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NEDERLAND, BUITENLAND 
(niet vermelde nummers, tandingen, afwijkingen etc op aanvraag) 

»*»= postfris zonder plakker 
** = ongebruikt met gom 
* = ongebruikt zonder gom 
O = gebruikt 
C = certificaat NVPH 

Leveringsvoorwaarden 
Aankopen boven ƒ 250,- fran
co Geen orders beneden 
ƒ 100,- Betaling binnen 8 da
gen, ons onbekende kopers 
uitsluitend levering tegen 2 re
ferenties, bij vooruitbetaling 
of onder rembours 

Levering zover voorraad 
streict Tussentijdse prijswijzi
gingen voorbehouden 

Onze uitgebreide stock van 
Nederland en Overzeese Ge
biedsdelen is U genoegzaam 
bekend 

Wij specialiseren ons echter in 
klassieke en betere zegels van 
vele landen in Europa zowel 
als Overzee 

Tevens hebben wij van de be
langrijkste landen een uitge
breide stock, zoals 

Zwitserland 
Luxemburg 
Noorwegen 
Zweden 
Denemarken 
IJsland 
West Duitsland 
Berlijn 
Engeland 
Ierland 
Malta 
Gibraltar 
Cyprus 
Perzië 
etc. 

Belt U eens voor een afspraak 
op ons kantoor of bezoekt U 
ons op de Amsterphila van 25 
- 27 mei in de RAI te Amster
dam Wij hebben daar een 
stand waar wij oude en nieu
we relaties hopen te kunnen 
begroeten 

NVPH 
49 
60 65 
56 76 
56 
64 
66 
68 
72 
73 
74 
76 
76 
61b 
61c 
77 
78 
79 
80 
81 
82 83 
84 86 
87 89 
90 97 
98 
99 
100 
101 
102 103 
104 
105 
106 
107 109 
110 113 
114 120 
121 131 
130 
131 
132 133 
134 135 
136 138 
139 140 
141 143 
144 148 
149 162 
163 165 
166 168 
169 176 
177 198 
199 202 
203 207 
208 211 
212 219 
220 223 
224 
226 228 
229 231 
232 236 
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 
279 282 
283 286 
287 288 
289 292 
293 295 
296 299 
300 304 
305 309 
310 312 
313 317 
318 322 
323 324 
325 326 
327 331 
332 345 
346 349 
360 355 
366 373 
356a 356d 
374 378 
379 391 
379a 379d 
392 396 
402 403 
402B 403E 

... 1200— C 
80 — 

200 — 

200 — 
4 0 0 — C 
1700— C 

200 — 
70 — 
70 — 
350 — 
2 6 0 — C 

325 — 
1200— C 
1300—C 
12 — 
45 — 
125 — 

3100 — 
1450— C 
1350—C 
3 6 0 — C 
2 6 0 — C 
6 6 0 — C 
32 50 
66 — 
110 — 
1200 — 
1400 — 
47 50 
20 — 

1250 — 
66 — 
120 — 
60 — 
275 — 
80 — 
110 — 
120 — 
120 — 
120 — 
900 — 
220 — 
160 — 
600 — 
180 — 
120 — 
56 — 
325 — 
160 — 
120 — 
150 — 
60 — 
160 — 
226 — 
125 — 
140 — 
135 — 
35-
100 — 
27 50 
77 50 
60 — 
75 — 
18 — 
50 — 
86 — 
22 50 
40 — 
56 — 
60 — 

1500 — 
76 — 
350 — 
200 — 
35 — 
25 — 
20 — 
15 — 
22 — 
350 — 

.. 576 — 
35 — 

1450 — 
45 — 
216 — 
125 — 
280 — 
60 — 
90 — 
180 — 
215 — 
90 — 
180 — 
100 — 
275 — 
650 — 
2760 — 
90 — 
35 — 
160 — 
30 — 
150 — 
110 — 
315 — 
750 — 
2400 — 
140 — 
550 — 
600 — 
6 — 

136 — 
20 — 
60 — 

1250 — 
600 — 
550 — 
160 — 
110 — 
400 — 
18 — 
27 50 
60 — 
550 — 
700 — 
22 — 
11 — 

550 — 
28 — 
60 — 
29 — 
126 — 
39 — 
50 — 
60 — 
57 50 
55 — 
325 — 
110 — 
75 — 
275 — 
85 — 
60 — 
25 — 
160 — 
80 — 
60 — 
70 — 
30 — 
80 — 
110 — 
60 — 
70 — 
65 — 
15 — 
50 — 
14 — 
37 50 
25 — 
36 — 
8 — 
26 — 
40 — 
12 50 
20 — 
25 — 
40 — 
950 — 
40 — 
250 — 
120 — 
17 60 
15 — 
12 — 
10 — 
16 — 
250 — 

O 
175 — 
2 75 
60 — 
9 — 
6 50 
25 — 
1 60 
0 50 
1 50 
2 — 
1 26 
2 26 

200 — 
0 50 
6 50 
10 — 

2000 — 
0 25 
40 — 
86 — 
11 — 
115 — 
35 — 
135 — 
115 — 

2000 — 
20 — 
500 — 
300 — 

2 60 
4 50 
4 — 
16 50 

1100 — 
676 — 
475 — 
37 50 
110 — 
400 — 
6 — 
20 — 
6 60 
27 60 
16 — 
16 — 
2 60 

100 — 
20 — 
62 50 
18 — 
100 — 
20 — 
2 50 

32 50 
66 — 
28 50 
8 — 

110 — 
60 — 
170 — 
60 — 
8 — 
0 50 
65 — 
50 — 
15 — 
8 — 
2 50 
50 — 
27 50 
7 — 
22 — 
18 60 
11 — 
14 — 
2 75 
15 — 
9 — 
10 — 
2 60 
7 50 
12 60 
6 60 
7 50 
8 60 
10 — 
160 — 
8 — 

325 — 
125 — 
4 25 
3 50 
14 — 
2 50 
19 — 
276 — 

NVPH 
428 442 
449 463 
454 459 
460 468 
474 489 
490 494 
496 499 
500 503 
508 512 
513 517 
518 637 
538 541 
542 543 
544 648 

650 555 
556 560 
661 562 
563 567 
568 572 
573 577 
578 581 
682 
583 587 
588 691 
592 595 
596 600 
601 
602 606 
607 611 
612 616 
617 640 
641 645 
646 
647 648 
649 653 
654 
655 659 
660 
661 665 
666 670 
671 676 
676 680 
681 682 
683 687 
688 692 
693 694 
695 699 
700 701 
702 706 
707 711 
716719 
722 726 
727 728 
729 730 
731 736 
736 737 
738 742 
743 744 
745 746 
747 761 
752 756 
759 763 
764 765 
766 770 
771 773 
774 776 
779 783 
784 786 
786 790 
791 
795 799 
802 806 
807 810 
811 
854 886 888 
886 888 ve 
901 905 
912 916 
917 
920 924 
927 929 
932 936 
937 
965 969 
975 979 
978 982 
983 
986 989 
992 995 
996 1000 
1001 
1003 1006 
1015 1019 
1020 1023 

... 45 — 
10 — 
12 50 
40 — 
350 — 
25 — 
19 60 
26 — 
19 — 
36 — 

3000 — 
45 — 
12 — 
25 — 

... 120 — 
195 — 
20 — 
66 — 
70 — 
60 — 
70 — 
6 — 

66 — 
25 — 

240 — 
35 — 
0 75 
65 — 
36 — 
57 50 
250 — 
75 — 
5 50 
8 — 
34 — 
1 25 

60 — 
1 75 

30 — 
40 — 
150 — 
30 — 
90 — 
30 — 
32 50 
9 — 
20 — 
7 50 

40 — 
33 — 
26 — 
40 — 
6 — 
3 60 

21 — 
6 25 

27 50 
7 — 
6 60 
30 — 
27 60 
16 — 
3 — 
17 50 
4 50 
23 50 
16 — 
3 — 

21 — 
3 25 
10 — 
10 — 
2 — 
0 26 

20 — 
25 — 
250 — 
13 50 
16 — 
16 — 
19 50 
16 60 
20 — 
21 — 
21 60 
8 — 
23 — 
27 50 
25 — 
9 50 
16 50 
16 — 
16 — 
9 60 
13 50 

.. 32 50 
6 — 
8 — 

32 50 
225 — 
17 60 
14 — 
17 60 
13 60 
25 — 

1500 — 
35 — 
9 50 
20 — 

° 
80 — 
120 — 
3 26 
35 — 
40 — 
31 — 
46 — 
0 26 

37 — 
5 25 

165 — 
22 50 
0 25 

41 — 
24 — 
35 — 
25 — 
46 — 
0 26 
3 25 

21 — 
0 25 
36 — 
0 26 
25 — 
25 — 
85 — 
29 — 
5 — 
16 — 
27 50 
4 — 
18 — 
4 25 
30 — 
27 50 
20 — 
33 — 
4 60 
3 — 
16 — 
5 26 

22 50 
5 — 
5 — 

24 — 
20 — 
15 — 
2 25 
14 — 
4 — 
14 — 
13 — 
2 60 
17 — 
3 — 
B — 
8 — 
175 
0 25 
18 50 
20 — 
240 — 
12 — 
14 — 
16 — 
18 — 
14 — 
17 — 
21 — 
19 50 
7 — 
22 — 
27 50 
24 — 
8 — 
11 — 
15 — 
14 — 
8 — 
10 50 

= 32 60 
5 — 
7 60 
3 25 

42 50 
7 50 
6 25 
5 — 
5 26 
11 50 
66 — 
9 50 
6 — 
7 60 

FDC 
2760 — 
1750 — 
926 — 
650 — 
625 — 
500 — 
200 — 
250 — 
275 — 
250 — 
200 — 
250 — 
30 — 
275 — 
166 — 
176 — 
250 — 
135 — 
80 — 
140 — 
100 — 
150 — 
85 — 
145 — 
125 — 
200 — 
85 — 
160 — 
85 — 
85 — 
60 — 
50 — 
30 — 
76 — 
75 — 
65 — 
70 — 
17 50 
35 — 
46 — 
14 — 
62 60 
27 50 
22 50 
52 60 
70 — 
27 60 
25 — 
30 — 
30 — 
27 50 
16 — 
45 — 
12 50 
22 50 
20 — 
20 — 
11 — 
25 — 
16 50 
17 50 
22 — 
18 60 
22 50 
24 — 
11 50 
26 — 
25 — 
20 — 
15 — 
18 50 
18 60 
1350 

NVPH ... Roltandmg 
1 18 
19 31 
19 31 pr 
32 
33 56 
57 70 
71 73 
74 77 
78 81 
78 81 pr 
82 85 bl 
82 85 
86 89 
86 89 
90 93 
90 93 pr 
94 97 
94 97 pr 
98 101 
98 101 pr 
Luchtpost 
1 3 
45 
68 
9 
10 
11 
12 13 
14 
15 
Port 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 26 
27 
28 
29 30 
31 43 
44 60 
61 64 
65 68 
67a 68a 
67 b 
68b 
69 79 
80 106 
Brandkast 
1 7 
Dienst 
1 8 
9 16 
16 19 
20 24 
25 26 
27 40 

3000 — 
1000 — 

1500 — 
625 — 
726 — 
300 — 
160 — 
330 — 
— 170 — 

400 — 
190 — 
265 — 
550 — 
275 — 
676 — 
225 — 
600 — 

150 — 
1 60 

160 — 
60 — 
1 — 
0 40 

1400 — 
1 50 
0 50 

46 — 
60 — 
130 — 

150 — 
49 — 

75 — 
13 — 
86 — 
300 — 
1600—C 
60 — 
160 — 

4600 — 

1250—C 
250 — 
3250—C 
4000 — C 
3500 — C 

Internering 
1 
2 

1100 — 
260 — 

.. 
1400 — 
476 — 
975 — 

9500 — C 
750 — 
290 — 
325 — 
146 — 
70 — 
625 — 
80 — 
— 85 — 

126 — 
130 — 
275 — 
110 — 

57 50 
1 — 

75 — 
25 — 
0 76 
0 26 

1000 — 
1 — 
0 35 

126 — 
300 — 
22 50 
30 — 
65 — 
210 — 
240 — 
225 — 
210 — 
60 — 
575 — 
200 — 
450 — 
65 — 
325 — 
24 50 

300 — 
225 — 
40 — 
7 — 
40 — 
140 — 
750 — 
30 — 
100 — 

2600 — 

550 — 
160 — 

600 — 
140 — 

Postpakketverrekenzegels 
1 2 
Postbewiis 
1 7 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

50 — 

960 — 
560 — 
650 — 

5500 — 
750 — 
900 — 

O 

300 — 
625 — 
675 — 
225 — 
300 — 
115 — 
45 — 
100 — 
— 40 — 
— 55 — 

80 — 
86 — 
66 — 

8 60 
175 

20 — 
0 75 
1 26 
0 60 

600 — 
176 
0 60 

30 — 
35 — 
26 — 
30 — 
7 50 
6 50 
7 — 
66 — 
6 50 
6 50 
6 — 
50 — 
120 — 
75 — 
300 — 
25 60 
275 — 
35 — 
3 — 
3 60 

42 50 

11 — 
16 — 

600 — 
86 — 
80 — 
6 — 
17 50 
17 50 

500 — 

26 — 
26 — 
6 — 

400 — 
60 — 
10 — 
25 — 
26 — 
60 — 
60 — 
600 — 

Betere, zowel als niet vermelde, series en zegels te koop gevraagd. 
Kantooruren- 9.00 uur -17.30 uur. 

Van Baerlestraat 140 - 1071 BE Amsterdam - Telefoon 020 - 72 44 90 
Bankiers AMRO-Bank - van Baerlestraat, rek nr 46 56 98 646 — Postgiro 2433679 

P H I L A T E L I S T E N 

Gem Giro Z 3286 
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POSTZEGELS 

VERZAMELEN IN 
LINDNER INFORMATIE 

AMSTERPHILA 
25 t/m 27 mei 1979 in het Congrescentrum RAI 

te Amsterdam. 

Entree gratis. 

BEZOEK ONZE STAND 
VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE EN DEMONSTRATIE!! 

ÜIDHEil 
FALZLOS 
UMM 

Alle supplementen 1978 nu bij uw handelaar verkrijgbaar. 

LINDNER FALZLOS KG NEDERLAND 

POSTBUS 457 
VENLO 

1 KG POLEN!! erg mooi 
POSTVERZEGELD! VÉÉL GROOTFORMAAT GEDENKZEGELS! DE NIEUWSTE SOORTEN / 39,50 
1/4 KG AFGEWEEKT BUITENLAND, naar schat

ting ± 5000 ex Op waarde werd NIET gelet 
Stockboeken werden leeggeschud, landen-
restanten gingen er m, kistjes met zegels van 
jaren her werden er in omgekeerd, enz enz 
We hielden 'n enorme opruimingi Voor u is 
het weer nieuw' Slechts / 59,— per 1/4 kg 

1/2 KG AFGEWEEKT BUITENLAND, naar schat 
ting ± 10 000 ex Als bovenstaand, doch 
thans een nog groter sortiment' Begin een 
winkel' Gaan weg voor slechts ƒ 118,— per 
1/2 kg 

ATTENTIEMI 

1300'N PRACHTPARTIJI Ruim 1300 ex NEDERL , 
NED INDIE, NW-GUINEA, INDON, NED AN
TILLEN enSURINAMEI 1200 zegels verschil
lend Cataloguswaarde ƒ 527,50 SLECHTS ƒ 175,— 

1/2 kg AUSTRALIË V d Missie, erg mooi I Zoeken 
voor maar slechts 35,80 

1/2 kg BRITSE KOL & GEBIEDEN, erg mooi met 
zeer veel Grootformaat 39,— 

1/4 kg CANADA bankpost, alléén Grootformaat' 
Zeer bijzonder' 49,— 

1/2 kg CANADA v d Missie, beslist veel Groot
formaatzegels erbij' 49,— 

1/2 kg CEYLON,vd Missie, beslist ondoorzocht' 
Grote waarde 39,90 

1 kg DDR (Oost-Duitsland) Postverzegeld' 
Erg mooi! 79,— 

1/4 kg DENEMARKEN bankpost, alleen Grootfor-
maatl Slechts 32,50 

100 gram WEST-DUITSE bankpost, alléén Ge-
denkzegels' 37,90 

1 kg WEST-DUITSLAND, mét Gedenkzegels, 
voor slechts 31,— 

1/2 kg WEST-DUITSLAND Superieur, met veel 
Grootformaatzegels 45,— 

1/4 kg ENGELAND-bankpost, alléén Grootfor
maat-zegels! Erg mooi 37,— 

1 kg ENGELAND-SUPER, zeer modern, v d 
Missie Veel Platenzegels 29,95 

1/4 kg FINLAND, Grootformaat Gedenkzegels, 
de nieuwste soorten 33,— 

1 kg GEMENGD BUITENLAND, (Elite-Mixture), 
alles door elkaar' 35,— 

1 kg HONGARIJE, postverzegeld' Mooi pakket 
voor 39,50 

1/4 kg IERLAND bankpost, alléén Grootformaat' 
Pracht partij' 45,— 

1 kg lERLAND-SUPER, v d Missie, veel Ge
denkzegels! 39,— 

1/2 kg ITALIË, alleen Grootformaat Gedenkze
gels'Op kaartresten Nieuwste soorten' 39,95 

390 gram JAPAN, postverzegelde doos, met 
Grootformaat en topwaarden 29,50 

1/2 kg NIEUW-ZEELAND v d Missie, prachtig 
goed, zeer fraai' 35,80 

1 kg NOORD-IERLAND, v d Missie, veel Ge
denkzegels Slechts 39,— 

1 kg POLEN, postverzegeld bijzonder mooi 
slechts 

1 kg SCHOTLAND SUPER v d Missie'Veel re 
gionals, fosfor en natuurlijk ook veel Ge 
denkzegels Gaan weg voor 

1 kg U S A Missiezegels, veel Gedenkzegels, 
zeer de moeite waard' 

Heeft u 'n postzegelmanie? Dan met spoed naar FIORANI! 
Postzegelhandel H. FIORANI 

39,60 

35,-

800 zegels' Dit zijn onze GOUDDELVERSPARTIJ 
EN' Schitterend goed U vindt o a NEDER 
LAND, gebr en ongebr, veel weldadigheid, 
NEDERLANDS-INDIE, INDONESIË NW GUI 
NEA, NED ANTILLEN, CURASAO en SUR! 
NAME' Elke partij heeft minstens 'n catalo 
guswaarde van / 300— De winkelwaarde 
zou terecht ƒ 250,— moeten bedragen, maar 
u betaalt slechts 

1000NEDERL NED INDIE INDON NW GUINEA 
- NED ANTILLEN CURASAO en SURINA
ME Uw album IS meteen gevuld, RUIM 
/ 375,— cataloguswaarde WINKELWAARDE 
ƒ 325,— slechts 

1/2 kg ZUID-AFRIKA Missie-Superieur' 95% 
Grootformaat-zegels 

1/2 kg ZUID-AFRIKA, Missiepost, mooi' Gaan 
weg voor 

1/2 kg ZWITSERLAND, veel bijzondere Gedenk
zegels etc etc MOOI ' 

36,90 

39,90 

AFHAALADRESSEN: (bespaart u por tokosten) 
AMSTERDAM-O: Mevr J Nu isker -Vaandermg, Zwaardemakers t raat 63 
(bij Amste ls ta t ion) Tel (020)921905 
ZOETERMEER: I.J Mark, Johan W i l l e m Frisostraat 48. Tel. (079)165233 
( n a t e l afspraak) Pos tg i ronummer 41511 , t n v I J Mark 

POSTORDERADRES: I.J. Mark - Postbus 111 - 2700 AC ZOETERMEER 
Telefoon: (079)165233 - Postgiro 41511 t.n.v. I.J. Mark. 

Portokosten extra: t/m halve kilo pakket f 5,—, 
één kilo pakket f 6,— 

Bij aankoop van elke / 25,— GEHEEL GRATIS 
fraaie en waardevolle compl. series! 
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AMPHILA-
VEILING 
mei 1979 

Door de verscheidenheid aan materiaal 
(9100 kavels) en de grote internationale belang
stelling, werd de veiling van 30 april t /m 5 mei, 
zowel voor kopers als inzenders wederom een 
groot succes! 

U kunt een opbrengstlijst van deze veiling 
ontvangen, door storting van ƒ 10,- op ons 
gironummer 2284060 of bij de Nederlandsche 
iVliddenstands Bank rekening nummer 
69.64.61.692. 

Voor onze volgende internationale veiling 
medio oktober, kunt u dagelijks goed materiaal 
inzenden; wel graag spoedig met het oog op 
een tijdige voorbereiding en deskundige 
verkaveling. 
Wij ontvingen reeds belang
rijke inzendingen. 

Amphila Postzegelveïling 
Rokin93, 1012 KM Amsterdam, Tel. 020-244782/244783, telex Ampha 18785 

Speciale 
■ö 
C 
(O 

M 
■ï 
'S 
0) 
O 

JQ 

(ü 
(D 
E 
o 
3 

< 

de rooy|hali 
1979180 

0) Kata logus 
0) 
Z 

automaatboekjes 
nederland 
automaatboekjes 
en kombinaties 
surinamened. antillen 

TE KOOP GEVRAAGD 
tegen KNALLENDE PRIJZEN 

NEDERLAND POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
NVPH 
29395 
30004 
31012 
31317 
32324 
32731 
35055 
37478 
39296 
39701 
54243 
56162 

GId 
15,— 
25,— 
10,— 
25,— 
15,— 
25,— 
33,50 
12,50 
8,— 
2,— 
7,50 

12,— 

NVPH 
61730 
77476 
78690 
84246 
84953 
854 
858 
85963 
875 
88688 
899 
91216 

GId 
34,— 
11,50 
12,— 
2,35 
3,50 

NVPH 
917 
92729 
93236 
937 

GId 
10,50 
1 1 , — 
12,— 
13,— 

NVPH 
983 
1001 
1024 
1042 

GId 
19,50 
10,— 
9,— 
10,— 

11,50 
3,— 
3,75 
3,20 

17,— 
6,50 

10,50 

NVPH 
68182 

104345 
1043453 
105254 
105254 paren 

GId 
Gd 60,— 
Gd 4,50 
Gd 5,— 
Gd 10,— 
Gd 26,— 

Zoek tevens verzamelingen, partijen en losse waarden, 
zowel postfris als gebruikt (echter geen massawaar). 

W.DUITSLAND POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
Michel GId 
11112 125,— 
11315 125,— 
116 60,— 
11720 165,— 

Michel GId 
12122 165,— 
12338 DR 
v/a 133 ook 
los 
13940 200,—. 

Michel GId 
14142 120,— 
14346 170,— 
147 120,— 
150 40,— 

Michel 
151 
15354 
155 
15659 

GId 
25,— 
45,— 
25,— 

155,— 

DISCRETIE VERZEKERD KONTANTE BETALING 
GROTE POSTEN WORDEN OPVERZOEKBIJU AFGEHAALD 

W. van SPLUNTER 
Stekelbrem 8 Tel. 010216677 

na 18.00 uur 
3068 TC ROTTERDAM 
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III 1 LiP'Hiwili!! 

EUROPA Motie 
** = postfr zonder plakke 

* = ongebr met plakker 
geen teken IS mooi gebr 

Kpl j a a r g a n g e n CEPTu i tg i f t en 
1956 * * 6 L n d 690 — 
1957 * * 8 L n d 115 — 
1958 * * 8 L n d 16 50 
1969 * * 8 L n d 18 — 
1960 * * 2 0 L n d 350 — 
1961 • * 1 6 L n d 60 — 
1962 * * I B L n d 50 — 
1963 * * 1 9 L n d 50 — 
1964 * • 1 9 L n d 45 — 
1965 * • 1 9 L n d 40 — 
1966 * * 1 9 L n d 38 — 
1967 * * 1 9 L n d 35 — 
1968 • * 1 8 L n d 35 — 
1969 " 2 6 L n d 75 — 
1970 * • 1 9 L n d 50 — 
1971 * * 21 Lnd 55 — 
1972 * * 22 Lnd 350 — 
1973 * * 24 Lnd 75 — 
1974 * * 23 Lnd 90 — 
1975 * * 24 Lnd 67 50 
1976 • * 27 Lnd 85 — 
1977 * * 28 Lnd 100 — 
1978 * * 30 Lnd 80 — 
1979 * * n ieuwt jespn j s 

Pr jsl j s tperser e Nrs Zonnebloem 

1/3 " • 300 — 
1/3 * 150 — 
1/3 55 — 
4/6 • • 126 — 
4/6 85 — 
7/10 " • 32 50 
11/12 • • D P 
11/12 • 275 — 
13/17 • * 188 — 
13/17 • 100 — 
18 • * 88 — 
18 • 52 50 
19 • • 160 — 
19 • 80 — 
19 80 — 
20/39 " D P 
20/39 • 900 — 
gebr d v losse 
waarden 
40/42 " 180 — 
40/42 • 100 — 
40/42 30 — 
43/45 • * 50 — 
46/61 " D P 
46/61 * 500 — 
52/57 * * 725 — 
52/67 • 330 — 
52/57 270 — 
58/69 * * 260 — 
68/59 • 130 — 
58/59 60 — 
60 • • 1 — 
61 • • 15 50 
62/64 * • D P 
62/64 • 150 — 
65/66 ♦• 80 — 
65/66 * 50 — 
67/68 • * 20 — 
69/70 * • 27 50 
71/73 • • 440 — 
71/73 * D P 
74/77 " 48 — 
77/80 " 80 — 
77/80 60 — 
81 • • 18 — 
82/84 • * 106 — 
82/84 • 70 — 
85/86 • • 8 50 
87/88 " 20 50 

89/90 " 15 — 
91/92 *» 6 — 
93/94 * • 35 — 
95/97 • * D P 
95/97 • 250 — 
96/97 90 — 
98/99 • • 88 — 
98/99 • 60 — 
100/01 " • 12 60 
1 0 2 / 0 3 " 15 — 
104/05 * • 7 50 
1 0 6 / 0 7 " 17 50 
108/09 • • 6 50 
1 1 0 / n • • 426 
1 1 2 / 1 3 " 550 
115/16 • • 250 
1 1 7 / 1 8 * * 4 50 
119/21 * * 70 — 
119/21 48 — 
122/23 * * 7 50 
1 2 4 / 2 5 * * 2 40 
126/27 • • 9 60 
128/29 * • 1 76 
130/31 * * 4 — 
132/33 * * 2 — 
134/35 • • 1 50 
1 3 6 / 3 8 * * 4 — 
139/40 • • 2 50 
1 4 1 / 4 2 * * 2 — 
143/44 * * 1 25 
145 * * 4 — 
145 a • * 10 — 
1 4 6 / 5 0 * * 5 50 
151/52 * • 1 50 
1 5 3 / 6 4 * * 3 — 
1 5 5 / 5 6 * * 2 — 
1 5 7 / 5 8 * * 175 
1 6 9 / 6 0 * * 3 30 
161 /62«* 6 — 
163 * * 1 25 
1 6 4 / 6 5 * * 3 — 
166/67 * * 16 50 
1 6 8 / 6 9 * * 6 50 
170 * * 1 20 
171 * * 2 25 
172/73 * * 1 50 
1 7 4 / 7 5 * * 2 — 
176/77 • * 2 — 
1 7 8 / 7 9 * * 2 75 

180 * * 50 
1 8 1 / 8 3 * * 12 — 
184 * * 1 50 
186 * * 76 
186/87 " • 2 75 
1 8 8 / 8 9 * * 2 — 
190 * * 1 20 
191/93 * * 3 — 
1 9 4 / 9 5 * * 40 — 
196/97 • • 3 — 
198/99 * * 1 50 
200 * • 11 — 
201/02 * * 25 — 
203/04 * • 1 20 
205 * • 245 — 
205 120 — 
206/07 • * 2 50 
208/09 * * 6 — 
210 * * 1 50 
211 * * 4 — 
2 1 2 / 1 3 * * 5 — 
214/15 * • 2 60 
2 1 6 / 1 7 * * 4 25 
218/19 * * 7 50 
220/21 • • 2 60 
222/23 * * 2 50 
224 • * 2 — 
225 * * 4 60 
226 * * 3 — 
2 2 7 / 2 8 * * 3 70 
229/30 * * 8 60 
231/32 * * 90 
233/35 * * 4 50 
236/37 • • 90 
238 * * 75 
239/41 * * 2 — 
242/43 * * 90 
244/45 * * 1 20 
246/47 * • 90 
248 * * 50 
248a * * 10 — 
249/50 * * 1 — 
251/62 * * 70 
253/55 • • 2 50 
256 * * 37 50 
256 a * • 225 — 
257/58 * • 1 — 
259/61 * * 5 — 
262/63 • * 2 50 
264/65 * * 1 25 
266/68 • • 2 — 
269 • • 1 25 
270/73 • • 1 26 
274/76 " 1 50 
2 7 6 / 7 8 * * 12 50 
279/80 • • 1 — 
281/82 * * 1 25 
283/84 * * 4 20 
2 8 5 / 8 6 * * 3 75 
287/88 * * 2 50 
289 * • 2 50 
289 a * * 42 50 
290/91 * * 1 20 
2 9 2 / 9 5 " 5 — 
2 9 6 / 9 7 * * 2 25 
2 9 8 / 9 9 * * 3 — 
300/02 * * 3 — 
303 * * 8 — 
303 a * * 55 — 
304/05 * * 1 40 
306/08 * * 3 25 
3 0 9 / 1 0 * * 2 76 
3 1 1 / 1 2 * * 250 
313/16 * • 8 — 
3 1 7 / 1 8 * * 2 — 
319 * * 126 
320/21 * * 2 — 
3 2 2 / 2 4 * * 12 — 
325/26 • • 76 
327 * * 1 50 
328/29 * * 1 40 
330/31 * * 7 50 
3 3 2 / 3 3 * * 6 — 
334/36 * * 1 25 
336 * * 3 — 
336 a * * 62 50 
337/38 * • 1 26 
339/40 * * 1 75 
3 4 1 / 4 2 * * 3 25 

DP = dagprijs Alle aangeboden zegels met volle garantie van echt 
voorzover de voorraad strekt postgiro 271040 Nrs Zonnebloem ca 
echter franco vanaf / 2S0opdracht Prijzen incl BTW Bij opdracht 
korting 

Goede collecties Europa Motief ook te koop gevraagd ook betere Ie 

J. H. Ackermann 
Lutkemeerweg 149, Amsterdam 1067 

Tel 020194187,bgg 029083966 

af 
^ 1 

r 

343/44 * * 
345/47 * • 
348 
349/50 * • 
361/52 * * 
353/64 * * 
355 
366 
367/69 * * 
360/61 * * 
362/63 * • 
364/66 * * 
366/68 * • 
369/70 * * 
371/72 * * 
373/74 * • 
375/76 * • 
377/78 * • 
379 
379 a * * 
380/81 «* 
382/83 * * 
384/85 • • 
386 
387 * * 
388/90 * * 
391 
392/93 * * 
394/95 * * 
396/97 * * 
398/99 • • 
400/02 * * 
408/10 • * 
411/13 * * 
414/16 • * 
416/17 * * 
418/19 «• 
420/21 * * 
422/24 * * 
425/26 * * 
427 
428/29 * * 
430/31 * * 
432/33 * * 
434/35 • * 
436 
436 a • * 
437/38 * * 
439/40 * * 
441/42 • • 
443/44 * * 
445/47 * * 
448 
449/60 * * 
451/52 * * 
463/54 * * 
456 
456/58 * * 
469/60 * * 
461 
462/63 * * 
464/66 • * 
467/68 * * 
469/70 * * 
471/72 • * 
473/74 • * 
475/76 • * 
477 
477 a * * 
478/79 • * 
480/81 * * 
482/83 * * 
484/85 * * 
486/88 • • 
489 
490/91 • * 
492/93 * * 
494/95 • • 
496/97 * * 
498 
499 
500/02 • • 
603 
504/05 * • 
506/08 * * 
509 

3 — 
3 50 
2 50 
1 50 
2 25 
3 — 
1 50 
1 50 
4 50 
1 20 
3 — 
1 26 

12 — 
75 

1 25 
4 50 
5 50 
1 20 
4 — 

96 — 
1 25 
1 75 

80 
1 76 
1 — 
5 50 
3 — 
1 40 
1 75 
3 — 
1 25 
1 26 
6 — 

10 50 
2 50 
2 50 
3 — 

66 
10 60 

75 
1 25 
1 25 
4 — 
5 — 
1 — 
1 75 

37 50 
1 26 
1 50 

75 
3 — 
3 50 
2 — 
1 — 
1 75 
3 60 

90 
3 50 
1 50 
1 50 
1 25 
8 50 
1 — 
1 20 
3 — 
3 50 
1 25 
135 

25 — 
1 25 
1 50 
1 — 
3 26 
3 — 
1 75 
1 — 
2 75 
2 50 
2 — 
1 — 
1 60 
2 50 
6 60 
2 25 
6 75 
1 60 

enz tot heden 
leverbaar 

held aanbod geldig 
1979 Porto extra 

boven/ 1000 

sse series 

TJ, 

2% 

G R O E N L A N D 
BLOK 1 * * 

K A L A T D U T NUNÄT 

80RTTRYK 
ISBJ0RN MED UNQER 

UDQIVET 10 FEBRUAR 197« 

BLACK PR NT 

POLAR BEAR WITH CU6S 
SSUED STH FEBRUARV 1S76 

Oplage: slechts 25.500 exemplaren... 
Dit IS het eerste blok dat in Groenland uitgegeven is 
Een officiële zwartdruk uitgave gedrukt door de drukkerij voor het 
postwezen in een oplage van slechts 25 500 exemplaren ter herin 
nering aan de internationale postzegeltentoonstelling Hafnia uit 
gegeven De interesse voor zegels uit Groenland stijgt voortdurend 
BIJV 24 van de oudere zegels zijn niet minder dan 239% gestegen in 
de periode van 1974 tot en met 1979 

De zeer lage oplaag van deze officiële zwartdruk van Groen 
land's eerste blok zal zonder twijfel enorme prijsverhogingen 
tot gevolg hebben Zwartdrukken worden m de Deense katalo 
gus genoteerd en zijn in de loop der tijd 100% gestegen 

Aangezien onze voorraad zeer beperkt is zijn onze prijzen onder 
voorbehoud van prijsverandenngen en de mogelijkheid tot het uit 
verkocht zijn 

1 blok 
10 blokken 

Slechts/ 30,
Slechts ƒ 250,-

Nr GR/1 
Nr GR/2 

:^ 

G R O E N L A N D 
'Amphllex' - tentoonstellings enveloppen 

Slechts weinig verzamelaars kennen deze zeldzame tentoonstel 
lingsenvelop Uitgegeven n a v de internationale postzegeltentoon 
stelling Amphilex in Nederland en gestempeld met een speciaal 
stempel met Nederlandse tekst door de Groenlandse Post 
Op de openingsdag van de tentoonstelling werd een zeer beperkt 
aantal enveloppen met deze nu zeer gevraagde stempeling als eer 
ste dag afgestempeld 
Daarnaast is de envelop gefrankeerd met een nieuw zegel van 
Koningin Margarethe Deze is in Groenland op de eerste dag van 
Uitgifte gestempeld De envelop bevat op deze wijze Groenlandse 
postzegels die m Amsterdam (Holland) en Godthaab (Groenland) 
op de eerste dag gestempeld zijn 
Een envelop met uitsluitend het tentoonstellingsstempel bracht op 
een internationale veiling m Kopenhagen reeds d Kr 168-
(ca ƒ 60 40) op 
Investeringsprijs 1 envelop Slechts ƒ 22 65 Nr GR/3 

(U bespaart ca ƒ 37 75 t o v de veilmgprijs) 
10 enveloppen Slechts ƒ 190-Nr GR/4 

Er zijn slechts zeer weinig enveloppen m voorraad ze worden zon 
der twijfel binnen zeer korte tijd een waardevolle rariteit Uitver 
kocht en prijsverhogingen onder voorbehoud 
BIJ vooruit betaling portvrij toegezonden Onder rembours exclusief 
porto 
Een prijslijst met zeer gunstige aanbiedingen sluiten wij gratis bij 

Fredensgade 20 
DK-8000 Aarhus C 
Denemarken 

Lid van de P T S , London 
Postgiro 
Arnhem 2999576 
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HJ 
Uw verzameling is een 
waardevol bezit en moet dus 
veilig opgeborgen worden! 

Wij geven hierop een 
pasklaar antwoord. 

Brandwerende en 
inbraak-beveiligde leasten 

Voor een brandveilige opberging deskundig 
advies bij 

KNAP KANTOOR
INRICHTINGEN B.V. 
Showrooms: 

Singel 279 
Spuistraat 224 
A'dam, 020-239436 

Hoek van Knap 
Schiedamsevest 91 -97 
R'dam, 010-134590 

Vraag gratis en geheel vrijblijvend onze 
dokumentatieaan. 
Antwoordnr. 2108 te Rotterdam (postzegel 
overbodig) 

i ^y^ A 
JA, OOK WIJ HOPEN OP DE 'AMSTERPHILA' 
AANWEZIG TE ZIJN. 
Natuurlijk kunnen wij niet alles meebrengen, maar wel onze 
specialiteiten: 

NEDERLAND postzegelboekjes en kombinaties 

NEDERLAND bijz. enveloppen/fdc's met spec. 
afstempelingen (o.a. frankeer/pzb.) Trompet-
fdc's en idem max. kaarten 

SURINAME onafhankelijkheid (fdc's. carnets, brugparen, 
postzegel boekjes/f dc's) 

NED. ANTILLEN tête-bêche en postzegelboekjes, ook op fdc's 

INDONESIË o.a. postzegelboekjes, ook op fdc's en 
gestempelde zegels/pzb. 

POSTZEGELBOEKJE 1 en 2 elk met EXTRA 
INHOUD waardoor resp. 871 en 851 tête-bêche | 
voorkomen. 
Hierop bod gevraagd tot 15 juni 1979 

WEST-EUROPA grote sortering fdc's, voornamelijk 1968-1978 

ENGELAND & pracht kollektie ZILVERJUBILEUM & KRONING | 
GEBIEDEN Kon. Elisabeth II o.a. gutter-pairs en fdc.s 

MOTIEVEN blokken uit de gehele wereld, hoofdzakelijk van | 
de laatste jaren en voor de kleine verzamelaar 
met een smallere beurs, een keur van series en | 
blokken (gestempeld) in de prijsklasse vanaf 
ƒ 1,50 tot ƒ 7,50 

U LEEST HET, VAN ALLES WAT EN VOOR IEDER IETS en laat 
het ook op de 'AMSTERPHILA' weerklinken, dat 'ELKE 
POSTZEGELVRIND KOPE BIJ VAN DER KIND' 

Postzegelhandel J. G. J. van der KIND 
Papestraat 15-2513 AV 's-Gravenhage 
Tel. 070-46.47.46 - Giro 14.300 - Bank ABN/GOUDA 

^ MALTA 
KILO-WAAR Pakketten 

Ikfl 
15,00 

19,70 
29,00 
44,00 

18,00 

5 kg 
£ 70,00 

91,00 
137,00 
207,00 

82,00 

1 pakket 
10 versch £ -
25versch. 
50 versch 
75 versch. 

100 versch. 
150 versch. 
200 versch. 
250 versch. 
300 versch. 
350 versch. 
400 versch. 
450 versch. 
475 versch. 
500 versch. 

0,23 
0,50 
1,00 
1,25 
3,00 
6,30 

10,30 
15,80 
26,00 
41,00 
58,00 
77,00 
97,00 

10 pakketten 
£0,60 

1,80 
4,40 
9,00 

12,00 
23,50 
60,00 

100,00 
155,00 
255,00 
405,00 
575,00 
766,00 
962,00 

(A)Overhet algemeen normaal £15,00 
(B) 20-25% gelegenheids/gedenk-

zegels en grootformaat 
(C) 45-55% idem 
(D) 70-75% idem 
*Wereld kilo mixture, vnl. 

grootform. plaatjeszegels 
hogere waarden en luchtpost 

VOORWAARDEN: 
Cash bij de opdracht, 
(geen persoonlijke cheques) 
Porto en verzekering exclusief 
Complete lijst beschikbaar 

MALTA KAVELS BANK ZEGELS 
Dit kavel is uitsluitend bij ons verkrijgbaar. Malta kavels van bank zegels zijn zeldzaam en 
niet overal te verkrijgen. We hebben een beperkte voorraad Uitsluitend bestaande uit 
hogere waarden gebruikt voor overzee en bevat al de hogere waarden tot de £1 of £2 
Dit zijn werkelijk fantastische kavels 1000 zegels 39,00 £ sterling 
Malta gelegenheids/gedenkzegels 
Dit zijn zeer goed gesorteerde kavels bestaande uit gelegenheids/gedenkzegels van 
Malta. Zeer gevarieerde collectie met veel hoge waarden waarin zelfs de 1/6 zit. Deze is 
zeer zeldzaam in de meeste collecties. 2000 zegels 31.00 £ sterling 
MALTA ZEGELS: POSTFRIS EN MOOI GEBRUIKT 
MKHELNR 
173/175 
176/196 
197/198 
199/213 
214/215 
216/219 
220/222 
223/225 
226/231 
232 
233 
234/236 
237/253 
254/256 
257/259 
260/262 
263/265 
266/271 
272/274 
275/Z77 
378/281 
282 
283/284 
285/286 
287/288 
289/291 

DMark 
2 34 

83 20 
0 78 

91 00 
104 00 
1040 
3 65 
3 65 
7 80 
0 78 
0 78 
3 65 

260 00 
260 
260 
260 
3 65 

20 80 
3 65 
4 42 
468 
1040 
10 40 
208 
3 90 

292/297 
298/300 
301/319 
320/322 
323/329 
330/332 
333/336 
337/341 
342/343 
344/346 
347/349 
350/352 
353/355 
356/359 
360/363 
384/366 
367/369 
370/372 
373/375 
376/379 
380/382 
383/385 

387/388 0 47 
389/392 2 08 
393/397 3 12 

5 72 
312 
31! 
1 56 
312 
1 04 
1 87 
2 08 
2 60 
260 
1 19 

11 56 
1 56 
2 08 
2 34 

39B/400 
401/408 
409/411 
412/413 
414/416 
417/419 
420/421 
422/424 
425/428 
429/432 
433/435 
436/438 
439/446 
447/449 
450/453 
454/456 
457/471 
472/474 
475/477 
478/480 
481/485 
486/492 
497/500 
501/504 
506/507 
508/511 

1 45 
2 29 
260 

512/513 
514/517 
518/520 
521/523 
524 
525/528 
529/531 
633/633 
534/S37 
538/541 
542/544 
545 
546/549 
550/553 
554/555 
556/558 
559/561 
563/565 
566/568 
569/570 
571/573 
574/579 
580/583 
584/587 
588/593 

5 72 
5 72 
3 60 
4 42 
7 80 
2 18 
1 30 

2 24 
2 34 
2 29 
910 
2 08 
3 38 

ANTON MEILAK 152 St. Mary Str., Tarxien, Malta, Europa 

Eeti verbazende kollektie... 
De zegelkoUektie van Henk van 
Lokven is zowel in aantal als in 
waarde een pakket dat de echte 

zegelverzamelaar doet water
tanden. Wie daar eenmaal mee 
gekonfronteerd werd behoort 

automatisch tot onze 
vaste bezoekers. 

