandpi jn ver

oorzaken en hi j behandelde patiën
ten tegen deze kwaal. . 

Moses Ben Maimon (Israel - Yvert 66) 
De joodse arts van deze naam is in 
Europa bekend als Maimonides. Hij 
werd geboren in 1135 te Cordoba en 
overleed in 1204. Hij was wijsgeer, lijf
arts van sultan Saladin en later rabbijn 
te Cairo. In de tandheelkunde is hij 
bekend door z i jn aanwijzingen gou
den kronen te plaatsen over afgebro
ken tanden. 

Ambroise Pare (Frankrijk - Yvert 589) 
De Franse ch i ru rg Pare werd in 1510 
of 1517 gebo ren ; hij is overleden in 
1590. Ook hi j meende dat tandcaries 
door tandwormen werd veroorzaakt. 
Hij was degene die voor het eerst 
melding maakte van gouden en zilve
ren obturatoren (dekplaten) voor 
spleten in het gehemelte. In 1552 
werd hi j tot ho fch i ru rg benoemd. 

6 7. 
Andreas Vesalius (België - Yvert 1281) 
De Nederlander Vesalius werd in 
1514 te Brussel geboren. Hij overleed 
in 1564 te Zante. 
Deze zeer grote anatoom beschreef 
de tandzenuwkamer. 

Antoni van Leeuwenhoek (Zomer-
postzegel Neder land 1923) 
Geboren in Delf t in 1632; overleden in 
1723. Hi) was eerst lakenkoopman, 
later kamerbewaarder van Schepenen 
te Delft. Hij t r ok bij zichzelf een tand 
en onderzocht deze onder de door 
hem ontw ikke lde microscoop. 
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8. 
Pierre Fauchard (eerstedagenvelop 
Frankr i jk-1961) 
De Fransman Fauchard leefde van 
1678 tot 1761. Hij was de grondlegger 
van de tandheelkunde in Frankrijk. 
De scheiding tussen de medische en 
de tandheelkundige studie werd door 
zi jn toedoen tot stand gebracht. Op 
zijn naam staat ook het eerste tand
heelkundige boekwerk: „Ch i rurg ien 
Dentiste ou Traite des dents" . Verder 
is hij bekend door de door hem in 
1720 ontdekte ziekte van de tandkas
sen. 

Paul Revere (USA - Yvert 640) 
De Amerikaan Revere werd geboren 
op 1 januari 1735; hij overleed op 10 
mei 1818. Opzienbarend was zijn 
identificatie van het lijk van dr. ). 
Warren aan de hand van diens gebit. 

70. 
Ivan Petrovitsj Pavlov (Sovjet-Unie -
1963) 
De Russische fysioloog Pavlov werd 
op 14 september 1849 geboren te 
Rjazan; hij overleed op 27 februari 
1936. Hij werkte te St. Petersburg 
(Leningrad) onder meer als directeur 
van het instituut voor experimentele 
geneeskunde. 
Pavlov is bekend om zi jn studies over 
de afscheiding van de speekselklie
ren, de maag en de alvleesklier bij 
dieren. In 1904 verwierf hij de No
belprijs voor geneeskunde. 

lear) Henri Vincent (Frankrijk - Yvert 
1350) 
De beroemde Franse bacterioloog 
Vincent leefde van 1862 tot 1950. Hij 
is het meest bekend door zijn ont

dekking in 1896 van de schroefvor
mige ,,bacterie van V incent" , die -
samen met een andere bacterie - een 
hevige keelontsteking geeft en afwi j
kingen in de mondhol te veroorzaakt. 

Tandheelkunde 

Nederland 
Er is slechts een zeer klein aantal 
postzegels uitgegeven met een voor
stell ing op het gebied van de tand-
behandel ing. In Europa is Nederland 
de enige met een zegel voor het 
honderdjarig tandheelkundig onder
wijs in ons land (1977). De zegel laat 
een set onderf ront tanden z ien, weer
spiegeld in het onmiddel l i jk te her
kennen tandartsenspiegeltje. 
Bovenaan de zegel een behande-
lingskaart. 

Niue (29 juni 1977) 
Tandheelkundige schoolkl iniek afge
beeld op een zegel die onlangs is 
uitgegeven. Links een k ind onder 
behandeling van de tandarts; rechts 
de auto waarin de kl iniek is geves
t igd. 

" C H O Ö l H E A L T H 
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Papua & New Guinea 
Een tandarts, werkzaam aan de be-

handelstoel in een serie plaatselijke 
gezondheidsdiensten (1964). 

Qatar 
Een tandarts bezig in zi jn prakt i jk, 
onderdeel van een serie ter gelegen
heid van de Wereldgezondheidsor
ganisatie (1968). 

ÉiMkiMAiMiÉ* 15. 

St. Helena 
Tandarts bezig met zi jn zogenaamde 
, ,un i t " . De bezigheid l i jkt op het 
verwisselen van een boor, terwi j l de 
Engelse koningin uit alle hoogte be
langstellend toeki jkt (1968). 

- êzM; 
m ^1 u ; St.Helena 

'. i f 1863-1963 

76. 

Tandreiniging 
77. 
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Honganje 
Tandreiniging in een serie over k in
dergezondheidszorg (1963). 

Nederland 
De allereerste zegel waarop het zo 
zeer nuttige instrument als de tan
denborstel voorkomt werd uitgege
ven door ons eigen land in een serie 
kinderzegels (1954). 

Nieuw-Zeeland 
Een zuster van de vijft igjarige Nieuw-
Zeelandse gezondheidsdienst laat een 
kind zien welk een opgewekte bezig
heid het tandenpoetsen kan zi jn 
(1971). 
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Tandheelkundige beroepsorganisaties 

Vanzelfsprekend zijn in ieder land de 
tandartsen verbonden in een natio
nale beroepsvereniging. 
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Bulgarije 
Het Congresgebouw te Varna aan de 
Zwarte Zee dat m gebruik genomen 
werd ter gelegenheid van een con
gres van de Federation Dentaire In
ternationale (1968). Dit was de eerste 
en tot nu toe de laatste maal dat voor 
deze wereldorganisatie van tandartsen 
een herinneringspostzegel werd uit
gegeven. 

' 
. . : 

• " "1 

Aß 
', 

^ 20. 

Iran 
Ter gelegenheid van het tweede con
gres van de Iranese tandartsenvereni
ging werden twee postzegels uitge
geven (1964). Het derde congres in 
het volgende jaar werd bedacht met 
één zegel, terwij l voor het t iende 
congres wederom twee herinnerings
postzegels werden uitgegeven (1972). 
Hoewel het object niet eenvoudig is 
te onderkennen, is de Iranese oost-
zegel hieronder links (1964) de enige 
ter wereld die tot nu toe een tand 
ver toont . 

^^v»^ iwwT»»^r»w 
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24. 23. 
Korea (Zuid) 
Het ,,5th Asian Pacific Dental Con
gress" werd met een bi jzondere post
zegel en een (ongetand) blokje van de 
Zuidkoreaanse posteri jen geëerd 
(1967). 

25. 

P O S T « STAMP TO COIMMORATE 
THE 5"ASIAN PACIFIC OEtfTAL CONGRESS 

!ü!on 

26. Bijzonder poststempel van Wenen - 2 
augustus 1936 - voor het negende interna
tionale tandartsencongres. De reproduktie 
van ,,De tandarts" van Cerard van Hont-
horst uit de schilderijengalenj van de 
vorst van Liechtenstein, is op de beeld-
zijde van deze kaart opgenomen (boven) 

Oostenrijk 
Het negende congres van de wereld
organisatie van de tandartsen le
verde een speciaal stempel (26) op 
(1936). 
Vanzelfsprekend werden - en wor
den - landeli jke tandheelkundige 
congressen filatelistisch vaak vastge
legd door speciale herinneringsstem
pels, zoals bi jvoorbeeld Stockholm 
(27) en Parijs (28). 

27. Bijzonder poststempel van Stockholm 
- 20 augustus 1960 - voor het eeuwfeest 
van het Zweedse tandartsengenootschap 
28. Bijzonder poststempel van Parijs - 18 
juni 1964 - voor de internationale week 
van de tandheelkunde 

Verenigde Staten van Noord-Amerika 
Het honderdjar ig bestaan van de 
American Dental Association werd 
onder meer gevierd met de uitgifte 
van een postzegel (1959). 
Is het erg vreemd dat juist op een 
zegel voor een dergelijk doel in dat 
land een kind voorkomt met de zo 
aantrekkeli jke Amerikaanse ,,smile"? 
(29). 

Nederland 
Daar de studie in de tandheelkunde 
in Nederland tot 1948 alleen ge
schiedde aan de Rijks Universiteit te 
Utrecht, zul len vele tandartsen in ons 
land zich zeker de Tandheelkundige 
Studenten Vereniging ,,John Tomes" 
her inneren, niet alleen een gezell ig-
heidsvereniging doch ook een stu
dieclub - in de studentenwereld een 
bijna unieke situatie. 
Ter gelegenheid van het zestiende 
lustrum van John Tomes gebruikten 
de posteri jen in januari van dit jaar in 
Utrecht een vlagstempel. Hiernaast af
gebeeld een brief met de handteke
ningen van de lustrumcommissie 
waarop dit vlagstempel is aange
bracht (30). 

Tandheelkunde in de marge 

Er zi jn ook postzegels met afbeeldin-
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29. Eerstedagenvelop met speciaal stempel 
 9 september 1959  voor het eeuwfeest 
van de Amerikaanse tandartsenvereniging 
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30. Machinestempel van Utrecht  3 ja
nuari 1977  met m de vlag het zestiende 
lustrum van de tandheelkundige studen
tenvereniging ,John Tomes" 

gen die zi jdel ings betrekking hebben 
op tandheelkunde. 

Canada 
Een narwal, een tanddragende walvis

soort, op een zegel uit 1968 (31). Het 
gebit van de narwal is merkwaardig 
omdat bij het mannetje de l lnker

5 

■it U l l i 

31. Boortand 

hoektand een lengte van twee meter 
bereikt en recht vooruit uit de bek 
steekt. De rechterhoektand blijft in 
het tandvlees, maar kan ook uit

groeien, zodat het dier dan twee 
boortanden bezi t . Deze boortand is 
elastisch daar hi j uit orthodent in en 
cement bestaat en geen glazuur 
heeft. 

Ceylon 
De DaladaMaligawatempel te Kandy, 
een stad in het centrum van het ei

land Ceylon, is afgebeeld op een 
postzegel ui t 1947 (32). In deze tand

tempel, een bedevaartplaats voor de 

boeddhisten, ligt een hoektand van 
Boeddha geborgen, die eenmaal per 
jaar, ter gelegenheid van het feest 
der ol i fanten, wordt rondgedragen. 

W W W T V W 

32. Tandtempel 
33. Ontbrekende tand in kaak 

KenyaTanzaniaUganda 
Deze drie landen, die een gezamen

lijk postzegeluitgiftebeleid voeren, 
hebben in 1964 een postzegel uitge

geven waarin een menselijke schedel 
is afgebeeld die ongeveer twint ig mil

joen jaar oud moet zi jn. Het is een 
Präconsulschedel, waarop duidel i jk 
de kenmerkende , ,Af fenlücke" naast 
de hoektand te zien is (33). 

Handel , industr ie en laboratoria 
Achter de tandarts die patiënten be

handelt dient een toegewijde en ac

tieve industr ie te staan, die zorgt 

34. Bijzonder stempel van Dusseldorf  5 
augustus 1937  voor de tiende internatio

nale tandheelkundige tentoonstelling 

35. Speciale bnefkaart voor 1. de twaalfde 
internationale tandheelkundige tentoon
stelling, en 2. voor de eveneens twaalfde 
Duitse tandartsendag, beide te Düsseldorf 
in 1953 

DE LA SAN FE 

36. Machinestempel van Parijs  26 no

vember 1964  met in de vlag de tekst 
,jtandverzorging de weg naar gezondheid" 

voor de produkt ie van tandheelkun

dige installaties, instrumenten en 
verbruiksmaterlalen, die een tandarts 
voor een goede uitoefening van zijn 
prakti jk nodig heeft. 
Deze industrie houdt in Europa re

gelmatig tentoonstel l ingen, namelijk 
in Duitsland, Frankrijk en Croot

Brittannié, waarvan de Duitse de al

lergrootste is. Tijdens die tentoonstel

l ingen worden gelegenheidsstempels 
gebruikt (34, 35) en ook wordt in 
vlagstempels van de posteri jen aan

dacht geschonken aan een goede 
tandheelkundige verzorging (36). 

Frankeermachines 
Bij een speciaalverzameling , , tand

heelkunde en f i latel ie" behoren naar 
mijn mening ook f rankeermachine

stempels. Allereerst die van de Neder

landsche Maatschappij tot bevorder

ing der Tandheelkunde (37) en voorts 
die van buitenlandse tandartsenver

enigingen, zoals de Amerikaanse (38, 
39). 

landen schoon' 

BOJAAR 
NEDERLANDSCME 

MAATSCHAPPU 
TOT BEVOnWRlNG 

DER TANDHEELKUNDE 

UEDEfHAun 

37. Firmastempel van de zestigjange 
,,Maatschappij", van Utrecht  30 januan 
1976  met de tekst ,,Houdt uw tanden 
schoon!" 

 . » ^ " ^ 

38. Firmastempel van de Amerikaanse tand
artsenvereniging, Chicago  23 oktober 
1975  met de tekst ,,Een eeuw dienstbe
toon voor gezonde tanden" 
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Het spreekt vanzelf dat er een we
reldcollectie opgezet kan worden van 
machinestempels van alle fabrikanten 
van tandheelkundige produkten (40, 
41). Evenals bij de groothandel in 
tandheelkundige benodigdheden (42, 
43) zi jn ook bij tandtechnische labo
ratoria (44) en bij kaakchirurgen (45) 
frankeermachines in gebruik. 

39. Firmastempel van de Amerikaanse ver
eniging voor kindertandheelkunde, Chi
cago - 5 september 1976 - met de tekst 
,,Ban tandverwaarlozing uit" 

40. Firmastempel van Busch te Engelskir-
chen - 9 september 1975 - met een ge-
bnlde ooievaar en een arsenaal tandart-
senboren 

41. Firmastempel van Ritter te Karlsruhe -
8 september 1975 - waarin een behande-
lingsstoel met toebehoren 

Hoedt u voor 
zonlicht! 

Naar aanleiding van het In februari 
1977 (bladzijde 95) verschenen artikel 
over de 'gele' in plaats van 'oranje ' 
verticale kleurstreep op de jub i leum
zegel 1973 van Nederland zi jn bi jna 
twint ig reacties b innengekomen van 
bezitters van een ,,gele s t reep" of 
verzamelaars die een dergeli jke zegel 
hebben gezien. 
In het eerste artikel ging het om twee 
vragen: zi jn bui ten het mij bekende 
exemplaar ooit andere exemplaren 
gevonden en hoe kon een dergeli jke 
gele kleur zi jn ontstaan, anders dan 
middels het door Enschedé gesugge
reerde zon- of U.V.-licht? 
Aan dit laatste moest aanvankelijk 
worden getwi j fe ld, gezien de ,,frisse 

42. Firmastempel van Norsk Dental Depot 
te Oslo - 30 januan 1929 

43. Firmastempel van Emil Huber Dental 
Service te Karlsruhe - 23 /um 1976 

^ I P l SUNINGEN yatkLA 

DLNTM I ^BOKAFORIUM ; i p ' ^ f ^ N T 

44. Firmastempel van het tandtechnisch 
laboratorium van de gebroeders Frummel 
te Groningen - 3 augustus 1976 

Th G J Vermeulen / ( / ^ \ ° è 9 Nederla d j 
K Lodewiiks L/10)276 ' i_ l C 

Tandarts Kaakchirurgen °' ^^ PB2dZ - ^ "̂  ̂ ^ t t 

45. Firmastempel van de Tandarts/kaakchi
rurgen Lodewijk en Vermeulen te Zaan
dam - 10 december 1976 

en oorspronkel i jke" andere kleuren. 
Inmiddels zi jn er vele maanden ver
streken en met behulp van reacties 
van andere verzamelaars, schrijven 
met Joh. Enschedé & Zn en vooral 
een zelf genomen proef met een or i 
ginele jubi leumzegel word t in dit ar
tikeltje getracht ophelder ing te geven 
over deze merkwaardige kleurvariant. 
De verschil lende meldingen golden 
alle gebruikte exemplaren, waarvan 
iedere zegel een, voor zover leesba
re, andere plaats van afstempeling 
had. De suggestie in het vorige art i
kel dat er mogel i jkerwi jze In Utrecht 
één vel ,,gele s t repen" zou zijn ver
kocht, kunnen wi j nu , met de gege
ven afstempelingen, wel laten vallen. 
Ons is melding gemaakt van een 
paartje Antil l iaanse jubi leumzegels, 
waarvan één zegel een normale - dus 
oranje - streep had, terwi j l de andere 
zegel een gele streep had. Ook de 
opvatting dat wi j te doen hadden met 
een vel vol ,,gele s t repen" kwam 
hierdoor te vervallen. Een verklaring 
hiervoor kon nog niet worden gege
ven. 

Overigens dient tevens vermeld te 
worden dat er ook enige ongebruikte 
exemplaren bekend z i jn . Dit wat be
treft de reacties van medeverzame
laars. 
In een correspondent ie met het 
hoofd van de afdeling , ,d rukker i j " 

Wanneer men de laatste maanden in 
de dagbladen vraaggesprekken leest 
met de voorzi t ter van de Nederland-
sche Maatschappij tot bevordering 
der Tandheelkunde, en daaruit ver
neemt dat men er ernstig rekening 
mee dient te houden dat er in 1985 
een overschot aan tandartsen zal z i jn , 
en wanneer men tevens regelmatig 
leest dat onze PTT grote verliezen 
li jdt in de afdel ing Posterijen, dan 
moge ik dit ar t ikel besluiten met een 
afbeelding van de achterzijde van een 
Nieuwzeelandse postzegel (46). 

46. Tandartsenreclame aan de omme
zijde van een postzegel. 

Een voorbeeld hoe een tandarts re
clame voor z i jn praktijkadres kan ma
ken en wel l icht voor onze PTT een 
welkome n ieuwe bron van inkom
sten, zowel uit de zak van de adver
teerder als uit d ie van de verzame
laar! 

Geraadpleegde l i teratuur: 
Die Quintessenz 7/75-7/76. 

van Joh. Enschedé & Zn werd ver
klaard dat het onmogel i jk was dat ze
gels met gele in plaats van oranje 
strepen zouden zi jn afgeleverd, aan
gezien men van de fabrikant de 
oranje druk ink t kant en klaar kreeg 
geleverd. 
Hoewel deze d ruk ink t nog iets werd 
aangepast kunnen wi j de oorzaak van 
deze gele streep niet bij de drukker 
Joh. Enschedé & Zn vinden. 
Er moest met deze zegels, welke nu 
de gele streep ver tonen, iets zijn ge
beurd tussen het moment van leve
ren aan de postkantoren en het In 
bezit komen van de verzamelaars. 
Sedert enige maanden heb ik daarom 
vóór het raam een jubileumzegel ge
plaatst, een zegel met uiteraard een 
oranje streep. Het resultaat na enkele 
maanden was veelzeggend: alle kleu
ren waren ,,fr is en oorspronkel i jk" 
gebleven, maar de oranje kleur was 
verkleurd tot het geel zoals omschre
ven in het vor ige art ikel! 
De feiten nu resumerend: 
1. Er zijn meerdere gele strepen ont
dekt ; de meeste met een verschil
lende plaats van afstempeling. 
2. Nóóit is me ld ing gemaakt van een 
aan het loket gekochte ,,gele streep", 
derhalve is de oorsprong van deze 
zegels onbekend , dus de mogeli jk
heid van aanraking met zonlicht is 
niet te achterhalen. 

5 1 8 lULI-AUCUSTUS 1977 



3 Door de genomen proef bli jkt dat 
zonlicht deze verk leur ing inderdaad 
kan bewerkstel l igen, zonder daarbij 
de andere kleuren te veranderen 
Een verklaring van het paartje Anti l
liaanse zegels moet dan ook gezocht 
worden in of gedeeltel i jk blootstellen 
aan zonlicht of trucage - met behulp 
van UV-licht - totdat een andere oor
zaak kan worden aangetoond 
Het IS wel nut t ig aan dit geval aan
dacht te hebben geschonken Er 

kwamen enkele reacties van verzame
laars die andere zegels ter inzage 
zonden, zegels met gehele of gedeel
teli jke verkleur ing waarvan de oor
zaak ook sterk deed denken aan zon 
licht - of UV-hcht 
Al of niet opzettel i jk kunnen zo
doende zogenaamde , ,k leurenmis-
d rukken" als waardevolle varianten 
worden beschouwd en zelfs worden 
aangeboden 
Misschien lenen de huidige postze

gels zich wel goed voor verk leur in
gen door de zon, dat wi l zeggen ge
deelteli jk verraderl i jke verkleur ingen 
Het zou een droeve zaak zi jn als een 
enthousiaste verzamelaar voor enige 
honderden guldens zi jn verzameling 
zou verri jken met een interessante 
, ,k leurenmisdruk" , terwi j l iedereen 
met enig geduld eenzelfde , ,k ieu-
renmisdruk" uit zijn oorspronkel i jke 
zegel kan toveren 
P STORM VAN LEEUWEN 

Vijflig jaar geleden 
(Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 6e jaargang No. 7 -I-
8, juli + augustus 1927). A. M. Benders, Jodichemdreef 4, Odijk 

" ' 

Tariefwijzigingen Na ruim zes ja
ren IS het bmnenlandsch brief-
port weer van 10 tot 7V2 cent 
verminderd Dit geldt ook voor 
brieven tot 20 gram naar Suri
name en Curasao, maar naar 
Nederlandsch Indie bli jft het 10 
cent (ook bij verzending per 
zeepost) 
- De Roode-Kruiszegels ver
schenen Ook bij de 3 cent za
gen WIJ de plaatnummers 1, 2, 3, 
4 ,5 
- Nieuwe zegels van 7V2 en 22V2 
cent en portzegel 6 cent De 7V2 
cent verscheen in nieuwe kleur, 
paars, welke kleur was ,,vrijge
komen" doordat het zegel van 60 
cent met meer gedrukt wordt 
- Twee standen van het water
merk bij de Kinderzegels 1926' 
Een belangri jke ontdekking werd 
gedaan door dr Verzijl te Maas
tricht en den heer Van Peursem, 
Den Haag Het betreft de vondst 
van enkele waarden van de laat
ste kerstserie met verticaal wa
termerk, en wel de 2, 5 en 10 
cent (In het augustusnummer 
wordt ook de 15 cent gemeld ) 
- Nederlandsch Indie ,,Kop-
staand Java" en ,,Bezit Buiten" 
In 1925 bleek een ambtenaar bij 
de Weeskamer te Batavia te heb
ben gefraudeerd, ten gevolge 
van welk feit zi jn faillissement 
werd uitgesproken 
In den boedel werd toen een 
voorraad ontdekt van met min
der dan 80 mil le nominaal, uit
sluitend kopstaand-Java en Bezit 
Buitenzegels Deze kolossale 
partij werd door den curator aan 
het Hoofdpostkantoor te Batavia 
tegen nominaal afgeleverd, ter
wi j l door de Posterijen de bui-
tenkoersstel lmg voor deze zegels 
wederom werd ingetrokken De 

groote banken (N H M , Ned -
Ind Handelsbank, Java-Bank 
e a ) hebben de zegels bij groote 
partijen ontvangen en vandaar 
dat in 1925 toch echte 
kopstaande-Java- en Bezit-
Buiten-zegels op brieven ge
bruikt werden De oorspronke
lijke buitenkoersstel lmg ge
schiedde op 1 Apr i l 1909 
- Curagao Een nieuwe tanding 
van het Jubileumzegel van 5 
Gulden ' 
Door dr Frenkel werd een on
gebruikt exemplaar gevonden 
van de ƒ 5,- 1923 m tanding 11 x 
I IV2 Tot dusver was alleen de 
tanding I IV2 x I IV2 van dit zegel 
bekend 
-Opdrukbrandkastzegels Suri
name en Curasao Aankondig ing 
van de komende uitgifte en de 
redenen waarom deze brand-
kastzegels oorspronkel i jk zi jn 
aangemaakt 
- Een ,,Markenbildersammlung" 
Iets nieuws suggesties voor een 
beeldverzameling Verscheidene 
mogel i jkheden worden aan de 
hand gedaan 
(Advertentie) Pierre Vos, Den 
Haag, biedt aan Nederlandsch 
Indie 10 cent rood ongetand, 
ongebruikt ƒ 2 0 , - , gebruikt 
ƒ 7,— - Hekker's Postzegelhan-
del Amsterdam Roltanding zon
der wmk , gebruikt I2V2, 20, 25, 
30, 40, 50 en 60 cent ƒ 1,60 In 
blokken van vier ƒ 6,50 Brand-
kastzegels compleet ƒ 46,- , idem 
van Nederlandsch Indie onge
bruikt ƒ 46,-
- Programma van den 18den 
Nederlandschen Philatelistendag 
te Amsterdam van 25 tot 28 Augus
tus 1927 -Voordrach ten , die ge
houden zul len worden op het 
Congres op 27 Augustus 1 A J 

Jacobs, Breda over ,,Uitwassen 
der Philatelie", 2 Leon de Raay, 
Watergraafsmeer over ,,Eene 
nieuwe wijze van verzamelen" -
De vereemgmg , ,Hol landia" te 
Amsterdam bestaat m Juli 1927 25 
jaar 
- 30 cent Bontkraag, uitgifte 1917 
met grijs medail lon De heer 
Wolters te Helder zond ons en
kele exemplaren toe van de 30 
cent 1917 (lila en brumli la), waar
van de medaillons een zuiver 
grijze kleur hadden, als die van 
de 20 cent groen en grijs, zonder 
een spoor van lila De zegels wa
ren alle afgestempeld , ,Huissen" 
en afkomstig van de Rijksveiling 
Denkend aan de mogel i jkheid 
dat een of meer vellen van de 30 
cent bij vergissing van het me
dai l lon van de 20 cent voorzien 
waren legden wi j de zegels aan 
de f irma Enschede voor Na 
proefnemingen bleek dat de 
brumli la kleur kunstmatig m de 
grijze kan omgezet worden , na
meli jk behandeling met zuur 
bleekwater Zij voegde enkele 
exemplaren van op deze wijze 
verkleurde zegels bi j , waarvan 
inderdaad de kleur van het me
dail lon volkomen overeenkwam 
met die van de ter inzage ge
zonden zegels Weliswaar had 
het bleekwater ook de omran
ding aangetast, zoodat deze iets 
fletser van kleur was geworden 
dan die van de zegels van den 
heer Wolters, maar dit verschil 
was uiterst gering ,,Het is ons 
echter" , schrijft de f i rma En
schede, ,,een raadsel hoe deze 
zegels op de Rijksveilmg terecht
kwamen " ZIJ laat de mogel i jk
heid in het midden, dat inder
daad door het kantoor te Huis-
sen de zegels met grijs midden
stuk verkocht zi jn 

De Drukwerkrolstempel Art ikel 
van Mr G W A de Veer over 
deze m 1912 ingevoerde stem
pels, met een lijst Aanvull ingen 
hierop m het novembernummer 
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Delftse bijbelzegel kreeg na 'de kikker' de meeste 
stemmen: 719, gevolgd door de Reumazegel: 559 
Voorzicht ig als wij steeds z i jn , had 
het dagelijks bestuur van het Maand

blad besloten 5000 enquêteformul ie

ren te laten drukken voor onze pu

blieksprijsvraag op de internationale 
tentoonstel l ing in Amsterdam. Na 
enkele dagen op de Amphi lex 77 
bleek reeds dat de oplage te klein 
zou zi jn en werden er nog 2500 stuks 
bi jgedrukt. Ook toen kwamen wi j 
nog te kort, zodat wij mogen stellen 
dat, door gebruik van hulpformul ie

ren, in totaal ruim 7600 exemplaren 
werden uitgereikt. Hiervan werden 
ruim 6600 stuks ingeleverd. Voor een 
enquête zeker een zeer hoog percen

tage en wel een bewijs hoeveel be

langstell ing de Nederlandse verzame

laar voor het uiterl i jk van zi jn zegels 
heeft. Zowel jong als oud, man of 
vrouw, zeer hoog geplaatste PTT

functionarissen alsook de eenvoudige 
loketambtenaar van PTT namen aan 
onze rondvraag deel. De zomerzegel 
van 1976 met de „kikker" kwam als 
de meest aantrekkeli jke zegel uit de 
bus, gevolgd door de ,,Delftse 
bijbel"ze%e\ van dit jaar. 
Wij kennen in onze f i latelie niet de 
splitsing in kerkeli jke groeperingen 
of pol i t ieke kleuren; iets waarvoor 
wi j nog steeds niet dankbaar genoeg 
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kunnen z i jn . Toch zou het verder uit

zoeken van de stemmen op de 
, ,Bi jbelzegel" well icht interessante 
gegevens kunnen verstrekken, even

als van de stemmen dergenen die op 
de verkiezingszegel met de datum 25 
mei stemden. 
Op de derde plaats, met ongeveer 
8V2% van de uitgebrachte stem

men, kwam de ,,/?euma"zegel. 
Zeker niet gekozen door directe 
duidel i jkheid van de voorstel l ing, 
doch zeker om het knappe ontwerp 
en de fraaie uitvoering van het ont

werp. 

Zelfs wanneer wi j de punten, toege

kend aan de eerste Amphilexserie, 
bij elkaar optel len, een totaal van 
489, dan bli jkt toch wel dat het gege

ven ,,postzegel op postzegels", hoe 
goed ook uitgevoerd bij deze serie, 
niet die belangstelling van de Neder

landse verzamelaar heeft welke men 
well icht bij het ontwerpen van deze 
zegels gedacht heeft. De onbekend

heid met de tweede Amphilexserie 
zal er well icht toe geleid hebben dat 
deze serie compleet slechts 140 
stemmen kon verwerven. 

Dezegels Delta (40)Amph. (5) Drukkunst Amph.ve l le t je Amph. (/1/20)Amph. 
(15) Amph. (IO/I2V2) Kind (75) Amph. (25). 
verwierven 
respectieveli jk 7 4  6 9  5 5  4 3  3 2  3 0  2 9  2 4  2 1 stemmen. 

Tenslotte een woord van hartelijke 
dank aan alle bezoekers van de 
Amphi lex 77 die aan onze enquête 
hebben wil len deelnemen en well icht 
een woord van excuus, aan diegenen 
die mij mededeelden slechts de 
minst leli jke zegel te kunnen kiezen 

of mij andere uiteenzettingen over 
hun keus wi lden geven, dat ik door 
de fantastische drukte bij onze 
, ,Maandbladkraam" zo weinig op hun 
gesprekken kon ingaan. 

L.H.T. 

Nederlandse postzegel vijftiende 

De Nederlandse Atletiekzegel van 
vor ig jaar heeft de vi j f t iende plaats 
verworven bij de lezers van het Ita

liaanse postzegelti jdschrift II Colle

zionista. Ze konden bij stemming 
uitmaken welke postzegel de mooiste 
was uit 111 mededingers van de A 
van Afar en Isa tot en met de Z van 
Zambia. De meeste stemmen in 
een andere competi t ie kreeg Zuid

Afr ika met zi jn indrukwekkende 
leeuwekop. 
De Nederlandse KNAUzegel werd 
ingezonden door de Filatelistische 
Dienst van PTT; de beide sportzegels 
van 1976 waren uitgekozen door de 
Esthetische Dienst van PTT. 
11 Collezionista is een t i jdschrift van 
uitgeverij S.C.O.T. te Turi jn, die ook 
de Bolafficatalogussen publiceert. 
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Kindertekenwedstrijd AMPHILEX 77 
Een van de trekpleisters op de AMPHILEX 71 was in het 
bijzonder ger icht op de jeugd: de kindertekenwedstr i jd, 
die zich over acht dagen uitstrekte. In die t i jd werden er 
bijna 1100 tekeningen gemaakt door kinderen van drie 
tot en met veert ien jaar uit België, Canada, Duitsland 
(Oost- en West-) , Frankrijk, Croot-Bri t tannië, Israel, de 
Verenigde Staten en niet te vergeten Nederland. 
Zaterdag 18 jun i 1977 werden de tekeningen uitgestald in 
zes lokalen van de Amsterdamse Grafische School voor 
de jurering. Na een voorselectie bleven er ongeveer ze
ventig over, waarna de jury de uiteindel i jke veert ig w in 
naars bekend kon maken. 
Het was opval lend dat de tekeningen van t ien- tot twaalf
jarigen een grotere creativiteit vertoonden dan die van de 
dertien- en veert ienjar igen. 

De jurering we rd verricht door mejuf f rouw B. A. F. Ra
ven, studente aan de lerarenopleiding handvaardig
heid/textiele we rkvo rmen ; 
mevrouw H. H. C. TSchroots-Boer, organisatie teken
wedstrijd Amphi lex 77 en de heren A. Ehrlich, mede
werker van de Dienst Esthetische Vormgeving der PTT; 
H. P. van Lente, penningmeester van het Nederlands 
Maandblad voor Philatelie; 

Tientallen kinderen kon men tegelijk bezig zien in de tekenboek 
van AMPHILEX 77. 

H. W. van der Vlist, leraar typografie/grafische technie
ken aan de Amsterdamse Grafische School; 
j . L. C. M. TSchroots, voorzi t ter A.P.J.C./organisatie te
kenwedstr i jd Amphilex 77. 

H.P. van Lente-prijs voor de groepsinzending 
't Vossenhool 
De heer H. P. van Lente heeft uit het naar hem ge
noemde fonds, dat zi jn vereniging Hollandia hem bij z i jn 
veertigjarig l idmaatschap heeft aangeboden, de jaarlijkse 
prijs toegekend aan de groepsinzending Nederland en 
het water van 't Vossenhool uit Eindhoven in de jeugd-
klasse van AMPHILEX 77. De prijs bedroeg ƒ 100,-. 
Bijdragen kunnen via het g i ronummer van de ABN, 6269, 
overgemaakt worden op ABN-rekening nummer 
54.47.45.825, H.P. van Lentefonds, Minervaplein 10, Am
sterdam. 

Dertien gouden medailles voor Nederland 

Niet twaalf gouden medailles werden door Nederlanders 
gewonnen op AMPHILEX 77 maar der t ien; in de lijst is 
weggevallen de naam van A. W. M. Mensing die goud 
verdiende met z i jn verzameling België 1849-1865. 
De 32 bronzen medailles werden gewonnen door: J. A. C. Achil
les (Perzié 1870-1940), A. Berkhoudt (Nederland, nummerstem-
pels), R. Bilski (Arts, mythe, historie), R. E. Bles (Noorwegen, lo
kale post Alesund), C. V. ten Brink (Nederland 1913), J. H. 
Broekman (Postzegels op postwaardestukken), C. G. Cohen (Het 

heilige land), B. H. C. van Daalen (Het wapen door de posterijen 
gebruikt), T. J. van Doorn (Nederland en Rijksdelen Overzee), 
W. J. Ensink (Nederland 1899), Uitgeverij De Goede (Benco Is-
raelcatalogus 1977), F. J. A. de Groot (Belgié-voorafstem-
pelingen), E. Haak (Nederland, puntstempels), J. S. Jansen 
(Religie), J. L. JVangean (Zweden 1850-1956), Nederland-
Israel Philatelie (Verenigingsorgaan), Nederlandse Stichting voor 
Leprabestrijding (Boek: Lepra - een boeiend thema), G. H. F. 
Meijer (Postmechanisatie, Nededand, Frankrijk, Joegoslavië), C. 
L. Minderaa (Tanna Touva), L. van Oosterwijk (Telecommunica
tie), Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempel
verzamelaars (Boek: Enschedé, Van Santen en Veuger: Catalo
gus Nederlandse frankeerstempels I: Universal), C. Rebel (Ne
derland, port 1881), R. Reijngoud (Muziek), H. E. R. Sandberg 
van Boelens (Nededand 1872, 5 cent), J. J. Schretlen (Nededand 
1925-1933), P. F. Spoor (Nederlands Nieuw Guinea), Mijn Stok
paardje (Filatelistisch Maandblad-hoofdredacteur N. F. Mede-
man), H. A. Tielman (Nederland, rolzegels), M. W. L. 
Tolhuizen-Buggelman (Hedjaz 1916-1920), G. van der Velden 
(Tsjecho-Slowakije 1790-1918), P. Veltman (Schepen), 't Vossen
hool (Nederland en het water), M. J. Vrijaldenhoven-Oostra 
(Postmechanisatie, Croot-Brittannië), 

Tenslotte twee diploma's voor literatuur: Stichting voor het Phila
telistisch Jeugdwerk in Nederland (Copernicus, door Mart van 
Grinsven) en H. W. Wachter (Chili, eerste emissie). 

Stelling 
Wanneer iemand promoveert op een 
proefschrift is het gebruikel i jk dat hij 
of zij een aantal , ,s te l l ingen" aan het 
slot schrijft, d ie met de inhoud van 
het proefschrift niets te maken heb

ben, maar de eigen mening over een 
verscheidenheid van onderwerpen 
weergeven. De filatelie is daarin 
wein ig ver tegenwoordigd, zodat wij 
aangenaam verrast waren als laatste 
stell ing van de heer W. H. van Eek, 
Utrecht het volgende aan te t ref fen: 

,,De veelal hogere waarde van 
nieuwe Nederlandse postzegels dient 
voortaan niet alleen tot uitdrukking te 
komen in de cijferaanduiding, doch 
dient ook terug te vinden te zijn in 
de keuze van onderwerp en wijze van 
uitvoering." 
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AMPHILEX 77 in beelden 

Vvan links naar rechts) 

Mr. A. van der Flier leest in zijn kwaliteit van voorzitter van de 
internationale jury het rapport voor op de Palmarèsavond. 

De Belg Fr. H. van der Auwera ontvangt de Grand Prix Interna
tional van het lid van het dagelijks bestuur van de organisatie M. 
de Meijer 

Mevrouw Th. Poulie- van 't Noordende neemt haar Prix d'Hon-
neur in ontvangst van bondsvoorzitter j . de Boer Azn 

De heer J. Poulie krijgt zijn prijs in de ereklasse van de vice-
voorzitter van de organisatie S. Rietveld 

Mevrouw Schockaert, de charmante commissaris van de Belgi
sche bond, neemt de honneurs waar voor haar afwezige landge
noot J. Plancquart 

De heer j . J. Schretlen wordt geëerd met de medaille van de Fe
deration Internationale de Philatelie voor zijn studieresultaten 
door de heer J. Stibbe in zijn dubbele kwaliteit van lid van het 
FlP-bestuur en van de jury 

Deze dames lijken tegen te spreken dat mannen fanatieker ver
zamelaars zijn dan vrouwen 

Het Valse Hok van de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging 
had nimmer gebrek aan belangstelling 

Hiernaast een keuze uit een fotoreportage van Harry de Vré uit 's-Cravenhage 
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Postzegels voor Prinselijke Hooglieden 

Prins Bernhard en prins Claus namen op 9 juni 1977 in 
Haarlem van drs. Ph. Leenman, directeur-generaal van 
het Staatsbedrijf der PTT, elk een carnet in ontvangst met 
eerstedagenveloppen en blokken van vier, gestempeld 
en ongestempeld, van de postzegel die op die dag werd 
uitgegeven ter viering van de tweehonderdste verjaardag 
van de Nederlandsche Maatschappij voor Handel en Nij
verheid. Koningin en prins, prinses Beatrix en prins Claus 
woonden in het Haarlemse Concer tgebouw de jub i 
leumbi jeenkomst bij waarvan de off iciële aanbieding van 
de postzegel een onderdeel vormde. De heer Leenman 
her innerde er in zijn toespraak aan dat de Maatschappij 
in de vorige eeuw de ,, treurige dwa l ing" van PTT laakte 
dat zi j winstgevend wi lde zi jn en dat zij in het begin van 
deze eeuw protesteerde tegen de , ,s l inkse" verhoging 
van het briefkaarttarief van 2V2 naar 3 cent. 
Koningin Juliana ontving het eerste exemplaar van het 
jub i leumboek ,,De economische geschiedenis van Neder
l and " en de scheidende voorzi t ter van de Maatschappij, 
professor dr. P. Kuin, werd door drs. R. F. M. Lubbers, 
minister van Economische Zaken, namens de Koningin 
benoemd «tot Commandeur in de Orde van Oranje Nas
sau. Tot de rond negenhonderd aanwezigen behoorden 
drs. R. J. de Wit, Commissaris der Koningin in de provin
cie Noord-Hol land, de minister van Financiën W. F. Dui
senberg en vele andere vooraanstaande persoonl i jkhe
den. 

Mr. M. Enschedé, directeur van Joh. Enschedé en Zo
nen, Grafische Inr icht ing B.V., is een van de drie nieuw

gekozen leden van het hoofdbestuur van de Maatschap
pi j , die indert i jd in Haarlem werd opgericht als , ,Oeco-
nomische Tak" van de, in Haarlem gevestigde, Hol land-
sche Maatschappij der Wetenschappen. 
De jubi leumvier ing, georganiseerd door het departement 
Haarlem van de Maatschappij, werd besloten met een 
taptoe door het Korps Tamboers en Pijpers der Konmk-
lijke Marine, aan het eind van een Hollandse avond in 
de trant van het Palmarèsfeest van Amphi lex 77. 

Nieuwe Marianne 
voor Frankrijk 
De Marianne van Béquet op de gebruikszegels van Frank
rijk word t afgelost door een nieuwe Marianne van Gan-
don . Het nieuwste vrouwel i jk symbool voor de Franse 
republ iek is ont leend aan een schi lderi j van J. Louis Da
v id , (1748-1825), een pronkstuk In de verzameling van het 
Louvre-museum in Parijs. 
Het werk is gebaseerd op de sage van de Sabijnse maag-
denroof. 

7945 Edmund Dulac, 
Londense druk 

1960 Decaris 1961 Cocteau 

1977 Candon, naar de Sabijnse maagd die centraal staat op 
Davids schilden) tussen de stn/dende partijen. 

De eerste bewoners van Rome kampten in hun pas ge
stichte stad met een tekor t aan vrouwen. O m daarin te 
voorzien namen ze hun toevlucht tot een list. Ze gaven 
een feest en nodigden daarbij de omwonende Sabijnen 
uit. Tijdens de maaltijd overvielen ze hun gasten en be
roofden hen van hun v rouwen. De koning der Sabijnen 
t rommelde zijn onderzaten op om Rome af te straffen. 
De Sabijnse vrouwen wisten door bemiddelend optreden 
een oor log te voorkomen. De Sabijnen verkregen bur
gerrecht in Rome en hun koning Titus Tatius, werd me
deregent van Romulus (Livius, Ab urbe condita 1,9,6 vv). 
Frankrijk heeft sinds de bevri jding zeven nieuwe Marian
nes omhelsd, sommige met wein ig enthousiasme. 
In 1945 begonnen ze met een Londense van Dulac en 
een Franse van Candon, van welke laatste de filatelisten 
node afscheid hebben genomen: een prachtvrouw! Ver
volgens in 1955 die van Mul ler , in 1960 die van Décaris, 
in 1961 die van Cocteau, in 1967 die van Cheffer en in 
1971 die van Béquet. 
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voor uw 
boekenplank 

Speciale katalogus rolzegels Neder
land 1977-1978 

De samenstellers van deze eersteling 
op dit geb ied, de heren P Portheme, 
L A Schlosser en ir H A Tielman, 
hebben hun sporen op het gebied 
van de automaatboekjes verdiend De 
ervaringen, opgedaan met dat jonge 
verzamelterrem, hebben hun weer
slag in deze voortreffel i jk uitgevoerde 
catalogus, waarvan meer dan de helft 
wordt besteed aan , ,u i t leg" van het 
, ,waarom" en , , hoe " van genummerde 
en ongenummerde rolzegels, waarbij 
de test- en demonstratiezegels ook 
behoren 
Alle zegels z i jn gepri isd, de meeste 
driemaal enke l , strip van drie en 
strip van vi j f exemplaren, terwij l 
van 1936-1965 de meeste ongenum
merde wo rden genoteerd m strippen 
van 21 
Aan de documentat ie die m deze ca
talogus IS verwerkt hebben bijgedra
gen de Direct ie Zegelwaarden en de 
postzegeldrukkeri j Enschede te Haar
lem, alsmede de heer J Dekker van 
het BDC en vele andere vooraan
staande verzamelaars 
De on tdekk ing van R C Bakhuizen 
van den Brink van de verschillende 
, ,d rukwi jzen" in de rasterdiepdruk 
wordt omstandig uiteengezet, terwij l 
evenredig aandacht wordt geschon
ken aan papier, coating en gom, vel-
opmaak, c i lmdervoeg en dwarsver-
schuiving, alsook aan de correctie-
tand 

Verknjgbaar in de postzegelhandel 
en bij Importa-Delft Prijs f 8 90 

Witte zwanen Zwarte zwanen wie 
gaat er mee naar Engeland varen? 

Postdirecteur B M de Vries te Helle-
voetsluis heeft ter gelegenheid van 
de opening van zi jn nieuwe kantoor 
een historisch overzicht gemaakt van 
de rol die z i jn standplaats heeft ver
vuld m het Europese postvervoer, die 
teruggaat to t 1660 In dat jaar ging de 

pakketboot Windhond voor de Rot
terdamse postmeester Jacob Quack 
op Harwich varen 
Amsterdam en Rotterdam probeerden 
elkaar m die t i jd de loef af te steken 
met het postvervoer 
De komst van het stoomschip maakte 
een einde aan de voordel ige l igging 
van Hellevoetsluis als ui t loophaven 
De pakketboten voeren rechtstreeks 
van Londen naar Rotterdam 
Behalve een aantal reprodukties van 
prentbriefkaarten van oud Hellevoet
sluis v indt men m dit boekje ook een 
chronologisch overzicht van de het 
wel en wee van het (post) kantoor m 
feiten en cijfers sinds 1752 
Uitgave Postdistnct Rotterdam 

Nederlandse postzegels 1976 
De ondert i te l , ,achtergronden, emis-
siegegevens, vormgeving, eerstedag-
stempels" geeft al aan wat dit door P 
T T en de Staatsuitgeverij uitgegeven 
boekje wi l zi jn een uitvoerige toe
l icht ing op alle m 1976 in Nederland 
uitgegeven postzegels Het is reeds 
de zevende edit ie, wat er op wijst dat 
er gelukkig bij de verzamelaars toch 
niet alleen belangstell ing bestaat voor 
de pri jzen maar ook toch nog wel 
voor de achtergronden van de post-
zegelemissies 
Ingeleid word t het boekje door een 
artikel van de heer J Giphart , ,De 
Nederlandse postzegels, waarom zijn 
ze zo?" 
Zi jn conclusie is dat de moderne in 
zichten een grondige verandering 
hebben gebracht m het uiterl i jk van 
de postzegel 
De afbeeldingen worden steeds meer 
bepaald door motieven uit het veel
zi jdige openbare leven In dit ver
band ziet hij de vraag opkomen of de 
van oorsprong negentiende-eeuwse 
wettel i jke regeling van de symbool
funct ie op de zegels herzien zou 
moeten worden 
Eén d ing viel bij het lezen op Direct 
m het begin worden de in de vorige 
edit ie nog met opgenomen oplagecij
fers van de kinderzegels 1975 vermeld 
Van de 40 en de 60 cent zi jn in de 
maanden dat deze overal verkrijgbaar 
waren net goed anderhalf mi l joen 
verkocht Er is geen run op geweest 
Maar toen de , , ro lzegel" 700 jaar Am
sterdam als oplage anderhalf mi l joen 
genoemd werd - van te v o r e n ' " -
stoven alle ,,verzamelaars" er als gek
ken op af Hieruit mag u zelf uw 
conclusie t rekken ' 

FL 

Uitgevenj Staatsuitgevenj, 
Chnstoffel Plantijnstraat, 
's-Cravenhage Pnjs f 11 20, inclusief 
porto. 

Vijftig jaar thematische filatelie in 
Nederland, |. S. Jansen 

De bekende Amsterdamse verzame
laar J S Jansen heeft zi jn veeljarige 
ervaring met de thematische filatelie 
neergelegd in een gestencild werkje 
van 35 bladzi jden ter herinnering aan 
zijn vr iend en collega Wi l lem Hendrik 
Lutkeveld Er komen m dit overzicht, 
dat tevens de lotgevallen beschrijft 
van de meermalen bekroonde verza
meling Religie van de auteur, vele 
namen voor van vooraanstaande 
thematische verzamelaars 

Verknjgbaar bij de auteur ] S Jansen, 
Amsterdam 

Postzegelcatalogussen 
1. Republik Indonesia 1978 
2. Republiek Suriname 1978 (in kleur) 
3. Groot-Brittannie, Jersey, Guernsey 
en eiland Man 1978 
4. Verenigde Naties/UNO 1978 

Vier Nederlandstalige catalogussen, 
waarvan Suriname voor het eerst is 
verschenen Indonesië beleeft de 
21ste druk en de beide andere zijn al 
aan de t iende toe 
Ondanks de sti jgende pri jzen is In
donesië nog een betaalbaar gebied, 
Suriname ligt al een klasse hoger in 
de markt, de Kanaaleilanden worden 
f l ink pri jzig, en de Verenigde Naties 
zijn aardig op weg even klassiek ge
prijsd te worden als Croot-Bri t tannie 
Van de zelfstandige postadministra-
ties van de Britse eilanden zi jn de 
postzegelboekjes afzonderl i jk gecata
logiseerd, hetgeen een welkome aan
vul l ing IS 

De Zonnebloem, Valenusstraat 278, 
Amsterdam Prijzen 
1 f 5-, 2 f 6-, 3 f 8 50, 4 f7 50 

ABC van de postzegelverzamelaar, 
Jan Boterdael 

Dit IS de vierde druk van een goede 
gids voor beginners aan de hand van 
een ervaren verzamelaar, l id van de 
Filatelistische Commissie, het comité 
dat de Belgische posteri jen adviseert 
omtrent postzegeluitgiften 
Het IS wel even wennen aan bepaalde 
aanduidingen als , ,scharnieren" voor 
plakkers en ,,klasseur" voor insteek-
boek 
In het kort word t ongeveer de stof 
geboden die men aantreft in het ABC 
van de Nederlandse Stichting Jeugd
werk, met een groot verschil Boter
dael schuwt waardebepaling, beleg
gen, kopen en verkopen niet en hij 
geeft daarbij goede voorbeelden. 

lULI AUGUSTUS 1977 5 2 5 



D. A. P. Reinaert uitgaven, Zele (Bel
gië). Verl<rijgbaar bij de Standaard 
uitgeverij en distributie b.v. Licht-
torenhoofd 28-30, Etten-Leur 
(N-B). Prijs f 8.90. 

Interphila '77, vijftiende drul< 

Het internationale adresboek voor f i 
latelie (en muntkunde) heeft met zi jn 
voortgaande edities zijn bestaans
recht ten vol le bewezen. Het zaken
register op , , f i latel ie" bevat ongeveer 
15.000 adressen van verzamelaars die 
wi l len rui len, kopen of verkopen, in
gedeeld volgens meer dan zeshon
derd verzamelgebieden. 
Voorts: adressen van handelaren, van 
t i jdschri f ten, van filatelistische dien
sten, van bonden en verenigingen, 
van keurmeesters enzovoort. 

Uitgeverij: Ludwig Helwig, Spatzen
weg 77, D-8no Prien/Chiemsee. Prijs 
18.- DM, inclusief portokosten. Post-
giro: München 177599. 

MiCHEL-Briefmarken-Katalog 
Oesterreich-Spezial 1977/78 
Een nieuwel ing van de Michel-stal, 
uitgevoerd volgens het beproefde re
cept. De omvang is even Indrukwek
kend als de i nhoud : meer dan 1500 
afbeeldingen, 10.000 pri jsnoteringen 
op 176 bladzi jden. Behalve de beide 
keizerri jken en republ ieken, zi jn de 
eerstedagbrieven gecatalogiseerd, 
alle bi jzondere zegels, Lombardije-
Venetië, Oostenri jkse post op Kreta, 
in de Levant, in China, de Donau-
Dampfschiffahrts-Cesellschaft en de 
Oostenri jks-Hongaarse veldpost. 
Een aanwinst voor alle Oostenri jkver
zamelaars. 

Uitgave: Schwaneberger Verlag 
GmbH, Muthmannstr. 4, D-8000 
München 45. Prijs f 17.90. 

Michei-Duitsiand-Speciaai 1977/8 
Elk jaar een nieuwe Michel -
Duitsland-Speciaal en elk jaar is deze 
binnen korte t i jd ui tverkocht. Een 
bewijs dat er in Duitsland - en daar
buiten - veel belangstell ing bestaat 
voor het meer gespecialiseerd verza
melen van de zegels van Duitsland 
c a . en ook dat het een prima catalo
gus is. 
Dat er in de pri jzen het een en ander 
bi jgewerkt moest worden zal voor ie
dereen wel duidel i jk z i jn. Ook in 
Duitsland is er nog alti jd een grote 
vraag vooral naar , ,goede" postze
gels. 
Maar ook het tekstgedeelte werd nog 
weer bi jgewerkt. De uitgever noemt 
in dit verband de , ,voor- en meelo

pers" van Danzig en de schematise
ring van de plaat- respectievelijk ro
tatiedrukzegels van Duitsland zelf. 
Er is wel geen twi j fe l aan dat ook 
deze catalogus zi jn weg naar de ver
zamelaars snel zal v inden. 

FL. 

Uitgeverij: Schwaneberger Verlag 
GmbH, Muthmannstraat 4, D-8000 
München 45. Prijs f 41.50. 

Le Monde des Phiiatélistes 205-213 
Er zijn weer negen overdrukken van 
artikelen uit het Franse Monde-
maandblad verschenen: 
205. La Marine nationale fran^aise 
Jean Baudeloque. Prijs 12 franc, 
206. Experts et expertises/La Douane 
et les t imbres. Prijs 12 franc, 
207. Giossaire phi latél ique et postal. 
Dr. R. Joany. Prijs 10 franc, 
208. 25e anniversaire, Adalbert Vita-
lyos (hoofdredacteur). Prijs 10 
franc, 
209. Les affranchissements mécani-
ques. Colonel de Wail ly. Prijs 11 
franc, 

'210. Les t imbres francais de 1976. 
Prijs 15 franc, 
211. Obli terat ions des bureaux tem-
poraires et , ,premiers jours " , 1976 
met pr i jsnoteringen 1941-1976. Prijs 
17 franc, 
212. Selection (6) spéciale thémati-
que, met onder meer Olympische 
Spelen en Johann Strauss. Prijs 11 
franc. 
213. Supplément 1976 au catalogue 
des obli terations mécaniques. Prijs 11 
franc. 
Uitgeverij: Le Monde des Phiiatélis
tes, postgiro 18382112 Paris. Prijzen 
vermeerderen met 1,50 franc porto 
per deeltje. 

Catalogo Unificato Volume il Stan
dard 1977 
Deel II van deze Italiaanse catalogus 
behandelt Italië in de ruimste z in, 
met San Marino en Vaticaan, alsmede 
Verenigd Europa, onafhankel i jk Mal
ta, de Britse eilanden Guernsey, Jersey, 
Man, de Franse schilderijenzegels, 
de Faroereilanden, Israel, het nieuwe 
koninkr i jk Spanje en de Soevereine 
Orde van Malta, die zonder interna
tionale erkenning postzegelpolit iek 
bedri j f t . Van dat gebied, Italië, Vati
caan en San Marino worden ook de 
eerstedagbrieven gecatalogiseerd. De 
afbeeldingen zi jn in kleur gedrukt, 
hetgeen niet alt i jd even goed is ge
lukt. 
Uitgeverij: Italiaanse handelarenbond 
GIF, Via Private, M. Teresa Imperatri-
ce, 11, Casella Postale 1708, 1-20100 
Milano. Prijs L. 4000,-. 

personalia 

in memoriam 
A. van de Merwe 

Op maandag 13 jun i , overleed te 
Breda na een kor te, maar ernstige 
ziekte de heer A. van de Merwe, 64 
jaar oud . Tijdens zi jn 25-jarig lidmaat
schap heeft de over ledene zich zeer 
verdiensteli jk gemaakt voor de Post
zegelvereniging , ,Breda" . Eerst vele 
jaren penningmeester, van 1961-1967 
voorzit ter van , ,Breda" en voortreffe
lijk organisator van de nationale 
postzegeltentoonstel l ing ,,De Bre-
tep " . 
Vaak heeft hij 'Breda' vertegenwoor
digd in de Raad van Beheer en ook 
als jury- l id heeft hij menige tentoon
stelling beoordee ld . 
De heer Van de Merwe had zelf een 
mooie verzamel ing , ,Zwitserland" en 
een uitgebreide verzameling ,,Ver
enigd Europa", d ie hij op de voorbi je 
Amphilex '77 had wi l len exposeren. 

Het moet een geweldige desillusie 
voor hem zijn geweest toen hij we
gens ziekte verstek moest laten gaan. 
Maar sterk en moed ig heeft hij de 
dood onder ogen gezien. We zullen 
hem dankbaar bl i jven gedenken, 
want hij was een goed mens. 

HET BESTUUR VAN DE P.V. „BREDA". 