Kennen we u ook al? 

Hcnfe van Lofeven 
J. Heinsstraat 4a, Den Bosch 

(naast Eurocinema) 
telefoon (073) 140363 

Postzegelspeciaalzaak voor in-
en verkoop, taxaties en beleg

gingsadviezen. 
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Voordelige aanbieding beiangrijice collecties 
Alle aangeboden verzamelingen hebben wij zo objectief mogelijk omschreven en de prijzen overal aan de 
lage kant gehouden. 
Garantie: Wij garanderen dat u aan iedere partij absoluut een prima en gunstige koop heeft. Verzamelingen 

die niet aan uw verwachtingen voldoen (onverschillig om welke reden) nemen wij graag terug, 
a.u.b. binnen 8 dagen, omgaande restitutie. 

Onze winkel is gevestigd sinds 1965, Lid NVPH. 

Bestel Nr 
1 België Partij in doos, merendeels losse waarden, echter 

ook in de 60er en 70er jaren veel postfnsse komplete series 
Leuke koopi (ca 2000 zegels) ƒ 395,-

2 België Zeer interessante snuffelkoop in stockboeken en los 
w I veel avontuur, ten dele absoluut onuitgezocht op 
stempel etc , interessante koop, enorme hoge cat waarde' ƒ 1800,-

3 China Grote, belangrijke snuffelkoop w i talloze goede 
komplete series, ook foutdrukken, varianten, brieven etc , 
incl Formosa, Korea etc Hoogst interessante koop'(ca 
6000 zegels) ƒ1500,-

4 China en Formosa etc Leuke snuffelkoop w i diverse 
betere nummers en nog wel wat avontuur, incl wat ander 
buitenland meest Aziatische landen (ca 8000 zegels) 
interessante koopi 

5 Danzig, Montenegro, Kroatië, Servië, Silesie etc Bizonder 
interessante partij van vrijwel alleen met meer bestaande 
landen, ook doubletten, brieven etc (ca 35CC zegels) 

6 Denemarken Interessante partij in doos w i diverse betere 
zegels en series, ook FDC's, brieven etc 

7 Diversen Koffer vol met alleen prima en interessante 
verzamelingen van West-Europa merendeels postfris, resp 
ongebruikt Prachtkoop waarin talloze zeldzame zegels en 
series 

8 Diversen Wonderlijke en zeer interessante partij in doos 
w I merendeels klassieke zegels van Europese landen, het 
betreft veelal alleen materiaal van ± vóór 1930 w i veel 
zegels met mooie afstempelingen Voor liefhebber van 
klassieke zegels interessante koop' Kwaliteit over 
't algemeen wel goed, al hebben een aantal zegels wel wat 
kleine mankementjes Voordelig' 

9 Duitsland Grote koffer vol met partijen dozen, restanten, 
stockboeken, collecties etc ook veel oud materiaal en 
Oudduitse Staten Ook talloze FDC's, brieven etc incl vele 
hooggenoteerde en komplete postfnsse series Hoogst 
interessante prachtkoop, voorzichtig geschat Michel-
waardeDM 65 000,—1-+ Prachtkoop, voordelig 

ƒ 400,— 

ƒ 875,— 

ƒ 300,-

ƒ 13 000,-

10 Frankrijk Erg gezellige snuffelkoop in doos w i vele 
komplete postfnsse series, ook aardig brievenmateriaal 
met goede frankeringen etc (ca 1800 zegels,), Yv frs ruim 
3000,—+-!-

11 Frankrijk Grote en gezellige snuffelpartij w i talloze betere 
nummers, komplete series, rariteiten, brieven, 
postwaardestukken etc etc Schitterende partij geschikt 
voor vele doeleinden Yvfrs ruim 8000,—H-I- Voordelig' 

12 Frankrijk Verzameling klassieke fiscaalzegels (279 stuks) 

13 Frankrijk Partij ten dele in stockboeken, merendeels 19e 
eeuws materiaal w i vele hooggenoteerde nummers, over 
't algemeen goede kwaliteit al zijn de vroegste emissies 
nogal gemengd, ook ietsje kolomen en andere landen 
Yvfrs ruim 13 000,—++ Koopjel 

14 Franse Kolomen en Gebieden Enorme grote interessante 
parti], ten dele in stockboeken w i talloze komplete series, 
ook veel postfris ongetand incl doubletten (ca 5000 zegels 
over 't algemeen goede kwaliteit, gemiddeld afval met 
meer dan 5%) 

15 Gehele wereld Enorm grote doos met vele duizenden 
zegels w i aardig Spanje, Engeland en Noorwegen 
Prachtige en interessante snuffelpartij w i absoluut vele 
vondsten en avontuur zit Hoge cat waarde Gunstig' 

16 Gehele wereld Verzameling belangrijke filatelistische 
Literatuur, alleen handboeken en standaardwerken over 
afstempelingen etc Veelal zeldzame alleen antiquarisch 
verkrijgbare boekwerken (80 stuks, losse verkoopwaarde 
per boek ruim ƒ 6100,—) Koopje, basis voor filatelistische 
bibliotheek' 

17 Gehele wereld Koffer vol met partijen, stockboeken, 
restanten etc merendeels lage waarden, echter ook veel 
oud materiaal en komplete series w i nog wel wat 
avontuur bizonder aardig zijn o a België, China, Nederland 
etc Leuke koopwi beslist goede winst-mogelijkheden' 
(ca 40 000 zegels) 

/ 675,— 

/ 8800,— 

/ 375,— 

ƒ 900,— 

ƒ 230,— 

/ 1575,— 

ƒ 875,— 

ƒ 950,— 

ƒ 1950,— 

ƒ 2000,— 

Bestel Nr 
18 Gehele wereld Enorme groteen belangrijke partij 

postzegels in 30 stockboeken w i enerzijds veel klein en 
eenvoudig materiaal zit, maar anderzijds ook veel prima en 
interessant materiaal o a klassiek Frankrijk, Duitsland, 
Nederland incl vele komplete series Totale 
cataloguswaarde ruim Yvfrs 70 000,— Zeer interessante 
snuffelpartij'Voordelig' ƒ6800,— 

19 Gehelewereld Opruimingspartij meest oudere pakketten, 
zeer gevarieerd, vrijwel alleen courant en goed 
verkoopbaar materiaal, weinig doubletten o a grote en 
goede verzamelingen van België, Luxemburg, Zwitserland, 
Oostenrijk, Spanje etc etc Ook Nederland en buiten 
Europa Het betreft over 't algemeen collecties waar ik er 
nog slechts een van in voorraad heb en derhalve met los 
mee kan adverteren Interessante partij, mede door de 
oudere collecties zeer geschikt voor postzegelhandel, 
rondzendverkeer, ruil, opzet wereld-collectie etc etc 
verkoopwaarde ƒ 4185,—, cat waarde natuurlijk hier een 
veelvoud van (vele duizenden zegels, goede kwaliteit, afval 
gemiddeld met meer dan 5%) Spotkoopje" ƒ1975,— 

20 Gehelewereld Hoogst interessante partij 
Postgeschiedenis (Postal History) w i alleen interessante 
en ongewone stukken Krijgsgevangenenpost, Ballonpost, 
Censuur, Veldpost en talloze andere bizondere zaken 
Veelzijdige en zeer gevarieerde verzameling' (ruim 300 
prachtbrieven) ƒ 1575,— 

21 Griekenland Interessante snuffelpartij, overwegend 
gebruikt w i vele goede nummers Yvfrs ruim 4000,—-t--^ ƒ 575,— 

22 Israel 1948/1975 Mooie verzamelingen postfris en 
ongebruikt w i talloze komplete postfnsse series met full-
tap, ook interessant brieven materiaal en bizonderheden 
Enorm hoge cat waarde, verregaand komplete verzameling 
(ruim 700 versch zegels + doubletten) 'n droom van een 
partij'Spotkoopje' ƒ1800,— 

23 Italië Schitterende collectie fiscaalzegels merendeels 
klassiek (386 stuks) ƒ 295,— 

24 Japan Grote en belangrijke partij in koffer w i vele 
zeldzame zegels en series, 1 X is er zeker een verregaand 
komplete postfnsse collectie uitte halen, ook gebruikt en 
doubletten, brieven, kaarten etc etc (8 albums + doos in 
koffer) Hoogst interessante snuffelpartij' ƒ6800,— 

25 Joegoslavië Grote doos met vele duizenden zegels w i 
o a vele komplete series, interessante kettingbrekers, ook 
foutdrukken, misperforaties incl vele hooggenoteerde 
nummers, een zeer fraaie post in deze prachtpartij zijn de 
vele goede series uit de 50er en 60er jaren en de bloes 
Bizonder interessante partij zowel voor de gevorderde 
verzamelaar als handelaar/belegger etc Cat waarde is 
voorzichtig geschat Yv frs 20 000,—, 2e keus en dubiebs 
materiaal met geteld 'n Droom van een partij die zeer goed 
uitgezocht dient te worden' Voordelig' ƒ 1875,— 

26 Liechtenstein Buitengewoon interessante partij m 
stockboeken, albums, los etc e t c w i ook brieven Hoogst 
interessante partij w i één maal een bijna komplete 
collectie uitte halen IS incl de goede series Ook iets 
Zwitserland Yvfrs ruim 70 000,— Voordelig' ƒ 11 500,— 

27 Motieven Zeer interessante partij w i mooi Dieren, 
Bloemen, Rode Kruis, Ruimtevaart etc etc Ook vele 
komplete en exclusieve series (ca 8000 exemplaren) 
Koopje' ƒ 675,— 

28 Nederlanden Overzee 1872/1977 Snuffelpartijtje in doos 
w I enerzijds veel klein en eenvoudig materiaal, maar 
anderzijds ook vele betere waarden, kinder- en 
zomerzegels incl postfnsse komplete series Leuke koop 
w I nog wel wat avontuur' (ruim 1700 zegels, zeer 
veelzijdig en gevarieerd) Koopje' ƒ 300,— 

29 Nederland Doosje met ruim 400 bundels van Nederland 
incl doubletten w i diverse oude, betereen schaarse 
soorten, o a kinderzegels, port kombinaties uit boekjes etc 
Zeer gevarieerd (40 000 zegels) ƒ 375,— 

30 Nederland en Overzee en iets Buitenland Zeer leuke en 
interessante snuffelpartij in doos Hoge cat waarde, vele 
schaarse en betere zegels ƒ 395,— 

31 Nederland en Overzee Zeer interessante partij brieven 
periode 1872/1967, vrijwel alléén mooie echt gelopen 
brieven en kaarten, geen FDC's etc w i talloze interessante 
frankeringen, port, bondkraag, voor filatelie, postwaarde 
stukken, hangend haar etc etc Zeer gevarieerde en 
veelzijdige prachtkoop' ƒ 875,— 
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Bestel Nr 
32 Nederland en Overzee (incl Indonesië, meest ouder 

materiaal) Prachtige snuffelpartij w i talloze betere 
waarden, zowel top- als tussenwaarden komplete series 
etc etc , ook veel klem en eenvoudig materiaal, over 
't algemeen goede kwaliteit al moet wel op een afval 
worden gerekend van ca 5a 10% Cat waarde voorzichtig 
geschat / 4000,—, 'n droom van een partij vol avontuur die 
zeerzorgvuldig uitgezocht dientte worden'Voordelig! / 1100,— 

33 Nederland en Overzee Verzameling w i wat betere zegels 
en series o a diverse vooroorlogse kinder-senes kompleet, 
Konijnenburg, hoge waarden etc etc ook ietsje buitenland 
Cat waarde ƒ 3200,—, voordelig i ƒ 1350,— 

34 Nederland Prima verzameling in album goed gevuld, w i 
talloze komplete series, goede kwaliteit, oudere emissies 
ietsje gemengd Cat waarde ƒ 5575,— ƒ 2500,— 

35 Nederland 1852/1977 Leuke verzameling w i vele goede 
series, ook vooroorlogs, cat waarde ƒ 5500,— Voordelig' ƒ 2750,— 

36 Nederland en Overzee mei Indonesië en iets buitenland. 
Grote partij in doos w I vele duizenden zegels w i vele 
komplete series en losse betere waarden, 19e eeuwse 
emissies, oud Ned -Indie, brieven, FDC's, automaatboekjes 
etc etc Ook veel klein materiaal en tussenwaarden 
Gat waarde voorzichtig geschat ƒ 12 000,—, 2e keus met 
geteld Geweldig goede en veelzijdige prachtkoop, een 
'once m a lifetime' gelegenheid om in 't bezit te komen van 
een absoluut onuitgezochte partijI Voordelig' ƒ 4000,— 

37 Nederland en Overzee Prima snuffelpartij in koffer w i 
leuk FDC's Nederland incl ouder materiaal, brieven, 
restanten, stockboeken, mooi klassiek Suriname en 
Curasao, over 't algemeen goede kwaliteit al zijn sommige 
collecties gemengd Totale cat waarde ƒ 18 758,— Ook 
wat buitenland w I interessant postgeschiedenis Koopjei ƒ4800,— 

38 Nederland en Overzee 1852/1963 Aardige verzameling w i 
vele goede series Cat waarde ƒ 15 000,— Spotkoopje' ƒ 6800,— 

39 Nederland 1852/1975 Bijna geheel komplete verzameling, 
merendeels gebruikt manko nr 80,101, telegram. 
Brandkasten en 3-gaats roltanding Bizonder mooie met 
zorg verzamelde collectie zoals ik die slechts heel zelden 
onder ogen krijg, vrijwel alles in Ie kwaliteit, de dure 
stukken gekeurd met certificaat Cat waarde ca ƒ 25 000,— 
Voordehgl ƒ13 750,— 

40 Nederland en Overzee Grote koffer vol met collecties, 
zakjes, dozen, ook kleingoed, stockboeken, albumbladen 
etc incl belangrijke engrospost (o a vrijwel alle goede 
series 70er jaren 100X kompleet!) Over't algemeen goede 
kwaliteit, al moet wel op een afval gerekend worden van ca 
5% Cat waarde 1978 ruim ƒ 85 000,— Voor de belegger, 
handelaar of rondzender is hier een zeer groot koopje te 
halen ƒ 35 000,— 

41 Nederland Belangrijke voorraad Bundels, zeer gevarieerd 
w i vele goede soorten o a 62 et, talloze kinder-en 
zomerzegels, ook vooroorlogs, prima kwaliteit (gemiddeld 
afval met meer dan 5%), vele malen 100X 100,100X200, 
100X300 IS er uitte halen, tot max ca 1 X 100X600 
verschillende Nederland Ook zeer geschikt als 
beleggingsvoorraad of handel (de betere soorten 
uitplakken m rondzendboekjes') (vele duizenden bundels) p o a 

42 Olympiade Leuk partijtje m kistje w i vele komplete series 
incl betere Koopje' ƒ 250,— 

43 Olympiade 1896/1972 Partij in doos w i enerzijds veel 
eenvoudig materiaal en oliestaten etc , maar anderzijds 
talloze komplete postfrisse series w i vele schaars, ook 
rariteiten en bnevenmateriaal Interessante prachtkoop' 
(ca 2000 zegels, enorme hoge cat waarde') ƒ 850,— 

Bestel Nr 
44 Oost-Europa Grote koffer met albums, dozen, collecties 

etc w i veel interessant en klassiek materiaal Yvfrs ruim 
200 000,—h + Zeer groot koopje, erg sterk klassiek 
Hongarije (afstempelingen") en vroege emissies 
Tsjechoslowakije w i veel avontuur met typen, tandingen, 
afstempelingen etc Hoogst interessante en belangrijke 
prachtkoop' ƒ 8900,— 

45 Ruimtevaart Partij in doos w i enerzijds wat klein 
materiaal en anderzijds veel komplete series, incl veel 
bloes, rariteiten, FDC's, brieven, proeven etc Zelfs voor de 
zeer vergevorderde cosmos-verzamelaar is hier nog veel 
ongewoon materiaal uitte halenl (Yvfrs ruim 7500,—H-) 
'n Droom van een partij vol interessant materiaal ƒ 875,— 

46 Skandinavie en andere landen Koffer vol met collecties, 
restanten en verzamelingen, brieven etc w i veel 
interessant materiaal, mooi Finland, Denemarken en 
Zweden Belangrijke prachtkoop' ƒ5400,— 

47 Spanje Grote en belangrijke partij in doos w i talloze 
goede zegels en series Ook veel klem en eenvoudig 
materiaal, maar ook voor duizenden Yv frs aan prachtige 
toppertjes Uit deze schitterende partij is zeker een mooie 
verzameling te halen, de doubletten zijn zeer geschikt voor 
postzegelhandel, rondzendverkeer etc etc 'n Droom van 
een partij vol romantiek en avontuur die zeer goed 
uitgezocht dient te worden, prima kwaliteit, afval met meer 
dan 5% Yv frs ruim 22 000,—-(--I- ƒ 2950,— 

48 Tremen op postzegels Belangrijke en grote verzameling m 
15 albums w i veel zeldzaam materiaal, ookspoorweg-
afstempelmgen etc Schitterende studie-verzameling' ƒ6800,— 

49 Turkije Schitterende partij in doos w i talloze prima series, 
ook vele varianten, foutdrukken, rariteiten etc 'n Droom 
van een avonturen collectie waar veel plezier aan te 
beleven is Vooral erg sterk periode 1945-1975 en Rode 
Kruis uitgaven, ook brieven (ca 4000 zegels) Spotkoopje' ƒ 675,— 

50 Vaticaan 1929/1975 Mooie verzameling, merendeels in 
postfrisse komplete series incl doubletten (Yvfrs 3500,—, 
ca 400 zegels) ƒ 700,— 

51 West-Europa Grote koffer vol met alleen mooie 
verzamelingen merendeel gebruikt materiaal w i 
belangrijk België, Frankrijk etc etc 'n Droom van een partij 
zoals die slechts zelden wordt aangeboden en zeker met 
voor deze prijs (is wel een belangrijk bedrag, maar er staat 
ook erg veel mooi, courant en prima materiaal tegenover) 
Yvfrs ruim 70 O00,—t--l- ƒ8500,— 

52 West-Europa Hoogst interessante en belangrijke partij m 
koffer w i talloze goede zegels en series o a Belangrijk 
Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, W -Duitsland, 
IJsland etc etc Ook zeer vele bizondere zaken als 
stadposten, Cinderella's, proeven, foutdrukken, rariteiten, 
brieven etc etc 'n Droom van een partij 'Voordelig' ƒ 11 000,— 

53 Zuid-en Midden-Amerika Koffer vol met verzamelingen, 
stockboeken, restanten, doosjes etc w i vele betere 
nummers, o a erg mooi Mexico klassiek, Nicaragua, 
Bolivia, Chili etc etc Ook veel mooi klassiek 
bnevenmateriaal o a Zeppelin, 'n droom van een 
snuffelpartij die zeer goed uitgezocht dient te worden 
Belangrijke koop Enorme hoge cat waarde' Zeer 
voordelig' ƒ2000,— 

54 Zwitserland Zeer interessante snuffelpartij w i aardig type 
staande Helvetia in aantallen, ook luchtpost, dienst etc 
Prachtpartij zeer geschikt voor specialist, rondzender etc 
Alleen materiaal tot ± 1940 Voordelig' ƒ2150,— 

55 Zwitserland Grote partij brieven w i talloze goede 
frankeringen, ook klassiek etc (350 brieven) ƒ1100,— 

Bij vooruitbetaling extra korting, boven de / 300,— 2%, boven de / 1000,— 3%, boven de / 5000,— 5%. 
Levertijd Alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis toezending) 
Wilt u a.u b uw bestelling op uw bank- of giro-overschrijving (achterzijde) vermelden, toezending geschiedt 
dan AUTOMATISCH 
Voor de zeer grote objecten zijn afspraken te maken over termijnbetaling 
BANK'ALG BANK NEDERLAND. KANT NWE ZIJDS VOORBURGWAL 308, AMSTERDAM 
REKNR 54.01 81 307 POSTGIRO 193598 
Belde rekeningen t.n v. 

W. Tieman, 
Nieuwe Zijds Voorburgwal 334 (b.h. Spui), 1012 RW Amsterdam. 

Bezoek aan onze winkel liefst na telefonische afspraak, omdat de kostbare collecties eerst uit de 
kluis gehaald moeten worden. Dag. geopend tussen 11.00 en 15.00 uur. 
Tel. 020-263243,020-860924,02908-1001 
U kunt rustig opbellen vanaf 's morgens 7.30 tot 's avonds 10.30 uur, ook in de weekends, wel al 
onze telefoonnummers proberen. 
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NIEUW NIEUW NIEUW 
ANTHONY V/D BOGAARD - INVESTMENT PHILATELIE 

b o o k l e t - s e r v i c e 

Canada 1: Canada 6 Canada 8 : Canada 8 

NU KUNT U OOK BUITENLANDSE POSTZEGELBOEKJES 
OP EEN ZEER EENVOUDIGE WIJZE VERZAMELEN. 

Bouw door betaling van een maandelijks bedrag van ƒ 10,- (of meervoud daarvan) een bijzondere collectie postzegel boekjes 
op. Buitenlandse postzegelboekjes welke op normale wijze vaak moeilijk te verkrijgen zijn. 
UNIEK. Door te kiezen uit de typen A, B, Cen D hebt u de mogelijkheid uweigen budget vast te stellen. Voortype A betaalt u 
ƒ 10,- per maand, type A + B ƒ 20,- per maand, etc. Voor dit bedrag ontvangt u alle postzegelboekjes van het betreffende 
abonnement. Eventuele verschillen worden verrekend. 

UIT WELKE TYPEN KUNT U KIEZEN? 
TYPE A 
EUROPA 
Sp Andorra 
Berlijn 
Belgié 
Cyprus 
Turks Cyprus 
W.Duitsland 
Engeland 
Frankrijk 
Fr Andorra 

Gibraltar 
Griekenland 
Guernsy 
Ierland 
Isle of Man 
Italië 
Jersey 
Liechtenstein 
Luxemburg 

Malta 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Spanje 
Turkije 
Vatikaan 
Zwitserland 

TYPEB 
SKANDINAVIË 
Denemarken 
Faroer 
Finland 
Groenland 
Noorwegen 
IJsland 
Zweden 

TYPEC 
OVERZEE 
Amerika 
Australië 
Canada 
Japan 
New Zealand 
Israël 
UNO Geneve 
UNO New York 
UNO Wenen 

TYPED 
NEDERLAND 
N. Antillen 
Suriname 
Nederland 

AANTREKKELIJK. Van de bovengenoemde landen geven vele landen nog geen postzegel boekjes uit. Zodra echter het eerste 
postzegelboekje van een nieuw land verschijnt, ontvangt u dit boekje automatisch in het abonnement. De eerste boekjes 
blijken veelal over het hoofd gezien te worden en het meest in waarde te stijgen. Door uw abonnement kunt u echt verzekerd 
zijn dat u ALLE eerste boekjes ontvangt. 

BIJZONDERE PREMIE-AANBIEDING 

"■■•■"?M < ( * . - ' -
Selectie uit 12 boekjes 

12 FINSE BOEKJES met een totale catalogus waarde van DM 45,- voor slechts ƒ 19,50 

HOE WORDT U ABONNEE? 
U kunt nog met terugwerkende kracht per 1 januari 1979 lid worden. U ontvangt dan alle verschenen 
postzegel boekjes vanaf 1.1.1979 tegen de oude prijs. Tevens kunt u gebruik maken van onze bijzondere 
aanbieding. U gelieve dan / 19,50 overte maken op onze postgiro 787465, onder vermelding 'bijz. 
premie-Nieuwe Abonnee'. Tevens gelieve u de inschrijfbon in te zenden. De bijzondere aanbieding 
zenden wij u dan per omgaande toe. (Uiteraard gefrankeerd met een combinatie uit een 
postzegelboekje) 
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Geeft u heden 
nog 
op voor een 

POSTZEGELBOEKJES 
ABONNEMENT! 

KNÊP UIT 
VUL IN 
ZEND OP 
aan 

ANTHONY V /D BOGAARD 
BOOKLET-SERVICE 

De Martens 
muurkluis. 

Als uw 
verzameling u 
lief is. 

Van der Pekstraat 97,1031 CV Amsterdam 
Postgiro 78 74 65, 
Bank H.B.U. Amsterdam. Rek. nr. 62.33.32.035 

INSCHRIJFBON 
Zenden aan: 

ANTHONY V/D BOGAARD 
booklet-service 
Van der Pekstraat 97, 
1031 CV Amsterdam. 
Postgiro 78 74 65, 

Bank H.B.U. Amsterdam. 

Rek. nr. 62.33.32.035 

Hierbij geef il< mij op als Abonnee booklet-service met ingang van 1 
januari j . l . voor maal het booklet-service abonnement volgens 
TypeD A, G B, DC, n D, tegen een maandelijks bedrag van / 10,-per 
Type. Ik ontvang hiervoor alle nieuwe boekjes van de voornoemde 
landen, met verrekening van eventuele verschillen. Toezending geschied 
per vier maanden. Het bedrag voor de maanden jan, feb. maart en april 
maak ik hierbij gelijk aan u over. Ik maak wel/niet gebruik van de Premie
aanbieding. Het bedrag hiervoor maak ik gelijk over. 

NAAM: 

ADRES: 

POSTCODE: PLAATS: 

Een postzegel- of muntenkollektie vertegen
woordigt al gauw een heel kapitaal. Daarom is een 
inbraakverzekering onmisbaar. 

Het is echter de vraag of het verlies van uw 
kollektie met een verzekeringsuitkering kan worden 
vergoed. Het antwoord zal vermoedelijk ontkennend zijn. 
Want het gemis van een verzameling waar u jaren aan 
gewerkt hebt, valt eigenlijk nooit in geld uit te drukken. 

Naast verzekeren is professioneel beveiligen dus 
dringend gewenst. Met een Martens muurkluis bijvoor
beeld. Of een Martens brandkast. Ze zijn er in diverse 
afmetingen, uitvoeringen en prijzen. Solide bergplaatsen 
voor uw zegels, munten, klein antiek en wat er meer aan 
waardevolle zaken in huis is. 

Vul snel de bon in en stuur hem op. Als uw 
verzameling u lief is. 

Martens Brandkasten bv 

Postbus 16,7000 AA Doetinchem 
Telefoon 08340-35951 

Prins Albertlei 3,2000-Antwerpen 
Telefoon 031-502363 
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Duitse gegarandeerde kilowaar met 'Rosensiegei' 
De heer W. W. uit Hilversum schrijft ons: 'De inhoud van het 
Rosensiegel-kilopakl<et was goed en kvi/am overeen met uv/ be
schrijving'. 
1 kg. Bond & Berlijn, 'Rosensiegei' 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 85,— 

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 39,— 
4 kg. Bond & Berlijn missiewaar, verzegeld, enkele duizenden ge-
legenheidszegels en gezochte hoge waarden. Een goudmijntje, ge
heel ondoorzocht / 120,— 
2 kg. als voren, verzegeld. / 62,-
Bondsrepubliek/Berlijn, alleen gelegenheidszegels onafgeweekt met 
vele toeslagzegels en complete weldadigheidsseries: 

1 kilo ƒ 220,—; 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. ƒ 80,— 
1 kg Bondsrepubliek/Berlijn, missiewaar, met vele speciaalzegels, 
echter met wisselende inhoud, deels iets buitenland en een iets 
groter deel afgeweekt ƒ 28,— 
1 kg Buitenland West. Landen, ca. 500 grootformaatzegels ƒ 38,— 
Verzending tegen vooruitbetaling of onder rembours. Portokosten: 
tot 2 kg f 9,10; vanaf 3 l(g f 10,90; vanaf 5 t<g f 14,30; vanaf 10 t<g f 17,80. 
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. 

DENKT U ER AAN DAT HET 
ADVERTENTIEMATERIAAL VOOR DE 
JULI/AUGUSTUS-EDITIE UITERLIJK 

11 JULI IN ONS BEZIT ISi 
RESERVEREN VOOR 5 JULI 

ADVERTENTIE-INHOUD 

Ackermann, J. H 346 
Amelsvoort, van 452 
Amphila, postzegelveiling 345 
Amsterphila 449 
Anno '72 437 
Ariadne 452 
Banel<e, stampcorner .442, 453 
Blijdorp, postzegelhandel 447 
Boogaard, Anth.v.d 350,351 
Brandt, D 452 
Boomstamps 423 
Bredenhof, postzegelimport . . . . 450 
Brouwers, postz.h. J. F. H 438 
Bussumse postz.li 423 
Davo, uitgeverij 456 
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TFNGFJFIDE 
Het Postmuseum - een bedrijfsmuseum 
De laatste tientallen jaren is de 
maatschappelijke behoefte aan 
communicatie sterk toegenomen. 
Tegenover deze groeiende vraag staat 
een steeds gevarieerder aanbod van 
diensten van de PTT. De 
veranderingen in de maatschappij en 
met name die op technisch gebied 
worden daarin duidelijk weerspiegeld. 
De PTT prijst zich gelukkig in de 
stichting 'Het Nederlandse 
Postmuseum', die vijftig jaar geleden 
in het leven werd geroepen, een 
mogelijkheid te bezitten om de 
tijdgebonden verschijningsvormen van 
haar diensten te registreren en tentoon 
te stellen. 
Met name stel ik vast dat het 
bedrijfsmuseum zich mag verheugen 
in een steeds groeiende belangstelling 
van het publiek. Dit is niet 
verwonderlijk want het Postmuseum 
beschikt over een schat van 
voorwerpen die de verschillende stadia 
in de ontwikkeling van zowel het 
postbedrijf als de 
telecommunicatiesector duidelijk 
markeren. 
Ook uit een educatief oogpunt heeft 
het museum grote waarde. De 
aandacht richt zich daarbij in 
belangrijke mate op de unieke 
wereldverzameling postzegels. Niet 
voor niets werd al in 1929 in de Wet 
tot stichting van het museum 
gesproken over 'zegels en verdere 
voorwerpen'. Een vooruitziende 
beslissing. Thans is de belangrijkste 
nevenfunctie van de postzegel: het zijn 
van verzamelobject voor filatelisten. 
De filatelie is een hobby waar zich in 
ons land een half miljoen mensen mee 
bezighoudt De collecties van het 
Postmuseum bieden ontwerpers en 
verzamelaars een waardevolle 
studiemogelijkheid. 
Artikelen in dit Maandblad getuigen 
daar regelmatig van. 
Het Postmuseum - en ik juich dat van 
harte toe - is ook in staat met zijn 
collecties aan internationale en 
nationale tentoonstellingen op een 
voor Nederland representatieve wijze 
deel te nemen. Dat dit in de kringen 
van de filatelie erkenning vindt kan 
afgeleid worden uit de vele 
schenkingen die het Postmuseum uit 

de kringen van de filatelie in de 
afgelopen jaren mocht ontvangen 
Het feit dat het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie op zo'n 
uitvoerige wijze stilstaat bij het 
vijftigjarig bestaan van het 
Postmuseum stel ik op hoge prijs en 
het vormt een onverdachte bevestiging 
van de betekenis van het museum voor 
de filatelie. 

De directeur-generaal der PTT, 
Drs. Ph. Leenman 

Vijftig jaar trouwe dienst 
Het Nederlandse Postmuseum, een voor 
ons filatelisten belangrijk instituut, viert 
zijn vijftigste verjaardag 
Als leden van de Raad van Beheer van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
willen WIJ niet alleen onze hartelijke 
gelukwensen aanbieden bij deze mijlpaal, 
doch ook, in nauwe samenwerking met de 
staf van het Postmuseum, onze lezers dit 
bijzondere nummer aanbieden 
Wij waarderen het dat het Postmuseum 
voor ons niet alleen een vraagbaak is, doch 
dat het ons ook steeds weer ondersteunt in 
het oplossen van filatelistische 
vraagstukken en m het vastleggen van de 
conclusies daarvan in gedegen artikelen 
voor ons Maandblad 
Wij weten dat reeds vele filatelisten het 
Postmuseum bezoeken en wij hebben 
ervaren dat verscheidene 
postzegelverzamelaars door hun bezoeken 
aan het museum en door gesprekken met de 
medewerkers ervan, filatelisten zijn 
geworden 
Dat de goede band van samenwerking en 
verstandhouding tussen onze instellingen 
tot in lengte van jaren moge blijven 
bestaan, is de wens van uw Raad van 
Beheer 
Het cadeau dat de Nederlandse Posterijen u 
allen aanbieden, namelijk de speciale 
jubileumbriefkaart met het nieuwe stempel 
van ons aller Postmuseum, is een geste die 
WIJ niet alleen waarderen in de vorm van 
het geschenk, doch ook als bewijs van de 
goede samenwerking tussen PTT en ons 
blad in algemene en tussen het Nederlandse 
Postmuseum en het Maandblad in 
bijzondere zin 

L. H. THOLEN 
Voorzitter Raad van Beheer 

WOORD 
VOORAF 
Namens het bestuur van de Stichting Het 
Nederlandse Postmuseum zeg ik de Raad 
van Beheer en de redactie van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
hartelijk dank voor het beschikbaar stellen 
van een zo belangrijk deel van dit 
meinummer ter herdenking van het 
vijftigjarig bestaan van ons museum De 
spontane wijze waarop zij ons hun aanbod 
deden is kenmerkend voor de uitstekende 
verstandhouding tussen de georganiseerde 
filatelie in Nederland en het museum In di 
verband gaan de gedachten in de eerste 
plaats uit naar de Bond, waarmee wij sinds 
de oprichting van het museum zulke goede 
relaties hebben Van recenter datum, maar 
zeker niet minder goed, zijn de contacten 
met de Stichting Filatelie Meer dan eens 
hebben wij ervaren welke daadwerkelijke 
belangstelling deze Stichting voor onze 
activiteiten aan de dag legt Een 
belangengemeenschap van ideële aard 
bindt filatelie en museum Dit laatste stelt 
zich met alleen tot taak om voor de 
filatelist zijn gespecialiseerde 
museum verzamelingen open te stellen, 
maar richt zich daarnaast op de doelstellinj 
die het in zijn vaandel voert om een 
algemeen publiek te informeren over, en 
naar wij hopen te interesseren voor, de 
onbegrensde werelden van kennis, cultuur 
en wetenschap die de postzegel kan openei 
voor allen die zich rekenschap willen 
geven van zijn waarde als 
informatiedrager In beperkte zin geldt dit 
ook voor het poststuk 
Onze Stichting zal ook voor de toekomst 
deze doelstelling blijven nastreven, met 
alleen in het eigen museumgebouw maar 
ook daarbuiten, bij evenementen op 
filatelistisch gebied binnen en over onze 
landsgrenzen 

Tot slot moge ik de waardering van ons 
bestuur overbrengen aan alle 
museummedewerkers die, ondanks het 
tijdsbeslag dat de voorbereidingen voor de 
jubileumviering van hen eisten, kans 
hebben gezien hun bijdragen aan dit 
nummer te schrijven. 

Ir. R. Diks 
Voorzitter van de Stichting 

Het Nederlandse Postmuseum 
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Bijzondere briefkaart 
In elk nummer van dit blad ligt een 
exemplaar van de speciale 
jubileumbriefkaart van het vijftigjarige 
Postmuseum. Die kaart, met de 
Postmuseumafstempeling, wordt onze 
lezers aangeboden door PTT. 
Zo'n kaart is niet uit de lucht komen 
vallen. Het idee om het jarige Postmuseum 
met een briefkaart te huldigen is 
opgekomen in het brein van onze redacteur 
Post waardestukken, de heer C. Stapel. Hij 
schreef op 8 oktober 1977 in een postblad 
aan mevrouw T. B. Steiner-Spork, 
secretaris van de Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars onder meer: 
'voorstel om aan de PTT een brief te 
zenden met het verzoek om in 1979 een 
bijzondere briefkaart uit te geven ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
het Postmuseum'. Dat voorstel ging er op 
21 oktober van dat jaar met vlag en wimpel 
door tijdens de bestuursvergadering van 
deze vereniging. 

Op 18 november werd de brief aan 
directeur-generaal drs. Ph. Leenman 
geschreven en op 23 oktober 1978 het de 
Directeur Zegelwaarden en Filatelie J. M. 
Deenik definitief weten: Ten vervolge op 
de brief van 7 december 1977 kan ik u tot 
mijn genoegen mededelen, dat het 
vastgestelde postzegelemissieprogramma 
voor het jaar 1979 tevens zal voorzien in de 
uitgifte van een bijzondere briefkaart met 
zegelopdruk ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van het Postmuseum. Voor 
uw suggestie in dezen ben ik u gaarne 
erkentelijk'. 

L. Schmelzer overleden 
Onder grote belangstelling van 
voornamelijk familieleden en filatelisten is 

op 19 april te Woerden ter aarde besteld het 
stoffelijk overschot van bondssecretaris L. 
Schmelzer, die op eerste Paasdag 
onverwacht was overleden, bijna 68 jaar 
oud. De bond verliest in hem een man die 
met onverdroten volharding en vlijt een 
omvangrijke taak onberispelijk vervulde. 
Bondsvoorzitter J. de Boer Azn gaf 
namens de georganiseerde filatelie uiting 
aan de diepe bewondering voor de wijze 
waarop de heer Schmelzer zijn functie 
heeft uitgeoefend sinds zijn verkiezing te 
Vlissingen in 1973, als opvolger van wijlen 
C. G. van Veenendaal. 
De heer Schmelzer was ridder in de Orde 
van Oranje Nassau, met de zwaarden. 
De afdeling Woerden van de International.» 
Vereniging Philatelica verliest in hem een 
niet te evenaren secretaris. 
Hij ruste in vrede. 

Nini Boesman ridder 
Mevrouw Nini Boesman, 
balloncommandant en voorzitter van de 
Haagsche Ballon Club, is ter gelegenheid 
van de zeventigste verjaardag van koningin 
Juliana op 30 april onderscheiden met het 
ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. 
Onze welgemeende felicitaties met dit 
eerbewijs. 

P. W. A. M.Wap erelid 
De heer P. W. A. M. Wap, 
penningmeester van 'De Philatelist' is in de 
jaarvergadering van deze 'Amsterdamsche 
Vereeniging' op 20 maart benoemd tot 
erelid. Voorzitter A. H. L. van Veen 
overhandigde het tweede erelid - J . C . 
Schäfer is het andere - een vergulde 
fietsbel op sokkel met een toespraak waarin 
hij onder meer de thematische verzameling 
'Fietsen' memoreerde en alsmede het meer 
dan vijfentwintigjarig bestuurslidmaat-
schap, waarvan een groot aantal jaren als 
penningmeester, welke functie hij ook al 
weer jarenlang in het bondsbestuur vervult. 

Amsterphila Nieuws 
Het laatste nieuws over de nationale 
tentoonstelling AMSTERPHILA die 
volgende week geopend wordt vindt u niet 
alleen in de rubriek Tentoonstellingen van 
dit nummer maar ook onder de 
mededelingen van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen. 

Hierbij afgebeeld het speciale stempel dat 
de filatelistische dienst van de Verenigde 
Naties uit Geneve in zijn verkoopstand zal 
gebruiken, onder meer op de bekende 
blauwe kaarten. 

C5 25 27 5 79 Ö 

De Bond heeft op de eerste etage van het 
RAI-Congrescentrum een 
inlichtingenstand, waar ook filatelistische 
boekwerken te koop zullen zijn. 
Ook de Stichting voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk in Nederland is aanwezig met 
een informatiestand, van waaruit 
rondleidingen langs de jeugdinzendingen 
worden verzorgd. Voor de jeugd is er 
voorts een puzzeltocht over de 
tentoonstelling, een tombola, een quiz en 
nog veel meer. 