Verzameling gestolen 
In Kennemerland is bij een inbraak 
een postzegelcol lect ie gestolen 
waarin veert ig jaar verzamelaarsvlijt is 
geïnvesteerd. 
Vermist worden verzamelingen Vene
zuela (in een rood stockboek met 
witte bladen), Neder land, gebruikt en 
vri jwel compleet , en Nederlandse An
ti l len (in een groen en een roodbruin 
stockboek met zwarte bladen), als
mede vier s tockboeken met geva
rieerde i nhoud . In l icht ingen: G. S. 
Nijhoff, van Maerlantlaan 17, Drie-
huis, te lefoon 02550-10636. 
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agenda van 
filatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek m het okto 
bernummer dienen uiterli)k op 16 septem 
ber 1977 m het bezit te zijn van de redac 
tie 
Hoewel deze agenda met de meeste zorg 
wordt samengesteld kan de redactie geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor het al 
of niet plaatshebben van de genoemde 
evenementen op de aan haar opgegeven 
tijdstippen 

TENTOONSTELLINGEN 
10-11 september: 

Tilburg Distr ict tentoonstel l ing Tilphilex 
I I I , Gemeentel i jke stadssporthal In l icht in
gen ) M Molenwi jk , Hart van Brabant-
laan 825, te lefoon 013-682518/682358 Zater
dag 11-22 zondag 10-17 Tevens internatio
nale rui lbeurs/handelarenstands 
25 september: 
Essen ,,250 jaar post in Essen" ter vier ing 
van het 85-jarig bestaan van de oudste 
plaatselijke vereniging Tijdel i jk postkan
toor bi jzonder stempel, handelaren-
stands, dert iende internationale rui ldag 
Stadtischer Saalbau, Huyssenallee, 10-17 
Inl icht ingen R Schneider, Leopoldstraat 
8, D-4300 Essen 1, te lefoon (0201) 284336 

7-8 oktober: 
Hoogeveen Distr ict tentoonstel l ing Hoflex 
'77 Cultureel cent rum De Tamboer Vri j
dag 20-22, zaterdag 10-17 
Inl icht ingen M J van Eijsden, Saturnus 
3, telefoon 05280-65705 

7-13 oktober: 
Barcelona Internationale tentoonste l l ing 
Espamer '77, Reales Atarazanas 
(dert iende-eeuwse historische scheeps 
werf) , patronaten van FIAF, FESOFI en 
IFSDA, respectieveli jk Interamerikaanse en 
Spaanse bond en internationale handela-
renorganisatie Inl icht ingen Anton io Ga-
sul l , p/a Consejo de Ciento, num 322-4° 
- A , Barcelona 7, Espana, te lefoon 
3174295 
8-9 oktober: 
's-Gravenhage Distr ict tentoonstel l ing 
,,Postzegel Tentoonstel l ing 1977 's-
Gravenhage" Gebouw Nationale Neder
landen, Prinses Beatrixlaan 19 Inl icht in
gen C van Alderwegen, Aardbeistraat 8, 
te le foon 070-254339 
8 oktober: 
Dag van de Postzegel Vier ingen in Am
sterdam, A rnhem, 's-Gravenhage, Hooge
veen, Roosendaal, Rotterdam, Scherpen-
zeet ( jeugd), Ubach over Worms Bijzon
derheden zie jun i , bladzijde 471 
15-16 oktober: 
Hannover Bahnphilex 1977, 
Bundesbahn-d i rekt ion Joachimstrasse 
Hartmut Huwe, BSG des BSW, Z immer 
115, Ernst-August-Platz 8, D-3000 Hanno
ver 
15-16 oktober: 
Reims Hotel de Vi l le, Guvexpo 77, post-
mechanisatie in twee klassen A Frankrijk 
en 8 Buitenland 
In l icht ingen Groupement Ultra-Violet de 
France Leon Gui l lez, 23 rue Ceres, 51100 
Reims, France 
16 oktober: 
Sint-Niklaas Gespecialiseerde tentoonstel 
l ing , , O o r l o g e n " , met censuur-, leger-, 
noodstempels enzovoort 
Contact- en rui ldag Stadszalen, Leopold 
II laan, nabij station Inl icht ingen F 
Huysmans, Mercatorstraat 63, B-2700 
Smt-Niklaas, België, te lefoon (031) 761073 
19-22 oktober: 
Londen W 1 Britse (nationale) ten toon
stel l ing, Seymour Hall , 10 30-20, zaterdag 
10-18 
Handelarenstands Inl icht ingen British 
Philatelic Exhibi t ion, Room 26, No 1 Wh i 
tehall Place, London SW1A 2HE, Great Bri
tain 

BRITISH PHIIATEUC EXHIBITION 1977 

BAILIWICK OF GUESNSEY 

et »OP» ceoT 

Printed by Courvoisier 
with the permi6sion of 

the States of Guernsey Post Office Board 

Voor deze jaarlijkse tentoonstelling wordt 
met toestemming van de posterijen van 
het eiland Cuernsey een blokje - zonder 
(frankeer) waarde, zonder CEPT-embleem, 
kroon en koninklijke initialen, met rug
nummer - gedrukt met een der Europaze
gels van dit jaar Specimenblokjes voor 
publikatie zijn herkenbaar aan het pons
gaatje in de linkerhoek van de voor
stelling 

21-23 oktober: 
Maassluis Distr ic t tentoonstel l ing en vie
ring van het 35-jarig bestaan van de plaat
selijke verenig ing. Koningshof, Uiverlaan, 
Maassluis-West Aanmelden tot 31 augus
tus M van de Ree Jan Luykenstraat 16, 
te lefoon 01899-12210 

22-23 oktober: 
Schiphol Zestiende Dag van de Aero-
Philatelie, restaurant Aviorama Tentoon
stel l ing ,De Postduif" ter herdenking van 
de postvlucht met p i loot G A Koppen op 
1 oktober 1927 Speciaal stempel, b i jzon
dere envelop m twee formaten Per stel 
gefrankeerd ƒ 3, - , vier blanco's ƒ 1 75 Be
stel l ingen postgi ro 402628 van De Vl ie
gende Hol lander, Wil lebrordusstraat 139b, 
Rotterdam 

27 oktober-19 november: 
Amsterdam Maison Descartes, Vi jzel
gracht 2A Tentoonste l l ing meester
graveur Albert Decaris - ter vier ing van 
het t ienjar ig bestaan van de Contactgroep 
Frankrijk Verzamelaars - graveer- en druk
techniek van postzegels, met medewer
k ing van het Parijse Postmuseum 
Geïl lustreerde catalogus ƒ 1 , - Maandag 
tot en met vr i jdag 10-18, zaterdag 10-13 
Toegang gratis In l icht ingen D de Vries, 
Waalstraat 53-1, te le foon 020-711302 

28-30 oktober: 
Bergen op Zoom Distr ict tentoonstel l ing 
m ,,De Stoelmat" In l icht ingen A Peijs, 
Maanstraat 14, Bergen op Z o o m Telefoon 
01640-34627 

5-6 november: 
Hamburg Nordposta '77, Rang I I , 
Congress-Centrum, 10-18 Ernst Erich Ro-
sendahl, Femerlmgstrasse 27a, D-2100 
Hamburg 90 

19-28 november: 
Opor to Tweede internat ionale themat i 
sche tentoonste l l ing onder patronaat van 
de Federation Internationale de Philatelie 
Avenida Rodrigues de Freitas, 11, Opor to 
Portugal 

26-27 november: 
Heerhugowaard Lustrumtentoonstel l ing 
Reigerpost 1977, de Brink, M iddenweg 
168, 10-17 Inl icht ingen A C A Sneek, 
Rembrandtstraat 4 Telefoon 02207-13474 

20-25 mei 1978: 
Frankfurt am Main Naposta 78 ter v ier ing 
van het eeuwfeest van de plaatselijke ver
enig ing. Rang 1 Inl icht ingen H Paikert, 
Konkordiastraat 13,4 Düsseldorf 1 Tele
foon (0211) 307009 

9-19 juni 1978: 
Toronto/Canada CAPEX 78, internationale 
tentoonste l l ing onder FlP-patronaat In
l icht ingen P o Box 204, Station Q, To
ronto, Ontar io , Canada M4T 2M1 

RUILDAGEN 
10 september: 
Boskoop Rozenburcht, Rozenlaan, 10-17 
Vaassen (gemeente Epe), kantine A lumi 
n ium Industr ie, 10-17 
Gron ingen, , ,Tre fkoe l " , Zonnelaan 30, 
10-17 (Internat ionaal, m samenwerking 
met Walsrode-DBR) 

12 september: 
Etten-Leur, , ,Nobelaer" bi j NS-station, 
10-17 

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

EXPOSITIES 
- Papier, druk en postzegel, tot 1 
november 
- Sport en Spel (Nederlandse 
ontwerpen, proeven en zegels) 
Tot 1 januari 1978 
- Collectie C D Ricardo Ja
panse bezett ing van Sumatra 
(Sumatra algemeen. Oostkust van 
Sumatra, Atjeh en Tapanoeli) 
- Collectie Ir A G Ferf Britse 
dominions en ko lomen in Ame
rika (eilanden m het Caribisch 
gebied) 
- Collectie 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 
- De kunst van de ontwerper 
- De to ts tandkoming van postze
gels in plaat- en rasterdiepdruk 
- De postzegels van Nederland 
en Overzeese Rijksdelen 
M/KANDELIJKSE 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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17 september: 
Assen. Bellevue, Nassaulaan 30, 10-17. 
Heerde. Welgelegen, Stationsstraat 2, 10-
16.30. 
Sassenheim. ,,Ontmoeting", Narcissen-
laan 1, 10-17. 
Velp, Gereformeerd Kerkelijk Centrum, 
Parkstraat 3, 10-17. 

24 september: 
Schagen. Regio-centrum, Mauvestraat, 
10-17. 

25 september: 
IJmuiden. Petruskerk, 10-17. 
Essen. Städtischer Saalbau, Huyssenallee, 
10-17. 
Nieuwekerken-W (stad Sint-Niklaas). 
Zaal De Klok, Dorp, 9-18. 

1 oktober: 
Ede. De Open Haard, Willem de Zwijger
laan 3, 10-17. 

8 oktober: 
Groningen. ,,Trefkoel", Zonnelaan 30, 
10-17. 

16 oktober: 
Sint-Niklaas. Stadszalen, Leopold II laan 
26, 9-19. 

29 oktober: 
Hilversum. Totohal, 10-17. 
Heist-op-den-Berg. Torengebouw boven 
politiebureel, 9-18. 

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

5 november: 
Utrecht. Restaurant Veemarkt, Sartreweg 
1-3, 10-17. 

6 november: 
Apeldoorn. Duivensportcentrum, Prinses 
Beatrix/Ritbroekdwarsstraat, 10-17. 

12 november: 
Echt. Bisschoppelijk College, Populieren
laan 1, 9-18. 
Antwerpen (België). Familiekring, Abdij
straat 35/37, 10-17.30. 

POSTZEGELEMISSIES 
Nederland: 
6 september: 
AVO-Nederland, Vereniging voor arbeids-
en welzijnszorg voor minder validen 50 
jaar: 40 cent. 
Waterloopkundig Laboratorium te Delft, 
50 jaar: 45 cent. 
Tandheelkundig onderwijs in Nederland 
100 jaar: 55 cent. 
15 november: 
Vier kinderpostzegels ,,De Veiligheid van 
het Kind". Waarden 40 + 20, 45 + 20, 55 
+ 20, 75 -I- 25 cent. Prijs per serie ƒ 3,-. 
Velletje met tweemaal 40 + 20, tweemaal 
45 -I- 20 en tweemaal 55 + 20 cent. Prijs 
per velletje ƒ 4.-. 

Nederlandse Antillen: 
27 september: 
lubileumzegels Spritzer & Führmann 
Ter gelegenheid van het vijftigjarig be
staan van Spritzer & Führmann N.V. Drie 
zegels: 20, 40, 55 cent. 

25 oktober: 
Kinderzegels (met toeslag). 

Permanente jaarlijkse uitgifte in het 
tweede halfjaar ten bate van de Federatie 
Antilliaanse jeugdzorg. Vier zegels: 15 + 
15, 20 + 10, 25 + 12, 40 + 18 cent. 

30 november: 
Toeristenzegels. 
De tweede serie van een reeks Toerisme 
op de Nederlandse Antillen. Deze serie is 
gewijd aan de Bovenwindse Eilanden van 
de Nederlandse Antillen: Saba, Sint Eusta-
tius en Sint Maarten. Drie zegels: 25, 35, 
40 cent. 

ingezonden 

Verscheidene lezers hebben brieven 
aan de redactie gestuurd uit onge
noegen over 1. het uitgif tebeleid van 
PTT voor de internationale tentoon
stell ing AMPHILEX 77 en 2. de prak
t i jken die zich met speciale envelop
pen, stempels en zegels onder toela
t ing van PTT hebben voorgedaan. 
Drie van deze brieven zi jn kenmer
kend voor de verschi l lende klachten 
en geven die kernachtig weer: 

Inhalig 

Ook onze PTT zal de uitgifte en 
verkoop van deze twee AMPHILEX 
77-emissies zeker geen windeieren 
gelegd hebben. Wel zegels verkopen 
en er geen tegenprestatie (postver
voer) tegenover hoeven te stellen, zal 
voor deze staatsinstelling een aan
trekkel i jke meevaller betekenen. 
Daarom verbaas ik mij over het feit 
dat PTT naast deze leuke bron van 
inkomsten, een nieuwe bron is gaan 
aanboren, waarvan de gehele op
brengst voor haar is, nameli jk de 
postzegelboekjes 22b en 23b, met 
een reclametekst voor bezoek aan 
AMPHILEX 77. De eerste dag van uit
gifte valt samen met de opening van 
de tentoonstel l ing en de boekjes wa
ren alleen aldaar te verkr i jgen. De 
waarde van de wervingstekst is dus 
gelijk te stellen aan 0%. 
Ik meen toch wel ernstig te moeten 
protesteren tegen deze handelwijze 
van PTT ten opzichte van zulke 
t rouwe en goede klanten en deze 
handelwijze als zeer inhal ig te moe
ten beti telen. 
F. W. K. R. VAN DE AKKER, 

Boskoop, 7 jul i 1977. 

Hoge prijs 
Gaarne wi l ik uw aandacht vragen 
voor de bi jzondere stempel van de 
bal lonopsti jging van mevrouw Boes-
man op 31 mei 1977. In het Maand
blad is deze opst i jging vermeld, sa
men In één artikelt je met de sterrit. 
Betreffende de sterrit werd wel ge-

VEILINGEN 
25-27 augustus/28 september-1 oktober: 
Amsterdam. Wiggers de Vries, Singel 256. 

27 augustus/24 augustus/24 september: 
Almelo. Twenthia b.v. Wierdensestraat 33. 

27 augustus: 
Dordrecht. De Rank. Dordtse Postzegel
veiling (113), A. Knikman, Diepenbrock-
weg 174. 

rept over bi jzondere stempels, maar 
betreffende de ballonvaart niet. 
Ook in de PTT-Dienstorders werd 
voor wat de bi jzondere stempels be
treft niets van de ballonopsti jging ge
zegd. Maar in het jun inummer van 
het Maandblad staat hij wel afge
beeld. 
Nu is deze stempel in de handel ver
krijgbaar, maar tegen een zo hoge 
prijs dat ik die er niet voor kan op
brengen. Dat deze prijs zo hoog is, is 
voor mij een duidel i jk bewijs dat er 
maar weinig stukken van bestaan; 
met andere woorden weinig mensen 
waren van dit evenement op de 
hoogte. 
Ik neem aan dat u van deze aangele
genheid, van dit tekort aan informa
tie, wel reeds op de hoogte bent, 
maar ik neem ook aan dat het goed is 
als velen hierover hun ongenoegen 
ui ten. 
A. J. VERBEETEN, 

Helmond, 11 juli 1977. 

Dank u vriendelijk PTT 

Tijdens mijn bezoeken aan AMPHILEX 
77 op 31 mei en 3 juni 1977 ben ik zo 
naïef geweest enkele gewone brieven 
in de brievenbus naast de zestien lo
ketten te werpen. Nu, op 9 jun i , 
bl i jkt dat deze post nog steeds niet 
bezorgd is. 
Bij informatie werd mij medegedeeld 
dat er op AMPHILEX 77 zeer veel post 
ter verzending was binnengekomen, 
maar het was toch maar voor die ver
zamelaars, dus de verzending had 
geen haast. 
W. METZELAAR, 
's-Gravenhage, 9 juni 1977. 

(Het is verstandig zakelijke post 
nimmer aan brievenbussen voor bi j 
zondere stempels toe te vertrouwen 
omdat de posteri jen de inhoud van 
deze bussen beschouwen als ,,uit-
stelbaar" en dienovereenkomstig be
handelen. PTT zou een mededel ing 
van die aard nadrukkeli jk op deze 
bussen dienen aan te brengen, om
dat bi jvoorbeeld buitenlandse con
gresgangers vaak argeloos van deze 
bussen gebruik maken voor hun cor
respondentie. Redactie.) 
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tentoon
stellingen 
en jubilea 

Gelrepost '77 
De lijst met bekroningen van de Cel
repost '77, gepubl iceerd in mei, 
bladzijde 373, behoeft enige aanvul
ling. De twaalf erepri jzen werden 
gewonnen d o o r : (verguld zilver) Erf-
mann (8), Kers (1), Schuring (3), Witt
pen (4); (zilver) Beskers (2), Kuiper 
(7), De Ruiter (9), Schuring (3); ver
zilverd brons) Bakker (5), Boltjes-Van 
der Dussen (12), Groeneveld (10), 
Smit (11) en (brons) Kuiper (6). 
Voorts zi jn twee zi lveren (21 in plaats 
van 19) medail les nog niet gemeld: 
M. Dijkstra (Op reis met Korvers 
postwagen) en G. Holstege (Stempels 
Warnsveld en Zutphen) , zi jn er drie 
bronzen (45 in plaats van 42) en één 
verzilverd bronzen medail le (32 in 
plaats van 31) méér toegekend. 

nederland 

rubriekredacteur: 
C. H. W. Heusdens A.I.J.P., 
Postbus 1870, 
3000 BW Rotterdam 

AMPHILEX 77-zegels 

Vergeleken met de emissie AMPHI
LEX 76 v inden wi j deze serie beter 
geslaagd. De zegel op de postzegel is 
wat groter ui tgeval len, ook het beeld 
is door de mindere tandingaandui-
dingen rustiger, de kleuren zijn voor 
de zegels uit 1898 en 1923 wat flets 
maar voor d ie uit 1938 en 1948 spre
kender. 

De technische bi jzonderheden van 
de vellen zijn als volgt: 
tanding: alle zi jden door lopend ; 
etsingnummers: geen; 
telci jfers: rechts 1 tot en met 10, l inks 
10 tot en met 1 ; 
ponstekens: 1898 en 1923, nummer 1 
boven zegel 2, 1938 en 1948, nummer 
2 boven zegel 2; 
markeerboogjes: midden in boven-
en ondermarges, niet doorgepr ik t ; 
overige b i jzonderheden: geen; 
afwi jk ingen: vele druktoeval l igheden 
werden gemeld, in de meeste geval
len stippen en een enkel of fsetkr in
getje. 

AMPHILEX-postzegelboekjes 

De noodzaak van deze boekjes; wat 
inhoud betreft gelijk aan de boekjes 
22a en 23a, is ons ontgaan. De post 
heeft natuurl i jk een voordeel aan 
deze boekjes die door de verzame
laars van dit steeds groeiende gebied 
gewoon gekocht worden om hun 
verzameling vol ledig te houden, maar 
voor het publ iek, dat boekjes uit de 
automaten trekt om daarmede de da
gelijkse post te f rankeren, zegt de re-
clamestrook dat de boekjes t i jdens 
de AMPHILEX 77 in omloop werden 
gebracht niets. 
Wanneer ze een maand of zes vóór 
de AMPHILEX 77 in de automaten wa
ren geweest, had er nog een bezoe-
kerswervende kracht van kunnen uit
gaan, maar een paar maanden nä de 
tentoonstel l ing zal de niet-fi latelist 
eerder de reclameboodschappen op 
de stroken missen dan een bericht 
over AMPHILEX 77. Wij kunnen deze 
boekjes als overbodig beschouwen 
en alleen van belang voor de verzame
laars van postzegelboekjes, die er al
lerminst om gevraagd hebben. 
Inhoud en uitvoering zi jn dezelfde 
als die van de boekjes die ze vervan
gen. Eén op de t ien boekjes van 
nummer 23b heeft een stompe kant 
rechtsboven aan het Andreaskruis 
(afbeelding). 

Overigens was het wel merkwaardig 
dat, toen wij deze boekjes t i jdens 
AMPHILEX 77 kochten, alle exempla

ren met een zogenaamd , , te lb lok je" 
op de kaft reeds uit de pakken waren 
verdwenen! 

Handel en nijverheidszegel 

Indien het gekozen ontwerp het bes
te was dat door de Post is ontvan
gen, zouden wij graag de niet geko
zen ontwerpen wi l len z ien. De zegel 
zegt nagenoeg niets; de bi jzondere 
tekst is nauwelijks te lezen en het 
vignet in een cirkel zegt nog minder. 
Wanneer de zegel op een wit te enve
lop geplakt is, valt het beeld vri jwel 
weg. De tweehonderdjar ige Neder-
landsche Maatschappij voor Nijver
heid en Handel had een duidel i jker 
postzegel mogen verwachten. 
De vellen zien er technisch als volgt 
uit : 
tanding: onder- en bovenzi jden 
door lopend, l inkerzi jden door lo
pend, rechterzi jden gel i jk; 
etsingnummers: geen; 
telcijfers: links 1 tot en met 10, rechts 
10 tot en met 1, , ,normale" cijfers; 
ponstekens: nummer 4 boven zegel 
nummer 9; 
markeerboogjes: geen; 
overige b i jzonderheden: geen; 
afwi jk ingen: tot heden niet gemeld. 

Afwijkingen 

Een merkwaardige afwi jk ing ver toont 
de hierbij afgebeelde jubi leumzegel 
van 1913, 5 cent Wi l lem l i l , waarvan 
het papier t i jdens het drukken een 

vouw opl iep. De zegel vertoont du i 
delijk een streep niet bedrukt papier 
in de ui tgevouwen rechterboven
hoek. De zegel werd ingezonden 
door de heer K. T. te V. 

Sinds het vorige nummer is een groot 
aantal afwi jkingen aangemeld. De 
voor de meeste lezers belangri jke af
wi jk ingen zi jn de vo lgende: 
De heer V. te R. meldt nog eens dat 
op zegel nummer 49 van de Loteri j
zegel 1976 de eerste , , t " van ,,agtste" 
ten dele verdwenen is; deze afwi j
king repeteert op de meeste vel len. 
Verscheidene lezers melden de reeds 
bekende afwijkingen aan de Spinoza-
zegels; wit te vlek in de wenkbrauw 
op nummer 88 en rode stip op de kin 
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op zegel 49. De jeugdige lezer D. te 
H. meldt een DelftseBijbelzegel met 
het vignet aan de l inkerkant. Dit is al

t i jd mogeli jk wanneer men een vel

deel koopt terwi j l het ook mogeli jk is 
dat een loketambtenaar toevallig het 
vignet aan de l inkerkant geeft wan

neer een vorige klant alleen de zegel 
wi lde hebben. Niet iedere ambtenaar 
leest de Dienstorders zo nauwkeur ig! 
Een andere lezer bericht dat de druk 
van de AMPHILEX 77zegels ook in de 
marge voorkomt . Dit is een natuurl i jk 
gevolg van de gebezigde techniek 
waarbij de grijze onderdruk aan alle 
vier kanten van het vel enkele mil l i 

meters in de marge door loopt . 
Van de heer v .d .H . te R. kregen wij 
bericht van een Verkiezingszegel 1 
met een door lopende kaderli jn onder 
zegel 99; er bl i jken vellen te zijn met 
kaderli jn en zonder deze l i jn onder 
zegel 99. In dit verband meldt dr. K. 
te B. dat in de vellen met een door

lopende kaderl i jn de , , r" van Neder

land een haaltje links van deze letter 
op verschi l lende zegels voorkomt 
(afbeelding). 

fcaNederland 
Iweede Kain<>r der 

^ t a t t 11 d e n e r a a l 
^ i 

LJNederland 
Tweede Kamer der 

staten Generaal 

i345c%Ä.v 

De heer J. te B. toont ons een fo to 
van een Kinderpostzegel 10 cent uit 
1947 waarvan op de rechterboven

zijde aan deel onbedrukt is gebleven 
door een stuk papier dat op het vel 
heeft gelegen; een leuke afwi jk ing! 
(afbeelding). 

Dan kregen wij van de heer W. te R. 
een postzegelboekje 21a ter inzage, 
waarop vermoedel i jk door een strook 
plakband, naderhand verwi jderd, een 
deel van de druk te loor is gegaan. 
Enkele inktstrepen wijzen er t rou

wens op dat bij de controle het 

boekje afgekeurd werd. Hoe het toch 
in de automaat is gekomen blijft een 
raadsel (afbeelding). 

Lezer P. te M. gaf aan de Sijthoff

dübbeldekker op de AMPHILEX 77 fo

to's af van een aantal AMPHILEX 77

postzegelboekjes, die door een hape

ring van de drukmachine nogal be

'mmi 
N^ PIB IpP p p ^WI 

%^ Ä'^ ̂ Wi ̂ W P^ 

schadigd z i jn . De sni jding tot boekjes 
is verkeerd uitgevallen, zodat een 
aantal boekjes een deel van een ze

gel van het vorige boekje toon t ; een 
wel zeer bi jzondere afwi jk ing! (af

beelding). 

Eerstedagenveloppen 

In een vorig nummer meldde ik dat 
het ontbreken van een kleur op de 
semioff iciële eerstedagenveloppen 
geen fi latelistische waarde heeft, 
tenzi j in een zeer gespecialiseerde 
verzameling van dit soort envelop

pen. Een enkele lezer is van mening 
dat dit soort afwijkingen wèl verza

melwaardig is. Dit hebben wij ook 
vermeld, maar wij blijven erbij dat in 
een normale verzameling Nederland, 
waarin eerstedagstempels  al dan 
niet op enveloppen  zi jn opgeno

men dergeli jk , ,drukui tschot" geen 
plaats moet v inden. Wij zijn tenslotte 
verzamelaars van postzegels en niet 
van poststukken met afwijkingen, 
tenzij men de afwijkingen aan die post

stukken speciaal verzamelt. 

Waarde 

Tenslotte komt het iedere maand 
voor dat lezers postwaarden met af

OOG brieven tot en met 20 g 
4 0 C briefkaarten en 

drukwerken tn kaartvofni/ 

: ^ ^ y : nederland | nederland i nederland j nederland j nederland 

wi jk ingen ter beoordel ing insturen en 
dan ook vragen wat de , ,waarde" 
daarvan is. Nu is uw redacteur geen 
handelaar zodat hij geen ,,waardebe

pa l ing" kan geven. U krijgt alleen 
een verklar ing van de afwijking maar 
voor een schatt ing van de geldelijke 
waarde moet u echt niet bij ons z i jn . 
Daarvoor is de erkende postzegel

handel en de erkende veil inghouder! 
Dat is hun werk en zij weten over 
waarden veel meer dan uw redacteur. 
Zij zi jn tenslotte de mensen die in de 
postzegelhandel zit ten en een waar

debepal ing kunnen geven. Maar u 
moet wel bij een , ,erkende" hande

laar of vei l inghouder te rade gaan. In 
de advertenties in het Maandblad zijn 
de bij de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegel Handelaren aangeslo

ten handelaren kenbaar aan het han

delarenvignet. 

Maxi mum kaart 

De heer C. F. Fischer te Nieuwen

dam, internationaal bekend maximafi

list, heeft de hierbi j afgebeelde 
maximumkaart gemaakt met een Spi

^D^ '^^JKi 
Pl^^s^y 
j fc^^^fe^^lJ i 

■ " * ^ 

^ ^ ^ 

.f Mm 
^^1>J.'^ 
■ ^ t e ^ * ^ 

Mft ''' ' 

ki ' 
 a ^ i i ^ 
7 WÊ^M 
' fl^Bi 
.' ■ ■ H l 

nozazegel op een prentbriefkaart van 
het borstbeeld van de joodse wijs

geer in de tu in van het Spinozahuis 
te Rijnsburg. 
Het is een werk van professor O. 
Wenckebach. De postzegel is ver

vaardigd naar een zeventiendeeeuws 
schi lderi j . 
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Drie herdenkingszegels op 6 septem
ber 
Op 6 september 1977 zal PTT een serie 
van drie bi jzondere postzegels uit
geven voor een drietal jubilea. 
Een zegel (40 cent) voor het vijft ig
jarig bestaan van AVO Nederland, het 
arbeidszorgbureau voor gehandicap
ten. Een zegel van 45 cent vestigt de 
aandacht op het Water loopkundig La
boratorium te Delft dat eveneens vijftig 
jaar bestaat, terwi j l de derde zegel 
(55 cent) het eeuwfeest van het tand
heelkundig onderwi js in Nederland 
extra reliëf geeft. 
De drie zegels zul len aan de postin-
richtingen verkrijgbaar zi jn zolang de 
voorraad strekt. De geldigheidstermijn 
voor de frankering is onbepaald. 
De bijgaande fo to toont de goedge
keurde ontwerpen. 
Waarde/voorstelling 
40 cent 
Een invalide ziet uit over een land
schap dat geheel bestaat uit een nacht-
merrie-achtige opeenstapeling van 
trappen, drempels en nauwe door
gangen, die voor hem onneembare 
obstakels vormen. Kleuren blauw 
en bruin. 
Ontwerp : Jaap Drupsteen, Weesp. 
45 cent 
Een diagram van een stroming in wa
ter. Grijs, blauw, rood, l icht- en don
kergroen, zwart. 
Ontwerp : Anne Stienstra, Amster
dam. 
55 cent 
Symbolische voorstel l ing van ver
schillende aspecten van de tandheel
kunde: gaaf gebit, gezond tandvlees, 
mondspiegel en gebitsschema. Roze, 
blauw, ivoor en zwart. 
Ontwerp : Henk Cornelissen en 
Karel Kruijsen, Breda. 
De prijs per serie bedraagt ƒ 1,40. 

En hiermede besluit ik mijn twee
honderdste , ,rubriek Neder land" . 

rijksdelen 
overzee 

rubr iekredacteur: 
P. J. A. Varekamp 
Dennenlaan 19 
Nuenen-4565 

Nederlandse antillen 

Florazegels 

Met ingang van 20 juli 1977 is - zo
lang de voorraad strekt doch uiterl i jk 
tot en met 19 juli 1978 - een serie bi j 
zondere f ran keerzegels uitgegeven 
met afbeeldingen van Nederlands-
Antil l iaanse b loemen. 
De ontwerpen werden verzorgd door 
Humphrey O. Elisabeth te Wi l lem
stad, Curagao. De geldigheidstermijn 
is onbepaald. 

Technische gegevens: 
Waarden en voorstel l ingen: 
25 cent: b loemen Carawara spanjo 
(Cordia sebestena) 
40 cent: b loem Barba di jonkuman 
(Albizzia lebbeck) 
55 cent: b loem Tamarijn (Tamarindus 
indica) 

k leuren: 
25 cent: geel, rood, blauw en zwart 
40 cent: groen, blauw, oranje en 
zwart 
55 cent: b ru in , zwart, rood en groen 
beeldformaat: 33 x 22 en 22 x 33 mm 
zegelformaat: 36 x 25 en 25 x 36 mm 
tanding: 14 : 12^/4 en 12 /̂4 : 14 
papier: zonder watermerk 
gomming : synthetische gom 
vel indel ing: 5 x 10 = 50 zegels 
oplage: 350.000 
druktechniek: offset 
d rukker i j : Joh. Enschedé en Zn 

Grafische Inrichting B.V., 
Haarlem 

Flora Nederlandse Antillen 
De zes ei landen Aruba, Bonaire, Cu
rasao (de Benedenwindse of ABC-
eilanden) en Saba, Sint Eustatius en 
Sint Maarten (de Bovenwindse of 
SSS-eilanden), die samen de Neder
landse Ant i l len vormen, ont lenen 
hun natuurl i jke schoonheid en hun 
aantrekkel i jkheid voor een groot deel 
aan hun f lora. 
Door kl imatologische verschillen is 
de f lora van de Benedenwindse ei

landen duidel i jk anders dan die van 
de Bovenwindse ei landen, maar ver
toont toch een sterkere overeen
komst met de f lora van de Ant i l len-
boog dan die van het nabij gelegen 
cont inent. De flora van de ABC-
eilanden komt onder l ing vrij goed 
overeen, hoewel Curasao rijker is, 
voornameli jk door het gebied rond 
de Sint Christoffelberg. 
Vijfhonderd soorten 
De flora van de Benedenwindse ei
landen omvat een v i j fhonderd soor
ten, waaronder acht varens. 
De flora van Saba, Sint Eustatius en 
Sint Maarten is onder l ing zeer ver
schil lend door de grote fysisch-
geografische verschil len tussen de ei
landen. In totaal komen er op de Bo
venwindse eilanden een zevenhon
derd soorten flora voor, waaronder 
69 varens. 
De op de Florazegels afgebeelde 
bloemen - van schaduwbomen - ko
men alle op de zes eilanden voor. 

Carawara spano (Cordia sebestena) 
De Carawara spafio is een kleine 
boom met ruwe bast welke, vooral na 
enige regenbuien, overvloedig 
bloeit. In de droge t i jd vallen de 
meeste bladeren af. Deze zi jn t ien tot 
twint ig centimeter lang en zeven tot 
veertien centimeter breed en kort, 
ruw behaard. De oranjegele of rode 
bloemen staan in trosjes aan het eind 
der twi jgen. De b loemkroon is buis-
vormig met vlakke gekroesde zoom. 
Er zi jn vijf tot twaalf meeldraden. 
De wit te bolvormige of enigszins 
langwerpige vrucht is omgeven door 
de vlezig geworden kelk. 
Deze - op de Benedenwindse veel 
gekweekte, uit tropisch en subtro
pisch Noord-Amerika afkomstige -
boom is zeer geschikt voor deze 
streken, daar hij een grote droogte 
kan verdragen. Een aftreksel van de 
bladeren word t gebruikt tegen pi jn in 
armen en benen. De vermeerdering 
geschiedt door zaad. 

Barba di jonkuman (Albizza lebbeck) 
De Barba di jonkuman is een van de 
grootste en mooiste schaduwbomen 
op de Anti l len met een volle breed-
uitgroeiende kroon. De bloempjes 
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cyimptylex 77 

D^' '"'" ; ^ i.\Si tt iatik UdnxaiK I 

Amphilex-blok van de Nederlandse Antil
len met een spelletje rondom de bndge-
zegels van mei 1977 

met zeer lange meeldraden staan in 
bolvormige bloeiwijzen gerangschikt. 
De boom is geschikt voor de laag-
vlakte, wegbeplant ing, plantsoenen 
en grote tu inen. Hij kan niet vri j uit-
geplant worden in het w o u d . 
De bladeren zi in even dubbelveer-

vormig samengesteld met bijna zit
tende blaadjes. Van de hoofdjes 
vormende b loemen, die in grote ge
tale, enkele keren in het jaar, de 
boom sieren, ziet men alleen de zeer 
lange, witgroenige meeldraden. De 
bleekgelige peulen, tot dert ig centi
meter lang en vi j feneenhalve centi
meter breed, maken in de wind een 
ratelend gelu id. 
De boom is afkomstig van tropisch 
Azië en Noord-Austral ié. leder jaar 
staat hij korte t i jd bladerloos. De 
vermeerder ing geschiedt door zaad 
en stekken. 

Tamarijn (Tamarindus indica) 
Een welbekende, grote, prachtige 
schaduwboom. Hij bereikt een 
hoogte van dert ien meter, met een 
stamdoorsnede van tot één meter. 

stevige takken en grote bolvormige, 
dichte k roon . De bladeren zi jn even 
veervormig samengesteld t ien
tot v i j fentwint ig jukkig, de blaadjes 
zijn 0.8 tot 2.5 cm lang en 0.5 tot 1 
cm breed. De gele roodgestreepte 
b loemen, in hangende trossen, zi jn 
tot 3 cm lang. 
Slechts drie van de vijf b loemkroon-
bladeren zi jn vol ledig ontwikke ld . 
Aan deze boom komen langwerpige, 
niet openspringende peulvruchten, 
die om de zaden een zurig moes be
vatten. Van dit moes bereidt men 
verfrissende dranken, jam en suiker
goed (tamarindekoekjes), terwij l het 
ook als laxans gebruikt word t . De 
plant wordt reeds lang in alle t rop i 
sche streken gekweekt als sier- en 
vruchtboom. De vermeerdering ge
schiedt door zaad. 

luchtpost 

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

Amphilex 77 

Waarschijnl i jk zi jn er reeds 
,,Amphilex-verzamelaars". Ook de 
categorie , , luchtpost" deed mee. De 
Hongaarse PTT meende de Neder
landse verzamelaars aan zich te ver
pl ichten door ter gelegenheid van 
Amphi lex 77 een zogenaamde spe
ciale postbesteli ing te organiseren 
Budapest-Amsterdam op 23 mei 1977 
met vervoer door de K.L.M. We zaten 
er echt niet op te wachten, temeer 
niet omdat er - tot nu toe - liefst vier 
verschil lende mogel i jkheden zi jn. 
Van de hierbij afgebeelde stempels 
komt het stempel met molen voor in 
paarse en zwarte kleur, het ,,Neder
landse" meisje in paars en zwart. 
Het KLM-stempel is meestal in 
groene kleur, maar ook met paars 
stempel zijn deze gesignaleerd. Ken
neli jk , ,op aanvraag". Dergeli jk soort 
stukken zi jn helaas niet uit de catalo
gus te weren. 
Voor degenen, die nog meer wi l len 
weten: de post werd door de 
K.L.M.-machine PH-DNP , ,Athene" -

) vooa 
ntATELiE 

,Ä-,PHILATELIA 
%#^' HUNGARICA 

l E S 1! f ^ G F I L B U J / P C ^ T PIJON£ 3t8 l**" 31? 71T 
MPBML 

..y.^>'uf(|, 

nm 

PHILATELIA 
' 'Ip^'HUNGARICA 

LSTTIERS H-i3T3 BVDAPP3T t» O BOX 600 HUNO*fiY 
CABLES H y W G P i t ß U D ^ P f ^ T TH 1 > 317 .?« 
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DAG VAN DE LUCHTPOST 

De Vliegende Hofländer 
POB 33894 

2503 BD The Hague 
The Netherlands 

een DC 9-33 RC - vervoerd onder ge
zagvoerder j . den Hertog. 
Zoals reeds - zij het in een andere 
rubriek - in het vorige Maandblad 
vermeld steeg op 30 mei Nini Boes-
man met de Sandeman omhoog met 
aan boord rond 62 kilogram post. 
Behalve het bal lonstempel, dat reeds 
werd afgebeeld, kreeg de post ook 
nog een zogenoemd boordstempel. 

Voorzover ons bekend is het voor 
het eerst in Nederland dat door PTT 
op ballonpost een dergeli jk boord
stempel werd aangebracht (zie af
beelding). Ook hierbi j waren ,,moge
l i jkheden" . Post die voorzien is van 
het speciale stempel van ,,Dag van de 
luchtpost" , is tevens vervoerd met de 
ballon en van beide ballonstempels 
voorzien. 

België 
In België kon op 7 april een eerste 
vlucht genoteerd worden naar Dhah-

ran met een Boeing 707. De terug
vlucht vond op 8 april plaats. Post 

vervoerd met de heenvlucht kreeg 
een bi jzonder poststempel (zie af
beelding). Op de retourvlucht een 
maatschappijstempel. 
Het jubi leren gaat alsmaar door In 
luchtpost land. Zowel de Duitse 
Bondsrepubliek als Joegoslavië, Hon
garije en Roemenië vindt het be
langrijk dat het in augustus 1977 t ien 
jaar geleden is dat de Lufthansa voor 
het eerst naar de respectieve hoofd
steden v loog; dus ambtel i jke b i jzon-
aere stempels. 

postwaarde-
stukken 

rubriekredacteur: 
ir. C. Stapel 
Delfland 4 
Assen 

loketten een plaat met het postblad. 
Dit meldt het blad , ,Aangetekend" 
van 29 jun i . De plaat is als sticker uit
gevoerd. Een hand, die een pen vast
houdt , wijst op het pri jsvoordeel van 

Nederland 

Ik kreeg een verhuiskaart 40 cent 
waarvan de fosforstreep een grijze 
kleur heeft. 
Of het aan mijn suggestie (zie apri l , 
bladzijde 247) te danken is weet ik 
niet maar sinds 1 jul i hangt er bij alle 

/ 

het postblad: het kost maar 50 cent. 
De heer Veltkamp uit Hattem liet mij 
een misdruk van een luchtpostblad 
van 75 cent z ien. Aan de rechterkant 
is een deel van de zegel, tekst en be-
l i jn ing weggevallen. 

De Amphi lex heeft vele zegels en 
stempels opgeleverd maar slechts 
één postwaardestuk. Rusland gaf een 
4 kopekenenvelop uit waarop links 
het embleem van de Amphi lex ge
plaatst is. In Latijnse en Cyrillische 
letter: Amphi lex Amsterdam. 

. * 

m 1 

^ 1 

Nieuwe uitgiften 

België - luchtpostbladen 14 frank, 
w i j n rood , vier stuks, Nederlands-
Frans, Frans-Nederlands, Duits-Frans, 
Frans. 

X 

- vijf geïllustreerde briefkaarten ter 
gelegenheid van het Internationale 
Rubensjaar, 1) Venus in de smidse 
van Vulcanus, 2) Negerkoppen, 3) 
Aanbidding der wi jzen, 4) Het won 
derk ind, 5) De bekering van Sint Ba-
vo, w i t glanspapier. 
- publ ibelbr iefkaarten, nrs. 2673 tot 
en met 2690. 

Duitsland (BRD) - briefkaart bui ten
land 50 pfennig, rood , kasteel 
Neuschwanstein. 
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Postkarte - Carle D05taie 

Groot-Bnttanniè - luchtpostblad IOV2 
p, 25-jarig regeringsjubi leum konin
gin Elizabeth (zie juni bladzijde 465). 
- luchtpostblad IOV2 p, zegel indruk 
als voorheen, gewijd aan Schotland, 
tekst in Engels en Gaelisch, afbeel
dingen van het Wallace Monument in 
Aberdeen, het kasteel Kisimul op het 
eiland Barra en een gezin in de 
Schotse Hooglanden in 1795. 

Hongarije - luchtpostblad 3 for int , 
groen, Elisabethbrug in Boedapest, 
links boven een drieregelige aan
moediging voor het gebruik van de 
postcode, links onder een vierdelig 
kastje voor de postcode van de af
zender. 
-br iefkaart 60 f., grijs, embleem met 
tandrad en hamer en 1877-1977, links 
fabriekspoort met het onderschri f t 
,,100 jaar metaalbewerkersbond". 
- briefkaart 60 f, donkerbru in , hou
ten kerk, links gebouwen met het 
onderschrif t ,,XVe Jeugdpostzegelten-
toonstel l ing. Nyiregyhaza 1977. IV. 
2-12. 

- briefkaart 60 f, gri js, aardbol en 

t i jdschri f ten met de letters PKHI, 
links raadhuistoren en stadswapen, 
daaronder ,,Tentoonstel l ing van vak
t i jdschri f ten Sopron" . 
Man - luchtpostblad 11 p, blauw, 
verder als voorheen, groot formaat. 
Oostenrijk - geïl lustreerde briefkaar
ten 2,50 schil l ing, blauwpaars, Mur-
nau, 142e reeks met vi j f t ien afbeel
dingen, 143e reeks met veertien af
beeldingen en 144e reeks met 29 af
beeldingen - kaart voor nazending 
van post, b innenland, 8 s, zwart, 
raadhuis Steyr, drukmerk K 62 000 56. 
- kaart voor nazending van post, bui 
tenland, 8 s, zwart, raadhuis Steyr, 
drukmerk K 62 011 56. 
Portugal - briefkaart 2 escudo, rood
bruin en zwart, raadhuis van Bra-
ganza met links een fosforstreep, 
tekst en bel i jn ing blauw. 
- Zes briefkaarten ter gelegenheid 
van de tentoonstel l ing Lubrapex 76, 2 
escudo, roodbru in en zwart, raadhuis 
van Braganza, zonder fosforstreep, 
op iedere kaart een andere tentoon-
stellingsplaats: 1) Rio de Janeiro 66, 
2) Funchal 68, 3) Rio de Janeiro 70, 4) 
Aveiro 72, 5) Sao Paulo 74 en 6) Porto 
76, verkooppri js 5 escudo per stuk. 

- briefkaart 3 e; de oude briefkaart 
van 2 e kreeg in grijs een bi jdruk van 
1 e, Produkten van Portugese her
komst. 

Qatar - luchtpostblad 50 dirham, 
blauw, rood en wi t , kop van de 
sheik, b lauw-rode ru i tomranding. 
Roemenie - geïllustreerde envelop 5 
bani, karmi jnrood, verdedigingsto
ren, links beelden uit het brand
weermuseum in Boekarest, drukmerk 
0212/76. 
- geïl lustreerde envelop, 55 bani, 
blauw, grote letter C met daarin 
COOP, links de gebouwen van de 

verbruikscoöperaties van Botosani, 
drukmerk 0430/76. 
- geïllustreerde envelop 55 bani, 
veelkleurig, t rompetter uit de bevri j 
dingsoorlog van 1877, links beelden 
uit deze bevri jdingsoorlog naar schil
deri jen van Grigorescu, Sava Hentia 
en C D . Mirea ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de staat Roemenië, 
drukmerk 0018-0029/77 
- geïllustreerde briefkaarten 30 bani , 
a) bruin en b) blauw, trompetter uit 
de bevri jdingsoorlog, links beelden 
uit deze oor log, drukmerk 0030-
0049/77. 

Singapore - luchtpostblad 35 c, paars, 
vl iegtuigen, nieuw watermerk: Air-
MB (in cirkel)-Mai l , aan de achterkant 
a) parklandschap, b) eethuisjes, c) 
bootjes in kanaal, d) zonsondergang. 

» 

1^., 

St. Chnstoffel, Nevis en Anguilla -
luchtpostblad 10 c, blauw, verder als 
voorheen. 

St. Thomas en Prinseilanden - lucht
postblad 1,50 escudo, veelkleurig, 
Pousada op St. Thomas; het oude 
Portugese luchtpostblad heeft een 
zwarte opdruk ,,Rep. Democr. 
12.7.75" gekregen, de woorden ,,Re-
publica Portuguesa" zi jn met twee 
strepen doorgehaald, het ri jkswapen 
links met twint ig sierschildjes over-
gedrukt. 

Somalië - luchtpostenvelop 0,50 So 
Sh, paars, zwart en wit , meisje van de 
stam der Huga Dhaganka, de lands-
naam ,,Soomaaliya" in Latijnse let
ters, tekst in Somali, het watermerk 
bestaat uit de woorden ,,per lucht
post" in Italiaans, Somali en Engels, 
blauwe rui tomranding, 200 x 110 mm. 
Taiwan - envelop 2.00 $, rood, 
Tschou KUNG, rechts onder 
bloeiende struik; op de sluitklep een 
gewijzigde datum: maart 1977. 
- luchtpostblad 4,50 $, blauw en 
roodbru in , aan de achterkant op het 
rechter plaatje een gewijzigde datum: 
april 1977. 
- briefkaart 1,60 $, rood, spoorl i jn in 
tunne l ; gewijzigde datum onder de 
eerste regel: maart 1977. 
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- briefkaart 1,00 $, rood ; uitvoering 
als voorheen, gewijzigde datum in de 
tweede regel onder de zegel indruk: 
mei 1977. 
Thailand - luchtpostblad 5 baht, veel
kleurig, op een globe een naar links 
gerichte pijl met vleugels in de 
landskieuren, links boven het woord 
luchtpostblad in Siamees en Engels. 
Transkei - luchtpostblad 4 c, zwart en 
oranje, twee vl inders, tekst in Xhosa 
en Engels, groot formaat. 
- luchtpostblad 10 c, zwart en oranje, 
vl inder, groot formaat. 
Trinidad en Tobago - luchtpostblad 
25 c, geel, vlag en landkaart, aan de 
achterkant propaganda voor de 
luchtvaartmaatschappij BWIA voor 
vluchten naar New York, Toronto, 
Miami , Londen en het Caraïbische 
gebied. 
Tristan da Cunha - luchtpostblad 5 p, 
blauw, kustvaarder M.F.V. Tristania II 
en kop van koningin Elizabeth; uit
voering als voorheen. 
Tsjeclio-Slowal<ije - envelop 60 hel
ler, rood, borstbeeld van president 
Husak naar l inks, vier adreslijnen in 
twee lengten a) 78 mm en b) 71 mm. 
Vaticaan - luchtpostblad 180 lire, 
oranje en zwart, pauselijk wapen; 
uitvoering als voorheen, links de 
koepel van de Sint Pieterskerk met 
daarbinnen een vredesduif met olijf
tak, 160 X 90 mm. 

Verenigde Staten - envelop 13 c, 
zwart, blauw, groen en wi t , golfstok 
in vier standen en bal, tekst 
,,Golf/USA/13 c, groot en klein for
maat. 

Zuid-Afnl<a - luchtpostblad 4 c, 
zwart, drie vogels naar rechts, met en 
zonder fosforstrepen, luchtpostetiket 

in blauw en oranje, daaronder , ,Bin- Zweden - briefkaart 95, veelkleurig, 
nenlands luchtpostb lad" in Afrikaans windvaan in de vorm van een zeil 
en Engels. boot . 

- luchtpostblad 10 c, zwart en oranje, 
met en zonder fosforstrepen, lucht
postetiket in blauw en oranje, daar
onder , ,Luchtpostblad" in Afrikaans 
en Engels. 
- de boven omschreven luchtpost-
bladen zi jn ook uitgegeven met links 
onder een zwarte, vierpuntige ster 
met de letters PT. 

stempels 

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

Gelegenheidsstempels 

Wij geven hierbij nog een afbeelding 
van het op 26 mei gebruikte eerste-
dagstempel voor de Amphilex-zegels 
en van dat voor de op 9 juni ver
schenen 55 cents-postzegel. 

In het jun inummer zijn reeds afge
beeld de bi jzondere stempels, ge
bruikt van 6 tot en met 10 jun i in het 
Congrescentrum te Amsterdam voor 
het 28e congres van de ,, Federation 
internationale des professions immo-
bi l ières" en voor de 65e Filatelisten-
dag, gehouden op 18 juni in het 
Crest-Hotel te Amsterdam. 

Machinestempels 

Wij danken de heer W. de Boois te 
Utrecht voor zi jn mededel ing, dat 
van de door hem op 28 mei aange
vraagde afdrukken der Amphi lex-
machinestempelvlaggen op couver
ten, gefrankeerd met zegels van de 
tweede serie Amphilex-zegels (uitge
geven 26 mei 1977) de Utrechtse 
stukken waren gestempeld met da-

25 3AAR 
.MADURODAM' 

1952-1977 

TtNlOONSTELLING 
KUNST EN AMBACHT 

„OPEN STAL" 
OLDEBERKOOP 

2 5 / 6 - 3 J / 7 1977 

turn 13 V 17. Dit was kenneli jk een 
abuis, omdat men bij het inzetten 
van de datum deze in Spiegelschrift 
moet lezen en men toen 13 voor 31 
heeft aangezien, maar toevallig zi jn 
daardoor ook deze zegels gestem
peld met een datum, welke dert ien 
dagen vóór de eerste dag van uitgifte 
l igt! 
In de Universalstempelmachines te 
Goes en Middelburg word t van 6 juni 
tot en met 29 augustus weer gestem
peld met de al van vorige jaren be
kende vlag voor de Zeelandbrug, 
terwij l te 's-Gravenhage het 25-jarig 
bestaan van Madurodam met het ge
bruik van de hierbij afgebeelde 
stempelvlag van 8 juni tot en met 5 
jul i werd herdacht. 
In de Klüssendorfstempelmachine 
van Leeuwarden werd van 16 juni tot 
en met 14 jul i een vlag gebruikt voor 
de Tentoonstel l ing Kunst en Ambacht 
te Oldeberkoop. 

Typenraderstempels 

3.5.1977 
Ophef f ing bi jpostkantoor 's-
Gravenhage Nieboerweg, in plaats 
waarvan nu het Mobie l Postkantoor C 
afwisselend standplaats heeft aan de 
Nieboerweg en de Esther de Boer van 
Rijklaan. 

72.5.7977 
Opgeheven: postagentschap 
Nunspeet-Coli jnstraat, 
Gevestigd: postagentschap 
Nunspeet-Oenenburgweg. 
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76.5.7977 
Opgeheven: postagentschap Coes-
Thorbeckelaan, 
Gevestigd: postagentschappen 
Goes-De Spinne en Rijswijk (Zh) -
Vroom en Dreesmann. 

25.5.1977 
Opgeheven: postagentschap 
Zwol le -Dommel , 
Gevestigd: postagentschappen 
Zwol le-Dobbe en Ape ldoorn-
Snijdersplaats. 

7.6.7977 
Opgeheven: postagentschap 
Leeuwarden-Merelplein. 

2.6.7977 
Gevestigd: postagentschap 
Leeuwarden-Pieter Sipmawei. 

70.6.7977 
Gevestigd: postagentschap Venray-
Kiosk. 

76.6.7977 
Gevestigd: postagentschap Arnhem-
Elderweldplein. 

27.6.1977 
Opgeheven: postagentschap Valken
burg (Lb)-Sint Gerlachstraat. 
Zi t t ing wordt gehouden te 
Valkenburg-Vroenhof. 

7.7.7977 
Naamswijzigingen: Postagentschap 
Bakkum wordt Castricum-Van O l -
denbarneveldweg. 
Hulppostkantoor Julianadorp word t 
Den Helder-Langevliet. 
Bijpostkantoor Scheveningen-
Stevinstraat wordt 's-Gravenhage-
Stevinstraat . 
Opgeheven: postagentschap Som-
melsdijk. 
4.7.1977 
Gevestigd: postagentschap 
's-Hertogenbosch-Oude Vli jmense-
weg. 
7.8.7977 
Gevestigd: postagentschap 
's-Hertogenbosch-Het Wielsem. 

Veldpost 

Uit een melding van één onzer lezers 
en uit eigen waarneming is ons ge
bleken dat de verzending der gele-
genheidsenveloppen ter herdenk ing 
van het 300-jarig bestaan der art i l le
rie, aangekondigd in ons Amphi lex-
nummer, voor de eerste vier ten
toonstel l ingen niet heeft plaatsgehad. 
Men heeft ons echter verzekerd dat 
voor diè gevallen het teveel ontvan
gen geld zal worden gerest i tueerd. 
Zo nodig kunnen hierover in l icht in
gen worden verkregen bij Kolonel 

Bruggeman, telefoon 08373-2042 (bui
ten dienstt i jd). 
O p zaterdag 20 augustus zal in de Le
gerplaats de Wit tenberg een voor ie
dere belangstellende toegankeli jke 
, ,open dag" worden gehouden met 
talri jke demonstraties, waar ook een 
veldpostkantoor met veldpoststempel 
in werk ing zal z i jn . 

Daarbij worden bi jzondere envelop
pen ä ƒ 1 , - per stuk, inclusief franke
ring, verkocht, waarop tevens nog een 

nieuws 
belgië 

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

uit 

Nieuwe uitgiften 
Op 13 juni is een reeks van vier spe
ciale postzegels uitgegeven door de 
Regie der Posterijen: 1. ter herden
king van de verheff ing, in 1677, van 
Overijse tot pr insdom ten voordele 
van Eugène-Maximilien de Hornes, 
waarde 4,50 frank, oplage 6.000.000 
exemplaren, 2. ter gelegenheid van 
de 675e verjaring van de Slag der 
Gulden Sporen, waarde 5 frank, op-

niet-postaal gelegenheidsstempel zal 
worden afgedrukt. 
Schrifteli jke bestellingen - zo spoe
dig mogeli jk na verschijning van dit 
nummer, doch uiterli jk 18 augustus 
vóór de nachtposttrembuslichting te 
verzenden! - zijn mogeli jk door toe
zending van een girobetaalkaart aan 
de secretaris Projectgroep Open dag 
Koninkl i jke Landmacht 1977, 101 Ver-
bindingsgroep Legerplaats De Wit
tenberg, postbus 50, Stroe, post Gar-
deren. 

lage 4.000.000 exemplaren, 3. ter her
denking van de 600e verjaardag van 
de publikatie van het eerste deel 
Kronieken van de schrijver jehan 
Froissart, waarde 6,50 frank, oplage 
10.000.000 exemplaren en 4. ter gele
genheid van de 1250e verjaardag van 
het overl i jden van St. Hubertus, op
lage 3.000.000 exemplaren, waarde 14 
frank. 
De onderwerpen stellen respectieve
lijk het wapenschild van de prinse
lijke familie van Hornes, een frag
ment uit het ,,Koffer van Ox fo rd " , 
een miniatuur van die t i jd herinne
rend aan jehan Froissart en een af
beelding van de bekering van St. Hu
bertus voor. De voorverkoop had 
plaats te Brussel, Chimay, Frameries, 
Kortri jk, Overijse en Zaventem. 

1977 
ïfiternataonaai Hubctis|a.ir 

20 tr. 

De Regie der Posterijen heeft op 27 
juni een bi jzondere postzegel en een 
bi jzonder blaadje (met toeslag) te 
koop aangeboden ter gelegenheid 
van de 400e verjaardag van de ge
boorte van P. P. Rubens. Het onder
werp stelt zowel voor de zegel als 
voor het blaadje het zelfportret van 
de meester voor, dat bewaard wordt 
in het Rubenshuis te Antwerpen. De 
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waarde voor de zegel bedraagt 5 frank 
en de oplage 4.000.000 exem
plaren. Op het blaadje zi jn drie ze
gels van 5 frank afgebeeld met een 
toeslag van 5 frank (dus 20 frank voor 
het blaadje; oplage onbeperkt) . Ver
koop in alle postkantoren van het 
Rijk van 27 juni tot en met 31 augus
tus 1977. 

Uitgifte van nieuwe postwaardestul<-
ken 
De volgende postwaardestukken zijn 
verschenen: een bericht van adres
verandering van 4,50 frank waarop 
een zegel van het nieuwe type ,,He
raldieke leeuw" in het blauw is ge
drukt ; een postblad van 6,50 frank 
waarop een zegel van het nieuwe 
type ,,Heraldieke leeuw" in het 
groen is gedrukt. Deze postwaarden 
worden sinds 13 juni 1977 verkocht. 

Polyvalent papier 
De gewone postzegel Koninkl i jke 
beeltenis van het type ,,Elstr«!>m" ter 
waarde van 10 frank met het mono
gram B in de gravure, word t sinds 3 
mei 1977 gedrukt op polyvalent pa
pier. 
De zegel van 6,50 frank. Koninkl i jke 
beeltenis van het type Elstróm voor 
automaten (rollen van 1000 stuks) 
wordt sinds 28 maart 1977 eveneens 
op dit papier gedrukt . 

Afschaffing van postwaarden 
Na 30 september 1977 zul len de 0,25 
frank ,,Heraldieke leeuw" en de 3,25 
frank ,,Koninkl i jke beel tenis" niet 
meer verkocht worden . 

Amphilex 77 
In het succes van de wereldpostze-
geltentoonstel l ing te Amsterdam de
len onze Belgische deelnemers en 
dan eerst en vooral de heer Fr. H. 
Van der Auwera die met zi jn verza
meling België, de ,,Grand prix inter
nat ional" wegkaapte. Goud behaal
den ook R. Dewulf (België 1849-1865), 
J. F. Van der Linden (postverbindin
gen België en Duitsland), O. F. Bos-
suyt (De Vrouwe van alle volken), J. 
Peeters (Liefde gaf u duizend namen) 
en H. Jacub (wereldluchtpost). Ver
meil behaalden: P. Janssens, J. Van-
hlngeland, M. Fontinoy, A. Artan de 
Saint Mart in, ] . Plancquart, W. Dahl-
mann, J. Ver tommen, M. Hecq, R. C. 
de Graeve en D. Noël (jeugd). Negen 
kandidaten verwierven een zilveren 
medaille, terwi j l ook nog aan F. De 
Troyer (postuum) en J. Plancquart 
speciale pri jzen werden toegekend. 
We kunnen dan ook stellen dat Bel
gië met zijn ,,Grand prix internatio
na l " , zes gouden, t ien vermeil en ne
gen zilveren medailles op 35 Belgi
sche deelnemers zeer goed uit deze 

internationale concurrentieklasse is 
naar voor gekomen. 

Literatuur 
De heer J. F. Van der Linden, l id van 
de Belgische Academie voor Filatelie, 
heeft een werk opgesteld waarvan 
het eerste deel is verschenen: ,,Post
verdragstempels 1815-1875". Dit 
werk, merendeels opgesteld in drie 
ta len: Duits, Nederlands en Frans, is 
opgebouwd om de verschil lende 
postmerken op internationale brieven 
te kunnen ident i f iceren. Ook voor 
onze Nederlandse filatelisten die zich 
voor de Stempelstudie interesseren is 
het een zeer nutt ig werk. Het boek 
werd uitgegeven door M. Baeten en 
Co, Zuidstraat 7, 1000 Brussel. 

Speciale afstempelingen 

21 mei : Beloeil. Filatelistische ten
toonstel l ing. 
21 en 22 mei : Ampsin. Filatelistische 
tentoonstel l ing. 
28 en 29 mei : O len. Keizersfeesten. 
30 mei : Koksijde. Filatelistische ten
toonstel l ing. 

4 jun i : Zil lebeke en Civry. Filatelisti
sche tentoonstel l ingen. 
5 en 6 j un i : De Panne. Filatelistische 
tentoonstel l ing. 
11 en 12 jun i : Brussel, Chimay, Fra
meries, Kortri jk, Overijse en Zaven-
tem. Voorverkoop bi jzondere post
zegels ,,Historische reeks". 
18 en 19 jun i : Koksijde en Cod inne. 
Filatelistische tentoonstel l ing. 
23 en 24 j un i : Rheindahlen (D.B.R.). 
Vi j fentwintigste verjaring Generale 
Staf Legergroep Noord en tweede 
Geallieerde Taktische Luchtmacht. 
27 j un i : Proven. Filatelistische ten
toonstel l ing. 
2 ju l i : Diksmuide. Vijftigste IJzerbe
devaart. 
21 ju l i : Oostende. Eerste , , O p e n " 
Schaakkampioenschap van België. 
25 en 26 ju l i : Brussel, Antwerpen, 
Hannuit . Voorverkoop speciale post
zegel ,,Internationaal Rubensjaar". 
28 ju l i : Antwerpen. Vierhonderdste 
verjaardag geboorte P. P. Rubens. 
29 juni tot 30 september: Antwerpen. 
Tentoonstel l ing werken van P. P. Ru
bens. 

brief uit 
londen 

AMPHILEX 77 

Voor de Britten was de Amphi lex 77 
een groot succes. De filatelisten kre
gen de hoogste onderscheiding, de 
Grote Ereprijs ging naar de Anthony 
Collect ion van klassiek Hongari je; 
andere Britse inzenders kregen ere
pri jzen in de ereklasse, grote en 
kleine gouden medailles en wat daar 
nog onder kwam. De organisatie 
werd allerwegen geroemd. Er waren 
vr i jwel geen problemen zoals in an
dere steden waar internationale ten
toonstel l ingen gehouden werden 
nogal eens voorkwamen; de aanpak 
was zoals men hier zegt ,,professio
na l " ! 
De journal isten, en dat waren er 
meer dan op andere tentoonstel l in
gen, waren aangenaam verrast door 
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de aanwezigheid van een Britse dub
beldekker - geen Londense welis
waar; die hebben op het bovendek 
een looppad in het midden - de uwe 
had een pad aan de zi jkant! - van 
waaruit men niet alleen een schitte
rend overzicht had van de hal maar 
waar men ook kon uitrusten na de 
vermoeiende rondgang langs de ka
ders en de aanwezige Hollandse col
lega's gastvrij optraden en alle inl ich
t ingen gaven die men nodig had. 
Ook het RAI-perscentrum bij de in 
gang werd geprezen; zonder moeite 
kreeg men entreebil jetten en persbul
let ins; kor tom men was tevreden. 
Tenslotte was de Britse postzegel-
handel sterk vertegenwoordigd en 
kon met steun van het Ministerie van 
Handel en Industrie een aanbod 
brengen dat groot en gevarieerd was; 
de handelaren waren vri jwel eenslui
dend van mening dat dit een van de 
beste tentoonstel l ingen was die men 
in lange jaren had gehad. Zelf hoorde 
ik van mijn Hollandse collega's een 
enkele klacht, maar in ieder land zi jn 
de landslieden meestal het meest kr i 
t isch. Zij zien zaken die een bui ten
lander niet opmerkt ! 

Het zilveren jubileum 

Op 15 juni ging het binnenlands port 
omhoog naar 9p; dus kwam er op die 
dag ook een aanvullingswaarde in de 
Jubileumserie van 9p., compleet met 
eerstedagenvelop. Overigens zi jn de 
uitgiften van de Britse ko loniën, voor
malige ko loniën, Britse gebieden enzo
voort , al zo talri jk geworden dat het 
bi jeenbrengen van een complete col 
lectie geen eenvoudige zaak is - en 
bovendien erg duur wordt . Verschil
lende gebieden hebben postzegel
boekjes uitgegeven, iets wat nu pas 
ontdekt werd , want vorige gelegen
heden van koninkl i jke herdenkingen 
hadden alleen postzegels en geen 
boekjes. Maar daar schijnt ook 
, , b r o o d " in te z i t ten, want enkele 
uitgiften zi jn al uitverkocht of ze 
worden , ,onder de toonbank" ge
houden totdat de markt een prijszet
t ing heeft bereikt die voor de betref
fende handelaren een ruime winst
marge oplevert. 
Zoals bij iedere bi jzondere emissie 
zi jn ook de meldingen van afwi jk in
gen velen. Geheel of gedeeltel i jk ge
perforeerde vellen zi jn gemeld van 
de waarden van 8.1/2 p, 9p. en van 
de hogere waarden. 

En we gaan door . . . 

In 1978 zal het 25 jaar geleden zi jn 
dat koningin Elizabeth gekroond 
werd . De Britse Post zal hieraan b i jzon
dere postzegels w i jden, natuur

lijk gevolgd door de Britsspreken-
de gebieden! De fi latelisten, die 
een dergeli jk gebeuren vol ledig wi l 
len hebben, zul len er vele Ponden 
voor moeten uitgeven, maar de erva
ring met vorige emissies van de kro
ning in 1953 doet vermoeden dat 
een extra serie well icht voor kinderen 
of k leinkinderen een voordel ige be
legging zal z i jn . Alleen moet men wel 
afwachten wat de koers van het Pond 
Sterling over 25 jaar zal z i jn. Hoewel, 
deze koers handhaaft zich redelijk 
goed, zo goed zelfs dat de Bank of 
England soms moeite heeft deze niet 

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

VERENIGD EUROPA 

Aard en omvang van deze rubriek la
ten niet toe daarin uitgebreide artike
len op te nemen of diepgravende 
overzichten. Dat is ook niet nodig 
omdat gespecialiseerde publicisten 
over voldoende andere mogel i jkhe
den beschikken. Helaas duiden le-
zersbrleven erop dat niet alle verza
melaars voldoende van zulke gespe
cialiseerde artikelen onder ogen kri j 
gen. Daarom neem ik deze gelegen
heid te baat om de , ,Europeanen" 
onder ons te wi jzen op het bestaan 
van het blad ,,Europa-Philatelie" van 
de ,, Forschungsgemeinschaft 
Europa-Philatelie im Bund Deutscher 
Philatelisten e.V.,' dat regelmatig 
voortreffel i jke studies bevat. 
,,Europa"-l<opstuk dr. Walter Lip
pens, die op , ,Amphilex '77" een 
gouden medail le ontv ing voor zijn 
collectie , ,Hi l fe für Europa, insbeson
dere der Marshal l -p lan", schreef 
voor genoemd blad het , ,Die Fahrten 
des Europazuges" dat ik van harte ter 
lezing aanbeveel. Datzelfde geldt 
voor zi jn bijdrage over het 
documentair- thematisch verzamelen 
in het Duitse bondsblad ,,Philatelie" 
(116/77). 

Schandaaltje 

leder op zi jn beurt, moeten de Por

te hoog te doen oplopen. De postze
gels in deze eilanden zi jn nog steeds 
aantrekkeli jk voor buitenlanders die 
op zaken- of vakantiebezoeken we l 
kome kopers zi jn bij de handelaren. 
En daar nog steeds soms koopjes 
v inden van de postwaarden van hun 
eigen land die , , thuis" veel duurder 
z i jn . En na deze opwekking om de 
Britse Eilanden ook in uw vakantie
plannen te betrekken, gaat uw cor
respondent nu op vakantie naar 
Schotland. 
Londen, 1 juli 1977. 
Christian Houston AIJP. 

tugese postautoriteiten hebben ge
dacht toen zij hun CEPT-emissie 1977 
voorbere idden. De traditionele vier -
of zelfs vijf - verschillende eerstedag-
stempels v inden zeker te wein ig af
trek. Dus werd er een overbodig mi 
niatuurvelletje gecreëerd van drie ze
gelseries, met als aardige bi jzonder
heid dat de zegels in het vel wél 
maar de zegels in het miniatuurvel
letje géén fosforstreep bezit ten. 
Wanneer de oplage van het velletje 
nu maar zou zi jn aangepast aan de 
zelfgeschapen behoefte zou er nog 
weinig aan de hand zijn geweest. Met 
een kwart mil joen velletjes tegenover 
een vol mi l joen complete series werd 
het schandaaltje geboren. 
Na hetgeen ik in een vorige aflever
ing reeds opmerkte over de Europa-
Amphi lexui tg i f te van Gibraltar, kan ik 
daarover nu kort z i jn. Aan het bela
cheli jke voornemen om de herinne
ringsvelletjes in strips van vier aan de 
markt te brengen werd uiteindeli jk 
geen gevolg gegeven. Wel berichten 
de Crown Agents dat ze al op de 
tweede dag na uitgifte waren uitver
kocht. 
En de verzamelaars hebben zich op
nieuw gedragen zoals van hen te 
verwachten viel. Ze verdrongen zich 
en masse voor de toonbanken. De 
handige jongens hebben de winst in 
hun zakken gepropt en de arme 
dwazen, die zo nodig met enkele vel
letjes moeten meespeculeren, dragen 
aan het e ind de lasten. 

Stempelnieuws 

Zweden gebruikte ter gelegenheid 
van een plenaire CEPT-bijeenkomst in 
het Rijksdaggebouw te Stockholm 
een bi jzonder datumstempel van 20 
juni tot 1 juli 1977. In het stempel-
beeld het bekende prachtige CEPT-
embleem bestaande uit de letters 
C.E.P. en T., rond een dwarsdoor
snede van een telefoonkabel en van 
elkaar gescheiden door bl iksem
schichten en posthoorns. 
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De ingebru ikneming van een deel
tjesversneller door de Europese orga
nisatie voor nucleair onderzoek te 
Prévessin op 7 mei 1977 was voor de 
Fransen aanleiding tot het inzetten 
van een t i jdel i jk vlagstempel. 
De Duitsers zorgden voor een Nato-
Sonderstempel: 4050 Mönchenglad
bach 25; ,,25 Jahre Northern Army 
Group 2. Al l ied Tactical Air Force" 
dat van beide legeronderdelen de 
wapens laat zien (23 en 24 juni 1977). 

Zegelnieuws 

Turki je vond de Europese zeilkam-
pioenschappen in de Finjollenklasse 
belangrijk genoeg voor een serie van 
drie herinneringszegels; 28 juli was 
de eerste dag van uitgifte en de op
laag bedroeg 400.000 series. 
Twee Joegoslavische zegels vestigden 
de aandacht op de conferentie in 
Belgrado die de besluiten van Hel
sinki 1972 tot onderwerp heeft. Uit
gi f tedatum: 15 juni 1977. Andreja Mi-
lenkovic tekende een vredesduif bo
ven de kaart van Europa. 
Tenslotte nog iets over wat postwaar-
destukken. Het Vaticaan bracht op 21 
maart 1977 twee sets prentbriefkaar-
ten aan de markt met ingedrukte 
frankeerwaarden van 120 en 130 L. Aan 
de beeldzijde reprodukties van de 
herinneringszegels voor het Europese 
Monumentenjaar 1975. De frankeer
waarden laten de bekende pauselijke 
gekruiste sleutels zien gekroond door 
een tiara. 
Onze actieve correspondent voor 
postwaardestukken ontv ing uit Polen 
nog enkele aanvull ingen op de brief
kaartenserie van 1975. De frankeer
waarden bevatten afbeeldingen ont
leend aan het stadsschoon van Lu
bl in, Olsztyn en Szczecin (januari 
1977) en van Malbork (april 1977). 

VERENIGDE NATIES 

Naast het gebruikel i jke UNPA-
tentoonstel l ingsstempel op de be
kende blauwe kaarten, op een gratis 
verspreide kaart met een afbeelding 
van de op 13 februari 1961 uitgegeven 
UNPA-zegel ter ere van het Interna
tionale Hof van Justitie van 8c en op 
verschil lende eerstedagenveloppen, 
bracht , ,Amphilex '77" ons ook nog 
een ,,Dag van de Verenigde Naties" 
met een bi jzonder dagstempel en 
een ontvangst in het Haagse Vredes
paleis, waar iedereen die een rolletje 
speelt in het wereld je aanwezig was. 
Een prachtige gelegenheid om con
tacten te leggen of te vernieuwen. 
Als her innering ontvingen de gasten 
van UNPA een keurig uitgevoerd car
net met een opdracht van secretaris
generaal Kurt Waldheim aan het In
ternationale Hof en cornerblocks van 

de op 27 mei uitgegeven zegels ter 
ere van de Veil igheidsraad, in Zwit
serse nominalen, met eerstedagstem-
pel en tentoonstel l ingsstempel. 

Zegelnieuws 

Op 27 jun i verschenen twee lucht
postzegels van $ 0.25 en 0.31 naar 
ontwerpen van respectievelijk de Is
raëliër E. Weishoff en de Canadees A. 
Pollock. Elk in een oplage van twee 
mil joen stuks. Het zal wel een kwes
tie van smaak zi jn en dus aan mij l ig
gen dat noch de zegels, noch het te
geli jkert i jd uitgegeven luchtpostblad 
en de drie briefkaarten mij kunnen 
bekoren. Het allerminst het werk van 
A. Medina-Medina uit Uruguay voor 
het aerogram van $ 0.22. 
De kaarten werden ontworpen door 
de Belgen V. Crombez (40 rappen), L. 
Baeten (70 rappen) en C. Hamori uit 
Australië ($ 0.09). De laatste kaart is 
naar mijn smaak nog het minst onbe
vredigend. 
Wanneer de keuzecommissie zo bli jft 
doorgaan word t een verzameling ze
gels van de Verenigde Naties op den 
duur een ratjetoe met de nadruk op 
wat alleen maar ui tzonderl i jk is. 

De vijfhonderd tulpenbollen, geschonken 
door de Vereniging Verenigd Europa/ 
Verenigde Naties aan het Geneefse l<an-
toor van de VN-postadministratie ter gele
genheid van zijn vijfentwintigjarig bestaan, 
hebben het voortreffelijk gedaan, blijkens 
de foto's die de heer R. Nobbe uit Arnhem 
van directeur Paul Voutsinas ontving. 

Prijsvraag 
Tweehonderdzevenenveert ig Neder
landers deden mee aan de prijsvraag, 
die het meest gewaardeerde zegel uit 
de jaargang 1976 moest aanwijzen. 
Hoevelen daarvan hebben gestemd op 
de winnende zegel van 3c is mij niet 
bekend. In ieder geval trof ik onder de 
drie prijswinnaars geen landgenoten 

aan. Niet minder dan 11.541 inzenders 
namen aan de prijsvraag deel. 
De komende UNPA-emissie betreft 
vier waarden onder het mot to : ,,Be
strijd het Racisme". De Zwitserse 
nominalen bedragen 40 rappen en 
Zwitserse francs 1.10 en de dollar
waarden 13 en 25c. 
Voor de thematici onder ons vermeld 
ik twee uitgiften ter gelegenheid van 
Wereldtelecommunicat iedag. Ze zi jn 
afkomstig van de Republiek Roeanda 
op 23 mei en van de D.D.R. op 1 juni 
1977. 
Roeanda ging zich voor de zoveelste 
keer te bui ten aan een achtdelige 
plaatjesserie van niet minder dan 
honderd francs nominaal. De D.D.R. 
nam genoegen met een enkel ze
geltje van 20 pfennig naar een ontwerp 
van Jochem Bertholdt. Het zegelbeeld 
stelt een kanalenwisselaar voor. 
Ter her innering aan de opening op 5 
juni 1972 te Stockholm van de eerste 
wereldconferent ie van de Verenigde 
Naties over de bescherming van het 
menselijk leefmil ieu, proclameerde 
de Algemene Vergadering de vi j fde 
juni tot Wereldmi l ieudag. Op 6 juni 
1977— de vijfde juni viel dit jaar op een 
zondag - markeerde Joegoslavië 
deze datum door de uitgifte van twee 
herinneringszegels. Andreja Mi lenko-
vic ont leende voor zi jn zegelbeelden 
bij deze gelegenheid zi jn inspiratie 
aan het Joegoslavische landschappe
lijk schoon. Helaas gaat een deel ver
loren door de ongelukkige plaatsing 
van het embleem en door de zeer 
storende cijfers van de waarde
aanduiding. 

suid-afrika 

rubriekredal<teur: 
dr. F. G. E. Nilant, 
Universiteit van Pretoria 
Suld-Afrika 

Derde vaste reeks: protea's 
Op 27 mei het die derde vaste 
gebruikstel van die Republiek verskyn 
en die hele reeks omvat afbeeldings 
van protea's. 
Van hierdie pragtige b lomme was 
daar reeds 'n voorproef ie op die 
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Amphilex-ui tstal l ing in Amsterdam 
deur die protea's wat daar te sien 
was; 'n geskenk van Herman Steyn, 
hoof publisiteitsbeampte in Pretoria. 
Trouens, op verskil lende ander ter-
reine het meneer Steyn gehelp om 
Amphi lex so'n geweldige sukses te 
laat word . 
De nuwe reeks is ontwerp deur Dick 
Findley, wat ook vir die vaste reeks 
vir Suidwes-Afrika verantwoordel ik 
was. 
Die proteaseëls is gedruk op Harrison-
papier met fosforlaag, gedruk deur 
die staatsdrukkery in Pretoria. Die 1, 
2, 3, 4, 5, 8,10, 15 en 20c waardes is 
gedruk in fotogravure, die 6, 7, 9, 25, 
30, 50, R1 en R2 volgens die litogra-
fiese proses. 
Die vol ledige stel bestaan uit sewe-
t ien posseëls, met nog vier afsonder-
like outomaatseëls: rolseèls. 

Die Protea repens (1c, sil inder 723 
groengeel, 724 pienk, 725 b lou, 726 
swart, 722 bruingeel) wat suikerbos 
genoem word weens die stroop wat 
daaruit berei is, was vroeër die na-
sionale b lom in Suid-Afrika. Dit kom 
voor teen die berghange tussen 
Port-Elizabeth en Kaapstad. 

Die Protea punctata (2c, sil inder 727 
groengeel, 728 pienk, 729 l igblou, 730 
swart, 722 groen) is 'n struik wat 
een-en- 'n halwe meter hoog groei in 
die Seder- en Swartberge in die Kaap. 

Protea neriifolia (3c, sil inder 718 
groengeel, 719 pienk, 720 b lou, 721 
swart, 722 bruingeel) is 'n baie popu-
lêre b lom vir die kwekers, met sy 
roomkleur ige tot pienk en rooi ska-
kerings. 

Protea longifolia (4c, sil inder 743 
groengeel, 744 pienk, 745 l igblou, 746 
swart, 722 dofgroen) is 'n lae struik 
met ivoorkleurige b lomme, soms met 
pienk of groen. 

Protea cynaroides (5c, sil inder 751 
groengeel, 752 pienk, 753 l igblou, 754 
swart, 722 groen), die groot suiker
kan, het die grootste deursny van alle 
protea's: 300 mm, rooi , pienk, room-
kleur tot wit . Dit kom veral tussen 

die berge in die suidelike en suid-
oostelike Kaap voor. 

Protea canaliculata (6c, plate: P 1061 
l igblou, P 1062 groengeel, P 1063 
pienk, P 1064 swart, P 1055 appel
groen, P 1065 olyfgeel) is 'n struik 
met donkerrooi b lomme, wat tot 
twee meter hoog kan groei . 

Protea lorea (7c, plate: P 1077 lig
b lou, P 1078 groengeel. P 1079 pienk, 
P 1080 swart, P 1078 groengeel, P 1079 
donkerpienk, P 1080 swart, P 1055 lig 
groenblou, P 1081 liggroen) is 'n 
dwergprotea wat met sy blom net 
bokant die grond kom. 

Protea mundii (8c, sil inder 747 
groengeel, 748 heider p ienkrooi , 749 
groenblou, 750 swart, 722 grysswart) 
kan daarenteen tot vier meter hoog 
wo rd . Dit bloei veral in die winter. 

Protea roupelliae 
(9c, plate: P 1056 b lou, P 1057 groen
geel, P 1058 donkerpienk, P 1059 
swart, P 1055 bruin en P 1060 helder
bruin) kom veral in die Drakensberge 
in Natal voor. 

Protea aristata (10c, sil inder 739 
groengeel, 740 pienk, 741 l igblou, 742 
swart, 722 bruin) is 'n baie skaarse 
plant wat net by die Swartberge in 
die Kaap voorkom. Dit is eers in 1928 
ontdek, maar dit word nou ook in die 
botaniese tuin in Kirstenbosch ge-
kweek. 

Protea eximia 
(15c, si l inder 731 groengeel, 732 hel
der pienk, 733 l igb lou, 734 swart, 722 
blou) word ook in die suidelike en 
suid-oostel ike Kaap aangetref. Die 
plant bloei dwarsdeur die jaar. 

Protea magnifica 
(20 c, sil inder 735 groengeel, 736 hel
der pienk, 737 l igb lou, 738 swart, 722 
pienk) wat veral in die Sederberge 
groei, het 'n groot b lom. Die volks
naam, baardsuikerkan, dui die prag 
van hierdie b lom aan: verskillende 
kleure, dikwels roo i , met 'n donker 
keèlvormige middelste deel. 

Protea grandiceps (25 c, plate: P 1082 
l igblou, P 1083 groengeel, P 1084 
donkerpienk, P 1085 swart, P 1055 
dofgroen, P 1086 b lougroen, P 1106 
ligrooi) is een van die mooiste berg-
plante in die Kaap. Vandag kom dit 
ook baie in tu ine voor. 

Protea amplexicaulis is ook 'n berg-
plant (30c, P 1087 l igblou, P 1088 
groengeel, P 1089 sagrooi, P 1090 
swart, P 1055 grys, P 1091 donkergeel . 

Die Leucospermum cordifolium (50 c, 
plate P 1092 l igblou, P 1093 geel
groen, P 1094 donkerpienk, P 1095 
swart, P 1055 donkerbru in , P 1096 
grysbruin) die speldekussing, is een 
van die mooiste en bekendste tu in-
struike in Suid-Afrika. 

Paranomus reflexus (R 1, plate: P 
1072 l igblou, P 1073 groengeel, P 1074 
pienk, P 1075 swart, P 1070 l igbruin, P 
1076 bruingeel , P 1097 steenkleur) het 
regopstaande liggroen en geel b lom-
blare. 
Dit kom veral in die omgewing van 
Port Elizabeth voor. 

wmurmi iinumm»»»» 

Orothamnus zegheri (R 2, plate: P 
1066, P 1067 groengeel, P 1068 don
kerpienk, P 1069 swart, P 1070 kobalt, 
P 1071 l igblou) is 'n baie skaarse 
plant. Tegelykertyd is dit ook een van 
die mooiste protea's. Dit word nou 
sorgvuldig gekweek in die botaniese 
tuine van Kirstenbosch en Bettysbaai. 

Die stel se vier rolseëls het in voor-
koms elkeen 'n afsonderl ike afbeel
ding. In die vorige stel het die rol
seëls net in kleur verskil van die
selfde waardes van die gebruikstek 

Die Leucadron argentum (1c) is die 
boomembleem van die Kaapprovin-
sie. Hierdie s i lwerbome met hul glan-
sende blare met duisende silwerige 
hare is 'n pragtige verskynsel in die 
berglandskap. 
Mimetes cucullatus (2c) kom net in 
die Suidwes-Kaap voor, hoog in die 
berge. Dit staan bekend as rooistom-
pie. 
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ZELFS DE REGEN KAN UW VACANTIE NIET VERPESTEN 

Laat de zon in Uw gehele vacantia volop schijnen — want zelfs op een 

regenachtige vacantiedag beleefd U zoveel plezier aan een postzegelkilo 

dat de zon iedere dag volop voor U schijnt 

WIJ WENSEN U DAN OOK EEN ZONNIGE VACANTIE TOE — MET VEEL ZON. 

-^^ 
1STE KLAS MISSIE KILO'S 

CUBA 1 - 95% grootformaatzegels - zoals normaal bi | Cuba veel zegels 
met slechte perforatie - maar dit wordt d ik vergoed door de veel 
f iogere waarden van gelegenheid/gedenkzegels en door de enorme 
sortering 55,— 

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 is ten in fosfor - grafiet - watermerken e d 65 — 

GROOT BRITTANNIE 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 kolomen en Dominions - zeer 
interessante ki lo - verzegeld pakket 45 — 

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

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

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

NIEUW-ZEELAND 1 - zeer mooie ki lo - met veel grootformaatze
gels Bi|na de gehele k i lo bestaat uit motiefzegels 45 — 

NOORWEGEN 1 - pracht ki lc - met de nieuwste zegels - veel groot
formaat gelegenheid/gedenkzegels - hogere waarden 49 50 

U S A 1 - zeer mooie missie k i lo - veel grootformaatzegels 29,50 
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 42 50 

WEST-EUROPA 1 - een mooie sor tenng uit c i rca 15 landen - met 
hogere en topwaarden van bi jna ieder voorkomend land - met ten
minste 1000 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - zeer goed -
verzegeld pakket 49 50 

ZUID AFRIKA 1 — zeer mooie missie ki lo — met zeer veel grootformaat 
gelegenheid/gedenkzegels — bijna al lemaal motiefzegels 55 — 

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

Bij bestelling per giro of bank en boven het bedrag van 150 gulden 
ontvangt U gratis een pracht collectie samendrukken — alles complete 
series. 

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

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

D D R Behordenpost 1977' - met waardevol le bij lagen - complete 
spenwaarden series - F D C enz enz 48 50 

D D R - Postki lo 1977" - met nog betere waardevol le bi j lagen -
losse sperwaarden - complete sperwaarden series - F D C - post-
stroken met veel betere zegels 87 50 

D D R 2 - EQUISIET 1977 ' - met waardevol le bij lagen met een ge
garandeerde cataloguswaarde van 350— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - poststroken met veel betere zegels 110 — 

D D R 2a - ELITE EXTRA 1977 - met waardevol le bi j lagen met een 
gegarandeerde cataloguswaarde van 230— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - F D C enz enz 67 50 

JAPAN 2 - Postverzegeld 1977 met grootformaatzegels - en de top-
waarde van 500 yen 27,50 

POLEN - postverzegeld 1977 - de nieuwste ki lo met veel grootformaat -
hogere waarden - mooie ki lo 34,50 

POLEN - SUPER LUXES 1977 - de nieuwste ki lo - met veel zegels 
op afgesneden FDC - veel blokjes en series - postpakketstroken 
met veel hogere en topwaarden 69,— 

TSJECHOSLOWAKIJE 2 - Postverzegeld 1977 - waaraan toegevoegd 
afsnijsels van F D C dus ook met komplete series - veel hogere 
waarden 55 — 

COMPLETE POSTPAKKET KAARTEN — echt iets voor de l iefhebber 
door de zeldzaamheid - ui ts lui tend Duitsland kaarten verzonden naar 
Spanje ƒ 167 50 - ui ts lui tend Zwitserland kaarten verzenden naar 
Spanje ƒ 176 50 - kaarten uit de gehele wereld verzonden naar 
Spanje ƒ 145 per ki lo c irca 250 kaarten 

ZWEDEN - POSTVERZEGELD 1977 - een geweldige k i lo met een encrm 
hoge cataloguswaarde - veel nieuwe uitgaven 149 50 

Alleen onze frankering Is al minstens 5 gulden waard 
Bij bestelling per giro - geen porto- maar wel een mooie lllatelistlsche 
frankering - o.a. bij bestelling boven 50 gulden beginnen wij zomer-
zegels te plakken - aanvullend met automaatboekjes - onze franke
ringen bewijzen al enige jaren dik hun waarde. 

UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS Y« kilo kilo 
BELGIË 3 - een pracht ige sorter ing gelegenheid/gedenkzegels 

- met de oudere en de nieuwste uitgaven - Europazegels -
en met enige betere zegels 38 75 145,— 

BRITSE GEMENEBEST 3 A - super kwali tei t met hoofdzakel i jk 
zegels van kleinere landen - ui ts lui tend groot formaat ge-
legenheid/gedenkzegels van BOTSWANA - CYPRUS -
GUYANA - MALAWI - MAURITIUS - SEYCHELLEN - SWAZI
LAND - WEST-INDIE - enz 

CEYLON 3 - zeer mooie zegels - met een behoor l 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 sorter ing 

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

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

ENGELAND 3 - gelegenheid/gedenkzegels met de laatste 
nieuwe - zeer goede sor tenng - is steeds moei l i jker te 
koop - deze parti j is geweldig mooi 

FINLAND 3 - Gelegenheidszegels maar ook met de betere ge
denkzegels - en zoals normaal bij 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 er in zoals 

b V Maurit ius - Jamaica enz - veel hogere waarden 
GHANA 3 - Zeer veel motiefzegels - hogere waarden 
INDIA 3 - ui ts lui tend groot formaat gelegenheid/gedenkzegels 

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

ITALIË 3 - grootformaat/gelegenheid/gedenkzegels - op kaart-
resten - geweldig mooie zegels 

JERSEY 3 - Ui ts lu i tend grootformaat en gelegenheid/gedenk-
zegels - met enige zegels van . Isle of M a n " - Guernsey 
is mogel i jk - voor een dergel i jk moei l i jk verkr i jgbaar 
gebied een fantastisch mooie sorter ing 

MALAYSIA 3 - grote sorter ing - oudere met de laatste nieuwe 
zegels - veel hogere waarden van 1 yvert frank en hogere 

WERELD 3 - een geweldige sorter ing gelegenheid/gedenkze-
gels uit c i rca 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 — gelegenheid/gedenkzegels met enige hoge waar
den — goede sor tenng 

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

48,75 

15 — 

23,50 

23.75 

44 25 

22.50 

21,25 

28,— 
20,50 

40,50 

28 — 

62 50 

27,50 

23,75 

31,— 

22 50 

185 — 

49.50 

82.50 

85 — 

167 50 

79.50 

74.50 

99.50 
72.50 

152 50 

99 50 

240 — 

97 50 

85.— 

110 — 

79 50 

BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT Bovenstraat 286-A - ROTTERDAM - IJSSELMONDE 
Tel. (010) 826725 - na 6 uur 821650 — Giro 533984 

Alleen een bankrekening? Dan overmaken per Bankgiro op nr. 399492 Amro Bank N.V., Kasteelweg 5, Rotterdam 3025. 
t.g.v. rek. no. 47.98.29.268. 

WIJ BETALEN DE HOOGSTE PRIJS VOOR NEDERLANDSE KILOWAAR 
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Geachte Clientele, 

Na i.v.m. onze grote ,,Amphila" veiling 
en de brand bij Hotel Polen 
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. 

DE BETERE EN ZELDZAME ZEGELS ZIJN MOM ENTEEL ZEER GESCHIKT VOOR BELEGGING ! I I 

Postzegelhandel R. F. G. Sturms DE MEEST 
UITGEBREIDE 

VOORRAAD POST- ^ ■ ,. ■ i . i 
ZEGELS VAN AMSTERDAM - ROKIN 10 - TEL. (020) 24 90 44 Specialisten in zeldzame zegels 

ALLE LANDEN DAGELIJKS GEOPEND van 9 - S.30, DONDERDAGS GESLOTEN - GIRONO 2239900. 
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AMPHILA 
Amsterdam-Phil, auction 
Dir. R. F. G. Sturms 

De veiling van 6 t/m 11 juni, gehouden in het American Hotel Amsterdam, 
is wederom een groot succes geworden, waarbij met name voor het betere 
en zeldzame materiaal topprijzen betaald werden. 

Opbrengstlijsten van deze belangrijke veiling zijn te verkrijgen tegen storting 
van ƒ 10,- op postgiro 22.84.060 of op de bank: N.M.B., postbus 853, 
Amsterdam, rek. nr. 69.64.61.692. 

Voor onze volgende veiling (januari 1978) hebben wij reeds interessante 
collecties ontvangen. Voor deze wederom zeer belangrijke veiling kunt u 
nog mooi materiaal inzenden. 
Een unieke kans om voor uw collectie of zeldzame zegels een absolute 
topprijs te verkrijgen. 

Ook voor deze januari-veiling worden ruim 20.000 catalogi naar alle delen 
van de wereld verzonden! 

Amphila 
Rokln 93 - Amsterdam - Telefoon 020-244782-244783 
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U z o u WEL ALLES WILLEN KOPEN 
MAAR WAAROM NIET? - HET KAN 
maak een verlanglijstje van welk land of landen U wilt kopen - dus doe Uw bestelling in één keer - zend dit naar ons met de 
mededeling of U per maand 25 - 50 - 100 gulden of meer wilt besteden - wij reserveren voor U - en U krijgt alles in Uw bezit 
wat op Uw verlanglijstje staat - en voor de scherpste prijs - en toch het gratis extra. 
GEEN ABONNEMENT - GEEN CONTRACT - alles geheel vrijblijvend Uwerzijds. 

DENEMARKEN - POSTFRIS 
1950 t/m 1959—yvert nr. 336/384— 52 zegels ƒ 89,50 
1960 t/m 1969 —yvert nr, 385/498 — 121 zegels f 155,— 
1970 t/m 1975 —yvert nr. 559/612 —115 zegels ƒ 92,50 

IJSLAND - POSTFRIS 
I960 tot en met 1975 — yvert nr. 294 t/m 465 — 
173 zegels — ruim 715 yvert frank — ƒ 255,— 

U.S.A. - POSTFRIS 
alle gelegenheid/gedenkseries 
1932 t/m 1940— 53 zegels — ƒ 23,— 
1941 t/m 1950 — 94 zegels — ƒ 26,85 
1951 t/m 1960 — 142 zegels — ƒ 38,90 
1961 t/m 1970 — 159 zegels — ƒ 73,— 

MALTA - POSTFRIS 
1950 t/m 1975 — op een enkele serie na zijn alle gelgenheid/ 
gedenk series compleet — ruim 285 yvert frank — ƒ 85,— 

POSTZEGELS VERZA
MELEN? of in postzegels 
beleggen. 
Neen een 10 LANDEN 
OPBOUW ABONNEMENT 
en voor een klein bedrag 
per maand mis U geen 
enkele nieuwe uitgave -
keus uit 30 zeer interes
sante landen. 
Op aanvraag zenden wij 
U alle inlichtingen. 

FINLAND COMPLETE JAARGANGEN - POSTFRIS 
1960 — ƒ 29,50 1964 — ƒ 11,— 
1961 — ƒ 19,— 1965 — ƒ 20,25 
1962 — ƒ 20,50 1966 — ƒ 22,— 
1963 — ƒ 44,50 1967 — ƒ 24,50 
FINLAND VANAF 1960 TOT EN MET 1975 — VANAF YVERT NUMMER 491 
FRANK CATALOGUSWAARDE - f 340,—. 

T/M 

1968 — ƒ 15,75 
1969 — ƒ 14,25 
1970 — ƒ 23,— 
1971 — ƒ 21,— 
740 — ALLES COMPLEET POSTFRIS 

1972 — ƒ 16,75 
1973 — ƒ 25,50 
1974 — ƒ 25,25 
1975 — ƒ 13,50 

- RUIM 860 YVERT 

FRANKRIJK - COMPLETE - JAARGANGEN - POSTFRIS 
1950 — ƒ 62,50 1954 — ƒ 285,— 1958 — ƒ 42,50 1962 — ƒ 49,50 1966 — ƒ 27,50 1970 — ƒ 35,— 1974 — ƒ 52,50 
1 9 5 1 - / 1 2 1 , 5 0 1 9 5 5 - / 2 2 2 , 5 0 1959 — / 40,— 1963 — / 47,50 1967 — / 20,— 1971 — / 47,50 1975 — / 52,50 
1952 — / 95,— 1956 — / 98,50 1 9 6 0 — / 69,50 1 9 6 4 — / 52,50 1968 — / 22,50 1972 — / 59,50 1976 — / 24,— 
1 9 5 3 - / 1 0 5 , - 1957 — / 71,50 1 9 6 1 — / 65,— 1965 — / 21,— 1 9 6 9 — / 30,— 1973 — / 60,— 

GRATIS 
U ontvangt gratis bij bestelling van de complete aanbieding van de volgende landen een PRACHT VOORDRUK ALBUM — compleet vanaf 
nummer 1 tot de laatste zegel in 1976 

DENEMARKEN — FINLAND — IJSLAND 
Een PRACHT ALBUM compleet ontvangt U ook bij de volgende landen indien Uw bestelling tenminste 500 gulden bedraagt: 

ENGELAND — FRANKRIJK — JERSEY, GUERNSEY, ISLE OF MAN — en bij GUTTER PAIRS het speciale album voor GUT
TER PAIRS. 

4- GRATIS — bij bovenstaande Albums de benodigde klemstroken voor de bestelde zegels. 

NOW IS THE TIME 
om Engeland Postfris te gaan verzamelen — maar begin dan niet met nu al te veel te betalen 
Engelse Pond van NU. 

maar koop nu tegen prijzen aangepast aan de lage koers van het 

JERSEY 
1-15 
16-19 
20-23 
24-27 
28-45 
49-52 
53-56 
57-60 
61-64 

286,50 
26,— 
23,50 
67,50 
13,50 
74,50 
30,50 
37,50 
29,— 

per jaar compl. 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
uitgaven 
155-57 
158-61 
162-65 
Port 
1-6 
7-20 

57,50 
2 1 , — 
12,50 
17,50 
32,— 

1977 
3,75 
3,25 
3,25 

265.— 
10,— 

GUERNSEY 
1-16 
17-20 
21-22 
23-24 
25-27 
28-31 

235,— 
23,50 
30,50 

465,— 
21,50 
45 ,—1 

32-35 
36-50 
51-54 
55-58 

27,50 
26,50 
27,50 
27,50 

per jaar compl. 
1972 50,75 
1973 26,50 
1974 31,— 
1975 10,50 
1976 17,75 
uitgaven 1977 

3,25 
2,25 

139.50 
4,75 

147-48 
149-50 
Port 
1-7 
8-17 
Eurc-oa BI. 85,— 
ISLE OF MAN 
per jaar compl. 
1973 63,50 
1974 21,— 
1975 12,— 
1976 39,60 
uitgaven 1977 
86-88 
89-90 
91-94 
Porto 
1-8 
9-16 

3,25 
0,95 
2,75 

85,— 
34,50 

17-24 15,50 
I.O.M. comp l . 
t/m 1977 -I-
Eur. blok 342,50 
Europa BI . 79,50 
ENGELAND 
POSTFRIS 
227-32 
235-36 
237-38 
239-40 
241-44 
246-49 
260-61 
179-82 
302-04 
305 
312-14 
355-56 
357-58 
359-61 
362-64 
365-66 
367-69 
367-69PH 
370-71 
370-71PH 
372 
372PH 
373-74 

16,50 
0,95 

86,50 
1 , — 
3,50 
3,75 
1,25 

20.50 
20,50 
4,75 
9,50 

19,50 
21,50 
9,75 
2,— 

10,50 
8,75 

77,50 
8,60 

67,50 
8,50 

16,50 
3,50 

373-74PH 
375-77 
375-77 PH 
378-80 
378-80PH 
381 
381 PH 
382-86 
382-86 PH 
387-90 
387-90PH 
391-94 
391-94PH 
395-96 
395-96PH 
397-98 
397-98PH 
399-00 
399 PH 
401-02 
401-02PH 
403-04 
403-04PH 
405-06 
405-06 PH 
407-14 
407-14PH 
415-16 
415-16PH 
417-18 

10,50 
14,— 
87,50 
20,75 

155,— 
8,— 

65,— 
15,75 
62,50 
14,25 
77,50 
14,50 
77,50 
3,75 

16,25 
3,25 

19,50 
5,25 
3,75 
6,50 

20,50 
7,50 

20,50 
4,25 
7,— 

20,50 
29,50 
3,10 
2,— 
4,85 

417-18PH 4,50 
419-20 5,25 
419-20PH 27,50 
per jaar - alle 
gelegenheid/ge
denk series -I-
fosfor 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

55,— 
16,50 
5,95 

15.85 
13,50 
21,50 
26,— 
27,50 
20,50 
22,50 
22,50 

uitgaven 1977 
Racket Sp. 3,25 
Chemistry 3,25 
Jubi lee 3,25 
1£-2£-5£ 46,50 
1971-y?-50p-E II 
26 zegels 18,50 
di t to -I- var. 
62 zegels 105,— 
porto 1970/75 
73-85 46,50 

GUTTER-PAIRS 
dubbele serie met wit
te tussen strook - op 
de perforatie niet ge
vouwen. 

1973 
1974 
1974 
1974 
1974 

ENGELAND 
1972 - S. Wedding 

R. Wedding 
Trees 
Fire. Eng. 
U.P.U. 
Britons 

1974 - Churchi l l 
1974 - 8p P.V.A. 
1974 - Christmas 
1974 - 3y2P C.B. 
1975 - Charity 
1975 - Turner 
1975 - Architect. 
1975-Sai l ing 
1975 - Parliament 
1975 - J. Austin 
1975 - Railway 

12,50 
69,50 
34,50 
34,50 
34,50 
34,50 
34,50 
10,50 
19,50 
2,75 
2,50 
9,50 

13,50 
25,— 
3,50 
9,50 

10,25 

1975 
1975 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 

■ Christmas 
■ 6'/, P.V.A. 
■ Telephones 
■ Pioneers 
■ Bicentenn. 
■ Roses 
■ Folk Act. 
• Caxton 
■ Christmas 
• Racket Sp. 
■ Chemistry 
■ Jubi lee 
■ 125 E 

8,75 
4,50 
8,50 
8,50 
2,50 
7,— 
7,— 
7,— 
7,— 
7,— 
7,— 
7,— 

97,50 

GUERNSEY 
1971  Christmas 

Bull 
Wild Flow. 
S. Wedding 
Mail Boat 

1973 A i rc ra f t 
1973  Christmas 
1974  R. Wedding 
1974  Lifeboat 

1972 
1972 
1972 
1973 

155,— 
28,50 
47,50 
39,50 
41,50 
34,— 
16,50 
19,50 
17,50 

1974U.P.U. 17,50 
1975Ferns 13,50 
1975 Unit. 110 17,50 
1976  Lighthous. 8,— 
1976  Vieuws 7,— 
1976  Buildings 7,— 
1977  Europa 6,50 
onderstaande van 
Guernsey met regel
matig te leveren. 
1969  Brock 645,— 
1971  '/jlOp 210,— 

ISLE OF MAN 
1973  Grand Prix 
1973  R. Wedding 
1974  T.T. Races 
1974  Historical 
1975  T.T. Races 
1975  Bible 
1976  Bicentenn. 
1977  Jub i l ee 
1977  Europa 
1977  Anniversar. 

18,50 
28,50 
16,50 
9,50 
8,— 
8,— 
9,50 
7,50 
2,75 
8,50 

Door onze scherpe prijzen is het ons niet mogel i ik bestel l ingen uit te voeren onder de 50 gulden — bij bestel l ing onder de 150 gulden moet f 4,15 extra bijbetaald 
worden voor portokosten — boven ƒ 150,— geen porto. — Jersey - Guernsey - Isle of Man catalogusnummers volgens Zonnebloem - Engeland - Denemarken -
Finland - Frankrijk - IJsland - Malta - U S A . volgens Yvert. 

BREDENHOF - POSTZEGELIMPORT Bovenstraat 286a — ROTTERDAM - IJSELMONDE — Tel. 82 67 25 — Giro 533 984 
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Surruria florida (5c) is een van die 
mooiste maar ook skaarste b lomme 
in die Kaap. Die bekende Sweedse 
botanikus Thunberg het die piantjie 
in die 18de eeu gesien; daarna is dit 
eers weer in die 19de eeu aangetref. 

wij lazen 
voor u 

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

De pers is nog niet uitgepraat over 
het daverende succes van onze jong
ste wereldtentoonstel l ing , ,Amphi-
lex '77". Talrijke filatelistische bla
den, en ook commentatoren van de 
dagbladpers, putten zich uit in hoog
gestemde nabeschouwingen over de 
prima organisatie, het niveau van de 
tentoongestelde collecties, de leven
dige handel, de prachtige tentoon
stell ingsruimte en last but not least 
het overweldigende aantal van 
104.480 betalende bezoekers. 
Aan één van de velen met wie wi j in 
de hallen kennis maakten danken we 
de ontvangst van het Fränkische 
Volksblatt uit Würzburg , waarin Kurt 
Roth zijn indrukken samenvat en de 
verwachting uitspreekt dat de wereld
tentoonstel l ingen van de toekomst 
meer en meer op filatelistische mon
sterbeurzen zul len gel i jken. 
Hij ziet het eigenli jke doei , de post
zegelverzamelingen, steeds meer op 
de achtergrond geraken. Laten we 
hopen dat schrijver ongeli jk kri jgt. 
Het 26e nummer van de eerste jaar
gang is de eerste aflevering van de 
Canadese veertiendaagse postzegel
krant Canadian Stamp News die we 
toegezonden kregen. Met dit ver
schil, dat in ,,Canadian Stamp News" 
vanzelfsprekend de Canadafilatelie de 
hoofdrol speelt, l i jkt het blad qua 
uitvoering en opzet veel op ,,Linn's 
Weekly Stamp News" uit de Ver
enigde Staten. Duur is het blad niet. 

Ook hierdie plant word in die bota-
niese tuine gekweek. 

Leucadendron sessile (10c) is 'n struik 
met geel tot rooierige blare wat een 
meter hoog kan word . 
'n Ronde eerstedagstempel vermeld : 
Kaapstad. Cape Town/Kirsten-
bosch/27 5 1977. 
'n Nuwe pak van tien verski l lende 
poskaarte het ook afbeeldings van 
protea's. 

Zes Canadese dollars per jaar, maar 
de hoge portokosten zul len het voor 
de meeste Nederlandse verzamelaars 
wel onbetaalbaar maken. 

The Indonesian Philatelist is a fkom
stig van de pas opgerichte ,, Interna
tional Society for Indonesian Philate
ly", gevestigd in San Francisco, be
doeld als band tussen Indonesiëver-
zamelaars van over de gehele were ld . 
Het nieuwe gezelschap komt voort 
uit de kring die ontstond rond een 
vroegere uitgave Spice Islands Phila
telist. Dit eerste nummer, geredi
geerd door Vic Esbensen, geeft reeds 
een indruk van de r ichting waarin de 
belangstell ing zich beweegt. Postale 
omstandigheden ti jdens en na de 
machtsovername door Indonesië; het 
schaarse, echt postale gebruik van de 
zegels met opdruk: ,,Republik Ma
luku Selatan"; Indonesische mil i taire 
postkantoren 1967-77 en de vraag 
wanneer de Riauzegels werden inge
t rokken, zi jn enkele van de aange
sneden onderwerpen. 
Proefnummers ad $ 1 , - of ƒ2 .50 in 
postfrisse Nederlandse bi jzondere 
frankeerzegels kunnen worden aan
gevraagd bij V. Esbensen, Suite 1214, 
111 Richmondstraat W, Toronto, O n 
tario, Canada. 

Ook Thema International werd in 
deze rubriek niet eerder vermeld. 
Het is het orgaan van de Zwitserse 
thematische verzamelaars onder lei
ding van dr. Ernst Schlunegger. Naast 
verenigingsnieuws en een uitge
breide opsomming van titels van 
thematisch-fi latelistische artikelen in 
andere bladen, bevat het blad een 
groot aantal korte bijdragen over ve
lerlei thematische onderwerpen. Dat 
vri j ' veel zonder meer werd overge
nomen uit persberichten van post-
administraties komt ons als Neder
landers wat vreemd voor maar schijnt 
de lezers niet te storen. Het blad ver
schijnt éénmaal per kwartaal en doet 
tevens dienst als contactorgaan voor 
enkele F.I.P.-groepen. 
Van het orgaan van de thematische 
verzamelaarsvereniging De Beeldfila

telist verscheen ter gelegenheid van 
het vi j fentwintigjarige verenigingsju
bi leum een bi jzonder dubbe lnum
mer dat op 72 pagina's aan alle facet
ten van de thematische filatelie aan
dacht besteedt. Hoofdredacteur K. ). 
F. Heymans, die zelf onder meer de 
verenigingshistorie voor zi jn rekening 
nam, maakte van het geheel een 
waardevolle inleiding tot het thema
tisch verzamelen, die onder de be
zoekers van ,,Gelrepost '77" en 
, ,Amphilex 77" gretig aftrek vond . 
Belangstellenden kunnen het num
mer verkri jgen bij Q. A. G. Heins-
broek, Schoutenstraat 6, Mi jdrecht. 
Kosten ƒ 2,70, inclusief por to . 

Het dubbelnummer (herfst en winter 
1976) van Pratique, orgaan van de 
,,Disinfected Mail Study Circ le" , zou 
volgens de ho.ofdredactie geheel be
staan uit , ,Americana", ter gelegen
heid van het tweehonderdjar ig be
staan van de Verenigde Staten. 
Desondanks troffen wij in deze afle
vering ook een bijdrage aan van dr. 
R. Bilsky over: ,,Plague Epidemics in 
17th Century Ho l land" . Met artikel 
bevat nauwelijks filatelistische gege
vens maar is well icht daardoor ook 
bi jzonder lezenswaardig voor diege
nen die, zonder gedesinfecteerde 
brieven te verzamelen, zich interes
seren voor de geschiedenis van de 
grote epidemieën die in het verleden 
de wereld teisterden. 

In het kort 

Het prachtig uitgevoerde Italiaanse 
ti jdschrift // nuovo Corriere Filatelico 
gaat voort in elke aflevering een be
paald verzamelgebied te int roduce
ren. In de nummers 8, 9 en 10 be
handelen bekende publicisten als 
Peter Holcombe, Vito Salierno en 
Wolfgang HellrigI respectievelijk de 
postzegellanden China, Pakistan en 
Nepal. De grote waarde die de redac
tie aan deze bijdragen hecht bl i jkt 
mede uit het feit dat juist die artike
len zowel in het Engels als in het Ita
liaans worden opgenomen. 
Het is voor verzamelaars niet alt i jd 
gemakkeli jk zich voldoende feitel i jke 
gegevens te verschaffen omtrent het 
culturele leven in landen die zegels 
uitgeven met afbeeldingen welke 
daarop betrekking hebben. Daarom 
zul len velen waardering hebben voor 
het uitvoerige artikel dat het Austral i
sche Philatelic Bulletin van maart 1977 
publiceert naar aanleiding van de uit
gifte op 19 januari 1977 van een kort
lopende frankeerserie van vier waar
den, achtereenvolgens gewi jd aan de 
muziek, de dans, het toneel en de 
opera in Australië. 
Tot slot, als curiositeit, de vermel
ding dat La Revue du Timbre van 15 
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april 1977 fi losofeert over het moge
l i jke gebruik in de toekomst op Bel
gische postzegels van de landsaan-
duid ing ,,Belgica". Dit in verband 
met het principebesluit van minister 
Chabert om volgend jaar enkele ze
gels uit te geven voorzien van de 
landsaanduiding in het Nederlands, 
het Frans en het Duits. 

De Verenigingspers 

Sedert wij de verzorging van deze 
rubriek op ons namen is het aantal 
verenigingsorganen en contactbladen 
van studiegroepen dat wi j regelmatig 
ontvangen geweldig toegenomen. 
Dat verheugt ons oprecht maar con
fronteert ons tevens met het feit dat 
we, ondanks onze grote belangstel
l ing daarvoor, slechts met lange tus
senpozen iets over de inhoud kun
nen mededelen. Daarom deze keer 
In vogelvlucht Iets over een groot 
aantal contactbladen, welker ri jke en 
gevarieerde Inhoud alleszins de 
moeite waard l i jkt. 
The Post Coach, Newsletter of the 
Netherlands Philatelic Society of Chi
cago, begon zojuist met de publ ikat ie 
van: ,,The P.O. Box, v iewed histori
cally and philatel ically" door drs. A. 
M . A. van der Wi l l igen. Redacteur Jan 
Enthoven maakt zich ook in dit geval 
verdienstel i jk als vertaler. 
U.S.A./Canada, onder redactie van C. 
V. ten Brink, behandelt zowel klas
sieke als thematische onderwerpen. 
In de laatste nummers: Canadese 
precancels, U.S.A.-postzegelboekjes, 
luchtpost-opdrukzegels van New 
Foundland, postmechanisatie, de 
Pony-Express enzovoort. 
Het mededel ingenblad van de stu
diegroep Brittannia laat modern Enge
land, Ierland, het Huis Stanley Gib
bons, de ontwikkel ing van het post
vervoer in Londen, de Kanaaleilanden 
en nog veel meer de revue passeren. 
China Filatelie houdt zi jn lezers op 
de hoogte van voor hen belangri jke 
l i teratuur en publiceert zelf bi jdragen 
over onder meer Tibet. 
De studiegroep Zwitserland heeft be
langstell ing voor ro l - en automaatze
gels, voor - hoe kan het anders - Teil 
en zi jn zoon in de fi latelie, voor de 
Staande Helvetia en ga zo door. 
Marianne, het bul let in van de Fran-
krijkverzamelaars, vraagt zich af waar
toe eigenli jk de Franse telegraafze-
gels dienden en bericht over de eer
ste, in 1870 vervaardigde ballons, een 
Soldatenbrief uit de Dertigjarige oor
log en de namen en nummers van de 
departementen in datumstempels van 
1852. 

Het bul let in van de Kontaktgroep ver
zamelaars automaatboekjes en rolze-
gels bestri jkt het onderwerp were ld
w i j d . 

Zuid-West Pacific houdt zich uitge
breid bezig met de geschiedenis van 
Kaimena en introduceert het begrip 
, ,Over lappers" dat ergens contact 
maakt met het begrip , ,Überro l ler" 
waarover De Postzak spreekt (mei 
1977). 
Randverschijnselen kreeg een nieuw 
t i telblad en vraagt aandacht voor alles 
wat de velrand ons kan mededelen. 
De U.V. Handleiding tenslotte houdt 
de aandacht van Nederlandse en 
Vlaamse verzamelaars gericht op alle 
aspecten van de postmechanisatie. 

nederlandse 
bond 
van filatelisten
verenigingen 
Secretaris: L. Schmelzer, 
van Hogendorplaan 6, 
Woerden. Telefoon 03480-13228 
Penningmeester: P. W. A. M. Wap, 
Waddenstraat 465, Haarlem 1509 
Telefoon 023-332642 
Gironummer 1078391 ten name van de 
penningmeester van de bond 

Bekertoernooi voor de thematische filate
lie 
Het tiende bekertoernooi voor de thema
tische filatelie zal op zaterdag 8 oktober 
1977 gehouden worden in 's-Gravenhage, 
tijdens de viering van de Dag van de Post
zegel aldaar. De voordrachten dienen tot 
het bevorderen van het postzegelverzame-
len op basis van de thematische filatelie. 
Deelnemers mogen een tijdsduur van 
twintig minuten niet overschrijden. Verto
ning van dia's is wenselijk. 
Aanmelding vóór 20 september 1977 
schriftelijk bij de secretaris: L. Schmelzer, 
Van Hogendorplaan 6, Woerden. 

Bekertoernooi op de 65ste Filatelistendag 
Het jaarlijkse bekertoernooi dat op de Fi
latelistendag - zaterdag 18 juni 1977 -
werd gehouden in Amsterdam, is met 766 
punten gewonnen door 
1. W. F. Braunstahl, Britse postcensuur op 
de luchtdienst Bandoeng-Napels v.v. 
2. L. Kuiper, Postwissels van Sumatra tij
dens de Japanse bezetting, (731 punten) 
3. G. H. F. Meijer, Steeds maar weer 
Postmechanisatie, die ditmaal te weinig 
punten vergaarde voor de bronzen deel
nemersmedaille (599 punten). 

DAG VAN DE POSTZEGEL, 1977 
De Dag van de Postzegel - zaterdag 8 ok
tober - zal dit jaar gevierd worden in acht 
plaatsen: Amsterdam, Arnhem, 's-
Cravenhage (met Thematisch bekertoer
nooi), Hoogeveen, Roosendaal, Rotter

dam, Scherpenzeel (jeugd) en Ubach over 
Worms. 
Op de jaarlijkse speciale envelop, de 
tiende die vanwege de Bond voor dit doel 
wordt uitgegeven, is de gevel van het Ne
derlandse Postmuseum In 's-Gravenhage 
afgebeeld. 
Wilt u voor uzelf of voor uw vereniging 
verzekerd zijn van een voldoende aantal 
exemplaren van de envelop Dag van de 
Postzegel nummer 10, dan doet u er goed 
aan deze reeds nu te bestellen. 
De frankering zal zijn een zegel van 
ƒ 0,55. De enveloppe kost ƒ 2,00 per stuk 
en wordt u dan franco ongeadresseerd 
toegezonden. 
Bestellingen dienen te geschieden per gi
ro. Als uw overschrijving tijdig op één van 
besteladressen is ontvangen, bent 
u zeker van prompte toezending. 
UW GIROBILJET IS UW BESTELLING. 
Lijst van besteladressen in het juninum-
mer, bladzijde 470. 

Nieuw lid: Wassenaar 
De Postzegelclub ,,Wassenaar" is als lid 
van de bond aangenomen nu er binnen 
de gestelde termijn geen bezwaar tegen 
de aanvaarding van deze kandidaat is in
gebracht na de publikatie in april, blad
zijde 257. 
Het bondsbestuur heet deze vereniging 
van harte welkom In zijn gelederen en 
spreekt de verwachting uit dat het nieuwe 
lid actief aan het verenigingsleven zal 
deelnemen. Het aantal leden-vereniglngen 
van de bond is nu gekomen op 104. 
De secretaris is B. Wijsman, van Houten
weg 80, Wassenaar. Telefoon: 01751-
15388. Aantal leden: 188. 

Tentoonstellingen 
Alle correspondentie aangaande tentoon
stellingen gelieve men uitsluitend te rich
ten tot de commissaris voor het tentoon
stellingswezen binnenland, de heer M. de 
Meijer, Geestbrugweg 59, Rijswijk-2101. 

)ury-aangelegenheden 
Voor alle zaken die het jurywezen betref
fen dient men zich te wenden tot de 
commissaris: ). C. Schäfer, Groenendaal-
straat 9-1, Amsterdam-1017. Wie een ten
toonstelling met wedstrijdkarakter wil 
houden gelieve dat te berichten aan: 
1. commissaris M. de Meijer, Geestbrug
weg 59, Rijswijk, voor het kadermateriaal; 
2. commissaris J. C. Schäfer, voor de sa
menstelling en goedkeuring van de jury, 
alsmede voor de jury-boekjes, beoorde
lingsformulieren en namen van juryleden 
en kandidaat-juryleden. 
3. hoofdredacteur A. Boerma, Bron-
steeweg 86, Heemstede, ter publikatie in 
de agenda van het Maandblad. 

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

Bondskeuringsdienst 
Zegels welke men ter keuring wil voorleg-
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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 lefoon
nummer 070-321123. Voor de voorwaarden 
zie december 1976, bladzi jde 743. 

Bondsbibliotheek 

In l icht ingen: Bibl iotheek Arnhem, tele
foon 085-432131. Beheerder: W. F. Smit, 
Utrechtseweg 33c, Heelsum, telefoon 
08373-2607. 
De bondsbibl iotheek is gevestigd in het 
gebouw van de Bibl iotheek Arnhem. 
Geopend: u i tgezonderd maandag en za
terdag dagelijks van 10.00-18.00 en 19.00-
21.00 uur. Maandag geopend van 13.00-
18.00 en 19.00-21.00 en zaterdag alleen 
van 10.00-17.00 uur. Adres: Koningsstraat 
26, Postbus 1168, A rnhem. 
Catalogus Bondsbibl iotheek, inclusief eer
ste en tweede opgave van wi jz igingen en 
aanvul l ingen, te bestellen door stort ing 
van ƒ 20.00 op giro 85 34 66 van W. F. 
Smit, te Heelsum. 

Tweede opgave van wi jz ig ingen en aanvul
l ingen te bestellen door stort ing van 
ƒ 5.00 op giro als boven. 

Verkoopafdeling 

Bestellingen te r ichten aan: E. C. de Poor
ter, Parkdreef 111, Budel -Dorp le in, Postgi-
rorekening nummer 2015960 ten name van 
de Directeur Verkoopafdel ing van de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen, Budel -Dorp le in . 
Lijst van verkri jgbare uitgaven in het ja
nuar inummer, bladzijde 31. 
Aanvul l ingen/wi jz ig ingen: meinummer 
bladzijde 381. 

Bondsdocumentatiecentrum 

Inl icht ingen over publikaties met betrek
king tot de postzegels en postwaardestuk-
ken van Neder land, Nederlandsch-Indie, 
Curasao en Suriname bi j de administra
teur van het BDC: J. Dekker, Plantage 
Parklaan 11-1, Amsterdam. Telefoon 020-
243150. 
Inl icht ingen over de posthistorische aan
gelegenheden: D. W. de Haan, Leeuwe
riklaan 14, Aerdenhout . 

Nederlands Filatelistisch Centrum 

Het NFC stelt aan verenigingen dialezin
gen ter beschikking tegen vergoeding van 
de portokosten van heen- en terugzen
d ing. Enkele stelregels d ienen in acht ge
nomen te w o r d e n ; veert ien dagen voor 
het gebruik schriftel i jk aanvragen, ten 
minste even deugdel i jk verpakt terugstu
ren als de zending werd ontvangen, tek
sten mee terugzenden, dia's op volgorde 
en voltal l igheid cont ro leren. Het is niet 
mogeli jk meer dan fwee diaseries per keer 
te verlangen. Aanvragen bij de NFC-
materiaal-commissaris: L. van Oosterwi jk, 
Oostervenne 113, Purmerend-1440. Tele
foon 02990-26289. 

De volgende lezingen zi jn beschikbaar: 
1. Ruimtevaart op postzegels. 
3. De postgeschiedenis van Palestina 

deel I (Bijbelse tijd/1914). 
4. De postgeschiedenis van Palestina 

deel II (Van mandaat tot Joodse Staat). 

6. De postzegels van Egypte. 
8. Rembrandt op postzegels. 

10. De postgeschiedenis van het Suezka-
naal. 

11. Het ontstaan van onze lettertekens. 
12. Tandingen. 
18. Parijse Ballonpost 1870-1871. 
20. Papier en watermerken. 
21. O u d Engeland. 
22. Een bezoek aan het Postmuseum. 
23. Tsjechoslowaki je. 
24. Hoe worden postzegels gemaakt? 
26. Elektriciteit op postzegels. 
27. Aardol ie op postzegels. 
28. Het verzamelgebied , ,Europa". 
29. Dui ts land 1945 - 1968 (Bondsrepubl iek 

en Berl i jn). 
30. Duits land 1945 - 1960 (Oost-Duits land 

en D.D.R.) 
31 . Het Were ld Vluchtel ingen Jaar. 
32. Filatelie van de Boerenoor log (1899 -

1901 Zuid-Afr ika). 
35. De Oostenri jks-Hongaarse veldpost 

(1914 - 1918). 
36. Kleuren van postzegels. 
37. Het Rode Kruis in de f i latel ie. 
38. De Gouden Eeuw op postzegels. 
39. Noorwegen. 
42. Textiel op postzegels. 
43. Frankrijks histor ie to t ± 1800. 
44. Tussen Keulen en Parijs (Saargebied, 

Elzas-Lotharingen). 
47. Posthistorie van de Engelse Kanaalei

landen. 
48. Landkaarten op postzegels. 
50. De geschiedenis van de Olympische 

Spelen tot 1945. 
51 . Kerstfeest in de fi latelie. 
52. Filatelistische puzzel - serie VI I . 
53. Van Krijtstreep tot aantekenstrookje. 
54. Amsterdam op postzegels. 
55. Merkwaardige dieren op postzegels. 
56. Filatelistische puzzel - serie VIM. 
57. De geschiedenis van de Verenigde 

Staten. 
58. De Nederlandse Ant i l len. 
59. Bezett ing en bevr i jd ing op postzegels 

(1943 - 1948). 
60. Landbouwmechanisat ie. 
61. De geschiedenis van papier en druk

kunst. 
62. Over briefkaarten en prentbriefkaar-

t en . 
63. Beethoven en zi jn t i j d . 
64. Telecommunicat ie. 
65. Postzegelverzamelen voor beginners. 
66. Bosbouw op postzegels. 
67. Britse postzegels 1840 - 1975 (dia's 

Britse P T T ) . 
68. Filatelistische puzzel - serie IX. 
69. Zweden , gezien door zi jn postzegels. 
70. Zegels in b i jzondere samenhang. 
71. Het Heelal. 
72. De telegrafie door de eeuwen heen. 
73. Dag van de Postzegel. 
74. Honde rd jaar te lefoon 1876 - 1976. 
75. Knoeien met postzegels. 
76. Vl iegende juwelen (vlinders). 
77. 25 jaar postzegels van de Verenigde 

Naties (dia's Verenigde Naties). 