Filateliezegel aangeboden 
aan de voorzitter van de 
Stichting Filatelie 
Staatssecretaris mevrouw N. Smit-Kroes 
heeft op 2 mei in het gebouw van het 
Rijkskuststation Scheveningen Radio te 
IJmuiden de Europa (CEPT)-zegels 
gepresenteerd. Mr. P. C. J. Schipper, 
voorzitter van de Stichting Filatelie ontving 
bij deze gelegenheid een lijst met 
Filateliezegels. Op de filateliezegel 
(55 cent) zijn verschillende oudere 
Nederlandse zegels afgebeeld; het gedeelte 
dat onder de loep zichtbaar is herhaah zich. 
De kleuren van deze zegel zijn: blauw, 
geel, grijs, roodbruin, roze en zwart. 
De zegel die gewijd is aan het 
'berichtenverkeer op zee' (75 cent) is 
bedoeld als hulde aan het 75-jarige 
Rijkskuststation. Er staat 'Scheveningen 
Radio' op, een schip op zee, een 
seinsleutel als verwijzing naar de draadloze 
telecommunicatie en de roepnaam van het 
kuststation in morsetekens: PCH. 
Beide zegels zijn ontworpen door Jaap 
Drupsteen. Op beide komt het woord 
'Europa' voor en het vignet van de 
twintigjarige Conférence Européenne des 
Administrations des Postes et des 
Telecommunications (CEPT), die het 
thema voor de zegels heeft geleverd: 
'geschiedenis van de Post- en 
Telecommunicatiediensten'. 
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LEVENSBERICHT 
VANPIETER 
WILHELM WALLER 

Personalia 
Pieter Wilhelm Waller werd geboren te 
Amsterdam op 5 januari 1869. " 
Zijn vader was Meindert Johannes Waller, 
geboren te Amsterdam op 8 december 1834 
en aldaar overleden op 5 april 1924 Deze 
was lid van de firma Testas en Waller te 
Amsterdam, commissionnairs in effecten 
Zijn moeder was Maria Elisabeth 
Adolphine Schill, geboren te Batavia op 21 
augustus 1846 en te Amsterdam overleden 
op 25 maart 1927 
ZIJ huwden in De Steeg op 5 mei 1866 

Pieter Willielm had één oudere broer, 
Frangois Gerard, die te Amsterdam was 
geboren op 4 juni 1867 
Frangois Gerard is onderdirecteur geweest 
van het Koninklijk Kabinet van 
Schilderijen (Mauritshuis) te 
's-Gravenhage en waarnemend directeur 
van het Prentenkabinet der 
Rijksuniversiteit te Leiden Daarna is hij 
lid geworden van de firma Testas en Waller 
te Amsterdam Hij was onder meer de 
auteur van het bekende Biographisch 
woordenboek van Noord-Nederlandsche 
graveurs, eerste uitgave 1938 
HIJ overleed te Amsterdam op 23 
november 1934 

Pieter Wilhelm zocht zijn carrière in de 
Amsterdamse handelswereld als lid van de 
firma F Heekman en Co, commissionnairs 
in effecten, eerst in vereniging met de 
heren F Heekman en E J Klaverwijden, 
daarna in 1904 met de heer Heekman 
alleen Later was hij voor eigen rekening 
koopman in tabak tot omstreeks 1918 

Pieter Wilhelm is tweemaal getrouwd 
geweest 
Op 21 februari 1895 huwde hij Johanna 
Emilie Hintzen, geboren te Amsterdam op 
26 september 1873 en overleden te 
Driebergen op 27 juni 1951 Zij was een 
dochter van Hendrick Carl Hintzen en 
Wilhelmina Emilie Quien 
Dit huwelijk is beëindigd door een 
echtscheiding, uitgesproken door de 
Arrondissements Rechtbank te Haarlem op 
16 september 1924 
Uit het eerste huwelijk van Pieter Wilhelm 
werd te Amsterdam op 22 april 1896 een 
dochter geboren Maria Elisabeth 
Adolphina Waller 
Zij huwde te Leiden op 10 maart 1932 
Franz Julius Ignacz Zwieberg, geboren te 

Boedapest op 25 juni 1896 en overleden te 
's-Gravenhage op 21 januari 1943 
Hij was een zoon van Eduard Navratil en 
Emilie Therese Zwieberg 
(naamsverandering Navratil in Zwieberg 
bij besluit Magistraat Wenen op 26 juni 
1924) 

Pieter Wilhelm huwde voor de tweede 
maal te O verveen op 11 augustus 1925 met 
Digna Lorentz, geboren te Adjoeng 
(Besoeki) op 10 januari 1869 en overleden 
te Bloemendaalop2 maart 1949 Zij was 
een dochter van Theodorus Appellenius 
Ninus Lorentz en Maria Soet, gescheiden 
echtgenote van Jacobus Stolk 
Pieter Wilhelm overleed te Overveen op 
19 juni 1938 

Bestuurswerkzaamheden 
Waller heeft in het maatschappelijk milieu 
waarin hij was opgegroeid en later is gaan 
werken een eigen positie ingenomen 
Begiftigd met een grote werklust, een 
scherp oog voor cijfers en een grote 
nauwgezetheid, beschikte hij bovendien 
over eigenschappen die er hem als het ware 
vanzelf toe aanwezen om in het 
maatschappelijk leven een vooraanstaande 
plaats in te nemen 
HIJ was een man met vele capaciteiten en 
hij heeft het 'noblesse oblige' volledig 
waar gemaakt 
Zijn vriendelijkheid en behulpzaamheid 
waren kenmerkend voor zijn karakter en 
deden hem bij zeer velen achting en 
waardering verwerven, zowel bij de 
machtige mannen van de 'haute finance' 
als bij de eenvoudige bedienden die werk 
voor hem verrichtten 
Groot IS zijn belangstelling geweest voor 
wat er leefde in de Nederlandse 
sportwereld en hij heeft in vele 
bestuursfuncties een belangrijke bijdrage 
geleverd ten nutte van de sport in ons land 
en de lichamelijke ontwikkeling 
Als jager en kleiduivenschieter was hij lid 
van de Koninklijke Nederlandsche 
Jachtvereeniging 'Nimrod' Een exclusieve 
club van jagers, opgericht in 1874, die in 
1940 IS opgegaan in de Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging 
HIJ was bestuurslid en later erelid van 
'Nimrod', lid der 'Commissie voor de 
schietwedstnjden' en voorzitter van de 
schietbaan, eerst te Haarlem en later te 
Zandvoort Hij stelde een boekwerkje 
samen over de veldwedstnjden in 
Nederland met al de bijzonderheden 

De voorzitter van 'Nimrod', de heer 
F W C H baron van Tuyll van 
Serooskerken, die tevens voorzitter was 
van het in 1912 opgerichte Nederlandsch 
Olympisch Comité ( N O C ) , wist hem in 
1916 voor de Olympische gedachte te 
interesseren 

Olympische Spelen 
Tengevolge van de oorlog konden de 
Olympische Spelen te Berlijn m 1916 niet 
worden gehouden 
Door het bestuur van het N O C is in dat 
jaar een plan ontwikkeld om in eigen land 
een nationaal sportgebeuren te organiseren 
m de geest der Olympische Spelen 
Hiervoor werd een 'Regelingscommissie 
voor de Nationale Olympische Spelen 
1916' in het leven geroepen, waarvoor 
Waller werd aangetrokken als secretaris
penningmeester 
Vanuit een tijdelijk ingericht kantoor aan 
het Rokin 30 te Amsterdam werd de 
organisatie ter hand genomen 
Er moesten fondsen worden aangetrokken 
om de wedstrijden te kunnen financieren, 
er moest propaganda worden gemaakt en 
de voorbereiding voor de demonstraties en 
wedstrijden moest worden geregeld 
Van al deze activiteiten, die een 
uitgebreide correspondentie meebrachten, 
werd Waller het middelpunt En het ging 
goed Hij wist Leo Lauer aan te trekken 
voor het schrijven van een aantrekkelijk 
propagandaboekje en Willy Sluiter voor 
het ontwerpen van een pakkend affiche Er 
werden voor de prijswinnaars speciale 
penningen vervaardigd, diploma's en een 
beker voor de hoofdprijs , 
De spelen werden eind augustus-begin 
september, op enige uitzonderingen na, 
gehouden te Amsterdam in het Stadion en 
in het Concertgebouw (boksen, 
gewichtheffen en schermen) Prins 
Hendrik der Nederlanden toonde 
belangstelling voor de wedstrijden Het 
grote succes van dit sportevenement was 
mede te danken aan de beslissing van het 
N O C om de spelen niet te beperken tot 
de specifieke Olympische sporten, maar 
om alle takken van sport er bij te 
betrekken 
Ook de kunst was niet verwaarloosd, want 
op 31 augustus 1916, de verjaardag van 
Koningin Wilhelmina, werd 's avonds in 
het Stadion door 3500 zangers, onder 
leiding van de toonkunstenaar Anton 
Tierie, een zangserenade ten beste 
gegeven 
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De organisatie voor deze wedstrijden was 
zo goed geregeld dat, twaalf jaar nadien, 
sommige punten bij de uitvoering van de 
Olympische Spelen te Amsterdam nog tot 
leidraad hebben kunnen dienen. 
Voor het Gedenkboek bij het 25-jarig 
bestaan (van het) Nederlandsch Olympisch 
Comité, federatie voor 
lichaamsvaardigheid 1912-1937, 
samengesteld door C. A. W. Hirschman, 
schreef Waller een verslag over deze 
manifestatie met een volledige opsomming 
van alle deelnemers. 
Het Internationaal Olympisch Comité 
besloot in 1919 Antwerpen aan te wijzen 
als plaats voor de Vlle Olympische Spelen 
in 1920. 
Het N.O.C, besloot hieraan deel te nemen. 
Opnieuw werd een speciale commissie 
benoemd om de deelname te organiseren. 
Een driemanschap, bestaande uit de heren 
F. W. C. H. baron van Tuyll van 
Serooskerken als voorzitter, P. W Waller 
als secretaris en L. graaf van Limburg 
Stirum als lid, organiseerde de 
vertegenwoordiging op deze spelen. 
Aan de Antwerpse spelen werd 
deelgenomen door 22 landen. 
De 140 Nederlandse sportmensen waren 
ondergebracht op een boot, het ss 
'HoUandia', waarmede van Rotterdam af 
het vervoer plaats vond, terwijl men te 
Antwerpen aan boord kon blijven voor 
logies en verpleging. Als bijzonderheid zij 
vermeld dat op de spelen te Antwerpen 
voor het eerst gebruik werd gemaakt van de 
thans alom bekende Olympische vlag. 
Baron van Tuyll en Waller hebben zich 
bijzonder ingespannen om namens de 
Nederlandsche Korfbalbond het korfballen 
op de Antwerpse spelen te introduceren. 
De demonstratie van dit bij uitstek 
Nederlandse spel ondervond in het 
Antwerpse Stadion grote belangstelling. 
Het werd de grondslag voor de verbreiding 
van deze sport in Belgié. 
Uit alles blijkt dat Waller zich in deze jaren 
volledig voor het Olympische werk had 
ingezet. 
Het Internationaal Olympisch Comité 
besloot in 1921 Parijs aan te wijzen voor de 
VlIIe Olympische Spelen in 1924 en 
Amsterdam voor de IXe Olympische 
Spelen in 1928. Dat was voor Nederland en 
het N.O.C, een eervolle opdracht, die 
echter ook zware verplichtingen oplegde. 
Niet alleen dat te zijner tijd de spelen 
onberispelijk moesten worden 
georganiseerd, maar Nederland moest op 
de Parij se spelen tonen dat het met een 
goede vertegenwoordiging kon deelnemen. 
Er zou voor beide spelen veel geld nodig 
zijn. 
In 1921 besloot het N.O.C, tot het vormen 
vaneen 'OlympischFonds 1924'. 
Op 30 september 1922 werd Waller tot 
bestuurslid benoemd van het Nederlandsch 
Olympisch Comité en daarna aangewezen 
als penningmeester van het nieuwe fonds. 
In 1923 nam hij tevens het voorlopig 
secretariaat op zich voor de spelen in 1924. 
Voor de organisatie van deze spelen werd 

nu kantoor gehouden in de Hooge 
Nieuwstraat 30 te 's-Gravenhage. 
Aan de Parijse sf)elen is deelgenomen door 
45 landen met meer dan 4000 
vertegenwoordigers, onder wie 152 
Nederlandse sportmensen. 
Met het oog op de spelen in 1928 te 
Amsterdam moest onze 
vertegenwoordiging waardig zijn. Het 
N.O.C, had dan ook besloten onze 
deelnemers te kleden in een uniform tenue. 
Dat was voor ons land de eerste maal dat 
dit geschiedde. Het maakte zo'n goede 
indruk dat deze gewoonte niet meer zou 
worden losgelaten 
Ter voorbereiding van de Olympische 
Spelen in 1928 in ons land waren reeds in 
1921 enige commissies benoemd. 
Waller werd secretaris van het 'Voorlopig 
Organisatie Comité', onder voorzitterschap 
van - opnieuw - baron van Tuyll van 
Serooskerken. 
In de plaats daarvan kwam in 1923 een 
'Commissie van uitvoering', waarvan 
Waller nu penningmeester werd. 

Deze commissie had tot taak een 'Regeling 
voor de uitvoering der Olympische Spelen 
1928' te ontwerpen. 
Dat betekende een 'bedeltocht' bij de 
regering, grote zakenmensen, industriëlen, 
reders en bankiers om de nodige 
geldmiddelen voor financiering te vinden. 
Op de Algemene Vergadering van het 
N.O.C, in 1924 werd de ontworpen 
regeling goedgekeurd, waarna het 
definitieve 'Comité 1928' benoemd werd. 
De komende jaren kwamen nu geheel in 
het teken te staan van de voorbereiding (en 
na afloop liquidatie) van de Amsterdamse 
spelen, een voorbereiding waarbij Waller 
als financieel deskundige een groot aandeel 
heeft gehad. In deze jaren zal hij wel 
herinnerd zijn aan het gezegde: 'man denkt 
zu schieben aber man wird geschoben'. 
Op 13 februari 1924 overleed baron van 
Tuyll van Serooskerken, die Waller bij het 

N.O.C, had betrokken, een man met wie 
hij vele jaren had samengewerkt. 
Als voorzitter van het N.O.C, werd baron 
van Tuyll op 6 april 1925 opgevolgd door 
Mr. A. baron Schimmelpenninck van der 
Oye, de burgemeester van Doorn. 
In augustus 1924 zijn er moeilijkheden met 
de redactie van het blad Revue der 
Sporten, waarmede het N.O.C, een 
overeenkomst had gesloten. De toon van 
schrijven in dit blad liet te wensen. Bij het 
verlengen van het contract met uitgever 
A. W. Bruna en Zonen in augustus 1925 
besloot het N.O.C, een 'Commissie van 
toezicht' in te stellen, waarvan Waller deel 
ging uitmaken. 
Voor de uitgifte van "de 
Olympiadepostzegels 1928 heeft Waller 
contact gehad met de algemeen secretaris 
van PTT Mr. J. F. van Royen. Het ging 
om suggesties voor de voorstelling op deze 
zegels, waarop verschillende sporten zijn 
afgebeeld. 
Ook met de aanmaak en de verspreiding 
van de reclamebiljetten voor deze 
postzegels heeft hij zich bezig gehouden. 
Het is bekend dat de spelen te Amsterdam 
in 1928 een groot succes waren. Er 
kwamen meer dan 5000 deelnemers, 
terwijl omstreeks 300 landgenoten er aan 
deelnamen. Het is hier niet de plaats om 

Het organisatiecomité van de Olympische 
Spelen te Amsterdam begeeft zich naar het 
stadion, 1928. Zesde van rechts is de heer 
P W Waller 
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uitvoerig over deze Olympiade te 
schrijven. 
In het N.O.C.-jubileumboek van 1937 is 
een karikatuur opgenomen van Jan 
Sluyters, die hij tekende van de 
organisatoren van deze spelen. Bovenaan 
het blad in het midden ziet men een man 
met een cheque: Waller. Hij zal met 
voldoening op zijn vele werk hebben 
teruggezien. 
Op 3 november 1928, na afloop van de 
spelen, werd als grote waardering voor de 
leden van het N.O.C, en het vele werk van 
het 'Comité 1928' een gedenksteen 
geplaatst in één der muren van het 
Olympisch Stadion te Amsterdam, 
waarvoor tevens een oorkonde werd 
vervaardigd. 

Waller ontving voor zijn werk voor de 
Olympische Spelen een buitenlandse 
onderscheiding: 
Bij Koninklijk Besluit van 1 maart 1929, 
nr. 17 werd hem verlof gegeven de 
benoeming te aanvaarden van Officier in 
de Orde van de Kroon van België. 

Karikatuur van Jan Sluyters, 1928 

Na 1929 is de consolidatie en verdere 
uitbouw van het N.O.C ter hand 
genomen. In hetzelfde jaar werd Waller 
secretaris van het 'Uitvoerend Comité voor 
de vaardigheidsproeven'. 
Hij is bovendien van 2 mei 1932 tot 24 
oktober 1932 tweede voorzitter geweest 
van het Nederlandsch Olympisch Comité. 
Daarna trad hij af als bestuurslid. 
Naast zijn werk voor het N.O.C, heeft 
Waller ook zijn krachten gegeven aan het 
werk voor andere verenigingen. 
Hij woonde te Overveen in de gemeente 
Bloemendaal. In zijn woonplaats behoorde 
hij tot de oprichters van de afdeling 
Bloemendaal van de Nederlandsche 
Maatschappij voor Tuinbouw en 
Plantkunde, van welks bestuur hij ruim 
twintig jaren het penningmeesterschap 
bekleedde. 
De Bloemendaalse voetbalclub schonk hij 
een wisselbeker. 
Hij was voorts een groot liefhebber van 
biljarten en boekte in de eerste klasse 

competitie van de Nederlandsche 
Biljartbond verscheidene successen. 
Het werk dat Waller voor andere 
verenigingen heeft verricht laat ik buiten 
beschouwing. 
Zijn grote aandeel in de oprichting van het 
Nederlandse Postmuseum verdient thans de 
volle aandacht. 

De verzamelaar en 
grondlegger van de 
verzamelingen 
Een oude liefhebberij van Waller was het 
verzamelen van postzegels. Hij heeft eens 
gezegd dat hij daarmee als tienjarige 
jongen is begonnen. Zonder onderbreken 
heeft hij deze liefhebberij zijn gehele leven 
volgehouden. Reeds na 1880 was hij 
opgenomen in een bekende kring van 
verzamelaars, waarvan ook de 
tabakshandelaren H P. Manus, bekend 
door zijn wereldverzameling, en R. A. L. 
baron Lehmann, een specialist van de 
postzegels van Nederland en koloniën, deel 
uit maakten. 
Over deze generatie van verzamelaars is 
geschreven door Dr. R. E. J. Weber, De 
verzameling Waller en de methoden der 
Philatelie, in het Jaarverslag van het 
Postmuseum over 1938?^ Waller moet in 
deze kring veel opgestoken hebben. Uit het 
overvloedige zegel- en brievenmateriaal 
dat in deze jaren beschikbaar was heeft hij 
zijn verzamelingen opgebouwd, namelijk: 

1. Een verzameling postzegels van 
Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en 
Curasao, met alle in omloop gebrachte 
waarden, gespecialiseerd naar kleur, druk 
(waaronder type, plaat, zetting), papier 
(waaronder watermerk) en perforatie in 
ongebruikte en gebruikte zegels. 
De hele verzameling is opgezet in strikt 
chronologische volgorde volgens jaar van 
uitgifte van ieder zegel en opgezet en 
beschreven op losse kartons. 

2. Een postaal-historische 
brievenverzameling, bijeengebracht met 
het doel een overzicht te geven van alle in 
ons land gebruikte postmerken. 
Hij ondernam hierbij ook een poging om de 
nummerstempels, die in ons land in 
gebruik waren van april 1869 tot juni 1893, 
compleet te krijgen op alle emissies en 
waarden van postzegels, waarop zij kunnen 
voorkomen. Ook deze verzameling is 
opgezet op uniforme kartons. '> 
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3. Om zijn verzamelingen te 
documenteren en zijn kennis te verdiepen 
bracht hij voorts een waardevolle 
boekenverzameling bijeen (zie noot). 
Het heeft lang geduurd eer hij met de opzet 
van zijn postzegel- en brievencoUectie 
tevreden was. Want pas in 1907 neemt hij 
deel aan een postzegeltentoonstelling te 
Hoorn. Hij zond in Nederland, gebruikt en 
won hiermede een zilveren medaille. 
Daarna moet hij nog veel aan zijn collectie 
verbeterd hebben, want op de grote 
Internationale Postzegeltentoonstelling te 
Amsterdam in 1909 zond hij opnieuw 
Nederland, gebruikt'm, en won hiermede 
een gouden medaille en diploma. 
Voor deze tentoonstelling was hij tevens 
lid van het erecomité. 
In 1918 zond hij in op de Nationale 
Postzegeltentoonstelling te Breda met 
Nederland, gebruikten ongebruikten 
verwierf opnieuw een gouden medaille en 
diploma. 
Bovendien vulde hij er voor het eerst 
kaders met een inzending Nederlandsche 
koloniën, gebruikt en ongebruikt, 
waarvoor hij een zilveren medaille 
ontving. 

Oorkonde 1928 

Schenking 

Op 25 april 1924 nam Waller het besluit 
zijn verzamelingen aan te bieden aan de 
Staat, om daarmede de stoot te geven tot 
het stichten van een postmuseum. 
De enveloppe, waarin hij de brief verzond 
is bewaard gebleven. 

Hij deed de schenking in de volgende 
bewoordingen: 

Aan den 
HoogEdelGestrengen Heer Directeur 
Generaal der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
te 
's-Gravenhage 

Ondergeteekende P. W. Waller, wonende 
te Overveen, Gemeente Bloemendaal, 
heeft de eer Uwe HoogEdelGestrengen te 
verzoeken voor het Staatsbedrijf van de 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie als 
schenking aan den Staat te willen 
aanvaarden zijne verzameling Postzegels 
betreffende Nederland en Koloniën, zijne 
Historische verzameling van Nederland 
over het Postwezen, benevens zijne 
bibliotheek hierover. 
Het is zijne bedoeling, dat deze schenking 
zal plaats hebben vrij van rechten 
zijnerzijds, terwijl de aanvaarding zal 
geschieden na de van 6 tot 17 september 
a.s. te 's-Gravenhage te houden 
Internationale Postzegeltentoonstelling. 
Ondergeteekende veroorlooft zich hieraan 
toe te voegen dat het doel van deze 
aanbieding tweeledig is: 
Ie te voorkomen, dat eene verzameling, 
waarin hij gedurende meer dan twintig 
jaren heeft gewerkt en die een specifiek 
Nederlandsch karakter heeft na zijn dood 
naar het buitenland verkocht of 
gedetailleerd zou worden. 
2e den stoot te geven of althans bij te 
dragen tot het stichten van een 
Postmuseum van Rijkswege, zoals in bijna 
alle landen bestaat. 

Enveloppe waarin de heer Waller zijn 
aanbiedingsbrief verzond 

Zoolang een dergelijk Museum onder 
deskundige en verantwoordelijke leiding 
niet is opgericht, voelt ondergeteekende 
zich verplicht zich het recht voor te 
behouden, deze verzameling zelf te blijven 
verzorgen en bij te houden, hetgeen alleen 
dan kan geschieden, indien het 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie hiertoe zijne medewerking 
verleent. 
Het zou hem zeer aangenaam zijn, indien 
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»» 

STATUTEN 
VAN DE 

WALLER-MEDAILLE". 

Artikel 1. 
De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegel-

verzamelaara wenscht, door toekenning van een „Waller-
Medaille" met diploma diegenen te beloonen, die zich ver
dienstelijk hebben gemaakt voor de philatelie in het algemeen 
en (of) voor de Bond in het bijzonder. 

Artikel 2. 
Deze „Waller-Medaille" vertoont aan de voorzijde de 

beeltenis van den Heer P. W. Waller, omgeven door het 
randschrift .J^ederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars" en „Waller-Medaille". Op de achter
zijde leest men de woorden: „Wegens bijzondere verdiensten 
aan (naam en voorletters van den begiftigde, met jaar, 
waarop zulks is geschied)", omgeven door een krans van 
lauwer- en eikenloof. De medaille is een legpenning, wordt 
verleend in dof zilver en heeft een middellyn van zes 
centimeters. De stempels zijn het eigendom van de Bond. 

Het diploma bestaat uit een bronzen plaquette van 7 bij 
5 cm en vermeldt — zeer in 't kort — de reden(en), 
waarom de toekenning van de medaille is geschied. Medaille 
en diploma bevinden zich in éénzelfde etuL 

Artikel 3. 
Toekenning van deze medaille geschiedt door het Bonds-

bestuur, waartoe minstens vijf van de zeven stemmen der 
Bondsbestuursleden vóór moeten zijn uitgebracht. 

De bg de Bond aangesloten vereenigingen kunnen — 
schriftelijk — met redenen omkleede voorstellen tot toe
kenning dezer medaille bij het Bondsbestuur indienen. 

Artikel 4. 
Het aantal der jaarlijks toe te kennen medailles met 

diploma's is onbegrensd. De toekenning geschiedt bij 
voorkeur ter gelegenheid van den Bondsveijaardag (26 Juni). 
De uitreiking geschiedt door den Bondsvoorzitter of diens 
plaatsvervanger, bij voorkeur tijdens de jaarlijksche Bonds
vergadering. 

Artikel 5. 
De Bond legt een „Gulden Boek" aan, waarin de namen 

en portretten worden opgenomen dergenen, die met deze 
„Waller-Medaille" zijn begiftigd, vermeldende tevens de 
data waarop en de reden(en) waarom zulks is geschied. 
Dit boek wordt op elke jaarlijksche Bondsvergadering 
ter bezichtiging der aanwezigen gesteld. De namen en 
portretten der begiftigden, met de reden(en), waarom de 
toekenning is geschied, worden in het blad, dat de Bond 
als zijn orgaan heeft aangewezen, bekend gemaakt. 

Artikel 6. 
De besprekingen in het Bondsbestuur aangaande toeken

ning van deze „Waller-Medaille" en de betrekkelijke notulen 
zijn geheim. De notulen worden, onderteekend door den 
Voorzitter en den tweeden Secretaris, in het bondsarchief 
opgelegd. 

Artikel 7. 
Verandering dezer Statuten kan slechts geschieden in 

de jaarlijksche Bondsvergadering of in een daartoe opzette
lijk geconvoceerde Bondsvergadering, indien een meerder
heid van minstens dri« vierden der uitgebrachte stemmen 
zich daarvóór verklaart. 

Aldus opgemaakt in de Bondsvergadering van 8 Septem
ber 1934. 

De Voorxitter, 
W. P. COSTERUS PZN. 

Be 1ste Secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Uwe HoogEdelGestr. met inachtneming 
van het bovenstaande deze schenking voor 
het Staatsbedrijf zou willen aanvaarden. 

Overveen 25 april 1924 
(get.)P. W. Waller 

De schenking werd door de directeur-
generaal W. D. Nolting aanvaard op 9 mei 
1924. 

Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie 
Bericht op schrijven van 25 april j . l. 
betreffende postzegelverzameling 
Vastgesteld 9 mei 1924 

Aan den Heer P. W. Waller 
Overveen 

Naar aanleiding van bovenvermeld 
schrijven heb ik de eer U mede te deelen, 
dat ik met groote voldoening van den 
inhoud kennis nam. 
Uwe schenking aanvaard ik bij dezen voor 
het Staatsbedrijf van de P. en T. en T. 
Ik betuig U voor deze even kostbare als 
historisch belangrijke, verzameling mijn 
oprechten dank, U de verzekering gevende, 
dat Uw daad ook door Z.E. den Minister 
van Waterstaat, wien ik van Uwe 
aanbieding mededeling deed, op den 
hoogsten prijs wordt gesteld. 
Uwe verzameling zal zeer zeker een der 
meest waardevolle bestanddeelen van een 
toekomstig Nederlandsch Postmuseum 
zijn, van welks stichting door de bijzondere 
tijdsomstandigheden voorlopig moest 

worden afgezien. 
De voorwaarde bedoeld in het voorlaatste 
lid van Uw schrijven wordt gaarne 
aanvaard; de noodige medewerking zal U 
in alle opzichten worden verleend. 
Voorzoveel deze laatste betreft zal zich niet 
U in verbinding stellen de Hoofdcommies 
bij het Hoofdbestuur der Posterijen en 
Telegrafie J. D. Tresling, die zorg zal 
dragen, dat voorzoover noodig, ter zake 
eene regeling wordt getroffen. 

De Directeur-Generaal, 
(get.) W. D. Nolting. 

Op 15 mei 1924 deed de directeur-generaal 
hiervan schriftelijk mededeling aan de 
Minister. 
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Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie 
Betreffende postzegel- en historische 
verzameling 
Vastgesteld 15 mei 1924 

Aan den Heer Minister. 

Ik heb de eer U.E. mede te deelen, dat ik 
de schenking van den heer P. W. Waller te 
Overveen, waarover ik U onlangs sprak, 
voor den Staat ten behoeve van het 
Staatsbedrijf van de posterijen, de 
telegrafie en telefonie heb aanvaard. 
Daar deze schenking van bijzonder belang 
is zoowel om hare groote waarde als om 
hare historische beteekenis (de waarde is 
op meer dan f 100.000,— te stellen; de 
historische waarde is niet te schatten; de 
samenstelling van eene dergelijke collectie 
is voor de toekomst uitgesloten) en mede 
omdat hier een stoot wordt gegeven aan 
een serie schenkingen van particulieren, 
die de stichting van een Postmuseum willen 
bevorderen en daarvoor hunne collecties 
beschikbaar willen stellen, indien slechts 
de vooruitzichten op zulk eene stichting 
meer zekerheid verkrijgen, meen ik U.E. in 
overweging te moeten geven te bevorderen, 
dat de schenker van de Regeering eene 
onderscheiding deelachtig worde, als 
erkenning voor zijn van gemeenschapszin 
getuigende daad. 

De Directeur-Generaal, 
(get.) W. D. Nolting. 

Reeds op 28 juli 1924, ontving Waller de 
koninklijke onderscheiding door zijn 
benoeming tot Officier in de Orde van 
Oranje Nassau (K.B. van 29 juli 1924, nr. 
334). 

Directeur J. D. Tresling 
Het concept van de stukken, die van het 
Hoofdbestuur zijn uitgegaan, is geschreven 
door de hoofdcommies J. D. Tresling. 
Joan Diderik Tresling werd geboren te 
Nieuwe Schans op 23 mei 1873. Na sinds 1 
augustus 1894 tijdelijk werkzaam te zijn 
geweest bij het Hoofdbestuur der P en T is 
hij op 1 oktober 1895 aangesteld als tweede 
klerk. Op 1 januari 1921 werd Tresling 
bevorderd tot hoofdcommies. Op 21 
september 1927 is hem waardering betuigd 
voor de lofwaardige wijze, waarop hij zich 
van de buitengewone werkzaamheden 
heeft gekweten tijdens de Internationale 
Luchtpostconferentie te 's-Gravenhage in 
1927. Op 9 augustus werd Tresling 
aangewezen als eerste directeur van het 
postmuseum. Hij overleed te 's-
Gravenhage op 12 juli 1936. 
Tresling was één der oudste officials van 
de Nederlandsche Hockey Bond, die werd 
opgericht op 13 oktober 1898. Hij was in 
het begin van deze eeuw linksbuiten in 
PIOD, dat later in 1906, na combinatie met 
de Haagsche Mixed Hockeyclub, overging 
in de Haagsche Hockey Vereeniging. In 
1906 werd hij bestuurslid en in 1919 

voorzitter van de Nederlandsche Hockey 
Bond tot 1931. Daarna is hij benoemd tot 
erelid. De gehele ontwikkeling van de 
hockeysport in ons land heeft Tresling 
daadwerkelijk meegemaakt. 
Als trofee stelde hij een wisselbeker 
beschikbaar, de 'Tresling-beker'. 
Waller en Tresling kenden elkaar uit de 
sportwereld. 
Intussen had Waller zijn verzamelingen 
ingezonden op de Exposition Philatélique 

Internationale te Brussel, aldaar 
georganiseerd door de Federation Royale 
des Cercles Philatéliques de Belgique van 
24 mei - 1 juni 1924. Op deze 
internationale tentoonstelling ontving hij 
de hoogste onderscheiding, de grote 
gouden medaille met nog een bijzondere 
gouden medaille voor zijn inzending van 
de koloniale postzegels. Bovendien 
ontving hij een speciale prijs voor de 
verzameling die getuigt van de meest 
diepgaande en persoonlijke studie. 
De waarde van de collectie Waller was 
hiermede ondubbelzinnig vastgesteld. 
Waller stelde zijn verzameling voor het 
laatst tentoon op de Internationale 
Postzegeltentoonstelling die van 6-17 
september 1924 in Pulchri Studio te 
's-Gravenhage werd gehouden. De 
organisatie van deze tentoonstelling was in 
handen van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars. 
Als jurylid voor deze tentoonstelling 
ontving hij van zijn medeleden een 
diploma uit bewondering voor de 
schenking van zijn collecties aan de Staat. 
Dat deze schenking in de 
verzamelaarswereld eveneens de aandacht 
kreeg spreekt welhaast vanzelf. 
De Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars benoemde hem in 
1924 tot erelid en de Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars schonk hem in 1925 
de Bondsmedaille 'wegens buitengewone 
verdiensten op het gebied der philatelic'. 

Handboek 
Waller werd in 1922 lid van de commissie 
tot samenstelling van het Handboek der 
postwaarden van Nederlandsch-Indië. 
Voor deel II, dat in 1924 verscheen, heeft 
hij in het bijzonder hoofdstuk IV, de 

Jury der Internationale Postzegeltentoonstelting 
te 's-Gravenhage 
Van links naar rechts; eerste rij: W P 
Costerus Pzn, Rudolf Friedl uit Wenen, R. B. 
Yardley uit Surrey, A. baron de Reuterskiold uit 
Lausanne. 
Tweede rij: P. W. Walter, H. P. Manus, M. 
Langlois uit Parijs. 
Derde rij: H. W. F. Becking, Carl Lindenberg 
uit Berlijn, Dr Emilio Diena uit Rome, Aug. 
Poncelet uit Brussel 

gedetailleerde beschrijving der 
Nederlandse en koloniale postzegels 1881-
1893, verzorgd. In 1926 kwam er voor dit 
werk van zijn hand een aanvullingsblad uit 
over Te betalen port 5 cent Nederlandsch-
Indié 1874. 
Op 2 juli 1928 werd aan de Tweede Kamer 
der Staten Generaal de Koninklijke 
Boodschap toegezonden voor een ontwerp 
van wet tot het in leven roepen van een 
stichting 'Het Nederlandsche 
Postmuseum'. Een wet die, na behandeling 
door de beide Kamers, op 18 mei 1929 is 
aangenomen (Staatsblad 249). 
Waller aanvaardde nu de leiding van de 
jonge stichting. 
Door Tresling, die sinds 1924 was belast 
met de voorbereidende werkzaamheden 
voor de oprichting van een postmuseum, 
waren aan het museum reeds een aantal 
postzegels, voorwerpen enzovoort 
overgedragen. Zij zijn opgesomd in de 
Stichtingsbrief, behorend bij de wet van 18 
mei 1929. 
Het jonge museum kreeg nu huisvesting in 
enige kamers van het tweede 
hoofdbestuursgebouw aan de 
Kortenaerkade 11 te 's-Gravenhage. 
Op 7 augustus 1929 werd Tresling 
aangewezen als directeur van het museum. 
Op 17 januari 1930 werden door de 
Minister van Waterstaat tot leden van het 
Bestuur benoemd de heren: A. A. G. van 
Erven Dorens uit Arnhem, Professor Dr. 
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W. Martin uit 's-Gravenhage, J. van 
Nifterik uit Haarlem, G. V. van der 
Schooren uit Arnhem en P. W. Waller uit 
Overveen. 
Waller ging hierna optreden als voorzitter 
en Van Nifterik als secretaris. 
Op 28 februari 1930 werden bestuur en 
directeur officieel door de minister van 
Waterstaat Mr. P. J. Reymer, 
geïnstalleerd. 
In het antwoord van Waller op de rede van 

bewijs van belangstelling heden in het 
Nederlandsch Postmuseum betoond'. 
Het bestuur heeft in de beginjaren van het 
museum veel werk verzet. Reeds de eerste 
bestuursvergadering op 27 maart 1930 gaf 
blijk van een deskundige aanpak, getuige 
de volgende punten: 

1. Reglement voor de uitoefening der 
werkzaamheden van het bestuur (artikel 2 
van den Stichtingsbrief). 

2. Instructie voor den directeur (artikel 3 

de minister vertolkt hij op bloemrijke wijze 
de problemen van het museum. 
'Excellentie, 
Namens de leden van het Bestuur van het 
Nederlandsch Postmuseum zeg ik Uwe 
Excellentie ten zeerste dank voor de 
benoeming en voor het vertrouwen in ons 
gesteld. Dat Uwe Excellentie tijd en 
gelegenheid heeft gevonden ons heden 
persoonlijk te installeeren stellen wij op 
hoogen prijs en kan Uwe Excellentie 
verzekerd zijn, dat wij alle krachten zullen 
inspannen het Nederlandsch Postmuseum, 
de jonge plant die aan onze zorgen is 
toevertrouwd, binnen afzienbaren tijd tot 
grooten bloei te brengen. 
Maar, Excellentie, het zoo juist gestekte 
jonge plantje, moge het gedijen, moet met 
veel zorg en kennis worden behandeld: 
opgebonden, verwarmd, begoten, tegen de 
brandende zon beschut en tegen 
stormschade verzekerd, totdat het dermate 
wortel heeft geschoten, dat het de zwaarste 
stormen kan doorstaan. 
En hiervoor. Excellentie, hebben wij Uwen 
steun noodig, dien Gij ons zeker niet zult 
onthouden. 
Tevens neem ik deze gelegenheid te baat 
den Directeur-Generaal der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie den Heer Damme 
en den Secretaris-Generaal den Heer van 
Royen mijn hartelijken dank te betuigen 
voor alles wat zij hebben gedaan om de 
stichting van het Nederlandsch 
Postmuseum tot stand te brengen hetgeen 
nimmer zonder die hulp en dien steun had 
kunnen geschieden. 
Wij zijn dan ook overtuigd dat wij op die 
hulp en dien steun, die wij niet kunnen 
ontberen, steeds zullen mogen rekenen. 
Excellentie, ik beveel de stichting in Uwe 
welwillendheid aan en dank Uwe 
Excellentie nogmaals voor het groote 

Installatie van het bestuur van het Nederlandse 
Postmuseum op 28 februari 1930 
Van links naar rechts; J. D. Tresling, mr J. F. 
van Royen, P. W Waller, de minister mr P. J. 
Reymer, ir. M. H. Damme, G. V. van der 
Schooren, J van Nifterik en A. A van Erven 
Dorens. 

van den Stichtingsbrief). 
3. Inventarisatie der bezittingen van het 

museum. 
4. Assurantie dier bezittingen tegen ter 

vergadering te bepalen risico's. 
5. Splitsing der bezittingen in zaken, die 

wel en in zaken, die niet voor het museum 
moeten worden behouden. 

6. Eventueele verkoop der laatst 
bedoelde zaken. Wijze van verkoop in het 
bijzonder ten aanzien van de postzegels 
e.a. 

7. Eventueele aankoopen voor het 
museum. 

8. Financiën. Vorming van een stam-
kapitaal. 
Inrichting administratie. 
9. Hulp voor den directeur. 

10. Opzetten en bijhouden van de 
verzamelingen Nederland en Koloniën. 
Algemeene verzameUng, 'Ganzsachen', 
proeven, enz. 
11. Tentoonstelling Berlijn. 

In het bijzonder hebben de leden Waller en 
Van Nifterik zich voor de uitbreiding van 
de verzamelingen ingespannen. Daartoe 
was er in die jaren elke donderdag een 
vergadering, meestal gevolgd door overleg 
op het Hoofdbestuur met Mr. J. F. van 
Royen. 

Waller heeft na 1930 de 
wereldverzameling van het Hoofdbestuur, 
die aan het museum in bruikleen was 
overgedragen, opgezet en bijgehouden en 

zonodig door aankopen aangevuld. 
Ook bracht hij de wereldverzameling van 
Maurits He"nriques de Castro (meer dan 
56.000 zegels), die oorspronkelijk was 
ondergebracht in acht banden, over naar 
tachtig banden, die door hem en Van 
Nifterik aan het museum werden 
geschonken. 
De verzameling De Castro was bij 
testamentaire beschikking in 1927 
vermaakt aan het Rijksmuseum en is in 
1930 in bruikleen aan het postmuseum 
overgedragen. 
Waller en Van Nifterik hebben loyaal alle 
filatelistische belangen van het museum 
gesteund door schenkingen en adviezen. 

Poststempels 
In 1932 verscheen het boek van O. M. 
Vellinga, De poststempels van Nederland 
1676-1915. 
Het belangrijke manuscript kon worden 
uitgegeven met steun van de 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars. Er was 
jarenlang aan gewerkt. De stof voor het 
werk was voor een belangrijk gedeelte 
geput uit de in het postmuseum aanwezige 
stempelboeken en postale voorschriften en 
uit de posthistorische verzameling van 
Waller. Waller en Tresling waren zeer 
betrokken bij het werk en er is een 
uitgebreide correspondentie over de 
stempels gewisseld. Voor Waller was 
Veilinga's werk een voortzetting, 
aanvulling en verbetering op zijn eerste 
pogen voor een overzicht van de 
Nederlandse stempeling. 
Hij schreef het voorwoord voor dit werk: 
'Toen ik jaren geleden eene verzameling 
aanlegde van de stempels van Nederland 
van 1652 af tot 1900, en deze stempels en 
de geschiedenis van het Postwezen in 
Nederland beschreef, had ik nooit gedacht, 
dat iemand den moed zou hebben dit 
eveneens te doen. 
Daarom is het mij een groot genoegen een 
woord van hulde te richten tot den heer 
O. M. Vellinga. 
Hij heeft zich de tijdrovende, ingewikkelde 
en moeilijke taak gesteld alle gegevens op 
het gebied van den stempel van Nederland 
van den beginne af te beschrijven en van 
voorbeelden te voorzien. 
Dit belangrijke werk, waaraan heden eene 
groote behoefte bestaat, kan ik een ieder, 
die stempels verzamelt, ten zeerste 
aanbevelen. Zij kunnen alles er in vinden 
waarnaar zij zoeken. Het is met groote 
zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd en kan 
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terecht een standaardwerk worden 
genoemd. Ik spreek dan ook de hoop uit, 
dat dit resultaat van jaren arbeid bij zal 
dragen het verzamelen van stempels te 
bevorderen'. 