Stichting voor het Philatelistisch Jeugd
werk in Nederland 

Secretaris: P. de Wolff , Maalakker 19, 
Eindhoven. Verkr i jgbare ui tgaven: 
A.B.C, van het Postzegels Verzamelen ƒ 6,— 
Vragenboekje bi j het A.B.C, ƒ 3,— 

Antwoordboek je bij het A.B.C, ƒ 4,50 
Beknopte fi latelistische woordenl i js t 
Frans-Nederlands ƒ 2,50 

Voor de bij de bond aangesloten 
(senioren-) verenigingen word t op de ver
kooppr i js van ƒ 6 , - per exemplaar een 
reduct ie ver leend van 15% op bestell in
gen van ten minste t ien exemplaren. Deze 
worden gratis gefrankeerd toegezonden. 
Voor deze verenigingen bedraagt onder 
dezel fde voorwaarden de verkooppr i js , 
bij voorui tbeta l ing te vo ldoen , ƒ4,50 per 
exemplaar, mits deze worden afgehaald 
op het verkoopadres: Kerkweg 135 te 
Santpoort (Noord) . 
Alle uitgaven van de Stichting kunnen 
worden besteld door overschri jv ing van 
het verschuldigde bedrag op gi rorekening 
nr. 40.51.87 ten name van de Stichting te 
Santpoort . 

verenigings-
nieuws 

Adminis t ra teur : 
m e v r o u w E. Braakensiek, 
Prins Wi l l em-A lexander laan 4 1 , 
W E S T M A A S 3374 
T e l e f o o n : 01864-1776 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopt) voor het Verenigmgsnieuws dient, 
GETIKT op officieel kopij-blad (m duplo) teza
men met de mutatiestrookjes voor de komende 
maand en eventueel de maandstaat, m het be
zit te zi|n van de administrateur, uiterlijk op de 
volgende datum 

oktobernummer 14 september 1977 

Nakomende mutatiestrookjes voor het okto
bernummer uiterlijk 10 dagen na de genoemde 
datum Voor het septembernummer is als uiter
ste mlevenngsdatum vastgesteld 23 augustus 
1977 H H secretarissen en leden-
administrateurs worden DRINGEND verzocht 
zich stipt aan de genoemde data te houden 

1 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr W F Smit, Utrechtseweg 35c, Heelsum Tel 
08373-2607 Penningm Ir E H van Broekhuizen, C T 
Storkstraat 10, Hengelo (O) Ledenadm fr ) E M 
Putman, Alexandnnalaan D 184, Borculo Dir Rondzen-
ding G ) van der Togt, Mendelweg 14, Boskoop Tel 
01727-3134 
Leden, niet aangesloten bij een afdeling, dienen hun 
contributie ad ƒ25,— per jaar te voldoen op giroreke
ning 33805 t n V Penningm Ned Ver van Postzegelver
zamelaars te Hengelo (O) 
Met deelneming geven wij kennis van het overlijden van 
ons lid D van Ladensteyn te Bodegraven (570) 
Algemene Ledenvergadering 17 september 1977 m het 
jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht Aanvang 11 uur 
Voor de Agenda verwijzen we naar het voorgaande 
nummer van het Maandblad 
2 
Postzegelvereniging „Breda", Secr Mw A Cramerus-
van den Wildenberg, Steynlaan 40, Breda Tel 132307 
Ledenvergadering maandag 22 aug 1977 te 19 30 u m 
Gemeenschapshuis ,,De Kletberg", Dr Struyckenstraat 9 
te Breda Er zal een veiling worden gehouden 
Jeugdbijeenkomsten elke 1ste zondag van de maand, 
dus 4 sept telkens van 9 30 u-12 u in de Beyerd, 
Boschstraat 22, Breda 
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3 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", Am
sterdam. Secr A D Aeijelts, Tolakkerweg 82, 3739 |R 
Hollandsche Rading Tel 02157-489 
Geen ledenvergadering m de maand augustus, de eerst
volgende ledenvergadering vindt plaats op 30 sept '76 
5 
Haagsche Philatelisten Vereeniging. Secr L W Krijger, 
Oran)eiaan 49, Rijswijk Ledenadmin F H de Wijs, Ca
re! Remierszkade 75, s-Gravenhage 
Ledenbijeenkomst Dinsdag, 20 september 1977 te 20 00 
uur m , Diligentia" (bovenzaal). Lange Voorhout 5 te 
's-Gravenhage 
6 
Internationale Vereniging „Philatelica", gevestigd te 's-
Cravenhage, Secr N Ph Claudemans, Willem Kloos-
laan 21 2273 TX Voorburg, te! 070-864476, Beheerder 
van het Centraal Ledenregister N F Hedeman, Valken-
boskade 86, 's-Gravenhage, tel 070-390857, Bureau van 
het Rondzendverkeer Philatelicahuis, Valkenboskade 
88, 2563 GV 's-Gravenhage, tel 070-659360, 
Wijzigingen afdelingssecretariaten e d op de lijst voor
komend in het juni-nummer 
Haarlemmermeer-Zuid M D Meijer Schweitzerstraat 
69, FHoofddorp, tweede dinsdag oneven maanden 20 00 
uur gebouw De Inktpot, Bernhardstraat, naast R K Kerk 
te Hoofddorp, en tweede donderdag even maanden 
20 00 uur m zaal 11 van het Ontmoetingscentrum te 
Nieuw-Vennep, 
Maarn L G Landkroon, Klem Amsterdam 21, Maarn, 
De Koeheuvel, Boslaan 11 Maarn, na convocatie, 
Meppel C Bovendeur, Lijnbaan 9, Zwartsluis, eerste za
terdag ruilbeurs va 13 30 uur, zaal Nijmeijer, Markt
straat Meppel, 
Zoetermeer Th van der Heul, Reiderland 28, Zoeter-
meer, eerste donderdag 20 00 uur, 't Trefpunt, Dorps
straat 135, Zoetermeer 
7 
Rotterdamsche Phiiatelisten-Vereeniging Secr C H W 
Heusdens, Postbus 2171, 3000 CD Rotterdam, tel (010) 
664871 Ledenadm P W van der Stel, van Wijngaarden
laan 72, Rotterdam-3026, tel (010) 192316 
Ledenvergadering maandag 29 augustus, grote zaal van 
de Pauluskerk Mauntsweg 20, aanvang 20 uur, zaal 
open 19 30 uur, gewone agenda 
Clubbijeenkomsten iedere zaterdag van 14 tot 17 uur. 
Wijkcentrum ,,Middelland" Ie Middellandstraat 103, 
iedere donderdag van 19 30 tot 22 uur, kantine 3e Tech
nische School, Hillevhet 90, Rotterdam-Zuid Schiedam, 
tweede dinsdagavond, zie Mededelingenblad 
8 
Philatelisten Vereniging „Amersfoort". Secr I van 
Leeuwen, Kelvinstraat 5b, Amersfoort Tel 033-12632 
Bijeenkomsten iedere vierde donderdag van de maand 
m De Dnetand, Neptunusplein, Amersfoort, aanvang 
20 00 uur, zaal open 19 30 uur Ev vergadenngen 25 
aug en 22 sept 
Bijeenkomsten jeugdafdeling iedere eerste maandag van 
de maand m het wijkgebouw Laurens Costerplein, 
Amersfoort, aanvang 19 00 uur Jeugdleider dhr A J 
Bergers Edisonstraat 31, Amersfoort, tel 033-10488 
Rondzendverkeer alle boekjes, ook betere voor gencht 
rondzendverkeer met korte looptijd, inzenden aan dhr 
H ) van Gent, Roelandplaats 38, Amstersfoort Tel 
033-28359 

10 
Postzegelvereniging S.P.A. Secr /penningmeester A 
Waanders, Maasstraat 91 , 1078 HG Amsterdam 1010 
Tel 020-427587 
Contributie voor 1977 ƒ 20,— Cemeentegiro S 5550 
t n V de penningmeester Nieuwe leden zijn van harte 
welkom op onze bijeenkomsten 
16 
Gelderse Filatelisten-Vereniging „De Globe". Secr J 
G Ouwenbroek Brantsenstraat 24, Arnhem Telefoon 
085-450477 
Ledenadministratie Mej M ) Renssen, Leeuwenklaan 
10 te Zutphen Tel 05750-14434 
Afdelingssekretariaten en data van de biieenkomsten 
Apeldoorn F W N Hugenhollz, Anstotelesstraat 859, 
Apeldoorn 3e maandag 
Arnhem L A van der Boom, Spechtstraat 24, Arnhem 
Ie dinsdag 
Barneveld H E Denis, Gruttoweg 3, Stroe 2e vrijdag 
Brummen/Eerbeek A P van den Cruijsem, Fazantstraat 
14, Brummen 
Laatste maandag even maanden te Brummen, oneven 
maanden te Eerbeek 
Dieren Mevr B | Schuijren, Industrielaan 11, Dieren 
2e dinsdag 
Doesburg P Gerritsen, Waterstraat 30, Doesburg 2e 
maandag 
Doetmcbem H Mentmg, Wilhelmmastraat 106, Doetin-
chem 2e donderdag 
Druten ) ) Gubbels, Rijdt 36, Horssen 2e donderdag 
Ede Mevr Z Weener, Tollenburg 32, Ede Ie donder
dag 
Eist F Lenz, De Kist 39, Eist 2e maandag 
Epe I Stevens, Fazantstraat 6, Vaassen Laatste donder
dag 
Lichtenvoorde J ) P Claessen, Wentholtstraat 41, Lich-
tenvoorde Laatste dinsdag 
Lobith I E H de Groot, Graaf Gerardstraat 28, Lobith 
2e donderdag 
Ni/megen | van t Zelfde T Repkesstraat 1, Weurt Ie 
vrijdag 
Oosterbeek ] G 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 
Rhenen J A Th van Coethem, Domineesbergweg 74, 
Rhenen 3e maandag 

Veenendaal W Dijkstra, Duizend Roeden 19, Veenen-
daal 2e dinsdag 
Velp/Rozendaat H Wolthuis, Wulpenstraat 6, Velp Ie 
maandag 
Wagenmgen Mevr S R Westrup, Heerenstraat 39, Wa-
geningen 2e maandag 
Wmterswijk/Aalten J A C Visser, Hakkerlerkampstraat 
62, Winterswijk Ie dinsdag Even maanden m Aalten 
Oneven maanden in Winterswijk 
Wijchen H ) van den Heuvel, Dommicusstraat 11 Al-
verna 4e donderdag 
Zevenaar W H Stevens, Zonegge 21-29, Zevenaar 3e 
donderdag 
Zutphen Mej M 1 Renssen, Leeuweriklaan 10, Zutp
hen Ie woensdag 
Buitenleden Hoofd rondzendingen P Veenhuysen, 
Kuyperlaan >8, Doetinchem 
17 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Assen". Secr 
Dhr H Gernts, Speenkruidstraat 9 te Assen, tel 
05920-13698 
Penn en ledenadm dhr A B Haddermgh, Pelikaan
straat 25 te Assen Tel 05920-10692 
Ledenvergadering, tevens ruilavond, elke laatste dinsda
gavond van de maand in ,,Bellevue" te Assen Aanvang 
acht uur 
Rondzendverkeer o I v dhr ) | G Schaap, Leie 1 te 
Assen Gevraagd GOEDE boekjes Nederland 
Jeugdclub tweemaal per maand op zaterdagmiddag 
0 IV Mevr Broek, Asserstraat 44 te Rolde tel 
05924-1862 
20 
De Kennemer Postzegelclub. Secr Th Andriesma, 
Corn Groenlandstraat 15 Heemskerk, laarcontributie 
ƒ 15,— op giro 1558745 t n v penningmeester Beverwijk 
Clubavonden 22 augustus en 12 september 
24 
Philatelisten Vereniging „De Fivel" Delfzijl. Secr P A 
Gurre Robbeplaat 55 Delfzijl Tel 05960-13936 
Rondz comm H Bergman, Kustweg 346, Delfzijl Tel 
05960-15311 
Eerstvolgende bijeenkomst 12 september in de boven
zaal van het ,,Zeemanshuis", Landstraat 10 Delfzijl 
Gratis verloting Nieuwe leden van harte welkom 12 en 
13 november 2-daagse ruilbeurs in de bovenzaal van het 
ontmoetingscentrum ,,De Molenberg" te Delfzijl 
25 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Dordrecht". 
Secr F H Visser, Oranjepark 47, Dordrecht 
Bijeenkomsten ledere tweede woensdag van de maand 
m Gebouw C ) M V , Burg de Raadtsingel, Dordrecht 
Aanvang 20 30 uur, zaal open vanaf 19 uur Gelegenheid 
tot ruil, kopen en verkopen 
27 
Philatelistenclub „Eindhoven". Secr L Burghoorn, 
Helmerslaan 74, Eindhoven Tel 040-519408 
Ledenbijeenkomsten elke Ie woensdag van de maand 
m de Muherzaal van het Philips' Ontspannings Centrum 
Aanvang 20 00 uur 
28 
Philips Philatelisten Vereniging Eindhoven. Secr M H 
Schenkelaars, De Koppele 78, TEI 416358, Eindhoven 
Bijeenkomsten Elke eerste maandag van de maand m 
de Muherzaal van de Jubileumhal van het P O C aan de 
Fredenklaan, Eindhoven Aanvang 20 00 uur 
Eerstvolgende bijeenkomst 5 september 1977 
31 
Postzegelvereniging „Gorinchem en Omstreken". Secr 
1 A van den Anker, Voermanstraat 328, Gorinchem Tel 
01830-33163 Bijeenkomsten iedere eerste maandag van 
de maand m een benedenzaal van de Exoduskerk, Mol-
lenburgseweg te Gorinchem Aanvang 8 uur Na de va
kantie vindt 5 september de eerstvolgende vergadering 
plaats 
32 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Gouda". Secr 
H C 1 Bakker, Gravestein 86, Gouda Tel 01820-14730 
Ledenadministratie T Belgraver-Gronert, Han Hollan
derweg 184, Gouda 
Ledenbifeenkomst 26 september in Brandpunt, Turf
markt 58, Gouda Aanvang 20 00 uur, zaal open 19 15 
uur 
Regionale ruilbeurs 9 september in de Burgerhal van 
het stadhuis, Gouda Open van 19 00-2100 uur Ook 
met-leden zijn welkom 
35 
Philatelislen-Vereniging Groningen. Secr j M Offnn-
ga, de Savornin Lohmanplein 2-b, Gronmgen, tel 050-
260242 
Ledenadm L D Wtlbnnk, Eikenlaan 162 te Groningen, 
tel 050-778297 
Bijeenkomsten Elke werde maandag van de maand in 
de Trefkoel,, wijkgebouw Zonnenlaan 30, Gronmgen om 
8 uur des avonds Zaal open voor ruilen om 7 uur 
Op 22 augustus instuifavond als begin nieuwe seizoen 
26 september normale vergadering met o a dialezing 
over 25 Jaar Postzegels der Verenigde Naties 
Postzegel en Ruilbeurs te beginnen met de maand sep
tember zal dit evenement weer elke maand worden ge
houden op elke tweede zaterdag, aanvang 10 uur en wel 
in de Trefkoel 
Jeugdafdelingen m Groningen, Haren, Paterswolde, Be-
dum en Zuidhorn Inlichtingen bij secr L Leertouwer, 
ten Oeverlaan 68, Groningen-Hoogkerk, tel 050-566981 
Veilingen Inlichtingen te verkrijgen bij onze Veiling-
commissaris de heer J Lagaay, de Savornin Lohmanplein 
12a te Groningen, tel 050-260214 
Rondzendverkeer Wij hebben steeds goede boekjes 
nodig voor ons goed lopende rondzendverkeer Deze in 
te zenden bij de heer J Lagaay voornoemd Zegels die
nen echter wel te worden ingezonden m onze eigen 
rondzendboekjes, die a 70 cent per stuk eveneens bij de 
heer | Lagaay verkrijgbaar zijn 

Nteuwtjesdienst Inlichtingen hierover te verkrijgen bij 
de heer J W v d Struik, Bnijantstraat 305 te Groningen, 
tel 050-712670 
36 
Haarlemse Filatelistische Vereniging „Op Hoop van Ze
gels". Secr J C Repko, Bloemendaalseweg 193, Over-
veen Tel (na 19 00 uur) 023-267394 
In de zomermaanden worden geen ledenbijeenkomsten 
gehouden Eerstvolgende bijeenkomst op 22 september 
en daarna op 27 oktober, 25 november en 20 december 
in de aula van de Mr A Bruchschool, Zijlvest 25a te 
Haarlem Aanvang der bijeenkomsten te 19 00 uur. Vei
ling van 120 kavels te 21 00 uur 
De leden worden verzocht de contributie voor het ver-
enigingsjaar september 1977-september 1978 te voldoen 
via de toegezonden acceptgirokaart De contributie be
draagt ƒ 20,— 
Veilinglijsten kunnen afzonderlijk worden besteld door 
overmaking van ƒ 6,— op postrekening 245576 t n v 
penningmeester OHvZ te Haarlem Wilt u vooral de be
dragen voor 1 september a s overmaken? 
44 
Postzegeldub „Groot-Veldhoven". Secr P M Wil
lems, Muilerlaan 75, Veldhoven Tel (040)-533429 Eerst
volgende clubavond 12 september 1977 in het Buurthuis 
d'Ekker, Armehoefstraat 3, Veldhoven 
48 
Philatelislenclub „Rotterdam". Secr mevr T B 
Steiner-Spork Zeekant 94h, 2586 )C Den Haag 
Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand, Beursge
bouw, ingang Meent 110, Rotterdam 
49 
Postzegelvereniging Santpoort P.V.S. Secr | G Kan, 
Leenden Meeszstraat 60, Haarlem, tel 023-243048 
Penningmeester hr C A Heijboer, Tafelbergstraat 17, 
tel 023-266210 
Contnbutie ƒ17,50 per jaar Betalen op giro nr 19103 
t n V Postz Ver Santpoort Directeur Rondzendver
keer hr S Schaap, Planetenweg 120 te IJmuiden, tel 
02550-15724 Giro rondzendverkeer P V S 276 024 Ver
gaderingen iedere Ie en 3e donderdagdagavond van de 
maand m de zaal van de IJMOND-M T S , Roos en Beek
laan 4 te Sanpoort-Noord 
52 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Tilburg" te Til
burg. Secr W van Erve, Insulindeplem 5, Tilburg Tel 
{013)-426464 
Ledenvergadering 7 september m de zaal van Restaurant 
„CASINO", St Jozefstraat 38 te Tilburg 
54 
Postzegelclub Wassenaar. Sercr B Wijsman, van Hou
tenweg 80, 2241 LS Wassenaar 
Bijeenkomsten 8 sept en 13 okt , 20 uur Jeroenhuis, 
Kerkstraat 75, Wassenaar 
55 
Postzegelvereniging IJmuiden. Secr mevr De Meer, 
van Lenneplaan 54, Dnehuis tel 02550-10421 Pen-
ningm J G Hendriks, Wijk aan Zeeerweg 23, IJmui
den Dir. rondzendd J Wester, Kanaaldijk 227, IJmui
den Ruilavonden Adelbertuskerk IJmuiden 12 sept , 
voor de jeugd 6 30-7 45, volwassenen 8-10 uur. 
58 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Sassenhenn. 
Secr G Marinus, Teylingerlaan 43, Sassenheim Tel 
02522/11932 Vergader-ruil-veilmgavond tweede dinsdag 
van de maand, behalve juli en augustus, m ,,Ontmoe
ting", Narcissenlaan 1, Sassenheim Aanvang 20 00 uur 
jeugdclub om 19 00 uur Ruilzaterdagen 17-9-'77, 19-11-
'77, 18-2-'78 en 15-4-'78 
64 
Postzegelvereniging Drachten. Secr J Brouwer, Tj 
Wagenaarstraat 32, Drachten Tel 05120-14695 
Rondz comm G Knol, Berglaan 27 Drachten Cluba
vonden iedere eerste dinsdag m de maand in het ge
bouw van de Volierevereniging, Houtlaan 1298 Eerst
volgende bijeenkomst 6 sept a s Start van nieuwe sei
zoen 
Ruilbeurs 8 okt a s in Renbaanrestaurant te Drachten 
en 22 okt a s m De Skans te Gorredijk 
67 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Zwijndrecht en 
Omstreken". Secr J C Kooijmans, Rotterdamseweg 
62, Zwijndrecht, telefoon (078)-27395 Bijeenkomsten op 
de derde dinsdag van de maand in een van de zalen van 
de Open Hof Kerk, Walraven van Hallstraat te Zwijn
drecht, steeds aanvangende te 20 00 uur T b v een goed 
funktionerend rondzendverkeer kunnen wij steeds 
boekjes met uitstekend materiaal, vnml van Nederland 
en o r , gebruiken Inzendingen alleen na overleg vooraf 
met de direkteur van de rondzending mevr J F 
Visser-Huizenga, Perkstraat 27, Zwijndrecht telefoon 
(078)-25869 

71 
Postzegelver. Drielandenpunt, Vaals. Secr W Bulles, 
St Pautusstraat 1 Vaals Rondzendleider A H den 
Bnnker, Lieve Vrouwestraat 1, Vaals, tel 04454-1605 Aan 
hem kunnen steeds goede rondzendboekjes van Neder
land en West-Europa worden ingezonden 
Bijeenkomsten vinden iedere tweede vnjdag van de 
maand plaats, s avonds om 7 30 uur in Hotel Gillissen, 
Maastrichterlaan 48, Vaals 

73 
Postzegelvereniging „'s Gravenhage en Omstreken". 
Secr W J Klem, Het Zicht 162, 's Gravenhage, tel 
070-668036 
Bijeenkomsten elke derde dinsdag van de maand in het 
Humanistisch Centrum, Ln Copes van Cattenburch 72, 
's Gravenhage Zaal open 19 30 uur 
Leider Rondzendverkeer P A Chnstiaans, Loosduinse 
Hoofdstr 342, 's Gravenhage, tel 070-236743 
77 
Philatelisten Vereniging „Hoogezand-Sappemeer", 
Secr A G Spijkerman, Donker Curtiusstraat 39, Hoog-
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ezand. Tel. (05980}-21878. Commissaris Rondzendver-
keer: H. ). Grasdijk, Schubertlaan 4, Hoogezand. Tel. 
(05980)-92908. 
Grote ruilbeurs op zaterdag 3 september van 10 tot 17 
uur in ,,De Kern" te Hoogezand. 
Eerste ledenavond van het nieuwe seizoen op maandag 
5 september in Hotel ,,Struvé" te Sappemeer. Zaal open 
vanaf 19 uur. Aanvang der vergadering 20 uur. 
81 
Filatelisten Vereniging „De Klomp". Secr.; G. |. A. Ep-
pmgbroek, Koekoekstraat 16, 7102 KL Winterswijk, tel.: 
05430-5408, giro 3557163. Penn.m.: ). N. Kuypers, Mo
lenstraat 6, Winterswijk, giro 1203555. Rondz.leider: P. 
Stassen, Pnns Hendrikstraat 17, Winterswijk, giro 
3205847. 
Bijeenkomsten: m.t.v. 5 sept. weer iedere eerste maan
dag van de maand bij Resto Victoria t/o het station, 
vanaf 20.00 uur. 
Op deze avonden zal ook een lamp aanwezig zijn, om 
fosfor, luminiserende en fluonserende zegels te her
kennen, (lamp van de vereniging) Wij verwachten dat u 
in zoveel mogelijk deze avonden zult komen bezoeken. 
Onze jeugdige verzamelaars kunnen ruilen van 19.00-
20.00 uur. 
85 
„Postzegelvereniging Heemskerk". Secr.: D. A. van 
Vliet, Rousselstraat 16, Heemskerk. Tel. 02510-32874. 
Bijeenkomsten: 5 sept. Opening nieuwe seizoen met 
een gratis verloting. 19 sept. Tonen van verzameling en 
verloting. 3 okt. Algemene ledenvergadering met vei
ling. De bijeenkomsten worden gehouden in de ,,|ans-
heeren" aan de Kerkweg te Heemskerk. Aanvang 20.00 
uur, jeugd 19.00 uur. 

nieuwe 
uitgiften 

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

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties 
danken wij de verschillende postadministraties en 
agentschappen, alsmede K. Filet te Sao Paulo. 

Voor inlichtingen - speciaal van verschillende Midden-
en Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen -
die ertoe kunnen bijdragen de actualiteit van deze ru
briek te vergroten, houden wij ons van harte aanbevo
len. 

# Dit teken is geplaatst bij uitgiften die verboden zijn 
voor tentoonstellingen die gehouden worden onder de 
bepalingen van de Federation Internationale de Philatelie. 
De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie besloot dergelijke uitgiften te kenmerken 
en er geen afbeeldingen meer van op U' nemen. De ge 
bruikeli|ke gegevens worden wel vermeld. De verzame
laars zi|n evenwel gewaarschuwd. 

VERENIGDE NATIES 
27-6-'77. Aanvullende waarden luchtpost
serie voor tarief der Verenigde Staten. 

86 
Eerste Kerkraadse Philatelisten Vereniging, Kerkrade. 
Secr.: W. J. Haagmans, Pr. Bernhardstraat 50, Kerkrade, 
tel. 452276. Vergaderingen, elke derde zaterdag in de 
maand in het lokaal van de heer J. Chermin, Markt 54 te 
Kerkrade. Aanvang 20 uur. 
95 
Postzegelvereniging Castricum. Secr.: C. J. Elling, Lin-
denlaan 74, Castricum, tel. 02518-51026. Penningmeester 
en rondzendverkeer: C. Bijman, Bleumerweg 1, Bak-
kum, tel. 02518-50336. 
Eerstvolgende bijeenkomst wordt per convocatie bekend 
gemaakt. 
102 
Amersfoortse Postzegelclub „De Kei". Secr.: Hr. Th. 
Tuithot, Ringw. Randenbroek 106C, Amersfoort. 
Bijeenkomsten iedere eerste dinsdag van de maand, in 
de vergaderzaal van de Johanneskerk, aan de Westsmgel 
nr. 30 te Amersfoort. Zaal open om 19.00 uur. 
103 
Postzegelvereniging ,,Eemland", Soest. Secr.: mej. C. 
M. de Bruin, Kastan|elaan 11, Soest, tel. 02155-12032. 
Rondzending: K. Meinecke, Soesterbergsestraat 135, 
Soest, tel. 02155-18166. 
Bijeenkomsten: iedere eerste vrijdag van de maand, 
,,De Rank", Soesterbergsestraat 18, Soest. 
109 
Philatelisten Vereniging Heerhugowaard en Omstreken. 
Secr.: L. van Dijk, Marslaan 6, Heerhugowaard, tel. 
02207-11935. Ruil-contact-avond op 22 augustus en 26 
september 's avonds in ,,De Brink", Middenweg 168, 
Heerhugowaard, jeugd van 18.15-20.00 uur hierna de 
senioren tot ± 22.30 uur. 

25 c. blauw, wit en rood. Gestileerde vo
gel met luchtpostbrief. 
31 c. karmijn, rood en wit. Gestileerde 
wereldbol en vliegtuig. 

EUROPA 

ALBANIË 
5-5-'77. Vijfendertigste Dag der martela
ren. 
25 q. Menigte voor monument der marte
laren, Tirana. 
80 q. Gebalde vuist en Albanese vlag. 
1.20 I. Portretbuste Qemal Stafa, klapro
zen; op elke zegel rode ster op gouden 
achtergrond. 

ANDORRA 
Afbeelding zegel gemeld in juni, biz. 475. 
26-9-'77. Conseil General (volksvertegen
woordiging). 
1.10 fr. Zittingszaal van de raad. 
26-9-'77. Guillerm d'Areny Plandolit. 
2.— fr. w^ii^g^^rmw^^rm 

BELGIË 
13-6-'77. Herdenkingen. 
1.50 fr. Overijse 300 jaar geleden verhe
ven tot prinsdom: wapen prinselijke fami
lie van Hornes. 
5.— fr. Slag der Gulden sporen 675 jaar 
geleden: fragment koffer van Oxford, met 
uitbeelding Culdensporenslag. 
6.50 fr. Publikatie eerste deel kronieken 
van jehan Froissard 600 jaar geleden: mi
niatuur van die tijd. 
14.— fr. Bekering Sint Hubertus, 1250 jaar 
geleden. 
27-6-'77. Herdenking geboortedag Peter 
Paul Rubens (1577-1640). 
5.— fr. Beeltenis schilder naar zelfportret 
in Rubenshuis, Antwerpen. 

,,Reigerpost 1977" districttentoonstelling op 26 en 27 
november van 10.00-17.00 uur in ,,De Brink", Midden
weg 168, Heerhugowaard. 
Speciale envelop verkrijgbaar met één Kinderzegel of 
gehele serie a respectievelijk ƒ 2,55 of ƒ 5,55 (ind. port). 
Bestellingen op rekening 58.97.38.003 Amro Bank Heer
hugowaard t.g.v. ,,Reigerpost 1977", giro van de bank is 
6102. 
111 
Filatelistenvereniging „West-Friesland", Schagen. Secr.: 
I. Brak, Crotesloot 431, Schagerbrug. Tel. 02247-422. Bij
eenkomst iedere eerste vrijdag van de maand, 19.30 uur. 
Plaats: Regio Centrum in Schagen. Rondzending: |. N. 
Meijer, C. Bregmanstraat 22, Schagen, tel. 2599. 
Postzegelruilbeurs: 24 september van 10 tot 17 uur in 
het Regio-Centrum, Mauvestraat, Schagen. 
118 
Filatelistenvereniging „Pijnacker en Omstreken". 
Secr.penn.: W. Bachman, Klingendaal 25, 2641 MA Pij
nacker, tel. 01736-4755. Ledenadm. Klmgendaal 25. 
Rondzendverkeer: C. A. de Bakker, Curielaan 4, Pijnac
ker, tel. 01736-4258. Goede boekjes N.O.C, en West-
Europa alti)d welkom bij het bovenstaand adres. 
Ook kunnen wij goede postfrisse kavels van Nederland 
gebruiken, vlotte afrekening, in te zenden Klingendaal 
25, 2641 MA Pijnacker. Bijeenkomsten iedere 2e maan
dag van de maand, in ,,De Rank", Kerkweg 9, Pijnacker, 
om 20.00 uur. 
jeugdvereniging iedere 2e zaterdag van de maand in 
,,De Rank", Kerkweg 9, Pijnacker, van 10.00-12.00 uur 
v.m. 
Inlichtingen: T. Frielmg, Lindelaan 5, Pijnacker, tel. 
01736-3575. 

Blokje met drie zegels van elk 5.— fr.; ge
ringe afwijking in formaat zegel. 

BULGARIJE 
Mei '77. Herdenking geboortedag George 
Dimitrov, 95 jaar geleden. 
13 St. Portret, tegen achtergrond van ar
beidersdemonstratie. Internationale 
schrijversbijeenkomst. 
23 St. Motto bijeenkomst: vrede, hoop 
van de planeet; zegels in groepjes van 
acht plus vier strookjes in een blok; hand
tekeningen van verschillende schrijvers. 
Mei '77. Bulgaarse Ikonen. 
1 St. Sint Nikolaas (Nessebur), dertiende 
eeuw. 
2 st. Oudtestamentische drieëenheid, 
zestiende eeuw, Sofia. 
3 st. Koninklijke vensters, Veliko Turnovo. 
5 st. Deisis, zeventiende eeuw, Nessebur. 
13 st. Sint Nikolaas, achttiende eeuw, Ele
na. 
23 St. Boodschap aan de heilige maagd, 
achttiende eeuw, klooster van Rila. 
35 st. Maria met kind, negentiende eeuw, 
Tryavna. 
40 st. Sint Demetrius te paard, negen
tiende eeuw, Provadia. 
Blokje 1 .— I. De twaalf dagen van kerst
mis, achttiende eeuw, klooster van Rila. 

CYPRUS TURKS 
27-6-'77. Kunstnijverheid. 
15 m. Aardewerk. 
30 m. Koperwerk. 
125 m. Manden en weefstoffen. 

DENEMARKEN 
30-6-'77. Beelden zuidelijk deel Jutland. 
60 ö. Kongeaaen, vroegere grensrivier. 
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AANBIEDING N E D E R L A N D Prijswijzigingen voorbeliouden 
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*• Is postfr is z. p i . - * is ongebr. m. gom - zonder teken is gebr. - b l . is b lok v. vier - zg is zonder gom. 

NEDERLAND 
ONGEBRUIKT 

1g* luxe, vr i jwel 
2750,— 

1* mooi gerand, 
met nog enige 
gom 1250,— 
4* z.g., zeer fr is 
zegel 475,— 
8 ' , vr i jwel ** 
superbe 325,— 
van vier 325,— 
13* luxe b lok 
13v* ongetand, 
zg 200,— 
14' luxe 450,— 
14* luxe 350,— 
14A* zg, echter 
zeer mooi get. en 
gecentreerd 
zeldz. 350,— 
16* luxe 275,— 
17v* ongetand, 
luxe z.g. 200,— 
18* luxe get. en 
gecentreerd 
ZELDZAAM 950,— 
18v* luxe 
ongetand 550,— 
19* sup 25,— 
2 0 " sup 225,— 
20*, vr i jwel **, 
met opdr. 
SPECIMEN 170,— 
21J' luxe 170,— 
23* luxe 775,— 
24* prex 500,— 
25L* luxe 450,— 
27* luxe zg 500,— 
27** luxe 2600,— 
27*, vr i jwel ** 
superbe 1350,— 
30* ' 60,— 
30BI * ' 65,— 
30CI* 30,— 
30EI1* 60,— 
30Er blok van 4 
(2 stuks postfr is) 

200,— 
3 1 " 40,— 
3 1 F " 45,— 
31F* b lok van vier 

215,— 
32E* zg 90,— 
32** superbe 300,— 
33* zg 100,— 
31a* 5,— 
33a* 30,— 
34*, vr i jwel ** 
superbe 17,50 
35* luxe 8.— 
35a** luxe 95,— 
35a** superbe blok 
van vier 400,— 
35c luxe 13,— 
36* luxe 50,— 
36a* luxe 90,— 
36c* luxe 60,— 
37* luxe 70,— 
37a* superbe 125,— 
37c* luxe 145,— 
37c* superbe 175,— 
38** superbe 150,— 
38a* luxe 75,— 
38c* luxe 
zeldzaam 400,— 
39* prex 90,— 
39* luxe 110,— 
39a* luxe 225,— 
39a* superbe 275,— 
40* luxe 135,— 
40* ' superbe 375,— 
40* blok v. 4, 
2 exempl . 
POSTFRIS. z. p i . , 
een expl . bruin 
vlekje, de beide 
z. p i . zi jn superbe 

900,— 

NEDERLAND 
ONGEBRUIKT 

40a* sup 295,— 
40a* luxe 265,— 
40c* sup 165,— 
41a* superbe 
blok va nvier, vr i j 
wel postfris 575,— 
42* luxe 200,— 
42* superbe 220,— 
42a* prex 125,— 
42a* vr i jwel ** 

240,— 
42c* luxe 225,— 
43* prex 725,— 
43* luxe 850,— 
43* superbe, 
vr i jwel ** 1175,— 
44* luxe 1000,— 
44* superbe 1200,— 
45B** superbe 2500,-
45B*, vri jwel ** 
superbe 1400,— 
46* luxe 210,— 
46** luxe 450,— 
47* luxe 450,— 
47* luxe 475,— 
49* prex, ten dele 
gom 400,— 
49* luxe 550,— 
49* luxe 600,— 
49* luxe 650,— 
50-55** 93,— 
50** 2,50 
50** b l . V. 4 12,50 
51* * 5,— 
5 1 * * b l . V. 4 24,— 
54** 22,50 
55** 20,— 
5 4 " b l . V. 4 100,— 
5 5 " b l . V. 4 80,— 
50-55" b l . V. 4 

400,— 
56** prex 90,— 
56* vri jwel ** 70,— 
56* luxe 57,50 
57* luxe 3,50 
58** sup 11,50 
58* luxe 4,50 
58** b l . v. 4 45,— 
59* sup 8,59 
58a** luxe 19,— 
58a** b l . V. 4 75,— 
ld . met velrand 

80,— 
58a** b l . V. 4, een 
expl . met p i . 65,— 
59** sup 2 1 , — 
59** b l . V. 4 80,— 
59** idem met 
velrand 88,— 
60** b l . V. 4, 
2 expl . met plakker 

40,— 
60a* luxe 9,— 
61* * luxe 5,— 
62* luxe 20,— 
62** luxe 50,— 
62a* luxe 22.50 
62a** luxe 55,— 
63* luxe 10,— 
63** luxe 27,— 
63** b lok V. 4, een 
expl . met p i . 80,— 
64*. vr i jwel " 
superbe 325,— 
64' superbe 300,— 
64* luxe 250,— 
65' luxe 13,— 
65** b lok V. 4 150,— 
66* luxe 150,— 
66** superbe 360.— 
66** luxe 300,— 
66* sup, blok V. 4 

675,— 
67* luxe 47,50 
68* vr i jwel " 
superbe 350,— 
68** luxe 750,— 
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68** sup blok van 
vier, 2 expl . met 
p i . zelfz. 2200,— 
68* luxe 270,— 
70* luxe 22,50 
70** luxe 55,— 
71* luxe 20,— 
71* sup 24,— 
71* * sup 55,— 
71B* luxe 28,— 
69* b lok van vier 

150,— 
70** b lok V. 4, twee 
expl . met min 
pirestje 175,— 
70**, dr ie expl . met 
plakker 130,— 
72** luxe 180,— 
73** luxe 220,— 
74* luxe 240,— 
74* sup 275,— 
74* prex 175,— 
74** superbe 500,— 
7 4 " luxe 375,— 
71* , een * ' , blok 
V. vier, luxe 145,— 
75* luxe 250,— 
75* sup 310,— 
75** luxe 600,— 
75** sup 650,— 
76* luxe 115,— 
76** 260,— 
76A** sup 285,— 
76A* sup 125,— 
76A** sup blok V. 
vier, 2 expl . met p i . 
randblok 825,— 
56-76* luxe 1475,— 
75A-76A* superbe 

750.— 
61b** sup 425,— 
61b* luxe 195,— 
61b* sup 225,— 
61c** sup 1700,— 
61c** sup blok van 
vier 3500,— 
77* 115,— 
77B* luxe 115,— 
77C* luxe 115,— 
77C* sup 130,— 
78' luxe 300,— 
78* sup 325,— 
78D* vri jwel ** 

350,— 
79* luxe 800,— 
79* superbe 850,— 
80* luxe 3000,— 
81* luxe 115,— 
81* sup 125,— 
81* prex 100,— 
82* 17,50 
82** 40,— 
82-83** b lok van 
vier 375,— 
84-86* superbe 215,-
84-86* lux e 150,— 
87-89* 32,50 
ld ** 90.— 
81* * superbe 
t ioekblok 1250,— 
87-89" sup blok 
van v ier 435,— 
90-94' luxe 20,— 
93** luxe 21 ,— 
9 4 " luxe 17,— 
95* luxe 38,— 
95** luxe 85,— 
96* luxe 40,— 
96** luxe 100,— 
97* luxe 74,— 
97** luxe 195,— 
98* luxe 140,— 
9 8 " luxe 350,— 
99* luxe 350,— 
100* sup 1100,— 
101* luxe 3250,— 
100** luxe 2100,— 
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100* luxe 900,— 
99* sup 400,— 
90-101* enkele lage 
wrd korte tand, 
no. 99, 100 en 
101 luxe 4000,— 
98B* luxe schaars 

200,— 
102-3* luxe 150,— 
ld superbe 170,— 
102f* sup 250,— 
104-5* luxe 1400,— 
104-5* sup 1600,— 
106** 10.— 
106f* samenh met 
106 160,— 
106** b lok V. 4 

5 0 , -
107-9* luxe 140,— 
107-9* sup 160,— 
109** luxe 200.— 
108a** sup 170,— 
110-13* 24,— 
id ** luxe 60,— 
113** b l . V. 4 30,— 
id *, een ** 20,— 
114-20* luxe 67,— 
129** sup 160,— 
130* luxe 875,— 
130* superbe 925,— 
131* superbe 850,— 
132-33* luxe 165,— 
132-33* sup 180,— 
132-I-133A* luxe 

190,— 
132-I-133A** superbe 

525,— 
132-M33A** luxe 

450,— 
134-5' sup 145,— 
134-5* luxe 125,— 
136-8* luxe 450,— 
136-8* superbe 

500,— 
139-40** 50,— 
ld b l . V. 4 200,— 
141-43* luxe 32,50 
id * sup 37,50 
144-162* luxe 700,— 
144-162' superbe 

750,— 
163-65** superbe 

1850,— 
164** sup 500,— 
164A* superbe 

280,— 
164B* superbe 

280,— 
166-68* luxe 25,— 
id ** sup 65,— 
ld ' * superbe blok 
van vier 275,— 
169-198* luxe 650,— 
169-198* superbe 

750,— 
169-198* prex 600,— 
199-202** luxe 92,50 
202a* sup 375,— 
203-7* sup 75,— 
id ** 185.— 
208-11' sup 32,50 
id " sup 80,— 
212-19* sup 150,— 
212-19*, vr i jwel ** 
superbe 185,— 
212-19** luxe 375,— 
212-19" superbe 

400,— 
212-19**, twee series 
met p i , superbe 
blokken van vier 
zeldzaam 1200,— 
217A** sup 425,— 
217A*, vr i jwel ** 
superbe 220,— 
220-23** sup 118,— 
id * 45,— 
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222B-223B** 
superbe, 
zeldzaam 500,— 
224* luxe 60,— 
224** sup 140,— 
225-8* luxe 70,— 
225-8** luxe 175,— 
229-31* luxe 69,— 
232-35** luxe 165,— 
id luxe 65,— 
236-37** luxe 9 5 0 , -
id * sup 425,— 
id * luxe 360,— 
238-9** SUP 350,— 
id *e* luxe 320,— 
238-39* sup 145,— 
id * luxe 120,— 
240-43* luxe 92,50 
244-47** sup 850,— 
244-47** luxe 650.— 
244-47* luxe 300,— 
244-47* sup 350,— 
248-51** luxe 250,— 
id * luxe 98,— 
id * sup 115,— 
252-5** luxe 140,— 
252-5** sup 167,50 
id * sup 67,50 
256** sup 75,— 
id * luxe 27,— 
id * sup 33,— 
257-60** sup 430,— 
id * luxe 170,— 
261-64** sup 230,— 
id * luxe 90,— 
id * sup 100,— 
261-64** velrand 
met etsingno 295,— 
265-6** sup 160,— 
id * luxe 68,— 
id ' sup 80,— 
265-66** sup blok 
van vier, van no. 
266 een expl . 
p i . 600,— 
267-8** sup 196,— 
id * luxe 70,— 
269** luxe 75,— 
id * luxe 34,— 
id * sup 40,— 
270-73** sup 235,— 
id * luxe 87,50 
id * sup 100,— 
274-77** sup 275,— 
id * luxe 117,— 
id * sup 130,— 
278** sup 165,— 
id * luxe 65,— 
id ' sup 75,— 
279-82* luxe 75,— 
id * sup 85,— 
283-86** sup 180,— 
id ** luxe 165.— 
id * luxe 70,— 
id * sup 80,— 
287-8** sup 40,— 
id * luxe 18,— 
id * sup 25,— 
287-8** strip van 
drie 130,— 
289-92** sup 140,— 
id * luxe 52,50 
id * sup 60,— 
293-5** sup 40,— 
id •* luxe 35,— 
id * sup 15,— 
293-5** b l . V. 4 
2 expl . met p i . , 
no 294 met 
etsingno 115,— 
295** b l . V. 4 95,— 
296-99** sup 115,— 
id * luxe 42,50 
300-4** sup 70,— 
id * luxe 27,50 
id * sup 32,— 
305-9** sup 110,— 
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ld ** luxe 100,— 
id * luxe 42,— 
id * sup 47,50 
310-12** sup 25,— 
id ' luxe 9,— 
313-17** sup 72,— 
id * luxe 28,— 
Id * sup 33,— 
318-22** sup 115,— 
id ** luxe 100,— 
id * luxe 43,— 
id ** sup 48,— 
323-24** sup 30,— 
id * lux e 12,— 
id * sup 14,— 
id ** b l . V. 4 125,— 
id ** b l . V. 4, 2 ex
pl met p i . 90,— 
325-26** sup 50,— 
325-26** b l . V. 4 

210,— 
325-26* luxe 22,50 
327-31*** sup 78,— 
id ** luxe 70,— 
id * luxe 28,— 
id * sup 33,— 
332-49** superbe 

2400,— 
332-49* luxe 1500,— 
332-49* sup, vri jwel 
postfr is 1700,— 
332-49* luxe, kleine 
plakkerrestjes 

1400,— 
344** 40,— 
345** 35,— 
344** b l . V. 4 170,— 
350-55** sup 95,— 
id * sup 44,— 
356-73** sup 475,— 
id * luxe 325,— 
356-73* sup 350,— 
356a-d* luxe 137,— 
371-73* 295,— 
368-73* 305,— 
369-70'* 23,— 
374-78** 37,— 
id * 2 2 , -
id ** b l . V. 4 180,— 
id ** boekblokken 

200,— 
392-96** 20.— 
id * 1 2 , -
id " boekblokken 

85,— 
402-3** 25,— 
id * 17,50 
402-3** boekblok 
van 10, met plaat-
no. 1 275,— 
402-3** veldeel van 
20 series, hoekstuk 

550,— 
402-3** b l . V. 4 110.-
402B-3B** sup 400,-
id * sup 300,— 
id ■ luxe 275,— 
42327** 1.75 
id * 1,25 
42842*' 60,— 
id " sup blok van 
vier 2 5 0 , 
42327" blok van 
vier 7,50 
44953" 12.— 
id " blok v. 4 50,— 
45459** 13.50 
id ** bl . V. 4 57.50 
462* 40,— 
462** 54,— 
462** b l . V. 4 225,— 
46973* 8,— 
id ** 10.50 
id ** b l . V. 4 45,— 
47489' 325.— 
id " 465.— 
49094* 20,— 
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id ** 26,— 
id ** bl . V. 4 114,— 
49599* 19,50 
id ** 25,— 
id ** bl . V. 4 110,— 
5003* 23,— 
id * ' 30,— 
id " bl . V. 4 140,— 
5045* A.— 
id ** 7,— 
id ** bl . V. 4 30,— 
5067** 9,75 
id ** bl . V. 4 45,— 
50812* 17,— 
id ** 25,— 
id ** bl . V. 4, twee 
expl met pi 85,— 
51317** 40,— 
id ** b l . V. 4, twee 
expl met pi 150,— 
51837* superbe 

2350,— 
51837* tuxe 2200,— 
51833** sup 545,— 
51833* sup 380,— 
535* luxe 425,— 
535** luxe 600,— 
536* prex 850,— 
53841 * 42.50 
id ** 60,— 
54243* 12,— 
id ** 18,— 
544548* 25,— 
id ** 36,— 
id ** b l . V. 4 140,— 
549* 4,— 
id ** 5,— 
id ** b l . V. 4 20,— 
55055' 120,— 
id ** 165,— 
id ** bl . V. 4 675,— 
55660* 185,— 
id ** 265,— 
id ** bl . V. 4 1250,
id ** bl . V. 4, twee 
expl met pi 9 2 5 , 
56162* 18,50 
id ** 2 6 , 
id ** bl . V. 4 116,— 
56367* 67,50 
id ** 90,— 
id ** bl . V. 4 375,— 
56162** b l . V. 4, 
met plaatno 30,— 
56872* 70,— 
id ** 100,— 
5737* 62,— 
id ** 90,— 
id ** bl . V. 4 375,— 
57881* 72,50 
id ** 95,— 
id ** bl . V. 4 390,— 
582* 5,— 
id ** 7 , 
id ** bl . V. 4 30,— 
58387* 67,50 
id ** 90,— 
id ** bl . V. 4 375,— 
58891* 22,— 
id ** 2 9 , 
id ** b l . V. 4 120,— 
59295* 275,— 
id ** 350,— 
596600* 37,50 
id ** 50,— 
id ** bl . V. 4 210,— 
6026* 70,— 
id ** 95,— 
id ** bl . V. 4 250,— 
60711* 40.— 
id ** 50,— 
61216* 60,— 
id ** 80,— 
Id ** bl . V. 4 325,— 
61740* 285,— 
id ** 375,— 
6 2 6 " 4,— 
id bl . V. 4 16,— 
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90 ö. Skall ingen, schierei land aan west
kust. 
150 ö. Toerskind, nationaal park. 
200 ó. Jelling, een der oudste kerken van 
Denemarken, omstreeks 1100. 

DUITSLAND BERLIJN 
16-8-'77. V i j fentwint ig jaar aquarium Ber-
lijnse d ierentu in . 
20 pf. Rhinecanthus aculeatus. 
30 pf. Polyodon spathula. 
40 pf. Testudo radiata. 
50 pf. Cyclura cornuta. 

i i l l i T i m i l i ' i l i i l » » t H i W l l l l » i 

DUITSLAND BONDSREPUBLIEK 
16-8-'77. Archeologische vondsten. 
30 pf. Gouden hoed uit Schifferstadt. 
120 pf. Vergulde helm uit vorstengraf 
Krefeld-Gellep. 
200 pf. Bronzen hoo fd Centaur uit 
Schwarzenacker, Homburg-Saar. 
16-8-'77. V i j fhonderd jaar universiteit van 
Tübingen. 
50 pf. rood. Grootzegel universiteit. 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
14-6-'77. Oude muziek inst rumenten uit 
Voigt land. 
10 pf. Accordeon, omstreeks 1900. 
20 pf. Knievedel (viola da gamba) 1747. 
25 pf. Hobo, 1785; klarinet, 1830; dwars
f lui t , 1817. 
35 pf. Concertci ther, 1891. 
70 pf. (beperkte oplage). Trompet, 1860. 
28-6-'77. Herdenk ing geboortedag Peter 
Paul Rubens (1577-1640). 
10 pf. Bathseba aan b ron . 
15 pf. Mercur ius en Argus. 
20 pf. Dronken Hercules. 
25 pf. Diana's thuiskomst van jacht. 
35 pf. Oude v rouw met kolenvuur. 
50 pf. Leda met zwaan. 
28-6-'77. Dert ig jaar vereniging vr iend
schap DDR-Sovjet-Unie. 
Blokje 50 pf. Gouden ereteken en tekst. 
12-7-'77. Moderne technische toepassm-
gen in landbouw. 

10 pf. Tractor T 150K met p loeg 6 PHX-35. 
20 pf. Meststrooier D 0 3 2 / N op vrachtwa
gen W 50. 
25 pf. Aardappelrooier E 684. 
35 pf. Hooiperser K 453. 
50 pf. (beperkte oplage). Melkrotonde 
M 693-40. 
19-7-'77. Zesde gymnastiek- en sportfeest 
en zesde kinder- en jeugdspartakiade 
DDR. 
5 pf. Hoogspr ingen. 

10 + 5 pf. Hard lopen. 
20 pf. Horden lopen . 
25 + 5 pf. Ritmische gymnastiek. 
35 pf. Dansen. 
40 pf. Fakkeldrager met op achtergrond 
rode vlag. 

FINLAND 
25-5- '77. Nieuwe zegel in gebruiksserie. 
2 .— mk. O u d e sauna, zonder schoor
steen, gemaakt van houten ba lken; pro to
type Finse sauna. 
31-5-'77. Klooster van Valamo en komst 
van de o r thodoxe kerk in Karelié; 800 jaar 
geleden inwi jd ing nieuwe hoofdkerk van 
klooster van Valamo. 
0.90 mk. Nieuwe kerk weergegeven op 
manier van oude i konen. 
8-7-'77. Herdenk ing geboortedag leken
voorganger late Piëtistische beweging in 
Finland. 
0.90 mk. Portret Paavo Ruotsalainen 
(1777-1852), op achtergrond kruis en 
groep gelovigen. 

FRANKRIJK 
12-9-'77. Natuurbescherming. Rode Krekel. 
0.80 fr. oranje, geel, zwart en blauw. Kre
kel, k l immend tegen boomtak. 
19-9-'77. Zegel in serie reprodukt ies 
kunstwerken. 
3.— fr. Kunstwerk van Tremois. 
19-9-'77. Zegel in serie monumenten . 
1.40 fr. Toren abdi j St. Amand les Eaux. 
26-9-'77. Zegel in serie monumenten . 
2.40 fr. b ru in , groen en blauw. Kasteel van 
Vi t ré. 

GIBRALTAR 
Afbeeld ing zegel gemeld in mei , bladzi jde 
387. 

: GIBRALTAR ä : 

GRIEKENLAND 
23-7- '77. Serie beschavende werk van 
Alexander de Grote. 
0.50 dr. Vuur toren van Alexandrië, afge
beeld op Romeinse munt . 
1 . — dr. Alexander de Grote legt werken 
van Homerus op graf van Achi l les, fresco 
van Rafael. 
1.50 dr. Alexander de Grote in korf in zee 
neergelaten, Vlaamse miniatuur . 
3.— dr. Alexander de Grote op zoek naar 
levenswater, reprodukt ie Indiase schotel . 
7.— dr. Alexander de Grote te paard. Kop
tisch tapi j t . 
1 1 . — dr. Alexander de Grote ontvangt 
orakel , dat hem zegt, dat z i jn dagen ten 
einde spoeden, naar Byzantijns manus
cr ipt . 
30.— dr. Dood van Alexander de Grote, 
Perzisch miniatuur. 
23-7-'77. Herstel democrat ie in Gr ieken
land en her inner ing aan stri jd van techn i 
sche hogeschool in 1973. 
4 .— dr. Grieks wapen met lauwerkrans 
boven symbolen van onderdrukk ing en 
verzet. 
7.— dr. Gebouw van Technische hoge
school , met Griekse vlag in t op en me
nigte studenten ervoor. 
20.— dr. Griekse vlag en hand met lau
wertak voor gebouw technische hoge
school . 

GROOT-BRITTANNIË 
15-6-'77. N ieuwe waarde in serie zi lveren 
reger ingsjubi leum koningin Elizabeth. 
9 p. Gel i jk aan zegel van 8V2'p., uitgege
ven op 11 mei , gemeld in apr i l , maar ach
te rgrond kleur is gewijzigd van blauw in 
l ichtpaars. 

GUERNSEY 
2-8-'77. Voorhistor ische m o n u m e n t e n : 
Produkten eerste bewoners van ei land. 
5 p. Menh i r (staande steen) waarvan bo 
venstuk vrouwel i jke vorm heeft , mogel i jk 
god in . 
7 p. Le Trepied (drievoet) van Le Cat ioroc: 
soort hunebed uit begin b ronzen t i jdperk . 
11 p. Stenen doodskist . Roe ä l'Épine van 
Tourgis op Alderney. 
13 p. La Gran'mère du Ch im'qu ière 
(grootmoeder van kerkhof) staande be-
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AANBIEDING NEDERLAND 
1 vanaf 
2 vanaf 
3 vanaf 
4 vanaf 
S vanaf 
6 vanaf 
7 vanaf 
8 vanaf 
9 vanaf 
10 vanaf 
11 vanaf 
12 vanaf 
13 vanaf 
14 vanaf 
15 vanaf 
16 vanaf 
17 vanaf 
18 vanaf 
19' 
20* 
20 
21
21 
22* 
22 
23* 
23 
24* 
24 
25* 
25 
26* 
26 
27* 
27 
28* 
28 
29* 
29 
30/33* 
30/33 
34* 
35* 
36* 
37* 
38* 
39* 
40* 
41* 
42* 
43* 
44* 
44 
45* 
45 
46* 
46 
47* 
47 
48* vanaf 
48 vanaf 
49* 
49 
50/55** 
50/55* 
56/76* 
56/76 
61b* 
61b 
61c* 
61c 
77* 
78* 
79* 
SO
SO 
er
Si* 
82/83* • 
82/83* 
82/83 
84/86 •• 
84/86• 
84/86 

60,— 
55,— 

275,— 
4 0 , 
15,— 

200,— 
1,75 
3,75 

65.— 
40,— 

185,— 
325,— 

4,— 
150.— 

2,— 
160,— 
22,50 

110.— 
20,— 
75,— 
37,50 

120,— 
1 . — 

90,— 
2,50 

700,— 
7,50 

800,— 
7.— 

125,— 
90,— 

950.— 
5.— 

1.100.— 
1 5 . 

900.— 
50.— 

1.500,— 
190,— 
375,— 

6,— 
11.— 
5 . 

3 5 . 
5 0 , 
40,— 
95,— 

1 0 5 , 
70,— 

200,— 
900,— 

1.150,— 
1 2 0 , 

1.400,— 
275,— 
1 7 5 

15,— 
450,— 

50,— 
2.400,— 

950,— 
525,— 
200,— 

85,— 
30.— 

1.500.— 
6 0 , 

175.— 
2 0 0 . 
800,— 
900,— 
1 2 5 , 
275.— 
750.— 

3.300,— 
2.800,— 

275,— 
90,— 
70,— 
32,50 
35,— 

450,— 
145,— 

70.— 

87/89*' 
87/89* 
87/89 
90/96* * 
97** 
97 
98* 
98 
99* 
99 
100' 
100 
101* 
101 
102/03*
102/03 
102/03 
104/105* 
104/05 
107/09** 
107/09
107/09 
110/13
110/13
110/13 
114/20** 
114/20* 
121/31**luxe 
121/31* 
121/31 
132/33*
132/33
132/33 
134/35" 
134/35
134/35 
136/38*
136/38
136/38 
139/40
139/40
139/40 
141/43
141/143
141/43 
144/48" 
144/48
149/65*
149/65
149/65 
166/68
166/68
166/68 
169/98** 
169/98* 
169/98 
199/202*
199/202
199/202 
203/07" 
203/07
203/07 
208/11** 
208/11* 
208/11 
212/19*
212/19
212/19 
220/23" 
220/23
220/23 
224
224
225/28
225/28
225/28 
229/31
229/31
229/31 
232/35" 
232/35
232/35 
236/37
236/37

75,— 
30.— 
10.— 

225,— 
175,— 
55,— 

1 2 5 , 
32,50 

350,— 
125,— 
900,— 
120,— 

3.300,— 
2.800, 

375,— 
150,— 

2 0 . 
1.300.— 

925,— 
375,— 
135,— 

3,50 
55,— 
20,— 
4,— 

175,— 
60,— 

3.500,— 
1.600.
1.300.— 

450,— 
160.— 
37,50 

250,— 
115,— 
100,— 
750,— 
425,— 
425,— 

4 0 , 
17,50 
6,— 

65,— 
27,50 
20,— 

100,— 
40,— 

3.000.— 
1.500.— 

50.— 
5 0 . 
25,— 
15,— 

1.500.— 
600.— 

90.— 
75.— 
3 0 . 
20,— 

150,— 
75,— 
60,— 
70,— 
3 0 , 
17,50 

350,— 
140,— 
110,— 
100,— 
4 0 , 
20,— 

125,— 
55,— 

150,— 
65,— 
32,50 

145,— 
60,— 
55,— 

130,— 
57,50 
27,50 

1000,— 
325,— 

Poi§tzegelhandel Drs. C. Quirijns 
AMSTERDAM — ROKIN 87 Ie ETAGE — TEL. 020  231233 b.g.g. 035 19470. 
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238/39" 
238/39
238/39 
240/43
240/43
240/43 
244/47
244/47
244/47 
248/51
248/51
248/51 
252/55
252/55
252/55 
2 5 6 " 
256' 
257/60
257/60
257/60 
261/64
261/64
261/64 
266/66" 
265/66
265/66 
267/68
267/68
267/68 
269
269
270/73
270/73
270/73 
274/77
274/77
274/77 
278
278
278 
279/82
279/82
279/82 
283/86
283/86
283/86 
287/88
287/88
287/88 
289/92
289/92
289/92 
293/95• 
293/95
296/99
296/99
296/99 
300/04
300/04
300/04 
305/09
305/09
305/09 
310/12
310/12
310/12 
313/17
313/17
313/17 
318/22
318/22* 
318/22 
323/24
323/24
323/24 
325/26
325/26
325/26 
327/31
327/31
327/31 
332/45
332/45
332/45 

250.— 
110.— 
100.— 
180.— 

75.— 
50.— 

725.— 
275,— 
1 6 0 , 
200,— 

80,— 
60,— 

140,— 
6 0 , 
7,50 

65.— 
25,— 

375,— 
1 5 0 , 
6 5 , 

190,— 
80,— 
50,— 

140.— 
60.— 
15,— 

170,— 
60,— 

7,— 
75.— 
30.— 

190.— 
80.— 
60.— 

250,— 
105,— 
25,— 

140.— 
55.— 
5.— 

160,— 
70,— 
20,— 

150,— 
65,— 
17,50 
40,— 
15,— 
9,— 

115,— 
5 0 , 
12,50 
30,— 
12,50 
90,— 
37,50 
12,50 
60,— 
25,— 
10,— 
90,— 
37,50 
10,— 
20,— 
7.50 
2,— 

60.— 
25.— 
7.50 

95,— 
40,— 
12,50 
25,— 
1 0 , 
5,— 

45,— 
17,50 
7,50 

60,— 
25,— 
8.50 

65.— 
40,— 
10,— 

346/49* 
346/49
346/49 
350/55
350/55
350/55 
356/73
356/73
356/73 
374/78
374/78
379/91
379/91
392/96
392/96
397/401  • 
371/401
402/03
402/03
402/03B
402/03 B
402/038 
449/53
449/53
454/59
454/59
460/68
460/68
460/68 
469/73
469/73
474/89
474/89
474/89 
490/94
490/94
490/94 
495/99
495/99
500/03
500/03
504/05
504/06
506/07
506/07
508/12
508/12
508/12 
513/17
513/17
613/17 
518/37
518/37
518/37 
538/41
538/41 
542/43
542/43
644/48
544/48
550/55
550/55
560/55 
556/60
556/60
556/60 
561/62
561/62
563/67
563/67
563/67 
668/72
568/72
568/72 
573/77
573/77
573/77 
678/81
578/81
578/81 
583/87
583/87
583/87 
588/91

2.200,— 
1.300,— 

150,— 
90,— 
4 0 , 
7,50 

450,— 
275,— 
300,— 

45,— 
17,50 
40,— 
15,— 
17,50 
10,— 
2,50 
1,— 

22,50 
15,— 

375,— 
250,— 
275,— 

10,— 
6,— 

1 0 , 
6 , 

45,— 
32,50 

2,50 
7,50 
5 , 

450,— 
260,— 
3 5 , 
22,50 
12,50 
5,— 

20,— 
12,50 
25,— 
17,50 
7,— 
2,50 
8,— 
4,— 

19,— 
12,50 
4,— 

35,— 
22,50 
7,50 

3.600,— 
2.260,— 

6 0 , 
55,— 
3 0 , 
12,50 
7,— 

27,50 
1 6 , 

135,— 
90,— 
5 0 , 

230,— 
125,— 
7 5 , 
20,— 
12,— 
75,— 
5 0 , 
25,— 
80,— 
5 0 , 
25,— 
7 0 , 
50,— 
22,50 
90,— 
55,— 
30,— 
70,— 
45,— 
25,— 
25,— 

688/91 15,— 
592/96 320,— 
592/95 200,— 
592/95 136.— 
596/600• 40,— 
696/600 25,— 
596/600 17,— 
602/06 75,— 
602/06 55,— 
602/06 30,— 
607/11 42,50 
607/11 25,— 
607/11 12,50 
612/16 62,50 
612/16 40,— 
612/16 2 0 , 
617/40 350,— 
617/40' 200,— 
617/40 12,50 
641/45 90,— 
641/46 65,— 
641/45 40,— 
647/48 7,— 
647/48 4,50 
649/53 35,— 
649/63 20,— 
649/53 15,— 
655/69 65,— 
655/59 45,— 
655/59 22,50 
661/65 40,— 
661/65 20,— 
661/65 15,— 
666/70" 42,50 
666/70* 30,— 
666/70 20,— 
671/75'• 190.— 
671/75 120,— 
671/75 45,— 
676/80 40,— 
676/80' 20,— 
676/80 15,— 
681/82" 87,50 
681/82' 50,— 
683/87* * 35,— 
683/87' 20.— 

Andere nummers 
op aanvraag 
verkr i jgbaari 

Roltandlng 
1/18" 3.750.— 
1/18' 1.500.— 
1/18 800.— 
1 9 / 3 1 " 1.250.— 
19/31' 500,— 
19/31 300,— 
33/56" 1.750,
33/56' 750,— 
33/56 600,— 
57/70" 675,—' 
57/70' 300,— 
57/70 225,— 
71/73' 600,— 
71/73' 325,— 
71/73 300,— 
74/77" 30O,— 
74/77' 150,— 
74/77 120,— 
78/81** 175,— 
78/81* 75,— 
78/81 45,— 
82/85" 175,— 
82/85' 85,— 
82/85 * 45,— 
86/89" 180,— 
86/89' 90,— 
86//89 55,— 
90/93" 275,— 
90/93' 130,— 
90/93 85,— 
94/97" 275,— 
94/97' 130,— 

94/97 
98/101" 
98/101' 
98/101 
Luchtpost 
1/3" 
1/3' 
1/3 
6 / 8 " 
6/8' 
6/8 
9 " 
9' 
12/13" 
12/13* 
12/13 

Port 
1/2 
3/12 
13/26' 
13/26 
27/28' 
27/28 
29/30' 
29/30 
31/43" 
31/43 
44/60
44/60 
61/64
61/64 
65/68
65/68 
67a/68b
67a/68b 
67/79
80/106
80/106* 
80/106 
Brandkast 
1/7

Dlenst 
1/8
1/7 
9/15 

85,— 
2 4 0 , 
120,— 

4 0 . 

1 9 0 . 
55.— 
5.— 

2 0 0 . 
75,— 
20,— 
60,— 
2 5 . 

2.200.— 
1.350.— 

600,— 

50.— 
150,— 
5 0 0 , 
120,— 
300,— 
2 7 5 , 

20,— 
2 0 , 

6 0 0 , 
250,— 
3 0 0 , 
30,— 
35,— 
2,50 
5.— 
3,— 

9 0 0 , 
950.— 

25.— 
1 5 0 . 
100.— 

1 0 , 

3.250,

5 5 0 . 
450,— 

80,— 

Internering 
1/2 800.— 
1/2 600.— 
Postpakket 
Verrekenzegels 
1/2 225,— 

PostbewIJs 
1/7 625,— 
1/7 certif. 20.000,— 

Telegram 
Op aanvraag 
verkri jgbaar 

■ = postfns 
z. plakker. 

■ = ongebruikt , 
m. plakker 
(met gom). 

Prilzen zijn 
Inclusief 4% B.T.W. 
geen teken = 
gebruikt . 
Leverings
voorwaarden: 
Zolang 
de voorraad 
strekt. 
Prijswijzigingen 
voorbehouden. 



werkte steen, enkele eeuwen voor onze 
jaartell ing. 
2-8-'77. Nieuwe portzegels. 
V2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 en 15 p. gezicht 
op de stadskerk van St. Peter Port en wa
pen van Guernsey. 

HONGARIJE 
14-6-'77.Definit ieve ui tgi f tedatum folk lo-
rezegel gemeld in jun i , biz. 477. 
14-6-'77. Herdenk ing geboortedag Peter 
Paul Rubens (1577-1640). 
Blokje 20.— F. Reprodukt ie schilderi j ,,Het 
bad van Bathseba"; getand en ongetand. 
25-6-'77. Herdenk ing st icht ing stad So-
pron , 700 jaar geleden. 
1 . - F. Gezicht op Sopron, naar middel 
eeuwse gravure, wapen van Sopron en 
to ren ; aanhangend strookje fonte in , voor-
en keerzijde van gouden medail le Europa 
1975, ter bescherming van historische 
monumenten. 

IERLAND 
8-6-'77. Aanvul lende waarden gebruiksse-
rie. 
10 p. Oud- lerse teken ing hond . 
12 p. Oude teken ing hert . 
17 p. Gevleugelde os. 
27-6- '77. Europazegels: landschapsbeel
den. 
10 p. Gezicht op Bal lynahinch, graafschap 
Galway. 
12 p. Meer van Lugalla, graafschap Wic-
klow. 
8-8-'77. Zegel in serie hedendaagse Ierse 
kunst. 
17 p. Geschi lderd , , H o o f d " Louis de 
Brocauv. 1973. 

20-6-'77. Zegel voor bezorging post door 
part icul ieren. 
110 I. Afbeelding geli jk aan expreszegels, 
Yvert 33. 
27-6-'77. Serie kunstenaars, let terkundi
gen en geleerden van Italië. 
70 I. Fihppo Brunelleschi (1377-1446), ar
chitect en bee ldhouwer . 
70 I. Pietro Aret ine (1492-1556), schrijver 
en criticus. 
70 1. Carlo Go ldon i (1707-1793), toneel
schrijver. 
70 I. Luigi Cherub im (1760-1842), compo
nist. 

70 I. Edoardo Bassini (1846-1924). 

JOEGOSLAVIË 
6-6-'77. Internat ionale Dag bescherming 
mi l ieu. 
4.90 d in . Gezicht op A lpen en Alpenf lora. 
10.— d in . Waterval len meren van Plitvice 
en vogel ; embleem jaar. 
15-6-'77. Herdenk ing geboor tedag schri j
ver Petar Kocic. 
1.50 d in . Portret Kocic. 
15-6-'77. Conferent ie vei l igheid en sa
menwerk ing in Europa, Belgrado. 
4.90 d in . en 10.— d in . Kaart van Europa, 
waarover patroon van ruiten gelegd en 
vredesduif. 

LIECHTENSTEIN 
8-»-'77. Kastelen. 
20 r. zwartgroen en goud . Kasteel Frauen
thal . 
50 r. roodacht ig lila en goud . Kasteel 
Gross-Ullersdorf. 
80 r. donkerv io le t en g o u d . Kasteel Liech
tenstein bij Mód l i ng . 
90 r. donkerb lauw en goud . Paleis Liech
tenstein Alserbach, Wenen. 
8-9-'77. Klederdrachten Liechtenstein. 
40 r. geel, rood , b lauw, oker, l ichtgri js, 
oli j f , donkerb ru in en zwartb lauw. Groep 
k inderen. 
70 r. geel , r ood , b lauw, oker , l ichtgri js, 
groen, donkerb ru in en zwart . Twee meis
jes in k lederdracht. 
1 . — fr. oker, rood , g roen, l ichtgri js, don 
kerbruin en zwart . V rouwen in feest-
dracht. 

MALTA 
5-7- '77, Europazegels. 
7 c. Ta' L-lsperanza. 
20 c. Is-Salini; gezichten op bouwwerken . 

MAN 
Afbeeld ing zegel gemeld in jun i , bladzi jde 
477. 

NOORWEGEN 
22-6-'77. Kustvaarders. 
100 ö b ru in . , ,Cons t i tu t ionen" , eerste 
Noorse stoomschip in haven van Arendal . 
125 ö rood . Stoomschip , ,Vesteraalen" 
voor haven ingang van Bodo bij instell ing 
kustdienst, 1893. 
130 ö. g roen. Stoomschip , ,Kong Haa
k o n " , gebouwd in 1904 bi j het verlaten ha

ven van Stavanger, met de , ,D ronn ingen " 
op de achtergrond, 1893. 
180 ö. blauw. , ,Nords t je rnen" en de , ,Ha
rald Jari" on tmoeten elkaar, 1970. 

OOSTENRIJK 
15-7-'77. Were ldkampioenschappen 1977 
kanoslalom in wi lde s t romen. 
4 .— sch. oranje, rood , b lauwgroen, don 
ker gri jsblauw en goud . 
Gestileerd beeld wedstr i jdfase. 
2»-8- '77. Vi j f t ig jaar arbeiders-
eerstehulpvereniging van Oostenr i jk . 
1.50 sch. rood en donker roodacht ig 
bru in . Fragment schi lder i j : De barmhar
tige Samaritaan, Francesco Bassano 
(1549-1592); kruis, waarin letter , ,S " . 

POLEN 
22-4-'77. Zevende Poolse congres over 
technologie. 
1.50 z l . Embleem Technische federat ie 
omgeven door symbolische tekens. 
Augustus '77. Vl inders in hun omgev ing. 
1 . — z l . Parnassius apol lo. 
1 . — z l . Nymphalis po lychloros. 
1.50 z l . Papilio machaon. 
1.50 z l . Nymphalis ant iopa. 
5.— z l . Fabriciana adippe. 
6.90 z l . Argynnis paphia. 
September '77. Pools pianofestival in 
Slupsk. 
1.50 z l . Toetsenbord van piano en em
bleem festival. 
September '77. Serie toer ist ische zegels: 
architectonische m o n u m e n t e n . 
1 . — z l . Kamien Pomorski , poo r t van Wo-
l in , zestiende eeuw. 
1 . — z l . Debno, kerkje uit lar ikshout met 
r i jke po lychrome versier ing, v i j f t iende 
eeuw. 
1.50 z l . Przasnysz; klooster in gothische 
sti j l , zestiende eeuw. 
1.50 z l . Plock: kathedraal, romaanse st i j l , 
met Poolse koningsgraven, twaalfde eeuw. 
6.— z l . Kórnik: kasteel, zetel van de 
Poolse academie voor wetenschappen, 
vi j f t iende eeuw. 
6.90 z l . Wi lanów: zomerres ident ie kon ing 
Jan III Sobiesky, zevent iende eeuw. 

POLSKA "̂ 'j 
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KILOWAAR! NIEUWE AANBIEDING! '̂ N

DUITSLAND 
y , kg 1 kg 5 k 

K / D f V ' D u i t s l a n d 1875/1975 met 
D D R , o o k l osse & p o s t f n s s e 
z e g e l s , zeer vee l v e r s c h i l l e n d e 
s o o r t e n 16.50 57,50 275.

K/DR/2 D u i t s l a n d 1875/1975, 
z o n d e r D D R , o o k l o s s e en 
p o s t f n s s e zege ls , zeer veel 
v e r s c h i l l e n d e soo r ten 23,50 85,— 410,

K/BR/5 B o n d s r e p u b l i e k , goed 
mengse l van de laa ts te 15 jaar — . — 12,50 — , 

K/BR/6 B o n d s r e p u b l i e k , a ls vo r i ge 
maar 2 5 % g e l e q e n h e i d s z e g e l s 1 6 — 55,— 265,

K/BR/7 B o n d s r e p u b l i e k , ui t 

s l u i t e n d g e l e g e n h e i d s z e g e l s 42,50 165,— 
K/DDR/1 D D R c o r r e s p o n d e n t i e 

waar , zeer qoed mengse l 7,50 25,— — , 

K / D D R / 2 D D R a fgesneden pak

k e t k a a r t e n . zeer i n te ressant 17,50 60,— —.

K/DDR/3 hal f om half c o r r e s p o n 

d e n t i e w a a r en pakke tkaa r ten 12,50 35,— 165,

K /DDR/7 D D R O v e r h e i d s p o s t 
1977 o r i g i n e e l d o o r de betref 

f ende i n s tan t i es v e r z e g e l d , met 
ve le s p e r w a a r d e n , spe rwaa rde 

s e r i e s , s a m e n d r u k k e n , b l o k k e n 
en F D C ' s  in het p r o e f k i l o 
v o o r 250,— D M aan b i j l agen — . — 57.50 275,

K / D D R / 8 D D R Pos tk i l owaar 
197C, o r i g i n e e l door de betref 

f ende i ns tan t ies v e r ï e g e l d , 
met ve le i n te ressan te s tukken 
van pakke t kaa r ten en nog 
be te re spe rwaa rde b i j l agen 
dan K/DDR/ 7 — , — 115,— — . 

EUROPALANDEN 
K/B/1 B e l g i ë , n i e u w s t e cor res 

p o n d e n t i e w a a r met ie ts 
g e l e g e n h e i d s z e g e l s 5 — 15,— 70,

K/B/2 B e l g i ë , met 2 5 % ge legen 
h e t d s z e q e l s 

K/B/3 B e l g i ë , a l leen g e l e g e n 

h e i d s z e g e l s 
K/B/5 B e l g i ë 1865/1975, luxe, 

met a f g e w e e k t e zege ls 
K/B/6 B e l g i ë , Pos tk i l owaa r , met 

s p o o r w e g  en pakke tpos tzege l s , 
j aa rgang 1962 met de hoogs te 
w a a r d e n van 300 — Fr 
hoge c a t a l o g u s w a a r d e 1 

K/Bu/6 B u l g a r i j e , 1892/1975 luxe, 
met a f g e w e e k t e en p o s t f n s s e 
z e g e l s , zeer veel v e r s c h i l l e n d e 
s o o r t e n ; 

K / C S S R / 5 T s j e c h o  S l o w a k i j e 
1918/1975, l u xe met a fgeweek te 
zege l s , zeer veel v e r s c h i l 

lende s o o r t e n ; 
K/Da/1 D e n e m a r k e n n ieuws te cor 

r e s p o n d e n t i e w a a r , ie ts ge legen

h e i d s z e g e l s 
K/Da/2 i d e m , doch met 2 5 % 

g e l e g e n h e i d s z e g e l s 

13,50 47,50 225,— 

45,— 165,— 

20,— 49.50 235,— 

.,50 29.50 130,

Vi kg 1 kg 5 kg 
K/Da/3 i dem, d o c h a l léén 

ge legenhe idszege l s 23,50 85 ,— 400,— 
K/Da/5 D e n e m a r k e n , 1875/1975 

l uxe , met a fgeweek te zege ls 
zeer veel v e r s c h i l l e n d e 
soo r ten 20,— 49.50 235.— 

K/Fi/1 F in land , n i e u w s t e co r res 

ponden t i ewaar , veel p laa t j es 

zege ls ie ts g e l e g e n h e i d s z e g e l s 8,25 27,50 130,— 
K/Fi /2 F in land , i dem met 2 5 % 

p laa t jes  en ge legenhe ids 

zege ls 10,— 35 ,— 165,— 
K/Fi/3 F in land , a l leen p laat jes

en ge legenhe idszege l s 15,— 57,50 — . — 
K/Fi /6 F in land , d o o r de pos t ver

zege ld 1972(ve rkoop jaa r 
i975)  ,  43,50 2 0 5 , 

K/Fi/8 Fmland door de pos t ver

zege ld 1973 { ve rkoop jaa r 
19' 42,50 200 

K/Fi /9 F in land , a l l een ge legen 

he idszege l s , prach tmengse l 23,50 85,— 
K/F/1 Frankr i jk , n ieuws te co r res 

ponden t iewaar , ie ts ge legen 

he idszege ls 6.— 20,— 90 , 

K/F/2 Frankr i jk , i dem met 2 5 % 
ge legenhe idszege l s 20,— 75,— 350, 

K/F/3 Frankr i jk , a l l een 
ge legenhe idszege l s 52,50 195,— — , 

K/F/5 Frankr i jk 1853/1975 l uxe . 
met a fgeweek te zege ls 20.— 49,50 235,

K/G/1 G r o o l  B r i t t a n n i e c o r r e s p o n 

den t iewaar van de laats te 10 
jaar . ie ts g e l e g e n h e i d s z e g e l s , 
kor t a fgekn ip t zeer veel 
v e r s c h i l l e n d e soo r ten 5,— 12,50 55 , 

K/G/2 Groo t B n t l a n n i e , i dem met 
2 5 % ge legenhe idszege l s 7,50 24,— 110,

K/G/3 G r o o t  B r i t t a n n i e , a l l een 
ge legenhe idszege l s 14 50 48,50 230, 

K/G/S Groo t B r i t t ann ie , 1880/1975. 
luxe, met a f g e w e e k t e zege l s , 
zeer veel v e r s c h i l l e n d e 
s o o r t e n 2 0 , — 49.50 235 . 

K/G/6 Groo t B r i t t ann ie , van de Kin 

d e r b e s c h e r m i n g 1972, met vee l 
ge legenhe idszege l s en zeer vee l 
versch soo r ten — , — 19.50 9 0 , 

Bri tse G e m e n e b e s t  z i e o n d e r ' O v e r z e e ' ! 
K/lr /1 Ie r land , mees t c o r r e s p o n d e n 

t iewaar , ie ts ge legenhe ids 

zege ls 6,50 22.50 110, 

K/ l r /2 Ie r land , i dem met 2 5 % 
ge legenhe idszege l s 25,— 89,50 

K/1/1 I ta f ie . n ieuws te c o r r e s p o n 

den t iewaar , ie ts g e l e g e n h e i d s 

zege ls zeer kor t a fgekn ip t 6,— 19,50 9 5 , 

K/ l /2 I t a l te , i dem met 2 5 % 
ge legenhe idszege l s 14,50 52.50 250 , 

K/ l /3 I tahe, a l leen 
ge legenhe idszege l s 32 50 120,— — , 

K/1/5 I tahe, 1863/1975, l uxe , met 
a fgeweek te zege ls zeer veel 
v e r s c h i l l e n d e soo r ten 20,— 49,50 2 3 5 , 

K/J/1 JugoS lav ie , d o o r de pos t 
ve rzege lde , p o s t f o r m u l i e r e n , 
a l leen hoge w a a r d e n RR' 90,— 175,— 

% 
K/L/ I L u x e m b u r g , zeer f raa ie 

co r responden t iewaar met zeer 
veel ve rsch i l l ende soo r ten en 
veel ge legenhe idszege ls 25, 

K/l_/2 Luxemburg , al leen p laat jes en 
ge legenhe idszege ls 62, 

K/N/1 N e d e r l a n d , n ieuwe cor res 

ponden t i ewaa r met ie ts 
ge legenhe idszege ls 5, 

K/N/2 Neder l and , idem met 2 5 % 
ge legenhe idszege ls 12, 

K/N/5 Neder l and 1872/1975 luxe, met 
a f g e w e e k t e zege ls , zeer veel 
v e r s c h i l l e n d e soor ten 20, 

K/No/1 N o o r w e g e n , n ieuwe cor res 
ponden t iewaar , gedee l te l i j k 
ie ts d ikke r papier , daarvoor 
echter zeer veel plaat jes en 
ge legenhe idszege ls en zeer veel 
v e r s c h i l l e n d e soor ten , hoge 
ca ta loguswaarde 8 

K/No/2 N o o r w e g e n , van de T B C 

bes t r i j d i ng ' b l auwezege l ' —, 
K/No/3 N o o r w e g e n , van de T B C 

bes t r i j d i ng , met iets bu i ten land , 
■groenzegel* — 

K/No/ ' ï N o o r w e g e n , van de TBC

b e s t n j d m g , r ood zege l ' , veel 
groo t fo rmaa t zege ls —, 

K/No/5 N o o r w e g e n 1893/1975, l uxe , 
met a fgeweek te zegels, zeer 
vee ! ve rsch i l l ende soor ten 20, 

K / 0 / 1 Oos ten r i j k , l l de Repub l iek , 
n ieuws te cor responden t iewaar 6, 

K / 0 / 2 Oos ten r i j k , idem, met 50 ver

s c h i l l e n d e ge legenhe ids 

zege l s — 
K/O/3 Oos ten r i j k , i dem met 100 

versch ge legenhe idszege ls — 
K/O/4 Oos ten r i j k  Miss iewaar 7, 
K/O/5 Oos ten r i j k 1867/1975 luxe, 

Keizer r i j k Iste & l lde Repu

b l i ek , FDC/s iets afgeweek te 
zege ls zeer vee l ve rsch i l l ende 
s o o r t e n , RRi 25, 

K/P/5 Polen 1918/1975 luxe. met 
ie ts a fgeweek te zege ls , zeer 
veel ve rsch i l l ende soor ten 20 

K/Po/1 Por tuga l , n ieuwste cor res 

ponden t iewaar , iets ge legen

he idszege l s 8 
K/Po/2 Por tuga l i dem met 2 5 % 

ge legenhe idszege l s 13, 
K/Po/3 Por tuga l , a l léén ge legen

he idszege l s 26, 
K/Po/5 Por tugal 1870/1975 luxe 

veel a fgeweek te zegels zeer 
veel v e r s c h i l l e n d e soor ten 20 

K/Ru/5 R o e m e n i e 1890/1975, l uxe , 
met ie ts a fgeweek te zegels zeer 
veel ve rsch i l l ende soor ten 20, 

K/Sw/1 Z w e d e n , n ieuwe cor respon

den t i ewaar , ie ts ge legenhe ids 
zege ls 

K/Sw/2 Z w e d e n , mtss iewaar met 
4 0 % g roo t f o rmaa t en ge legen 

he idszege l s 

kg 1 kg 

— 95,— 

50 235,

_ 
50 

_ 

1550 

40,— 

5 kg 

—.— 
70.— 

190.

49.50 235.

27,50 125.

32,50 — , 

49,50 235, 

,50 22,50 1 0 0 

— 55 — 265, 

50 25,— 115, 

,— 95,— 450,

— 49 50 235.-

— 27,50 125,

,50 45.— 215.

,50 95,— — 

— 49 50 235 

,— 49,50 235, 

50 2 5 — 1 2 0 

50 39,50 190 

n in D. Mark 

% 
K/Sw/3 Z w e d e n , a l leen g e l e g e n 

he idszege ls 17 
KySw/4 Zweden , door de miss ie 

ve rzege ld , a l le rbes te miss ie 

waar met zeker 3 5 % 
p laa t jeszege ls — 

K/Sw/5 Zweden 1885/1975, l uxe , met 
ie ts a fgeweek te zege ls — 

K/Sk/1 Scand inav ië n ieuwe cor

responden t i ewaar zeer veel 
ve rsch i l l ende soor ten , ie ts 
ge legenhe idszege ls 7 

K/Sk/2 Scand inav ië , luxe, met vee l 
p laat jes en ge legenhe ids 

zege ls 13, 
K/Sk/3 Scand inav ië Super met veel 

l osse zegels en ge legenhe ids 

zege l s , zeer vee l ve rsch i l l ende 
soo r ten 22 

K/S/1 Zw i t se r l and n ieuwste 
cor responden t iewaar , met le ts 
ge legenhe idszege ls 7, 

K/S/2 Z w i t s e r l a n d , idem met 2 5 % 
ge legenhe idszege ls 18 

K/S/3 Z w i t s e r l a n d , a l leen 
ge legenhe idszege ls 45, 

K'S/4 Z w i t s e r l a n d , a l leen ge legen

he idszege ls zeer bont mengsel 
met Pro Patr ia, Pro Juventute 
en propagandazege ls 67, 

K/S/5 Zw i t se r l and 1862/1975, l uxe , 
ie ts a fgeweek te zege ls , FDC/s , 
vee l ge legenhe idszege ls 25, 

K/Sp/1 Spanje n ieuwe cor respon

den t iewaar ie ts ge legenhe ids 

K/Sp/2 Span je , i d e m , met 2 5 % 
ge legenhe idszege ls 16, 

K/Sp/3 Spanje a l leen ge legen

he idszege ls 45 
K/Sp/5 Span je 1860/1975 luxe, ie ts 

a fgeweek te zege ls zeer veel 
ve rsch i l l ende zegels 20 

K/T/1 Turk i j e , n ieuws te co r respon 

den t iewaar met iets ge legen

he idszege ls 11 
K/T/5 Turk i je 1876/1975, luxe, met 

ie ts a fgeweek te en p o s t f n s s e 
zege l s , veel plaat jes 20, 

K/U/5 Hongar i je 1872/1975 luxe, 
ie ts a fgeweek te zege ls , zeer 
vee l ve rsch i l l ende soo r ten 20, 

K/USA/1 U S A n ieuws te cor res 

ponden t iewaar , ie ts ge legen

he idszege ls 
K; U S A / 2 U S A i dem met 2 5 % 

ge legenhe idszege ls 8 
K/USA/3 U S A i dem a l leen 

ge legenhe idszege ls 56, 
K/USA/5 U S A l uxe , zeer veel 

ve rsch i l l ende soo r ten , ie ts 
a fgeweek te zege ls , veel 
p laa t jes 20, 

en nog 100 soor ten meer 

kg 1 kg 5 kg 

,50 68 50 — , — 

,50 27,50 125, 

,50 45,— 225,— 

,50 80,— 380,— 

,50 22,50 1 0 0 , 

,— 65.— 320 — 

,— 165,— 775 — 

.50 260,— —,— 

,— 95,— —,— 

— 13 50 62,50 

,— 57,50 275,— 

— 158,— — , — 

— 49,50 235,— 

50 38,50 185,— 

— 49,50 235,— 

— 49.50 235.— 

— 27,50 135,— 

50 58,50 285,— 

Beste l 

n u m m e r 

K/W 
K/W/L 
K/W/S 
K/W/E 
K/Eu 
K/Eu /L 
K/Eu/S 
K/ËU/E 
K/Wes t 
K/Wes t /S 
K/Wes t /E 
K/Os t 
K/Ost /S 
K/Ost /E 
K/O 
K/O/S 
K/O/E 

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

K/BR 
K/BR/S 
K / B R / E 

K/DDR 
K / D D R / S 
K/DOR/E 

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

K/CSSR 
K/CSSR/S 

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

1 w a a r d e k i l o  w e r e l d 
1 w a a r d e k i l o w e r e l d L u x u s 
1 w a a r d e k i l o  w e r e l d S u p e r 
1 w a a r d e k i l o  w e r e l d E x q u i s i e t 

: 1 w a a r d e k i l o E u r o p a 
1 w a a r d e k i l o E u r o p a L u x e 
1 w a a r d e k i l o E u r o p a S u p e r 
1 w a a r d e k i l o E u r o p a E x q u i s i e t 
1 w a a r d e k i l o W e s t e u r o p a 
1 w a a r d e k i l o W e s t e u r o p a S u p e r 
1 w a a r d e k i l o W e s t e u r o p a E x q u i s i e t 
1 w a a r d e k i l o O o s t e u r o p a 
1 w a a r d e k i l o O o s t e u r o p a S u p e r 
1 w a a r d e k i l o O o s t e u r o p a E x q u i s i e t 
1 w a a r d e k i l o O v e r z e e 
1 w a a r d e k i l o O v e r z e e S u p e r 
1 w a a r d e k i l o O v e r z e e E x q u i s i e t 
(met v e l e c o m p l e t e se r i es ) 

. 1 w a a r d e k i l o D u i t s l a n d v a n 1875 af 
1 w a a r d e k i l o D u i t s l a n d van 1875 af S u p e r 

: 1 w a a r d e k i l o D u i t s l a n d v a n 1875 af E x q u i s i e t 
(me t v e r z a m e l i n g van 2000 v e r s c h i l l e n d e v a n 
1872 af m s t o c k b o e k ) 
1 w a a r d e k i l o W e s t d u i t s l a n d 
1 w a a r d e k i l o W e s t d u i t s l a n d S u p e r 
1 w a a r d e k i l o W e s t d u i t s l a n d E x q u i s i e t 
(me t 500 g e l e g e n h e i d s  en t o e s l a g z e g e l s 
B o n d s r e p u b l i e k en Ber l i j n ) 
1 w a a r d e k i l o D D R 
1 w a a r d e k i l o D D R S u p e r 
1 w a a r d e k i l o D D R E x q u i s i e t (me t v e l e 
p o s f f r i s s e s e r i e s , 
1 w a a r d e k i l o B e l g i ë 

. 1 w a a r d e k i l o B e l g i ë S u p e r 
; 1 w a a r d e k i l o B u l g a r i j e 

1 w a a r d e k i l o B u l g a r i j e S u p e r (met r o n d z e n d b o e k 
en ve le c o m p l e t e se r i es ) 
1 w a a r d e k i l o T s j e c h o  S l o w a k i j e 
1 w a a r d e k i l o T s j e c h o  S l o w a k i j e S u p e r 
(met ve le comp le te ser ies) 
1 w a a r d e k i l o D e n e m a r k e n 
1 w a a r d e k i l o D e n e m a r k e n S u p e r 
1 w a a r d e k i l o F i n l a n d 
1 w a a r d e k i l o F r a n k r i j k / M o n a c o 
1 w a a r d e k i l o F r a n k n j k / M o n a c o S u p e r 

Pri js 
In D M . 

47.50 
125,— 
250,— 
475.— 

49,50 
125,— 
250.— 
475,— 

95,— 
250,— 
475,— 

85 ,— 
250,— 
475.— 
465,— 

75 , 

250, 

475. 

7 5 , 

250, 

250,-
75,-

7 5 , 

250. 

Beste l 

numnier 

K/G 
K/G/S 
K/B rW 
K/B rW/S 
K/Ir 
K/l s/S 
K/l 
K/ l /S 
K/N 
K/N/S 
K/No 
K / N o / S 
K / N o r d 
K / N o r d / 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 / U S A / S 

. 1 w a a r d e k i l o G r o o t  B r i t t a n n i e 
; 1 w a a r d e k i l o G r o o t  B r i t t a n n i e S u p e r 

1 w a a r d e k i l o B r i l s G e m e n e b e s t 
; 1 w a a r d e k i l o B r i t s G e m e n e b e s t S u p e r 
. 1 w a a r d e k i l o I e r l a n d 
; 1 w a a r d e k i l o I s rae l S u p e r 
: 1 w a a r d e k i l o I t a l i ë , S a n M a r i n o en V a t i c a a n 
; 1 w a a r d e k i l o I t a l i ë , S a n M a r i n o en V a t i c a a n S u p e r 
■ 1 w a a r d e k i l o N e d e r l a n d / L u x e m b u r g 
: 1 w a a r d e k i l o N e d e r l a n d / L u x e m b u r g S u p e r 

1 w a a r d e k i l o N o o r w e g e n 
1 1 w a a r d e k i l o N o o r w e g e n S u p e r 

1 w a a r d e k i l o N o o r d s e S t a t e n 
; 1 w a a r d e k i l o N o o r d s e S t a t e n S u p e r 

1 w a a r d e k i l o O o s t e n r i j k 
1 w a a r d e k i l o O o s t e n r i j k S u p e r 
1 w a a r d e k i l o O o s t e n r i j k E x q u i s i e t (me t ve le 
p o s t f n s s e s e r i e s en r a k e t b r i e v e n ) 

. 1 w a a r d e k i l o P o l e n 
; 1 w a a r d e k i l o P o l e n S u p e r 

1 w a a r d e k i l o P o l e n E x q u i s i e t 
(met vele c o m p l e t e ser ies ) 
1 w a a r d e k i l o P o r t u g a l 
1 w a a r d e k i l o P o r t u g a l S u p e r 
1 w a a r d e k i l o R o e m e n i e 
1 w a a r d e k i l o R o e m e n i e S u p e r 
1 w a a r d e k i l o R o e m e n i e E x q u i s i e t 
(met vele c o m p l e t e se r i es ) 
1 w a a r d e k i l o Z w e d e n 
1 w a a r d e k i l o Z w e d e n S u p e r 
1 w a a r d e k i l o Z w i t s e r l a n d / L i e c h t e n s t e i n 
1 w a a r d e k i l o Z w i t s e r l a n d / L i e c h t e n s t e i n Supe r 
1 w a a r d e k i l o Z w i t s e r l a n d / L i e c h t e n s t e i n E x q u i s i e t 
( r a k e t b r i e v e n en c o m p l e t e s e r i e s ) 
1 w a a r d e k i l o S p a n j e 
1 w a a r d e k i l o S p a n j e S u p e r 
1 w a a r d e k i l o T u r k i j e 
1 w a a r d e k i l o T u r k i j e S u p e r 
1 w a a r d e k i l o H o n g a r i j e 
1 w a a r d e k i l o H o n g a r i j e S u p e r 
1 w a a r d e k i l o H o n g a r i j e E x q u i s i e t 
(met ve le c o m p l e t e ser ies ) 
1 w a a r d e k i l o USA 
1 w a a r d e k i l o USA S u p e r 

Pri l« 
In D M . 

75.— 
250.— 
75,— 

250,— 

2 5 0 , 

7 5 , 

250 , 

475 , 

7 5 , 

250 . 

475. 

7 5 . 

250 , 

7 5 . 

2 5 0 , 

75.-
250.-
75,-

250.-

475.-
75.-

250,-
75,-

250,-
75,-

250.-

475.

7 5 . 

200 , 

V a n d e S U P E R ' en , E X Q U I S I E T " k i l o ' s w o r d e n t e l k e n s s l e c h t s 10 s t u k s s a m e n g e s t e l d zoda t d e i n h o u d e l k e p a a r w e k e n v e r a n d e r t 

Lever ingsvoorwaarden: V r i j b l i j v e n d e a a n b i e d i n g  K i l o w a a r kan n i e t g e r u i l d w o r d e n V e r z e n d i n g o n d e r r e m b o u r s , w e g e n s het h o g e p o r t o v o o r v e r z e n d i n g e n 
n a a r h e t b u i t e n l a n d g e e n b e s t e l l i n g e n v a n m i n d e r d a n D M . 3 5 . — 
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PORTUGAL 
8-6-'77.Herdenking Portugese schrijver 
Luis de Camoes en Portugese gemeen
schappen buiten het land. 
4.— en 8.50 e. Symbolische composit ie, 
waarin were ldbo l , kompasroos en tekst. 

25-4- '77. Honderd jaar onafhankel i jk . 
Getand blokje 10.— I. Reprodukt ie schil
deri j , ,De slag van Gr iv i ta" , lauwertak en 
portret ten vri jheidsstr i jders. 
Ongetand blokje 10.— 1. met reprodukt ie 
schilderi j , ,De oor log van Gr iv i ta" 1977 
,,Roemeense t roepen passeren de Do-
broetsja", eiketak en por t re t ten . 
9-5-'77. Herdenking onafhankel i jkheid: 
reprodukties schi lder i jen, die op onafhan
keli jkheidsstri jd betrekk ing hebben. 
55 b. Soldaat te voet, O . Obedeanu. 
1,— I. Art i l ler iegeschut bi j Calafat, Sava 
Hentia. 

1.50 I. Soldaten in de sneeuw in aanval, St. 
Luchian. 
2.15 I. Slag van Plevna. 
3.40 I. Art i l ler isten, N. Grigorescu. 
4.80 + 2 . " I. Slag van Rahova, onbekende 
schilder. 

SAN MARINO 
15-6-'77. Verticale v lucht. 
120 I. Herdenking eerste poging tot vert i
cale vlucht door Enrico Forlalini 100 jaar 
geleden; reprodukt ie on twerp van Leo
nardo da Vinci . 
15-6-'77. Derde serie in reeks steden van 
de were ld : Boekarest, honderd jaar onaf
hankel i jkheid Roemenie. 
200 I. Gezicht op Boekarest, 1877. 
400 I. Gezicht op modern Boekarest, 1977. 
15-6-'77. Honderd jaar postzegels van San 
Mar ino. 
40 I. groen, 70 I. l ichtblauw, 170 I. rood, 
500 I. okerbru in en 1000 I. violet. Eerste 
zegel, Yvert nummer 2. (Afbeelding boven) 
28-8- '77. Filatelistische manifestatie: ,,San 
Mar ino 1977". 
1000 I. Sint Mart inus geeft zegen, uit mid
dengedeelte van de grote tempera van Re-
trosi , raadszaal Palazzo Publico in San Ma
r ino. Zegels gedrukt in blokjes van vijf 
met randversieringen. 

iSaRJï?.flRIRO 

SOVJET UNIE 
26-4-'77. Herdenk ing geboortedag acade-
miel id N. I. Wawi low (1887 - 1943). 
4 k. roodbru in , goudgeel en zwart . Portret 
grondlegger moderne selectieleer. 
12-5-'77. Herdenking geboortedag par t i j l id 
Felix Edmundowitsj Dsershinski (1877 -
1926). 
4 k. gri js. Portret bouwer n ieuwe staat. 
12-5- '77. Nieuwe serie in reeks f lora. 
3 k. Dianthus repens. 
4 k. Novosieversia glacialis. 
6 k. Cerastium maximum. 
16 k. Rhododendron aureum. 
16-5-'77. Wetenschappel i jk werk ru imte-
vaarders W. W. Gorbatko en ). N. Glas-
kov met Sojuz 24 en Salut 5. 
10 k. l ichtgri js, zwart en roodb ru in . Por
t ret ten ruimtevaarders, were ldbo l en start 
Sojuz 24. 
21-6- '77. Tiende internat ionale f i lmfest ival . 
6 k. donker kersrood, rood en g o u d . We
re ldbol , omgeven door f i lmband en Mos
kou 1977. 
21-6-'77. Verschil lende takken sport voor 
Olympische spelen 1980, in Sovjet Un ie . 
4 -t- 2 k. Worstelen vr i je st i j l . 
6 -I- 3 k. j udo . 
10 + 5 k. Boksen. 
16 -H 6 k. Worstelen klassieke sti j l . 
20 + 10 k. Gewichthef fen. 
24-6- '77. Herdenking geboor tedag 
Vlaamse schilder Peter Paul Rubens (1577 -
1640). 
4 k. Portret kamermeisje, 1623-25. 
5 k. Leeuwenjacht, schets, 1621. 
10 k. Steenrijders, 1620. 
12 k. Verb inding aarde en water. 
20 k. Landschap met regenboog, 1632 -
1635. 
Blokje 50 k. Portret Rubens, Vlaamse 
schilder, zevent iende eeuw; in rand frag
ment schilderi j van Rubens: standbeeld 
van Ceres, 1615. 

SPANJE 
Afbeeld ing zegel gemeld in jun i , blz. 479. 
7-6-'77. Eeuwfeest st icht ing verenig ing Sint 
Theresia van Jezus. 
8 p. Portret Enrique de Osso, st ichter, en 
b i jbe l ; wapen vereniging en vignet he i l i 
ge-
24-6-'77. Bevordering toer isme. 
1 p. Poort Toledo, Ciudad Real. 

2 p. Romeins aquaduct, Almunecar. 
3 p. Kathedraal, Jaen. 
4 p. Brug en poor t van de Ronda kloof. 
Malaga. 
7 p. Kasteel van Ampudia , Valencia. 
12 p. Bisagrapoort, Toledo. 
Aanvul lende waarden gebruiksserie. 
25 c. l icht o l i j fg roen, 30 c. b lauw, 6 p. 
groen, 8 p. blauw, 18 p. magenta, 15 p. 
donker violet, 20 p. purper . Portret ko
ning Juan Carlos. 
9-9-'77. Duizend jaar Catalaanse taal. 
5 p . 
29-9-'77. Spaanse schilder Fedrico de 
Madrazo. 
1 p. Troonopvolger Florez. 
2 p. Portret hertog van San Migue l . 
3 p. Carolina gekroond. 
4 p. Liefdesveld. 
6 p. Markies van Monte l lo . 
7 p. Rivadeneyra. 
10 p. Gravin van Vilches. 
15 p. Portret Gertrudis Gomes de Avella-
neda. 
12-10-'77. Hispanidad 1977: Guatemala. 
1 p. Kerk van Sint Franciscus. 
2 p. Cent rum stad Guatemala. 
7 p. Nationaal paleis. 
12 p. Plein en monument van Co lumbus. 

TURKIJE 
13-6- '77. Aanvul lende waarden gebruiksse
rie. 
100 k. ol i j fgroen en 200 k. b ru in . Portret 
Atatürk. 
28-7-'77. Europese ze i lkampioenschappen. 
150, 200 en 250 k. Drie gesti leerde beel
den van zeilschepen in wedst r i jd . 

VATICAAN 
4-7-'77. Feest Maria hemelvaart. 
200 I. Dormi t io Virginis en opneming ten 
hemel , naar oud miniatuur. 
400 1. Maria, door v lucht engelen naar de 
hemel gebracht, naar oud miniatuur . 

IJSLAND 
14-6-'77. Europese actie bescherming 
vocht ige geb ieden. 
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1 NEDERLAND 
4Ba** cert. 800,— 
9 vanaf 70,— 
10 vanaf 50,— 
11 vanaf 200.— 
14 vanaf 175,— 
16 vanaf 1 8 5 , 
17 vanaf 25,— 
18 vanaf 125,— 
19** vanaf 25,— 
20** 85,— 

1 20 vanaf 45,— 
1 25 vanaf 1 0 0 , 

27 vanaf 20,— 
28 vanaf 65,— 
29 vanaf 250,— 
33C*** (fraai 
albumstuk) 350,— 
34** vanaf 15,— 

1 36** vanaf 40,— 
3 7 " vanaf 57,50 
38** vanaf 50,— 
39** vanaf 115,— 
40** vanaf 75,— 
4 1 * * vanaf 77,50 
41 vanaf 32,50 
42** vanaf 210,— 
43 vanaf 47,50 
44 vanaf 130,— 
45 vanaf 325,— 
46 vanaf 19,50 
47 vanaf 65,— 
49 vanaf 200,— 
49 paar luxe 575,— 
56/76** 1.500,— 
7 7 " vanaf 125,— 
78** vanaf 300,— 
79** vanaf 800,— 
8 1 * * * 275,— 
84/86*** 550,— 
86*** 160,— 
87/89*** 75,— 
97 vanaf 57,50 
98 vanaf 35.— 
99 vanaf 125,— 
100 vanaf 120.— 
102/03*** 425,— 
102/03** 145.— 

REPUBLIE 
1/11*** 435,— 
1/11** 335,— 
1B/7B*** 10,— 
1D/7D*** 11,— 
3DH** 1 0 0 , 
6DH** 100,— 
9/11bl*** 1.750,— 
8A*** 5,— 
8 8 * * * 4,25 
9*** 50,— 
1 0 " * 190,— 
1 1 * * * 240,— 
12*** 3.— 
13/14*** 2,25 
15B/23B*" 5,— 
15B/23B** 4,— 
15D/23D*bl (ex 
21D) 650,— 
16A*'* 16,50 
20A*** 2,25 
21A*** 1,50 
23A*** 7,50 
23A*** bl . waarin 
1x* 23 AF 150,— 
24/38*** 295,— 
24/38** 200,— 
39*** 0,85 
40*** 8,25 
41/63*** dagpri js 
41/63** dagpri js 
41/49'** 8,— 
49G** 100,— 
58*** 3,— 
60*** 3 0 0 , 
6 1 * * * 1 1 5 , 
63** 5 5 , 
64/66*** 14,50 
64/66** 10,50 
67/71*** 3,50 
72/80*** 8,50 
81/95*** 2,— 
96/100*** 0,85 
101/06*** 44,50 
101/06** 32,50 
101/06 12.50 
107/16*** 10.50 
117*** 0,25 
118*** 8,25 
118** 6.50 
119/26*** 44.50 
119/26** 32.50 
127/32*** 0.65 
lOO/np* * * (̂  
133/36** 3,75 

Postzea 
■ WWhfcwt l 
Herengracht 167 

104/05 luxe 
106*** 
107/09*** 
107/09** 
110/13*** 
110/13*' 
114/20*** 
114/20** 
129/31 luxe 
132/33** 
1 3 3 B ' " 
134/35"* 
134/35 
136/38*** 
136/38** 

1.000,— 
6,50 

425,— 
1 5 0 , 
60,— 
21,50 

180,— 
62,50 

1.300,— 
165,— 
575,— 
250,— 
100,— 
900,— 
425,— 

136/38BR SP.St. 

141/43*" 
141/43 
163/65 
166/68*** 
166/68** 
169/76*" 
1 8 9 " 
195 
199/202*** 
199/202** 
199a/202a*** 
199a/202a** 
203/07*** 
203/07** 
203/07 
208/11*** 
208/11 
212/19**' 
220/23*" 
220/23 
2 2 4 * " 
225/28*** 
225/28 
229/31*** 
229/31** 
232/35*** 
236*** 
236/37*** 
236/37** 
238/39*** 

550,— 
65,— 
21,50 
18,50 
52,50 
25,— 
23,50 
57,50 
30,— 
75,— 
30,— 

875,— 
475,— 
155,— 

75,— 
65,— 
72,50 
20,— 

355,— 
110,— 
23,50 

125,— 
152,50 
32,50 

150,— 
65,— 

132,50 
195,— 

1.000.— 
325.— 
2 7 5 , 

KINDONES 
137/41*** 
142/45*** 
146/49*** 
150/53*** 
157/60*** 
161/63*** 
161/63** 
164/78*** 
179/84*** 
185/88*** 
185/88** 
189/94*** 
195/99**• 
200/03*" 
204/08**' 
209/13*** 
214/19*** 
220/22*" 
223/27*** 
228/30*** 
231/35*** 
236/41*** 
242/47*** 
248/51'** 
252/56*** 
257/61*** 
262/67*" 
268/75*** 
276/79*** 
280/85*** 
286/88*** 
289*** 
290/99*** 
bl . 1/4*** 
300/02*'* 
303/05*** 
306/17*** 
318*** 
319/21*** 
322/27*** 
328/31*** 
332/35 & 
344/63*** 
336/39*** 
340/43*" 
364/66*** 
367/74*** 
375/78*** 
379/82*** 
383/86*** 
387/90*** 
391/94*** 
395/97*** 
398/401*** 

elhai 
v i i i n i 

0,75 
5,25 

17,50 
7,50 
1,85 

17,50 
12,50 
2,— 
1,45 

12,50 
9,25 
1,75 
5.50 
4.50 
2,35 
1.75 
0,75 
0,60 
1,85 
1,35 
1,15 
1 , — 
1 , — 
0,70 
0.40 
0,55 
0,50 
0,60 
0,95 
1,40 
0,45 
0,25 
5,85 

14,50 
0,75 
1 , — 
5,50 
0,50 
1 , — 
1 , — 
1 , — 

3,95 
0.65 
0.60 
1,20 
1,50 
0,50 
0,45 
0,50 
0,50 
0,65 
0,50 
0,50 

idel 
l l l v l 
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238/39 bl . 
240/43**' 
240/43 
2 4 3 " 
244/47 
2 4 8 / 5 1 ' " 
252/55*** 
256*** 
257/60*** 
257/60 
261/64** 
261/64 
265/66, 269** 

265/66, 269 
265/66*** 
265/66 
270/73*** 
270/73 
274/77*** 
274/77 
2 7 8 " * 
278*** b l . (1> 
met pl.nr.) 
278 
279/82*** 
279/82 
283/86*** 
283/86** 
283/86 
289/92*** 
289/92** 
289/92 
293/95*** 
293/95** 
296/99*" 
296/99 
300/04"* 
305/09*** 
305/09 
313/17*** 
313/17 
318/22 
323/24*** 
327/31 
332/45*** 
346/49*** 

lË 
402/05*** 
406/07*** 
4 0 8 / 1 1 * " 
412/19*** 
420/23*** 
424/33*** 
432A*** 
432A & 432B* 
(paar) 
434/45*** 
446/49**' 
4 5 0 / 5 2 ' " 
453/55*** 
456/59*** 
459 /63 ' " 
464/67"* 
468/71*** 
472/86*" 
487/88*** 
489/93*** 
494/97*** 
4 9 8 / 5 0 1 ' " 
502/10*** 
511/14*** 
515*** 
616/35*** 
536/39*** 
540/47*** 
548*** 
549/58*** 
559/62*** 
563/78**' 
579** ' 
580/82*** 
583/84*** 
585*** 
586*** 
587/89*** 
590/91** ' 
592 /93 ' " 
5 9 4 " * 
595/98*** 
5 9 9 * " 
600/01*** 
602*** 
603/04*** 
605*** 
606/07"* 
6 0 8 / 0 9 ' " 
610/12"* 
613*** 
6 1 4 " * 
615/19*•* 
620/21*** 

Harti 
■ I U I at 

475,— 
225,— 

65,— 
80,— 

1 8 5 , 
225,— 
145,— 
65,— 

3 8 5 , 
72,50 
85,— 
55,— 

2 1 5 , 
17,50 

145,— 
16,50 

195.— 
52.50 

250,— 
3 0 , 

150,— 
** 

600,— 
6,— 

170,— 
25,— 

152.50 
67,50 
20,— 

120,— 
52,50 
16,— 
30,— 
13,50 
90,— 
1 5 , 
62,50 
90,— 
12,50 
6 0 , 

9 , 
15,— 
26,50 
1 0 , 
67,50 

2250,— 

0,50 
0,30 
0,50 
1 — 
oiso 
1,25 

100,— 
** 

400,— 
1 ,— 
0,50 
0.50 
0.60 
0,60 
1 , — 
0.60 
0.60 
1 , — 
0,30 
0,70 
0,50 
0,45 
1,25 
0,45 
1,75 
2,25 
0,75 
1 , — 
6,50 
2,45 
0,50 
4,50 
0,40 
0,60 
0,50 
0,50 
3,— 
0,75 
1,75 
1 , — 
3,50 
0,65 

2 5 , 
0,50 
0.30 
0,75 

25,— 
0,70 
0.75 
2.25 
0.75 
2.75 
4,25 
1,25 

DO 1 
If ■! \ 

Telefoon (020) 26 20 

346/49*" bl 9.500,— 
3361/336 paar 200,— 
346/49 
350/55** 
356/73*** 
3 5 6 a / d * " 
374 /78 ' " 
3 7 9 / 9 1 ' " 
379a /d " * 
402/03*** 
428/42*** 
449/53*** 
454/459**' 
460/68*" 
469/73"* 
474/89*** 
490/94*** 
500/03 ' " 
504 '05 ' " 
506/07" ' 
513/17 
538 /41" * 
538/41 
542/43 
544/48 
550/55*" 
556/60*** 
556/60 
561/62*** 
563/67*** 
568/72*** 
573/77**' 
578 /81* " 
5 8 2 " * 
583/87*** 
588/91*** 
592/95*** 
602/06"* 
607/11**' 
612/16*** 
641/45*** 
646*** 
647/48*** 
649/53*** 
655/59*** 
661/65*** 
666/70*" 

622/25*** 
626*** 
627/29*** 
6 3 0 / 3 1 ' " 
632/35 ' " 
636 /41" * 
642** ' 
643/44"* 
645/46*** 
647/49"* 
650*** 
651/60*** 
661/62*** 
663/65**' 
666/67 ' " 
668 /71* " 
672/74*" 
675/76*" 
677/78*** 
679/80*"* 
681*** 
682/83*** 
684*** 
685/86"* 
687**' 
688/89*** 
693/95*** 
696*** 
697/99*** 
700*** 
701/02**' 
703*** 
704*** 
705/06**' 
707/09*" 
710/12*** 
713*** 
714*** 
715*** 
716/18*** 
719*** 
720/24*** 
725/27**' 
728/30*** 
731/33*** 
734/36*" 
7 3 7 " * 
738*** 
739/41*** 
742/43*** 
744/46*** 
747/48*** 
749 /51* " 
752**' 

Dkkei 
wnLUwi 

150,— 
41,50 

445,— 
150,— 
50,— 
38,— 
16,— 
22,50 
65.— 
1 0 , 
11,50 
4 5 , 

8 , 
450.— 

26.— 
32.50 
7.— 
9.50 

10.75 
55,— 
10,50 
5,25 
7,25 

170,— 
285,— 
100,— 

24,— 
85,— 
95,— 
80,— 

100,— 
6,— 

82,50 
26,— 

375,— 
82,50 
47,50 
70,— 
95,— 
6,25 
8,— 

40,— 
75,— 
42,50 
5 0 . 

1.50 
3.75 
1,25 
3,75 
0,75 
2,10 
0,60 
0,85 
0,60 
0.95 
3.75 
5.75 
1 . — 
4,25 
2,— 
1.25 
2,60 
1.50 
2,50 
3,25 
4,25 
3,— 

30,— 
30.— 
30,— 
60 — 
11,— 
5 — 

12.50 
6,50 

10,— 
3,— 
2.50 
3.75 
8.— 
8,50 
2.— 
1.50 
3.25 
5.50 
1.75 

11,50 
7,50 
7,50 
7,50 
5,50 
2.50 
2.50 
7,25 
1,75 
5.25 
2,— 
7,50 
1 , — 

 / ^ ^ 
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671/75"* 
671/75 
676/80*** 
676/80 
681/82*" 
683/87*** 
688/92*** 
693/94*** 
695/99*** 
700/01*** 
702/06*** 
707/11*** 
715/19*** 
722/26*** 
727/28*** 
731/35*** 
731/35 
736/37*** 
738/42*** 
743/44*** 
745/46*** 
747/51*** 
747/51 
752/56*** 
752/56 
759/63*** 
759/63 
766/70 ' " 
779/83"* 
779/83 
784/85*" 
786/90*** 
795/99 ' " 
816/29"* 
830/34*** 
830/34 
842/46*** 
849/53*** 
859/63*** 
859/63 
870/74 ' " 
8 7 5 " * 
877/81*** 
882/85*** 

200,— 
85,— 
42,50 
25,— 
87,50 
36,— 
40,— 

8,50 
24,50 
7,50 

50,— 
42,50 
32,50 
52,50 

5,25 
25,— 
16,— 
5,50 

26,50 
6,50 
6,50 

32,50 
20,— 
30,— 
18,— 
16.75 
13.— 
16.— 
17,— 
11.50 
3,25 

21 ,— 
10,— 
4,75 
6,50 
5,25 
3,50 
5,25 
5,75 
4.75 
5,— 
5.— 
5.25 
5,50 

886/88*** cp l . 
vellen 
889/93*** 

Lijst 
753/55*** 
756/58*** 
759*** 
760/85*** 
786/88*" 
789*** 
790/95*** 
796/98*** 
799/802**' 
803/05*** 
806/13*** 
814/16*** 
817*** 
818*** 
819/20*** 
821/23*** 
824/27*** 
828/31*** 
832/34*** 
835*** 
836/38*** 
839/41*** 
842/44**' 
8 4 5 " * 
846/47*** 
848*** 
849/51*** 
852/54*** 
855/58*** 
859/62*** 
862*** 
863*** 
864/66*** 
867/68*** 
869/70*** 
871*** 
872/74*** 
875/77*** 
878/79"* 
880/82*** 
883 (blok) 
884/85"* 
vrijv\/el alle 
uitgiften d 
na verscfi 
leverbaar. 

Porten 
1/3*** 
1/3** 
4/13*** 
4/13** 
1 2 A * " 
14 /20 ' " 

275,— 
6,— 

894/98*** 6,50 
899*** 8,50 
901/05*** 14,50 
909/11*** 4,25 
912/16*** 14,50 
917*** 14,50 
918/19*** 4,— 
920/24*** 17,50 
925/26*** 7,50 
927/29*** 15.— 
932/36*** 18.50 
9 3 7 ' " 18,50 
9 6 5 / 6 9 ' " 20.— 
978 /82" ' 20.— 
983*** 22.50 
985/89*" 22.50 
990/91*** 7.75 
992/95*** 9.25 
996/1000**' 14,— 
1 0 0 1 * " 13,50 
1003/06 ' " 14,50 
Roltandlng 
1 1 " 4.50 
12/18" 1.100.— 
1/6, 8/18 600,— 
18 3 0 . 
19/31 325.— 
3 0 " 200.— 
30 5 0 , 
3 1 " 170,— 
31 170,— 
33/56 6 0 0 , 
46*** b l . 2000,— 
4 6 ' " 500,— 
4 5 ' " bl . 175,— 
5 1 " 45,— 
51 3 0 , 
53 27,50 
5 4 " 120,— 
55 150,— 
56 8 5 , 
57/70** 330,— 
71/73*** 750,— 
71/73** 345,— 
82/85 47,50 
78/81*** 185,— 
78/81** 80,— 

nr. 78 aug. 1977 nrs vIgs 
3,75 
6,70 
1,25 

75,— 
6,— 
1,75 
9,50 
3,— 
5,50 
5,— 

17,50 
5,50 
1 , — 
1,75 
3,— 
5,— 
5,75 
5,50 
2,— 
2,— 
5,75 
3,75 
4,— 
2,— 
1,50 
2 , 
3,— 
3,25 

26,— 
3,50 
5,50 
0,35 
3,50 

dagpri js 
1,20 
0,80 
4,25 
1,85 
3,25 
2,50 

" * 2,50 
4,— 

nieuwe 
reet 
jnen 

10,— 
7,25 

19,50 
13,50 
14,— 
3,25 

\ Kantoor geopei 
Bank ers:AMR 

6 Rek.nr. 46.66.62 

21/28*** 1,25 
29* * ' 0,25 
29A*** 1,— 
29&29Apaar*** 1,50 
29 cp l . vel waarin 
10X29A*** 10.— 
30/39*** 1,25 
40/46*** 2,25 
47/48*** 1,75 
49*** 1,50 
50/51*** 4.50 
53*** 1,50 
54*** 0,65 
55/56*** 1,50 

RIAU 
1/22*** gekeurd 

825,— 
1/22** gekeurd 

600,— 
2, 9, 10, 12/16, 
18/22*** 40,— 
11 95,— 
26/32*** 3,95 
33/41*** 9,25 

IRIAN BARAT 
1/54*** 21,— 
1/26*** 5,75 
27/42*** 8,— 
4 3 / 5 4 " ' 8,75 
3 3 A ' " 10,— 

DEFINITIEVE 
UITG. JAPANSE 
BEZETTING 
Sumatra 
1/12**' 80,— 
1/12** 55,— 
1/12 15,— 

Malakka 
1/9*** 27,50 
5*** 2,50 
6*** 2,50 
7*** 4.25 
8*** 6,75 
9*** 10,— 
11/12* get. proef 

100,— 
13/1"* onget. 
proeven in paar 
RRi 350,— 
13/14 32,50 

ld: dinsdag t.m. zate 
D Rozengracht 62, 
.289 

86/89**' 2 2 5 , 
90/93*** 345,— 
90/93** 145,— 
90/93 95,— 
94/97"* 345,— 
94/97** 150,— 
94/97 95,— 
9 8 / 1 0 1 ' " 260.— 
98/101" 120.— 
98/101 65.— 
Luchtpost 
1 / 3 ' " 2 2 5 , 
6*** 8,75 
7*** 5,50 
12** 675.— 
12/13*** 2400,— 
12/13 650,— 
Telegraaf 
4* (z.g.) Cert. 
min. dun. 375.— 
5*** cert. 1500,— 
6 ' " 1500,— 
8 22,50 
9 22,50 
10 62,50 
11 50,— 
12 br.st. 650.— 

Leverings
voorwaarden: 
Aankopen boven 
ƒ 250,— franco. 

Betal ing binnen 
8 dagen. 
Ons onbekende 
Kopers uitsluitend 
levering onder 
rembours. 
f 5,50 extra 
kosten). 

Tussentijdse 
prijswijzigingen 
voorbehouden. 
Levering zover 
voorraad strekt. 

Zonnebloem 1978 
Java 
1 / 4 ' " 7,— 
1/4 3,50 
5 /12"* 15,— 
5/12** 10,— 
5/12 6,50 
7A*** 2,50 
13/14*** brugpaar 
zeer zeldzaam! 

300,— 
13*** 25,— 
13/14 10,— 

Grote Oost 1 
11*** 50,— 

Revolutie 
Uitgave 19S7 
PERMESTA*** 
cp l . 4 waarden 
(gekeurd) z. gom 
uitgegeven 175,— 

**• = Pfr 
zonder p i . 

** = C'ngebr. 
met gom 1 

zonder teken = 
gebruikt 

b l . = b lok 
van vier 

Leverings
voorwaarden: 1 
Aankopen boven 1 
ƒ 250,— franco. 

Betal ing binnen 
8 dagen. 
Ons onbekende 
kopers uitsluitend 
levering onder 
rembours. 
/ 5.50 extra 
kosten). 

Tussentijdse 
prijswijzigingen 
voorbehouden. 
Levering zover 
voorraad strekt. 

rdag van 10-5 uur 
Amsterdam 
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40 kr. Watervogel: Histrionicus histr ioni-
cus. 
14-6-'77. Vereniging van coöperatieve 
bonden 75 jaar. 
60 kr. wi t en blauw. Embleem. 

BUITEN EUROPA 

AFAR EN ISSA 
3-7-'77. Schelpen. 
5 fr. Voor- en achterkant Cyprea tigris. 
85 fr. Voor- en achterkant Cyprea mauri-
tania. 

Aanvul l ing meld ing in jun i , biz. 481. 
27-5-'77. Negenenvij f t igste verjaardag on
afhankel i jkheid. 
20 af. Vlaggen, herdenk ingsmonument en 
kasteel. 

AITUTAKI 
Afbeelding zegel gemeld in jun i , bIz. 481. 

ALGERIJE 
25-6-'77. Ruitersport. 
2.— dh . Ruiter met geweer in volle vaart. 
5.— dh . Strijd tussen twee ruiters. 

ANTIGUA 
luni '77. Eenentwintigste jaar carnaval. 
10, 30, 50 en 90 c , 1 . - £. en blokje met 
vier hoogste waarden: carnavaldeelne
mers in exotische k leding. 

ARGENTINIË 
14-5- '77. Wereldkampioenschappen voet
bal 1978 in Argent in ië. 
3 0 . " p. Embleem kampioenschappen. 
70.— p. Stilistisch beeld stadion en vlag
gen. 

ASCENSION 
Afbeeld ing zegel gemeld in jun i , bIz. 481. 
september '77. Eeuwfeest bezoek dokter 
Gi l l , p ionier astronomische fotograf ie. 
3 p. Kamp dokter Gil l in Mars Bay, Ascen
sion ei land, 1877. 
8 p. Gezicht op Mars Bay en fotografische 
benod igdheden. 
12 p. Echtpaar Gi l ! voor tent. 
25 p. Kaart Ascension met verschi l lende 
plaatsen. 

BAHRAIN 
16-7-'77. Arabische fokker i j : Saluki hond . 
Acht zegels in blokje geven beeld van 
mogel i jkheden en omstandigheden van 
het hondenras. 

BARBADOS 
Afbeelding zegel gemeld in apri l , bIz. 267. 

BARBUDA 
13-6-'77. Padvindersjamboree in Carai-
blsch gebied. 
V2, 1, 2, 10, 30 en 50 c , 2 . - $., blokje met 
drie hoogste waarden. Zegels geli jk aan 
die door Ant igua ui tgegeven; extra op
druk , ,Barbuda". 