Studie 
In 1934 verscheen Waller's eigen studie 
over De eerste postzegels van Nederland, 
uitgifte 1852. 
Druktechnisch verzorgd door de firma Joh. 
Enschedé & Zn te Haarlem werd het werk 
uitgegeven door het postmuseum. 
De reden die Waller er toe gedreven heeft 
de studie samen te stellen gaf hij als volgt 
aan: 

'Sedert ruim eenjaar heeft in de 
philatelistische pers de eerste uitgifte van 
Nederlandsche postzegels de pennen weer 
in beweging gebracht. De meeningen over 
de wijze waarop deze zegels zijn gemaakt 
liepen zeer uiteen en gaven aanleiding tot 
dikwijls onverkwikkelijke artikelen in de 
vakbladen. 
Het kwam mij voor, dat aan dezen strijd, 
die partijen eerder verder van, dan nader 
tot elkaar bracht, een einde moest komen, 
aangezien de verzamelaars, die minder 
goed van de postzegel-fabricatie op de 
hoogte zijn - niet kunnende oordeelen en 
niet wetende welke partij de juiste 
voorlichting gaf-zich thans geheel 
afzijdig houden van de zegels dezer zoo 
interessante uitgifte; hierdoor wordt de 
Philatelie eer geschaad dan gebaat'. 

Het schrijven van deze studie had hem veel 
inspanning gekost, zodat hij in het jaar van 
verschijnen van zijn werk overwerkt was. 
Voor het eerst zijn in deze studie de 
officiële bescheiden bijeengebracht over de 
eerste emissie. Op basis van deze 
archiefgegevens beschreef Waller de 
drukgeschiedenis, waarbij overzichten 
werden gegeven van het gebruik en de 
indienststelling der zeventien stalen 
drukplaten en de afgeleverde aantallen 
zegels. 
Waller heeft met zijn studie baanbrekend 
werk verricht en daarmee de weg 
aangegeven waarop anderen konden 
doorgaan. 

In 1934 is Waller voorts jurylid voor de 
Nationale Postzegeltentoonstelling te 
Amsterdam. Tijdens deze tentoonstelling 
besluit de Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
tot de stichting van een 'Waller-medaille', 
voor verlening waarvan de volgende 
maatstaven gehanteerd zullen worden: 
(zie reproduktie op bladzijde 360) 
In 1935 stuurde hij zijn studie over De 
eerste postzegels van Nederland, uitgifte 
1852 in op de 'Première exposition 
internationale de la presse et de la 
littérature philatéliques 'Liphinprex' te 
Brussel. Hij ontving er een diploma voor. 

Voor het Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie schreef hij in dat jaar een artikel 
over: De zoogenoemde proefporten. "̂  
In 1936 verwierf het museum een 
verzameling Russische landelijke 
districtspostzegels (Zemstwo's) en een 
verzameling Scandinavische lokale zegels. 
Met zijn onuitputtelijke ijver heeft hij ook 
deze collecties voor het museum geordend. 
Ook ontving het museum in dat jaar van de 
heer P. C. Korteweg ten geschenke zijn 
verzameling Duitse stadspostzegels Ook 

/ 

met de ordening hiervan heeft Waller een 
begin gemaakt. 
In 1937 werd hij gekozen tot 'Fellow of the 
Royal Philatelie Society', een bekroning 
op zijn filatelistische arbeid. 
In 1938, het jaar van zijn overlijden, heeft 
Waller zich beziggehouden met de 
ordening van de nieuwste Spaanse 
postzegels uit de burgeroorlog 1936-1938. 
Door vele aankopen wist hij een 
belangrijke verzameling samen te stellen. 
Hij heeft de ordening hiervan niet kunnen 
afmaken. 
Een ongeneeslijke ziekte overviel hem en 
op 19 juni 1938 kwam zijn einde. " 
Tot besluit enige woorden, die de 
algemeen secretaris der PTT, Mr. J. F. van 
Royen, aan zijn nagedachtenis wijdde: (uit 
een brief aan het museumbestuur 
verzonden uit Saas Fee, 24 juni 1938): 
' . . .Het zal u allen als mij vergaan: de 
onuitputtelijke ijver, dien Uw Voorzitter, 
zoolang zijn krachten dat toelieten, aan het 
Postmuseum wijdde, de opofferingen, die 
hij zich voor zijn inrichting, ordening en 
uitbreiding getroostte, opofferingen, die 
ook zijn eigen persoon betroffen, zijn -
begrijpelijk - ongeduldig geworden, 
ijveren voor een betere huisvesting.. .dat 
alles zal in den komenden tijd als een 
lichtende fakkel zijn voor het verder 
werken, en zijn invloed op het handelen en 
beslissen van allen, die aan de 
ontwikkeling van het museum hun deel 
hebben, niet missen. 
Blijken zal, hoe zijn nobele natuur, zijn 

Blad uit de posthistorische verzameling Waller 

oprecht karakter, zijn fijne, veelzijdige 
geest, ook na zijn heengaan, door hun 
zuiverheid en door hun sterkte, verder 
zullen werken, en als alle geestelijkheid de 
tijdelijkheid van het persoonlijk leven 
zullen overduren...'. 

J. Giphart 

Noten 
1 

1 * 
Nederland's Patriciaat 45, 1959 
2 
Zie ook Dr R E J Weber, De geschiedenis der verzameling 
Van Nifterik In 22ste Jaarverslag van het Nederlandse 
Postmuseum, 1951 
3 
Zie voor deze verzameling J Giphart, Postmerk en 
Postgeschiedenis In 3 Iste Jaarverslag van het Nederlandse 
Postmuseum, 1960 
4 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 14(1935),blz 122, 
221,240 
5 
J van Nifterik, In memoriam P W Waller In Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie 17(1938) blz 135 
P W Waller T In Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 17 
(1938), blz 134-135 
J van Nifterik, In memoriam P W Waller In PTT Nieuws 7 
(1937/38), blz 234 
'Overzicht In 9de Jaarverslag van het Nederlandse 
Postmuseum 1938 
P S van t Haaff Terugblik op een groot philatelist In 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 31 (1952), blz 
195,196 

boekerij-Waller 
De lijst van de filatelistische werken in de bibliotheek van 
Waller wordt op aanvraag door de redactie in fotokopie 
toegezonden 
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KRONIEK VAN HET 
POSTMUSEUM 

1924 
De heer P W Waller te Overveen biedt de 
Staat (voor het Staatsbedrijf der PTT) zijn 
uitgebreide filatelistische verzamelingen en 
zijn bibliotheek ten geschenke aan met het 
oogmerk 'den stoot te geven of althans bij 
te dragen tot het stichten van een 
Postmuseum van Rijkswege, zooals in 
bijna alle landen bestaat ' 
De directeur-generaal aanvaardt de 
schenking en wijst de hoofdcommies bij 
het Hoofdbestuur der PTT J D Tresling 
aan om met de schenker de overdracht te 
regelen De Minister van Waterstaat stemt 
er mee in dat enige ruimten in het 
Hoofdbestuursgebouw worden bestemd 
voor de inrichting van een Postmuseum en 
dat een beheerder wordt aangesteld Als 
zodanig gaat de heer Tresling optreden 
In een circulaire-aanschrijving nodigt de 
directeur-generaal alle hoofden van dienst 
uit om na te gaan welke voorwerpen in 
aanmerking zouden komen voor opneming 
in het museum 
1925 -1928 
In deze jaren worden verschillende 
objecten uit de PTT-diensten voor het op te 
richten museum bijeengebracht door de 
heer Tresling Hij voert de titel 'directeur' 
In sommige stukken wordt het toekomstige 
museum 'Rijkspostmuseum' genoemd 
1929 
Op 18 mei tekent Koningin Wilhelmina de 
wet waarbij de stichting 'Het 
Nederlandsche Postmuseum' in het leven 
wordt geroepen 
De minister van Waterstaat wordt 
gemachtigd om reeds daartoe afgezonderde 
Rijks roerende goederen op het gebied der 
geschiedenis van het post-, telegraaf- en 
telefoonwezen te bestemmen tot de 
stichting die tot doel zal hebben 'het 
aanleggen, onderhouden en uitbreiden van 
eene in de regel voor het publiek 
toegankelijke, verzameling op het 
genoemde gebied ' 
Onder medewerking van de minister van 
Financien zullen die Rijks roerende 
goederen aan de Stichting worden 
geschonken welke haar doel zullen 
bevorderen 
Het Staatsbedrijf der PTT zal aan het 
museum huisvesting verlenen in enkele 
ruimten van het tweede 
Hoofdbestuursgebouw, Kortenaerkade 11 
te 's-Gravenhage 
1930 
Op 17 januari benoemt de minister van 
Waterstaat het bestuur der stichting, 
waarbij de heer Waller, en de directeur, de 

heer Tresling Bestuur en directeur worden 
op 28 februari door de minister 
geïnstalleerd in tegenwoordigheid van de 
directeur-generaal, Ir M H Damme, en 
de algemeen secretaris der PTT, Mr I F 
van Roijen Het bestuur kiest de heer 
Waller tot zijn voorzitter 
In de door het Staatsbedrijf ter beschikking 
gestelde ruimten wordt het Postmuseum op 
12 november 1930 voor het publiek 
opengesteld op woensdagen en 
donderdagen van 10 tot 16 uur De 
toegangsprijs bedraagt tien cent 
Van het Rijk ontvangt het museum de 
wereld verzameling postzegels De Castro, 
die de oorspronkelijke eigenaar aan het 
Rijksmuseum had gelegateerd, in 
bruikleen 
Het Staatsbedrijf der PTT draagt een van 
de beide verzamelingen postwaarden aan 
het Postmuseum over die het had verkregen 
in het kader van de uitwisseling van nieuwe 
emissies via het bureau van de 
Wereldpostvereniging te Bern 
Het aantal betalende bezoekers tot de 
jaarwissehng bedraagt 101 
1931 
De secretaris van het stichtingsbestuur, de 
filatelist J van Niftenk staat zijn zeer 
uitgebreide gespecialiseerde verzameling 
postzegels van Nederland en de toenmalige 
kolomen aan het museum in bruikleen af 
Met deze collectie, waarin onder meer de 
verzamelingen Matthes, Baron Lehmann 
en Warren zijn opgenomen, worden de 
museumverzamelingen zeer aanzienlijk 
verrijkt 
1932 
Het museum wordt behalve op de 
woensdagen en donderdagen elke tweede 
zaterdag van de maand van 14 tot 16 uur 
voor het publiek opengesteld 
1933 
De openstelling op elke tweede zaterdag 
van de maand wordt verplaatst naar elke 
eerste zaterdag Door de talrijke 
aanwinsten begint het ruimtegebrek 
duidelijk voelbaar te worden 
Aangezien het Staatsbedrijf der PTT in dit 
jaar onder het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken is komen te ressorteren maken 
dagelijks bestuur en directeur hun 
opwachting bij de minister 
1934 
Pogingen om meer ruimte voor het 
museum in het gebouw van het 
Hoofdbestuur te krijgen door ontruiming 
van de lokalen welke grenzen aan die van 
het museum en bezet zijn door een 
ontvanger der belastingen mislukken 

Het museum neemt voor het eerst deel aan 
tentoonstellingen die in ons land worden 
gehouden, onder meer de nationale 
postzegeltentoonstelling in Amsterdam 
Veel aanwinsten hebben betrekking op de 
kerstpostvlucht, eind 1933, van de 
'Pelikaan' 
1935 
De minister van Binnenlandse Zaken 
bezoekt het Postmuseum om zich op de 
hoogte te stellen van het gebrek aan ruimte 
HIJ zegt toe deze aangelegenheid nader 
onder ogen te zullen zien in verband met de 
ontruiming van de lokalen die tijdelijk door 
de Dienst der Rijksbelastingen zijn bezet 
1936 
De directeur, de heer J D Tresling 
overlijdt plotseling (12 juli) 
Het hoofdbestuur der PTT zal aan de 
regering voorstellen om behalve een 
directeur ook een conservator te 
benoemen 
Wegens de gestage groei van de 
verzamelingen op technisch gebied wordt 
een plaats in het stichtingsbestuur bezet 
door een ter zake kundige 
Hoewel de Dienst der Rijksbelastingen het 
gebouw van het Hoofdbestuur verlaat, 
krijgt het museum geen beschikking over 
de vrijgekomen ruimten door nijpend 
gebrek aan ruimte voor de eigen dienst van 
het Hoofdbestuur 
1937 
Op 1 februari treedt Dr R E J Weber in 
dienst als conservator Hem wordt tevens 
de waarneming van de directeursfunctie 
opgedragen 
Van 1 april af wordt het museum elke 
werkdag opengesteld van 10 tot 16 uur 
Ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel organiseert het museum een 
bijzondere tentoonstelling 
1938 
Op 1 februari wordt Dr Weber benoemd 
tot directeur Tevens wordt de museumstaf 
zodanig gereorganiseerd dat er voortaan 
een afdeling postzegelkunde zal bestaan 
onder een conservator 
De voorzitter van het stichtingsbestuur, de 
heer P W Waller, overlijdt op 19 juni 
Zijn opvolger wordt Ir A D R Verbeek 
Een vroeger schoolgebouw aan de 
Maziestraat wordt als depotruimte aan het 
museum ter beschikking gesteld Hierbij 
wordt een instrumentmakerswerkplaats 
ingericht 
1939 
Wegens de herinrichting en modernisering 
der postwaardenkamer wordt het museum 
van 22 maart tot 15 augustus voor het 
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publiek gesloten 
De heer J van Nifterik schenkt het 
museum ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan de postwaardenverzameling 
Lehmann, die hij reeds eerder in bruikleen 
had afgestaan 
Er worden maatregelen getroffen ter 
beveiliging van de verzamelingen tegen 
oorlogsgevaar De directeur wordt 
vanwege het uitbreken van de oorlog onder 
de wapenen geroepen De conservatrice 
der postwaarden vervangt hem 
1940 
Het museum blijft in de meidagen 
gevrijwaard van oorlogsschade In juni 
neemt de directeur zijn taak weer op Het 
depotgebouw wordt in gebruik genomen 
Met het oog op om in het westen van Den 
Haag het Postmuseum te vestigen in het 
aldaar ontworpen Hoofdbestuurscomplex 
maakt de Rijksbouwmeester Bremer 
voorlopige ontwerpen 
Ir H H Schotanus a Steringa Idzerda 
schenkt zijn zeer belangrijke 
verzamelingen op radiogebied 
De museumstaf wordt versterkt met een 
medewerker voor de elektrotechnische 
verzamelingen 
1941 
Het museum krijgt de beschikking over een 
winkelpand met bovenhuis aan de 
Hogewal Dit staat via een brandgang m 
verbinding met het depotgebouw 
Maziestraat Er wordt inmiddels 
doorgewerkt aan de plannen voor een 
nieuw Hoofdbestuursgebouw Dit jaar 
worden vele aanwinsten aan de 
verzamelingen toegevoegd, onder meer de 
postwaardencollectie van Van Nifterik 
'met minder dan een goudmijn om vele 
rijkdommen uit te trekken voor een 
algemeene verfraaiing van onze 
verzamelingen' zoals het jaarverslag 
vermeldt 
1942 
Directie, secretariaat, bibliotheek en atelier 
worden overgebracht naar het winkelpand 
aan de Hogewal De afdeling 
postzegelkunde blijft gevestigd in het 
Hoofdbestuursgebouw 
Er wordt een conservator voor de 
elektrotechniek aangesteld De lokale en 
interlokale telefooncentrale volgens het 
handsysteem, afkomstig uit de stad 
Groningen en de laatste stadscentrale van 
dit type die nog m gebruik was, wordt aan 
het museum overgedragen 
Het museum wordt voor de duur van de 
oorlog voor het publiek gesloten 
1943 
Het werk aan het project voor een nieuw 
Hoofdbestuursgebouw, waarin ook het 
Postmuseum huisvesting zou vinden, 
wordt gestaakt 
1944 
Er worden plannen gemaakt om na afloop 
van de oorlog te komen tot een eigen 
gebouw voor het museum 
Door de oorlogsomstandigheden worden 
de werkzaamheden in zeer ernstige mate 
belemmerd Het museum moet besluiten 
geen voorwerpen of boeken meer in 

bruikleen te geven 
1945 
De laatste oorlogsmaanden en de 
ontreddering waarin ons land na de 
bevrijding verkeert beperken de 
museumactiviteiten tot een minimum 
Een schetsontwerp voor een eigen 
museumgebouw komt gereed Door de 
omstandigheden moet de verdere 
uitwerking der plannen blijven rusten 
Teneinde de contacten tussen het museum 
en het Hoofdbestuur te bevorderen zal 
voortaan een vertegenwoordiger van de 
bedrijfsleiding in het bestuur zitting 
hebben 
1946 
De voormalige Koninklijke Bazar aan de 
Zeestraat wordt het museum toegewezen 
als toekomstige behuizing De daarin 
gevestigde Telefoonincasso zal tengevolge 
van decentralisatie verdwijnen Op de 
laatste dag van het jaar wordt begonnen 
met het overbrengen van de afdeling 
Postzegelkunde van het 
Hoofdbestuursgebouw naar de Bazar 
1947 
Directie, administratie en bibliotheek 
verhuizen naar de Bazar Er zal een 
schetsontwerp vervaardigd worden voor 
een verbouwing van dit gebouw De 
elektrotechnische verzamelingen worden 
belangrijk uitgebreid, onder meer met de 
ontvanger van het station in Sambeek, dat 
in 1919 in gebruik was genomen voor het 
radiotelegrafische verkeer met het 
toenmalige Nederlandsch-Indie 
Het museum heeft een groot aandeel in de 
PTT-tentoonstelling 'De weg van het 
woord'die in februari-maart in 'De 
Bijenkorf' te Den Haag wordt gehouden 
1948 
Op een zaal na komt de Koninklijke Bazar 
aan het museum ter beschikking Er 
worden maatregelen genomen om, in 
afwachting van de verbouwing, de 
verzamelingen voor het publiek open te 
stellen 
Wederom worden de elektrotechnische 
verzamelingen aanzienlijk verrijkt onder 
meer met de lange-golfontvanger van 
Noordwijk-radio uit 1928 
Een definitief ontwerp door professor 
Ir J F Berghoef voor de verbouwing van 
de Bazar komt gereed 
1949 
Het museum wordt voor het publiek 
opengesteld Ir Verbeek treedt af als 
voorzitter Hij wordt opgevolgd door de 
heer T van Houwelingen Bij zijn afscheid 
schenkt de heer Verbeek een groot aantal 
vellen en veldelen aan het museum van 
postzegels van Nederland en de overzeese 
gewesten 
Het Museum Enschede in Haarlem staat 
onder meer de eerste plaat, waarmee in ons 
land postzegels zijn gedrukt (plaat 1, 
emissie 1852, vijf cent) aan het 
Postmuseum af 
Van de familie Idzerda wordt een aantal 
onderdelen van de eerste omroepzender in 
ons land (PCGG) ontvangen, waardoor 
deze zender in originele staat kan worden 

gecompleteerd 
Het depotgebouw Maziestraat wordt 
verlaten, de inhoud wordt naar de Zeestraat 
overgebracht 
1950 
Het Postmuseum wordt dagelijks voor het 
publiek toegankelijk 
Op 5 oktober begint de verbouwing van het 
voorste gedeelte van het rauseumgebouw 
De achterzalen blijven voor de bezoekers 
geopend Deze betreden het gebouw via 
een tijdelijke ingang in de Bazarstraat 11 
Voor het vooral op zon- en feestdagen 
talrijke publiek worden demonstraties 
georganiseerd in de elektrotechnische 
verzamelingen 
Voor het eerst in zijn bestaan trekt het 
museum dit jaar meer dan 10 000 
bezoekers 
1951 
Wegens de voortschrijdende verbouwing 
wordt het museum op 22 september geheel 
voor het publiek gesloten 
1952 
Het museum heeft een zeer belangrijk 
aandeel in de organisatie van de 
Internationale Tentoonstelling Eeuwfeest 
Postzegel (ITEP) te Utrecht Het richt het 
officiële gedeelte m met uitgebreide 
overzichten van de emissie 1852 
Op 18 juli wordt het verbouwde 
museumgebouw heropend met de 
tentoonstelling 'EeuwfeestRijkstelegraaf' 
Deze neemt alle museumzalen in beslag 
Na afloop ervan worden de zalen ingericht 
voor de permanente museumcollecties 
Het museumbezoek komt dit jaar boven de 
20 000 uit 
1953 
Tijdens de stormramp loopt het gebouw 
lichte schade op Voor de herdenking van 
de samenvoeging van de posterijen en 
telegrafiediensten wordt een speciale 
tentoonstelling in het museum ingericht 
onder de titel 'Hoofdbestuur der PTT, 
1893-1953, zestig jaar evolutie' 
Incidenteel worden rondleidingen gegeven 
voor bezoekersgroepen 
1954 
De belangrijkste verzameling van P C 
Korteweg, bestaande uit meer dan 24 000 
brieven en briefomslagen van de 
zeventiende eeuw tot de recente tijd, wordt 
door het museum verworven Een andere 
aanwinst is de Transormasorteermachine 
die in een der zalen wordt opgesteld 
Op 8 mei wordt begonnen met een 
geregelde rondleidingsdienst met studenten 
van de TH te Delft als rondleiders 
Aanleiding is de tentoonstelling '50 Jaar 
Telegraaf- en Telefoonwet ' Na afloop van 



1979 philatelie/mei 366 

deze expositie blijven de rondleidingen op 
kleinere schaal gehandhaafd. Zij betreffen 
alleen de technische presentaties. 
De toegangsprijs voor volwassenen wordt 
verhoogd van ƒ 0,10 tot ƒ 0,25. Die voor 
kinderen t/m 14 jaar blijft op ƒ 0,10 
gehandhaafd. 
19SS 
In het museum wordt een postaal-
historische tentoonstelling gehouden van 
oude brieven en postmerken uit de in het 
vorige jaar verworven collectie-Korteweg 
(26 maart-31 mei). 
In november wordt begonnen met een 
geregelde rondleidingsdienst voor 
leerlingen van het lager en de eerste 
klassen van het voortgezet onderwijs. 
Het museum wordt ook één avond per 
week opengesteld. 
1956 
De eerste automatische demonstraties voor 
de bezoekers worden in gebruik genomen. 
Deze geven door middel van het gesproken 
woord, lichteffecten en werkende 
apparatuur uitleg over de lokale en 
interlokale telefonie in Nederland. 
Wegens gebrek aan belangstelling van het 
publiek wordt de avondopenstelling op één 
dag per week afgeschaft. 
1957 
Een deel van de laatste stedelijke 
telefooncentrale voor handbediening uit 
Groningen wordt in een der museumzalen 
opgesteld en voor demonstraties geschikt 
gemaakt. 
Een film- en voordrachtzaaltje wordt in 
gebruik genomen. 
1958 
Een magnetofooncentrale voor het 
gesproken woord bij automatische 
demonstraties wordt in dienst gesteld. 
Tevens wordt een automatische 
demonstratie van de 
TroMsormasorteermachine in gebruik 
genomen alsmede een automatisch 
werkend dia-klankbeeld over de collecties 
die in de postzegelgalerij zijn 
tentoongesteld. 
1959 
De oudste weerberichtmelder die in ons 
land in gebruik kwam (1938) wordt 
werkend opgesteld. 
Een historisch zeer belangrijke aanwinst is 
de verwerving van een aquarel uit 1794 
voorstellend de pakketboot 'Princess 
Royal' van de dienst Harwich -
Hellevoetsluis die de haven van de laatste 
plaats aanloopt. 
1960 
De directeur-generaal der PTT, Professor 
Ir. G. H. Bast, stelt een nieuwe 
automatische demonstratie in dienst over 
radio- en televisietorens. 
1961 
Het verslag over dit jaar stelt vast dat de 
depotruimten overvol zijn. Het historische 
overzicht van het postvervoer, dat in de 
zogenoemde lange zaal is ondergebracht, 
wordt nieuw opgesteld. 
Een andere zaal wordt gewijd aan de vier 
telegraaf stelsels, die sinds 1852 bij de 
Rijkstelegraaf in gebruik zijn geweest. 

1962 
Op 30 oktober draagt de heer T. van 
Houwelingen het voorzitterschap van de 
stichting over aan Ir. A. J. Ehnle. 
Op ruimere schaal dan tot dusverre wordt 
het museum door advertenties en affiches 
onder de aandacht van het publiek 
gebracht. Het resultaat is dat, ondanks het 
ontbreken van een speciale tentoonstelling 
van grotere omvang, toch ruim 30.000 
bezoekers kunnen worden geteld. 
1963 
Op 25 april bezoekt H.M. Koningin 
Juliana het museum. Het herstel van de 
Nederlandse onafhankelijkheid in 1813 
wordt herdacht met een expositie 'Stille 
getuigen van een bewogen tijd'die 
Nederlandse postmerken rond 1813 
omvatte en ontwerpen, druk- en 
kleurproeven van de jubileumemissies 
1913 en 1963. 
1964 
Belangrijkste aanwinst van dit jaar is het 
geschilderde groepsportret van de Delftse 
postmeester Lambert Twent en zijn vier 
zoons, in 1695 vervaardigd door Martinus 
de La Court. 
Ter gelegenheid van het feit dat veertig jaar 
geleden de heer Waller zijn verzamelingen 
aan de Staat schonk en daarmede de stoot 
gaf tot oprichting van het museum wordt in 
één der zalen een deel ervan geëxposeerd. 
De PCGG-zender wordt in het kader van de 
herdenking van de eerste (omroep)-
uitzending in 1919, de eerste ter wereld, 
twee maal per dag gedemonstreerd in de 
periode 6 november-31 januari 1965. 
In het verslag over dit jaar wordt voor het 
eerst gezinspeeld op de mogelijkheid delen 
van de technische verzamelingen in de 
toekomst in een studiecollectie onder te 
brengen. 
1965 
De museumverzamelingen worden verrijkt 
met een model van de automatische 
telefooncentrale Bell 7A, een der eerste 
van zijn soort in ons land. 
Tevens wordt een belangrijk deel van het in 
dit jaar opgeheven telegraaf kantoor van de 
Western Union International Inc. te 
Amsterdam verworven. 
De eerste verkoop van de kinderpostzegels 
heeft in het museum plaats (aan de Minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, Mr. M. Vrolijk). 
De toegangsprijs wordt verhoogd tot 
ƒ 0,50 voor volwassenen (was ƒ 0,25) en 
tot ƒ 0,25 voor kinderen tot en met 14 jaar 
(was/0,10). 
1966 
Het verkennen van mogelijkheden om te 
komen tot technische studiecollecties blijft 
een voornaam aspect van het 
museumbeleid uitmaken. 
Bij testamentaire beschikking vermaakt de 
heer C. D. Ricardo zijn unieke 
verzameling poststukken uit de periode van 
de Japanse bezetting van Nederlandse, 
Britse en Amerikaanse gebieden in Azië 
tijdens de tweede wereldoorlog aan het 
museum. 
Op een grote landkaart van Nederland 

komt door middel van gekleurde lampjes 
een volledig overzicht gereed van het 
telefoonnetwerk. Het publiek kan ieder 
telefoondistrict afzonderlijk laten 
oplichten. 
Het systeem van wegwijzerblaadjes wordt 
ingevoerd. Deze geven per zaal 
overzichten van de aldaar opgestelde 
verzamelrubrieken. 
1967 
Het museum neemt met omvangrijke 
inzendingen deel aan de internationale 
filatelistische tentoonstelling AMPHILEX 
67'm de RAI te Amsterdam van 11-21 mei. 
Op de internationale tentoonstelling van 
elektronica Firato 67, welke in het teken 
staat van het begin van geregelde 
kleurentelevisieprogramma's in ons land, 
geeft het museum een overzicht van de 
ontdekkingen en vindingen die de 
kleurentelevisie mogelijk hebben gemaakt. 
De postwaardenverzamelingen worden 
zeer belangrijk verrijkt door het legaat Ir. 
A. G. Ferf, bestaande uit gespecialiseerde 
collecties Engelse dominions en koloniën 
buiten Europa. 
De filmzaal wordt voorzien van een 
filmcabine, welke ook is toegerust voor de 
vertoning van automatisch werkende 
dialezingen met vervloeiende beelden. 
Een kantine voor de bezoekers wordt in 
gebruik genomen. 
1968 
Op het einde van het jaar overlijdt de 
voorzitter Ir. Ehnle geheel onverwacht. In 
zijn plaats wordt Ir. R. Diks tot bestuurslid 
benoemd. 
Voor de postwaardenverzamelingen 
worden unieke ongetande proefvellen van 
de emissie 1867 5 cent type II in 
verschillende kleuren aangekocht. 
In de transmissiezaal van het museum komt 
een demonstratie gereed over de principes 
van de kleurentelevisie. 
De door het museum verzorgde officiële 
Nederlandse inzending naar de 
internationale postzegeltentoonstelling 
'PRAGA 1968' wordt bekroond met de 
'Prixd'honneur'. 
1969 
Op 11 maart verkiest het bestuur van de 
stichting Ir. Diks tot zijn voorzitter. 
Eind december krijgt het museum de 
beschikking over tweeëneenhalve 
verdieping van een voormalig 
fabrieksgebouw in de Trompstraat te Den 
Haag. 
Deze ruimten worden bestemd voor de 
studie- en depotcoUecties. 
Onder de vele aanwinsten in dit jaar is de 
verwerving van een uniek aanplakbiljet uit 
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1822, waarin de opening van de 
postwagendienst Amsterdam - Gent wordt 
aangekondigd, een der belangrijkste 
1970 
In het gebouw Trompstraat worden de 
technische studiecollecties ingericht Tot 
onderdirecteur wordt Drs H J Ronday 
benoemd 
Op grond van een beslissing van de 
Directieraad van PTT wordt namens het 
Staatsbedrijf aan het gemeentebestuur 
medewerking gevraagd voor de realisatie 
van een nieuw gebouw voor het museum in 
Den Haag 
Het museum wordt door meer dan 30 000 
personen bezocht 
1971 
In het gebouw Trompstraat krijgt het 
museum de beschikking over nog een halve 
verdieping zodat voortaan drie 
verdiepingen in gebruik zijn 
De exploitatie van de studiecollecties 
neemt een aanvang 
In het gebouw Zeestraat komt door het 
overbrengen van een deel der technische 
verzamelingen naar het gebouw 
Trompstraat, een zaal vrij voor permanente 
expositie van de wereldverzameling 
postzegels Door een subsidie van de 
Stichting Filatelie wordt het museum in 
staat gesteld om het benodigde 
uitstallingsmeubilair (1100 draaibare 
aluminiumlijsten, dubbelzijdig te 
gebruiken) aan te schaffen 
1972 
Ingaande 1 december wordt aan Dr Weber 
eervol ontslag verleend als directeur 
wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd De 
onderdirecteur volgt hem op 
Een schetsontwerp voor een 
museumnieuwbouw wordt vervaardigd 
Met de gemeente worden de 
mogelijkheden tot verwerving van een 
terrein verkend 
De technische outillage voor de 
permanente expositie van de 
wereldverzameling postzegels komt 
gereed 
1973 
Het overleg met de gemeente over een 
nieuw gebouw wordt voortgezet 
Met een officiële plechtigheid wordt de 
reconstructie van de zender PCII, waarmee 
in 1923 voor het eerst radiotelegrafisch 
contact met de Verenigde Staten tot stand 
kwam, in de museumpresentaties 
opgenomen 
Het bezoekersaantal overschrijdt de 
40 000 
1974 
Door de groeiende publieke belangstelling 
in de weekeinden worden op de 
zondagmiddagen naast de technische ook 
postale rondleidingen ingevoerd 
Het museum houdt drie 
herdenkingstentoonstellingen 50 Jaar 
luchtpost Nederland - Java, 100 Jaar 
Wereldpostveremging, en 50 Jaar 
kinderzegels 
De eerste exemplaren van de 
herdenkingspostzegel voor het eeuwfeest 

van de UPU worden in het museum 
uitgereikt aan de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat en aan de voorzitter 
van de PTT-Raad 
Het museum ontvangt meer dan 50 000 
bezoekers 
1975 
Om verschillende redenen moeten de 
plannen voor een museumnieuwbouw 
worden opgegeven Ook een plan tot 
uitbreiding van het gebouw Zeestraat met 
een nieuwe vleugel aan de Bazarstraat, 
waarvoor de bestaande bebouwing zou 
moeten wijken, kan met verder worden 
uitgewerkt Financiële oorzaken 
verhinderen een gedeeltelijke nieuwbouw 
aan het Piet-Heinplein aansluitend aan het 
gebouw Trompstraat 
De verzamelingen op het gebied van 
telecommunicatie worden uitgebreid met 
een zeer omvangrijke verzameling 
telefoontoestellen uit de jaren 1880-1950, 
die de heer H G Broos aan het museum 
had gelegateerd 
De zaal met de wereldverzameling 
postzegels wordt voor het publiek 
opengesteld 
Voorlopig worden zegels van alle Europese 
en van een groot deel van de landen in 
Noord- en Zuid-Amerika tentoongesteld 
1976 
In het gebouw Zeestraat wordt een aparte 
ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen in 
gebruik genomen met de 
zomertentoonstelling '100 Jaar telefoon 
1876-1976' 
Op 16 november vindt de officiële eerste 
verkoop in het museum plaats van de 
kinderzegels van dit jaar aan H M de 
Koningin 
1977 
Op de grote internationale 
postzegeltentoonstelling AMPHILEX 77 is 
het museum met verschillende stands en 
presentaties vertegenwoordigd 
Gelijktijdig organiseert het in eigen huis 
een expositie 'Papier, druk en postzegel', 
in samenwerking met het Nederlands 
Verbond van Grafische Ondernemingen als 
afsluiting van de festiviteiten rond het 75-
jarig jubileum van dit laatste 
In de wereldverzameling postzegels 
worden de landen van Amerika voltooid en 
een begin gemaakt met de presentatie van 
de landen van Azie 
Het aantal bezoekers aan het museum stijgt 
tot boven de 60 000 
1978 
Plannen tot uitbreiding van het 
museumgebouw Zeestraat door middel van 
een gedeeltelijke verbouwing nemen 

vastere vorm aan 
Met de Stichting Filatelie wordt een 
regeling getroffen voor de besteding van 
dat deel van het overschot uit de toeslagen 
op de Amphilex-emissies 1976 en 1977 dat 
aan de museumstichting is toegewezen 
De zomertentoonstelling 'Van klokkenspel 
tot stereoklank' trekt veel belangstelling 
Voor de viering van het vijftig jarig bestaan 
van het museum worden de eerste 
voorbereidingen getroffen 
Het bezoek handhaaft zich op het peil van 
het voorafgaande jaar 
1979-18 mei 
De museumactiviteiten richten zich 
voornamelijk op de komende 
jubileumviering Voor de inrichting van de 
grote jubileumtentoonstelling 'PTT in de 
jaren twintig'wordt het museum op 1 april 
voor het publiek gesloten tot 19 mei 
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DEWERELD-
VERZAMEUNG 
POSTZEGELS 

V I 

Als gevolg van ingrijpende postale 
hervormingen verschenen op 6 mei 1840 
in Groot-Brittannie de eerste postzegels, de 
'One Penny Black' en de 'Twopence 
Blue', in een vorm die, afgezien van 
stijlveranderingen, nog steeds actueel is 
De snelle ontwikkeling van handel, 
industrie, wetenschap en cultuur deed ook 
elders de behoefte ontstaan aan 
modernisering van het postverkeer Vooral 
de invoering van uniforme tarieven en de 
mogelijkheid - later verplichting - tot 
vooruitbetaling van het porto leidden ertoe 
dat in tal van landen het Britse voorbeeld 
werd nagevolgd 
Vri] spoedig na het verschijnen van de 
eerste zegels begon men deze te 
verzamelen Het feit dat de meeste 
postzegels vooral in de beginperiode een 
sterke gelijkenis vertoonden met munten, 
die reeds eerder een geliefd verzamelobject 
waren, is hierop mogelijk van invloed 
geweest De leden van de oudst bekende 
vereniging van verzamelaars, de Omnibus 
Club, die in 1856 in de Verenigde Staten 
werd opgericht, beschouwden het 
verzamelen van postzegels als een 
nevengebied van de muntenverzameling 

Tot aan het einde der vorige eeuw waren 
vele verzamelaars 'wereldverzamelaars', 
dat wil zeggen dat de postzegels van alle 
emitterende landen tot hun verzamelgebied 
behoorden Een dergelijk omvangrijk 
verzamelgebied was destijds geen 
bijzonder probleem, omdat de zegels een 
vrij lange looptijd hadden, waardoor het 
aantal uitgiften beperkt kon blijven 

Nieuwe zegels werden slechts uitgegeven 
indien daaraan om organisatorische of 
technische redenen behoefte bestond 
Dit veranderde echter na de 
eeuwwisseling, toen steeds meer landen 
gelegenheids- en weldadigheidszegels 
gingen uitgeven Het aantal uitgiften 
groeide daardoor in de loop der jaren zo 
snel dat het aanleggen van een 
wereldverzameling voor de meeste 
particuliere verzamelaars praktisch tot de 
onmogelijkheden ging behoren 
Een dergelijk gigantisch werk is thans 
vrijwel uitsluitend voorbehouden aan 
musea en postadministraties die daarvoor, 
dank zij een sinds 1878 bestaande 
internationale uitwisseling, beschikken 
over een uitgebreid basismateriaal 

Waardevol cultuurbezit 
Evenals enkele van haar zusterinstellingen 
beschouwt het Nederlandse Postmuseum 
het als een belangrijke taak de in haar bezit 
zijnde verzameling als waardevol 
cultuurbezit middels een permanente 
tentoonstelling voor een breed publiek 
toegankelijk te maken, een taak die veel 
tijd, deskundigheid en toewijding vraagt 
Is hiermede het doel gegeven, ook de 
betekenis van een wereldverzameling van 
postzegels kan hier niet onbesproken 
blijven Het inrichten, instandhouden en 
exposeren van een dergelijke verzameling 
is een project van groot cultureel belang 
De veelzijdigheid hiervan laat zich 
moeilijk uitputtend beschrijven 
Zegelbeelden en -teksten hebben -
rechtstreeks of zijdelings - betrekking op 
praktisch alle instituties, waarin de 
voortdurende stroom van menselijke 
activiteiten gestalte krijgt Daarbij is vooral 
de omvang der verzameling in belangrijke 
mate bepalend voor haar karakter Omvang 
is hier namelijk een voorwaarde voor 
veelzijdigheid In dit licht kan men stellen 
dat voor een wereldverzameling de 
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kwantiteit een belangrijk kwalitatief aspect 
is. 
In historisch perspectief gezien is de 
wereldverzameling een aaneenschakeling 
van tijdsbeelden, boeiend door de grote 
verscheidenheid aan lokaties, waarin zij 
zich vertoont en in sociaal-culturele en 
educatieve zin van betekenis voor 
onderwijs en vorming. Voorts ook van 
belang voor de bewustwording van het 
proces van onophoudelijke ontwikkeling 
en verandering, waarin alle segmenten van 
cultuur en samenleving verkeren, een 
bewustwording die kan bijdragen tot 
tolerantie en wederzijds begrip. 
Door haar brede opzet heeft de 
wereldverzameling tevens een 
documentaire betekenis. Zij biedt vooral de 
wat minder gravende verzamelaar zeer vele 
oriëntatiepunten en levert vaak interessant 
vergelijkingsmateriaal. 
Ook voor de thematische filatelie, die zich 
vooral de laatste decennia in een groeiende 
belangstelling mag verheugen, is de 
wereldverzameling een voorname bron van 
informatie. Zij toont de thema verzamelaar 
tal van minder bekende en verzamelde 
thema's en geeft daarnaast een inzicht in de 
vaak grote verscheidenheid der 
afzonderlijke motieven. Daarmede biedt zij 
mogelijkheden die nog te weinig worden 
onderkend. 
In het verder verloop van dit artikel zal 
worden ingegaan op enkele belangrijke 
aspecten van deze verzameling, zoals aard 
en samenstelling, grondslag en 
ontwikkeling en het beheer. Daarnaast zal 
enige aandacht worden besteed aan de 
voorbereiding en inrichting van de 
tentoonstelling die inmiddels reeds voor 
een groot deel is gereedgekomen. 

Aard en samenstelling 
van de verzameling 
Het Nederlandse Postmuseum bezit een 
tweetal wereldverzamelingen, namelijk: 
a. een standaardverzameling van alle 
soorten zegels van 1840 tot heden; 
b. een verzameling van postwaardestukken 
(formulieren met waarde-aanduiding) zoals 
briefkaarten, briefomslagen, 
luchtpostbladen, adreskaarten, 
postwisselformulieren en dergelijke, 
gebruikt en ongebruikt. Deze verzameling 
loopt van 1840 tot 1966. 
Voorts beschikt liet museum nog over: 
c. een wereldverzameling van postzegels, 
uitgegeven door de officiële administraties 
(waaronder lagere of tijdelijke officiële 
instellingen) en gespecialiseerd naar druk 
(type, plaat, zetting, kleur), papier (soort 
en watermerk), tanding, ongebruikte en 
gebruikte zegels, herdrukken, facsimile's, 
falsificaten en proeven. Deze verzameling 
De Castro, genoemd naar de 
oorspronkelijke eigenaar, loopt van de 
oudste zegels tot 1915/1925. Zij is door het 
Rijk in bruikleen afgestaan. 
Aangezien om uiteenlopende redenen 
voorlopig slechts de onder a. genoemde 

verzameling voor een permanente 
tentoonstelling in aanmerking komt blijven 
de beide andere verzamelingen hier verder 
buiten beschouwing. 
De wereldverzameling bevat overwegend 
officiële zegels, dat wil zeggen zegels die 
door postadministraties en in sommige 
gevallen in ruimere zin van overheidswege 
of met overheidssanctie zijn uitgegeven'*. 
Er zijn evenwel in een aantal gevallen ook 
zegels opgenomen die een zogenoemd 
semi-officieel karakter dragen. Het gaat 
hierbij om zegels die weliswaar niet door 
het bevoegde gezag zijn uitgegeven, doch 
waarvan het gebruik werd getolereerd en 
soms zelfs verplicht gesteld. 