BELIZE 
Juni '77. Aanvul lende waarde gebruiksse-
rie. 
35 c. September afbeelding als zegel V2 c. 
v l inder : Parides areas, Yvert 335; 
zegel V2 c. uit verkoop genomen. 
Juli '77. Vogelserie. 
8, 10, 25, 35, 45 cent, 1 . — $ Zes inheemse 
vogels. 

BENIN 
23-3-'77. Tien jaar nationale loter i j . 
50 f r . Man in armoede en man , , badend " 
in geld, embleem nationale loter i j . 
13-5-'77. Samenwerking Europa - Afr ika. 
250 fr. luchtpost. Were ldbo l , waarop Eu
ropa en Afr ika aangegeven, vl iegtuig en in 
elkaar gr i jpende tandwie len. 
16-5-'77. Tien jaar internationale raad van 
de Franse taal. 
200 fr. luchtpost . Paleis, waar vergadering 
gehouden. 
13-6-'77. Inheemse d ieren. 
2 fr. Slang op boomtak. 
3 fr. Schi ldpad. 
5 fr. Zeboe als huisdier. 
10 fr. Katten als huisdieren. 

IMUiblMI 'T«« 

BERMUDA 
Afbeeld ing zegel gemeld in jun i , bIz. 481 
26-9-'77. Loodsboten van de Bermuda's 
zevent iende-negent iende eeuw. 

5 c. Zevent iende-eeuws Engels koopvaar-
di jschip nadert Castle ei land. 
15 c. Vlaggeschip van admiraal Murray, 
HMS Resolution, geloodst door jemmy 
Darrell naar Murray's Anchorage, 1795. 
17 c. Vroeg negent iende eeuwse sloepen 
in race naar eerste stoomschip, raderboot 
Marco Bozzaris, 1833. 
20 c. Loodssloepen naderen de in Ber
muda gebouwde br ik ,,Harvest Q u e e n " , 
einde negent iende eeuw. 
40 c. Loodskotter QE2 nadert boei num
mer 1 ; op achtergrond vuur toren van St. 
David. 

BOEROENDI 
25-7-'77. Afrikaanse d ie ren: telkens vier 
gel i jke waarden, samenhangend, met ver
schil lende d ieren. 
2 fr. Adenota kob. 
2 fr. Leptopti los crumeni ferus. 
2 fr. Connochaete albojubatus. 
2 fr. Potamochoerus poreus. 
5 fr. Equus grevyi. 
5 fr. Balaenitis rex. 
5 fr. Hyaena hyaena. 
5 fr. Pan troglodytes. 
8 fr. Phaenicopterus ruber rosaceus. 
8 fr. Crocodylus ni lot icus. 
8 fr. Dendroaspis angusticeps. 
8 fr. Tragelaphus strepsiceros. 
11 fr. Procavia johnston i i . 
11 fr. Naja melanoleica. 
11 fr. Canis aureus. 
11 fr. Aqui la verreauxi i . 
21 fr. Mel l ivora capensls. 
21 fr. Tragelaphus scriptus. 
21 fr. Sagitarius serpentarius. 
21 fr. Oreotragus oreotragus. 
27 fr. Otocyon megalotis. 
27 fr. Loxodonta africana. 
27 fr. Acry l l ium vu l tu r inum. 
27 fr. Aepyceros melampus. 

BOLIVIË 
16-4-'77. Nationale studieconferent ie Cha-
gos ziekte (Triatoma infestans). 
3 . " b. Aesculaapembleem boven v lekken, 
typerend voor deze infect ie. 
3-5-'77. Honderdvi j f t ig jaar Boliviaans 
hoog gerechtshof. 
2.50 b. Voorzi jde gebouw hof. 
4.— b. Portret dokter Pantaleon Dalence, 
president 1883-1889, p ionier Boliviaanse 
hervorming op wetgevend gebied. 
4.50 b. Portret dokter Manuel Maria Urcu l -
l u , eerste president hof. 
13-6- '77. Eerbewijs aan nationale pers. 
1.50 b. Papier, veren pen en kop van ver
schi l lende kranten. 

2.50 b. , ,Ul t ima Hora" , portret A l f redo 
Alexander. 
3.— b. ,,EI D iar io " , port ret Jose Carrasco. 
4.— b. ,,Los Tempos" , port ret Demetr io 
Canelas. 
5.50 b. ,,Presencia" en bord waarop ge
schreven ,,Bodas de p la te" (zilveren h u 
wel i jk) . 
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NAJAARSVEILINGEN 1977 

VEILING No. 478 
10-11-12-13-14 oktober. Grote algemene veiling van bijna 
4000 kavels w.o. veel Nederland postfris en engros. 
Tevens honderden verzamelingen, landenrestanten, 
insteekboeken etc . . . 
Catalogus ƒ 7,50 - Giro 17369 

VEILING No. 479 
14-15-16-17-18 november, waarin opgenomen een 
gespecialiseerde verzameling Nederland met een 
getaxeerde waarde van ruim één miljoen gulden. Voorts 
een grote partij engros Nederland w.o. veel van vóór 1940. 
Catalogus ƒ 7,50 - Giro 17369 

Neem eens vrijblijvend kontakt op met Nederlands oudste 
postzegelveiling met een omzet van bijna ƒ 8.000.000,-
over het seizoen 1976-1977. 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN B.V. 
TOURNOOIVELD 2 - DEN HAAG - TELEFOON 070-464312 

VEILINGEN SINDS 1892 - VEILINGEN SINDS 1892 - VEILINGEN SINDS 1892 
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Juni '77. Negentig jaar Oruro club: sociaal 
middelpunt stad Oruro. 
3.  b. Clubgebouw en kaart Bolivia, 
waarop Oruro aangegeven. 

BOTSWANA 
Afbeelding zegel gemeld in juni, biz. 481. 
138'77. Historische monumenten. 
4 t. Stalagmieten en stalagtieten in grotten 
van Cwihaba. 
5 t. Herdenkingsteken voor Khama. 
15 t. Boom van Green, met ingesneden 
tekst: ,,Green's expedition 1858/9. 
20 t. Ruïnes van Mmajojo. 
25 t. Antieke Morabarata plank. 
35 t. Voetstap van Matsieng. 
Ook blokje met alle zegels. 
«PW^RWW»*W»W^f^WP»*W 

BRAZILIË 
255'77. Brazilië honderd jaar lid van de 
U.P.U. 
1.10, S., 5.60 en 6.50 er. Reprodukties 
schilderijen van Porto Seguro, die elk een 
verschillend facet geven van het leven in 
die stad, de gebouwen en omgeving. 
16'77. Honderd jaar pers in de staat Rio 
Grande do Sul, Zuid Brazilië. 
1.10 er. Naam krant ,,Diaro de Porto Ale

gre" in negatief en in positief vier keer 
herhaald. 
36'77. Bescherming fauna, speciaal zee

fauna. 
1.30 er. Blauwe walvrs: Sibbaldus muscu

lus. 

■lÄ ̂WJCTtlÄMUSC/VUS JAifIfl *^^l. 

BRUNEI 
Afbeelding zegel gemeld in juni, bIz. 483. 

CAMEROEN 
185'77. Twintig jaar Rotary club van 
Douala. 
60 fr. luchtpost. Symbolische tekening en 
embleem. 
205'77. Luchtvaarthistorie. 
50 fr. Portret Jean Mermoz (19011936): 
eerste luehtverbinding FrankrijkZuid

Amerika 1930. 
60 fr. Antoine de Saint Exupéry (1900

1944), luehtverbinding FrankrijkZuid

Amerika. 

80 fr. Maryse Bastié 18981952, vlucht 
DakarNatal, 1936. 
100 fr. Watervliegtuig Sikorsky S 43 on

derhoudt eerste luchtpostverbinding 
MarignaneDouala. 
300 fr. Concorde, eerste transatlantische 
supersonische verbinding. 
500 fr. Charles Lindbergh, vijftigste ver

jaardag eerste nonstop vlucht New York 
Parijs. 
Blokje met eerste drie zegels samenge

drukt en een met drie hoogste waarden. 
215'77. Tien jaar Internationale raad 
Franse taal. 
70 fr. luchtpost. Paleis, waar vergadering 
gehouden. 

CANADA 
306'77. Eerste in Canada geboren 
gouverneurgeneraal in de moderne tijd 
25 jaar geleden benoemd. 
12 e. Kroon, waarop leeuw, uit standaard 
gouverneurgeneraal en namen vier gou

verneursgeneraal: Massey, Vanier, Mi

chener en Léger. 
48'77. Gemeenschappelijke uitgifte met 
de Verenigde Staten van NoordAmerika 
ter herdenking opening ,,Brug der 
Vriendschap" tussen Fort Erie (Canada) en 
Buffalo (New York), 50 jaar geleden. 
12 e. Brug, waarop vlaggen van beide lan

den en van Verenigde Naties. 

CHILI  zie bladzijde 565. 
CHINA 
95'77. Honderd jaar onafhankelijk Roe
menië. 
8 f. Roemeense vlag van 1877 en tak rub
berboom als teken van overwinning. 
10 f. Reproduktie schilderij ,,De dapperen 
vallen de vijand aan", N. Grigorescu; uit 
Slag bij Smirdan. 
20 fr. Monument Mihai Viteazu, die einde 
zestiende eeuw Roemeense volk leidde bij 
de slag om de onafhankelijkheid. 
235'77. Publikatie ,,Gesprekken bij het 
forum van Yenan over literatuur en kunst" 
door Mao, 35 jaar geleden. 
8 f. Silhouet van Yenan op top van heu
vel; versierd met bloemen. 
8 f. Hamer, sikkel en geweer, omgeven 
door bloemetjes: symbool voor arbeiders, 
boeren en soldaten. 
67'77. Herdenking sterfdag proletarische 
revolutionair van het Chinese volk: Chu 
Teh, een jaar geleden. 
8 f. Portret Chu Teh, voorzitter vaste co
mité van het nationale volkscongres. 
8 f. Chu Teh wijdt leven aan revolutie. 
8 f. Chu Teh bestudeert Marx, Lenin en 
anderen. 
8 f. Chu Teh te paard tijdens veldtocht. 

CHRISTMAS ISLAND 
Afbeelding zegel gemeld in juni, bIz. 483. 

COLOMBIA 
66'77. Filatelistisch museum van Medel

lin. 
Blokje 25.— $ met embleem nationale 
bank, omgeven door mengeling van na

tionale bloemen. 

COMOREN 
144'77. Geschiedenis van communicatie. 
20 fr. Luchtschip Giffard 1851, Frankrijk en 
Parijs  St. Germain, 1837. 
25 fr. Luchtschip Santos  Dumont, 1906 
(Brazilië) en Braziliaanse locomotief Tan
der 120, einde negentiende eeuw. 
50 fr. Luchtschip Astra, 1914 (Rusland) en 
de Transsiberische expres, 1905. 
75 fr. Luchtschip R 34, 1919 (Groot Brit
tannië) en locomotief Southern Belle 
19101925. 
200 fr. Luchtschip Marina USA, 1930 (Ver
enigde Staten) en de Pacific locomotief, 
1930. 
500 fr. Luchtschip Hindenburg, 1933 
(Duitsland) en Rheingold express 1933. 
500 fr. Blokje met luchtschip Graf Zeppe
lin 1928, Duitsland en locomotief Nord 
Express type 231, 1928. 
144'77. Uitstervende dieren. 
10 fr. Wolf, Noord Amerika. 
30 fr. Halfaap, Comoren. 
40 fr. Zebrasoort, Afrika. 
50 fr. Reuzenschildpad, Afrika. 
200 fr. Ocelot, ZuidAmerika. 
400 fr. Pinguin, Galapagos eilanden. 
500 fr. Blokje met Sumatraanse tijger, 
Azië. 
77'77. Nobelprijzen. 
30 fr. Medicijnen. 
40 fr. Natuurkunde. 
50 fr. Literatuur. 
100 fr. Natuurkunde. 
200 fr. Scheikunde. 
400 fr. Vrede. 
Blokje 500 fr. Portret Alfred Nobel. 
77'77. Herdenking geboortedag Peter 
Paul Rubens (15771640). 
20 fr. Clara, dochter van Rubens, 1615. 
25 fr. Suzanne Fourment, 1631. 
50 fr. Venus voor spiegel, 1613. 
75 fr. Ceres, 1616. 
200 fr. jonge vrouw met blonde vlechten, 
1635. 
500 fr. Helene Fourment in bruidskleding, 
1630. 
Blokje 500 fr. Zelfportret Rubens. 
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Maandelijkse Openbare Veilingen 
International Stamp Auctions, één der voornaamste philatelistische firma's in 
Groot-Brittannië, houdt iedere maand een belangrijke algemene verkoop. Postzegel 
kleinhandelaars en verzamelaars vanuit de hele wereld wonen deze verkoop bij. 
Gewoonlijk wordt er ook per post geboden uit meer dan 70 landen. 

Meer dan 1000 loten 
Iedere verkoop heeft een vóór-verkoop begroting van £75.000,- en bevat meer dan 
1000 loten. Materiaal uit West-Europa (met uitzondering van Groot-Brittannië) 
vormt 65% of meer van het totaal en Nederland, de Nederlandse Koloniën, Duits
land en Duitse Staten en alle andere belangrijke philatelistische landen zijn altijd 
goed vertegenwoordigd. Loten variëren van £10 tot £3-5.000 en een bestudering 
van iedere International Stamp Auctions catalogus helpt de serieuze verzamelaar of 
handelaar in het zoeken naar goed materiaal. 

Gratis Veiling Catalogus voor Lezers 
Lezers van PhilateUe wordt een gratis exemplaar van de volgende International 
Stamp Auctions catalogus aangeboden. De catalogus bevat foto's, uitgebreide loten 
beschrijvingen, vóór-verkoop begrotingen en vorige verkoop realisaties, 
bezichtigings-bijzonderheden en post bodformulieren. Bovendien garandeert Inter
national Stamp Auctions om elke aanvrager exemplaren voor de volgende twee 
veilingen te sturen. Vraagt vandaag uw catalogus aan. 

VULT DEZE COUPON IN EN VRAAGT VANDAAG UW GRATIS CATALO
GUS AAN. 

Aan: International Stamp Auctions, 4 York Place, Leeds SLl 2DR, England. Telefoon: (0532) 455882. 

Z&ndt mij uw laatste veiling catalogus. Reserveert tevens voor mij catalogi voor de volgende twee veilingen. Er zijn geen 
enkele onkosten hieraan verbonden en ik mag deze zonder enige verplichting behouden. 
NAAM 
ADRES 
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CONGO 
Juni '77 Vluchten Zeppelin: luchtschip bo
ven verschillende Duitse steden. 
40 fr. Schwaben, LZ 10, 1911. 
60 fr. Viktoria-Luise, LZ 11, 1913. 
100 fr. LZ 120. 
200 fr. LZ 127, Graf Zeppelin, 1936, boven 
Olympisch stadion Berlijn. 
300 fr. LZ 130, Graf Zeppelin II. 
Blokje 500 fr. LZ 127. 
15-6-'77. Serie zoetwatervissen. 
10, 15, 25, 35 en 60 fr. Verschiliende vis
sen in natuurlijke omgeving. 
30-6-'77. Traditionele haardrachten. 
35, 60, 250 en 300 fr. Haardrachten voor 
verschillende gelegenheden. 
15-7-'77. Strijd van Bondjos. 
25, 40 en 50 fr. 

(«Stjsirt 

COSTA RICA 
6-6-'77. Onze Vrouw van de engelen, 
schutspatroon van Costa Rica, 50 jaar ge
leden gekroond. 
0.50 c. Portret Juanna Pereira. 
1.— c. Eerste kerk van de engelen. 
1.10 c. Onze Vrouw van de engelen. 
1.25 c. Kroon van het beeld. 
4-7-'77. Vierde eeuwfeest, stichting stad 
Esparza. 
0.35 c. Portret Alonso de Anguciana de 
Gamboa. 
0.75 c. Kerk van Esparza. 
1.— c. Onze Vrouw van Candelaria, schuts
patroon van Esparza. 
2.— c. Portret Diego de Artieda y Chirino. 

CUBA 
18-1-'77. Schilderijen in nationaal mu
seum. 
1 c. Herberg in het gouden kruis, S. Scott. 
3 c. Portret van man, j . C. Verspronck. 
5 c. Gezicht op Venetië, Guardi. 
10 c. Verborgen vallei, H. Cleenewerk. 
13 c. Portret Xaviere Paula, onbekende 
Cubaanse schilder. 
30 c. Portret E. de Medici, C. Allori. 
15-2-'77. Transport in binnenland. 
3 c. Bus op platteland. 
25-2-'77. Derde serie vogels. 
1, 4','10, 13 en 30 c. Verschillende typisch 
Cubaanse vogels. 

28-2-'77. Conferentie Latijnsamerlkaanse 
suikerexporterende landen. 
13 c. Suikeroogstmachine en embleem 
conferentie: hand met hoopje suiker. 
15-3-'77. Aquariumvissen in Leninpark. 
1 c. Chichlosoma meeki. 
3 c. Barbus tetrazona tetrazona. 
5 c. Cyprinus carpio. 
10 c. Betta splendens. 
13 c. Pterophyllum scalare. 
30 c. Hemigrammus caudovittatus. 
12-4-'77. Eerste vlucht kunstmaan, 20 jaar 
geleden. 
1 c. Spoetnik 1 en postzegel DDR, 1967. 
5 c. Kosmos in ruimte en Noordkoreaanse 
zegel met lancering Spoetnik 1. 
10 c. Spoetnik 3 in ruimte en Poolse zegel 
1957. 
13 c. Aarde en maan en Joegoslavische 
zegel Spoetnik Explorer. 

30 c. Aarde, maan en planeten en Cu
baanse Spoetnik zegel. 
Blokje 50 c. Russische zegel 40 k. met 
Tsiolkovskizegel met opdruk voor lance
ring Spoetnik. 
10-5-'77. Cubaanse musici. 
3 c. Antonia Maria Romeu voor piano. 
13 c. Jorge Ankerman, componist; op ach
tergrond partituur van hun werk. 
31-5-'77. Herdenking geboortedag botani
cus Juan T. Riog 100 jaar geleden; planten 
en bloemen. 
1 c. Hibiscus rosa-sinensis. 
2 c. Nerium oleander. 
5 c. Allamanda cathartica. 
10 c. Pelargonium zonale. 
13 c. Caesalpinia pulcherrima. 
30 c. Catharanthus roseus. 
Blokje 50 c. Portret Roig. 
20-6-'77. Week ter voorkoming van brand: 
kenmerkende brandspuiten. 
1 c. Door paarden getrokken stoom-
brandspuit, 1860. 
2 c. Door paarden getrokken pomp en 
waterketel, 1900. 
6 c. Vroege motorpomp, 1905. 
10 c. Moderne motorbrandspuit. 
13 c. Beweegbare ladder van Leyland, 

DJIBOUTI ( AFAR en ISA) 
27-6-'77. Zegels ter gelegenheid van de 
onafhankelijkheid. 
45 en 65 fr. 
4-7-'77. Inlandse kunst. 
10 fr. Hoofdsteun. 
20 fr. Waterpijp 
25 fr. Kruik voor wassen. 

DOMINICA 
Juli '77. Padvindersjamboree in Caraïbisch 

gebied: verschillende padvindersbezighe-
den. 
V2 c. Groep padvinders op weg naar 
kamp. 
1 c. Eerste hulp bij ongelukken toegepast. 
2 c. Verschillende werkzaamheden, als 
koken, in kamp. 
45 c. Beklimming rotsen. 
50 c. Padvinders met kano's op wilde ri
vier. 
3.— $. Voorbereidingen voor zeilwedstrijd. 
Op alle zegels saluerende padvinder. 
Blokje met twee zegels 75 c. en 2.— $., 
omgeven door verschillende knopen en 
saluerende hand. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Mei '77. Verplichte toeslagzegel tubercu
losebestrijding. 
1 c. Bloemen van Oncidium variegatum en 
kruis van Lotharingen. 
6-5-'77. Twaalfde jaarlijkse conferentie 
Lions International. 
2, 6 en 7 c. Twee vliegende vogels, em
bleem Lion's en tekst. 
15-6-'77. Nationale zeemacht. 
20 c. Reproduktie schilderij ,,De zeeslag 
van Tortuguero", Guillermo Fernandez. 

EGYPTE 
17-5-'77. Gouden jubileum Egyptische 
firma voor spinnen en weven: El Mehalla 
El Kobra. 
20 m. Doek, waarop weefgetouw, spinklos 
en embleem, silhouet textielfabrieken. 
17-5-'77. Wereld telecommunicatie dag. 
110 m. Helft aarde, gestileerde satelliet en 
embleem UIT. 

ETHIOPIË 
Afbeelding zegel gemeld in april, biz. 269. 
15-8-'77. Fossiele schelpen. 
5 c. Terebratula abyssinica. 
10 c. Terebratula subalata. 
25 c. Cuculloea lebeburialia. 
50 c. Ostrea gryphaea plicatissima. 
90 c. Trigonia cousobrina. 

FILIPPIJNEN 
14-5-'77. Zegel voor Jaar van de bewuste 
kredieten aan landbouw. 
30 s. Symbolische weergave van jaar. 

FORMOSA 
21-6-'77. Chinese muziekinstrumenten. 
2 . " $. San - hsien; snaarinstrument. 
5.— $. Tung - hsiao: bamboefluit. 
8.— $. Yang - chin: muziekinstrument van 
het type clavecimbel. 
10.— $. Pal - hsiao: orgelachtig, instru
ment. 
20-7-'77. Vlinderserie. 
2.— $. Idea leuconoe clara. 

JULI-AUCUSTUS 1977 5 6 1 



Ibenemende interesse voor de unieke 
Zweedse postzegelboelqes 

De interesse voor Zweedse postzegelboekjes neemt sterk 
toe in de kringen van internationale verzamelaars. Op de 
AMPHILEX 77 in Amsterdam was er een alle records 
brekende vraag naar boekjes in de Zweedse verkoop
stand. Het blijkt, dat steeds meer verzamelaars dit in
teressante gebied beginnen te ontdekken. 

Boekjes vormen een typisch Zweedse verpakkings-
wijze, die praktisch en handig is, zowel voor het perso
neel achter de loketten als voor het publiek. Van de 
ongeveer 700 miljoen postzegels, die er elk jaar in 
Zweden verschijnen, worden er ongeveer 200 miljoen 
verkocht in boekjes en de rest in rolletjes. 

Het eerste Zweedse postzegelboekje verscheen in 
1904. Dat was met de hand in elkaar gezet, evenals alle 

boekjes tot 1040 toe, toen er een speciale boekjesmachine 
in gebruik werd genomen. Een Zweeds postzegelboekje 
bevat gewoonlijk 10 zegels en kan van 1 t/m 6 verschil
lende motieven inhouden, altijd over één gemeenschap
pelijk onderwerp. De automatenboekjes, die voor het 
eerst verschenen in 1954, bevatten tot 6 verschillende 
waarden toe. De kaftjes zijn artistiek aangepast aan het 
onderwerp van de postzegels en er staat een korte in
formatie op over de postzegels. 

Er bestaan allerlei verschillende typen boekjes. Hier zijn een paar voorbeelden: 

Het automatenboekje „De tijd van de Venden" (1975). 
Vier waarden maken het mogelijk verschillende fran-
keringscombinaties samen te stellen. Acht zegels en vier 
archeologische motieven over vikinggraven. 

Het boekje „Wintersport op ski's" (1974). Tien zegels van 
dezelfde waarde maar met vijf verschillende motieven. 

Het laatste boekje „Carl XVI Gustaf (1977) is een voor
beeld van een boekje met één motief en één waarde. De 
tien zegels zijn van de waarde 1,10 Zw.Kr., dat is de 
laagste port voor binnenlandse brieven in Zweden. 

Zes verschillende motieven en drie verschillende forma
ten postzegels bevat het boekje „Gustaviaanse kunst" 
(1972). 

Een nieuw boekje — \ ^ d e bessen 
Dit is een van de nieuwste Zweedse postzegelboekjes, 
„veelde bessen". Het bevat tien zegels met vijf verschil
lende motieven, alle van de waarde 75 öre. De volgende, 
in Zweden veel voorkomende bessen zijn afgebeeld, 
v.l.n.r.: bramen, vossebessen, gele bergbramen, bos-
bessen en bosaardbeitjes. De zegels zijn gedrukt in foto

gravure naar tekeningen van de Zweedse kunstenaar 
Lennart Helje. Dag van uitgifte: 8 september 1977. 
Vraag naar Zweedse postzegels bij Uw handelaar of schrijf om 
informatie aan: PFA Postens Frimärksavdelning, 
S-105 02 STOCKHOLM, Zweden. 

De Koninklijke Zweedse Posterijen \ 0 ^ 
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4.— $. Hebomoia glaucippe formosana. 
6.— $. St ichophthalma howqua formosana. 
10.— $. Atrophaneura horishana. 

GABON 
9-6-'77. Gezichten op Gabon. 
50 fr. Vogelv luchtopname Kaap Lopez met 
olie-opslagtan ks. 

' 60 fr. Gezicht op stad Oyem met palmen-
lanen. 
70 fr. Grot ten van Lémamba. 
3-6-'77. Eerste intercont inentale luchtver-
b inding van Gabon. 
60 fr. Vl iegtuig van Air Gabon op de 
g rond , embleem. 
15-6-'77. Herdenking sterfdag componist 
Ludwig van Beethoven, 150 jaar geleden. 
260 fr. luchtpost. Portret Beethoven en 
piano met part i tuur. 
23-6-'77. Congres Organisatie Afrikaanse 
eenheid in congrespaleis. 
100 fr. Congresgebouw, dubbele rij mas
ten met vlaggen deelnemende landen. 
12-7-'77. Serie wapens van steden. 
50 fr. Wapen O m b o u é . 
60 fr. Wapen M invou l . 
90 fr. Wapen Mayumba. 

GAMBIA 
1-7-'77. Nieuwe gebrulksserie: b loemen 
en bomen. 
2 b. C lerocendrum splendens. 
4 b. Nymphaea lotus. 
6 b. Haemanthus mul t i f lorus. 
8 b. Mussaenda elegans. 
10 b. Eulophia guineenis. 
13 b. Clappertonia f ici fol ia. 
25 b. Bombax costatum. 
38 b. Adansonia digitata. 
50 b. Erythrina senegalensis. 
63 b. Gloriosa superba. 
1.25 b. Dichrostachys cinerea. 
2.50 d. Combre tum paniculatum. 
5 . " d . Spathodea campanulata. 

GHANA 
Maart '77. Bezoek prins Charles van Enge
land. 
8, 30 en 60 p., 1 . — C. blokje van 15, 40, 65 
en 80 p. Serie en blokje van honderd jaar 
te le foon, uitgegeven in september 1976, 
gemeld in november 1976, met o p d r u k : 
,,Prince Charles visits Ghana 17 to 25 
March 1977". 

GILBERT ISLANDS. 
Afbeeld ing zegel gemeld in j un i , biz. 485. 

GRENAOINEN VAN GRENADA 
Juni '77. Paaszegels 1977: reprodukt ies 
schi lder i jen. 
V2 c. Christus gekruis igd, Fra Angel ico. 
1 c. Christus aan kruis, Fra Angel ico. 
2 c. Christus aan kruis. El Greco. 
18 c. Kruisafname, El Greco. 
35 c. Graf legging, Fra Angel ico. 
50 c. Graf legging, Giot t ino. 
2.— $. Christus met engel , An tone l lo da 
Messina. 
Blokje van 3.-- $. Schilderi j van Fra Ange
l ico, de rand met schilderi j van Christus 
en de apostelen, omr ingd door Romeinse 
soldaten, Fra Angel ico. 
Juni '77. Zi lveren regeringsjubi leum ko
ningin Elizabeth van Engeland; postzegel
boekje, met zel fk levende zegels. 
35 c. Koningin t i jdens bezoek aan Grena
da. 
50 c. Kroon van St. Edward. 
2.— $, Koningin en prins van Wales. 
5.— $. Persoonli jke vlag kon ing in . 
Verder allerlei versier ingen, blaadjes met 
li jsten van koningen van Engeland en Wa
les enzovoorts. 

GUINEE 
14-5-'77. Dert ig jaar pol i t ieke parti j ,,Parti 
Démocrat ique de Gu inee " : secretaris
generaal, president Ahmed Sékou Touré, 
in de eerste str i jddagen van de part i j . 
5 s. Touré organiseert massa's voor refe
rendum 1958. 
10 s. Brigade bewerkt land op t radi t ionele 
manier. 
20 s. Land word t mechanisch bewerkt . 
25 s. President houdt historische rede
voer ing voor algemene vergadering Ver
enigde Naties. 
30 en 40 s. Portret president t i jdens de 
eerste dagen van de part i j . 
Blokje met vier laagste waarden en blokje 
met twee hoogste waarden. 

GUYANA 
Afbeeld ing zegel gemeld in mei , bIz. 395. 
1-8-'77. Herdenk ing nationale held en lei
der slavenopstand Cuffy, 1763. 
8 en 35 c. Standbeeld Cuffy. 
15 en 40 c. Beeld monument . 

HAITI 
Mei '77. Herdenk ing eerste transatlanti
sche vlucht Charles L indbergh, 50 jaar ge
leden. 
1 . - g. , 1.25 g. op 50 c , 1.25 g. op 1.75 g . 
Opd ruk , ,C. Lindbergh N.Y. - Paris 1927 -
1977" op zegels Copernicus 1974. 
Juni '77. Interamerikaans kinder inst i tuut . 
25 c. gewone post en 1.25 g. luchtpost. 
Haïtiaanse vrouw met baby op arm. 
2.— g. Verpleegster ent een k ind In. 

H O N G K O N G 
Afbeeld ing zegel gemeld in apr i l , bIz. 269. 

INDIA 
24-5- '77. V i j fentwint ig jaar Rajya Sabha 
par lement. 
25 p. Par lementsgebouwen. 
5-6-'77. Dag voor mi l ieubescherming. 
2.— r. Symbolische teken ing : bescherming 
tegen vervui l ing. 
De in oktober 1976 gemelde zegel van 25 
p. Nehru , bl i jkt In drie versies te bestaan: 
25 mei '76. Groot hoofd en fout in spel
l ing naam Devanagarlschrlft; Juni '76: 
juiste spel l ing naam en 14-11-'76. Klei
ner hoofd en goede spel l ing. 
21-6- '77. V i j fentwint ig jaar par lement : raad 
van de staten. 
25 p. Gezicht in de vergaderzaal in Indiase 
par lementsgebouw 
1-7-'77. Bloemen uit India. 
5 p. Lotus. 
50 p. Rododendron. 
100 p. Kadamba. 
200 p. Gloriosa lel ie. 

INDONESIË 
23-5-'77. Stad Djakarta, 450 jaar geleden 
gesticht. 
20, 40 en 100 r. Embleem feest en wapen 
stad. 
Blokje 100 r. Gel i jk aan zegel 100 r. met in 
rand wolkenkrabber (verkocht voor 125 
r.). 
26-5-'77. Amphi lex postzegel tentoonstel
l ing. 
Twee samenhangende zegels van elk 100 
r. Letter en b loeiende roos. 
Blokje met twee van elke zegel afwisse
lend gemonteerd . 
Ook blokje met b loeiende roos, gewi j 
zigde kleur. 
22-6-'77. Negende nationale sportweek. 
40, 50, 100 r. Respectievelijk met elf, elf 
en t ien cirkels waarin symbolen voor ver
schi l lende takken van sport . 
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hier aangeboden zegels ook te koop gevraagd In grote 

j oede pri jzen. 

J. H. ACKERMANN 
9  Halfweg NH  Te l . 020 19 41 87 b.g.g. 029Q8  39 66 

IERLAND 
Zowel voor de beginnende verzamelaar als voor 
de specialist ligt mijn gratis lijst gereed. Een 
briefkaart en u ontvangt zonder verplichtingen mijn 
lijst met alle zegels, brieven, stempels en 
literatuur. Prijzen voor postfris, plakker en voor 
gebruikt in 2 kwaliteiten. 

Uw lerlandspecialist: 
M. Berger, 
Rooseveltlaan 739, Utrecht. 

Duitse gegarandeerde kilowaar met 'Rosensiegel' 
De heer W. W. uit Hilversum schrijft ons: 'De inhoud van het 
Rosensiegell<ilopal<l<et w/as goed en l<wam overeen met uw be
schrijving', (De origineie brief werd de redal<tie 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 78,— 

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 36,— 

1 kg. Bondsrepubliek, verzegeld (kloosterwaar) wisselende inhoud, 
maar toch altijd meer dan 600 gelegenheidszegels Bond/Ber
lijn. ƒ 48,— 

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. / 52,-

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

1 kilo ƒ 195,—; 100 gram ƒ 25.— 
Bondsrepubliek/Berlijn, gelegenheids- en toeslagzegels, afgeweekt, 
ideaal voor de handel en voor rondzendboekjes en ruilmateriaal, 
gegarandeerd meer dan 200 soorten. 1000 stuks, Michel cat. circa 
500,— Mi. Mk. / 80,— 

Verzending tegen vooruitbetaling of onder rembours. Portokosten: tot 
3 kg. ƒ 7,20; tot 5 kg. ƒ 8,60; vanaf 10 kg. ƒ 12,70. Postgiro 
1775632. Liefst vooruitbetaling. 

SILPHILA postzegelgroothandel en verzendhuis 
E. Brühning, D. 4792 Bad Lippspringe, A. Kolpingstr. 174 
Ingeschreven in het Handelsregister te Paderborn, nr. 761. 

Verzamelingen voor kwalitelts-
en prijsbewuste verzamelaars. 
Ook bijzonder geschikt voor de handel. 
Alles verschillend. 
300 versch. Duitsland 1872-1923 
300 versch. West-Duitsl. vanaf 1945 
DDR. Gr. Form. 300 versch. 
500 versch. Duitsl. 1872-1932 
500 versch. West-Duitsland 
DDR. Gr. Form. 500 versch. 

wederverkoop. 

West-Berli jn bijzondere zegels 100 versch. 
BRD/Berl i jn toeslagzegels 100 versch. 32, 

rondzendverkeer, etc. 

3 0 , — 150 versch. 
— 150 versch. 59, 

ƒ 2 9 , — 
ƒ 2 5 , -
ƒ 1 5 , — 

ƒ 135 ,— 
ƒ 5 5 , — 
ƒ 3 5 , -

4 8 , — 
— 200 versch. 

Vooruitbetaling geschied per brief, of op Postscheckkonto 3034 82-809 t.n.v. 

BRIEFMARKENVERSAND; WALTER HIESINGER 
Stadtbergerstr. 76 D-Augsburg 35 
Portokosten zijn bij de prijs inbegrepen 
inclusief de phii. frankering. 
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lü-l-TI. Tiende nationale studie in het le
zen van de koran in Manado, Noord Soe-
lawesie (Celebes). 
40 r. Embleem en trofee met halve maan 
en koran. 
100 r. Gestileerd beeld van t ro fee. 

IRAK 
1-5-'77. Dag van de arbeid. 
10, 30 en 35 f. Cijfer , , 1 " en tandwie l . 
8-5-'77. Aziatische kampioenschappen ge
wichthef fen. 
25 f. Gewichtheffer. 
75 f. Gewichtheffer brengt gewicht in po
sitie. 
Blokje 100 f. Embleem kampioenschap
pen. 
15-6-'77. Arabisch toerist isch jaar. 
5 f. Arabische tu in . 
10 f. Gezicht op stad. 
30 f. Landschap met brug en waterval. 
50 f. Gastheren heten gasten w e l k o m ; 
t rommel . Op elke zegel embleem van 
jaar. 

IRAN 
31-5-'77. Opening Shahrezedam. 
5 r. Aanzicht dam, meer en installatie voor 
opwekking van elektr ische s t room. 
17-5-'77. Wereld te lecommunicat ie dag. 
20 r. Embleem: gedrukte draadverbindin
gen. 

23-6-'77. Conventie zionist ische organisa
tie in Verenigde Staten van Amerika. 
4.— I£. Davidsster, gevormd uit ,,Stars and 
Stripes". 
23-6-'77. Honderd jaar stad Petah Tlqwa. 
1.50 l£. Silhouet stad. 

23-6- '77. Tiende sportwedstr i jden Macca-
biah. 
1.— I£. Schermen. 
2.50 l£. Kogelstoten. 
3.50 l£. Judo. 

IVOORKUST 
21-5-'77. Tien jaar Internationale raad 
Franse taal. 
100 fr. Paleis, waar vergadering gehouden. 
lunl '77. Luchtvaarthistorie. 
60 fr. Gebroeders Wr ight . 
75 fr. Louis Blériot. 
100 fr. Ross Smi th . 
200 fr. Charles L indbergh. 
300 fr. Concorde. 
500 fr. Blokje, port ret L indbergh. 

JAMAICA 
5-8-'77. Zesde jamboree Caraïbisch ge
b ied, 1977. 
10, 20, 25 en 50 c. Embleem padvinder i j , 
omtrek ei land in golvende zee en nat io
nale vogel , symbool voor padvinderi j in 
Jamaica. 

JAPAN 
18-5- '77. Veert iende serie in reeks natuur
bescherming: Insekten: v l inder. 
50 y. Graphium dosom a lb idum. 
30-5- '77. Zestiende vierjaarli jkse congres 
Internationale raad van verpleegsters. 
50 y. Twee verpleegsters on tmoeten el 
kaar, groep verpleegsters op achtergrond; 
embleem bi jeenkomst . 
6-6-'77. Snelle kweekreactor Joyo bereikt 
krit ische fase. Snelle kweekreactor Joyo. 
50 y. Centrale gedeelte reactor, symbo
lisch voorgesteld. 
20-6-'77. Japan 100 jaar l id Were ldpostu
nie. 
50 y. Gesti leerd beeld postdui f ; br ieven
bus met emb leem. 
100 y. Vlag poster i jen aan begin Mei j ipe-
r iode, embleem U.P.U. en wereldkaart. 
27-6-'77. Vierde serie in reeks nationale 
schatten. 
50 y. Afbee ld ing gebaseerd op dagboek 
van mevrouw Murasaki . 
100 y. Standbeeld Seitaka do j i . 
1-7-'77. Nationale vei l igheidsweek. 
50 y. Symbool voor vei l igheid (groen 
kruis) en arbeiders. 
50 y. Werk op gebouwen en vei l igheid. 
50 y. Loswerkzaamheden en veil igheids-
he lm. 
50 y. Werk met machines en embleem. 
22-7-'77. Vi j f t iende zegel in serie natuur
bescherming. 
50 y. Insekt: Fuciola crusiata. 

JORDANIË 
4-5-'77. Internat ionale dag van het ver
keer. 

75 f. Verkeersl ichten en schema verkeers
p le in . 
125 f. Verkeersteken en motoragent . 

KAAPVERDISCHE EILANDEN 
Mei '77. Verpl ichte toeslagzegel Rode 
Kruis. 
50 c. Rood kruis en kaart e i landen. 

CHILI 
27-4- '77. Vijft igste verjaardag Chileense 
pol i t ie . 
2.— p. Karabinier te paard. 
2.— p. Agente verkeerspol i t ie met k inde
ren. 
2.— p. Torres de Paine en vulkaan Osorno 
laten zien hoe groot het bewakingsgebied 
van pol i t ie is. 
2.— p. Embleem pol i t ie en vignetten be
reden pol i t ie , off icier op motor , he l ikop
ter en patroui l lewagen. 
17-5-'77. Were ld te lecommunicat ie dag. 
2.— p. Satelliet Intelsat en were ldbo l , l int 
met opschr i f t . 

KENIA - zie Oeganda + Tanzania 
30-6-'77. Honderd jaar kerk van Oeganda. 
50 c. Eerwaarde Apo lo Kivebulalaya doop t 
een baby. 
1 . — sh. Kathedraal van Kampala. 
2.— sh. Eerste kathedraal. 
5.— sh. Dienst in open lucht. 
Ook blokje met alle vier zegels samen-
gedrukt . 
Juli '77. Zi lveren regeringsjubi leum kon in 
gin Elizabeth II van Engeland. 
2.— sh. Koningin en hertog van Edinburgh 
wandelen door tu in van Sagana Lodge. 
5.— sh. Hut gebouwd in boom o m w i ld te 
bespieden, met verschi l lende wi lde d ie
ren. 
10.— sh. Koningin en president Jomo Ke-
nyatta met embleem van vlag. 
15.— sh. Koningin en president maken 
tocht met auto. 
Blokje 15.— sh. geli jk aan zegel 15.— sh . ; 
rand met hut in b o o m . 
Blokje 50.— sh. Vergrote u i tbeeld ing van 
hut in b o o m , waar in raam koningin en 
prins te zien z i jn . 

KOREA ZUID 
5-5- '77. Proclamatie grondwet voor het 
k ind . 20 jaar geleden. 
20 w . Kind speelt u i tbund ig met b loemen 
en d ieren. 
8-5-'77. V i j fentwint ig jaar Dag van Ko
reaanse veteranen. 
20 w . Embleem veteranen en in dr iehoek 
emblemen land-, zee- en luchtstr i jdkrach
ten . 
15-6-'77. Tweede serie zegels gewi jd aan 
Koreaanse ceramiek. 
20 w . Bleekgroene (celadon) vaas met 
p ioenrozen. 
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1 
1 Nummers volgens Yvert. Bestel l ingen boven ƒ250.— franco. Lever ing zo 

*" is postfr is zonder plakker. * is ongebruikt met gom. zonder teken is geb 

AANBIEDING FRANKRIJK 
1 250,— 
2 750,— 
3 42.50 
3a 50,— 
3b 2 8 5 , -
3a hor. paar 

1 7 5 , -
4 4 0 , -
4a 50,— 
5a 500,— 
6 7 0 0 , -
9 qek. "A . 
D iena" . 
superbe 550,— 
10a 67,50 
11 67,50 
I I a 90,— 
12c fraai 85,— 
13a 67,50 
13b 25,— 
13Aa 42,50 
14e 100,— 
14f 17,50 
15 fraai 175,— 
16 16,50 
17 afstemp. 
gros points 

120,— 
17b 40,— 
17c 1 5 0 , -
17A 65,— 
17Ab 55,— 
18a fraai 1000,— 
19a 36,50 
21 rood stem
pel 42,50 
23* z.g. 300,— 
23a* z.q. 325,— 
23 afst. po int i l lé 

62,50 
24 afst. po in t i l lé 

130,— 
25 13,— 
25a 14,50 
26 26,50 
26a 3 5 , -
27 52,50 

27a 65,— 
27b 80,— 
29Ab 120,— 
29Ac 280,— 
30 18,50 
30a 20,— 
30b 35,— 
31 15,— 
32* pr.ex. 400,-
32 20,— 
32a 30,— 
380 200,— 
42 pr.ex. 150,— 
41 pr.ex. 250,— 
42a pr.ex. 250,-
43b 90,— 
43d 9 0 , -
43e fraai 90,— 
450 55,— 
46 25,— 
46a 90,— 
46b 70,— 
47 pr.ex. 275,— 
47b vrijvKel 
pr.ex. 650,— 
48* pr.ex. 425,— 
48 breedger. 
pr.ex. 190,— 
48 pr.ex. 150,— 
49c dun 190,— 
50 13,50 
50a 15,— 
52 31,50 
52a 37,50 
53* hor. paar 

180,— 
53 rood stem
pel 16,50 
54* z.g. 97,50 
56 rood 
stempel 70,— 
60b 35,— 
63* 80,— 
63 blauw 
stempel 110,— 
64 rood 
stempel 50,— 

67* 325,— 
70* vri jwel 
pr.ex. 170,— 
72* vri jwel 
pr.ex. 240,— 
74 19,— 
78 blauw 
stempel 15,— 
82* 47,50 
86** hor. paar 

240,— 
86* 95,— 
86 rood 
stempel 60,— 
88 rood 
stempel 14,— 
89* 20,— 
90 blauw st. 

15,— 
90a* vri jwel 
pr.ex. 325,— 
91* gekeurd 
" B r u n " 485,— 
918 26,50 
92* 150,— 
92a* 200,— 
93* 220,— 
93a 35,— 
95* 245,— 
95a* 2 8 5 , -
96/97* 34,— 
98* 90,— 
99* 105,— 
99a* 135,— 
99 26,50 
99a 30,— 
101/106* 160,— 
104* 80,— 
105* 67,50 
105 30,— 
112/18* 300,— 
112/15* 210,— 
113/16* 205,— 
120* 80,— 
122* pr.ex. 
gekeurd Brun 

7 5 0 , -

122* fraai 
123* 
131* 
132* 
132a* 
133* 
145* 
146* 
147* 
148/53* 
152* 
156** 
156* 
162/69 
169a 
170/81* 
183/86* 
183/86* bl 
188/88A** 

188/88A* 
188A* 
196**/* b 

197/208* 
202a 
203* 
203**/*bl. 
206* 
208 
216* 
216 
218a* 
229/31* 
241/42* 
252* 
252a* 
252b* 
253/55* 
256** 
256* 
256 
259* 
259a* 
260a** 
260a* 
262* 

M ■ 1 j n 
De ApeldoornsePos 

500,— 
50,— 
52,50 
65,— 
71,50 

190,— 
18,— 
4,— 

25,— 
325,— 
100,— 
1 1 0 , 
80,— 

1 0 0 , 
130,— 
46,50 
29,— 

125,— 

300,— 
245,— 
200,— 

80,— 
425,— 
200,— 

7 0 , 
340,— 

22,— 
23,50 

115,— 
100,— 
150,— 
115,— 
5 8 5 , 
165,— 
175,— 
175,— 
87,50 

1 0 0 , 
75,— 
85,— 
87,50 

120,— 
30,— 
23,— 

250,— 

262a* 
262b 
262c 
262A* 
262A 
262B 
264/65 
266/68* 
269* 
274* 
275/77* 
285* 
291/92* 
294* 
294 
296/97* 
299/300** 
299/300* 
301/02** 
301/02* 
303** 
303* 
307/08** 
305* 
305* 
307/08** 
307/08* 
307/08 
309** 
309* 
310** 
310* 
311/12** 
313** 
314/19** 
316/17* 
318/19* 
320/21* 
321 
322/27* 
328* 
329* 
330/33* 
339/40* 
343/44* 
348/51** 
352* 

■ 

tzege 

lang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn inc l . B.T.W. 1 
ruikt. bl. is bic 

250,— 
42,50 
42,50 

270,— 
42,50 

225,— 
20,— 

115,— 
145,— 
28,50 

265,— 
38,50 
50,— 
45,— 

9,— 
67,50 
90,— 
70,— 
72,50 
59,— 
25,— 
20,— 
80,— 
21,50 
21,50 
80,— 
63,50 
55,— 
16,— 
12,— 
25,— 
20,— 
12,— 
26,50 
54,— 
23,50 
16,50 

340,— 
125,— 

30,— 
18,50 

5,50 
35,— 
11,50 
10,— 

225.— 
6,— 

354/55* 
354/55 
377/77A 
379** 
379* 
380/85* 
386/87* 
388/94* 
394* 
394 
395/96* 
398* 
398 
398a 
399* 
400/03* 
417/21* 
424/30* 
436/50* 
476/93* 
493** 
526/37* 
526/37* 

542* or 

k van vier. 

1 4 5 , 
97,50 

* 12,50 
2 6 , 
20,— 
38,50 

7,50 
73,50 
49,— 
14,— 
23,50 

115,— 
80,— 

1 1 0 , 
9,50 

20,— 
23,50 
32,50 
31,50 
40,— 
40,— 
28,50 

onget. 
1 6 0 , 

get. 
70,— 

543* onget. 

544* or 
54,— 

get. 
54,— 

545** onget. 

550** 0 

551** 0 

17,50 
nget. 

6 0 , 
nqet. 

32,50 
552** onget. 

553/64* 
553/64* 

568/71* 

568/71* 

576/80* 
576/80* 

1 L 
Ihani 

6 , 
28,50 

onget. 
140,— 

* strip 
28,50 

Strip 
23,50 
43,50 

* Strip 

587/92* 
593/98* 
599a** 
600a** 
601a* 
602/05* 

606a* 
607/083 
609a** 
610/1 l a 
612/17* 
618a* 
619a* 
765/70* 
765/70* 
795/802 
795/802 
841* 
844/47* 
848* 
853/58* 
859/62* 
859/62* 
867/72* 
876/77* 
883/87* 
891/96* 
923** 
925** 
925* 
929** 
929* 
930/35* 
945/50* 
945/50* 
960/65* 
960/65* 
969a** 
970/74* 
970/74* 
970/74* 

975a** 

976/81* 

J ^ 1 
del 

1 
Prijswijzigingen voorbehouden. 1 

62,50 
12,50 
1 4 , 
10,— 
47,50 
1 6 , 

onqet. 
31,50 
73,50 

* 95,— 
27,50 

• 80,— 
6,— 

33,50 
11,50 
7,50 
6,— 

* 15,— 
12,— 
48,50 

+ 
12,— 
30,— 
13,— 
10.50 
48,50 
8,50 

17,— 
55,— 
14,— 

5,— 
3,75 

11,— 
8,75 

45,— 
50,— 
40,— 
37,50 
30.— 
50,— 
15,— 
11,50 

' onget. 
85,— 

onget. 
2 0 , 

onget. 

983a** 
984a** 
985a** 
986** 
986* 
986a** 
987a** 
988a** 
989/94** 
995a** 
996a** 
997a** 
998a** 
1012/17** 
1012/17* 
1018** 
1026** 
1026* 
1027/32** 
1027/32* 
1033* 
1033a* 
1034* 
1034a** 
1035* 
1035a** 
1036/42** 
onget. 
1043a** 
1044/47** 
onget. 
1048/49* 
1048/49** 
onget. 
1050a** 
1051a** 
1052a** 
1053a** 
1054a** 
1055/58* 
1055/59** 
onget. 
1059* 
1059a** 
1060* 
1060a** 

Korenstraat 104 

85,— 
21 ,— 
21 ,— 
19,— 
15,— 
12,— 
26,50 
21 ,— 
58,50 

180,— 
19,— 
26,50 
37,50 
33,50 
14,— 
11 ,— 
10,— 
12,— 

9,— 
135,— 
105,— 

7,50 
26,50 

3,25 
15,— 

8,— 
29,50 

80,— 
19,50 

15,— 
8,50 

80,— 
11,50 
11,50 
11,50 
11,50 
25,— 
6,50 

88,50 
2,50 

14,— 
2,80 

20,— 

1061a** 50,— 
1062a** 22,— 
1063a** 20,— 
1064a** 11,50 
1065a** 14,— 
1066/71" 
onget. 85,— 
1072/75* 4,75 
1076/77* 4,50 
1198/1202** 4,50 
1207/12** 10,— 
1229** 0,85 
1230/34A** 15,50 
1235/41** 6,50 
1243/45** 4,50 
1246/47** 2,— 
1248/52** 8,25 
1253/56** 3,15 
1264** 0,40 
1266/67** 1,40 
1269** 0,75 
1273/76** 5,— 
1278/80** 5,25 
1282//87** 4,50 
1292/94** 2,75 
1301/05" 5,— 
1306/10** 3,25 
1311/18** 10,— 
1319/22** 24,— 
1323/44** 20,— 
1345/50" 11,75 
1351/62** 8,50 
1363/65** 17,75 
1366/75** 13,50 
1376/77** 19,50 
1378/99** 24,50 
1400/21** 22,— 
1413a** 110,— 
1419a** 110,— 
1422** 25,— 
1423** 0,45 
1424/27** 10,— 
1424a/27a** 

390,— 
1428/58* • 28,50 
1457a/59a** 

265,— 

1460/79** 9,75 
1478a/79a** 

185,— 
1480/94** 11,50 
1492a/94a** 

245,— 
1495/1518** 

23,50 
1517a/18a** 

175,— 
1519/31** 10,— 
1530a/31a** 

165,— 
1532/55** 20,— 
1555a** 90,— 
1556/70** 10,50 
1568a/70a** 

220,— 
1571/81** 6,— 
1590/1601** 

11,50 

Préoblltérés 
54* 36,50 
75 21,50 
106/18** 95,— 
119/22** 36,50 

Luchtpost 
1/2* pr.ex. 

400,— 
1/2* vri jwel 
pr.ex. 285,— 
1/2 fraai 275,— 
7** 25,— 
7* 20,— 
8/13* 72,50 
20** 38,50 
24/27* 55,— 
27* 35,— 
28** 7,— 
29 26,50 
35/37* 87,50 
36** 27,50 
38/41 27,50 
42/43** 7,25 

Apeldoorn  Telefoon (055) 21 54 26 
QIro 1945222. Onze winkel Is dagelijks geopend van 
95.30 uur, donderdags koopavond, maandags gesloten. | 

PEERENBOOM IN GEMERT 
VERKOOPT GEEN LEUKE ZEGELTJES. 

Peerenboom in Gemert 
verkoopt kwaliteitszegels. 
Speciaal van Nederland en 
Verenigd Europa. 

EN DETAIL 
AAN VERZAMELAARS 
EN BELEGGERS. 

Uitsluitend na telefonische 
afspraak. Zij vinden bij 
Peerenboom steeds een 
grote voorraad kwaliteits
zegels van Nederland. 
Gestempeld, ongebruikt en 
in het bijzonder postfris 
zonder plakker. Voor beleg
gers heeft Peerenboom spe
ciale, interessante Objekten. 

EN GROS 
AAN WINKELIERS EN 
HANDELAARS. 

Na telefonische afspraak 
komt Peerenboom aan huis 
of aan de zaak. Bovendien 
is Peerenboom iedere 
woensdagmiddag te vinden 
in Krasnapolsky in Amster
dam. 

PEERENBOOM IN 
GEMERT KOOPT OOK 
LANG NIET ALLES. 

Zoals gezegd, Peerenboom 
in Gemert is specialist. Voor 
zegels van Nederland en 

Verenigd Europa, En geïn
teresseerd in kollekties en 
en gros materiaal van deze 
twee gebieden en heel 
WestEuropa. Goede zegels 
koopt Peerenboom tegen 
de hoogste dagprijs. 
Tot zeer hoge bedragen en 
altijd tegen kontantgeld. 

PEERENBOOM 
IN GEMERT IS EEN 
SERIEUZE ZAAK. 

Postzegelhandel 
J.F.P. Peerenboom 
Predikant Swildensstraat 28 
Gemert 
Telefoon: 049233333. 
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20 w. Witte porseleinen vaas met bloem

motieven. 
255'77. Herdenk ing geboortedag 
Boeddha, 2600 jaar geleden. 
20 w. Standbeeld Boeddha in Sokkulam 
Grotto, achtste eeuw. 
Ook blokje met twee zegels. 

www 

LESOTHO 
Afbeelding zegel gemeld in j un i , biz. 485. 

(itrgiuc«tM«iii«K 

IMM^^^ ■ ■ É i * > « t « 

LIBERIA 
235'77. Zilveren reger ingsjubi leum ko

ningin Elizabeth van Engeland. 
15 c. Koningin Elizabeth draagt keizerli jke 
staatskroon. 
25 c. Koningin en prins Philips met presi

dent en mevrouw Tubman t i jdens bezoek 
aan Liberia, 1962. 
80 c. Koningin Elizabeth en prins Phil ip, 
koninkl i jk wapen. 
Blokje 75 c. met port ret kon ing in . 

LIBIË 
213'77. Dag van het k i n d : kinderteke

ningen. 
10 dh . Spelende k inderen. 
30 dh . Kinderen kopen k leren. 
40 dh . Schapen en herders. 
313'77. Slag van AlKaramah, 9 jaar gele

den. 
15, 25 en 70 dh . Vrouwel i j ke en manne

li jke soldaten, machinegeweer, VN

gebouw in New York, Libische vlag en 
emblemen. 
74'77. Wereldgezondheidsdag. 
15 en 30 d. Baby in waterdruppe l . 
12477. Vi j fentwint ig jaar Arabische post

unie. 
15, 30 en 40 dh . Embleem unie en cirkel 
vlaggen deelnemende landen. 
85'77. Afrikaanse arbeiderscongres. 
40 en 70 dh . Kaart Libië en Afr ika. 
105'77. Rode Halve Maan. 
5, 10 en 30 d. Kaart land, hart, bloeddrup

pel op embleem Rode Halve Maan. 
175'77, Honderd jaar Wereldpostvereni

ging

20 dh. Libische postbestel ler te voet, 
vliegtuig boven Tripol is. 
25 dh . Libische postbode te paard en 
Concorde in vlucht . 
150 dh. Postbode op kameel, container 
met post in Libisch vl iegtu ig geladen. 
Blokje 300 dh. Graf Zeppel in LZ 127 boven 
Tripolis. 
O p elke zegel embleem U.P.U. en jaartal

len, verder grote en kleine velletjes, blok

jes, getand en ongetand. 
175'77. Honderd jaar ITU. 
60 dh . Embleem dag van were ld te lecom

municatie, grondstat ion en satelliet op 
weg naar de maan. 
115 dh . Intelsat geeft programma door 
naar televisie, embleem. 
200 dh . Verb ind ing Apo l lo  Soyuz, em

bleem. 
Blokje 300 dh . Zon en planeten. 
16'77. Moskeeën. 
40, 50, 70, 90, 100 en 115 d h . Verschi l 

lende moskeeën. 

MADAGASCAR 
2»3'77. Nationale helden, in nationaal 
mausoleum van Tananarive. 
25 fr. = 5 ariari. Rabezavana, leider onaf

hankel i jkheidsbeweging van Malagagasy. 
25 fr . = 5 a. Luitenant Alber t Randria Ma

romanana. 
25 fr. = 5 a. Politicus Ny Avana Ramanan

toanina. 
100 fr. = 20 a. Gezicht op nationaal mau

soleum Fasam Pirenana in Tananarive. 
74'77. Wereldgezondheidsdag. 
5 fr. = 1 a. Gezin, op weg naar de ge

zondheidskl in iek, mot to van deze dag en 
embleem immunisat iecampagne. 

MALADIVEN 
■'75'77. Ingebru ikneming grondstat ion 
voor satel l ietbeelden; Dag van de were ld 

communicat ie. 
10 I. Symbool te lecommunicat iedag en 
embleem ITU. 
90 I. Centraal telegraafkantoor op Maladi
ven. 
10.— r. Antenne en gebouw witvangststa

t i on . 
Blokje met zegel 5.— r. Intelsat IVA bo

ven ei landen, rand met beeld van de we

reld. 
267'77. Inheemse vogels. 
1 I. Fregata ariel i redalei . 
2 I. Dromas ardeola. 
3 I. Phaeton lepturus. 
4 I. Procellaria pacif ica. 
5 I. Ardea cinerea. 
20 I. Gygis alba. 
95 I. Ardeola ibis. 
1.25 r. Centropus phasianus. 
Blokje 10.— r. Butorides striatus d id i i , uit 
centrale Maladiven; rand versierd met vo

gels. 

MALAWI 
127'77. Verschi l lende soorten van trans

por t . 
4 t. Beeld luchthaven van Chileka, Blan

tyre met VC 10 in vlucht . 
10 t. Weg BlantyraLi longwe in Ngumbe 
met Leylandli jnbus. 
20 t. Boot Mala op Malawimeer. 
40 t. Goederentrein op spoorweg Blanty

reNacala over viaduct van autoweg. 

MALEISIË 
88'77. Tiende verjaardag Verenig ing 
ZuidoostAziat ische landen (ASEAN). 
10 c. Getal 10, dat groei symboliseert van 
vereniging. 
75 c. , ,ASEAN" en vlag van vijf landen, die 
ASEAN st icht ten: Indonesië, Fi l ippi jnen, 
Singapore, Thailand en Maleisië. 

MALI 
215'77. Tien jaar Internat ionale Raad 
Franse Taal. 
300 fr. luchtpost. Paleis, waar vergader ing 
gehouden. 
305'77. Geschiedenis Zeppe l in . 
120 fr . Zeppel in nummer I, 1900. 
130 fr. Graf Zeppel in , 1924. 
350 fr. Brand van Hindenburg , 1937. 
500 fr. Portret Ferdinand von Zeppel in 
(18381917) en Zeppel in , vastgelegd aan 
mast. 
156'77. Serie Insekten. 
5, 10, 20, 35 en 60 fr. Verschi l lende i n 

heemse Insekten. 
276'77. Schaakstukken. 
120 fr. Paard en to ren . 
130 fr. Pion en loper. 
300 fr. Koning en kon ing in . 
47'77. Nobelpr i jzen voor vrede. 
600 fr. Henry Dunant en Rode

Kruisembleem, vlag Zwitser land. 
700 fr. Mart in Luther King en Amerikaanse 
vlag. 
187'77. EuropeesAfrikaanse samenwer

k ing. 
400 fr. Symbolisch beeld met schip en 
halve zwarte en halve blanke man. 

MAURETANIE 
294'77. Nobelpr i jzen. 
12 u m . Scheikunde, 1935. 
14 u m . Literatuur, 1925. 
15 um. Medic i jnen, 1901. 
55 urn. Literatuur, 1929. 
60 um. Vrede 1917. 
Blokje 100 um. Vrede, 1953. 
35 '77. Herdenking geboortedag Boed

dha. 
12 um. Embleem unie en vlaggen dee lne

mende landen. 
136'77. Aardewerk van Tegdaoust. 
1 um. Olie lamp. 
2 um. Schaal met vier oren . 
5 urn. Grote pot. 
12 urn. Kruik met f i l treerhals. 
276'77. Wereldjaar reumatiek. 
40 um. Röntgenfoto van hand met aange

taste bot ten. 

MONGOLIË 
203'77. Volksdansen. 
10 m. Dansende vrouwen in volkskleder

dracht. 
20 m. Meisjes dansen in kleding uit der

t iende eeuw. 
30 m. Volksdansen in West Mongo l ië . 
40 m. Volksdansen met paarden. 
60 m. WestMongoolse dans. 
80 m. Feestelijke dans. 
1 . — t. Gemeenschappel i jke dans met be

ker melk. 
313'77. Herdenking sterfdag Newton , 
250 jaar geleden. 
60 m. Pioneer, op weg naar Jupiter, door 
Mars van baan getrokken. 
60 m. Bij ki jken naar val van appel , f o r m u 

leerde Newton de wet van de zwaarte

kracht. 
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Voor Postzegel-, Munt- en Mineralenverzamelaars 

FLUOTEST® W-UV Lg 366 nm 
Burolamp met vergrootglas é 100 
- 4 Dptr.; Fluorescentielamp 4 W 
en gloeilamp 25 W, afzonderlijk 
schakelbaar. Armlengte: 400 mm; 
max. werkhoogte: 330 mm. 
Buro-analyselamp waarmee grote 
oppervlakten zoals een gehele 
bladzijde geanalyseerd kunnen 
worden. Tevens geschikt voor 
zichtbaarmaking van vergeelde 
geschriften. 
Bestelnr.: 5350 ƒ 284,— 

FLUOTEST® 3=9 Lg 366 nm 
Fluorescentlelamp 4 W met ver
grootglas 100 X 50 - ''• Dptr. -I-
matglas 50 x 50 en doorlichtings-
lamp 15 W. Beide lampen zijn 
apart schakelbaar. 
Ter vaststelling van vervalsingen, 
reparaties, verbeteringen, kleurver
schillen, papiersoorten, nagomme-
ringen, fluorescerende of luminesce-
rende zegels, alsmede echtheid van 
bankbiljetten en documenten. 
Bestelnr: 5390 ƒ 160,— 

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

Bestelnr: 5371 ƒ 300,— 

LOEPEN; BÜRO-, PLAFOND-, TAFEL- en WERKPLAATSARMATUREN; 
LANGEGOLF en KORTEGOLF ANALYSELAMPEN TOT 180 WATT 

DEALERS: MEINHARDT - WASSENAAR 
MEINHARDT - IMPORTA-DELFT 

FITAB Postbus 271, Rijswijk 2109 
Tel.: 070-90 43 90 Postgiro: 68.321 

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

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

Bestelnr: 5396 / 50,— 

Vervangingsdroogset: 
Bestelnr: 2233 ƒ 14,— 

Liquidatie van een 
liandelsvoorraad 

Hiermee kunt u geld verdienen! Een enorme handelaarsvoorraad met miljoenen zeld
zame postzegels wordt verkocht zonder op de waarde te letten. De voorraad omvat 
bijna alle mogelijke filatelistische materiaal Voorfilatehstische brieven zeldzame losse ze
gels minivelletjes topwaarden nieuwtjes en gelegenheidsstempels Verder kostbare the
matische uitgaven netto-waarde volgens de Michel-catalogus bv 6 — 8 — 16 — 
2 4 — en 3 5 — Mi Mk Elk opruimingspakket bevat zegels met een totale nettowaarde 
van ongeveer ƒ 555,—. U betaalt echter slechts ƒ 36 65 ofwel circa 6% Maak gebruik 
van deze buitengewone kans en koop postzegels ver beneden de normale prijs 
Wat krijgt u nu voor uw geld' B v zeldzame motief-series van Europa met Sport en 
Ruimtevaart met een netto-waarde van reeds 88,- Mk. Dus meer dan tweemaal de prijs 
die u moet betalen voor het gehele pakket B v complete series met een waarde van Mk 
2 0 - en 2 5 - 2 zeldzame mini-velletjes van Europa, waarde 1 5 - en 2 5 - Mk bij elkaar 
8 8 - M k 
Postfnsse uitgaven van Rusland met een totale netto-waarde van meer dan 170,- Mk. 
O a hoogste waarden met een waarde per zegel van bv 12 - 2 5 - 3 5 - en 8 0 - Mk 
Bovendien postfnsse zegels in samendruk netto-waarde bij elkaar 58, - Mk. Let op de 
waarde van de zegels van Rusland m dit pakket is meer dan vijf maal de prijs van het 
gehele pakket. 
De aanbieding omvat verder een zeldzame voorfilatelistische brief, normale veilingprijs 
1 0 - tot 2 5 " Mk Een veelgevraagde Duitse bezettingszegel van Guernsey, netto
waarde 7 - Mk Vijf waardevolle topwaarden van Ierland, waarde per zegel b v 3 - en 
6 - Mk BIJ elkaar netto 18,- Mk Topwaarde van Duitsland 1902 en gelegenheidszegel 
van 1906 netto-waarde 8 50 Mk Postfns mini-velletjes van Berlijn met toeslagzegels 
een uitgave met grote toekomstmogelijkheid 
De beide eerste postzegels van Denemarken in fraaie herdruk als originelen zouden 
ze circa 4800,- Mk. waard zijn. Hoge veel gevraagde waarden van Zweden netto 5 25 
Mk Twee 1 £ zegels van Engeland en Egypte o a uitgave van 1939 cat waarde samen 
7 10 Mk Zes hoge waarden met fraaie motieven van een voormalige Engelse kolonie in 
Afrika, b v 1 £-zegel Netto-waarde per zegel b v 3 75 8 - en 16 - Mk Totaal 31,70 Mk. 
Bovendien postfnsse lokaaluitgave van Engeland nominaal circa £ 5,- (is ƒ 20,—i) Bel
gië postpakketzegels cat waarde 4 - Mk 
U ontvangt vele unieke en zeldzame motiefzegels in deze aanbieding Bv ruimtevaart 
bloemen vogels Sport/Olympiade dieren en schilderijen Een bijzondere bijlage vormen 
de betere motiefzegels met een totale netto-waarde van 95,- Mk B v een waardevolle 
Kennedy-herdenkingszegel postfns Michel 35,- Mk. Postfnsse zegels van het zilveren 
jubileum van Koningin Elisabeth Een complete zeldzame ruimtevaartserie netto
waarde 22,50 Mk. 
Verder een postfns UNESCO-schilderljenbtok, netto 2 4 - Mk en een spannende ruimte
vaartserie waarde 6 - Mk Een fraaie complete Lincoln-herdenkingsserie cat waarde 
6 50 Mk Verschillende betere losse waarden en complete series netto-cat waarde b v 
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5 25 Mk Losse zegels van b v 2 - en 7 50 Mk Interessante kaarten van Groenland met 
een fraai Kerststempel normale prijs 5 - Mk En nog meer' 

Gratis bij bestelling binnen vijf dagen! 
WIJ geven u een waardevol geschenk cadeau als u dit pakket binnen 5 dagen 
bestelt een zeldzaam Churchill-herdenkingsblok netto-waarde 16,- Mk. plus 
een postfns luchtpost-schilderijenblok netto-waarde 24,- Mk., bij elkaar dus 
Michel-netto 40,- Mk. dus meer dan u voor het gehele pakket betaalt Deze 
twee blokken ontvangt u er bij bestelling binnen 5 dagen bij! Bestel dus nog 
vandaag u hebt dertig dagen recht om terug te zenden. 

Dit gehele liquidatie-pakket zoals hiervoor omschreven met een waarde volgens de 
Michel-netto-catalogus van ƒ555,— krijgt u voor onze sensatie-prijs van ƒ36,65 
franco toegezonden met een fraaie frankering Bij rembours de kosten daarvan extra Een 
specificatie van de inhoud voegen wij bi) zodat u kunt controleren dat wij mets te veel 
beloofd hebben Er is slechts een beperkt aantal pakketten beschikbaar Onder voorbe
houd van uitverkocht zijni U betaalt slechts 6% van de netto-catalogus-waarde Vergeet 
niet binnen 5 dagen te bestellen, dan ontvangt u gratis de twee waardevolle motiefblok-
ken er bij netto-catalogus-waarde 40,- Mk. Een heel unieke aanbieding waar u gebruik 
van moet maken U kunt binnen dertig dagen terugsturen Bestelnummer 395/D' met 
DBZ-verhaal 

De DBZ (Deutsche Zeitung fur Biiefmarkenkunde) testte een pakket van Wei
bel en kwam tot de volgende conclusie Deze zending uit Denemarken kan 
men met een gerust geweten als een verheugend lichtpuntje aanduiden. 
Predikaat: volledig aan te bevelen, voora! voor motiefverzamelaars. 
De DBZ IS een van de grootste en bekendste postzegeltij ds chrtf ten van Eurooa m^ 

Lid van de P.T.s., London. 

Fredensgade 20 
DK-8000 Aarhus C 
Denemarken 
Postgiro: 
Arnhem 2999576 



60 m. Onderzoek naar beweging planeten 
met behulp van sextant. 
60 m. Bewijs voor wet van gewichtloos
heid, zonder welke onderzoek in de 
ruimte onvoorstelbaar. 
60 m. Portret Sir Isaac Newton 
(1643-1727). 
60 m. Spectrum van licht; spectrum van 
regenboog. 
60 m. Aantrekkingskracht van aarde; val 
van lichamen. 
60 m. Wet voor beweging van sterren. 
60 m. Pioneer 10 richting Jupiter. 
Alle zegels in een blokje samengedrukt. 
7-5-'77. Voorhistorische dieren. 
10 m. Mongolemys elegans, schildpad, 
tachtig miljoen jaar voor onze jaartelling 
in Cobi-woestijn. 
20 m. Embolotherium ergiliense: dertig tot 
veertig miljoen jaren geleden. 
30 m. Psittacosaurus mongoliensis, vlie
gende draak uit krijtperiode. 
40 m. Enthelodon, dertig miljoen jaren ge
leden. 
60 m. Spirocerus kiakhtensis, primitieve 
antiloop, een tot twee miljoen jaren gele
den. 
80 m. Hipparion, primitief paard, zeven 
miljoen jaren geleden in Europa en Azië. 
1.— t. Bos primigenius, oeros uit Azië en 
Europa, 700.000 jaar geleden. 
20-5-'77. Wereldpostzegeltentoonstelling 
Amphilex 77. 
4.— m. Nederland nummer 1 en Mongolië 
nummer Yvert 14 op zegel, rand met zeil
schip op volle zee. 

NAURU 
Afbeelding zegel gemeld in juni, biz. 487. 

NEPAL 
24-1-'77. Bloemenserie. 
30 p. Meconopsis grandis. 
30 p. Cardiocrinum giganteum. 
30 p. Megacodon stylophorus. 
18-2-'77. Herdenking Kaji Amarsingh Ta-
pa. 

10 p. Portret Nepalese vechter voor de 
onafhankelijkheid (1807-1877). 
3-5-'77. Herdenking geboortedag Boed
dha. 
30 p. Uitgegraven ruïnes van Kapilvastu, 
deel versterkte stad Tilaurakot en stenen 
beeldje van vrouw. 
5.— r. Ashokan zuil in Lumbini, tekst 
waarin geboorte van Boeddha Sakyamini 
verteld wordt tijdens bezoek van koning 
Ashoka aan dorp Lumbini. 

NICARAGUA 
30-6-'77. Vijftig jaar National Guard; 
overdruk van de in 1961 uitgegeven zegels 
twintig jaar militaire academie, 1961. 
60 op 20 c. Yvert 425: generaal C. L. Mul-
lins, presidenten Anastasio Somoza en 
Franklin D. Roosevelt. 
70 op 25 c. Yvert 426: vlaggen van Nicara
gua en militaire academie. 
1.05 C op 30 c. Yvert 427: directeuren 
academie: F. T. Cruse, L. Bartlett, J. F. 
Creco, Anastasio Somoza Debayle, F. 
Boza en Elias Monge. 
1.50 C op 35 c. Yvert 428: dragers met 
vlaggen van Nicaragua en academie. 
2.— C op 40 c , Yvert 429: Embleem aca
demie. 
5.— C op 45 c. Yvert 430, Portretten hui
dige president Anastasio Somoza en Luis 
Somoza. 

NIEUW CALEDONIE 
23-5-'77. Orchideeën. 
22 fr. Phajus daenikeri. 
44 fr. Dendrobium finetianum. 
25-6-'77. Filatelie op school. 
35 fr. Verschillende formaten postzegels, 
jongenskop en palmbomen. 
16-7-'77. Natuurbescherming. 
20 fr. 

NIEUWE HEBRIDEN 
1-7-'77. Nieuwe muntsoort: de interna
tionale goudfranc wordt verwisseld voor de 
franc van de Nieuwe Hebriden (F.N.H.) 
Hulpuitgifte, door opdruk op bestaande 
zegels, serie 1972. 
5 fnh op 5 ge. Ceremonieel kapsel, Yvert 
326. 
10 fnh op 10 ge. Vogel, Yvert 327. 
15 fnh op 15 ge. Beeldhouwwerk, Yvert 
328. 
20 fnh op 20 ge. Inlandse vogel, Yvert 329. 
25 fnh op 25 ge. Schelp Cribraria fisheri, 
Yvert 330. 
30 fnh op 30 ge. Schelp Oliva rubrolabiata, 
Yvert 331. 
35 fnh op 35 ge. Vogel, Yvert 332. 
40 fnh op 65 ge. Schelp Strombus plieatus, 
Yvert 333. 
50 fnh op 1.- gfr. Twee beelden, Yvert 
334. 
70 fnh op 2.-gfr. Vogel, Yvert 335. 
100 fnh op 3.- gfr. Ceremoniële haar
dracht, Yvert 336. 
200 fnh op 3.- gfr. Schelp Turbo marmora-
tus, Yvert 337. 
500 fnh op 10.- gfr. Zegel uit 1975: stier, 
Yvert 408. 
Zegels zowel met Engelse als met Franse 
tekst. 

NIEUW ZEELAND 
Juni '77. Hulpuitgiften. 
7 op 3 c. en 8 op 4 e. Opdruk op rollen-

zegels type vlinders en motten; oude 
waarden met zwarte vierkanten wegge
werkt. 
3-8-'77. Gezondheidsserie met toeslag. 
7 + 2 e. Meisje speelt met vogel. 
8 -I- 2 c. jongen bestudeert kikker. 
10 + 2 e. Meisje met vlinder. 
Ook blokje, waarin serie twee maal voor
komt. 

NIGER 
7-6-'77. Kunst- en volkstradities. 
40 fr. Guirka tahoua, dans met speren. 
50 fr. Maifilafili, traditionele dans. 
80 fr. Naguihinayan loga, muziek en dans. 
7-7-'77. Cavalerie van traditioneel opper
hoofd. 
40, 50 en 60 fr. 

NIGERIA 
Afbeelding zegel gemeld in april, bIz. 273. 

NIUE 
7-6-'77. Zilveren regeringsjubileum ko
ningin Elizabeth van Engeland. 
1.— $. Officiële kroningsportret koningin. 
2.— $. Koninklijke regalia met kroon van 
St. Edward. Blokje met de twee zegels en 
vlaggen van beide landen. 

NORFOLK EILAND 
5-7-'77. Vierde gedeelte nieuwe gebruiks-
serie. 
3 e. Agathia asterias jowettorum. 4 e. Cyn
thia kershawi. 
2.— $. Cepora perimale perimale. 

OEGANDA - zie Kenia 
30-6-'77. Honderd jaar kerk van Oeganda. 
50 e. Eerwaarde Apolo Kivebuluaya doopt 
baby. 
1.— sh. Kathedraal van Kampala. 
2.— sh. Eerste kathedraal. 
5.— sh. Dienst in open lucht. 
Blokje met alle vier zegels. 

OPPER VOLTA 
Juni '77. Winnaars Olympische spelen in 
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AUTOMAATBOEKJES 
Nederland postfris 

FfeD 
De gtfodienst woert graag uw opdracHten ' j i ' 

Zorgt u en ioo ' dat j w tego«J toere.kefd i ̂ ' ' 
1 

CJIDIICSI 
[JIQ IIX 

Nrs. NVPH 
56 
57 
58 
59 
59a 
60 
61 
61a 
61b 
62 
62a 
63 
63a 
64 
&4a 
65 
65a 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
de meeste 
combinat ies 
zijn Iverbaar, 
gaarne manco 
li jst. 

Nrs. Rooy/Hal l 

22,50 
2 1 , — 
10,— 
12,— 
9,50 

14,— 
17,50 
8,— 

20,— 
8,50 

14,— 
22,50 
22,50 
38.— 
17,50 
16,— 
22,50 
32,5U 
22,50 
50,— 
11 ,— 

4,50 
11 ,— 
3,50 
3,50 
2,50 
2,50 
4,— 
4,— 

1H 
1Mx 
IMy 
IMz 
2H 
2Mx 
2My 
2Mz 
3y 
3a 
4y 
4z 
5m 
5n 
6a 
6b 
6c 

2 1 , — 
110,— 
30,— 

140,— 
22,50 
90,— 
30,— 
40,— 
12,— 
9,50 

10,— 
16,— 
14,— 
14,— 
17,50 

300,— 
90,— 

6d 
6e 
6eF 
6fFp 
6fFq 
7a 
7b 
7bF 
8a 
8a F 
8b 
8bF 
8c 
8c F 
9a 
9aF 
9b 
9c 
9d 
9dF 
9e 
9e F 
9f 
9fF 
9g 
9gF 
9h 
9hF 
10a 
10aF 
10bF 
11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14b 
15a 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
23a 
23b 

Telb lok 
3y 

70,— 
25,— 
8,— 

12,— 
20,— 
8,50 
8,50 

14,— 
22,50 
22,50 
22,50 
22,50 
90,— 
90.— 
38,— 
22,50 

425,— 
125,— 
210,— 
175,— 
175,— 
300,— 
260,— 
250,— 
90,— 

125,— 
40.— 
17,50 
16,— 
22,50 
32,50 
32,50 
40,— 
22,50 
50,— 
12,50 
11 ,— 
8,— 
6,— 
4,50 

11 ,— 
11 ,— 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
2,50 
2,50 
4,— 
4,— 
4,— 
4,— 

35,— 

3a 
4y 
4z 
5m 
5n 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
6e F 
6fFp 
6fFp 
7a 
7b 
7bF 
8a 
8aF 
8b 
8bF 
8c 
8cF 
9a 
9aF 
9b 
9d 
9e 
9f 
9fF 
9g 
9gF 
9h 
9hF 
10a 
lOaF 
lObF 
11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14b 
15a 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 

Diversen 

22,50 
35,— 
d.p. 

35,— 
3 5 , -
55,— 

750,— 
2 2 5 , -
175,— 
76,— 
3 0 , -
20,— 
25,— 
20,— 
20,— 
24,— 
40,— 
45.— 
45,— 
d.p. 

125,— 
125,— 
75,— 
75,— 

950,— 
450.— 
375,— 
550,— 
5 2 5 , -
225,— 
275,— 

55,— 
25,— 
30,— 
35,— 
35,— 
50,— 
60,— 
24,— 
55,— 
2 0 , -
20,— 
10,— 
9,— 
7,50 

14.— 
14,— 
6,— 
6,— 
5,— 
5,— 

6e gestem
peld 12,50 1 

9b gestem
peld 150,— 
9e gestem
peld 85,— 
9eF gestem
peld 150,— 
9g gestem
peld 45,— 
9h gestem
peld 20,— 
1H kaft 1 25,— 
1H kaft 10 25,— 
2H kaft 1 60,— 
2H kaft 10 50,— 
Ren. strepen 
2H a 3 100,— 
2H d 2 110,— 
3yD 60.— 
3yW blauw br. 

30,— 
3yW bruin 30,— 
3yW paars 20,— 
3yW bruin Tel . 

100,— 
4yD paars 22,50 
4yW paars 20,— 
4Z paars 40,— 
4Z bruin 40,— 
4Yw paars Tel . 

85.— 
Snij l i jnt jes 
6fFq S 30,— 
6fFq B 30,— 
lOa/IOAf/IObF 
div. sni j l i jnt jes 
aanwezig 
9h ongel idg 

80,— 
15a andr. kruis 
1.6 mm 12,— 
15a id. Te l . 30,— 
lObF paartje 
gekapt te lb lok 

125,— 
17a kaft. 
br. grijs 12.50 
Plaatfouten 
7b rasterstr. 

20,— 
7bF rasterstr. 

20,— 
9g rep.poot 

2 0 0 . -
9h rep.poot 

5 5 . -

A l l e a u t o m a a t b o e k j e s t e v e n s t e k o o p g e v r a a g d , g o e d e p r i j z e n . 

ftanbod g e l d i g v o o r z o v e r d e v o o r r a a d strel<t , p o r t o e x t r a , e c h t e r 
f r a n c o v a n a f ƒ 2 5 0 , — o p d r a c h t . P r i j z e n i n c l . B T W . P o s t g i r o 
2 7 1 0 4 0 . 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 149 - Halfweg N-H 

te l : 020-19 41 97 b.g.g. 02908-39 66 
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SPECIALE KATALOGUS 
AUTOMAATBOEKJES 

NEDERLAND 

Ê Speciale 

|D1 
Katalogus o 

■D 
O 
Z 

197778 
DE ROOY/HALI 

NU OVERAL VERKRIJGBAAR 

taBö 
solide stalen brandkast 
D e z e r u i m e b r a n d k a s t Is d e 
g o e d k o o p s t e o p d e e u r o p e s c h e 
m a r k t . 

S l e c h t s ƒ 1 1 7 5 , - e x c l . b t v ^ . 

D a a r v o o r k r i j g t u d a n e e n 
b i j z o n d e r g o e d e b e s c h e r m i n g 
v a n u w k o s t b a r e 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 ( g e w i c h t 2 8 7 k g ) . 

L e v e r i n g u i t v o o r r a a d , 
f r a n k o t h u i s ( g e l i j k v l o e r s ) . 
A f m . : 1 8 0 X 1 0 0 X 6 0 c m 

U i t v o e r i g e d o k u m e n t o t i e v a n 
o n z e k o l l e k t i e i m p o r t 
k a n t o o r m e u b e l e n l i g t v o o r 
u k l a a r . 

Z U P A , K a d i j k s p l e i n 1 
p a k h u i s 4 8 ^ A m s t e r d a m 
t e l . ( 0 2 0 ) 6 7 8 7 3 

U weet, dat voor elke verzamelaar , , H a w i d k l e m S t r O k G I l " 
tiet ideale middel is voor het opbergen van postfnsse zegels. Leverbaar zijn 
de volgende maten in zwart en wit. Pakjes ä 25 stroken, lengte 21 cm. 

H o o g t e 2 1 , 2 4 , 26 , 2 7 , 5 , 2 9 , 3 0 , 31 e n 3 3 m m p. p a k ƒ 3 ,60 
H o o g t e 36 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 4 , 4 8 , 4 9 , 52 en 5 5 m m p. p a k ƒ 4 , 7 5 
P a k j e s ä s t roken , t w e e z i j d e n d ich t : 2 1 0 x 66 , 2 1 0 x 70 
2 1 0 X 8 6 , 130 X 85 , 148 x 105 e n 1 6 0 x 1 2 0 m m per p a k ƒ 3 ,60 
P a k j e è 7 s t r oken , t w e e z i j den d ich t ; 2 1 0 x 1 7 0 m m p. pak ƒ 4 . 7 5 
H a w i d k l e m s t r o k e n s n i j d e r ƒ 4 . 7 5 , H a w i d S i m p l e x h e f b o o m s n i j a p p a -
raa t ƒ 2 3 . 1 0 , H a w i d S p e c i a a l H e f b o o m s n i j a p p . ƒ 3 3 . 3 5 ; t u b e l i jm 
ƒ 1.15 

Bij bestelling vermelden zwart of wit. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen. Bij 
een bestelling van 10 pakjes of meer worden u de klemstroken portvrij toe
gezonden en u krijgt 1 0 % korting. 

Postzegel handel J. VAN MASTRIGT 
Botersloot 20 - Rotterdam-1 - Tel. (010) 14 35 80 - Giro 661478 
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Mont rea l : namen winnaars gedrukt op 
eerder uitgegeven zegels. 
30 fr. Lasse Vi ren. 
55 fr. Alwin Schockemöhle. 
75 fr. Johanna Schaller. 
150 fr. Tadeusz Slusarski. 
200 fr. Nadia Comaneci . 
Blokje van 500 fr. Frank en Alf Hansen. 
20-6-'77. Opslagplaatsen voor gierst. 
5 fr. Puntvormig toe lopend gebouw, Sa-
mo. 
35 fr. Vierkante opslagplaats, Boromo. 
45 fr. Ronde toren op stenen, Banfora. 
55 fr. Ronde opslagplaats op palen, Mossi. 
20-6-'77. Tassen. 
30 fr. Ronde tas met beugel , Cou in . 
40 fr. Vierkante tas met ronde deksel, Bis-
sa, 
60 fr. Vierkante open tas met draagbeugel, 
Lobi. 
70 fr. Tas met f lexibele s lu i t ing, Mossi. 

tewtuwt H mn mu 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 
8-6-'77. Serie bescherming f lora en fauna. 
5 t. Gal l icolumba jobiensis. 
7 t. Goura victoria. 
15 t. Ot idiphaps nobi l is. 
30 t. Ptil inopus aurant i i f rons. 
50 t. Ducula zoeae. 
9-8-'77. Vi j f t ig jaar padvinderi j voor meis
jes. 
7, 15, 30 en 35 t. Vier verschil lende fasen 
in ontwikke l ing van padvinder i j voor meis
jes op Papoea en Nieuw Guinea. 

PENRHYN 
Afbeelding zegel gemeld in mei, biz. 399. 

PERU 
17-5-'77. Wereld te lecommunicat ie dag. 
20.— s. Embleem met gedrukt circuit en 
embleem ITU. 
Hulpui tg i f ten. 
10.— s. op 3.80 s., 20.— s. op 3.60 s. en 
100.— s. op 3.80 s. 
Verschi l lende eerder uitgegeven zegels, 
waarvan oude waarde doorgehaald. 

POLYNESIE 
23-5-'77. Derde symposium van Miami . 
25 fr. Koraalkl ippen: Acropora. 
33 fr. Koraalkl ippen: Poci l lopora. 
9-6-'77. Dienstzegels. 
1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 15, 18, 20, 25, 35, 50, 
100 en 200 fr. Verschi l lende inlandse 

v ruchten , samen met deel van boom 
waaraan ze groeien. 
18-6-'77. V i j fde verjaardag gedenkteken 
generaal De Gaulle van Frankrijk. 
40 fr. Afbee ld ing geli jk aan zegel van 
Frankrijk voor deze gelegenheid uitgege
ven. 
14-7-'77. Dans van Tahit i . 
27 fr. Danseres in klederdracht en orkest. 

RHODESIE 
20-7-'77. Rhodesië gezien door ogen van 
kunstenaars. 
3 c. Gezicht op Kyle meer, Joan Evans, 
geboren 1905. 
4 c. Gezicht op Chimanimani bergen van 
Pork Pie heuvel , Melsette. 
6 c. Rotsen bi j Bonsor Reef, Alice Blanche 
Balfour. 
8 c. , ,Dwa la" bi j Duivelspas, Balfour 
(1850-1936). 
16 c. Z imbabwe. 
24 c. Vogelv luchtopname van Victoria wa
terval len, John Thomas Baines (1820-1875). 

ROEWANDA 
21-5-'77. Tien jaar Internationale raad 
Franse taal. 
50 fr. Paleis, waar vergadering gehouden. 
23-5-'77. Were ld telecommunicat iedag. 
20 c. Gr ieken en Romeinen gebruikten 
vuur, om boodschappen over te brengen, 
de Afr ikanen de tam-tam. 
30 c. Acht t iende-eeuwse toren met 
schoepen o m boodschappen over te 
b rengen; postrui ter. 
50 c. Morse on tdek t elektr ische telegraaf 
en ontwikke l t morse-alfabet. 
1 . — fr. Gebroeders John en Jacob Brett 
leggen de eerste kabel onderzee van Cape 
Gris Nez naar Gap Souther land. 
4 .— fr. Moderne te lecommunicat ie : radio, 
televisie en te le foon. 
18.— fr. Amerikaans schip Kingsport spe
ciaal Ingericht voor ontvangen van gege
vens uit ru imte, satelliet Marots. 
26.— fr. Satelliet en speciale antenne voor 
opvangen van signalen. 
50.— fr. Satelliet Mar iner I I , v lucht naar 
Venus. 
26-5-'77. Wereldpostzegel tentoonstel l ing 
Amphi lex 77. 
Blokje 40.— fr. Reprodukt ie schilderi j , ,De 
Nachtwacht" van Rembrandt, 1642. 
Blokje 60.— fr. Haven van Amsterdam, 
Wi l lem van de Velde, de jongere. 
13-6-'77. Herdenk ing geboortedag Peter 
Paul Rubens (1577-1640). 
20 c. Fragment bek l imming Calvarieberg, 
1636. 
30 c. Veroorde l ing van Paris. 
50 c. Maria de Medicis, koningin van 
Frankri jk. 
1 . — fr. Negerhoofden. 
4 .— en 26.— fr. Tript iek St. I ldefonce. 

8.— fr. Helene Fourment en haar k inde
ren. 
60.— fr. Helene Fourment. 
27-6-'77. Aankomst, na een jaar, van Vi 
k ing op Mars, 20 juli 1976. 
Blokje 100 fr. Met ruimtecapsule op Mars
bodem, sterrenhemel en ontvangstanten
ne. 

Il 

SALOMONS EILANDEN 
Afbeeld ing zegel gemeld in jun i , bIz. 489. 
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SAOEDI ARABIE 
Einde '76 en begin '77 z i jn de volgende 
gebruikszegels verschenen, zonder pre-
ciese datum van uitgi f te. 
5, 10, 20, 25, 30, 40 en 45 h. Ol ieboorp la t 
fo rm Al-Khafj i . 
30-10-'76. Arabische topconferent ie in 
Riyadh. 
20 h. Portretten van zes Arabische leiders 
en embleem Arabische Liga. 
28-11-'76. Were ld gezondheidsdag. 
20 h. Embleem W . H . O . op schi ld en oog 
(voorkomen van b l indheid) . 
Januari '77. Vijft igste verjaardag. Aanbren
gen n ieuwe bedekk ing op de heil ige 
Ka'aba in Mekka. 
20 h. Aanbrengen n ieuwe bedekk ing, 
sp innewie l , weefgetouw en weefspoel . 
18-2-'77. Conferent ie over jur isprudent ie . 
20 h. Embleem met schild en tekst. 
25-2-'77. Islamitisch wetscol lege. 
4 .— p. Embleem, gezicht op toren en 
hanglamp. 
3-3- '77. N ieuwe gebruikszegels. 
20 en 80 h. Portret kon ing Khalid (op dag 
van uitgi f te ingetrokken wegens fout in 
tekst). 

SENEGAL 
Mei '77. Zegels voor dienstpost. 
60 fr. Baobab boom = gel i jk aan zegel, 
uitgegeven in 1966. 
Mei '77. Strijd tegen bosbranden. 
40 fr. Verbrande boom, in vo rm van v lam. 
60 fr. Brandweerwagen, speciaal voor 
bosbrand. 
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ZWITSERLAND 
2de serie gelegenheidszegels 1977 

Postzegels brengen in een Idein formaat 
een veelzijdig beeld van de gehele wereld. 

Verrijk uw verzameling met 
Zwitserse zegels per abonnement. 

Datum van uitgifte: 25 augustus 1977. 

WERTZEICHENVERKAUFSSTELLE PTT 
Parkterrasse 10  CH3030 Bern 

Zendt mij a.u.b. uw leveringsvoorwaarden NM 

Naam Voornaam 

Straat 

Nr. Postdistrict Plaats 

De levering van onze postzegels bij abonnement zijn portvrij 

Wij verzorgen de best „verzorgde" 

PRIJSCOURANT 

met duizenden aanbiedingen, geïllustreerd met 
honderden foto's, voor ell<e verzamelaar... 
ell<e maand . . . gratis. 

POSTZEGELHANDEL G. L. VAN TOOR 
POSTBUS 26  GORREDIJK (FR)  TELEFOON 05166261 

NEDERLAND 
EN 

OVERIGE LANDEN 
TE KOOP GEVRAAGD 

Postzegelhandel 
Drs. C. Quirijns 

Discretie verzekerd. 

AMSTERDAM ■ ROKIN 87 Ie ETAGE 
TEL. 020-231233 b.g.g. 035-19470. 

De gehele week geopend en zaterdag van 11 tot 4 u. 
Maandagmorgen gesloten. 

AUTOIVIAATBOEKJES 
VOOR ZOVER VOORRADIG IN ALLE 
UITVOERINGEN EN VARIËTENTEN 

LEVERBAAR TEGEN 
KATALOGUSPRIJZEN 

(DE ROOYHALI) 19771978 
KATALOGUS 77/78 

ƒ 10,— + ƒ 1,7a porto 
HANDBOEK AUTOMAATBOEKJES 

ƒ 17,50 + ƒ 2,75 porto 

STUDIO POST 
POSTBUS 8 HEERHUGOWAARD 
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17-5-'77. Wereld telecommunicatiedag. 
80 fr. Telefoontoestel temidden van land
bouw, industrie, scheepvaart en huizen
bouw. 
100 fr. Embleem telecommunicatie: ge
drukte draden. 
21-5-'77. Tien jaar Internationale raad 
Franse taal. 
65 fr. Embleem met wapen. 
250 fr. Paleis, waar vergadering gehouden. 
4-6-'77. Wereld postzegeltentoonstelling 
Amphilex. 
50 fr. Vrouw roeit op rivier; beeld in vorm 
van klomp. 
125 fr. Sengalese marktvrouw, in vorm van 
tulp. 
25-6-'77. Operatie Viking op Mars. 
300 f r. 

SEYCHELLEN 
luli '77. Eerste gedeelte nieuwe gebruiks-
serie. 
40 c. Koraalriffen. 
1.— r. Inlandse diersoort. 
1.25 fr. Inheemse stern. 
1.50 r. Vliegende hond. 

SINGAPORE 
16-7-'77. Honderd jaar postspaarbank. 
10 c. Embleem postspaarbank. 
35 c. Grafische voorstelling middelen van 
bank. 
75 c. Grafische voorstelling postcheque-
en girodienst. 
8-8-'77. Tien jaar Vereniging van 
Zuidoost-Aziatische landen. 
10 c. Vlaggen vijf landen, die deel uitma
ken van ASEAN. 
35 c. Landbouw in vijf landen. 
75 c. Industrie in de vijf landen. 

SINT CHRISTOFFEL 
Juni '77. Tweehonderd jaar Moravische 
missie op eiland. 
4 c. Gebouw missie in Estridge. 
20 c. Symbool voor missie. 
40 c. Missiegebouw in Basseterre. 

SINT HELENA 
23-8-'77. Driehonderdste verjaardag be
zoek Halley aan Sint Helena. 
5 p. Detail komeet van Halley uit tapijt van 
Bayeux. 
8 p. Sextant, einde zeventiende eeuw. 
27 p. Halley tegen achtergrond van Hal-
leyberg. 

SINT VINCENT 
2-6-'77. Nieuwe waarden gebrulksserie. 
1, 2, 3, 5, 6, 12 en 15 c , 10.— $. Zegels 
gelijk aan die van lopende serie, nu met 
jaartal ,,1977" aan de voet. 

Juni '77. Carnaval 1977. 
5, 10, 15 en 20 c , 1.— $. Overdruk: ,,Car
naval 1977 - June 25-July 5" op zegels van 
uitgifte vissen. 

SINT VINCENT GRENADINEN 
2-6-'77. Nieuwe uitgifte zegels van ge
brulksserie. 
10, 15, 20, 25 en 35 c , 2.50 en 5.— $. Ze
gels uit normale gebrulksserie, nu met het 
jaartal ,,1977" aan de voet gedrukt en ver
beterde naam ontwerper. 

SOEDAN 
20-7-'77. Herdenking vijfde verjaardag na
tionale eenheid. 
21/2, 4 en IOV2 pt. 

SRI LANKA 
11-6-'77. Herdenking Siddi Lebbe 
(1838-1898). 
1.— r. Portret rechtsgeleerde, die ijverde 
voor Arabisch als voertaal in Sri Lanka. 

SURINAME 
26-5-'77. Amphilexvelletje. 
Souvenirvel met sierrand, waarin twee ze
gels van 25 c. en twee zegels van 30 c. 
(vogels) uit permanente serie. 
8-6-'77. Serie tropische vissen. 
1 c. Liopropoma carmabi. 
2 c. Holacanthus ciliaris. 
3 c. Opistognathus aurifrons. 
4 c. Anisotromus virginicus. 
5 c. Gramma loreto. 
60 c. Chaetodon striatus. 
90 c. Bodianus pulchellus. 
120 c. Centropyge argi. 

SWAZILAND 
8-8-'77. Rotstekeningen. 
5, 10, 15 en 20 c. Vier verschillende teke
ningen van dieren en mensen, gevonden 
in hoogvlakten, getekend 1700-1850. 
Ook blokje, met de vier zegels, randteke-
ning en tekst. 

SYRIË 
Aanvullende waarde gebrulksserie. 
20 p. Bronzen olielamp in vorm van paard. 
Vijfde conferentie van niet gebonden lan
den. 

40 p. Vijf menselijke figuren voor wereld
bol, olijftak. 
60 p. Pijl dringt in verdedigde muur. 
Zesde verjaardag beweging zesde novem
ber. 
35 p. Twee hoofden als symbool voor 
ontwerp en constructie. 
Vijfde Arabische sporttoernooi. 
5 p. Voetballen. 
10 p. Zwemmen. 
25 p. Hardlopen. 
35 p. Handballen. 
50 p. Speerwerpen. 
Blokje 100 p. Springen voor paarden. 
Vijfentwintigste internationale jaarbeurs 
van Damascus. 
10 p. Steengoed. 
25 p. Weven van kleedjes. 
30 p. Smeden van zwaard. 
35 p. Strovlechten en maken van manden. 
100 p. Houtsnijwerk en draaien van hout. 
Internationale bloemententoonstelling, 
Damascus. 
5 p. Tulpen. 
15 p. Asters. 
20 p. Orchideeën. 
25 p. Irissen. 
35 p. Kamperfoelie. 

Industriële en landbouwtentoonstelling, 
Aleppo. 
25 en 35 p. Katoenbal en schoorsteen. 
10-4-'77. Eenendertigste verjaardag eva
cuatie. 
100 p. Ruiters met speer, detail van schil
derij. 

TANZANIA - zie Kenia + Oeganda 
30-6-'77. Honderd jaar kerk van Oeganda. 
50 c. Eerwaarde Apolo Kivebululaya doopt 
baby. 
1.— sh. Kathedraal van Kampala. 
2.— sh. Eerste kathedraal. 
5.— sh. Dienst in de open lucht. 
Blokje met alle vier zegels samengedrukt. 

TOGO 
17-5-'77. Tien jaar Internationale raad 
Franse taal. 
50 en 60 fr. en blokje met de twee ze
gels ter ere van Victor Hugo, uitgegeven 
op 26-2-'77, gemeld in april '77, met op
druk: ,,10eme Anniversaire du Conseil In
ternational de la Langue Fran^aise". 
11-7-'77. Ontwikkeling op landbouwge
bied. 
50 f. Nationale landbouwschool in Tove. 
60 f. Op palen staande silo, voor opslag 
granen. 
100 f. Mensen bewerken land op traditio
nele manier. 
20 f. Moderne landbouw: tractor bewerkt 
land. 
Blokje met de twee hoogste waarden. 
8-8-'77. Herdenking geboortedag Peter 
Paul Rubens (1577-1640). 
15 fr. Landschap met wagen bij zonson
dergang, 1625-1638. 
35 fr. Uitwisseling prinsessen in Hendaye, 
1623. 

mftmmm/mf^mmmm 
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ISRAËL 
postfr is zonder plakker 
ful l - tab 

^-r-t-i-wlt 
e-^^tSilr a.^^^r'^B : ft:<i^ 

llPi^aa2^»sSMl: 

/6 
7/9 
10/14 
10a/14a 
15 
16 
17 
18/20 
21/26 
22a/25a 
27/28 
27a/28b 
29/30 
31 
32/33 
34 
35/46 
36a/44b 
47 
48 
49 
50/51 
52/54 
55 
56/58 
59 
60/62 
63 
64/67 
68/69 
70 
71 
72 
73/75 
76 
77 
78/81 
82/83 
84 
85 
86/87 
88 
89 
90 
91 
92/97 
98/01 
102 
103/14 
103a/11l£ 
115 
116 
117 
118 
119/21 
122/24 
125 
126 
127/29 
130 
131/34 
135 
136 
137 
138/41 
142 
143/46 
147 
148 
149/51 
152 
153 
154/56 
157/59 
160 
161/70 
171/72 
173/74 
175 
176/78 
179 

800,— 
d:p. 

725,— 
240,— 
175,— 
200,— 
275,— 

1750,— 
295,— 
250,— 
300,— 
250,— 

1500,— 
85,— 

200,— 
200,— 

52,50 
65,— 

7 5 0 , -
100,— 

2 0 . -
3 5 0 , -
350,— 

2 0 , -
17,50 

725.— 
85,— 
70,— 
98,— 
52,50 
62,50 
20,— 
9,— 

2 8 , -
18,50 
22,50 

8.50 
10,50 
4,75 
0,60 

17,50 
5,50 
3,75 
2,50 
2,25 
8,— 
2,— 
0,60 
7,50 

135,-
5,50 
1.25 
0,50 
0,75 
1,25 
2,50 
1 , — 
0,60 
1,40 
0,90 
3,75 
1 , — 
1,25 
0,65 
2,25 
7,— 
3,25 
1 , — 
1 , — 
2,40 
2,— 
1 . — 
3.50 
7 — 
2.50 
9.— 
3.— 
2.20 
3.— 
5.25 
2,50 

1 

! Vt3tJ til» tl 

1 » t l > » « l » y i n w 

1 

180 1 5 , -
181 3,— 
182 2 , -
183/95 17,50 
187C/89C 40,— 
196/98 3,25 
199 3,— 
200 2,25 
201/03 5,50 
204 2,75 
205 14,— 
206/07 14,— 
208/10 2 — 
211 2,— 
212 2,— 
213/14 6,50 
215/16 6,— 
217 3,50 
218/20 12,50 
221 4,50 
222/25 3 , -
226 3,— 
227 3,— 
228/29 4.50 
230 4,50 
230a 60.— 
231/33 17,50 
234 7,— 
234a 125.— 
235/37 1 2 . -
238 3.— 
239/42 3.— 
243 47.50 
244/47 13.— 
248 0.60 
249/51 7.— 
252/55 4,50 
256 3,75 
257/59 8,— 
260/61 6,50 
262 2,60 
263 1,65 
264 17,50 
265/67 10,— 
268 3,— 
269/72 8,— 
273 1.75 
274 2.60 
275 2.20 
276 2.50 
277/78 2.25 
279/84 6 , -
285 1 ,— 
286/89 1,50 
290/99 12,— 
294C/96C 40.— 
300 3,— 
301 1,— 
302/04 2,50 
305/0 9 1,20 
310 6 , -
311/15 5,— 
316/21 27.50 
322 0.70 
323/26 3.75 
327/29 8.50 
330/32 4,50 
333 2,— 
334 2,— 
335/37 4,— 
338/40 3.— 
341/45 4,50 
346/48 3,— 
349/50 1,60 
351/53 2,— 
354 2,— 
355 1,75 
356 1 . — 
357/58 1.75 
359 0.90 
360 1.65 

361 
362 
363/67 
368 
369 
370 
371/73 
374 
375/76 
377 
378 
379/84 
385/89 
390 
391/92 
393 
394/98 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
40S 
406 
407 
408/10 
411/12 
413 
414/16 
417 
418/22 
423 
424/26 
427 
428 
429/31 
432 
433/35 
436/39 
440 
441/44 
445/47 
424a/381a 
vel 1/2 
448/50 
451 
452/56 
457 
458/61 
462/64 
465/68 
469/73 
474/76 
477 
478 
479/82 
483 
484 
485 
486 
487 
488/91 
492/95 
496/98 
295a/424a 
499/01 
502 
503/05 
506/11 
512 
513 
514 
515 
516/21 
522/24 
525 
526 
527/28 
529/30 
531/32 

- » -r 

1,75 
0,75 
4,— 
1,50 
0,80 
0,90 
6,— 
1,25 
2,25 
1.75 
4.— 
5.25 
4,— 

1 0 . -
1,75 

15.— 
1,50 
1 , — 
2,50 
0.50 
3.75 
1.25 
5,— 
3,— 
0,50 
1 , — 
3,75 
3,50 
2,— 
3,50 
1 , — 
3,75 
1,60 
3,50 
3,50 
2,— 
8,— 
1 , — 
3,50 
2,— 
2,— 
6,— 
2,75 

85,— 
7 — 
1.20 
4,50 
2,— 

11.50 
8.— 
2.25 
7.25 
4.— 

20.— 
1.60 
4.75 
2,50 
8,— 
2,— 
1,75 
1,75 

15,— 
4,25 
4,— 
9,50 

12,— 
0,50 
1,50 
9,— 
1 , — 
1,50 
0,75 
1,50 
8,— 
2,50 
7 — 
2 -
1,80 
2,— 
1,80 

Nrs. Benco catalogus. Aanbieding geld ig voorzover de 
porto extra, echter franco vanaf ƒ 250,— opdracht . Al 
prima kwraliteit met vol le garantie van echtheid. Pri 
Postgiro 271040. 

J. H. ACKERMANN 
Lutkeitieerweg 149 - Halfweg N-H - Tel. 020-194187 -

533 2,40 
534 1,50 
535/37 6,— 
538 0,50 
539/41 3,25 
542/44 2,25 
545/46 2,50 
547/49 3,50 
550/51 2,50 
652/54 2 — 
555 2,25 
556/58 2,— 
559 3 , -
560/62 3,— 
563/64 2,50 
565/67 3,25 
568/70 4,50 
571 1,75 
572 0,85 
573 0,40 
574 3,20 
575/77 2,50 
578/80 3,25 
581 2,40 
582/84 2 — 
585 1 , — 
Lp. 1/6 750.— 
Lp. 7/8 72.50 
Lp. 9 325,— 
Lp. 10/15 12.— 
Lp. 16 1,75 
Lp. 17 7,50 
Lp. 18/26 42,50 
Lp. 27 5 0 , -
Lp. 28/36 12.50 
Lp. 37 10.— 
Lp. 38/47 12.50 
blok 1 425.— 
blok 2 2.— 
blok 3 65.— 
blok 4 12.— 
blok 10.— 
blok 6 3.50 
blok 7 5.50 
blok 8 15.— 
blok 9 9.50 
blok 10 6.50 
blok11a/C 5.50 
blok 12 4.50 
Port 
12/20 22.50 
Dienst 
1/4 65,— 

Bi) opdracht 
boven f lOOO — 
5% korting. 

Occasions: 
15 ful l - tab 
maar plakker 

100.— 
16 72 tab.p l . 

90.— 
17 '/2 tab.p l . 

1 2 5 . -
18/20 V2 tab. 
plakker 750.— 
48 Vi tab.p l . 

50.— 
52/54 V2 tab. 
plakker 150,— 
Col lect ie 
Israel 1955/1975 
alles ful l - tab 
postfr is 
zonder plakker 
+ blokken en 
Lp. in pracht 
Leuchturm-
album 1150,— 

voorraad strekt. 
e zegels zijn in 
zen inc l . BTW. 

b.g.g. 02908-3966 

TAXATIES TAXATIES TAXATIES 
Wij verzorgen voor u deskundige taxatierapporten voor: 

VERZEKERINGEN 
SUCCESSIERECHTEN 
LIQUIDATIES 

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

Taxatiekosten: 
V2% der waarde en 50 et per km, 
minimumbedrag ƒ 65,— 
Courtagekosten bij bemiddelingen: 5% 

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

Phi l , make laa r - taxa teur H. K U I P E R S 

W/ierdensestraat 31 - Almelo - tel. 05490-15461 

OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 

ENSCHEDE 

HENGELOSESTRAAT 184 POSTBUS 603 
TEL. 053-847500 

45e VEILING 
op 16 en 17 september a.s. in het Parktiotel, 

Hengelosestraat 200 te Enschede. 

Deze veiling bevat pracht materiaal van 

ir NEDERLAND w.o. ook de FDC's nr. 1-25 
-k GRIEKENLAND 
ir ZWITSERLAND 

Ool< diverse andere Europese landen zijn goed vertegenwoordigd. 

Verder een l<eur aan verzamelingen, restanten enz. 

De veilingcatalogus wordt u op aanvraag GRATIS toegezonden. 

Inzendingen voor onze 46e veiling op 25 en 26 november 

kunnen plaats vinden tol 1 oktober. 

POSTZEGELVEILING 't OOSten 

denkt MÉÉR in Uw belang! 

INZENDINGEN KUNNEN DAGELIJKS PLAATSVINDEN. 
VOOR BELANGRIJKE OBJEKTEN BEZOEKEN WIJ U GAARNE 
THUIS 

Ontvangt U onze veilingcatalogus nog niet? 
Een briefkaartje verzekert U van regelmatige 
toezending. 

VRIJWEL ELKE MAAND 
EEN VEILING! ENSCHEDE PERIKWEG 27 

TEL. 053-318824 
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60 fr. Vier negerhoofden, 1620. 
100 fr. Portret Anne van Oostenr i jk , 1624. 
Blokje met twee hoogste waarden en por

tret schilder in de rand. 

TONGA 
47'77. Tiende verjaardag kron ing koning 
Taufa'ahau Topou IV. 
10, 15, 25, 50 en 75 s. gewone post. Voor

en keerzijde van acht munten van Tonga. 
11, 17, 18 en 39 s., 1 . — p. luchtpost. 
Voor en keerzi jde kronings Pa'aanga 
munt. 
20, 40 en 80 s. dienstpost. Kroningsmunt. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
26777 . Uitroeping republ iek. 
20 c. Vlag van gebied. 
35 c. Wapen van gebied. 
45 c. Regeringsgebouwen. 

TRIMIMD& 
TOBAGO 
INAUGURATION o f 
ARCPUBilG 
1ST AUGUST 1976 

« A É « « f t É * « * a * 

V I Ê T  N A , W 

TSAAD 
215'77. Tien jaar Internationale raad 
Franse taal. 
100 fr . Paleis, waar vergader ing gehouden. 
Juni '77. Belangrijke persoonl i jkheden. 
150 fr. Simon Bolivar, Latijnsamerikaans 
bevri jder. 
175 fr. Joseph J. Roberts. 
200 fr. Koningin Wilhe lmina. 
200 fr. Generaal De Gaul le. 
250 fr. Kroning koning in Elizabeth van En

geland. 
300 fr. Koning Boudewi jn en koningin Fa

biola van Belgié. 
Blokje 450 fr. Koningin Elizabeth en prins 
Phil ip. 

TUNESIË 
1ft5'77. Tien jaar Internationale raad 
Franse taal. 
100 m. Gordi jn van vlaggen, twee conver

serende mensen, si lhouet kasteel Sasse

nage uit 1667 bij Grenoble , waar regelma

t ig vergaderingen gehouden worden . 
276'77. Eerste were ld toernoo i voetbal len 
jun ioren. 
150 m. Voetbal len jongeren en embleem. 
97'77. Culturele erfenis. 
10 m. Keerzijde kleine gouden munt waar

schijnli jk geslagen in opdracht van Mahdi 
Obeïd Allah (909934). 
15 m. Zui lvormig gedenkteken, dert iende 
eeuw, Gorjani. 
20 m. Zeventiende eeuwse ver l icht ing met 
bloemenmot ief . 
30 m. Schildering op glas, bloemen en pa

radijsvogel, 1922. 

40 m. Stenen kruik, elfde eeuw. 
50 m. Poort in Sidi Bou Saïd, begin tw in 

tigste eeuw. 

mfi» 
,\s v^ig&t., 

ft«l»» 

TURKS EN CAICOS 
Afbeeld ing zegel gemeld in j un i , biz. 491. 

URUGUAY 
75'77. Vijf t ig jaar Braziliaanse lucht

vaartmaatschappij Varig. 
80 c. Gesti leerd embleem maatschappij. 
206'77. Open ing Art igasmausoleum. 
45 c. Gezicht in mausoleum met graf van 
Artigas in het midden. 
■ ^ ^ ^ ^ « W ^ ^ ^ ^ ^ ^ V « V ^ ^ V 1 

l;NqUQUAY:O.SO : 

VENEZUELA 
255'77. Vierhonderd jaar stad Barinas. 
50 c. Wapen en vlag stad. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
47'77. Onafhankel i jkheidsblok: geoe

fende handen aan het werk : vier samen

hangende zegels van geli jke waarde. 
13 c. Smid. 
13 c. Wielmaker. 
13 c. Leerbewerker. 
13 c. Naaister. 
4ft'77. Vij f t ig jaar vredesbrug Cana

daAmer ika; zegel tegeli jk met overeen

komstige Canadese zegel uitgegeven. 
13 c. blauw. Brug over Niagararivier en 
vredesduif erboven; jaartallen. 
68'77. Slag bij Oriskany, 200 jaar gele

den ; herdenk ing van generaal Nicholas 
Flerkimer. 
13 c. rood, blauw, geel, zwart. Reproduk

tie schilderi j van Frederick Yohn van deze 
slag. 

VIETNAM 
154'77. Zeldzame en kostbare vogels. 
12 xu . Embleem vogelbescherming. 
12 xu. Ptilolaemus t ickel l i . 
20 xu . Berenicornis comatus. 
30 xu . Aceros undulatus. 
40 xu . Anthracoceros malabaricus. 
50 xu. Anthracoceros malayanus. 
60 xu. Buceros bicornis. 
1 . — d. Aceros nipalensis. 

VIRGIN EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in mei , bIz. 401. 

WALLIS EN FUTUNA 
186'77. Vijfde verjaardag gedenkteken 
voor generaal De Gaulle van Frankrijk. 
100 fr. Afbeelding geli jk aan zegel van 
Frankrijk voor deze gelegenheid uitgege

ven. 

WEST SAMOA 
Afbeelding zegel gemeld in mei , bIz. 401. 

YEMEN VOLKSREPUBLIEK 
167'77. Zeldzame schelpen van Yemen. 
60 f. V. Festileyria dupon t i . 
90 f. M. Afrivoluta pr ingle i . 
110 f. Conus splendidulus. 
180 f. Cypraha broder ip i i . 

ZAMBIA 
17'77. Inlandse vogels. 
4 n. Marcronix gr imwood i . 
9 n. Nectarinia shellyi. 
10 n. Agapornis (lillianae) nigrigenis. 
15 n. Ortygospiza locustella. 
20 n. Pogoniulus makawai. 
25 n. Lybius (leucocephalis) chapl in i . 

ZUIDWEST AFRIKA 
157'77. Leefwijze en tradities Wambo 
stam, in het noorden. 
4 c. 

Te koop gevraagd Engros Nederland en Kolonien 
series, losse waarden en bundelwaar in kleine of grote hoeveelheden. 
Ben in staat zeer hoge pnjzen te betalen 
Geen inkooplijsten Betaal bv voor 200 versch. Nederland gelegd in zakje / 3,—, 
100x m bundels of zakjes / 320 — 

Elke aanbieding wordt beantwoord. 

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

Verzamelingen, landenpakketten en superkilo's voor de pnjs en 
kwaliteitsbewuste verzamelaar, boekjesmaker, ruilbeursbezoeker en 
rondzendverkeer Vraag vnjblijvend de uitgebreide prijslijst bij Post

zegelhandel PKK, Meeuwenstraat 44, Venio 
Uit deze li|st als voorbeeld 1 000 België / 88 — 600 Canada / 300 — 200 Kanaal eil en 
Man / 145— 700 Finland / 240— 2000 Frankrijk / 650— 800 Japan ƒ420— 700 
Luxemburg / 390— 800 Nederland / 230— 300 Curagao / 210— 300 Surmame/Ant 
/ 175 — 800 Zwitserland ƒ 260 — 275 P Patria en P Juventute ƒ 1 95 — Alles verschil
lende Prima kwaliteit 
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1 september 1977 
Nieuwe uitgave: 

Europa als voorheen 
in één band. 

Zumsfcein 
europa 

1978 
ZUMSTEIN-Europa-catalogus 1978, de be
trouwbare barometer van de filatelistische 
markt, 61ste editie, meer dan 1500 pagina's, 
meer dan 32.500 afbeeldingen, Europa en bui
tenlandse kantoren, compleet tot op de dag van 
verschijnen, bij te houden door de supplemen
ten in de Berner Briefmarken Zeitung. 

ZUMSTEIN-Zwitserland/Liechtenstein-catalogus 
1978. Tekst in het Duits en Frans. Prijsnoterin-
gen voor blokken van vier en de belangrijkste 
afwijkingen, FCD's enz. Oplagecijfers. Meer dan 
300 pagina's. Prijs ƒ 8,50. 

Wendt u zich tot onze vertegenwoordiger: 
Van Dieten Boekenimport, Tournooiveld 2, Den 
Haag. 

Zumstein & Co, eig. Hertsch & Co., 
Postfach 2585, 3001 Bern, Zwitserland. 

o/ihr 
Brandwerende kast 
Dubbelwandig 
Hoogwaardig staal 
Afsluitbaar door een 
brandkastslot met 
dubbelbaardsleutels 

Een brandkast van 
Knap IS veilig. 