Vele soorten zegels 
Aangezien tot dusverre werd gesproken 
van de wereldverzameling van postzegels, 
dient hier allereerst te worden opgemerkt 
dat het begrip 'postzegel' een aanzienlijk 
ruimere inhoud heeft dan in het dagelijks 
spraakgebruik wordt verondersteld. In dit 
spraakgebruik wordt als regel vrijwel 
uitsluitend de frankeerzegel bedoeld die 
zeker de meest voorkomende, echter niet 
de enige postzegel is. 
Er zijn vele andere soorten zegels die op 
grond van het feit dat zij dienen tot 
kwijting of verrekening van postale 
diensten, tot de postzegels behoren. 
Gedacht wordt daarbij onder meer aan 
luchtpostzegels, krantezegels, 
pakketpostzegels, postwisselzegels, zegels 
voor expressebestellingen, zegels voor 
bijzonder vervoer, portzegels, portzegels 
voor kranten, dienstpostzegels, 
luchtpostdienstzegels en 
portvrijdomzegels. Daarnaast zijn er nog 
zegels die, ofschoon zij niet tot de 
postzegels mogen worden gerekend, door 
het feit dat zij direct of indirect voor 
postale doeleinden zijn of worden 
gebezigd, toch in de verzameling zijn 
opgenomen. Tot deze categorie behoren 
onder meer verplichte en niet-verplichte 
toeslagzegels, portzegels voor verplichte 
toeslag, telegraaf zegels, telefoonzegels 
retourzegels en fiscale zegels. 
Sommige Gemenebestlanden kennen 
zegels die zowel voor postaal als fiscaal 
gebruik bestemd zijn. 
Een andere verdeling is die naar het doel 
van de uitgifte. Men kan onderscheiden 
in: 

Gewone uitgiften 
Hieronder vallen de zegels die uitsluitend 
om functionele redenen zijn uitgegeven. 
De geldigheidsduur van deze zegels is vaak 
niet van tevoren vastgesteld. 

Hulpuitgiften 
Ofschoon de hulpuitgiften geen 
afzonderlijke categorie vormen, verdienen 
zij door hun enigszins afwijkend karakter 
toch als zodanig vermelding. Het komt 
voor dat als gevolg van tarief wijzigingen, 
bestaande frankeerzegels door middel van 
een opdruk of perforatie van een nieuwe 
waarde-aanduiding worden voorzien. Dit 

1. 
De eerste postzegel, de zogenoemde 'One penny ^ 
black', uitgegeven op 6 mei 1840 Beeltenis van » 
koningin Victoria (1819-1901) 

gebeurt onder meer indien de nieuwe 
zegels niet tijdig voor gebruik gereed zijn 
of het bezwaar ontmoet de oude, soms 
aanzienlijke zegelvoorraden ongebruikt te 
laten. In zo'n geval is er sprake van een 
hulpuitgifte. Ook om tal van andere 
redenen wordt vaak van hulpuitgiften 
gebruik gemaakt. Zo zijn onder meer 
staatkundige veranderingen soms 
aanleiding tot dergelijke uitgiften. 
Bij gebrek aan voldoende zegels worden 
ook wel verticale of diagonale halveringen 
toegepast, doch deze worden in de 
wereldverzameling niet onder de 
hulpuitgiften gerangschikt. 

Bijzondere uitgiften zonder toeslag 
Vooral de laatste decennia moeten de 
gewone uitgiften steeds meer het veld 
ruimen voor bijzondere uitgiften die 
plaatsvinden ter gelegenheid van bepaalde 
gebeurtenissen of gewijd zijn aan 
belangrijke feiten of personen. Vaak ook 
hebben zij betrekking op een herdenking. 

Bijzondere uitgiften met toeslag 
Deze zogeheten weldadigheidsuitgiften 
bevatten zegels met een toeslag op de 
frankeerwaarde die gedurende een 
doorgaans van tevoren vastgestelde tijd 
verkrijgbaar zijn. De toeslag komt ten 
goede aan culturele en/of sociale 
instellingen. Ook komt het voor dat een 
uitgifte niet alleen plaatsvindt ter 
gelegenheid van een bepaalde gebeurtenis, 
doch tevens ten bate van de organisatie of 
viering daarvan. 
Bij de overige uitgiften, die hier niet 
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afzonderlijk zullen worden genoemd, 
wordt het doel meestal bepaald door de 
aard van de zegels, waarop zij betrekking 
hebben. 

Naast de status (officieel, semi-officieel) is 
ook de oorspronkelijkheid van de zegels 
een kenmerk waarmede rekening wordt 
gehouden. Van vele, vooral oudere, zegels 
zijn in de loop van de tijd zogenoemde her
en nadrukken verschenen die in vrijwel alle 
gevallen afwijken van de oorspronkelijke 
druk. 
Onder een herdruk verstaat men een latere 
druk waarbij gebruik is gemaakt van de 
oorspronkelijke drukvorm. 
Een nadruk is een afdruk van een nieuwe 
drukvorm, vervaardigd omdat de 
oorspronkelijke drukvorm niet meer 
bruikbaar of beschikbaar is. Ook afdrukken 
van oorspronkelijke drukvormen waarin 
veranderingen zijn aangebracht, worden 
als nadrukken beschouwd. Indien de 
oorspronkelijke drukvorm geen 
verandering heeft ondergaan, vertonen de 
daarmee vervaardigde herdrukken meestal 
toch verschillen in kleur, papier 
(watermerk), tanding en gom. 

Er bestaan ambtelijke en niet-ambtelijke 
her- en nadrukken. Ambtelijke herdrukken 
zijn vaak het gevolg van een bijzonder feit 
of gebeurtenis. Toen in 1878 de landen die 
waren aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging het besluit namen 
tot de uitwisseling van postwaarden, werd 
de uitvoering van dit besluit bemoeilijkt 
door het feit dat de zegels van de oudere 
uitgiften veelal niet meer voorhanden 
waren. 
Dit was voor verschillende landen 
aanleiding tot het vervaardigen van 
herdrukken van de niet meer beschikbare 
zegels. Ook in de wereldverzameling 
bevindt zich een aantal van deze 
herdrukken. Ofschoon hier sprake is van 
ambtelijke herdrukken, die dus een 
officiële status bezitten, ligt het toch in de 
bedoeling deze herdrukken, waar 
mogelijk, te vervangen door exemplaren 
van de oorspronkelijke druk. 
Vooral in de vorige eeuw was het bepaald 
geen uitzondering dat een drukvorm in 
particuliere handen kwam. De herdrukken 
die daarmede, vaak uit commerciële 
overwegingen, werden vervaardigd, 
missen uiteraard de officiële status en zijn 
dus niet in de verzameling opgenomen. 
Ambtelijke nadrukken komen weinig voor, 
hetgeen helaas niet kan worden gezegd van 
de niet-ambtelijke nadrukken die in feite 
tot de vervalsingen behoren en als zodanig 
een gevaar betekenen voor de bonafide 
verzamelaar. 
Een geheel andere categorie vormen de 
zogenaamde specimenzegels, waarvan er 
ook een aantal in de verzameling aanwezig 
is. Sommige landen voorzien de zegels die 
niet voor normaal gebruik bestemd zijn van 
een opdruk of perforatie 'specimen'. Zij 
verliezen daardoor hun geldigheid voor 
frankering. Er zijn verzamelaars die deze 

zegels als een afzonderlijk verzamelgebied 
beschouwen. Evenals de ambtelijke 
herdrukken zullen de specimenzegels te 
zijner tijd door gewone exemplaren worden 
vervangen. 
Tenslotte dient in dit verband nog te 
worden gewezen op de zogenoemde 
schadelijke uitgiften. Dit zijn uitgiften die 
door de Federation Internationale de 
Philatelie (F.I.P.) als rechtstreeks 
schadelijk worden beschouwd voor de 
belangen van de verzamelaars. Op 
tentoonstellingen die plaatsvinden onder 
auspiciën van deze organisatie mogen de 
aldus gekwalificeerde zegels niet worden 
vertoond. Ofschoon de redelijkheid van dit 
standpunt in vele gevallen moet worden 
erkend, kan het postmuseum op grond van 
haar eigen verantwoordelijkheid bij de 
inrichting van tentoonstellingen met de 
gestelde verbodsbepaling geen rekening 
houden. 

Grondslag en 
ontwikkeling 
Met de oprichting van de 
Wereldpostvereniging in 1874 kreeg de 
internationale samenwerking al vrij 
spoedig in velerlei opzichten een 
spectaculaire betekenis. Het was echter 
juist een minder spectaculair aspect van 
deze samenwerking dat hier de aandacht 
vraagt, namelijk de uitwisseling van 
postwaarden tussen de lidstaten. Deze 
uitwisseling, waartoe in 1878 werd 
besloten, is geregeld in artikel 105 
paragraaf 1 en 2 van het 'Reglement 
d'exécution de la Convention' en geschiedt 
via het Internationale Bureau van de 
Wereldpostvereniging te Bern. 
Van iedere uitgifte zenden de aangesloten 
postadministraties een voldoende aantal 
zegels naar dit bureau, dat de zegels 
verzamelt en voor verdere distributie 
zorgdraagt. Ieder lid ontvangt per 
geëmitteerde waarde een drietal 
exemplaren. Jaarlijks verzorgt het bureau 
op deze wijze een wisselend aantal 
zendingen van in totaal 5 a 6000 zegels, 
ledere zending gaat vergezeld van een 
bulletin waarin de postwaarden naar land 
zijn gegroepeerd, onder vermelding van 
aantal, soort, frankeerwaarde, doel en 
datum van de uitgifte. 
Aangezien het Nederlandse Postmuseum 
formeel geen deel uitmaakt van P.T.T. is 
het niet rechtstreeks bij de uitwisseling 
betrokken. De zendingen van het 
internationaal bureau zijn gericht aan 
P.T.T. 

Zij bevatten, zoals gezegd, drie reeksen 
zegels^*, waarvan één reeks bestemd is 
voor de Rijksverzameling, die wordt 
beheerd door de Dienst Zegelwaarden te 
Haarlem. Sinds het begin van de 
uitwisseling bleven de beide andere 
reeksen aanvankelijk onder beheer van het 
hoofdbestuur der P.T.T. Hierin kwam 
echter verandering, toen, als gevolg van de 
stichting van het Nederlandse 

2. 
Zwitserse postzegel, uitgegeven in 1843, in het 
kanton Geneve. De zegel - in filatelistische 
kring bekend als de 'Dubbele Geneve' - is een 
samenvoeging van twee zegels die afzonderlijlc 
in het lokale verkeer konden worden gebruikt 
Ongesepareerd is deze zegel bestemd voor het 
interloliale verkeer 

Postmuseum, de gelegenheid zich 
voordeed de verzamelingen bij deze 
instelling onder te brengen. Een van beide 
verzamelingen, hierna de 
hoofdbestuursverzameling genoemd, werd 
in bruikleen afgestaan, terwijl voorts werd 
goedgevonden dat de voor het 
Staatsbedrijf der P. T. T. niet benoodigde 
exemplaren van deze postwaarden telken 
jare aan het Nederlandsche Postmuseum 
zullen worden overgedragen^'. Deze 
exemplaren vormden de tweede reeks, 
hierna de museum verzameling genoemd. 
Het bruikleen werd geregeld in een 
overeenkomst tussen P.T.T. en de stichting 
'Het Nederlandsche Postmuseum'. In deze 
overeenkomst werd bepaald dat de 
verzameling bij voortduring door de 
stichting zou worden beheerd. P.T.T. 
behield zich echter het recht voor de 
verzameling terug te nemen, indien niet 
(meer) aan de eisen van een goed 
museumbeheer werd voldaan. Voorts werd 
overeengekomen dat de stichting het 
bruikleen op gelijke voet met het eigen 
bezit zou beheren. De beheerskosten 
zouden in beginsel door het museum 
moeten worden gedragen. Met deze 
overdracht kreeg het museum de 
beschikking over een tweetal identieke 
verzamelingen, waarvan dus één in 
bruikleen en de andere in eigendom. 
Het lag in de bedoeling bij de inrichting 
van de museumverzameling gebruik te 
maken van losse opzetkartons, zoals dit 
voordien reeds gebeurde bij de andere 
verzamelingen. Voor de beschrijving der 
zegels werd in 1938 een beroep gedaan op 
een vooraanstaand verzamelaar, Mr. J. H. 
van Peursem, die op dit terrein zeer goed 
gedocumenteerd was. Deze was hiertoe 
gaarne bereid, doch hij moest wegens 
tijdgebrek reeds in 1940 zijn medewerking 
opzeggen. 
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Manco's en lacunes 
Reeds eerder werd de voorzitter van de 
stichting, de prominente filatelist P. W. 
Waller, die een belangrijk aandeel had in 
de totstandkoming van het Postmuseum'", 
bereid gevonden de in bruikleen ontvangen 
hoofdbestuursverzameling in nieuwe, 
voorbedrukte albums over te zetten, een 
werk dat in de loop van 1930 gereed 
kwam. 
Daarbij deed zich echter een probleem voor 
dat tevoren weinig of geen aandacht had 
gekregen. Toen namelijk in 1878 met de 
uitwisseling van zegels werd begonnen, 
waren er betrekkelijk veel 
postadministraties die niet, of slechts in 
geringe mate, beschikten over zegels van 
de vroegere uitgiften. Voorzover nog oude 
drukplaten aanwezig waren konden van 
sommige zegels herdrukken worden 
geleverd. Dit bood echter slechts weinig 
soelaas. Daarbij kwam dat oorspronkelijk 
een betrekkelijk klein aantal landen bij de 
Wereldpost vereniging was aangesloten, 
waardoor de uitwisseling vooral in de 
beginperiode beperkt van omvang was. 
Bovendien vormden bepaalde 
maatschappelijke verschijnselen, zoals 
oorlogen en revoluties, een belemmering 
voor een regelmatige uitwisseling. 
Tenslotte dient nog te worden opgemerkt 
dat de uitwisseling plaatsvond op basis van 
vrijwilligheid, wat tot gevolg had dat 
verschillende postadministraties de 
toezending van nieuwe uitgiften geheel of 
gedeeltelijk achterwege lieten; een 
probleem dat zich overigens ook nu nog 
voordoet. 
Al deze factoren hebben er in meerdere of 
mindere mate toe geleid dat de 
verzamelingen lacunes vertoonden. Vooral 
de oudere uitgiften waren veelal 
incompleet of ontbraken soms geheel. Het 
streven naar een exposabel niveau van de 
verzamelingen noodzaakte dientengevolge 
tot een beleid dat erop gericht was binnen 
redelijke termijn een zo groot mogelijk 
aantal manco's te verwerven. 
Een moeilijke opgave die vooral in het 
financiële vlak de nodige problemen 
opriep. In de bruikleenovereenkomst was 
bepaald dat de beheerskosten voor 
rekening van het Postmuseum zouden 
komen. In een financiële regeling 
betreffende eventuele aankopen was echter 
niet voorzien. Aanvankelijk dacht men de 
omvangrijke aankopen te kunnen 
bestrijden uit de opbrengsten van de 
verkoop van een deel der in eigendom 
ontvangen museumverzameling. Het ging 
hierbij voornamelijk om de zegels die vóór 
1936 waren uitgegeven. Men kan dit 
achteraf betreuren, omdat daarmede een 
belangrijk deel van deze verzameling voor 
het museum verloren is gegaan. 
Toen bleek dat de op deze wijze verkregen 
fondsen ontoereikend waren werd naar 
andere wegen gezocht. In 1931 werden aan 
verschillende postadministraties 
mancolijsten verzonden met het verzoek 
om toezending van de ontbrekende zegels. 

voorzover deze uiteraard nog voorradig 
waren. Slechts een beperkt aantal landen, 
waaronder België, Canada, Denemarken, 
Frankrijk, Hongarije, Liechtenstein, 
Oostenrijk, Polen en de Verenigde Staten 
voldeden enigermate aan dit verzoek. 
Om organisatorische redenen was dit 
echter geen bruikbaar alternatief. In 1937 
werd daarom een regeling getroffen, 
waarbij P.T.T. het stichtingsbestuur 
machtiging verleende tot het doen van 
aankopen tot een bedrag van maximaal 
duizend gulden per jaar. De aankopen 
zouden echter uitsluitend bestemd zijn voor 
de hoofdbestuursverzameling. De regeling 
heeft geduurd tot 1951, het jaar waarin ook 
de hoofdbestuursverzameling aan het 
Postmuseum in eigendom werd 
overgedragen. 
Deze overdracht was het uiteindelijk 
gevolg van reeds eerder gekoesterde 
plannen tot de inrichting van een 
permanente tentoonstelling van postzegels 
der gehele wereld. Het was oorspronkelijk 
de bedoeling voor deze permanente 
tentoonstelling gebruik te maken van het in 
de museumverzameling voorhanden 
materiaal. 
Daarbij dacht men aan een opzet, waarbij 
de ongestempelde postzegels, ontvangen 
via Wereldpost vereniging, steeds gevolgd 
zouden worden door verschillende 
varianten. Gezien echter de vele technische 
en organisatorische moeilijkheden die een 
dergelijke opzet met zich bracht, heeft men 
dit plan weer vrij spoedig laten varen en 
zich uitsluitend bepaald tot de inrichting 
van een standaardverzameling''. 

Kartons 
Zoals reeds eerder opgemerkt, besloot men 
bij de inrichting van deze verzameling 
gebruik te maken van losse opzetkartons. 
Men koos voor deze losse kartons, omdat 
de in de handel zijnde voorbedrukte 
albumbladen geen beschrijving toelieten. 
Daarvoor ontbrak op deze bladen de 
ruimte. De opzetkartons werden voorzien 
van beknopte gekalligrafeerde 
beschrijvingen, die in het Nederlands 
waren gesteld omdat een Nederlandstalige 
wereldcatalogus niet bestond. 
Het gebruik van albumbladen ontmoette 
ook nog esthetische bezwaren. Het grote 
aantal zegels dat als regel op een 
albumblad is samengebracht, geeft een 
minder fraai beeld en heeft bovendien een 
storende invloed op de concentratie van de 
beschouwer. Men spreekt in dit verband 
wel van het 'confetti-effect'. 
De werkzaamheden die aan een dergelijke 
opzet verbonden waren, werden sterk 
onderschat. Al spoedig bleek dat het plan, 
de gehele wereldverzameling binnen 
enkele jaren op te zetten en te beschrijven, 
niet kon worden gerealiseerd. Men 
beschikte daartoe niet over voldoende 
mankracht, terwijl bovendien de 
oorlogsomstandigheden een ernstige 
belemmering vormden. Er is reeds 
gewezen op het feit dat Mr. van Peursem 
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3 
Bijzondere Franse luchtpostzegets, die slechts 
verkrijgbaar waren aan boord van het 
passagiersschip 'Ile-de-France'. Het betreft hier 
een hulpuitgifte De zegels zijn voorzien van een 
nieuwe waarde-aanduiding 

zijn werkzaamheden in 1940 niet verder 
kon voortzetten. 
Nadat halverwege 1943 een andere 
medewerker zijn taak had overgenomen, 
ondervond men het jaar daarop een nieuwe 
tegenslag, toen de afdeling postzegelkunde 
uit veiligheidsoverwegingen moest worden 
gesloten en de meest kostbare zegels in de 
kofferkluis van de Nederlandsche 
Handelmaatschappij werden 
ondergebracht. Pas na het einde van de 
oorlog konden de werkzaamheden worden 
hervat. De voortgang hiervan vond zijn 
neerslag in de jaarlijks wisselende 
uitstallingen, waarin zegels werden 
getoond van de landen die inmiddels waren 
gereedgekomen. 
Een bezwaar bleef echter dat van de 
museumverzameling het deel dat 
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betrekking had op de periode 1840-1936 
door reeds eerder genoemde oorzaken 
nagenoeg geheel ontbrak. Een permanente 
tentoonstelling zonder deze belangrijke 
periode was van filatelistisch oogpunt uit 
een onverteerbare zaak. De meest voor de 
hand liggende oplossing was een 
samenvoeging van beide verzamelingen, 
waarmede een goede basis zou kunnen 
worden gelegd voor een tentoonstelling 
met een voorlopig redelijk hoge graad van 
volledigheid. 
Deze oplossing stuitte echter op bezwaren. 
Tot 1940 was de 
hoofdbestuursverzameling namelijk 
bijeengebracht in losbladige, Franstalige 
albums. De Franse tekst, en de daarmee 
overeenstemmende alfabetische volgorde, 
maakten de albumbladen ongeschikt voor 
expositie. Het overwegend 
Nederlandstalige publiek zou daardoor van 
praktisch alle informatie verstoken blijven. 
Bovendien waren de toelichtingen voor de 
betrekkelijk weinigen die de Franse taal 
machtig waren, nog uiterst summier. Ook 
zou het kunnen gebeuren dat zegels 
moesten worden opgenomen, waarvoor de 
voorbedrukte albumbladen geen plaats 
boden. Er zouden dan albumbladen moeten 
worden ingevoegd, voorzien van een eigen 
tekst, waardoor de eenheid zou worden 
verstoord. Verder was uit een 
laboratoriumonderzoek gebleken dat de 
kwaliteit van de aanwezige albumbladen 
wat betreft zuurgraad en duurzaamheid niet 
voldeed aan de eisen van een verantwoorde 
conservering. 
De vanuit museologisch standpunt 
ouderwets opgezette 
hoofdbestuursverzameling stond daarmede 
in schril contrast tot de 
museum verzameling die, zoals reeds 
eerder opgemerkt, naar moderne 
maatstaven was opgezet: een opzet op 
losse kartons en bladen, gesneden op door 
het museum bepaalde standaardformaten, 
waarop berg- en uitstallingsmeubilair was 
berekend. Ieder karton bevatte slechts de 
zegels van één uitgifte, of gedeelte 
daarvan, en was verder voorzien van een 
tekst waarin het doel van de uitgifte en een 
beknopte Nederlandstalige beschrijving 
van de zegelbeelden waren opgenomen. 
Een voordeel van deze opzet was 
ongetwijfeld ook dat de administratie der 
verzameling op uniforme en daardoor 
overzichtelijke wijze kon worden 
ingericht. 
Een samenvoeging van deze qua opzet zo 
sterk verschillende verzamelingen kon 
slechts zinvol zijn indien de 
hoofdbestuursverzameling in haar geheel 
zou worden ontmanteld en ingepast in de 
museumverzameling. Het behoeft geen 
betoog dat een dermate rigoureuze 
verandering, die in feite het einde zou 
betekenen van het zelfstandig bestaan van 
de hoofdbestuursverzameling, een nadere 
regeling noodzakelijk maakte, waarbij ook 
de eigendomsverhoudingen opnieuw in 
beschouwing zouden moeten worden 
genomen. 

Toen het Postmuseum in 1942 door 
omstandigheden tijdelijk voor het publiek 
moest worden gesloten deed zich een 
gunstige gelegenheid voor de 
samenvoeging van beide verzamelingen te 
realiseren. In een brief, gedateerd 23 
October 1942, richtte de toenmalige 
directeur van het postmuseum. Dr. 
R. E. J. Weber, een verzoek daartoe aan 
de algemeen secretaris van het 
hoofdbestuur der P.T.T. Deze brief bevatte 
tevens een uitvoerige toelichting, waarin 
werd gewezen op de vele voordelen die een 
eventuele samenvoeging zou hebben voor 
tentoonstelling, beheer en conservering. 
Ofschoon in dit verzoek over een 
mogelijke eigendomsoverdracht nog niet 
werd gerept, bleef het toch zonder 
resultaat. In een bespreking, die naar 
aanleiding van dit verzoek plaatsvond met 
de hoofdinspecteur Post, werd besloten de 
zaak voorlopig te laten rusten. 
Het valt moeilijk vast te stellen of een en 
ander in de daaropvolgende jaren nog 
onderwerp van discussie of overleg is 
geweest. Toen echter na het einde van de 
oorlog de aandacht zich weer sterker op de 
toekomst ging richten, werden ook de 
plannen betreffende de wereldverzameling 
weer actueel. Tijdens een onderhoud met 
de directeur-generaal, dat op 10 maart 
1948 plaatsvond, stelde Dr. Weber onder 
meer opnieuw voor de 
hoofdbestuursverzameling en de 
museum verzameling samen te voegen. In 
een daaropvolgende brief, gedateerd 1 april 
1948, lichtte hij zijn voorstel nog eens toe. 
Daarbij kwam de nadruk te liggen op het 
feit dat er verschillende plannen waren 
ontworpen, doch dat er tenslotte slechts 
één oplossing mogelijk was, waarbij uit 
een oogpunt van doelmatig beheer op 
verantwoorde wijze alle eerdergenoemde 
omstandigheden en eisen zouden worden 
verenigd, namelijk de overdracht van de 
hoofdbestuursverzameling aan het 
Postmuseum. Na de overdracht zouden dan 
de zegels uit de hoofdbestuursverzameling 
die betrekking hadden op de periode 1840-
1936 in de museumverzameling worden 
opgenomen, waarna deze laatste 
verzameling voor expositie gereed zou 
kunnen worden gemaakt. 

Samenvoeging 
De behandeling van dit voorstel bleek vrij 
veel tijd te vragen, want pas negen 
maanden later, op 20 januari 1949, vonden 
nieuwe besprekingen plaats die tenslotte tot 
een positief resultaat leidden. In beginsel 
werd overeengekomen dat 
- de hoofdbestuursverzameling bij 
ministeriële beschikking aan het 
Postmuseum zou worden overgedragen 
- het Postmuseum voortaan twee in plaats 
van één exemplaar van alle uit Bern 
ontvangen zegels in eigendom zou 
ontvangen 
- de esthetisch adviseur van P.T.T. uit de 
tweede reeks steeds die zegels zou mogen 
kiezen die hij uit een oogpunt van 

4. 
Postzegel van de Oudduitse staat Oldenburg, 
uitgegeven in 1859. Op de zegel is het 
staatswapen afgebeeld 

vormgeving en techniek tot zijn 
onmiddellijke beschikking meende te 
moeten hebben. Zodra van deze zegels 
geen gebruik meer zou worden gemaakt, 
zouden ze aan het Postmuseum worden 
geretourneerd. 

Deze overeenkomst was voor het 
Postmuseum van bijzondere betekenis. 
Van minder belang was het feit dat de 
formele regeling nog bijna twee jaar op 
zich liet wachten. Pas op 2 januari 1951 
kreeg de officiële overdracht zijn beslag. 
Daarmede was voldaan aan een belangrijke 
voorwaarde voor de inrichting van een 
wereldverzameling van naar 
museologische en filatelistische 
maatstaven hoog kwalitatief niveau. 
Het spreekt evenwel vanzelf dat inrichting 
en uitstalling van een zo omvangrijke 
verzameling die bij het verschijnen van dit 
artikel reeds ongeveer 200.000 zegels 
omvat en voorlopig jaarlijks nog met 5 ä 
6000 zegels zal blijven toenemen, niet 
zonder problemen verlopen, problemen 
van financiële, technische en 
organisatorische aard. Voor vele van deze 
problemen kon in de loop van de tijd een 
oplossing worden gevonden. Andere 
daarentegen, die een meer chronisch 
karakter dragen, blijven onderwerp van 
aanhoudende zorg. 

Het beheer van 
de verzameling 
De belangrijkste beheerstaak is 
ongetwijfeld de conservering, omdat deze 
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bepalend is voor het behoud van een 
verzameling. Bij het bergen en exposeren 
van verzamelingen vereist de conservering 
van het materiaal daarom steeds de grootste 
zorg. Deze zorg richt zich in het bijzonder 
op licht en klimaat. Deze factoren kunnen 
onder bepaalde omstandigheden, en 
afhankelijk van de aard van het verzamelde 
materiaal, grote en veelal onherstelbare 
schade veroorzaken. Het zichtbare licht 
vormt slechts een klein deel van het 
elektromagnetisch spectrum, dat verder 
bestaat uit radiogolven, radargolven, 
infrarode golven, ultraviolette golven, 
röntgen- en gammastralen. Al deze 
onderdelen van het spectrum hebben een 
band van golflengten. Hoe korter deze 
golflengten hoe schadelijker de invloed van 
de straling. 
Men kan het spectrum in drie 
stralingsbronnen verdelen, namelijk de 
onzichtbare en zeer schadelijke 
ultraviolette straling, de eveneens 
onzichtbare infrarode straling en de straling 
van het zichtbare licht dat beide 
componenten bevat. 
Gezien het feit dat papier een stof is met 
een zeer grote stralingsgevoeligheid, dient 
zeker bij een postzegelverzameling ernstig 
rekening te worden gehouden met de 
gevaren van deze stralingsbronnen. 
De gevaren manifesteren zich in de 
aantasting van materiaal en kleur. Het 
papier vergeelt en wordt broos, terwijl de 
kleuren van de drukinkt verbleken. De 
verkleuring treedt het sterkst op in het 
begin van het afbraakproces en zet zich 
daarna in een zeer laag tempo voort. Juist 
door dit lage tempo wordt de schadelijke 
werking vaak te laat ontdekt. 
Er is hier sprake van een dilemma, omdat 
ten aanzien van de belichting de eisen van 
conservering en presentatie elkaar in feite 
uitsluiten. Indien de verzameling in 
lichtdichte ruimten wordt geborgen, is de 
schade uiteraard praktisch nihil. Het is dan 
echter een 'dode' verzameling, hetgeen 
strijdig is met het museumbeleid dat juist 
gericht is op de presentatie van het 
verzamelde materiaal. 
Het ligt voor de hand dat de oplossing moet 
worden gezocht in een wijze van uitstallen, 
waarbij de stralingsschade zoveel mogelijk 
beperkt blijft. Dit betekent dat in ieder 
geval daglicht met zijn ultraviolette straling 
geheel moet worden buitengesloten en dat 
verder de schadelijke werking van het 
kunstlicht waar mogelijk moet worden 
ingetoomd. Daartoe dient het ultraviolette 
licht te worden uitgefilterd, waardoor het 
afbraakproces met een factor 2 ä 3 wordt 
vertraagd. Een verdere vertraging van dit 
proces wordt verkregen door het 
verlichtingsniveau beneden 50 lux te 
houden. Ook toepassing van niet-
permanente belichting (bijvoorbeeld 
drukknopsystemen) kan uiteraard tot deze 
vertragende werking bijdragen. 
Het klimaat, en meer in het bijzonder de 
relatieve vochtigheidsgraad, is evenzeer 
van invloed op de toestand van de zegels. 
Zowel in berg- als expositieruimten dient 

de vochtigheidsgraad bij kamertemperatuur 
tussen 55 en 60% te blijven. Bij een te 
warm en tegelijkertijd vochtig klimaat 
bestaat grote kans dat het papier wordt 
aangetast door een schimmel (zogeheten 
roestvlekken). 
Voorts zal bij een te hoge 
vochtigheidsgraad de gom gaan kleven, 
terwijl vooral oude gomlagen bij een te 
geringe vochtigheid gaan barsten, 
waardoor het zegelbeeld en de perforatie 
kunnen worden beschadigd. Teneinde te 
voorkomen dat het papier verstikt, moeten 
de zegels bovendien van tijd tot tijd worden 
'gelucht'. 
Tenslotte moet erop worden gelet dat 
kartons, insteekkaarten, albumbladen 
enzovoort vervaardigd zijn van papier met 
een lage zuurgraad. Als regel wordt 
hiervoor houtvrij papier gebruikt, 
vervaardigd uit gebleekte celstof van goede 
kwaliteit. 

Cerberusinstallatie 
Het behoeft geen betoog dat, gelet vooral 
op het unieke karakter van de 
wereldverzameling, ook aan de beveiliging 
hoge eisen moeten worden gesteld. Wat 
betreft de bescherming tegen inbraak en 
diefstal beschikt het museum over een 
geavanceerd alarmsysteem dat, tezamen 
met tal van bouwkundige voorzieningen, 
een nagenoeg volledige veiligheid 
waarborgt. Veel aandacht is verder besteed 
aan de brandpreventie. Een zogenoemde 
Cerberusinstallatie zorgt bij brand of 
explosie voor een snelle, rechtstreekse 
alarmering van de brandweer. 
Naast de conservering en de beveiliging is 
de administratie van groot belang. Het 
spreekt vanzelf dat voor het beheer van een 
zo omvangrijke verzameling een goede 
administratie onontbeerlijk is. Het 
inrichten van zulk een administratie is geen 
eenvoudige opgave. Gezien de aard en 
omvang van de verzameling moet zij 
overzichtelijk zijn, terwijl zij geen 
tijdrovend karakter mag dragen. Voorts 
dient rekening te worden gehouden met het 
verband dat bestaat tussen de 
administratieve verwerking en de berging 
cq expositie der zegels. Tenslotte is ook de 
beveiliging gebaat bij een goede 
administratieve basis. 
Voor de administratieve verwerking is 
vooral de herkomst van de zegels relevant. 
Men kan hierbij onderscheiden in 
a. zegels die in het kader van de 
internationale uitwisseling door het bureau 
van de Wereldpostvereniging worden 
verstrekt; 
b. zegels die door buitenlandse 
postadministraties op grond van een 
overeenkomst of eigener beweging 
rechtstreeks worden toegezonden; 
c. zegels die op veilingen en dergelijke 
worden aangekocht; 
d. zegels, afkomstig van schenkingen of 
legaten*'. 
De onder a. vermelde zegels vormen 
verreweg het grootste deel van de 

5 
Canadese postzegel, uitgegeven van 1851-1858. 
De zegel toont het portret van prins Albert 
(1819-1861) gemaal van koningin Victoria 

verzameling. Zoals reeds eerder opgemerkt 
zendt het internationale bureau te Bern van 
iedere waarde een drietal exemplaren aan 
de Directie Zegel waarden en Filatelie, die 
hiervan twee exemplaren ter beschikking 
stelt van het Postmuseum. De zegels 
worden na ontvangst gecontroleerd aan de 
hand van een genummerd en gedateerd 
bulletin dat de zending in drievoud 
vergezelt. Dit bulletin bevat per land 
gegevens over de frankeerwaarde, de aard 
van de zegels, het doel en de datum van 
uitgifte. Van ieder bulletin worden steeds 
twee exemplaren gebruikt voor de 
inventariscartotheek. Deze beide 
exemplaren worden daartoe per land 
verknipt en op kaarten geplakt. Op deze 
wijze wordt per land èn per zending een 
overzicht verkregen van de basisgegevens 
der ontvangen zegels. 
De zegels die bestemd zijn voor de 
tentoonstelling krijgen een verdere 
behandeling. Zij worden per uitgifte aan 
een opzetkarton gehecht. Deze kartons 
bevatten tevens enkele filatelistische basis
gegevens, zoals jaar, land, aard en doel 
van de uitgifte, die vooral voor het publiek 
van informatief belang kunnen zijn. Met 
behulp van deze en nog andere gegevens, 
zoals gom- en papiersoort, dikte en kleur 
van het papier, watermerk, perforatie, 
opdruk en druktechnische bijzonderheden 
kan iedere zegel worden gedetermineerd. 
Ook het zegelbeeld, waarvan op de kartons 
een beknopte beschrijving wordt gegeven, 
draagt uiteraard hiertoe bij. 
Een juiste determinatie is bijzonder 
belangrijk voor het niveau der 
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verzameling. Zij vereist naast kennis van 
zaken bij het hanteren der gegevens een 
grote zorgvuldigheid en is daardoor zeer 
tijdrovend. Indien twijfel bestaat omtrent 
de echtheid van een zegel dient door 
raadpleging van ter zake gezaghebbende 
literatuur, en door onderlinge vergelijking 
met zegels uit andere in het museum 
aanwezige verzamelingen, zekerheid te 
worden verkregen. Blijft er twijfel bestaan 
dan wordt het schriftelijk oordeel gevraagd 
van een erkend expert. Zegels waarvan 
vaststaat dat zij een vervalsing zijn, 
worden uiteraard niet in de verzameling 
opgenomen. 

Beschrijving 
Naast de determinatie vergt ook de 
beschrijving der zegelbeelden veel tijd. 
Ofschoon voor deze beschrijvingen een 
brede algemene ontwikkeling noodzakelijk 
is, moeten toch vaak diverse 
informatiebronnen worden aangeboord. In 
sommige gevallen wordt voor het 
verkrijgen van de nodige gegevens contact 
opgenomen met ambassades, consulaten en 
andere buitenlandse 
vertegenwoordigingen. 
Wanneer de hier beschreven 
werkzaamheden gereed zijn, worden aan 
de achterzijde van de kartons de 
catalogusnummers^' van de betreffende 
zegels vermeld. Vervolgens krijgen de 
kartons een volgnummer, waarna zij op dit 
volgnummer worden ingetekend op een 
zogenaamde lijstplattegrond. Aangezien de 
tentoonstellingslijsten dubbelzijdig zijn 
wordt van iedere lijst een tweetal 
plattegronden gemaakt. Op deze wijze 
wordt de gehele tentoonstelling in kaart 
gebracht. Na de plaatsbepaling van de 
kartons worden deze ingeschreven in een 
Standregister. In dit register worden enkele 
gegevens opgenomen in 
tentoonstellingsverband, zoals de 
lijstnummers, de volgnummers van de 
kartons, alsmede de catalogusnummers van 
de zegels en hun aantal. Door raadpleging 
van het Standregister en de betreffende 
lijstplattegrond kan de plaats van een zegel 
in de tentoonstelling snel en zonder moeite 
worden vastgesteld. Dit is onder meer van 
belang voor de aanwezigheidscontrole en 
bij de beantwoording van vragen uit het 
publiek. 
Bij de aanleg van lijstplattegronden en 
Standregister is rekening gehouden met de 
indeling van de verzameling. Mede op 
grond van een bezoekersenquête werd 
gekozen voor een indeling in werelddelen 
met een alfabetische onderverdeling in 
landen. 

Voorbereiding en 
inrichting van de 
tentoonstelling 
Toen in 1930 de beide 
wereldverzamelingen van het hoofdbestuur 
der P.T.T. bij het Postmuseum werden 

ondergebracht kwam al vrij spoedig de 
wens naar voren tenminste één van beide 
verzamelingen voor het publiek 
toegankelijk te maken. Tal van problemen, 
die reeds hiervoor ter sprake kwamen, 
hebben tot gevolg gehad dat plannen in 
deze richting lange tijd niet tot uitvoering 
konden komen. 
Daarbij deed zich nog een afzonderlijk 
probleem voor dat, naarmate de tijd 

verliep, steeds moeilijker oplosbaar bleek; 
het probleem namelijk van de beschikbare 
ruimte. In vergelijking met de huidige 
omvang van de verzameling was er, in de 
jaren dat de eerste plannen werden 
ontwikkeld, sprake van een bescheiden 
verzameling. In 1934 telde de verzameling 
'slechts' 54000 zegels, in 1935 waren dit er 
57000 en in 1936 was dit aantal verder 
toegenomen tot 59000. De groei die in 
deze cijfers tot uitdrukking komt heeft zich 
echter in de jaren die volgden zonder 
onderbreking voortgezet. Daardoor kon op 
den duur aan het ideaal de gehele 
wereldverzameling permanent te exposeren 
nauwelijks meer worden gedacht. 
Dit veranderde echter, toen het 
Postmuseum in 1970 de beschikking kreeg 
over een tweede gebouw. Dit gebouw 
leende zich niet alleen voor depotruimte, 
doch bood tevens onderdak aan enkele 
technische en posthistorische 
studiecollecties. 
Door overbrenging van deze collecties naar 
het nieuwe gebouw kreeg men in het 
hoofdgebouw de beschikking over een zaal 
die uitstekend geschikt was voor de 
huisvesting van een permanente 
tentoonstelling. Een berekening toonde aan 
dat de zaal plaats kon bieden aan niet 
minder dan 1100 dubbelzijdige lijsten met 
een capaciteit van 28 kartons per zijde, in 
totaal dus bijna 62000 kartons, een 
capaciteit die naar schatting*' voldoende 
was voor opname van de gehele 
verzameling tot het jaar 1970. 
De totale kosten werden geraamd op 

6. 
Karton met een gekalligrafeerde beschrijving 

f 300000, een bedrag dat de draagkracht 
van het museum te boven ging. Daarom 
werd nagegaan of mogelijk nog elders 
financiële steun zou kunnen worden 
verkregen. Op een verzoek dienaangaande 
bleek het bestuur van de Stichting Filatelie, 
na aanvankelijk enige reserve te hebben 
getoond, bereid een onvoorwaardelijke 
subsidie te verlenen van ƒ 200000. Met 
deze bijzondere bijdrage bracht de 
Stichting Filatelie haar vertrouwen tot 
uitdrukking in het welslagen van de 
onderneming, een vertrouwen dat 
blijvende waardering verdient. Aangezien 
de subsidie een zeer belangrijk deel van de 
kosten dekte, vormde de financiering 
verder geen beletsel meer en kon met de 
voorbereiding en inrichting van de 
tentoonstelling worden begonnen. 

Aluminium en TL 
Nadat een onderzoek was gedaan naar het 
draagvermogen van vloer en muren, moest 
de zaal waarin de tentoonstelling zou 
worden gehuisvest voor zijn nieuwe 
bestemming worden gerenoveerd. Dit 
betekende dat schilderwerk moest worden 
uitgevoerd, ramen geblindeerd om het 
schadelijke daglicht te weren en strips 
aangebracht voor de bevestiging van een 
deel van het uitstallingsmeubilair. 
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Bijzondere aandacht vroeg de installatie 
van de verlichting. Gekozen werd voor een 
verlichting met TL-buizen, waarvan het 
spectrum nagenoeg geen ultraviolet bevat. 
De renovatie was in de loop van 1972 
gereed. 
Direct daarna kon een begin worden 
gemaakt met de plaatsing van het 
uitstallingsmeubilair. Dit meubilair is 
uitgevoerd naar een ontwerp van C. 
Hartkamp, chef van het decoratie-atelier, 
die voor dit ontwerp een premie ontving 
van de Centrale Ideeënbus. Om 
economische en esthetische redenen gaf 
men bij de materiaalkeuze de voorkeur aan 
lijsten van geanodiseerd aluminium. Een 
belangrijk punt van overweging was dat de 
capaciteit van aluminiumlijsten per ruimte-
eenheid groter is dan die van houten lijsten, 
terwijl de toepassing van dit metaal, gezien 
het relatief geringe gewicht, vanuit 
bouwtechnisch oogpunt de voorkeur 
verdiende. Ook de strakkere vormgeving 
en het feit dat aluminium in tegenstelling 
tot hout vrijwel geen onderhoud vergt, was 
mede van invloed op de keuze. 
Aan het uitstallingsmeubilair is verder nog 
een rek toegevoegd, waarin verschillende 
catalogi en tijdschriften zijn gelegd die 
door de bezoekers kunnen worden 
geraadpleegd. Om deze laatsten wegwijs te 
maken in de verzameling liggen hier ook 
enkele exemplaren van de index ter inzage. 
Boven het rek is een wereldkaart geplaatst, 
zodat de bezoekers zich ook geografisch 
kunnen oriënteren. 
Nadat de plaatsing van het meubilair 
gereed was, werden in 1973 de zegels van 
alle Europese landen " in de daarvoor 
bestemde lijsten geplaatst met de bedoeling 
de tentoonstelling nog datzelfde jaar voor 
het publiek open te stellen. De openstelling 
moest echter worden uitgesteld omdat de 
technische voorbereidingen meer tijd 
vroegen dan kon worden voorzien. 
Inmiddels was gebleken dat de gekozen 
opstelling van het meubilair minder ruimte 
vroeg dan aanvankelijk was berekend. Dit 
had tot gevolg dat nog 300 lijsten konden 
worden bijgeplaatst. Door deze uitbreiding 
beschikt men thans over een capaciteit van 
1400 lijsten'"' die voldoende mag worden 
geacht voor de tentoonstelling van alle 
zegels tot het emissiejaar 1974, waarbij 
tevens ruimte is gereserveerd voor een 
jaarlijks wisselende uitstalling van nieuw 
verschenen zegels. 
Terloops zij opgemerkt dat ook in de 
bestaande nieuwbouwplannen van het 
museum rekening is gehouden met een 
uitbreiding van de expositieruimte voor de 
wereldverzameling. Een dergelijke 
uitbreiding zou betekenen dat nog meer 
jaargangen van zegels permanent kunnen 
worden tentoongesteld. 
Eind 1974 waren de voorbereidingen zover 
gevorderd dat de openingsdatum kon 
worden vastgesteld: 15 januari 1975. Met 
de openstelling werd een voorlopige 
mijlpaal bereikt in de nog betrekkelijk 
korte geschiedenis van het Postmuseum. 
Gezegd kan worden dat de 

wereldverzameling van postzegels de 
neerslag is van meer dan een eeuw 
verzamelarbeid en de tentoonstelling, 
hoewel nog niet voltooid, het resultaat van 
een werk van jaren, waarin tal van 
tegenslagen, ernstige en minder ernstige, 
moesten worden overwonnen. Een 
resultaat dat door zijn bijzondere betekenis 
tot grote voldoening stemt voor al degenen, 
die het voorrecht hadden er aan te mogen 
bijdragen. 
Deze betekenis werd door de directeur van 
het Postmuseum, drs. H. J. Ronday, in 
zijn openingstoespraak treffend 
geformuleerd, toen hij zei: 
'De wereldverzameling zal iedere 
bezoeker, jong of oud, de kans geven om 
ontdekkingen te doen, dan wel zichzelf te 
ontdekken, kennis te vergaren en inzichten 
te verrijken. In onze wereldverzameling is 
de 'exposition permanente' één der sleutels 
tot de 'education permanente'.' 
De toekomstvisie die in de laatste woorden 
ligt besloten, kan een bezielend element 
zijn bij de verdere voltooiing van deze 
tentoonstelling. 

L. Brinkman 

Notities 
1 
Zie P C Korteweg 'Officieel, semi-officieel en niet-
officieel' in Vraagbaak der Philatelie' (1934) 
Korteweg waarschuwt hier tegen de opvatting dat onder 
het begrip officieel tegemakkelijk wordt verstaan 
datgene dat door de staat wordt uitgegeven Hij geeft 
daarom de voorkeur aan het begrip bevoegde autoriteit en 
Wi|st daarbi] op het feit dat er vele soorten van bevoegde 
autoriteiten zijn Van een duidelijke algemeen aanvaarde 
definitie is echter geen sprake Vooral in grensgevallen 
lopen de meningen soms sterk uiteen 

2 
Tot en met 1 maart 1966 bevatten de zendingen naast 
zegels ook gezegelde formulieren zoals briefkaarten 
postbladen en dergelijke, doch de::e blijven hier verder 
buiten beschouwing 

3 
Brief van de directeur-generaal der PTT aan het bestuur 
van de stichting Het Nederlandsche Postmuseum 
gedateerd 23 lull 1930 onder nr 17911 afd 7 Dit besluit 
werd voorafgegaan door een beslissing van de minister van 
Waterstaat van 11 jum 1930 nr 239 

4 
De heer P W Watier schonk in 1924 aan het Staatsbedrijf 
der PTT een gespecialiseerde verzameling postzegels 
van Nederland Nederlands-Indie Suriname en Curagao 
alsmede een belangrijke posthistorische verzameling met 
boekerij Aan deze schenkingen verbond hij de voorwaarde 
dat de verzamelingen door hemzelf zouden worden 
beheerd zolang ervan Rijkswege geen postmuseum zou 
zijn opgericht 

5 
Aanvankelijk beperkte deze verzameling zich tot de zegels 

Postzegel van de Ouditaliaanse staat Toscane 
uit 1851 Afbeelding van een leeuw met 
wapenschild naar het monument van Donatella 
(1386-1466) in Florence 

uitgegeven door de bij de Wereldpostvereniging 
aangesloten landen Thans omvat zij de zegels van alle 
landen met uitzondering van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen 

6 
Schenkingen en legaten zijn voor de wereldverzameling 
minder relevant omdat het hier doorgaans afgeronde 
collecties betreft die met mogen worden ontmanteld 

7 
Aangezien de handel bij zijn aanbiedingen voornamelijk 
gebruik maakt van gegevens uit de Franstalige catalogus 
van Yvert & Tellier wordt van deze catalogus de nummering 
der zegels overgenomen Dit vergemakkelijkt het 
behandelen van mancolijsten 

8 
Als gevolg van een aanzienlijke achterstand m controle en 
beschrijving der zegels was het met mogelijk het juiste 
aantal kartons vast te stellen Aangezien deze achterstand 
nog met is weggewerkt moet ook thans bij de planning met 
schattingen worden gewerkt 

9 
Inmiddels is ook het werelddeel Amerika en een klem deel 
van Azie in de tentoonstelling opgenomen 

10 
Deze capaciteit betreft uitsluitend de uitstalling van de 
wereldverzameling In totaal zijn echter 1500 lijsten m de 
zaal geplaatst Een honderdtal lijsten is gereserveerd voor 
een bloemlezing uit de bnevenverzamelingen van het 
Postmuseum Daarnaast zijn in een drietal tafelvitnnes 
voorwerpen uitgestald die betrekking hebben op de 
schnjfcultuur Tenslotte is er nog een vitrine waarin 
verschillende typen stempels worden getoond 

N . ' I i i i imirTi inTTiT- '—'™*'**^—' 
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DE STANDAARD
BRIEVENBUS VAN 
1850 

'Overigens heeft men in de voornaamste 
steden spoedig de invoering van een 
maatregel te wachten, waaraan aldaar 
groote behoefte bestaat. Ik bedoel het 
plaatsen van meerdere brievenbussen, 
buiten die van het Postkantoor, ten einde 
aan de ingezetenen, die op eenen verren 
afstand van dat kantoor wonen, moeite en 
tijdverlies bij het op de post brengen der 
brieven te besparen, en tevens nog een 
voorwendsel weg te nemen, 't welk bij 
sommigen tot het gebruik maken van 
andere middelen leidt. 
Het behoeft wel geen betoog, dat het niet 
mogelijk is dien maatregel algemeen te 
maken. Dezelve kan alleen te pas komen 
waar de correspondentie menigvuldig is, 
doch het beginsel zal met vrijgevigheid 
worden toegepast; gelijk ook door het 
plaatsen van brievenbussen aan de 
hulpkantoren, en elders op het platteland, 
voor de belangen der ingezetenen, in het 
bedoelde opzigt, zooveel doenlijk wordt 
gezorgd. 
Vermits intusschen het nemen van eenen 
dergelijken maatregel als het ware geene 
betekenis zoude hebben, wanneer niet 
tevens behoorlijk voor het doen ligten dier 
bussen, op de meest geschikte tijdstippen 
en met de gevorderde regelmatigheid, 
wierd gezorgd, zoo vermeen ik reeds bij 
voorraad de aandacht der Directeuren, 
wien het aangaat, daarop te moeten 
vestigen; behoudens nadere voorschriften, 
tegen het tijdstip dat de bussen zullen 
gereed zijn om gesteld te worden'. 

Met deze woorden introduceerde de 
minister van Financiën, Van Bosse,'* in 
zijn circulaire no 423 van 24 augustus 1850 
de invoering van standaardbrievenbussen 
in de grotere steden bij de Hoofd-
Inspecteur, de Arrondissements
inspecteurs en de Directeuren der 
Postkantoren. Deze geschiedde in het 
kader van de nieuwe zogenaamde Postwet, 
die op 1 september van dat jaar van kracht 
zou worden. De circulaire lichtte de voor 
de dienstuitvoering belangrijkste aspecten 
ervan toe. 

Tegen 'sluikerij' 
Deze 'Wet tot vaststelling van het briefport 
en tot regeling der aangelegenheden van 
de brievenposterij',^^ zoals de officiële titel 
luidde, stelde het monopolie van de staat 
ten aanzien van de brievenpost 
nadrukkelijk vast.^' Zij regelde de 
berekening van het port naar afstand en 

gewicht en voorzag in het openen van 
'eene gelegenheid tot het ontvangen en 
verzenden van brieven met de post'in elke 
gemeente zodra de omstandigheden dit 
toelieten. Daartoe zou het aantal 
postkantoren, hulppostkantoren en 
bestelhuizen worden uitgebreid. 
Artikel 9 van de wet bepaalde, dat de 
vooruitbetaling van het port, die naar 
gewoonte op het kantoor van verzending 
kon geschieden, na 1 januari 1851 ook zou 
kunnen worden verricht door de 
aanhechting van postzegels. Deze werden 
overigens eerst per 1 januari 1852 
ingevoerd.''^ 
De uitvoering van de wet resulteerde in 
talrijke maatregelen ten aanzien van de 
dienstuitvoering. Zo werd de 
dienstregeling der postkantoren verbeterd 
en de bestelling van brieven bespoedigd en 
onder een scherpere controle geplaatst. 
Daardoor werd niet alleen een efficiënter 
dienstbetoon bereikt, maar werd ook de 
handhaving van het monopolie en het 
toezicht daarop vergemakkelijkt. 
Trouwens in zijn circulaire had de minister 
er niet de minste twijfel over laten bestaan, 
dat het één het ander impliceerde. 
Het is zeker niet toevallig dat hij in de 
eerste paragraaf maatregelen aankondigde 
tegen het clandestiene brievenvervoer 
('sluikerij'). In de boven geciteerde derde 
paragraaf plaatste hij de invoering van de 
nieuwe brievenbussen mede tegen deze 
achtergrond. Overigens blijft het de vraag 
of zij aanvankelijk ook waren voorzien. Bij 
de behandeling van het wetsvoorstel in 
1849, en zelfs nog kort voordat de Postwet 
in de Tweede Kamer werd aangenomen, 
was er op aangedrongen eerst 
verbeteringen in de dienst van de 
brievenpost in te voeren en daarop de 
nieuwe wet te funderen. Tot deze 
verbeteringen rekende men onder meer 
'succursale' brievenbussen in de steden.^' 
De minister moet zich deze opmerkingen 
ter harte genomen hebben. Toen de bussen 
eenmaal in het kader van de nieuwe wet 
waren geplaatst was echter haast geboden. 
Inderdaad zijn zij in een uiterst korte tijd 
vervaardigd en in gebruik gesteld, de eerste 
binnen vier maanden na het van kracht 
worden van de wet (afbeelding 1). 

Vol met bussen 
De invoering van brievenbussen in de 
steden betekende slechts ten dele een 
novum. Het nieuwe school hierin dat de 
bussen van een standaardmodel waren en 

1 Standaardbrievenbus, oorspronkelijk model 
1850 (Nederlands Postmuseum) 

van staatswege werden verstrekt en 
onderhouden. 
Brievenbussen waren in ons land sinds het 
begin van de zeventiende eeuw niet 
onbekend in het stadsbeeld. 
De oudste gevonden vermelding gaat terug 
tot 1616. 
Dan krijgen de schippers op Hoorn en 
Enkhuizen van de magistraat van 
Amsterdam verlof om twee bussen, elk met 
het wapen van een dezer steden, op te 
hangen aan het paalhuisje op de Nieuwe 
brugge, ten behoeve van de Amsterdamse 
'coopluyden'. De daarin geworpen brieven 
werden voor elke afvaart gelicht door de 
paalknecht." 
De historie verhaalt niet of het exclusieve 
karakter van deze bussen lang gehandhaafd 
is en of ook niet anderen dan alleen de 
handel er gebruik van konden maken. 
De ontwikkeling van het postwezen in de 
zeventiende eeuw leidde er toe dat de 
reizende bode steeds meer een 
ondernemer, postmeester, werd, die zelf 
boden in dienst nam. Al naar gelang hun 
grootte en betekenis stelden de steden een 
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of meer postmeesters aan die afzonderlijk 
of in coöperatief verband, een eigen route 
bedienden Zo telde Amsterdam op het 
einde van de zeventiende eeuw 32 
postmeesters, die tezamen zes kantoren 
hadden voor brieven in de richtingen 
Brabant Frankrijk Engeland, Hamburg 
Keulen en voor binnenlandse 
bestemmingen Ten gerieve van de 
afzenders werden er al spoedig vanwege de 
postmeesters bussen m de steden geplaatst 
Ook de boden die nog zelfstandig bleven 
opereren, en de beurt- en 
trekschuitschippers, hingen bussen op aan 
hun huizen of afvaartplaatsen voor 
verzending van correspondentie naar 
steden die op hun route lagen Dergelijke 
bussen worden in de zeventiende en 
achttiende eeuw in vele steden vermeld '̂ 
Waartoe de praktijk kon leiden blijkt uit 
een stuk uit 1755 Amsterdam hing toen 
vol met bussen van boden en schippers 
welke ook overal casse houden en met 

sulcke geopposeerde inscnptien, dat de 
stad van Amsterdam als geinnundeert is 
met bnevencassen, want geen schipper, 
geen beurtman, die eraenkomt, offreekent 
sig ook al bevoeght een brievenbus uijt te 
hangen jae een postcomptoir te maeken *' 
Van dergelijke schippers'-bussen zijn 
twee voorstellingen bekend een op een 
prentje van Caspar Luijken uit 1698" en 
een op een tekening uit de achttiende eeuw 
die op een ouder voorbeeld teruggaat dat 

1676 IS gedateerd (afbeelding 2) "" Deze 
tekening geeft het Leidse Veer te 
Rotterdam weer Naast het huis links is een 
paal in de grond geslagen waartegen een 
brievenbus hangt Boven op de paal is een 
bord bevestigd waarop te lezen is Hier 
Bestel (dan onleesbaar) BRIEVE OP 
LYDEN 
Dit opschrift is in overeenstemming met de 
beperkte functie van de bussen toentertijd 
Deze waren niet bestemd voor verzending 
naar n Importe welke plaats of stad, maar 
uitsluitend voor die naar bepaalde 
aangegeven bestemmingen 

2 Leidse Veer te Rotterdam tekening uit de 
18de eeuw (Gemeentearchief Rotterdam) 
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Hoewel de totstandkoming van de 
Hollandse Statenpost, de eerste van 
overheidswege gecentraliseerde 
postorganisatie in ons land (1752), op vele 
punten aanzienlijke verbeteringen bracht, 
bleef op andere nog veel bij het oude 
In het bijzonder voor wat de garing en het 
vervoer der brieven betreft bleek er een 
zeer rekbare marge te liggen tussen 
woordenendaden ' " 
Ook de nationaalverklanng der posterijen 
in 1799, die de eerste aanzet gaf tot een 
uniforme regeling van de postdienst voor 
het gehele grondgebied van de Bataafse 
Republiek - overigens werd pas in 1803 
een begin gemaakt met de uitvoering ervan 
- kon de bestaande toestanden niet in een 
klap radicaal wijzigen 
Toch zijn er aanwijzingen dat in die jaren 
de brievenbussen meer en meer hun 
bestemmingsgerichte karakter zijn gaan 
verliezen '^' 
Het 'Heimatmuseum' te Jever in Oost-
Friesland bezit een houten brievenbus met 
aan de voorzijde het tweetalige opschrift 
Ongefrankeerde Brieven, en daaronder 
Unfrankirte Briefe Deze bus dateert uit de 
periode dat Oost-Friesland deel uitmaakte 
van de Bataafse Republiek (1806) en van 
hel Koninkrijk Holland (1806-1810) 
Vermelding van bestemming(en) 
ontbreekt ''* Bij de Postwet van 1807 werd 
het een ieder, uitgezonderd de daartoe 
aangewezen ambtenaren, verboden brieven 
in te zamelen of te (doen) vervoeren 
'nochte ook daartoe eenige bussen 
aantehouden'(artikel 11) '""Het 
monopolie voor het bnevenvervoer was 
uitsluitend aan de staat voorbehouden 

Belangrijk detail 
De zo belangrijke 'Instruction Generale 
sur Ie Service des Postes aux Lettres' die in 
1810, onmiddellijk na de inlijving bij 
Frankrijk, ook in ons land als 'Algemeene 
Instructie voor den Dienst der Brieven 
Posterijen' vjerd ingevoerd, spreekt slechts 
over de bus die de directeur verplicht was 
in zijn huis, tevens zijn kantoor, aan te 
brengen Boven de inworpgleuf in de gevel 
diende het woord 'Brieven-Bus'te 
prijken '^' Let wel over enige aanduiding 
voor de bestemming der brieven wordt in 
de instructie met geen woord gerept De 
eigenlijke bus, die de brieven via een vanaf 
de gleuf in de muur schuins hellende goot 
opving, moest van een slot zijn voorzien 
Dit detail is belangrijker in ons verband 
dan het op het eerste gezicht lijkt Precies 
veertig jaar later wordt de dan gloednieuwe 
standaardbrievenbus voorzien van een 
zogeheten binnentrommel, een 
uitneembare draagbare blikken bus die met 
een hangslot is afgesloten en slechts op het 
postkantoor door een daartoe bevoegde 
ambtenaar mocht worden geopend 

Nieuw voor oud 
De algemeene Instructie bleef na de 
stichting van het Koninkrijk der 

Nederlanden gehandhaafd'*' en is tot de 
postwet van 1850 de organisatie van de 
postdienst in hoofdzaak blijven bepalen ' ' ' 
In de eerste helft van de negentiende eeuw 
vinden wij houten brievenbussen in vele 
plaatsen van ons land, ook in de steden, 
vermeld In Leeuwarden werd in 1820 een 
brievenbus opgehangen bij het stadhuis 
Elke middag bij de lichting van 3 uur werd 
de bus verwijderd om baldadigheid te 
voorkomen '** 
Dat er in de steden voor 1850 
brievenbussen van lokale oorsprong 
aanwezig waren blijkt ook uit de 
aankondiging van de Minister van 
Financien van 26 oktober 1850 betreffende 
de spoedig te verwachten invoering van de 
gietijzeren standaardbrievenbussen " ' 
Artikel 2 bepaalt 'worden de oude bussen 
weggenomen, van den dag af dat de nieuwe 
bussen daarvoor in de plaats komen' 
Degenen die als bushouders of onder een 
andere benaming met de zorg van die 
bussen waren belast worden op dat moment 
daarvan ontheven Als zij uit dien hoofde 
een tegemoetkoming uit de schatkist 
ontvingen, dan werd deze met het einde 
van het jaar beëindigd Ook voor de 
praktische dienstuitvoering werd, waar dat 
mogelijk was, met het verleden gebroken 
en de greep van het ambtelijke apparaat 
versterkt 
De brievenbussen behoorden voortaan in 
alle opzichten tot de directe 
verantwoordelijkheden van de directeuren 
der postkantoren Deze aankondiging 
drukte hen er in bijna elk artikel met de 
neus bovenop 
De benaming 'Standaardbrievenbus' voor 
de nieuwe bussen was er op gericht 
enerzijds het verschil duidelijk te maken 
met de diversiteit van de tot dan toe 
gebruikte bussen, anderzijds suggereerde 
ZIJ de tijdgenoot ook de eenheid die de 
posterijen voortaan in hun materieel, 
althans in de grote bevolkingscentra, 
zouden kennen Bovendien kon zij van 
toepassing zijn op het model van de bus, 
namelijk de kolom (= standaard) Ten 
plattelande bleef men zich met allerlei ter 
plaatse vervaardigde bussen behelpen Zo 
besluit het gemeentebestuur van 
Noordeloos op 26 juli 1851 om gevolg te 
geven aan de uitnodiging van de directeur 
van het postkantoor te Gorinchem en een 
'behoorlijke' brievenbus te laten maken en 
deze in de kom der Gemeente te doen 
plaatsen De kosten mochten niet meer 
bedragen dan vijf gulden -"' 
De invoering door de postadministratie van 
hangbnevenbussen van een uniform 
model, waartoe eind 1869 werd besloten, 
bracht hierin slechts zeer langzaam 
verandering -" 
Nog m 1910 stonden er op het platteland 
hier en daar houten bussen, zoals te 
Valburg (Gelderland) "> 

Brievenbussen werden m de zeventiende 
en achttiende eeuw ook elders in Europa 
aangetroffen Bekend zijn de bussen die op 
instigatie van de pachter der Parijse 

stadspost, Renouard de Villayer, in 1653 
werden geplaatst ten behoeve van het 
briefverkeer tussen de ene stadswijk en de 
andere (de zogenoemde petite poste) De 
Londense penny post volgde in 1680 dit 
voorbeeld ^'' 
In de loop van de achttiende eeuw werden 
in Parijs vele bussen in gebruik genomen 
voor correspondentie naar alle 
bestemmingen Deze werden gelicht door 
bestellers die de brieven ter verdere 
expeditie bij de kantoren afleverden '̂" De 
eerste bussen in de moderne zin van het 
woord 
Bijna schoorvoetend begint de bus op het 
einde van deze eeuw verder terrein te 
winnen Onder invloed van de Franse 
bezetting worden in 1794/1795 in de 
Duitssprekende gebieden op de linker 
Rijnoever bussen ingevoerd ^"In 1815 
worden zij ook aangetroffen in Lausaune 
en Geneve ^" Het heeft er evenwel veel 
van weg dat het gebruik van brievenbussen 
in de landen van West-Europa voor 1800 
nooit die omvang heeft gekend als in de 
Republiek 
Pas verder in de negentiende eeuw worden 
ZIJ ook daar meer gemeengoed In 1824 
worden zij officieel in Pruisen ingevoerd, 
bijna zestig jaar nadat een eerste 
proefneming in Berlijn, in de hal van het 
postkantoor, op een grandioze mislukking 
was uitgelopen ^'' In Zwitserland werd in 
1832 bepaald dat brievenbussen moesten 
worden geplaatst in alle gemeenten van 
enig belang waar geen postkantoor was *̂' 
Württemberg kreeg zijn eerste bussen in 
1844, Beieren het jaar daarop ^" Zonder 
uitzondering betrof het steeds 
hangbnevenbussen Het model werd van 
staatswege voorgeschreven 
De grote gietijzeren staande brievenbussen 
in de steden verschijnen voor het eerst 
omstreeks het midden van de eeuw België 
en Rusland 1848,^"'Frankrijk 1849,3'»ons 
land 1850 Het is geen toeval dat hun 
komst samenviel met de invoering van de 
postzegel Ook de tijdgenoot zag dit 
verband al duidelijk '^' Merkwaardig is wel 
dat het in Groot Brittannie, waar de 
postzegel in 1840 in het kader van de Post
Reform als frankeermiddel werd 
geïntroduceerd, nog tot 1852 moest duren 
(dus na Nederland') alvorens de staande 
'pillar-box' op de straten verscheen (De 
eerste in Londen op de hoek van Fleet 
Street en Farringdon Street) '"'' Binnen zeer 
korte tijd hadden de Engelsen hun 
achterstand echter ingehaald Enkele jaren 
later waren er al meer dan 2000 van in 
gebruik 
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In Zweden werden postzegel en bus in 
1855 ingevoerd, '̂*' in de Verenigde Staten 
lag de zegel enige jaren voor op de bus 
(1858) ' ' ' Al met al sloeg ons land voor 
wat het tijdstip van invoering van de 
standaardbnevenbus betreft geen slecht 
figuur, vooral niet als wij bedenken dat het 
bij onze oosterburen nog tot omstreeks 
1900 geduurd heeft, voordat de Reichspost 
de hangbrievenbus in de steden verving 
door de monumentale 
'Saulenbnefkasten' '̂'* 

Opmerkelijk verschil 
Er is wel een opmerkelijk verschil in 
karakter tussen de Nederlandse gietijzeren 
staande brievenbus en die in andere landen 
Deze laatste werden aan de rand van de 
trottoirs geplaatst Zij hadden in hun model 
geen uitgesproken achterkant Sommige 
waren cilindervormig, andere hadden de 
vorm van een vierkante of veelhoekige 
kolom Weer andere waren ovaal van 
doorsnede Hun soms nogal overdadige 
decoratie - ter verhoging van het 
representatieve karakter - bedekte alle 
zijden 
Onze bussen waren ontworpen om tegen 
een muur te worden geplaatst Zij hadden 
een duidelijke voorkant en twee smallere 
zijkanten, die alle drie een eenvoudige 
versiering van lijstwerk en rozetten 
hadden De achterkant was echter 
volkomen vlak Deze vorm werd vereist 
omdat in onze steden eenvoudigweg de 
ruimte ontbrak voor een plaatsing als in het 
buitenland Zelfs trottoirs waren hier nog 
onbekend 
In de plattegronden van onze steden, die in 
1850 nog alle binnen hun oude singels 
lagen, was de middeleeuwse 
stadsoorsprong duidelijk herkenbaar Grote 
ingrijpende stadsvernieuwingen hadden wij 
niet, stadsuitbreidingen maar in beperkte 
mate gekend De straten en grachten waren 
over het algemeen smal en dichtbevolkt, 
ook in de zeventiende en achttiende-
eeuwse stadsdelen Bredere straten en 
pleinen vormden een uitzondering Een 
andere vorm voor de brievenbussen was in 
onze steden niet denkbaar 

'Hulpbussen' 
BIJ de behandeling in de Tweede Kamer 
van het ontwerp-Postwet in 1849 werd een 
duidelijke samenhang gelegd tussen de 
invoering van postzegels en van 
brievenbussen De ingezetenen 'zouden ten 
allen tijde, onverschillig of het postkantoor 
al dan met geopend is, den gefrankeerden 
brief in de bus kunnen werpen, en zich zelfs 
voor de verzending met ver behoeven te 
verplaatsen, indien de administratie, ook 
met dit doel, in de grootere steden eene of 
meer hulpbussen toegankelijk maakte ^̂ ' 
'Hulpbus' geeft het doel dat men er mee 
beoogde en het karakter dat men er aan 
toekende treffend weer De bussen werden 
gezien als filiaties van de bus aan het 
postkantoor, die naar de letter en de geest 

centraal bleef staan 
Later wordt de term 'hulpbus' vervangen 
door 'bijbus' welke in de opvattingen van 
toen een zekere verzelfstandiging van de 
bus zou kunnen doen veronderstellen '*' 
De praktijk van alledag staafde dit echter in 
geen enkel opzicht Alles bleef bij het 
oude Tot in het laatste jaarverslag PTT dat 
voor de Tweede Wereldoorlog verscheen 
wordt gesproken over grote bijbussen 
(standaardbrievenbussen in de steden) en 
kleine (hangbrievenbussen ten 
plattelande) ' " 
In het voorgaande zagen wij al dat de 
Algemene Instructie uit 1810 voorschreef 
dat de brievenbus in het postkantoor 
afgesloten moest zijn De brieven dienden 
verschillende malen per dag uit de bus 
genomen te worden (Artikel 99) De 
directeur werd, zij het indirect, op zijn 
verantwoordelijkheden te dien aanzien 
gewezen 

'Privacy' boven al 
In 1850 was de dienstuitvoering in beide 
opzichten nog onveranderd Het ligt voor 
de hand dat de nieuwe bussen slechts aan 
hun doel konden en in de ogen van het 
publiek ook zouden beantwoorden als hun 
lichting met de voor de buslichting op het 
postkantoor gebruikelijke frequentie 
verricht werd,'*"* en met de voor die bus 
van oudsher geldende waarborgen omkleed 
was De 'vertrouwelijkheid der 
correspondentie', nu noemen wij het 
privacy, moest voorop staan Twee jaar 
eerder was bij de herziening van de 
Grondwet de onschendbaarheid van het 
briefgeheim daarin vastgelegd 
Het werd - en niet alleen in ons land - als 
een noodzaak gevoeld, dat de beambte die 
met het lichten der bussen belast was met 
met de brieven in aanraking mocht 
komen *" 
In Beieren paste men daarvoor een systeem 
toe van uitneembare blikken 
binnentrommels Dit was in 1845 
ingevoerd ''-' De volle trommel werd bij de 
buslichting vervangen door een lege, die 
van het postkantoor was meegevoerd Het 
uitnemen van de brieven geschiedde op het 
kantoor, waar een daartoe aangewezen 

3 Binnentrommel 1850 (Nederlands 
Postmuseum) 

ambtenaar over de sleutel van de trommel 
beschikte 
Dit systeem werd ook voor de nieuwe 
standaardbrievenbussen in ons land 
verkozen 'De uit de bus geligte trommel 
wordt naar het postkantoor gebragt, en 
aldaar geledigd' het de minister aan de 
directeuren weten**̂ ' (afbeelding 3) 
De blikken binnentrommel werd 
beschouwd als de eigenlijke brievenbus, de 
gietijzeren bus daarentegen als niet meer 
dan een noodzakelijke veilige bewaarplaats 
voor de trommel Zo is het verklaarbaar dat 
in het bestek en de voorwaarden voor de 
levering van gietijzeren brievenbussen en 
draagbare blikken binnentrommels de 
laatste als eerste perceel waren opgenomen 
en omschreven Zij worden zeer 
kenmerkend en even verhelderend 
'draagbare blikken brievenbussen' 
genoemd '*'*' 
De Beierse bussen waren 
hangbrievenbussen (van hout') 
Waarom dit weinig ruimte vragende type 
dat zo goed in onze Nederlandse 
omstandigheden gepast zou hebben, niet in 
aanmerking is gekomen is onbekend Al te 
vlijtige, maar bepaald geen historische 
geïnteresseerde, handen hebben alle 
archiefstukken die op de typekeuze, het 
model en de aanmaak van de 
standaardbrievenbus betrekking hadden, 
op een enkel na vernietigd, voordat zij in 
het Algemeen Rijksarchief konden worden 
opgenomen 

Sober en strak 
Er zijn redenen om aan te nemen dat de 
keuze van het kolomtype werd ingegeven 
door de Belgische en vooral de Franse 
voorbeelden, die sinds kort in gebruik 
waren en tot de eerste vertegenwoordigers 
van dit type behoorden De Franse bus 
heeft twee jaar later de Engelse 
postadministratie tot de pillar-box 
geïnspireerd '*'' 
De Nederlandse bus was echter veel 
soberder en strakker van uiterlijk De 
speelse decoratie die op deze buitenlandse 
bussen de schacht omstrengeh ontbreekt 
aan de onze De voorkant en de beide 
smallere zijkanten werden elk in drie 
panelen of spiegels verdeeld, in die op de 
voorkant waren het Nederlandse wapen en 
twee rozetten aangebracht, in die op de 
zijkanten telkens drie rozetten De schacht 
rustte op een eenvoudig geprofileerd 
voetstuk en werd afgedekt door een 
enigszins uitstekend dekstuk dat als 
randversiering een eierlijst met 
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slangetongen had Op het dekstuk prijkte in 
het midden een ornament in de vorm van 
een acroterion (zie afbeelding 1) Deze 
eenvoudige versiering paste geheel in de 
strenge klassicistische stijlvormen die de 
architectuur uit de eerste helft van de 
negentiende eeuw in ons land grotendeels 
hebben beheerst 
Het IS bij gebrek aan gegevens nog niet 
gelukt om de ontwerper van onze bus te 
achterhalen Wel is het duidelijk dat wij 
moeten zoeken naar een kunstenaar die zijn 
scholing in klassicistischacademische 
trant had ontvangen In het bestek deelt de 
minister mee 'De lofwerken of 
ornementen, de lijsten, het wapen, de 
rosetten en de letters zullen door eenen 
bekwamen kunstenaar eerst in pleister en 
daarna in hout vervaardigd worden' 
Jammer genoeg vermeldt hij niet wie deze 
'bekwamen kunstenaar' was Wellicht dat 
deze naam ons de richting gewezen had in 
welke WIJ naar de ontwerper moeten 
zoeken Mogelijk zijn deze kunstenaar en 
de ontwerper zelfs identiek 

Voortvarend 
Nadat de nieuwe Postwet in haar procedure 
op 12 april 1850 het stadium van uitvoering 
kon gaan binnentreden werd zij als eerste 
stap daartoe op de 26ste van die maand 
officieel uitgegeven ■•*' Reeds de volgende 
dag stuurde de minister de tekst bij 
circulaire aan de inspecteurs en directeuren 
der postkantoren toe Artikel 9 bepaalde 
dat na 1 januari 1851 de vooruitbetahng 
van het port ook zou kunnen geschieden 
door het aanhechten van postzegels Deze 
datum bleek echter door onvoorziene 
vertragingen bij de aanmaak van de zegels 
onhaalbaar 
Op het allerlaatste moment, namelijk op 22 
december 1850 (Staatsblad no 100), werd 
bij een afzonderlijke wet vastgelegd, dat de 
invoering tot een nader te bepalen tijdstip, 
uiterlijk tot 31 december 1851, werd 
uitgesteld ''̂ ' 
Uit de voortvarendheid waarmee men de 
aanmaak van de nieuwe brievenbussen ter 
hand nam valt af te leiden dat de datum van 
1 januari 1851 ook voor deze bussen als 
deadline werd beschouwd Ook toen 
duidelijk was geworden dat de postzegels 
veel langer op zich zouden laten wachten 
verslapte men niet Er was de posterijen 
blijkbaar veel aan gelegen om de nieuwe 
wet ook door de verbeteringen in de 
dienstuitvoering welke het publiek 
dagelijks kon ervaren zo snel mogelijk 
waar te maken 
Het ontwerp van de bus moet binnen drie 
maanden zijn getekend en goedgekeurd 
Op 18 juli worden bestek en voorwaarden 
voor de levering gepubliceerd ''*' 
In totaal ging het om 70 gietijzeren 
standaardbrievenbussen (gewicht 350 kg) 
en 140 blikken bmnenbussen Het bestek 
omschrijft beide zeer uitvoerig en stelt zeer 
hoge kwaliteitseisen De standaardbussen 
zouden vanwege het ministerie twee keer 
gekeurd worden, eerst elk onderdeel 

afzonderlijk en vervolgens de bus in zijn 
geheel, zodra hij in elkaar gezet was en 
geschilderd kon worden Bij het bestek 
lagen tekeningen ter inzage 
Artikel 9 bepaalt 'De originele tekeningen 
blijven op het Ministerie van Financien 
berusten 
De aannemer is verpligt daarvan de 
vereischte kopijen te zijnen koste te 
nemen' 
Tekeningen noch kopieën zijn ons 
overgeleverd Wel bezitten wij een litho 
van J D Steuerwald die behoort bij de 
resolutie van de minister van 26 oktober 
1850 waarin hij richtlijnen geeft voor de 
plaatsing van de bussen die dan weldra 
gereed zullen zijn (afbeelding 4) Deze 
steendruk toont de bus in voor en zij

aanzicht De brede plint waarop de bus 
staat werd niet in gietijzer uitgevoerd 

ontbrak ook in het bestek  maar in 
'Escauzijnschen hardsteen' (Scheldesteen) 
en moest door plaatselijke steenhouwers in 
de steden worden vervaardigd ■"' De litho 
diende kennelijk tot algemene informatie 
maar gaf de directeuren der postkantoren 
tevens de gelegenheid om tijdig prijsopgaaf 
voor deze 'zerk', zoals men zei, te vragen 

Haast geboden 
De minister had haast Voor dezelfde dag 
waarop hij het bestek goedkeurde (18 juli) 
vermeldt de agenda van zijn departement, 
afdeling Posterijen, onder no 87, sub 
materieel, het procesverbaal van de 
aanbesteding der brievenbussen '''̂  De 
levering werd gegund aan L J Enthoven 
en Comp en C A N Candel, beiden te 
'sGravenhage Het originele stuk is helaas 
niet bewaard gebleven Er is hier sprake 
van een duidelijke onderhandse gunning 
Het bestek was, mag men aannemen, zelfs 
nog niet in druk verschenen 
Toch deelt het Dagblad van 'sGravenhage 
op 26 juli aan zijn lezers mee dat de 
minister voornemens is om op 15 augustus 
's middags om 12 uur, bij inschrijving aan 
te besteden het leveren van blikken en 
gegoten ijzeren brievenbussen, 'welke voor 
den dienst van 's Rijks Postkantoren zullen 
benoodigd wezen' Enthoven en Candel 
hebben de opdracht dan al bijna een maand 
binnen De minister moest deze voor het 
Rijk wel ietwat ongebruikelijke weg 
volgen wilde hij de bussen voor de 
jaarwisseling klaar zien 
Naar buiten toe werd de geijkte 
procedurele schijn echter fraai 
opgehouden 
Ook Enthoven en Candel hadden haast De 
leveringsvoorwaarden (artikel 14) 
verplichtten de aannemers van beide 
percelen om binnen acht weken na de 
goedkeuring van de aanbesteding 25 
gietijzeren bussen en 50 blikken 
binnentrommels gereed te hebben De 
overige 45 respectievelijk 90 stuks moesten 
uiterlijk een maand later op de aangewezen 
plaatsen aanwezig zijn Op iedere dag 
vertraging stond een boete van 25 gulden 
Of beiden zich aan de tijdslimieten hebben 

kunnen houden, en of de minister op stipte 
naleving heeft gestaan, is niet bekend Het 
heeft er alle schijn van dat de soep niet zo 
heet gegeten behoefde te worden als zij 
werd opgediend 
Men kan zich zelfs afvragen of het niet de 
bedoeling van de bewindsman is geweest 
om de bussen door vertrouwde handen te 
laten vervaardigen en door de uiterst korte 
leveringstijden de concurrentie de pas af te 
snijden Hoewel de minister op 26 oktober 
de spoedige aflevering in het vooruitzicht 
stelde,'" duurde het nog tot eind november 
en begin december voordat de bussen hun 
toekomstige standplaatsen bereikten De 
minister mocht met ontevreden zijn, de 
geplande datum van ingebruikneming zou 
nagenoeg gehaald kunnen worden 

Welwillend 
Dit hing nu van de ijver der steenhouwers 
af Wanneer hij de letter van de 
aflevenngsvoorwaarden had gevolgd en de 
15de augustus als officiële datum van 
aanbesteding had aangehouden, zouden de 
aannemers een zeer gevoelige strop hebben 
gehad Het boetebeding zou dan op 10 
november zijn ingegaan Een vlug 
rekensommetje leert dat bij een aflevering 
op 1 december al een bedrag van 500 
gulden verschuldigd zou zijn En dat op 
een totaal van bijna 3300 gulden waarvoor 
de levering was aangenomen De bussen 
kostten met vervoer naar hun bestemming 
namelijk 47 gulden per stuk '^' Er is 
nergens sprake van dat het boetebeding is 
toegepast De minister bleef tot het laatst 
uitermate welwillend En daar had hij ook 
alle reden voor 
Er was inderdaad veel voor te zeggen 
geweest om zowel het gieten van de 
standaardbussen als het vervaardigen van 
de binnentrommels aan Haagse firma's toe 
te vertrouwen 

Vakbekwaam 
De mogelijkheden voor een snelle 
communicatie tussen departement en 
uitvoerders zullen stellig in belangrijke 
mate hebben meegespeeld Ook het 
toezicht, de voortgangscontrole en de 
keuringen waren er mee gebaat Maar het 
zwaarst zal gewogen hebben dat de 
Plettenj L J Enthoven en Comp , die 
sinds 1829 aan de overzijde van het Zieken 
was gevestigd,''• zich op zijn gebied tot 
een der grootste en meest toonaangevende 
bedrijven had ontwikkeld die ons land 
toentertijd kende (afbeelding 5) Er 
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werkten 4 ä 500 man, welk aantal zich later 
zelfs uitbreidde tot ongeveer 800 man in 
1870.''" Kortom een bloeiend bedrijf dat 
zich een uitstekende reputatie had 
verworven. Bij de aanleg van de 
spoorwegen had het veel ijzerconstructies 
geleverd voor stations en bruggen. 
De ijzergieterij beschikte over uiterst 
bekwame vakmensen. Daar werkte men in 
1850 aan de gietvormen voor het beeld van 
Rembrandt, dat de beeldhouwer Royer had 
ontworpen en dat in 1851 op de tot 
Rembrandtsplein omgedoopte Botermarkt 
in Amsterdam werd geplaatst. Dit beeld 
(dat uit zuinigheidsoverwegingen in 
gietijzer werd uitgevoerd) moet nog steeds 
op geregelde tijden geschilderd worden."' 
Deze gietvorrnen werden gemaakt door 'de 
baas J. Jacobsen'. Het is niet 
onaannemelijk dat hij ook de hand heeft 

6 Fabrieksnaam en jaartal op de voet van de 
standaardbnevenbus 

gehad in de gietvormen voor de 
standaardbrievenbus (afbeelding 6). 
Candel had een blikslagerij in de 
Vlamingstraat. Over zijn bedrijf is niets 
bekend, behalve klachten van buren over 
het lawaai dat het veroorzaakte.'^' 
Zowel van de gietijzeren 
standaardbrievenbus als van de blikken 
binnenbus is een exemplaar in het 
Postmuseum aanwezig (afbeeldingen 1 en 
3). Een detail dat nog niet duidelijk is 
betreft de constructie waarop de binnenbus 
werd geplaatst. Het bestek spreekt over 
'twee geslagen ijzeren hurries of stoelen, 
van ijzer zwaar 5ä6 streep bij 2'/J ä 3 
duim, waarvan eene vast, en eene 
beweegbaar om twee scharnieren met eene 
eikenhouten wig'. Deze laatste hing in de 
bus aan een kettinkje en diende, blijkens de 
resolutie van de minister van 26 oktober 
artikel 16 er toe om de binnenbus vast te 
zetten In de gietijzeren bus was aan de 
dichte zijkant inwendig een verticale band 
of naald meegegoten, waartegen de 
binnenbus moest aansluiten. De burries 
zijn naderhand bij een verandering in de 
wijze van buslichting in 1894, alle 
verwijderd. Bij gebrek aan voldoende 
gegevens is een reconstructie 
onverantwoord. 
Om te voorkomen dat de brieven tussen 
buiten- en binnenbus zouden vallen was 
aan de achterzijde van de inworpgleuf een 
blikken geleidegoot aangebracht die 
aansloot op de opening van de binnenbus. 
Het stellen van de binnenbus moest elke 
keer dus wel zeer zorgvuldig gebeuren. 
Om de correspondentie geheel voor de 

5 Litho door Desguerrois en Co naar een 
tekening door C B van der Tak 1848 
(Gemeentearchief 's-Gravenhage) 

nieuwsgierige ogen van de buslichters te 
vrijwaren was binnen de klep van de 
blikken bus een stel platen geplaatst, 
waarvan de onderste om een dubbel 
scharnier draaide en van een tegenwicht 
was voorzien. Bij eventueel omkeren van 
de bus werd de opening afgesloten. 