Solide uitvoenng 
gewicht ca 250 kg. 
Kleur licht grijs 
De kast is geheel 
geïsoleerd met brand
werend materiaal 

Afm uitw 
Afm inw 

181 X 91 X 51 cm 
166 X 75 X 39 cm 

Pol/18 met 3 verstelbare leg
borden ƒ 1 170 ,— excl BTW 

Pol/18-BK met afsluitbaar 
binnenkastje ƒ 1 240 ,— 
excl BTW 

LEVERING UIT VOORRAAD 
Door het moeilijke transport i v m het hoge gewicht 

IS gennge lakschade mogelijk 

Door onze eeuwenlange ervanng hebben wij het vertrouwen gekregen 
van tal van rijks- en gemeente-instell ingen banken, instituten, 

bedrijven, particulieren en vele anderen 

MOZES KNAP EN ZOON 
R O T T E R D A M 
T e l . (010) 13 4 5 90 
H O E K V A N K N A P 
Schiedamsevest 91 - 9 7 

A M S T E R D A M 
Tel (020) 2 3 94 3 6 
Singel 2 7 9 
Spuistraat 2 2 4 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
1052-54 IN STRIPPEN VAN MIN. 2 / 9,- P/SERIE 
NVPH 
M l - « 
166-68 
199-02 
203-07 
208-11 
212-19 
220-23 
225-28 

" 229-31 
232-35 
238 39 
240-43 
244-47 
248-51 
252-55 
257-60 
261-64 
265-66 
267-68 
270-73 
274-77 
278 
279-82 
283-86 
827-88 
289-92 
293-95 
296-99 
300-04 
305-09 
310-12 

37,50 
30,— 
42,— 
85,— 
40,— 

170,— 
52,50 

70 — 
130,— 
110,— 
400,— 
120,— 
75,— 

185,— 
105,— 
75,— 
80,— 

105,— 
135,— 

75,— 
90 — 
67,50 
20,— 
67,50 
16,— 
47,50 
35,— 
50,— 
14,— 

16.— 
12,— 
18,— 
36,— 
17,— 
80,— 
23,— 
34,— 
34,— 
30,— 
60,— 
45,— 

135,— 
50,— 
33,— 
75,— 
45,— 
35,— 
35,— 
45,— 
60 — 
30,— 
36,— 
32,50 
9,— 

30,— 
8,— 

21 ,— 
15,— 
21 ,— 
5,— 

12,— 
9,— 

13,50 
32,50 
11,— 
65,— 
12,— 
18,— 
30,— 
18,— 
60,— 
30,— 
90,— 
35,— 
5,— 

35,— 
27,50 
10,— 
5,— 

27,50 
16,— 
4,— 

12,— 
10,— 
5,— 
9,— 

9,— 
6,— 
6,50 

NVPH 
313-17 
318-22 
323-24 
325-26 
327-31 
332-45 
346-49 
350-55 
356-73 
374-78 
392-96 
402-03 
402-038 
428-42 
449-53 
454-59 
469-73 
474-89 
490-94 
495-99 
500-03 
£08-12 
513-17 
538-41 
544-48 
550-55 
556-60 
561-62 
563-67 
568-72 
573-77 

33,— 
50,— 
14,— 
25,-
33,-
45 — 

1450,— 
50,— 
265,— 
15,75 
10,— 
14,50 

225,— 
35,— 
6,50 
7,— 
6,— 

300,— 
13,— 
11,— 
17,— 
11,— 
22,— 
30,— 
16,50 

100,— 
150,-
13 — 
50,— 
55,— 
45,— 

13 
22 
7 
10 
14 
25 
900 
22 
150 
9 

9 
150 
18 
— 
1,50 
8 

9 

15 

— — — — 
— — — — — 
— — — 
— 
— 

— 
18 — 
10 — 
50 — 
75,— 

3 0 , -
32,50 
27 — 

4,50 
8,— 
3,— 
4,50 
5 50 

70,— 
5,— 

150,— 
—,— 
io!— 

150,— 
18,— 
Z'Z 
—,— 
3,— 
2,50 
2,40 
2 25 
4,75 
4,75 
3,50 

2 5 , — 
4 0 , — 

15,— 
17,— 
15,— 

NVPH 
578-81 
583-87 
588-91 
592-95 
596-00 
602-06 
607-11 
612-16 
617-40 
641 -45 
649-53 
655-59 
661-65 
666-70 
671-75 
676-80 
681-82 
683-87 
688-92 
695-99 
702-06 
707-11 
715-19 

50,— 
50,— 
15,— 

220,— 
27,50 
50,— 
27,50 
42,— 

200,— 
60 — 
23,— 
42,— 
20,— 
29,— 

120,— 
23,— 
60,— 
22 — 
22,— 
14,50 
25,— 
22,— 
15,— 

25,— 
30,— 

120!— 
17,50 
30,— 
17,50 
27,— 

125,— 
40,— 
14,— 
26,— 
12,— 
18 — 
60,— 
13,— 
37,50 
12,50 
12,50 
9,— 

16,— 
13,— 
10,— 

15,— 
17,— 

80]— 
9,50 

18,— 
9,50 

15,— 

24!— 
9,— 

15,— 
9,— 

12,— 
30,— 
11,— 

11,— 
7,75 

12,— 
9,25 

NVPH 
722-26 
727-28 
731-35 
738-42 
745-46 
747-51 
752-56 
759-63 
766-70 
779-83 
786-90 
886-88 
Velletjes 
901-05 
912-16 
917 
920-24 
927-29 
932-36 
937 
965-69 
978-82 
983 

27,— 
3,— 

13,— 
15,— 
3,— 

20,— 
15,— 
9 — 
7,50 
9,— 

11,50 
15,— 

165,— 
7,— 
8,— 
6,75 
9,50 
8 — 

10,— 
8,— 

10 — 
10,— 
11,— 

GROTERE POSTEN WORDEN AFGEHAALD 
DISKRETIE VERZEKERD — KONTANTE BETALING 
" = absoluut postfris zonder plakker 

" = ongebruikt met eerste nette plakker 
° — gebruikt, uitsluitend met rondstempel 

NVPH 
985-89 
996-00 
1001 
1003-06 
1015-19 
1020-23 
1024 
1026-29 
1038-41 
1042 
1046-49 
1059-62 
1063 
1068-71 
1079-82 
1083 
1085-88 

12.— 
7,— 
4,75 
7,— 
3,75 
5,50 
4,75 
7,— 
5,— 
5,— 
3,— 
3,— 
4,— 
3,— 
3,— 
3,60 
3,— 

GOEDE 
VERZAIvlELINGEN 
NEDERLAND 
EN 
W -EUROPA 

W. vanSPLUNTER STEKELBREM 8 
ROTTERDAM-3014 

TEL. 010-21.66.77 
(bij v o o r k e u r tussen 19.00 - 21 .00 uur) 
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NEDERLAND 
mooi gebruikt 

1 50,— 
2 45,— 
3 210,— 
goed gerande 
exemplaren 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
19 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
45 
45A 
46 
47 
48 
48 
49 
56/76 
56 
59 
64 
66 
61b 
78 
79 
80 
80 
82/83 
84/86 
84/86W 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107/09 

35,— 
15,— 

160,— 
2,— 
3,50 

60,— 
35,— 

150,— 
275,— 

4,— 
125,— 

2,— 
135,— 
22,50 

100.— 
32,50 

1,60 
2.75 
7,— 
7,50 

80,— 
6,— 

16,— 
50,— 

165,— 
2,— 
8,— 
1,40 
1,20 
7,50 
4,— 

25,— 
6,— 

35,— 
110,— 
250,— 
275,— 
350,— 

15,— 
55.— 

750,— 
950,— 
175,— 
50,— 
6,— 
7,50 
4,80 

20,— 
175,— 

6,— 
9,50 

2750,— 
2950,— 

35,— 
65,— 

3,— 
10,50 
10,— 
15,— 
15,— 
50,— 
32,50 

110.— 
105,— 

2750,— 
3000,— 

9,— 
9,— 

500,— 
300,— 

2,— 
4,25 

110/13 
114/20 
129 
130 
131 
132 
133 
133A 
134 
135 
136/38 
139/40 
141/43 
149/62 
159 
164 
165 
166/68 
177/98 
191 
195 
199/02 
202 
203/07 
207 
208/11 
211 
212/19 
219 
220/23 
223 
225/28 
228 
229/31 
232/35 
235 
237 
238 
239 
240/43 
244/47 
248/51 
251 
252/55 
255 
247/60 
260 
261/64 
264 
265/66 
268 
269 
270/73 
273 
274/77 
278 
279/82 
282 
283/86 
288 
289/92 
295 
296/99 
300/04 
305/09 
312 
313/17 
317 
318/22 
324 
326 
327/31 
332/45 
346 
347 
348 
349 

3,25 
14,— 
10,50 

650,— 
550,— 

2,— 
35,— 
50,— 
52,50 
52,50 

400,— 
5,25 

20,— 
25,— 
13,— 
8,— 
5,— 

14,— 
90,— 
32,50 
27,50 
20,— 
18,— 
52,50 
30,— 
18,— 
15,— 
98,— 
75,— 
20,— 
17,50 
32,50 
30,— 
55,— 
28,— 
26,50 
6,— 

32,50 
70,— 
55,— 

160,— 
60,— 
58,— 
7,50 
7,50 

70,— 
60,— 
52,50 
50,— 
12,50 
7,50 
2.25 

50.— 
47,50 
24,— 
6,— 

20.— 
18,— 
17,50 
8,— 

12,50 
2,— 

14,— 
9,— 

1 1 , — 
2,— 
7,50 
6,— 

13,— 
5,— 
7,— 
9,50 

10,— 
0,60 

13,— 
65,— 
70,— 

350/55 
356/73 
356a/d 
374/78 
379/91 
392/96 
397/01 
402/03 
402/03B 
428/42 
441/48 
449/53 
454/59 
462 
469/73 
474/89 
487 
490/94 
495/99 
500/03 
505 
508/12 
513/17 
535 
536 
537 
538/41 
543 
544/48 
550/55 
551 
555 
556/60 
563/67 
567 
568/72 
572 
573/77 
577 
578/81 
583/87 
587 
591 
592/95 
596/00 
602/06 
606 
607/11 
612/16 
641/45 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
670 
671/75 
675 
676/80 
682 
683/87 
688/92 
694 
695/99 
701 
702/06 
707/11 
714 
715/19 
719 
721 
722/26 
728 
730 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 
779/83 
786/90 

7,25 
300,— 
100,— 

3,50 
3,50 
2,— 
1,75 

15,50 
300,— 
32,50 
1,75 
4,75 
5,50 
2,75 
4,50 

35,— 
30,— 
6,— 
5,25 
4,— 
3,25 
4,25 
9,— 
2,75 
7,50 

40,— 
8,— 
4,50 
6,— 

60,— 
25,— 
25,— 
95,— 
30,— 
24,— 
35,— 
18,— 
25,— 
20.— 
35,— 
30,— 
27,— 
3,50 

150,— 
18,— 
34,— 
30,— 
18,— 
30,— 
45,— 
3,— 

16,50 
30,— 
21 ,— 
21,— 
18,— 
70,— 
45,— 
25,— 
4,50 

15,— 
22,50 
3,— 

15,— 
3,— 

25,— 
21,— 

2,— 
16,50 
12,50 
1,40 

27,— 
3,50 
2,— 

15,— 
4,— 

16,50 
16,50 
15,— 
10,— 
10,— 
9,50 
9,— 

12 50 
enz. tot heden 
meest 80% cat. 
waarde c«l< 
losse waarden 

Roltandlng 
1 1,35 
2 7,20 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29. 
30 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71/73 
72 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

1,35 
54,— 
4,50 
4,50 

300,— 
2,25 
2,70 
7,75 
2,25 

20,— 
9,— 

150,— 
20,— 

100,— 
36,— 
22,50 
0,65 
0,90 
1,35 
2,25 
1,10 
4,50 
2,— 
7,20 
7,20 

50,— 
20,— 
40,— 

140,— 
0,55 
0,55 
0,25 
2,70 
0,45 
1,35 
1,10 
1,10 
1,10 
4,50 
0,35 

13,50 
1 1 . — 

200,— 
0,90 
4.50 
0.90 
7,20 

20,— 
4,50 

22,50 
50,— 

130,— 
67.50 
0.65 
1,35 
0,20 
1,35 
0,45 
1,35 
0,45 
1,35 
1,35 

25,— 
9,— 

22,50 
22,50 

120.— 
275,— 

80,— 
100,— 
35,— 
35,— 
45,— 
70,— 
70,— 
52,50 

Luchtpost 
1/3 6,-
6/8 20,-
12 300.-
13 300,-

Dtenst 
1/8 
keur 
9/15 
16/19 

450,-
75,-
60,-

Bii opdracht 
boven 11000,-
5% kor t ing . 

Aanbieding geldig voor zover de voorraad strekt, porto extra, echter 
franco vanaf f 250,— opdracht. Al le zegels in prima kwal i tei t met vol le 
garantie van echtheid. Prijzen zijn inc l . BTW. Postgiro 271040. 
Bijna al le hier aangeboden zegels ook te koop gevraagd, goede pr i jzen. 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 149 - Halhweg N-H - Tel. 020-194187 - b.g.g. 02908-3966 

Postzegel handel Jan Riet 

Minrebroederstraat 4 
Utrecht 

„WIP EENS LANGS" 

SQUAROGRAPH 
(intern, gepatenteerd) 

Elke philatelist kan hiermede alle kaders feilloos tekenen in mkt, in elke 
willekeurige opstelling, maatzuiver en haarscherp. Dit apparaat is perfect 
afgewerkt met alle hoofdgeieide-delen in roestvrij staal, papierklem over 
volle breedte, met pennenrichel en opbergruimte voor albumbladen, staat 
op slipvaste doppen. De duidelijk afleesbare schaalverdeling met automa
tische overmaat van l'/j mm. rondom is zeer nauwkeurig en gemakkelijk te 
bedienen. Geschikt voor alle gangbare papiermaten. Totale afmeting 40 x 
40 X 10 cm. Gewicht plm. 2 Kg. verpakt in stevige doos. Levering onder 
rembours, (event, betaalcheque) met recht van retournering binnen twee 
weken. 

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

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! Nu extra uitgebreid 

Al 35 jaar het vertrouwde adres. 
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POSHEGEL
VEILINGEN B.V. 
presenteert: 

IfCII IMO Ollfi Iff ̂ 11 lllllv dl#i V C I L I I l l l OUHy 
3 t/m 6 oktober a.s. 

Een zeer importante verkoping van 
ruim 2700 kavels, te weten: 
± 1000 (!) kavels EUROPA, w.o. 
DUITSE KOLONIËN en OUD DUITSE 
STATEN in luxe kwaliteit, 1400 kavels 
NED. & O.R. en 350 belangrijke 
landenverzamelingen. 

Nieuwe aanvragers kunnen zich 
abonneren op onze veilingcatalogi 
door storting van ƒ 7,50 (portokosten) 
op giro 420875 t.n.v. ondergetekende. 
Gireert u vandaag nog om verzekerd 
te zijn van tijdige toezending. 

Voor onze 2e najaarsveiling kan nog 
kwalitatief goed materiaal worden 
ingezonden. 

J. K. RIETDIJK m 
POSTZEGELVEILINGEN B.V. ^ ^ 

DEN HAAG Plaats 31 A 
TELEFOON 070-463917 
58 jaar persoonlijk advies. 
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ENGELAND POSTFRIS 
171-172 45,95 
173-174 210,00 
179-182 41,75 
201-204 18,95 
209-222 70,00 
227-232 14,75 
233-234 75,00 
237-238 79,80 
245 49,00 
256-259 225,00 
279-282 19,35 
287-301 475,00 
302-304 18,50 
306-311 35,00 

306a-308a 18,00 
312-314 9,20 
343-350 220,00 
351a-354a 35,00 
355-356 17,25 
357-358 19,00 
359-369 28,00 
367-369 fosfor 67,00 
370-371 fosfor 55.00 
372 fosfor 13,80 
373-374 fosfor 9,00 
375-377 fosfor 77,50 
378-380 19,40 
378-380 fosfor 137,50 

381 fosfor 
382-386 

1 
54,00 1 
14,35 ■ 

382-385 fosfor 52,50 ■ 
387-390 13,40 ■ 
387-390 fosfor 67,00 ■ 
391-394 13,40 ■ 
391-394 fosfor 67,00 ■ 
395-406 fosfor 80,00 ■ 
407-422 fosfor 60,00 ■ 
471-490 
502-505 
port 32-36 
pert 53-65 
port 73-83 

Nummers Yvert. Betaling na ontvangst. Franco boven ƒ 250,—. 

70,00 1 
27,00 I 
75,00 I 

135,00 ■ 
55,00 1 

1 
Niet geadverteerde zegels na 1924 leverbaar volgens mancol i jst . 1 

B. J. M. van Leeuwen - Postbus 2157 - Rotterdam - Postgl 

A M P H 1 L E X 1977 afstempelingen/fdc's 

eerste dag 's-Graventiage 159/159A 
Idem, zegels los of komb. b-t-a - d-(-o p. st. 
tentoonstel l ingssempel bl . & serie 
speciaal stempel Delft bl . & serie 
speciaal stempel Nijmegen bl . & serie 
ballonvaart Nini Boesman 159 1 zegel 
Idem op 159/159A bl . & serie 
sterrit 4 stempels op 4 fdc 's 159 (1 zegel-
idem, nu 4x serie en 4x blok, 8 fdo's 

speciale enveloppen: 
tentoonstel l ings-enveloppe bl . & serie 
28/5 dag van tiet poststuk bl . & serie 
30/5 dag van de Luctitpost bl . & serie 
31/5 jeugddag bl . & serie 
1/6 dag van de Ver. Naties bl . & serie 
2/6 Britse dag bl . & serie 
4/6 tt iematisctie daq bl . & serie 
KOLLEKTIEPRIJS 14 stuks van f 152,50 vcor 

trompet-fdc's en max. kaarten: 
met tentoonstel l ingsst. (nr. 93.'95) kpl . 
serie op 4 max. kaarten met tentoonst. st. 
10 spec . afst. (27/5 t/m 5/6) op 10 env. met totaal 3 series 

amphilex-postzegelboekjes op fdc: 
spec, enveloppe eerste dag den Haag 22b/23b 
Idem met tentoonstel l ingsst. 26/5 id . 
idem op off. env. 159 st. den Haag id . 
idem op off. env. 159 tentoonst. st. ld . 
idem op off. env. 159 spec. st. Delft id . 
idem op off. env. 159 spec. st. Nijmegen id . 

Condities: 
Ivlin. opdracfi t ƒ 25,— en boven ƒ 250,— franko. 
Betal ingen vooruit of binnen 8 dagen. 
Pri jswijzigingen voorbet iouden. 

POSTZEGELHANDEL 
J. G. J. van der KIND 

's-GRAVENHAGE 
Papestraat 15 - tel. 070 - 46 47 46 - giro 14300 -

bank ABN/Gouda 

v V W V W V V V W W w v w a ï w w W W W W W 

Ook uw verzameling is een 
goede verzekering waard! 
Als verzekeringsadviseur en filatelist geef ik u vrijblijvend 
alle inlichtingen over de HOLLAND Briljant MUNT/POST
ZEGELPOLIS! 

■P̂  
NEDERLAND 
[ ^ lu« K'b» r X ik* j \ i ^ JU* 

Admin. kant. F ILEKTURA 
P. C. van Andel. 
Postbus 54, 2220 AB Katwijk ZH. 
Tel. 0171814068, Giro 51.69.28. 

sammlerdienst 
is hét Duitse filatelistlsche bla 
Verscfiijnt elke 14 dagen, abonnementsprijs ] 
proefnummer tegen ƒ 1.70 portovergoeding, 
rieven op aanvraag. 

ro 3737681 1 

^ ̂  ̂ 1̂ 
^ 
ƒ 12,50 

10,— 
2 0 , -
20,— 
20,— 
20,— 
60,— 
3 5 , -

125,— 

25,— 
25,— 
25,— 
17,50 
17,50 
17,50 
25,— 

125,— 

22,50 
20,— 
50,— 

20,— 
17,50 
2 0 , -
17,50 
22,50 
22,50 

Ä ' 
ft 

fl^H 
^51^ 

■ ^ ^ - ~ - ' \ 

d! 
' 45,- per j 
Advertenti 



Koell 
JDoem oeicema 

In de tweede helft van september a.s. 
sluit de inzendtermijn voor 

TWEE BELANGRIJKE 
VEILINGEN 

te houden in het 
NEDERLANDS CONGRES GEBOUW 
te 's-Gravenhage op 
16,17 en 18 november a.s. 

Veiling nr. 79 omvat o.a. 

Nederland en O.R.D. met vele topnummers 
Europa etc. etc. 

Veiling nr. 80 uitsluitend 

Japanse bezetting van Nederlands Indië 

Gaarne van alle geïnteresseerden (ook van 
mijn oude clientèle) een briefkaart met naam en 
adres met opgave voor welke gebieden 
interesse. 

ixoel/ 
ijoem oeicema 

2076 's-Gravenhage - Postbus 45 
Kantoren: 
Prinsestraat 58/60 Hoek Juffrouw Idastraat 
Telefoon 070-647611 

GOEDKOPER HOLLAND-WEST-EUROPA 
ik heb geen prijslijsten maar wel een goede stock. Schrijft u of 
belt u op. Stockholm - 278813. 
Gaarne vermelding van de vereniging waarvan u lid bent en 
uw telefoonnummer. 
HANS MALIV1BERG, P.O.Box 426, Alkdammag 36, S-171-43 
Stockholm, Zweden. 

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

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

De Goudmijn van Silphila ! 
USA Apollo 11 - landing op de maan 
Onze inkoper heeft weer eens bewezen een goede neus te hebben bij het 
vinden van een kleine maar gezochte zeldzaamheid De maanlanding 1969 met 
de USA Apollo-zegel van 8 cent met de drie astronauten op de geïllustreerde 
herdenkingskaart en hel Cape-Canaveral-FL-stempel PM 20 7 1969 Nr 32920 
was al een gezocht document, maar een speciale enveloppe van de eerste 
landing van een mens op de maan op 20 juli 1969 met het Washington-stempel 
9 9 1969 en het op de maan gebruikte stempel ,,Moon-landing 2 7 1.969" op de 
10 cent gelegenheidszegel van de USA (First man on the moon) was nergens 
te vinden Op de wereldtentoonstelling m Osaka in Japan werden in een 
paar dagen 18 000 stuks hiervan aan het publiek verkocht Voor zover ons 
bekend bestaan er op de gehele wereld 60 OCO stuks van zulke documenten 
Beide documenten samen leveren wij voor de sprookjesachtige pnjs van 
ƒ8 .— (10 stuks ƒ70,—) Toezending franco na vooruitbetaling op onze post-
girorekening Arnhem Nr 1775632, voor r isico van de besteller Wil t u aan
getekende toezending dan kost dat ƒ 3,— meer 
Verzekert u zich van deze zeldzaamheid voor dat deze uitverkocht rs U weet 
wel , in de fi latelie zijn er vaak verzuimde gelegenheden geweest 
SILPHILA postzegelgroothandel en verzendhuis E. Brühning, D. 4792 Bad 
Üppspringe, Adolf-Kolpingstr. 174. 

5 5 " 
56** 
58** 
60** 
72** 
73* 
76* 
78* 
87** 
87* 
87A** 
88** 
89A** 
93* 
117° 
290/96* 
304/12** 
304/12* 
326/30* 
326/30° 
368/73* 
374/77* 
393/98* 
393/98° 
398A/F* 
398A/F° 
399/04* 
420/25* 
426/29* 
431/36* 
460 A/65* 
467/70** 
467/70* 
471/76** 
471/76* 
477/80* 
482/83* 
484° 
489/94** 
489/94* 
506/14** 
** postf 

OOSTENRIJK 
75,— 
17,50 
90,— 
55,— 

140,— 
35,— 
67.50 

1 0 5 . -
90,— 
80,— 

100,— 
100,— 
110,— 
90,— 
90,— 
55,— 

100,— 
85,— 
80,— 
85,— 
18,— 
60,— 

1 6 0 , -
125,— 
550,— 
500,— 
250,— 
2 7 0 , -
585,— 
450,— 
190,— 
155,— 
1 5 0 , -
195,— 
175,— 
175,— 
100,— 

1.600,— 
82,50 
72,50 
90,— 

506/14* 75,— 
534/38* 70,— 
543/52* 295,— 
553/95* 675,— 
634/37** 27,— 
634/37* 24,— 
648/52" 32,50 
648/52* 27,50 
653/62** 35,— 
697/11* 80,— 
712/21** 5,— 
732/38** 85,— 
732/38* 75,— 
738A/54A* 275,— 
755/62** 40,— 
765/68** 120,— 
765/68* 100,— 
773/76** 60,— 
773/76* 50,— 
779/81** 37,50 
779/81* 32,50 
779/81° 25,— 
785* 27,50 
788/90* 170,— 
792** 20,— 
793** 6,— 
794/97* 100,— 
794/97° 90,— 
800** 13,75 
808** 11,25 
809** 40,— 
810** 13,75 
811** 13,75 
812* 40,— 
822/26** 30,— 
829** 25,— 
831** 25,— 
832/37** 30,— 
838** 12.50 
839** 22,50 
840** 42,50 

841** 
842** 
843** 
844** 
845/49** 
845/49* 
850** 
8 5 1 " 
852** 
855** 
857** 
858** 
859** 
860** 
861** 
862** 
863** 
864** 
865** 
866** 
904/07** 
915** 
922** 
924** 
927/30** 
932/36** 
942/47** 
967** 
982** 
1020/25** 

LP 
1/3* 
32/46* 
47/53** 
54/60* 
54/60° 

Port 
155/170* 

is; * ongebruikt; ° gestempeld. Nummers vgl. Yvert 1977. 
Manco-lijsten va nniet genoemde nummers worden behandeld. 
Levering 
Nieuwe 

: Vaste cliënten op de gebruikelijke condities. 
cliënten - zonder opgaven van referenties 

onder rembours. Verzendkosten werden berekend. 
POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL A. W. COUWENBERGH 

Jonge Roelensteeg 14, Amsterdam-C, Tel. 020 - 263000 
giro 37.20.32 b.g. 22.98.95 

8.75 
10,— 
12,50 
7,50 

100,— 
90,— 
6,25 
5,— 
6,25 

17,50 
8,75 

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

11,25 
11,25 
7,— 
2,50 
5,— 
2,50 
5,— 
6,25 
7,50 
6,25 
2,25 
8,75 

40,— 
225,— 

16,25 
525,— 
350,— 

20,— 

/^\ w 
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Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

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

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

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

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 
dtkke winkelboeken vol tegen normale prijzen O a 

Nederland en O.G. zeer grote voorrad, Ie kwalitett 
West-Europa: o a grote stock Duitsland, Frankrl)k, Zwitserland, italiè, Vatlcaan, Zwe
den, kisiand enz enz Prijzen in het algemeen 50 cent per Yvert-franc. Ie pi 10% rntn-
der 
Oost-Europa: grote voorraad, vooral RuslarKl en Hongarije (veel ongetand) In het al
gemeen 40 cent per Yverl-franc, behalve nieuwe urtgitten 
Eng. Kol.: 16 winkelboeken vol hoofdzakelijk periode George VI en Elisat>eth 
Azié: alle landen veel Japan, Zuld-Amerlka: alle landen 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POSTZ. op POSTZ., 
SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES, VER. EUROPA, SCHEPEN. 

Mancoltjsten worden omgaand in ieder geval binnen 14 dagen behandeld 

GÉÉN NIEUWTJES 

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

BELANGRIJKE INZENDINGEN 
Wij kunnen u als verkopers bieden: 
Goede deskundige verkaveling, welke optimale opbrengst mogelijk maakt. 
Vaste inzetprijzen, zodat niet uw kollektie of kostljare zegel voor een te lage prijs wordt 
verkocht. 
Lage veilingkosten, slechts 12'/2% der opbrengst, zonder enige verdere kosten. Voorschotten 
tot elk bedrag zijn mogelijk op goede inzendingen tot 50% der waarde. .. 
Onze veilingoutillage en organisatie behoren tot de beste in Nederland. 
Onze veilingcatalogi bereiken vele geïnteresseerden in vele landen . . . . 
Voor die verzamelaars, beleggers en handelaren die onze catalogi nog niet ontvangen, bieden 
wij: 
Reëel uitgekavelde kollekties - partijen - tegen gezonde startprijzen. 
Onze afdeling Postal History Brieven-Kaarten-Luchtposten etc. is terdege omschreven en 
bekend bij de liefhebbers. Misschien ook iets voor u. 
Al onze veilingclientèle ontvangen geheel GRATIS onze catalogi en onze bekende 
Opbrenglijsten, 1 week na afloop der veilingen. 
Onze opbrengsten zijn geheel openbaar en wij laten u profiteren van deze opbrenglijsten ter 
oriëntatie der opbrengsten en prijstendensen. 
Vraagt onze catalogi aan. 

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

POSTZEGELVEILING „TWENTHIA B.V. " TE ALMELO 
houdt maandag 29 augustus te 13.30 uur een 

SPECIAALVEILING van: 
JUDAICA, PALESTINA en ISRAEL. 

Gratis catalogus op aanvraag. 
Postbus 177, Almelo. 
Telefoon: 05490-15461/15462. 
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H.H. 

Bent u geïnteresseerd in NEDERLAND 
tussen 1950 en 1977 postfris? 

POSTZEGEL-
HANDEL 
LICHTENDAHL B.V. 

heeft ze in voorraad; zelfs in blol<jes 
van 4 

Ook grote voorraad gebruikt 
Nederland in stock. 

EN . . . REDELIJK GEPRIJSD! 

Postzegelhandel Lichtendahl b.v. 
Noordeinde 41 (schuin tegenover paleis) 
DEN HAAG, tel 070-647831 

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 

Philatelist (43 jr.) zou gaarne in kontakt komen met 
postzegelhandel of postzegelveiling ten einde te spreken over een 
funktie m dit bedrijf 
Jarenlange ervanng in inkoop en verkoop van postzegels Tevens 
algemene commerciële ervanng 
BIJ voorkeur bedrijf in de randstad (b v Rotterdam of Den Haag) 
Eventuele mogelijkheden tot financiële deelname 
Bneven onder nr P 234 

INDONESIA 
alles postfris zonder plakker tegen 

STUNTPRIJZEN 
I Voor 5 0 % (dus half) cat Zonnebloem 1978 leveren wij 

de volgende betere nummers 
64/66, 101/06, 107/16, 119/26, 185/88, blok 1/4, 548, 
599, 605, 693/95, 697/99, 720/24, 725/27, 728/30, 
731/33, 760/85, 790/95, 806/13, 855/58 Bij minimum 
afname van ƒ 100,— (elk nr slechts 1 x) 

II Voor 50% cat eveneens alle series vanaf 1974 tot 
heden bij minimum afname van ƒ 50,— (alle nrs ook 
meermalen) 

III 50 verschillende postfnsse series Indonesia voor slechts 
/ 2 5 , — 
75 Idem ƒ 4 0 , — 

IV 20 verschillende zegels RIAU, waarbij de hoge waarden, 
slechts ƒ 4 0 , — 

BIJ vooruitbetaling portvrij, anders plus porto 
ledere koper ontvangt desgewenst alle vanaf heden t e m 
eind 1978 verschijnende series Indonesia in abonnement 
voor slechts 1 cent per Rupia 

INKOOP: 
BIJ inkoop postfris Nederland betalen wij doorgaans 5 ä 
10% meer dan anderen Bel eens 

NEDERLANDSE POSTZEGEL-CENTRALE 
Van Anrooystraat 174 - Oss - Telefoon 04120-31879 
Giro 927878 t n v J Bijlsma - Oss 

S M P ^ 

HILVERSUMSE Postzegel- & Muntenhandel 
Hilvertsweg 87, tel: 035-15095 b.g.g. 035-10779 

Grote sortering Postzegels, F D C s en Munten Speciaal Ne
derland, alle merken eribums, catalogi, stockboeken Billijke 
prijzeni Tevens te koop gevraagd Nederland Voor goed mate 
naai betalen v/\\ hoge prijzen i 
Geopend 10-18 uur, vrijdag 21 uur 
WIJ stellen üv/ bezoek zeer op prijs 
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KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces ƒ 2,42 per mm exclusief BTW. 

Brieven onder nummer sturen aan FILATELIE, Wagenstraat 37, Den Haag Ver. Naties div. 4 Blokken met Tabs 
Cat. waarde f 775,—. Vaste prijs ƒ 225,—. 

~ ~ Tel. 010 - 70 83 22. 

aangeboden 
Aangeboden: W.-DId. en Berlqn (40% 
Yvert, 70% Michel) Meinhardt, Van 
Naeltwijkstr. 10, Wassenaar. Tel. 01751-
16901. 

Israël, fuU-tab; Ver. Europa; Jersey; 
Guernsey; Isle of Man; Nederland O.G. 
(alleen mancolijst). Alles postfris (z.pl.). 
Vraag prijslijst of prijs-indicatie. Van 
bovenstaande gebieden gevraagd ver
zamelingen, engrosposten e.d. 
P. Nieuwelink, Postbus 349, Wiardi 
Beckmanstr. 142, Soest. 

NEDERLAND, postfris en gebruikt. 
Beh. van MANKO-LIJSTEN, ook van 
O.R., J. J. Molenaar, Postbus 64, Soest. 
Tel. 02155-15721. 

Voor beroepen. Gravures o.a. Jan Luy-
icen, en Steden Plattegronden: uit 
Blaeus Stedenboek, naar antiquarisctie 
Boek- en Prentenhandel S. C. Lemmers, 
Wagenstr. 21, Lisse. Tel. 02521-15332. 

Boem! 300 versch. W. Duitsl./Berlijn 
/ 19,60. Berden, Luuschw, 4, Venlo. 
Giro 2067151. 

PostzH. ,,De Veluwe", A'doorn, Nieuw-
str. 54, telf. 055-216281, voorradig brie-
ven/krt, stempels, ans.krt Uw dorp/ 
streek, tandingen, FDCovers, boekjes, 
Gevr.: oude ans-krt/brieven, Ned.-HBtl. 

Guernsey-Jersey. Mint. Used, F.D.C.'s. 
Pres Packs, Gutter pairs. Odd Values, 
occupation stamps and covers, mixed 
packets. Also Great Britain and Isle of 
Man. Quick, efficient service at low 
prices. Lists from C.I. Stamps, La 
Chaumiere, Rue du Friquet, Vale, 
Guernsey. C.I. 

FraniirUlt. Gratis prijslijst op aanvraag. 
Catalogusnummers Yvert of Michel, 
aantrekkelijke prijzen. G. de Rivasson, 
244.50 La Coquille - Frankrijk. 

Ver. Europa/Ver. Naties postfris/ge-
bruikt? Prijslijst op aanvraag gratis. 
R. de Vries, Perim 273, Zaandam. Tel. 
075-172617. 

Kilowaar 
Prijslijsten gratis. Eheim Postzegelhan-
del, D-711 Öhringen Hallerstraße (Lid 
van de ZPVW). 

Finland en Zwitserland toeslagseries 
gebruikt 40ct per franc Yvert. B. J. M. 
van Leeuwen, postbus 2157, Rotterdam. 

Rondzendingen: Boekjes voor rondzen-
ding aangboden, inlichtingen: L. M. H. 
Stapper, Postbus 68, Roermond - CV 
6042. 

Prachtige, gespecificeerde collectie 
Nederl. merendeels gebr. van 1852-1977 
met porten en blokken in 2 Davo-al-
bums met Hawidstr. Waarde ca. 
f 15.500.—. Prijs / 12.500,—. Brieven on
der Nr. P 240 buro v. d. blad. 

Bod gevraagd op Coll. Postz.boekjes 
Ned. in Davo-album 64 fic. + 16 doubl. 
o.a. 9cF). Waarde ruim ƒ 1.700,—. Brie
ven onder nr. P 238 bur. van dit blad. 

Collectie Stadspost; ruim 500 zegels + 
300 F.D.C. Totaal / 145,—. Brieven 
onder Nr. P 239 buro v. d. blad. 

Aangeb. Jaargang 1964 t/m 1976 van 
,,Ned. Mndbl. v. Philatelie" Losse nrs. 
ƒ lOOj—. Tel. 010 - 332932. 

Spaanse Postzegels, postfr., nog be
schikbaar jaren 1957 t/m 1976 losse 
series of compl. jaargangen Spaans An
dorra vanaf No. 52 Yvert zonder Eu
ropa '72. Op verzoek volgt prijsopgave. 
Zendingen boven ƒ 50,— portvrij. A. van 
Eek, Sparrendal 430, Maassluis. Tel. 
01899 - 16758. 

Autom. boekjes te koop (75% R.H.) of 
ruilen tegen niet genoemde gelijkw.boek
jes; IHg, IMx, 2My, 3a, 3yD, 4yD, 
5m, 6a, 6c, 6e, 6ef, 7a, 7bf, 8a, 8af, 
8bf, 9af, 9ef, lOaf, 16b, 17b, 18a, 18b, 
19a, 19b, J. Kiers, Verzetsstrijderslaan 
216, Groningen. 

Poland, Soviet Union, D.D.R., Rouma-
nia, Hungary, Czechoslovakia, Bulga
ria: Stamps, Blocks etc. for sale. Want-
lists with preferences invited. Attrac
tive prices. Zbigniew Babula, Bialystok 
2, Skr. Poczt. 32, Poland. 

Beleggingsobject - Verzameling Frank
rijk. Gebr. Postfr. en ongebr. veel oud -
ook brieven-kollektie voor filatelie -
vellen en veldelen en nog veel meer. 
Waarde geschat op ca, frs. 500.000,— 
Yvert Katalogus. Vraagprijs ƒ 100.000,—. 
Geïnteresseerden gelieven te schrijven 
onder nr. P 236 bureau v. d. blad. 

Aangeb. Philatelie jaarg. 1966 t/m 1968 
en 1973 t/m 1976. Roland, Sandgat 1, 
Zevenaar. 

Engelse Koloniën, Mooie zichtz. aantr. 
uitgeprijsd. B. de Blieck, Zwaluwstr. 22 
te Goor, tel. 05470 - 4980. 

Automaatboekjes: 9b / 390,—; 9bT (ge
kapt) ƒ 590,—; 9f ƒ 220,—; 9fFT (ge
kapt) / 395,—; vele andere boekjes. W. 
V. d. Putten, Bilderbeekstraat 12, Box
meer. 

„Pracht collectie Nederland en Overzee 
1852-1974 met o.a. 5 gld. hangend haar, 
jub. 23 compl., nrs. 104-5, tentoonstel
ling 24 p. fr.. Lp. 12-3, postbewijs com
pl. Nederland cat. / 23.000,— voor 
/ 20.000,—, Overzee cat. / 9.500,— voor 
ƒ 6.500,—. In één koop 10% korting. 
Tel. 020 - 833586, b.g.g. 555997". 

Guiterpairs volg. Zonnebloem Gr. Brit-
tanië van Guernsey nrs. 1 GP t/m 16 
GP of deel daarvan en nrs. 21 GP + 
22 GP en nrs. 36 GP t/m 38 GP en van 
Jersey voorlopers JD 3 t/m JD 8 en 
JD 4A + 7A GP en los JD 4a en JD 
7A. Tel. 010-708322. 

Postfris -t- gebruikt Nederland, veel 
losse waarden. Vraagt prijsopgave. H. 
Grosjean, Dopperstraat 41, Bunschoten. 
Tel. 03499 - 2685. 

Ver. Europa vele bijlopers postfr. als 
voorkomend in Davo en Leuchtturm 
album Cat. waarde Yvert frs. 585,—. 
Vaste prijs / 175,—. Tel. 010 - 70 83 22. 

200 jaar Amerika zegels + velletjes van 
± 90 landen, die series uitgaven over 
200 jaar Amerika. Volgens Am. Check
list ƒ 1700,-. Vaste prijs ƒ 400,—. Tel. 
010 - 708322. 

Indon. Pz., FF. gest., F.D.C.'s sheets, 
bloks, carnets. Ook Abb. nieuwtjes bU 
T.T. Tan, Dr. Sutomo 30, Surabaia 
(Indonesië). 

Postzegels en F.D.C.'s van Nederland. 
Betaal hoge prijs tot circa 100%. Aan
biedingen aan J. Laman-Trip, Irene-
laan 7, Soest. Tel. 02155 -18110. 

Te koop gevr. Ned. Postfr.; Aanbiedin
gen aan W. Blom, Mr. van Coothstraat 
30, Druten. Tel. 08870 - 3272. 

Postzegels, brieven etc. Griekenland. 
Aanb. naar v. Ginhoven, Heereweg 166, 
Lisse. 

,,De Ensch. Phil. Ver. (800 leden) 
vraagt voor het seizoen 77/78 goede, niet 
gelopen Rondzendboekjes Nederland en 
Overzee, West Europa, Engeland -i-
kol., Israël, U.S.A., Europa-zegels en 
motieven (geen olie-staten). Ver. prov. 
10%. Zendingen aan Dir. Rondzend-
dienst, W. Rijbbertstr. 48, Enschede. 
Tel. 053 - 356223". 

Poolse arts zoekt contact met Ned. fi
latelisten. Corresp. Engels. A. Laskows-
ki. Ui. Sierakowskiego 52-M 24, Lodz. 

Door verzamelaar: postfr., liefst geh. 
compl. verz. B.R.D. en W. Berlün 1949-
1976 of 1970-1976. Brieven onder nr. 
P. 235 bureau v. d. blad. 

Geef voor elk zakje 50-100-150-200-400 
versch. Ned. 40-100-225-375-1200 cent. 
id. 50-100-200 versch. DG. 35-100-350 
cent. G. J. W, Thiele, W. Andriessen-
str. 10, Dedemsvaart. 

Roermond, ik zoek alles over de ge
meente Roermond, zoals topografische 
kaarten, boeken, ansichten, knipsels, 
wil ook ruilen tegen postzegels. L. M. 
H. Stapper, Postbus 68, Roermond -
CV 6042. 

Invalide dame vraagt te koop restan
ten rondzendboekjes Europa en Ne
derl. Brieven onder nr. P 237 van dit 
blad. 

Gevraagd Cour Internationale de Jus
tice afbeelding Vredespaleis, uitsluitend 
de nrs. 27, 28, 29, 30, 31, 32 zowel in 
kleinere of grotere partijtjes. Aanbie
dingen: Niels de Veye, Kon. Juliana-
laan 135, Voorburg. Tel. 070 - 86 81 32. 

Ansichtkaarten te koop gevraagd - w 
ook ruilen tegen postzegels - L. M. I 
Stapper, Postbus 68, Roermond - C 
6042. 

F.D.C, van Noordelijke landen. Voo 
raadlijsten 1970-1976 gratis. Abonnemei 
ten op F.D.C, en gelegenheidsstempe 
bij Alandia Stamps, SF-22100 Marl 
hamn-Finland. 

Geef de hoogste prijzen voor alle sooi 
ten massawaar. Event, ook ruilen. Bris 
ven met aanbiedingen: A. v. d. Heijdet 
Hengelolaan 1182, Den Haag. Tel. 07( 
670875. 

NEDERLANDSE zegels en partijei 
tegen enorme prijs! Ook verzamelingei 
gevr. J. J. Molenaar, Postbus 64, Soest 
tel. 02155-15721, 

Gevraagd: Jubileumzegels 1923 Neder 
land en Overzee, alle variëteiten, zegel 
op brief, en engros. Gert Holstege 
Paardebloem 6, Rotterdam-14. 

Nederlandsch-Indië. Bundels tot 195( 
onuitgezocht op stempel (desgewenst n: 
uitzoeken retour), stempels los er 
engros. Tegen interessante prijzen. 
P. R. Bulterman, Blaricum, telefoor 
02153-89140. 

Geef voor elk zakje 100-200-300 versch 
Ned. (niet kapot en zw. gest.) 100-350 
750 cent tevens Ned. bundels gevraagd 
De Hamer E. J. W., Kastanjelaan 13, 
Nijkerk. 

„LUCHTPOSTCOLLECTIES". Liefst 
grote objecten (snelle afwikkeling). F 
van Beveren, P. Theeuwenlaan 14 , 
Heeze, N.-br. I 

Vooroorl. postz.b. Ned. + O.G. no 
22, 38, 50, 51 per 1 of aantal, ook in-
kompl. koop of ruilen tegen o.a. No, 
4, 10, 14, 23, 39, 46 enz. Tel. 05999 -
43 03. 

F.D.C. Ned. nrs. E 11, 13, 14, 15, 17, 18, 
20, 23, 24, 25, 31, 34, 35, 36, 37, 38. Aan
biedingen aan J. E. Boeijes, Herten
kamp 5, Tholen Zld. 

,,̂ ,,dßßBrsen_ 
Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? Ja? 
Word dan lid van de gespec. Vereni
ging op dit gebied. Tel. 078-29172 n; 
18.00 uur. 

Jongeman, filatelist, met hogere be 
roepsopleiding zoekt werkkring in post 
zegelbranche. L. Knarren, Parallelstraa 
15, Amstenrade (L). 

Speciaalzaak voor U.S.A en Canada Firma Kurt Forsch St. Vither 
Str 35 D, 5100 Aachen 

VERZAMELT U U.S.A. OF CANADA? 
Voor betere zegels uit de jaren 1847-1932 kunt u onze gratis prijslijst 
aanvragen die elke maand verschijnt Van 1932-1976 bijna elke 
zegel in voorraad, ook de gezochte ,,Coils" en 
luminescerend-papier-zegels 
Prijs U S.A postfris en gebruikt en Canada gebruikt 75% Borek, 
Canada postfris 100% Borek 
Gehele jaargangen 1932-1976 prijs op aanvraag. 

OPBERGBAND PHILATELIE 
Frachtig systeem voor het opbergen van uw maandblad 
Beschadigen uitgesloten. 
Kleur: donkergroen. Inhoud: 2 jaargangen 
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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VOORDEELAANBIEDING 1977 

Speciale aanbieding Postzegels van Nederland 1852/1976 
gestempeld, ongestempeld en postfris zonder plakker volgensc NVPH-catalogus 1977 
Alle zegels in prima kwaliteit. 

GEBRUIKT. 
v a » III 

1° 
1° luxe 
2° 
3° 
3° luxe 
4° 
5° 
6° 
6° luxe 
8° 
9° 
10° 
11° 
12° 
13° 
14° 
14° luxe 
15° 
16° 
17° 
18° 
20° 
21° 
22° 
23° 
24° 
25° 
26° 
27° 
28° 
29° 
34° 
36° 
37° 
38° 
39° 
40° 
41° 
42° 
43° 
44° 
45° 
45A° 
46° 
47° 
48° 
48° luxe 
49° 
56/76° 
56° 
64° 
66° 
68° 
73° 
74° 
75° 
76° 
78° 
79° 
80° mooi 

65 00 
125 00 
65 00 

250 00 
350 00 
48 00 
20 00 

195 00 
300 00 

4 50 
70 00 
45 00 

190 00 
350 00 

500 
175 00 
275 00 

2 50 
195 00 
25 00 

125 00 
45 00 

200 
3 50 
8 50 
9 00 

110 00 
700 

20 00 
65 00 

210 00 
2 50 

10 00 
1 75 
1 50 
9 00 
4 50 

30 00 
7 50 

40 00 
140 00 
350 00 
450 00 
20 00 
65 00 

1500 00 
2100 00 
200 00 
60 00 

8 00 
600 

25 00 
1 50 
1 50 
200 
125 
200 
7 50 

11 50 
2950 00 

80° luxe 3800 00 
82/83° 
84/86a° 
87/89° 
90° 
91° 
92° 
93° 
95° 
96° 
97° 
98° 
99° 
100° 

50 00 
3 50 

13 00 
1 50 
2 50 
0 85 
450 

17 50 
17 50 
60 00 
37 50 

145 00 
135 00 

101° mooi 

101° luxe 
102/03° 

2950 00 
3850 00 

22 50 

Cat nr 

104/05° 
luxe 
104/105° 
mooi 
106° 
108° 
110/113° 
114/120° 
119° 
120° 
121/131° 
luxe 
131° luxe 
132/133° 
133° 
134/135° 
139/140 
141/143 
144/165° 
166/168° 
169/198° 
195° 
199/202° 
203/207 
208/211° 
212/219° 
220/223° 
224° 
225/228° 
229/231° 
232/235° 
236/237° 
238/239° 
240/243° 
244/247° 
248/251° 
252/255° 
256° 
257/260° 
261/264° 
265/266° 
267/268° 
269° 
270/273° 
274/277° 
278° 
279/82° 
283/86° 
287/88° 
288° 
289/92° 
293/95° 
296/99° 
300/304° 
305/309° 
310/312 
313/317° 
318/322° 
323/324° 
325/326° 
327/31° 
344° 
345° 
346/49° 
luxe 
346/49° 
mooi 
347° luxe 
348° luxe 
349° luxe 
360/355° 
356/373° 
371° 
372° 
373° 
374/78° 
392/96° 
402/403° 
428/42° 

1250 00 

975 00 
2 50 
500 
4 50 

1800 
7 50 
7 50 

1650 00 
750 00 
45 00 
43 00 

125 00 
700 

25 00 
60 00 
18 00 

100 00 
32 50 
25 00 
65 00 
22 00 

125 00 
22 50 

2 75 
36 00 
65 00 
34 00 

8 50 
115 00 
60 00 

180 00 
63 00 

900 
0 50 

75 00 
55 00 
15 00 
8 50 
300 

55 00 
28 50 
8 00 

24 00 
21 50 
10 00 
9 50 

17 00 
2 50 

17 00 
10 50 
12 50 
250 
8 50 

15 00 
600 
8 50 

1200 
100 
4 50 

175 00 

140 00 
15 00 
80 00 
80 00 
900 

350 00 
11200 
112 00 
112 00 

400 
200 

19 00 
45 00 

Cat nr 

449/53° 
462° 
469/73° 
474/89° 
487° 
489° 
490/94° 
495/99° 
500/503° 
504/505° 
505/506° 
506° 
508/512° 
513/517° 
518/537° 
535° luxe 
536° luxe 
537° luxe 
538/41° 
542/43° 
544/48° 
550/55° 
556/560° 
561/62° 
563/67° 
567° 
568/72° 
572° 
573/77° 
577° 
578/81° 
582° 
583/587° 
588/591° 
592/95° 
596/600° 
602/606° 
607/611° 
612/616° 
631° luxe 

500 
3 50 
5 50 

45 00 
35 00 
4 50 
700 
600 
4 50 
400 
1 15 
1 10 
500 

1100 
70 00 
4 50 

10 00 
52 00 
9 50 
500 
700 

60 00 
95 00 

3 20 
35 00 
25 00 
40 00 
19 00 
28 50 
21 00 
42 50 
0 20 

35 00 
5 00 

160 00 
20 00 
37 50 
21 50 
32 50 
12 50 

631° 0 10 120 00 
631° 
p 100 
640° 
641/45° 
647/48° 
649/53° 
655° 
661/65° 
666/670° 
671/75° 
676/680° 
681//82° 
682° 
683/87° 
688/92° 
695/99° 
697° 
700/701° 
702/706° 
707/711° 
713/714° 
715//719° 
720/721° 
722/26° 
727/28° 
729/730° 
731/735° 
736/37° 
738/742° 
743/744° 
745/746° 
747/751° 
751° 
752/756° 
757/758° 
759/763° 
764/765° 
766/770° 

000 00 
200 

48 50 
3 50 

18 50 
35 00 
25 00 
24 00 
78 50 
30 00 
6 20 
600 

18 50 
27 50 
17 00 
175 
400 

30 00 
25 00 

2 70 
20 00 

1 95 
30 00 

5 20 
2 95 

17 50 
4 80 

20 00 
500 
5 00 

20 00 
12 50 
17 50 
095 

12 50 
2 45 

12 50 

Cat nr 

771/773° 3 90 
774/776° 10 00 
777/778° 2 20 
779/783° 11 50 
784/785° 3 20 
786/790° 15 00 
791° 3 50 
795/799° 7 50 
795/799° 7 00 
800/801° 3 45 
802/806° 6 50 
807/810° 1 50 
812/815° 3 00 
816/817° 0 70 
818/819° 2 70 
verder volgens 
mankol i ist 
100% catalogus 
ook losse wraar-
den cf engros 

LUCHTPOST 
1° 2 50 
2° 5 00 
3° 0 50 
4/5° 1 50 
6/8° 24 00 
8° 11 00 
9° 1 00 
10° 1 50 
12/13 luxe 850 00 

PORT 
1° 25 00 
2° 32 50 
25° 17 50 
29° 15 00 
30° 10 00 
46° 2 50 
50° 8 50 
52° 8 50 
53° 4 50 
54° 2 00 
75° 6 00 

DIENST 
8/15° 90 00 
16/19° 75 00 
20/24° 6 00 
25/26° 10 00 

POSTBEWIJS-
ZEGELS 
1/7 750 00 
1/7 luxe 1100 00 

TELEGRAM
ZEGELS 
1° 25 00 
2° 25 00 
3° 6 00 
4° 450 00 
5° 75 00 
6° 12 50 
8° 25 00 
9° 25 00 
10° 60 00 
1V 60 00 

Ongebruikt (met 
plakker of plak-
kerrest wel met 
or ig ine le gom 
mits anders ver
meld 
1* luxe vri iwel 
postfr is 4000 00 
1* nagegomd 

1350 00 

Cat nr 

2* luxe 
postfr is 
3* fraai 

4* 
5* 

i^riiwel 
4400 00 

ex 
40ÜO00 
1000 00 
1400 00 

5* nagegomd 
5GO00 

6* nagegomd 
pracht ex 

10' luxe 
11* luxe 
12* moo 

1400 00 
1500 00 
3800 00 
3400 00 

12* nagegomd 

48* luxe 
49* 
56/76* 
616/61 c* 
77* 
78* 
79* 
80* luxe 
81* 
82/83* 
84/86* 
87//89* 
90* 
91* 
92* 
93* 
94* 
95* 
96* 
97* 
98* 
99* 
100* 

2000 00 
3700 00 

650 00 
1500 00 
1800 00 

110 00 
300 00 
750 00 

4400 00 
110 00 
42 00 

200 00 
32 00 

100 
175 
1 25 
800 
600 

32 50 
35 00 
80 00 

130 00 
350 00 
900 00 

100* luxe 
1350 00 

101* luxe 

102/103* 
104/105* 

104/105* 

106* 
107/109* 
110/113* 
114/120* 
121/131* 
132/133* 
134/135* 
136/138* 
139/140* 
141/143* 
166/168* 
169/198* 
199/202* 
212/219* 
220/223* 
224* 
225/228* 
229/231* 
232/235* 
236/237* 
238/239* 
240/43* 
244/47* 
248/51* 
252/51* 
256* 
257/60* 
261/64* 
265/66* 
267/68* 
269* 

4200 00 
145 00 

pr ex 
1550 00 

luxe 
1950 00 

500 
150 00 
25 00 
62 50 

1850 00 
175 00 
120 00 
480 00 

21 50 
32 50 
20 00 

525 00 
28 50 

120 00 
36 00 
48 00 
60 00 
65 00 
58 00 

425 00 
110 00 
75 00 

250 00 
85 00 
55 00 
24 00 

150 00 
75 00 
55 00 
65 OO 
30 00 

Cat nr 

270/73* 
274/77* 
278* 
279/82* 
283/86* 
287/88* 
289/92* 
293/95* 
296/99* 
300/04* 
305/09* 
310/12* 
313/17* 
318/22* 
323/24* 
325/26* 
321/31* 
332/45* 
346/49* 
346* 
347* 
348* 
349* 
350/55 
356/73* 
356a/d* 
374/78* 
379/91* 
379a/d* 
397/01* 
402/03* 
402/03B* 
428/42* 
444/48* 
449/53* 
454/59* 
462* 
469/73* 
474/89* 
490/94* 
495/99* 
500/03* 
504/05* 
506/07* 
508/12* 
513/17* 
518/33* 
534/37* 
538/41* 
542/43* 
544/48* 
550/55* 
556/60* 
561/62* 
563/67* 
568/72* 
573/77* 
578/81* 
583/87* 
588/91* 
592/95* 
596/00* 
602/06* 
607/11* 
612/16* 
617/36* 
637/40* 
641/45* 
649/53* 
655/59* 
661/65* 
666/70* 
671/75* 
676/80* 
681/82* 
683/87* 
688/92* 
695/99* 
702/06* 

75 00 
110 00 
60 50 
71 50 
66 00 
17 60 
49 50 
13 75 
39 60 
26 40 
38 50 
8 25 

26 40 
44 00 
11 55 
19 80 
27 50 
48 40 

1584 00 
165 

528 00 
528 00 
528 00 
39 60 

330 00 
107 80 
19 25 
16 50 
990 
2 20 

16 50 
286 00 
35 75 

1 76 
7 70 
8 53 

33 00 
7 15 

275 00 
17 60 
15 40 
19 25 
3 30 
5 50 

13 75 
27 50 

357 50 
2750 00 

33 00 
880 

22 00 
99 00 

154 00 
15 40 
55 00 
60 50 
49 50 
60 50 
55 00 
18 15 

220 00 
30 80 
57/75 
30 25 
44 00 
55 00 

220 00 
66 00 
27 50 
49 50 
27 50 
33 00 

126 50 
24 75 
60 50 
27 50 
27 50 
17 60 
33 00 

Cat nr 

707/11* 27 50 

LUCHTPOST 
1/3* 60 00 
4/5* 1 50 
6/8* 80 00 
9* 25 00 
10* 0 70 
12/13* 1850 00 
14* 1 25 
15* 0,50 

PORT 
1* 11000 
2* 275 00 
3/12* luxe 

2250 00 
13/26* 425 00 
27/28* 335 00 
29/30* 25 00 
31/43* 280 00 
44/60* 210 00 
61/64* 36 00 
65/68* 6 00 
67a* 20 00 
68a* 22 50 
67b* 150 00 
68b* 950 OO 
69/79* 28 00 
80/106* 150 00 

POSTBEWIJSi 
ZEGELS 
1/7* luxe vri jwel 
postfr is 

75 000 00 

TELEGRAM
ZEGELS 
1* 60 00 
2* 60 00 
3* 60 00 
4* 100 00 
5* 600 00 
6* 600 00 
7* luxe 8750 00 
8* 800 00 
9* 900 00 
10* 1000 00 

POSTFRIS ZON
DER PLAKKER 
80** met ve l -
rand 7500 00 
80** luxe met 
vel rand 9300 00 
87/89** 95 00 
165** 1400 00 
166/168** 67 50 
199/202** 95 00 
203/207** 195 00 
208/211** 85 00 
212/219** 395 00 
220/223** 115 00 
229/231** 175 00 
232/235** 165 00 
236/237** 1100 00 
2=8/239** 325 00 
240/243** 240 00 
248/251** 270 00 
252/255** 185 00 
261/264** 240 00 
265/266** 165 00 
267/268** 200 00 
269** 90 00 
274/277** 325 00 
278** 175 00 
283/286** 200 00 
287//288** 40 00 

Cat nr 

289/292** 145 00 
293/295** 37 50 
296/299** 120 00 
300/304** 80 00 
305/309** 120 00 
310/312" 27 00 
313/317** 80 00 
318/322** 125 00 
323/324** 32 50 
325/326** 60 00 
327/331** 80 00 
332/349** 2650 00 
332/345** 100 00 
350/355** 110 00 
356/373** 600 00 
374/378** 35 00 
379/391** 27 50 
392/396** 19 00 
402/403** 24 00 
402B/403B** 

435 00 
404/27** 4 75 
428/42** 60 00 
444/48" 2 25 
449/53** 12 50 
454/59** 13 50 
460/68** 52 50 
469/73** 10 00 
474/89** 450 00 
490/94** 23 50 
495/99** 23 00 
500/03** 37 50 
504/05** 6 50 
506/07** 10 00 
508/12** 24 00 
513/17*' 37 50 
518/37** 3750 00 
538/41** 50 00 
542/43** 15 00 
544/48** 32 50 
549** 4 00 
550/55** 152 50 
556/60** 260 00 
561/62" 260 00 
561/62** 24 00 
563/67** 80 00 
568/72** 100 00 
573/77** 80 00 
578/81** 95 00 
582** 6 00 
583/87** 85 00 
588/91** 26 00 
592/95** 325 00 
596/600** 50 00 
602/06** 85 00 
607/11** 50 00 
612/16" 70 00 
617/40** 300 00 
641/45** 97 50 
646** 6 25 
647/48" 9 00 
649/53** 40 00 
655/59** 80 00 
661/65" 40 00 
666/70** 52 50 
671/75** 195 00 
676/680** 45 00 
681/82** 90 00 
683/87'* 40 00 
688/92" 42 50 
693/94** 8 50 
695/99** 23 00 
700/01** 7 50 
702/06** 52 50 
707/11" 45 00 
712** 3 00 
713/14** 3 00 
715/19** 35 00 
720/21** 195 

Postzegelhandel W. TIEMAN 
N.Z. VOORBUF)GWAL 334 b.h. Spui - AIVISTERDAM 
Tel. 020 - 263243, 020 - 860924 of 02908 -1001 
Postgiro: 193598 - Bank: ABN 54.01.81.307 
Onze winkel is dag. geopend van 10 u. to 15.30 u; bezoek liefst na telefonische afspraak 
GARANTIE- A l le zegels worden ten vol le gegarandeerd op echtheid cok zijn al le aangeboden 
zegels gaaf (mits anders vermeld) U heeft een teruggaverecht (onverschi l l ig om wpIke reden) van 8 dagen 

BIJ vooruitbetaling 
extra korting: 

boven de f 500,— = 5% 
boven de ƒ 2000,— = l O ^ ! 

Cat nr 

722/26** 
121 m" 
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** 
TUm" 
119/S3" 
784/85** 
786/90** 
791** 
792/94** 
795/99** 
800/01** 
802/06*' 
807/10" 
812/15** 
816/29*' 
830/34" 
835 /41" 

52 50 
6 50 
3 75 

25 00 
550 

28 OO 
6 00 
600 

32 50 
30 00 
0 75 

16 50 
3 25 

1500 
500 

12 50 
16 00 
3 25 

20 00 
3 50 
250 
900 
3 50 
9 50 
1 65 
300 
4 00 
6 00 
500 

° = gebruikt 
* = onge

bruikt met 
gom 

*• = postfris 
zender 
plakker 

LEVERINGS
VOORWAAR
DEN 
Aankopen bo
ven ƒ 250 00 
franco 
Ons onbekende 
kopers ui ts lu i 
tend levering 
onder rembours 
/ 5 50 extra 
kosten) of voor
ui tbetal ing 
Gratis verzen
d ing 
Tussenti jdse 
pr i jswi jz ig ingen 
voorbehouden 
levering zolang 
de voorraad 
strekt 
Levertlid al le 
zegels worden 
per omgaande 
uit voorraad 
verzonden 
GARANTIE 
Al le zegels wor
den ten volle 
gegarandeerd 
op echtheid ook 
zijn al le aan 
geboden zegels 
gaaf (mits an 
ders vermeld) 
U heeft een 
teruggaverecht 
(onverschi l l ig 
om welke re 
den) van 8 
dagen 



Î SJCRISTAL-ALBUMS VOOR DE VERZAMELING ZONDER PLAKKERS 
Prijzen inclusief kunstieder band met binnenwerkse schroeven en stevige cassette. 

NEDERLAND & OVERZ. GED. in vijf banden: 
deel I NEDERLAND tot 1960 ƒ 90,— 
deel II NEDERLAND na 1960 / 80,— 
deel III NED.-INDIÉ en NIEUW-GUINEA ƒ 70,— 
deel IV CURACAO Ned -ANTILLEN ƒ 75,— 
deel V SURINAME ƒ 80,— 
SURINAME (onafhankelijk) ƒ 30,— 

BELGIË in vier banden: 
BELGIË I postzegels en blokken tot 1950 ƒ 110,— 
BELGIË II postzegels en blokken 1950-1970 ƒ 100,— 
BELGIË lil postzegels en blokken na 1970 ƒ 60,— 
BELGIË IV luchtpost- spoor- expresse enz ƒ 75,— 

CANADA ƒ 100,— 
DENEMARKEN, kompleet ƒ 100,— 
DUITSLAND in vijf banden: 

DEUTSCHLAND I tot 1945 ƒ 100,— 
BUNDESREP & BERLIN I tot 1970 ƒ 100,— 
BUNDESREP & BERLIN II na 1970 ƒ 75,— 
DEUTSCHE DEM. REP I tot 1965 ƒ 110,— 
DEUTSCHE DEM. REP. II na 1965 ƒ 135,— 

EUROPA met NATO enz. in twee banden: 
EUROPA Itot 1970 ƒ 115,— 
EUROPA II na 1970 ƒ 85,— 

FINLAND, kompleet ƒ 100,— 
FRANKRIJK in twee banden: 

FRANCE I tot 1950 ƒ 100,— 
FRANCE II na 1950 ƒ 135,— 

GR. BRITTANNIÈ, kompleet; ƒ 115,— 
GUERNSEY, JERSEY, MAN ƒ 65,— 
IERLAND, kompleet ƒ 65,— 
INDONESIA, met Inan Barat en Riau ƒ 110,— 

85,-
110,-

90,-

ISRAEL, in twee banden; 
ISRAËL Itot 1965 ƒ 110,-
ISRAËL II na 1965 ƒ 90,-

ITALIË in twee banden; 
ITALIA I tot 1945 
ITALIA II na 1945 

LIECHTENSTEIN, kompleet 
LUXEMBURG, kompleet ƒ 130, 
MALTA, kompleet ƒ 80, 
MONACO, kompleet ƒ 160, 
NOORWEGEN, kompleet ƒ 85, 
OOSTENRIJK, in twee banden: 

ÖSTERREICH I tot 1939 ƒ 90, 
ÖSTERREICH II na 1945 ƒ 110, 

SPANJE, in twee banden. 
ESPANA I tot 1945 ƒ 150, 
ESPANA II na 1945 ƒ 165, 

100,— 

95,-
115,-

70,-

VATICAAN, kompleet 
VER. STATEN VAN AMERIKA, in twee banden 

VER. STATEN van AMERIKA I tot 1945 ƒ 
VER. STATEN van AMERIKA II na 1945 ƒ 

IJSLAND, kompleet ƒ 
ZUID-AFRIKA Unie en Republiek ƒ 85, 
ZWEDEN, in twee banden. 

SVERIGE Itot 1970 / 110, 
SVERIGE II na 1970 ƒ 65 

ZWITSERLAND, in twee banden: 
HELVETIA I tot 1945 ƒ 100 
HELVETIAN na 1945 ƒ 100, 

LOSSE BANDEN MET CASSETTE ƒ 20,-

NERO 

m/o - S T R O K E N 
De lOKiSl -CRISTAL-STROKEN overtreffen in helderheid al wat tot op heden 
op de marl<t is. 
Alle gangbare maten zijn verl<rijgbaar: 
|D<>M-NERO met zwarte achtergrond 
lEX^M-CRISTAL met blanl<e achtergrond 
Prijs per pakje / 3,50. Vraagt uw handelaar. 