Verdeling 
De resolutie van de 26ste oktober 1850 
waarin de minister de spoedige 
gereedkoming van de bussen aankondigde, 
vermeldde ook de verdeling over de steden 
namelijk: 
Amsterdam 
Arnhem 
Breda 
Delft 
Deventer 
Dordrecht 
's-Gravenhage 
Groningen 
Haarlem 
's-Hertogen-
bosch 

16 
3 
2 
1 
1 
3 
5 
2 
2 

2 

Leeuwarden 
Leiden 
Maastricht 
Middelburg 
Nijmegen 
Rotterdam 
Schiedam 
Utrecht 
Zaandam 
Zwolle 

2 
3 
2 
2 
2 
9 
2 
4 
2 
2 

In totaal 67 bussen. Drie werden in reserve 
gehouden. Behalve op de 
bevolkingsdichtheid was deze verdeling 
ook op de economische en industriële 
belangen (onder meer scheepsbouw) van 
de steden afgestemd die wij thans tot de 
Randstad rekenen (samen 47 bussen). 
Uitschieter was Amsterdam. Desondanks 
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voelde de hoofdstad zich tekort gedaan Op 
20 december verzocht de directeur van het 
postkantoor aldaar de minister namens de 
'Stads Regering' nog twee bussen 
beschikbaar te stellen Dit verzoek werd op 
28 december ingewilligd " ' 
In Deventer vond men een bus te weinig en 
werd nog een tweede geplaatst '*' Daarmee 
was de koek op er bleef geen reservebus 
over 

Plaatsing 'om niet' 
Dezelfde resolutie gaf ook richtlijnen voor 
de plaatsing Bij voorkeur moesten de 
bussen staan 'tegen den muur van 
openbare gebouwen, mits goed gelegen, en 
overigens de vereischten, die hierbij in 
aanmerking moeten komen, bezittende, om 
het even of die gebouwen aan het Rijk, aan 
Provinciën ojSteden, ojaan bijzondere 
inrigtingen in eigendom behooren' (artikel 
7) 
De directeuren moesten zich met de 
betrokken autoriteiten of besturen verstaan 
en zich bij uitblijven van overeenstemming 
tot de minister wenden Van de eigenaars 
of bewoners van 'bijzondere panden' 
moest worden getracht zo veel mogelijk 
'om n(et' vergunning tot plaatsing te 
verkrijgen Ter ondersteuning van zijn 
verzoek moest de directeur er op wijzen 
'dat de brievenbussen, zoo als ze worden 
ingerigt, eerder als een sieraad dan als een 
misstand voor een gebouw, waartegen men 
ze plaatst, te beschouwen zijn' (artikel 9) 
HIJ diende de tekening (dat wil zeggen de 
litho van Steuerwald) te tonen en er bij op 
te merken dat de bussen uitwendig 
gebronsd (groengeschilderd) zouden 
worden Heel fijntjes laat de minister 
weten 'Voor een winkelier, of iemand die 
eene nering doet, kan zelfs de nabijheid 
van zoodanige brievenbus in de gevolgen 
voordeel opleveren' Als de vergunning 
niet kosteloos verkregen kon worden 
mocht hiervoor een jaarlijkse 'recognitie' 
worden toegestaan Daarvoor moest een 
contract gesloten worden (artikel 10) 
De administratieve voorbereidingen voor 
de plaatsing der bussen verliepen parallel 
met de technische Aan zijn resolutie had 
de minister een 'Nota betrekkelijk de 
plaatsing der Postbussen' toegevoegd,'" 
waarin hij uitvoerig aandacht schonk aan 
de stenen plint, de maten ervan bepaalde en 
voorschriften gaf voor de bevestiging van 
de bussen door middel van bouten aan de 
muur 
WIJ vernemen dat de zerk een dikte moest 
hebben van 0,13 el (13 cm) als de bus op 
een stoep, en van 0,20 el als hij op de 
grond of het plaveisel kwam te staan 
Grond en plaveisel moesten dan zo ver 
worden uitgediept dat de zerk precies 0,13 
el boven zijn ondergrond uitstak De stenen 
voetstukken en het plaatsen van de bussen 
werden per stad uitbesteed 
Op 20 december vraagt de Amsterdamse 
postdirecteur J W Hachmeester Eekhout 
aan de minister toestemming om deze 
werkzaamheden te laten uitvoeren door een 

zekere J Rietsnijder voor de prijs van 
ƒ 28,55 5/9 per bus Hij heeft bij de 
inschrijving alvast gerekend op achttien 
bussen 'behoudens goedkeuring van Uwe 
Excellentie' *"' Op 28 december stemt de 
minister in met het gevraagde aantal en met 
de kostenopgaaf (totaal ƒ 514) 
Niet ledere directeur slaagde er in om de 
zaak even snel en doortastend af te werken 
Op diezelfde 28e december tikte de 
minister de Haarlemse directeur op de 
vingers dat nog geen begroting ontvangen 
was Deze laatste had er echter de 12e al in 
een zeer uitvoerig schrijven op gewezen 
dat de kosteloze plaatsing, die 'voor de 
huizen der ingezetenen moeijelijk zal te 
verkrijgen zijn' alle aandacht van hem 
opeiste Een complicatie was voor hem 
bovendien nog dat het gemeentebestuur 
over de plaatsing van een der beide bussen 
andere ideeën had dan hijzelf *" 

Erezaak 
Er was de referendaris die de leiding had 
van de afdeling Posterijen van het 
departement en die tevens belast was met 
de directie van het postkantoor te 
's-Gravenhage, Mr J Pols, natuurlijk 
alles aan gelegen om in de Hofstad, zijn 
stad, als eerste de nieuwe bussen in gebruik 
te kunnen nemen Hij zat letterlijk en 
figuurlijk in tweeërlei opzicht het dichtst 
bij het vuur en trok daar alle voordelen uit 
Het moet voor hem ambtelijk en collegiaal 
een erezaak zijn geweest Inderdaad 
slaagde hij er met vlag en wimpel in om 
's-Gravenhage de primeur te geven 
Op 16 december meldde het Dagblad van 
's-Gravenhage dat binnenkort vijf 
brievenbussen vanwege het bestuur der 
Posterijen in verschillende gedeelten van 
de stad geplaatst zouden worden *̂* In 
dezelfde krant wordt op 25 december een 
officiële mededeling opgenomen waarin de 
'REFERENDARIS, belast met de Directie 
van het Postkantoor' de inwoners er van op 
de hoogte stelt, dat de bussen zijn geplaatst 
en op de 27e, des morgens vroeg, in 
gebruik zullen worden gesteld Zij worden 
vijf keer per dag geleegd De plaats van de 
bussen wordt nogmaals vermeld evenals de 
tijdstippen der vijf buslichtmgen Juist 
voor de streefdatum, de jaarwisseling, was 
het dan zo ver Althans voor een stad 
In de andere steden duurde het nog tot in de 
eerste maanden van het nieuwe jaar 
voordat ook daar de nieuwe bussen in het 
stadsbeeld verschenen Dat zij als zodanig 
geen novum betekenden maakt de 
Amsterdamsche Courant van 13 januari 
1851 duidelijk 'Van de negentig in de 
fabrijk der heeren L J Enthoven en Co, te 
's-Hage, vervaardigde nieuwe 
brievenbussen worden thans zestien op 
verschillende punten dezer stad geplaatst 
Zij zijn m vorm geheel verschillend van de 
tot nog bestaande bussen, van gegoten 
ijzer vervaardigd, langwerpig vierkant en 
van het Rijkswapen voorzien Het enkele 
woord Brievenbus op den bovenrand duidt 
hare bestemming aan' '^' 

Afgezien van het feit dat de Courant 
aangaande de aantallen aangemaakte en in 
de hoofdstad te plaatsen bussen niet goed 
geïnformeerd was, is het interessant te 
vernemen dat er voordien al bussen 
aanwezig waren De vermelding dat de 
nieuwe bussen het Rijkswapen droegen 
betekent meer dan een detail van hun 
signalement Zij is typerend voor de 
nadruk waarmee het nationale karakter van 
de posterijen als tak van staatsdienst op het 
publiek moest overkomen ^ ' Op 21 januari 
konden de bussen in Amsterdam m gebruik 
genomen worden *'' 
Het aantal lichtingen per dag bedroeg vijf 

Vier keer per dag 
In Rotterdam werden zij pas vanaf half 
februari geplaatst **' 
De laatste bus kwam pas op 2 april in 
gebruik Zij werden vier keer per dag 
geledigd In begin 1851 hadden de 
zeventig bussen hun plaats in twintig 
steden gekregen De minister had in zijn 
circulaire van 24 augustus 1850 al duidelijk 
aangegeven dat het niet mogelijk was om 
'dien maatregel (dat wil zeggen het 
plaatsen van standaardbrievenbussen) 
algemeen te maken Dezelve kan alleen te 
pas komen waar de correspondentie 
menigvuldig is, doch het beginsel zal met 
vrijgevigheid worden toegepast' Deze 
vrijgevigheid betrof dus alleen de bussen 
van het eerste uur in de bevoorrechte 
aangewezen steden Amsterdam met name 
plukte er de vruchten van 
Voor de toekomst kon men, althans de 
eerste tijd, ook in deze steden echter wel 
alle illusies vergeten In zijn resolutie van 
26 oktober laat de minister weten (artikel 
9) 'Het vermeerderen van het bepaalde 
getal bussen is, immers vooreerst niet 
verkieselijk, uit hoofde van de daaraan 
verbonden kosten, en van het grooter 
personeel, 't welk voor de ligting vereischt 
zoude worden' 
De bewindsman moest zich om financiële 
redenen voorzichtig opstellen Inderdaad 
was de buslichting een tijdrovend werk dat 
een niet onaanzienlijke inzet van personeel 
vroeg Een man kon maar twee bussen 
legen Hij vertrok met twee lege 
binnentrommels te voet van het 
postkantoor, wisselde deze op zijn route 
voor twee volle om en bracht die terug naar 
het kantoor Deze wandeling moest voor 
elke twee brievenbussen vier tot zes keer 
per dag herhaald worden *̂ ' 
Men kan er de minister geen ongelijk in 
geven dat hij de kat uit de boom wilde 
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ki]ken De nieuwe postwet had het 
briefverkeer zeer aanzienh]k doen 
toenemen Hoewel de opbrengsten stegen 
eisten anderzi]ds de verbeteringen in de 
dienstuitvoering een zo zware financiële 
tol, dat voor de eerstkomende ]aren maar 
een gering batig saldo voor de postdienst 
werd voorzien Deze verwachting werd 
volledig bewaarheid **' 
Het aantal standaardbrievenbussen moet 
vele ]aren geli]k gebleven zi]n In 1854 
stonden er in Amsterdam nog alti]d 
achttien *" Noch de behoefte, noch de 
beschikbare middelen hadden een groter 
aantal vereist of toegestaan 
Hoe de ti]dgenoot de nieuwe bus zag is ons 
niet bekend Als staal van het 
vakmanschap en de smaak van zi]n ti]d 
heeft de bus met de minste aandacht 
gekregen In geen van de kunst- en 
letterlievende periodieken uit die ]aren 
wordt hl] genoemd Zelfs een meer 
vaktechnisch gericht blad als het 
'Tijdschrift voor den Handwerksman en 
het Fabrijkwezen in Nederland' gaal aan 
hem voorbi] De enige die woorden van 
waardering geeft is GiUe Heringa Hi] 
bewondert de sierli]kheid, de goede hoogte 
en de doelmatige sluiting Zi]n praktische 
ki]k won het van zi]n esthetische Daarom 
had hl] ook kritiek Hi] miste een 'plaats op 
de bussen aangewezen, zoo als m België, 
ter notering van de hgtmg derzelve' "" 

Lichtingsbord 
In 1857 ging deze wens in vervulling Bi] 
Circulaire 537 van 6 oktober van dat ]aar 
werden de directeuren in gemeenten waar 
i]zeren brievenbussen waren geplaatst 
aangeschreven om het Hoofdbestuur een 
nauwkeurige opgave te zenden van de 
tijdstippen der lichtingen Deze was 
noodzakelijk om te kunnen worden 
aangebracht op de geschilderde gietijzeren 
borden ter aanwijzing van de tijdstippen 
van buslichting die boven de bussen 
zouden worden bevestigd en die op dat 
moment vervaardigd werden Circulaire 
538 (11 november) deelt mee dat deze 
borden binnenkort klaar zullen zijn en 
toegezonden zullen worden 
De directeuren krijgen aanwijzingen over 
de plaatsing en ontvangen machtiging om, 
indien de lichtingslijden gewijzigd zouden 
worden, de borden te laten veranderen 'met 
inachtneming van dezelfde vorm van letters 
en cijfers als hetgeen op de borden 
gevonden wordt' Verdere veranderingen 
of toevoegingen, welke de 
gelijkvormigheid met borden in andere 
steden zouden kunnen aantasten, werden 
verboden Wederom werd aan de eis van 
uniformiteit streng de hand gehouden' Het 
Postmuseum bezit een lichtingsbord van 
deze eerste serie (afbeelding 7) 
Medio december hingen de borden op hun 
plaats Dit blijkt uit de Circulaire 540 (18 
december) die bepaalde dat elke bus zou 
worden voorzien van een 'uitwendig 
zigtbaar teeken, tot aanduiding voor een 
ieder, of eene bepaalde ligting, in verband 

7 Lichtingsbord 1857 (Nederlands 
Postmuseum) 

met het uur van den dag al dan met heeft 
plaats gehad' Dit teken, een cijfer in 
koper, moet onder het wapen op de 
voorzijde van de bus worden aangebracht 
en bij elke lichting verwisseld worden In 
de bussen werd een bak van plaatijzer 
gehangen voor de berging van de 
nummers Deze bak werd onder de 
inworpgleuf bevestigd Hij moest namelijk 
tevens alle brieven opvangen die als gevolg 
van een met nauwkeurige plaatsing van de 
binnentrommel tussen de binnenvoorzijde 
van de bus en de binnentrommel zouden 
kunnen vallen Het nummerplaatje was aan 
de achterzijde voorzien van een oog Dit 
werd door een gat in de bus gestoken en 
door een spie vergrendeld 
De werkzaamheden aan de 
standaardbussen dienden door een 
plaatselijke slotenmaker of 'een ander 
deskundige werkman' te worden verricht 
De minister stelde hiervoor een bedrag van 
een gulden per bus beschikbaar Hij greep 
de gelegenheid aan om erop te wijzen dat 
de bussen conform het voorschrift uit 1852 
jaarlijks moesten worden geschilderd ^" 
De nummerplaatjes werden begin 1858 in 
gebruik genomen '̂ * Elke lichting moest 
stipt op het aangegeven tijdstip worden 
verricht Pas in 1917 werd voor de 
zondagslichting een letterplaatje 'Z' 
toegepast ^'' 
Er zijn redenen om aan te nemen dat het 
aantal bussen de eerste twintig jaar niet is 
toegenomen Noch in de jaaroverzichten 
van het departement van Financien, noch 
in de circulaires komt men iets tegen dat 
hierop zou kunnen wijzen Aan meer 
bussen was kennelijk nog geen behoefte 
Wel kwamen er kort na 1860 op velerlei 
gebied ontwikkelingen op gang die voor de 
brievenbus op den duur niet zonder 
gevolgen zouden blijven 
De groei van de bevolking begon van een 
gestage in een meer versnelde fase te 
komen, handel en verkeer ontwikkelden 
zich - mede door de aanleg van 
spoorwegen en nieuwe waterwegen -
voorspoedig, de inzettende industrialisatie 
ging de stadsbewoners langzaamaan meer 
bestaansmogelijkheden geven en trok 
nieuwe bewoners aan De oude 
vestingwallen om de steden, die hun 
strategische waarde verloren hadden, 
werden geslecht 

Met de opheffing van de gemeentelijke 
accijnzen in 1865 verviel de laatste 
aanleiding tot afsluiting van de bebouwde 
kommen ''" Nieuwe stadswijken begonnen 
buiten de oude singels te verrijzen, 
aanvankelijk vooral langs de wegen en 
straten naar de stations die buiten de oude 
stadskernen waren gebouwd, even later 
ook aan de andere zijden van de steden 
De expansieve uitbouw van de steden en de 
steeds verdere toename van het inwonertal 
maakten de vergroting van de aantallen 
brievenbussen onvermijdelijk In 1870 
werden bij Enthoven dan ook nieuwe 
bussen besteld 
Voor het zover was ondergingen de sinds 
1850-1851 bestaande bussen een 
wijziging Deze was een gevolg van de 
opheffing van het zegelrecht op gedrukte 
stukken en advertenties in nieuwspapieren 
Dit werd met ingang van 1 juli 1869 
afgeschaft '^' Tot die datum moesten 
dagbladen en drukwerken op het 
postkantoor ter verzending worden 
aangeboden Werden zij in de 
brievenbussen aangetroffen dan moesten 
zi] als brief worden beschouwd en 
dusdanig belast Voor gedrukte stukken 
werden postzegels van een en twee cent 
ingevoerd ''*) 

Drukwerk apart 
De brievenbussen aan de postkantoren 
kregen, in het vooruitzicht van deze 
afschaffing, in de eerste maanden van 1869 
aparte voorzieningen voor het inwerpen 
van drukwerken Voor de 
standaardbrievenbussen werd bepaald dat 
zij zo veranderd moesten worden dat zij 
geschikt waren 'voor het ontvangen van 
gedrukte stukken in eene van de brieven 
afgezonderde vergaderbak' Als zodanig 
werd de benedenruimte van de bussen 
aangewezen Op 12 januari 1869 gaf de 
minister machtiging om bij wijze van proef 
de Haagse bussen te doen veranderen door 
de firma Enthoven, op de 23e van de 
maand daarop deed hij dit ook voor de 
bussen in de andere steden ^'' 
De verandering behelsde het aanbrengen 
van een tweede gleuf m de voorzijde van 
de bussen aan de bovenrand van het 
middenpaneel Om ruimte te krijgen moest 
de rozet iets verlaagd worden De 
afdekkapjes boven de gleuven werden van 
de woorden 'Brieven' en 'Drukwerken' 
voorzien Deze wijzigingen werden voor 
alle bussen door Enthoven uitgevoerd 
Een ploegje werklui reisde daarvoor het 
hele land af Het stond onder leiding van de 
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jeugdige Jos van Raalte, een 'vlugge, 
bevattelijke en kwieke knaap', die het 
enkele jaren later tot onderdirecteur bij de 
Pletterij bracht. In 1875 vertrok hij naar 
Vlissingen waar hij directeur van De 
Schelde was geworden.̂ ** 
Van Raalte is ook betrokken geweest bi] de 
aanmaak van de nieuwe bussen die 
Enthoven in 1870 leverde. Van deze serie 
bezit het Postmuseum eveneens een 
exemplaar (afbeelding 8). De bussen waren 
gelijk aan het model 1850, echter met de 
veranderingen die sindsdien waren 
aangebracht.'" Ook verviel de stenen phnt. 
Deze werd voortaan in gietijzer uitgevoerd. 
De wijze van buslichting bleef dezelfde, 
dat wil zeggen het systeem van de 
binnentrommels werd gehandhaafd Ook 
behielden de bussen hun bronsgroene 
kleur. 
Hoe groot deze serie is geweest is niet 
bekend. De eerste opgave van het aantal in 

8 Standaardbrievenbus, gewijzigd model 1870 
(Nederlands Postmuseum) 

gebruik zijnde bussen die gevonden werd 
dateert uit 1879. Dan blijken er in 
Amsterdam 35 en in Rotterdam 25 grote 
bijbussen te staan.*°' Eind 1880 is het totaal 
over het gehele land 264.*" Aangezien er 
geen vermeldingen zijn van de fabricage 
van bussen in de jaren zeventig zou de 
tweede door Enthoven vervaardigde serie 
dus 200 stuks hebben kunnen omvatten. 

Binnentrommel af 
In 1893 is het aantal bussen gestegen tot 
420.*^' Er waren steeds kleine aantallen, 
nooit meer dan 22 per jaar, bijgekomen. In 
het midden van dat jaar werd besloten om 
de binnentrommels te vervangen door een 

9 Standaardbrievenbus voor lichting met de 
hand (gewone lichting) 1893 (Nederlands 
Postmuseum) 

beweegbare bak, die in uitgeklapte 
toestand een soort glijgoot vormde via 
welke de brieven met de hand in de 
lichtingszak werden geschoven (afbeelding 
9).*" De reden was dat de openingen van 
de trommels vaak verstopt raakten door 
grote of lange stukken, waardoor de 
ingeworpen brieven niet tot in de trommel 
konden zakken maar halverwege bleven 
steken. Dit gaf aanleiding tot vele 
klachten. Men beschouwde het gevaar voor 
ontvreemding van brieven als niet 
denkbeeldig.*'" De binnentrommel had zijn 
tijd gehad. 
Op het sterk toegenomen briefverkeer, 
waarbij het gebruik van enveloppen 
algemeen was geworden en deze voor de 
zakelijke correspondentie soms forse 
formaten hadden gekregen, was de 
trommel met zijn smalle ingang en 
beperkte capaciteit niet meer berekend. 
Ook andere bezwaren traden aan de dag. 
Bij verplaatsing of herstel van grote 
bijbussen kwam het herhaaldelijk voor dat 
men in de bus onder de houten bodem of 
achter de houten bekleding brieven, 
briefkaarten of andere poststukken aantrof 
van oude datum. Dit was veroorzaakt door 
het niet goed sluiten van de openingen van 
bus en binnentrommel. Er is zelfs een 
voorbeeld bekend van stukken die al 
twintig jaar oud waren.*^' 

Uniform moet 
Als een bijkomend voordeel wordt 
genoemd, dat 'terwijl vroeger elke 
beambte te voet gaande, telkens slechts 

twee brievenbussen kon lichten, omdat hij 
niet meer dan twee trommels vervoeren 
kon, thans verscheidene bussen door één 
beambte kunnen worden gelicht'.'^^ De 
betrouwbaarheid van het personeel moest 
vanzelfsprekend buiten kijf staan. 
Hulppersoneel werd niet meer met de 
lichting belast. Deze moest bovendien zo 
veel mogelijk aan jongere krachten worden 
opgedragen, die geijniformeerd moesten 
zijn. 'Het vertrouwen dat in de veiligheid 
der aan de post toevertrouwde stukken 
moet bestaan, wordt bij het publiek 
geknakt, als het zijn brieven uit de bus ziet 
lichten door niet in uniform geklede 
mannen, die heden bij de post in dienst, 
morgen wellicht bij een ander aan 't werk, 
niet onder voortdurend toezicht staan en op 
wie niet vast te rekenen va/t'.*" 
De veranderingen werden in de loop van 
1894 door de firma Enthoven uitgevoerd. 
Voor de buslichting werden beugeltassen 
in gebruik gesteld. Per gemeente moesten 
de bussen voortaan genummerd zijn.**' 
Het voordeel van de snellere en meer 
efficiënte buslichting, nu een beambte 
meer dan twee bussen per keer kon lichten, 
klinkt niet erg overtuigend. Sinds 1879 
waren daarvoor namelijk al 
lichtingsrijtuigen in dienst. Amsterdam 
bijvoorbeeld had er in 1884 vijf voor 45 
bussen.*" Een tekening van dit rijtuig 
bevindt zich in het Postmuseum. Dit bezit 
ook een tekening van een nog ouder type 
rijtuig voor de 'busligting' dat uit de jaren 
vijftig of zestig moet stammen."" Of dit 
ooit in gebruik is geweest staat bij gebrek 
aan gegevens niet vast Met de vijf 
rijtuigen in Amsterdam konden alle bussen 
in korte tijd gelicht worden. Het ambulante 
vervoer kwam nog voor in de kleinere 
steden met maar enkele bijbussen.'"^' Het 
is daarom niet juist dit in generaliserende 
zin te gebruiken zoals gebeurde. 
De steden breidden zich in de beide laatste 
decennia van de eeuw steeds verder en 
sneller uit. Bij de behandeling van de 
staatsbegroting van 1898, afdeling 
Posterijen en Telegrafie (toen ressorterend 
onder het Ministerie van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid) constateerde het 
kamerlid Veegens dat het aantal 
brievenbussen in onze steden achterstond 
bij dat in het buitenland. Hij drong op een 
uitbreiding aan. De minister, Lely, kon 
daarin meegaan. Een verdubbeling was 
zijns inziens wel het minste wat men kon 
doen.'" Ondanks de hoge kosten'^' was hij 
bereid om mee te werken. Toch hebben de 
financiën de zaak tot een kwestie van lange 
adem gemaakt. Pas in 1907 is het aantal 
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verdubbeld, en dan ook tot op de bus 
nauwkeurig '^' Inmiddels waren de steden 
weer verder uitgedijd 

Voor en tegen 
Ofschoon de doelmatigheid van de bussen 
aan kritiek onderhevig was en vooral de 
wijze van buslichting veel afkeuring 
ondervond'''' werd het model 1870 
gehandhaafd, stellig om redenen van 
praktische aard en van tijdwinst Behalve 
bij Enthoven werden ook aan de gieterij 
van Diepenbrock en Reigers te Ulft 
opdrachten gegeven Voorzover bekend is 
dit de eerste keer dat deze laatste gieterij 
met de fabricage van 
standaardbrievenbussen werd belast ' " Zij 
moet haar aandeel in 1901 of 1902 
afgeleverd hebben ""̂  De serie die bij 
Enthoven werd vervaardigd (200 stuks) 
kwam in november 1903 gereed ''̂ ' De 
kritiek was echter intussen met verstomd 
Zi] kreeg nieuw voedsel door opmerkingen 
in de Kamer tijdens de behandeling van de 
Staatsbegroting van 1902 over de vele 
vermissingen van brieven '*' In de hoogste 
regionen van de postdienst nam men het 
echter voor de bus op In een uitvoerige 
nota vanuit het Hoofdbestuur aan directeur-
generaal G J C A Pop, waarin onze 
bussen vergeleken worden met die in 
Oostenrijk-Hongarije, heet het in begin 
1903 dat de bussen wel groot moesten 
uitvallen vanwege de tweede gleuf voor 
drukwerken, welke het voordeel van 
minder werk voor de postkantoren had " ' 
Men kon of wilde zich klaarblijkelijk met 
meer herinneren dat het model van de bus 
al in 1850 was vastgesteld, uiteraard 
zonder tweede gleuf, of men 
rationaliseerde welbewust achteraf De 
buslichting met de hand, zo gaat het door, 
mag dan bezwaren ontmoeten, proeven om 
dit anders te doen hebben gefaald 
Aan het slot komt echter de aap uit de 
mouw het met-vervangen van de 
standaardbnevenbus in de steden is 
veroorzaakt doordat er nog zo vele goed 
bruikbaar waren en het met aanging deze te 
vervangen Hoe de directeur-generaal heeft 
gereageerd weten wij niet Wel, dat het 
probleem van de buslichting hem voorlopig 
niet los gelaten moet hebben 
Anders is zijn prompte belangstelling met 
te verklaren voor een aanbieding die hij 
eind 1903 ontving van C C van der Valk, 
directeur van de Eerste Nederlandsche 
Automatenfabriek in Voorburg Deze had 
laten weten een systeem te hebben 
uitgedacht 'om de bestaande brievenbussen 
zoodanig te wijzigen dat de beambte, 
belast met de lichting, de zich daarin 
bevindende brieven bij het ledigen m de 
postzak zelfs niet te zien krijgt, laat staan 
de gelegenheid heeft misbruik van 
vertrouwen te maken De zak kan, behalve 
door den bus, slechts geopend worden 
door den comptabel ambtenaar op Bureau 
'Vertrek''De demonstratieve modellen 
van het automatisch sluitwerk, waar het in 
dit geval op aankomt, zowel van 

brievenbus als zak, zijn ter uwer 
dispositie' "*' 
Reeds vijf dagen later komt het antwoord 
'Van uw systeem voor inrichting van 
brievenbussen en van een automatisch 
toestel voor de stempeling zie ik gaarne 
modellen tegemoet, ten einde mij te 
overtuigen, of de dienst daarmede zal 
gebaat kunnen worden Een bus zal u 
geworden' ""' 
Het contact heeft echter tot geen enkel 
praktisch resultaat geleid Wel heeft het de 
directeur-generaal geleerd dat het in 
principe mogelijk moest zijn om de 
bestaande bussen voor een automatische 
lichting geschikt te maken Proeven in deze 
richting worden tot in 1906 voortgezet "'̂ ' 

Plomp en zwaar 
Medio 1904 stelde een der inspecteurs voor 
om nog vijftig bussen te bestellen Hij het 
in het midden of hij bussen van het oude 
model op het oog had dan wel van een 
nieuw te ontwerpen type Het ging erom in 
een behoefte te voorzien Wel suggereerde 
hl) in een bepaalde richting Over de 
kwaliteit van het gietwerk van de Pletterij 
stak hij zijn twijfels niet onder stoelen of 
banken Ook vergeleek hij onze bussen met 
die in Duitsland (de Saulenbriefkasten van 
de Reichspost) De onze zijn 
' voluminerend, plomp en zwaar' en de 
inrichting, onder meer de gleuf, zou beter 
kunnen Bovendien is het gewicht veel 
groter dan bij de Duitse ""* 
Zijn betoog maakte bij Pop blijkbaar toch 
wel enige indruk Deze besluit om alle 
inspecteurs naar hun mening over de 
inrichting en doelmatigheid der bussen te 
vragen Binnen drie weken ontvingen zij 
een desbetreffend verzoek '"''* Welke 
reacties dit opleverde is onbekend 
Waarschijnlijk waren deze niet zo 
uitgesproken nadelig voor de bestaande 
bussen dat zij door een ander type 
vervangen moesten worden, hetgeen zou 
kunnen stroken met de eigen opvatting van 
de directeur-generaal, of wel gunden zij 
door hun verdeeldheid de bus het voordeel 
van de twijfel, of heten zij te lang op zich 
wachten Hoe dit ook zij, de directeur-
generaal hakt tenslotte in oktober 1905 de 
knoop door en besluit de bussen te 
handhaven 'Dan blijven dus onze 
standaardbussen bestaan Een enigszins 
ander model te zoeken heeft geen nut 
Smaken verschillen maar het uiterlijk van 
onze bussen vind ik niet zoodanig, dat het 
bepaald noodig zou zijn, iets sierhjkers uit 
te zoeken Van lichtere constructie moeten 
standaardbrievenbussen mijns inziens niet 
Zijn 
De mwerpgleuf blijft aan de voorzijde 
Gleuf aan voorzijde en het wapen 
verhinderen het aanbrengen van de 
lichtingsuren op de bus, zoodat 
urenborden in stand blijven' "'̂ ' 
Een beslissing die aan duidelijkheid niets te 
wensen het 
De uniformiteit van de bussen m de steden 
bleef gehandhaafd 

Om tot een definitief besluit te komen had 
Pop zijn licht ook in het buitenland 
opgestoken In het voorjaar van 1905 
waren inlichtingen gevraagd over de in 
gebruik zijnde brievenbussen en de wijze 
van lichting daarvan aan de 
postadministraties te Parijs, Brussel, 
Londen, Rome, Bern, Wenen, Washington 
en Kopenhagen De Deense administratie 
zond bij zijn antwoord zelfs een complete 
bus van het model mee, dat m de hoofdstad 
was geplaatst, met de bijbehorende 
lichtingszak (thans in het Nederlandse 
Postmuseum) '"*' Het betrof een 
hangbnevenbus 

Automatisering 
De informaties die hij kreeg moeten de 
directeur-generaal er hoe langer hoe meer 
van overtuigd hebben dat een automatische 
buslichting, waarmee in sommige landen al 
vele tientallen jaren een goede ervaring 
was opgedaan, ook voor onze bestaande 
bussen mogelijk moest zijn 
De eerste praktische toepassing van een 
dergelijk systeem dateerde al uit 1869 
Toen kwam een uitvinding van de Zweedse 
ingenieur Martin Wiberg uu Jonkoping in 
gebruik voor de bussen in Stockholm '°^' 
De bodem van de binnentrommel en de 
deksel van de lichtingszak moesten 
gelijktijdig uitgeschoven worden De zak 
kon pas verwijderd worden als beide weer 
op hun plaats teruggebracht waren De 
buslichter verzamelde op zijn route de 
inhoud van verscheidene bussen in een 
zak, die op het postkantoor werd geopend 
Kort nadien wordt een soortgelijke 
buslichting ook vermeld in Italië (systeem 
Pansoja), Duitsland en Oostenrijk In dit 
laatste land kende men twee systemen die 
in principe echter nauwelijks verschilden 
namelijk dat van Wenzel Wlzek, een 
slotenmaker uit Graz, en dat van ingenieur 
Carl Pans uit Wenen 
Vooral het systeem Paris'"*' had de nodige 
aandacht getrokken 
Nadat het gedurende een proeftijd van drie 
jaar zijn waarde had aangetoond werd het 
in 1895 definitief ingevoerd In 1898 
wijdde Beelenkamp er een uitvoerige en 
enthousiaste beschouwing aan '"'' Hoewel 
het een hangbnevenbus betrof zag hij er 
vele voordelen in boven de in ons land 
toegepaste buslichtingswijze Op het 
Postcongres te Wenen in 1891 waren reeds 
modellen aan de postadministraties ter 
beproeving beschikbaar gesteld Ook bij 
het Hoofdbestuur der Nederlandse 
posterijen was sinds 1892 een exemplaar 
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aanwezig. Proefnemingen voldeden echter 
niet. Na dat jaar was het systeem evenwel 
verbeterd en waren de kinderziekten 
verholpen. 
Op 14 februari 1907 vraagt de directeur-
generaal offerte aan de firma Diepenbrock 
en Reigers voor honderd 
standaardbrievenbussen volgens het bij de 
fabriek aanwezige model. De bus moet 
echter vijf cm dieper worden, welke 
grotere diepte ten goede moet komen aan 
de breedte van de deuropening die tevens 
verder naar onderen moet doorlopen. 
Onder het hem gegeven advies tot aanschaf 
maakte Pop een aantekening waarin hij 
zich afvraagt of de nieuwe bussen nu niet 
meteen moeten worden ingericht voor het 
systeem van lichting bij gesloten zakken, 
zoals onlangs is besproken. Op dezelfde 
dag wordt hem bericht, dat bij de aanmaak 
met het nieuwe systeem rekening is 
gehouden. '""De kogel was dus al bijna 
door de kerk! 
Uit latere gegevens blijkt dat er op dat 
moment reeds enige tijd contacten moeten 
zijn geweest met Iwan Clausen te 
Christiania, die een systeem voor 
automatische lichting had ontwikkeld, dat 
hij bij een firma in Düsseldorf had laten 
uitvoeren waar de 'Mach-Ing' B. de 
Bloeme erbij betrokken was." " Het moet 
dit systeem zijn geweest dat de directeur-
generaal noemt als onlangs besproken. Op 
welke wijze de aandacht op Clausen is 
gevestigd is niet duidelijk. Mogelijk heeft 
hij zichzelf in het vizier geplaatst door zijn 
systeem voor proefnemingen aan de 
Nederlandse posterijen aan te bieden. Is het 
een puur toeval dat de administrateur der 
Posterijen, tevens plaatsvervangend 
directeur-generaal M.G. de Bloeme een 
naamgenoot was van de ingenieur in 
Düsseldorf of is hier sprake van een 
familie-relatie die Clausen de weg heeft 
gewezen? 
In het kader van dit onderzoek is dit niet 
verder onderzocht. 

Geslaagde proef 
Vast staat dat van 1-f maart tot 12 april een 
proef is genomen met een bus aan het 
bijkantoor Parkstraat te 's-Gravenhage die 
voor automatische lichting was ingericht. 
Deze bus was van het bestaande, niet-
verdiepte, type. Een rapport van de 
directeur van het postkantoor van 15 april 
geeft aan dat de proef, waarbij de bus in 
totaal 175 maal werd gelicht, in alle 
opzichten als geslaagd werd beschouwd. 
'Deze wijze van lichten heeft het voordeel, 
dat de buslichter niet aan de stukken kan 
raken, dat bij het lichten nieuwsgierige 
oogen daarbuiten kunnen worden 
gehouden en bij het ledigen van den 
inhoud, de wind niet daarin kan slaan. 
Voorts dat alle stukken, in de bus 
voorhanden, ten kantore moeten worden 
aangebracht, zoodat bij beweerde 
vermissingen het onderzoek kan aanvangen 
op het kantoor, waar de bus werd 
geledigd. Bovendien vereischt het 

eigenlijke lichten minder tijd dan 
thans'."^' Alleen maar pluspunten dus. 
Drie dagen later richt de vierde afdeling 
(Posterijen) van het departement een nota 
via de Hoofdinspecteur aan de directeur-
generaal, waarin aan deze het goede 
resultaat van de proef wordt medegedeeld 
en wordt geadviseerd om, als men op de 
ingeslagen weg wil voortgaan, in 
onderhandeling te treden met de beide 
vervaardigers in Duitsland. De suggestie 
wordt gedaan om alle nieuwe diepere 
bussen in de toekomst in één plaats te 
zetten."'* 
De zaak komt nu snel in beweging. Reeds 
de 26e laat de directeur-generaal aan 
Clausen weten, dat de uitslag van de 
proeven alleszins bevredigend is geweest. 
Enkele kleine wijzigingen blijken 
wenselijk. Daarna zullen proeven op 
ruimere schaal, met veertig bussen, nodig 
zijn. Als deze slagen zal een algemene 
invoering in overweging genomen worden. 
Hij vraagt om een prijsopgave voor de 
automatische inrichtingen in de bussen, 
lichtingszakken en sluitstukken die 
gebruikt worden bij het openen van de 
zakken op de kantoren. 
Bovendien wil hij vernemen of voor de 
levering een fabriek in Nederland kan 
worden aangewezen - waarvoor hij een 
voorkeur heeft - dan wel of Clausen 
daarvoor kan zorgen. De veertig bussen 
zijn van het bestaande model. Aangezien er 
nieuwe in bestelling zijn van een grotere 
diepte (vijf cm) zou in de offerte met twee 
verschillende afmetingen rekening moeten 
worden gehouden. "'* 
Wat opvalt is dat Pop zich om financieel-
politieke redenen zeer voorzichtig 
opstelde. Hij toonde zich over de genomen 
proef dan ook heel wat gereserveerder dan 
zijn postdirecteur te 's-Gravenhage. Het 
heeft nog wel even geduurd voordat 
overeenstemming over de kosten bereikt 
was en de bussen waren gewijzigd. Pas op 
18 februari 1908 kan de directeur-generaal 
aan de directeur van het postkantoor te 's-
Gravenhage opdracht geven om het 
personeel de laten oefenen met de 
automatische lichting. "'* 

Goede ervaring 
Pas in mei kon de proef met de veertig 
bussen in de Hofstad beginnen."*' Deze 
verliep tot tevredenheid. Half september 
bericht de directeur aan zijn hoogste chef 
dat er goede ervaringen met deze 
buslichting zijn opgedaan. Kleine 
bezwaren moeten worden geweten aan de 
minder langdurige geoefendheid van het 
personeel. Hij stelt voor om het 
lichtingscijfer hoger aan te brengen. Het 
was onder het middenpaneel geplaatst in 
plaats van erboven, zoals gebruikelijk 
was.' ' ' ' Daar was namelijk een opening 
gekomen voor de handel waarmee het 
systeem bij de lichting moest worden 
ontgrendeld. Dit voorstel is echter niet 
overgenomen. Wel werd het uiterlijk van 
de nieuwe diepere bussen, die in de maak 

waren, iets vereenvoudigd. Op 30 januari 
was al aan de gieterij in Ulft medegedeeld, 
dat de rozetten op de zijkanten van de bus 
voortaan achterwege konden blijven.'"' 
In de herfst van dit jaar moet het besluit 
gevallen zijn om de automatische 
buslichting definitief in te voeren. 

Hoe werkte deze? 
Bij de buslichting werd, nadat de deur in de 
zijkant van de bus was geopend, een zak 
met een rechthoekig metalen raam, waarin 
een metalen schuifdeksel was aangebracht, 
in rails aan de beide zijden van de bodem 
van het brievenvak geschoven. Met een 
handel, die aan de voorzijde in de bus werd 
gestoken, werden de bodem van het vak en 
de schuifdeksel van de zak ontgrendeld. De 
buslichter trok nu in één beweging bodem 
en deksel zijdelings naar buiten, waardoor 
de brieven in de zak vielen. Voor brieven 
die bleven hangen in het brievenvak, 
beschikte de buslichter over een stokje, 
waarmee hij deze, door het deurtje met 
gaas dat dit vak afsloot, een zetje kon 
geven. Dit deurtje was aangebracht om bij 
eventuele mankementen aan het systeem 
toch de bus te kunnen ledigen. De sleutel 
ervan berustte op het postkantoor. De 
buslichter kreeg deze niet in handen. Pas 
nadat bodem en deksel weer op hun plaats 
teruggeschoven waren kon de handel 
worden omgedraaid en uitgenomen. 
Op het postkantoor waren zogeheten 
lichtingstafels geplaatst die in het midden 
over de lengte van het blad een identieke 
railconstructie hadden als de bodem van 
het brievenvak in de bussen. Aan één der 
korte zijden werd de zak daarin geschoven. 
Met een vast op het tafelblad bevestigde 
handel werd het zakdeksel ontgrendeld 
waarna het opzij geschoven werd. "'* In het 
Postmuseum zijn zowel een brievenbus 
voor automatische lichting als een 
lichtingstafel aanwezig (afbeeldingen 10 en 
11). 

11 Lichtingstafel voor automatische buslichting 
1910 (Nederlands Postmuseum) 



1979 phdatehe/mei 388 

10 Standaardbrievenbus m grijze kleur voor 
automatische bushchting 1910 Instructie
exemplaar, vandaar bushchting no 20' (Foto 
Nederlands Postmuseum) 

Touwtrekken 
In de laatste maanden van 1908 werden 
onderhandelingen met Clausen gevoerd 
over een algemene invoering van zijn 
systeem. In een uitvoerige nota, gedateerd 
I februari 1909, licht de directeur-generaal 
de minister daarover in. Hij geeft hoog op 
over de voordelen en de betrouwbaarheid 
van de vinding. Clausen is bereid om zijn 
rechten te verkopen. Aanvankelijk heeft hij 
een afkoopsom ineens gevraagd van 
ƒ 8.000,- dan wel drie alternatieve 
mogelijkheden; lagere afkoopsommen, 
maar met een uitkering per bus. 
Telkenmale moest het om 900 ä 1000 
bussen gaan en varieerden de bedragen van 
ƒ 10.000 tot ƒ 12.500. Dit aantal bussen 
heeft de directeur-generaal vooralsnog te 
hoog geacht, omdat in het begin alleen die 
in de grotere steden in aanmerking zouden 
komen. Nadere onderhandelingen zijn 
gevoerd. Clausen is bereid om zijn vinding 

voor een bedrag van ƒ 5.000 ineens af te 
staan. De aanmaak kan dan hier te lande 
geschieden 'Heb mitsdien de eer Uwe 
Excellentie in overweging te geven aan den 
voorgestelden afkoop in beginsel Hare 
goedkeuring te hechten'.^^'^^ Deze laatste 
prijs was een week daarvoor 
overeengekomen na een briefwisseling en 
een bliksembezoek van Clausen aan 
's-Gravenhage.'^'* De minister wil echter, 
alvorens te beslissen, meer informatie en 
vraagt enkele dagen later om een opgave 
van de aantallen bussen die in elk van de 
drie grote steden benodigd zouden zijn '̂ *̂ 
De 27e van deze maand februari deelt 
directeur-generaal Pop aan de chef van de 
vierde afdeling mee dat indien te schatten 
is wanneer deze steden van de nieuwe 
bussen zullen worden voorzien, over dat 
tijdsverloop de gederfde rente van ƒ 5.000 
berekend zal moeten worden. Afkoopsom 
en rente zullen dan door het aantal bussen 
worden gedeeld waarna het bedrag 'per bus 
alsdan verkregen aan den heer Clausen zal 
worden uitgekeerd naar elke geplaatste bus 
tot een maximum van ƒ 5.500, al worden er 
dus, wat is te voorzien in het tijdsverloop 

totdat de maatregel is doorgevoerd, meer 
bussen geplaatst dan thans uitstaan'.^^^^ 
Begin maart wordt bij Clausen, die dan zijn 
domicilie in Kopenhagen heeft, prijsopgaaf 
gevraagd voor de levering van de 
toerusting in series van honderd voor de 
bussen en van tien voor de zakken '^''' 
Omdat hij het bedrag per bus (ƒ 45) dat 
Clausen aanbiedt te hoog vindt, laat de 
directeur-generaal berekenen wat de kosten 
voor de inwendige inrichting en de 
montuur van 340 bussen zouden zijn indien 
de Herstelwerkplaats deze zou 
vervaardigen. De hoofdingenieur van deze 
werkplaats raamt de kosten op ƒ 15 per 
bus, maar verwacht grote technische 
moeilijkheden bij de uitvoering. Hij laat 
doorschemeren dat hieruit extra kosten 
zullen ontstaan. '^" Op verzoek van de 
minister laat de directeur-generaal contact 
opnemen met een fabrikant 'op wiens 
goede trouw kan worden gerekend'. Deze 
discretie was vereist omdat de rechten nog 
niet van Clausen waren gekocht. De prijs 
van deze fabrikant viel echter niet mee. Hij 
schatte de kosten op ongeveer ƒ 60 per 
bus, het dubbele van wat Clausen 
inmiddels in een gewijzigde offerte had 
aangeboden. De directeur-generaal stelt 
daarom de minister half april voor om na 
afkoop van de vinding prijsopgave te 
vragen bij verscheidene andere fabrikanten 
in ons land. Als hun prijzen te hoog zijn 
dan dient naar zijn opvatting de levering 
aan Clausen te worden opgedragen. 
Behalve de veertig bussen die op dat 
moment in 's-Gravenhage waren voorzien 
van het automatische systeem (dit waren de 
bussen van de uitgebreide proef) bedroeg 
het aantal bussen in deze stad, Amsterdam 
en Rotterdam in totaal 340. Deze zouden 
vervangen moeten worden door bussen van 
het nieuwe systeem. Zonder automatische 
inrichting kostten deze ƒ 60 per stuk. 

Handige zet 
Hij geeft de bewindsman in overweging 
om de bussen van het oude model, die voor 
de grote steden 'menigmaal te weinig 
ruimte aanbieden en gaandeweg door 
grootere zijn te vervangen', te gebruiken 
voor uitbreiding van het aantal bussen in 
andere plaatsen en voor vervanging van 
kleine zogenoemde hangbrievenbussen. 
'De uitgaven daarvoor vervallen dan'. 
Deze laatste opmerking was een zeer 
handige zet. Het aantal bussen in kleinere 
gemeenten was inderdaad hoognodig aan 
uitbreiding toe. Op deze wijze werden twee 
vliegen in één klap geslagen. 
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Tenslotte rekent de directeur-generaal de 
minister voor wat er van de afkoopsom van 
ƒ 5 000 en rente per jaar over 1909 tot en 
met 1911 aan Clausen uit te betalen zal zijn 
naar rato van een derde van het bedrag per 
jaar '̂ *' De minister is echter nog niet 
tevreden Hij wil de betaling niet los zien 
van het aantal per jaar te vervaardigen 
bussen Eind april ontvangt hij van de 
directeur-generaal een nota met een 
berekening gebaseerd op 90 bussen voor 
1909 ('s-Gravenhage), 150 voor 1910 
(Amsterdam) en 100 voor 1911 
(Rotterdam) De afkoopsom wordt 
daardoor voor het eerste jaar aanzienlijk 
lager '̂ '̂ Pop vestigt er terloops, maar 
zeker niet zonder reden, nog eens 
's ministers aandacht op, dat de 
uitkeringen over de beide volgende jaren 
met zullen plaats hebben als de invoering 
tot 's-Gravenhage beperkt blijft 
Eindelijk toont de minister zich tevreden 
Op basis van deze laatste nota mag een 
voorstel aan Clausen worden gedaan Op 1 
mei deelt de directeur-generaal deze de 
beslissing van de minister mee Om de pil 
wat te vergulden merkt hij op dat niet te 
verwachten is dat de invoering van het 
nieuwe systeem alleen tot 's-Gravenhage 
beperkt zal blijven Daarvoor zijn de 
resultaten tot dusver te gunstig geweest '̂ ** 
Twee weken later antwoordt Clausen dat 
hij met het uitsmeren van de betaling over 
drie jaar geen genoegen kan nemen, te 
meer met waar hij zijn oorspronkelijke eis 
al tot ƒ 5 000 had verminderd ™^ 
De directeur-generaal blijkt voor dit 
argument niet ongevoelig Hij stelt de 
minister kort daarop een eenmalige 
betaling van het totale bedrag voor Deze is 
echter niet van zins om op zijn eerdere 
besluit terug te komen Hij wil de 
ervaringen afwachten van de algemene 
toepassing van het automatische systeem in 
's-Gravenhage Mocht blijken dat verdere 
invoering niet raadzaam is dan zou de 
betaling ineens achteraf geheel 
ongemotiveerd zijn geweest Als Clausen 
niet van gedachten wil veranderen 
verwacht de minister een beperkter 
voorstel, bijvoorbeeld voor de aanschaf 
van veertig bussen voor Amsterdam op 
ongeveer 'dezelfde wijze (of voordeehger) 
als tot nog toe geschied' '^'' 
De directeur-generaal belast zich met de 
moeilijke taak Clausen hiervan op de 
hoogte te stellen Hij doet dit op 12 juni 
Om de deur open te houden verzoekt hij 
hem nogmaals in te stemmen met de op 1 
mei genoemde voorwaarden " " Clausen 
moet hebben ingezien dat er met een 
verdere halsstarrigheid zijnerzijds geen 
zijde te spinnen viel en dat hem ook de 
vooruitzichten van toekomstige 
toepassingen en leveranties konden 
ontgaan Op 21 juni geeft hij zijn 
akkoord '̂ '̂ 
Op 16 juli zendt hij Clausen een ontwerp 
onderhandse overeenkomst' welke indien 
U zich met den inhoud vereemgt, na door 
U te zijn geteekend, spoedig wordt 
terugverwacht' Artikelsgewijze worden 

hierin de overdracht van de tekeningen en 
modellen en de betalingen van de 
afkoopsom m drie jaarlijkse termijnen 
geregeld, geheel overeenkomstig de 
eerdere beslissing van de minister 
De overeenkomst wordt op 3 augustus 
gesloten 
De nieuwe bussen konden voor de 
automatische buslichting worden 
ingericht '■'̂ ' Zij werden m de loop van het 
volgende jaar (1910) in 'sGravenhage in 
dienst gesteld Plaatsing en onderhoud 
geschiedden door de Herstel werkplaats "'*' 
Op het einde van dat jaar rapporteert de 
Haagse postdirecteur dat de bussen goed 
voldoen " ' ' Tien dagen later al, kort voor 
de jaarwisseling, laat de directeurgeneraal 
aan Clausen weten dat besloten is om het 
systeem ook in Amsterdam en Rotterdam 
toe te passen en dat de uitkering over 1910 
derhalve doorgang zal hebben Gelijktijdig 
ontvangt deze een bestelling voor de 
inrichting van 165 bussen voor de 
hoofdstad "'* In 1911 kwamen de eerste, 
door de goede zorgen van de 
Herstelwerkplaats, op hun plaats te staan 
Rotterdam volgde het jaar daarop Deze 
stad ontving 135 stuks ' ' ' In de drie grote 
steden waren in 1912/1913 in het geheel 
dus 430 bussen met automatische lichting 
in gebruik, waaronder in 'sGravenhage 40 
van het oude ondiepere model die 
omgebouwd waren Dit was bijna een 
derde van het totale aantal bussen dat ons 
land toen telde "** 
De oudere bussen die in de grote steden 
vrijkwamen gingen elders hun diensten 
bewijzen Het aantal bussen met 
automatische lichting werd de eerste jaren 
nog iets verder uitgebreid Het 
Postmuseum bezit een dergelijke bus uit 
1918 "') 

Nooit landelijk 
Tot een landelijke invoering is het echter 
nooit gekomen, het systeem bleef beperkt 
tot de drie grote steden Een reden 
daarvoor kan zijn dat men van de 
efficiency van het systeem, en met name 
van de tijdsbesparing bij het buslichten die 
als met onaanzienlijk werd ervaren, 
voordelen in het financiële vlak 
verwachtte, die op den duur tegen de hoge 
aanschaf f ingskosten zouden opwegen, 
wellicht zelfs deze zouden overtreffen Dit 
kon nauwelijks of met het geval zijn bij de 
veel kleinere aantallen bussen in de overige 
steden Inderdaad waren de bussen met 
automatische lichting iets meer dan 
anderhalf maal zo duur als de bussen van 
het oude model ''"" Ook een andere reden 
IS mogelijk 
Het IS denkbaar dat het systeem in de 
praktijk van alledag tenslotte toch niet in 
alle opzichten aan de hooggespannen 
verwachtingen voldeed Toen het eerste 
enthousiasme geluwd was kwam er kritiek 
los die vooral de snelle slijtage van de 
ontgrendelmgsconstructie en meer in het 
bijzonder de handel gold ''"' In dit verband 
IS het opmerkelijk dat, voorzover kon 

worden nagegaan, na 1912 geen 
bestellingen voor onderdelen meer bij 
Clausen zijn gedaan '''^' Wij komen zijn 
naam althans niet meer tegen 
Of de Rijks Munt in de volgende jaren 
monturen heeft geleverd blijkt met uit de 
PTTarchieven Desgevraagd had de Munt 
in 1912 ook een offerte gedaan, die 
belangrijk onder die van Clausen lag '"'' 
Aan deze werd de levering echter gegund, 
wellicht omdat de Munt nog op geen 
enkele ondervinding met het systeem kon 
bogen en de postdienst liever het zekere 
voor het onzekere nam De feiten lijker er 
op te wijzen dat deze laatste bij Clausen 
bestelde onderdelen  voor 33 bussen 

slechts voor een deel gebruikt zijn voor 
nieuwe bussen en voor de rest als 
reservevoorraad werden opgeslagen 

Weg terug 
Eind 1926 was deze voorraad uitgeput 
Alvorens tot aanschaffing van nieuwe 
onderdelen over te gaan richtte directeur

generaal Damme zich tot de 
postdirecteuren in de drie grote steden om 
'na te gaan of de voordelen der 
automatische lichting al dan met opwegen 
tegen de nadelen en de meerdere kosten en 
dus te overwegen, of deze wijze van 
buslichting geheel zou kunnen worden 
afgeschaft' 
Het woord 'geheel' in de laatste zin 
suggereert dat de automatische lichting 
toen al deels weer verleden tijd moet zijn 
geweest Uit andere bron is bekend dat er 
al eerder plannen in die richting waren ''*'" 
De directeuren moeten niet gunstig 
geoordeeld hebben In de herfst van 1927 
ontvingen zij een bus voor automatische 
lichting op proef die gewijzigd was in een 
voor gewone lichting ''*'' Hiermede werd 
de eerste stap gezet op de weg terug 
Bussen voor gewone lichting waren de 
overgrote meerderheid van het totale 
bussenbestand blijven vormen Hun aantal 
was van jaar tot jaar steeds verder 
toegenomen Het Postmuseum heeft een 
dergelijke 'orthodoxe' bus uit 1917 ""'' De 
rozetten op de zijkanten ontbreken met 
(deze waren voor de automatisch te lichten 
bussen in 1908 komen te vervallen) Tot 
omstreeks 1930 zijn deze bussen in 
produktie gebleven Behalve de tweede 
gleuf was hun model uitwendig sinds 1850 
onveranderd gebleven 
De automatische buslichting vormt een 
interessant aspect van het permanent 
streven om de zorgvuldigheid in de 
behandeling van de correspondentie aan zo 
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hoog mogelijke eisen te laten voldoen. Dat 
de technische uitvoering en de beoogde 
efficiency uiteindelijk toch niet in een 
adequate verhouding bleken te staan tot de 
resultaten doet niets af aan het gevoerde 
beleid dät er op gericht was de belangen 
van het publiek zo nauwgezet mogelijk te 
behartigen met gebruik van de middelen 
die daarvoor nieuw ter beschikking 
kwamen. 

De vervanging van de automatische door 
de gewone lichtingswijze is door de slechte 
financiële situatie in de crisisjaren slechts 
uiterst traag in zijn werk gegaan en nooit 
geheel voltooid. Tot ver na de Tweede 
Wereldoorlog bleven bussen met 
automatische lichting in gebruik,'''^' zij het 
in een ook sterk vereenvoudigde vorm die 
met automatisch weinig meer uitstaande 
had. De zak had geen schuifdeksel meer, 
de bodem van het brievenvak behoefde niet 
meer ontgrendeld te worden (afbeelding 
12). 

Wapen weg 
In de jaren twintig kwam het Rijkswapen 
op de frontzijde van de 
standaardbrievenbussen te vervallen. Het is 
verleidelijk om hier de echo in te zien van 
de kort daarvoor veranderde status van 
PTT van Rijksdienst in Staatsbedrijf. Het 
departementaal-ambtelijke beheerskarakter 
wijzigde zich in een bedrijfsmatig gerichte 
beleidsvoering. Ook praktische redenen 
kunnen het verdwijnen van het wapen in de 
hand hebben gewerkt. 
De vrijgekomen ruimte op de bussen werd 
benut voor het opplakken van 
mededelingen aan het publiek betreffende 
wijzigingen of uitbreidingen van de 
dienstuitvoering, tarieven, nieuwe 
postverbindingen, kinderpostzegels 
enzomeer. '''*' In deze jaren voltrokken zich 
door de technische ontwikkelingen op het 

12 Standaardbrievenbus met vereenvoudigde 
automatische lichting 1933 (foto Nederlands 
Postmuseum) 

*Sê» 

gebied van de telecommunicatie (onder 
meer radio-telefonie) en de luchtvaart 
(luchtpost) revolutionaire veranderingen. 
Ook raakten bijzondere postzegelemissies 
met toeslag voor charitatieve doeleinden 
steeds meer in zwang. 
De zogenaamde brievenbusbiljetten 
werden soms door een metalen raamwerk 
met glas tegen de elementen beschermd. 
Voor reclame van particulier-commerciële 
aard zijn de bussen niet gebruikt. Met dat 
al hadden zij wel duidelijk ingeboet aan 
representatieve, maar gewonnen aan 
functionele waarde 
Dit komt ook tot uitdrukking in hun kleur. 
In 1850 was deze bepaald op bronsgroen, 
met iets lichtere tint voor het wapen en de 
rozetten en dof-zwart voor de letters. Meer 
dan een halve eeuw bleef dit 
voorgeschreven. Nog in 1901 deelt de 
directeur-generaal aan Diepenbrock en 
Reigers mee: 'De bussen moeten 
bronsgroen geverfd worden'}'^''^ 
Toch werd met het voorschrift toen al de 
hand gelicht. Dit werd zelfs officieel 
gesanctioneerd.''"' Beelenkamp beveelt in 
1898 de rode kleur aan die in navolging 
van Engeland in sommige steden (onder 
meer in Amsterdam) aan de bussen was 
gegeven. 'Daar het aantal bussen', zo 
schrijft hij 'zoals men gezien heeft, hier te 
lande toch reeds zoo gering is, is het zeker 
alleszins wenschelijk deze sterk in het oog 
te doen va//e«'.''" Terecht zag hij rood als 
een functionele kleur. 

Groen en rood 
Ook het Hoofdbestuur bleek op het groen 
zo langzamerhand uitgekeken te raken. In 
1903 wordt lichtgroen met rood voor letters 
en cijfers voorgeschreven, behalve voor de 
bussen in 's-Gravenhage "̂ * Deze werden 
bestemd voor proeven met verschillende 
kleuren die in het voorjaar van 1905 
werden genomen. Over het algemeen 
werden zowel het groen als de proefkleuren 
door het publiek met bijster 
geapprecieerd.'"' 
Later in dit jaar is de kleur van de bussen 
op grijs vastgesteld, de ornamentale delen 
in iets donkerder tint, de letters in rood 
Van een kleurenstaal op linnen dat aan de 
directeuren der postkantoren werd 
toegezonden bevindt zich een exemplaar in 
het Postmuseum. "** 
Aangezien de bussen pas na jaren 
(maximaal zeven) weer een schilderbeurt 
kregen was de eenheid in kleur intussen 

vervolg blz 391 
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EMISSIE 1867 (UI) 
(Vervolg van blz 270, april) 

De volgende onderdelen van de legpuzzel 
zijn (afbeelding 31): 
—twee blokken van vier 
—een strip van vijf 
—een strip van drie 
Het blok (A) kent rechtsboven de Variant 
D. . Deze komt niet voor in het blok van 
vijftien. De onderste twee zegels van dit 
blok (A) en de rechtse twee zegels van de 
strip van vijf (B) hebben dezelfde 
kenmerken. Dit geldt ook voor het andere 
blok van vier (C) waarvan de onderste twee 
zegels dezelfde kenmerken hebben als de 
eerste twee van de strip van vijf (B). In de 
strip van drie (D) kent de rechtse zegel de 
D. . 
Afbeelding 32 geeft het resultaat. 

De vraag die nu opgelost moet worden is: 
sluiten deze twee rijen (afbeelding 32) aan 
bij de drie van het blok van vijftien. 
De sleutel hiervoor is een verticaal paar 
waarvan de onderste zegel de D. kent. Ik 
heb dit paar gezien doch bezit er jammer 
genoeg geen afbeelding van. 
De laatste vraag die nu nog beantwoord 
moet worden is: zijn de genoemde twee 
rijen inderdaad de laatste twee van het 
blok? 
De sleutel hiervoor is een blok van zes 
(afbeelding 33). De bovenste drie zegels 
van dit blok hebben dezelfde kenmerken 
als de laatste drie zegels van de strip van 
vijf (afbeelding 31B). De onderste drie 
zegels hebben dezelfde kenmerken als de 

31 a,b,c en d. Twee blokken van vier, een strip 
van vijf en een strip van drie voor twee rijen van 
het moederblok (Collectie Warren) '  ■ ■ ■  * ' " '  ■»■^■^ » . ^ ■> ^ .^ 
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aardig zoek geraakt. En daarmee de 
uniformiteit, die juist in het model van de 
standaardbrievenbus zo consequent werd 
aangehouden. Om hieraan een einde te 
maken moesten alle bussen, ook de 
hangbrievenbussen, vanaf 1914 rood 
geschilderd zijn, de letters wit en het 
wapen geel,'"' In de uitgave van de 
Voorschriften PTT van 1920 werden deze 
kleuren nog eens nadrukkelijk 
vastgelegd.'^*' 
Meer dan een eeuw hebben de 
standaardbrievenbussen het vertrouwde 
beeld van de post in de straten van onze 
steden gevormd. Naarmate deze zich 
uitbreidden nam hun aantal verder toe. De 

70 bussen uit 1850 waren in 1900 al tot 
meer dan 650 toegenomen, in 1908 tot 
1000, in 1922 tot 1500 Hun maximum 
aantal bereikten zij in 1930: 1863. Dan zet 
een langzame teruggang in. Nieuwe 
hangbussen van verschillend model gaan in 
de behoeften voorzien. In 1939 is het 
aantal standaardbussen al tot 1286 
geslonken,'"' in 1963 waren het er nog 
ruim 900."«' 
De N. V. Philips begint in 1962 met de 
aanmaak van polyester tweelingbussen."" 
In het volgende jaar begonnen deze de 
oude bussen te vervangen, het eerst in de 
drie grote steden. 'Zoals bekend bieden de 
nieuwe brievenbussen gelegenheid tot 
scheiding van lokale en overige 

correspondentie. De aldus door het publiek 
verrichte splitsing leidt tot vermindering 
van sorteerarbeid'. 
Aldus het PTTJaarverslag over 1963. '*'" 
In korte tijd waren de gietijzeren bussen uit 
het stadsbeeld verdwenen. Thans zijn er 
nog slechts enkele over. Die hebben hun 
plaats gevonden in beschermde 
stadsgezichten, zoals bijvoorbeeld het 
Bergkwartier in Deventer. Hun taak is 
naast de van oudsher postale een 
historische geworden. 

Drs. H. J. Ronday 
Verwijzingen 
Deze verwijzingen verschijnen in de officiële publikatie 
Het PTT bednjf ze worden ook op aanvraag door onze 

redactie in fotokopie toegezonden 
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33 Blok van zes als bewijs van het blok van 25 
stuks (Collectie Warren) 

34 De primaire varianten van de 10 cent 
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32 Samenstelling van de twee rijen van het 
moederblok 

laatste drie zegels van de eerste rij van het 
blok van vijftien. 
Hiermee is het bewijs geleverd dat de 10 
cent type II bestaat uit een vel van acht 
blokken van 25. 
Men kan niet anders zeggen dan dat 
Warren een groot filatelist was. 

De volgende stap is te komen tot een 
vaststelling van de primaire varianten. Dit 
is uiteraard nagenoeg onmogelijk met 
behulp van slechts één blok. De weg die ik 
bewandeld heb is de volgende: 
—ik heb met behulp van andere dan de 
hierboven genoemde blokken en strippen 
een tweede reconstructie gemaakt. Hierbij 
zijn telkens andere tandingen gebruikt dan 
voor de eerste reconstructie. De gebruikte 
tandingen liepen uiteen van ll'A : ITA tot 
en met 13'h x 14. De kans dat bij een 
vergelijkend onderzoek secundaire 
kenmerken voor primaire aangezien 
zouden worden wordt hierdoor aanzienlijk 
kleiner; 
—vervolgens heb ik tussen gelijkgeplaatste 
zegels de kenmerken vastgesteld; 
—met deze kenmerken heb ik met behulp 
van vele paren - elkaar deels overlappend -
en losse zegels in de diverse tandingen 
opnieuw een reconstructie gemaakt. 
Hierbij bleek dat alle kenmerken bij alle 
tandingen voorkwamen. 
Ik meen dan ook te mogen stellen dat de 
genoemde varianten primair zijn. 

Primaire basisvarianten heb ik niet kunnen 
vinden. Gezien het toegepaste procédé is 
het evenwel niet onmogelijk dat ze wel 
voorkomen. Alhoewel: het is zeer wel 
mogelijk dat de 25 clichees voor het 
moederblok in één keer zijn aangemaakt! 
Bij de andere moederblokreconstructies 
komen ook wel enkele tientallen zegels 
voor met dezelfde basisvarianten! 
U treft hiernaast de primaire varianten aan, 
en bovenaan een schema van het 
moederblok. ^^^^^^ vervolgd) 

drs. H. Buitenkamp 
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TYPENRADERSTEMPELSEN 
STEMPELMACMNES ALS 
VROEGE VOORBEELDEN VAN 
MECHANISATIE, 1868-1912 

Op de grote postkantoren wordt thans de te 
verzenden correspondentie op vier 
verschillende manieren gestempeld; het 
grootste gedeelte met stempelmachines, 
een kleiner gedeelte met hamerstempels, 
stukken die onregelmatig van vorm zijn 
met rolstempels en de rest met 
handstempels. 
Bekijken we de afdrukken nader, dan zien 
we dat de indicaties op al deze stempels 
over het algemeen gelijk zijn: plaatsnaam, 
jaar-, maand-, dag-, uurkarakters en een 
volgnummer. Deze vorm is ontstaan door 
de invoering van de dagtekeningstempels 
met typenraderen in het eerste decennium 
der twintigste eeuw. Een belangrijke 
verbetering, die samenviel met het in 
gebruik nemen van moderne 
stempelmachines. 
Het is interessant na te gaan op welke wijze 
deze stempels en stempelmachines, als 
vroege voorbeelden van mechanisatie, in 
ons land in gebruik zijn gekomen. Laten 
we daarom eerst eens zien hoe het met de 
stempeling in de negentiende eeuw gesteld 

Stempeling met de hand 
Onze dagtekeningstempels hadden sinds de 
invoering ervan in 1829 losse karakters. 
Bij iedere stempel van dit model behoorde 
een doos, die 43 karakters bevatte: 12 voor 
de maanden en 31 voor de dagen. Jaar- en 
uuraanduiding kwamen toenmaals nog niet 
voor. In 1877 was dit aantal echter 
uitgebreid tot 62: 1 jaar-, 12 maand-, 31 
dag-en 18 uurkarakters [2] (afbeelding 1). 
Het plaatsen van de losse karakters moest 
met de nodige zorg geschieden. Het is te 
vergelijken met de wijze waarop vanouds 

drukkers losse lettertjes in een zethaak 
plaatsen. Het ging als volgt: aan de 
buitenzijde van de stempel bevond zich een 
stelschroef; draaide men deze los dan 
wipten de karakters omhoog. Deze rustten 
in de stempel namelijk op een metalen 
plaatje waaronder een veertje was 
aangebracht. Dit omhoog wippen van de 
karakters vergemakkelijkte het 
verwisselen. Om de karakters vast te zetten 
moest men ze met de duim naar beneden 
drukken, waarbij tegelijkertijd de schroef 
werd aangedraaid. De karakters moesten 
zuiver vlak gesteld worden. Stak er één 
slechts een weinig boven de andere uit dan 
veroorzaakte dit reeds een ongelijke 
afdruk. Goede afdrukken waren dus 
afhankelijk van de zorg waarmede de 
beambten de karakters verwisselden en in 
de stempel plaatsten: een tijdrovende 
bezigheid die sinds 1877 elk uur van de dag 
herhaald moest worden. Naast dit 
vlakstellen was ook het schoonhouden der 
karakters een moeilijkheid die tot vele 
klachten aanleiding gaf. De aanbevelingen 
aan de kantoren om duidelijk te stempelen 
keren in de negentiende eeuwse Circulaires 
en Voorschriften (de latere Dienstorders) 
regelmatig terug. Na 1867 werden de 
namen van de kantoren waar regelmatig 
slecht gestempeld werd openbaar gemaakt 
en zelfs werd het voornemen geuit om de 
directeuren van deze kantoren een boete te 
laten betalen, variërend van ƒ 10,- tot 
ƒ 50,-. [3] 
Aanvankelijk dienden deze stempels een 
tweeledig doel; zij werden afgedrukt bij 
verzending en bij aankomst van de 
stukken. Op 15 juni 1893, bij de 
afschaffing van de speciale 
vernietigingsstempel (de nummerstempel) 

I Dagtekeningstempels van omstreeks 1900 met 
bijbehorende doos losse karakters 

voor de postzegels, werden de 
dagtekeningstempels tevens aangewezen 
om de postzegels voortaan onbruikbaar te 
maken. Vanaf dit tijdstip zien we dus op de 
brieven driemaal hetzelfde type afgedrukt: 
één voor vernietiging, één voor vertrek en 
één voor aankomst. 
Op een groot postkantoor waren de 
stempels dan ook onafgebroken in gebruik. 
Door de toeneming van de correspondentie 
kon dit systeem niet gehandhaafd blijven. 
Enerzijds werd een oplossing gevonden 
door de stempeling geleidelijk te beperken 
tot één enkele, die voor vertrek en voor 
vernietiging beide diende. [4] Anderzijds 
zocht men naar mechanisering. Om deze 
pogingen te kunnen beoordelen dienen wij 
eerst te zien, hoe het stempelen met de 
hand in zijn werk gaat. 
De postbeambte legt een stapeltje recht 
gezette correspondentie dakpansgewijze op 
een afstandje vóór zich op de stempeltafel, 
plaatst een inktkussen rechts naast zich en 
pakt de stempel in de rechtervuist. 
Beurtelings slaat hij de stempel op het 
inktkussen en op een brief, terwijl de 
linkerhand meewerkt om telkens de voorste 
brief naar het lichaam toe te schuiven. 
Na korte tijd moet hij stoppen om de 
bewerkte brieven op een nette stapel links 
van zich neer te leggen. Op dit 'netjes' valt 
de nadruk, want na het stempelen volgt het 
sorteren, waartoe de stukken eveneens 
'recht gezet', dat wil zeggen met de 
adressen leesbaar, vóór de beambte moeten 
liggen. Een stempelaar die van zijn brieven 
een slordige hoop maakt kan er op rekenen 
dat hij het ogenblikkelijk met zijn collega's 
aan de stok krijgt. In de praktijk is zijn 
linkerhand daarom wel zo belangrijk als 
zijn rechter. 
Een ervaren beambte kan het tempo van het 
stempelen tot een roffel opvoeren, doch 
zijn lichaam is daarbij voortdurend 
gebogen en hij maakt armbewegingen die 
niet lang vol te houden zijn. Het 
gemiddelde ligt dan ook niet hoog. 
Het is geen wonder dat men al vroeg 
bedacht was op mechanisering. Zuivere 
afdrukken en opvoering van snelheid met 
behoud van de orde in de recht gezette 
stukken waren de - onuitgesproken -
eisen. Oppervlakkig geoordeeld waren 
deze niet moeilijk te vervullen. In 
werkelijkheid echter had men te maken met 
een coördinatie van menselijke 
bewegingen die de mechanisering jaren 
lang de baas is gebleven. De drie 
bestanddelen van het werk: aanvoer der 
stukken, plaatsing van de afdruk en afvoer. 
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zijn niet terstond welbewust onderscheiden 
en ook dit heeft de overwinning van de 
machine vertraagd. 
We zullen thans de verschillende vindingen 
in ogenschouw nemen. 

Mellet 
De eerste poging vond plaats in 1868. Door 
de Haagse fabrikant Auguste Mellet was, 
vermoedelijk naar aanwijzingen van de 
commies aan het Hoofdbestuur J. J. 
Doffegnies, een machine vervaardigd 
waarbij het stempelen geschiedde door met 
de hand een kruk op en neer te bewegen. 
Het toestel was voor proef geplaatst op het 
postkantoor te 's-Gravenhage. Het voldeed 
goed; het zuiver horizontaal geplaatste 
stempelbeeld gaf goede duidelijke 
afdrukken. Er konden 135 stuks per minuut 
mede gestempeld worden; een snelheid die 
de aandacht trok omdat met de gewone 
handstempels slechts een gemiddelde van 
zeventig stuks per minuut gehaald werd. 
In 1871 werd besloten om ook op de 
postkantoren te Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht een Melletmachine te plaatsen. 
Hiertoe leverde deze firma zes 
Stempelmachines met bijbehorende tafels. 
De voor die tijd te hoge kostprijs van 
ƒ 70,- k f 80,- per stuk was echter een 
bezwaar voor de algemene invoering. De 
Melletmachine heeft ook in het buitenland 
de aandacht getrokken. 
Op 12 februari 1873 werd een 
Melletmachine gezonden naar de Duitse 
postadministratie. In ons land zijn zij tot 
omstreeks 1890 in gebruik geweest. Helaas 
is er geen enkele bewaard gebleven. 

Roelants 
Sinds 1889 waren op een aantal 
postkantoren geleidelijk stempelmachines 
in gebruik genomen, ontworpen door de 
Assense, later Dordtse postdirecteur 
J. F. C. Roelants en vervaardigd door de 
Schiedamse firma Th. M. A. van Dijk. 

Deze hadden een met de hand te bedienen 
op- en neergaande kruk waaraan een 
tegenwicht was bevestigd. De toestellen 
vonden bij de toenmalige beambten weinig 
bijval omdat de vaart van de terugslag, 
versterkt door het zware tegenwicht, met 
de hand moest worden afgeremd, hetgeen 
de pols zeer vermoeide. Als de terugslag 
niet of onvoldoende werd tegengehouden, 
dan was het gevolg dat het tegenwicht met 
kracht tegen het ijzeren frame sloeg en 
spoedig afbrak. De snelheid van de 
stempeling liet dan ook veel te wensen en 
op sommige kantoren werd de machine 
eenvoudig bij het oude materieel 
opgeborgen (afbeelding 2). 

Vulcanus 
In augustus 1901 heeft men proeven 
genomen met een merkwaardig toestel, de 
brandstempelmachine 'Vulcanus'. De 
stempel van deze machine was aangebracht 
in een stempelhouder, een metalen bus, 
waarin tevens een petroleumvergasser was 
geconstrueerd. Een eind weegs van het 
toestel was het reservoir opgesteld. De 
petroleum werd met een slangetje 
aangevoerd naar de stempelhouder en daar 
tot ontbranding gebracht. De stempel werd 
op deze wijze verhit en brandde in de te 
stempelen poststukken. Boven het toestel 
bevond zich een trechter voor de afvoer 
van de gassen. 
Tijdens het stempelen (of beter: schroeien) 
werd de stempelhouder, met vergasser en 
al, door een pedaalbeweging op en neer 
bewogen. De afdruk was dus in grote mate 
afhankelijk van de kracht waarmede de 
beambte het pedaal doordrukte. Trapte hij 
te licht dan ontvingen de stukken een 
onvoldoende afdruk, trapte hij met kracht 
dan werden vaak stuk en inhoud 
beschadigd. Het verzetten van de 
uurkarakters vergde de nodige tijd, 
aangezien dit pas kon gebeuren als de 
stempel was afgekoeld. Doordat de 
snelheid van de machine niet boven die van 

2. Handstempelmachine 'Roelants', 1892 

de Roelantsmachine uitging werd van 
verder gebruik afgezien. Het was evenwel 
een vernuftige vinding, die voorzover ons 
bekend in geen ander land is toegepast 
(afbeelding 3). 

3. Brandstempelmachine "Vulcanus', 1901 

A Brandstempel van de Vulcanus-machine, 
1901 

Van der Valk 
De eerste Nederlandse stempelmachine die 
elektrisch aangedreven werd was een 
uitvinding van de heer C. C. van der Valk. 
Een wiel met een doorsnede van 16 cm dat 
op zijn loopvlak de stempelkarakters droeg 
en een contrawiel, waren met twee 
inktrollen de voornaamste onderdelen van 
de machine. De beambten moesten de te 
stempelen stukken tussen de twee 
horizontaal draaiende grote wielen steken, 
waarbij het gevaar dat de vingers bekneld 
geraakten lang niet denkbeeldig was. Na 
een proefneming op het postkantoor te 's-
Gravenhage, van 10-13 juli 1904, werd de 
machine terstond afgekeurd. Het bleek 
toen ook dat de afstempelingen zeer 
onduidelijk waren, de postzegels vaak niet 
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'sGRAVENHAGE 'sGRAVENHAGE 
2-JUL. 1904-4-5N M 

werden geraakt en meestal ook de 
achterzijde van de stukken bevlekt werd 
Resumerende kunnen we zeggen, dat in de 
eerste jaren der twintigste eeuw 
hoofdzakelijk handstempels met losse 
karakters in gebruik waren 
Tegen deze achtergrond moeten we de 
krachtige pogingen zien die de 
postadministratie, onder leiding van de 
actieve Directeur-Generaal G J C A 
Pop, in het begin van deze eeuw nam om 
het stempelen op afdoende wijze te 
verbeteren De steeds grotere toeneming 
van de te verzenden correspondentie op de 
grote kantoren drong hiertoe De 
Directeur-Generaal besloot daarom enkele 
buitenlandse stempelmachines op hun 
bruikbaarheid te beproeven 
Er bestonden al typen die elektrisch 
aangedreven werden en voortreffelijke 
afdrukken gaven 

Bickerdike 
Het eerst werd de elektrisch aangedreven 
'Bickerdike' beproefd, een produkt van de 
'Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken' 
te Berlijn en in ons land geïmporteerd door 
de Amsterdamse firma Georges en De 
Watteville In 1904 werd een exemplaar 
geplaatst op het postkantoor te 
's-Gravenhage Het stempelbeeld bestond 
uit een dagtekeningstempel en een vlag met 
onderbroken golflijnen 

De dagtekeningstempel zelf was iets 
bijzonders, het prospectus zegt er het 
volgende over 'Der Ortsstempel ist mcht 
ein Stempel mit einzelnen Einsatz-typen, 
sondern em sogenannter Typen-Rader-
Stempel, bei welchem die Zahlen auf dem 
Umfang einzelner Scheiben aufgeschnitten 
und auf einem gemeinsamen Zöpfen 
drehbar gelagert sind Diese Art des 
Stempels bietet gegenüber derjenigen mit 
einzelnen Typen-Satze so erhebliche 
Vorteile, dass die Deutsche Reichspost seit 
längerem so wohl fur die Handstempelung, 
wie fur die Stempelmaschinen zu ihrer aus
schliesslichen Benutzung übergegangen 
ist'[5] 
Onze administratie was het hiermede eens, 
de afdrukken waren over het algemeen 
beter dan die van de traditionele 
handstempel, het verwisselen van de 
karakters ging sneller en men kreeg hierbij 
geen stempelinkt aan de handen 
Wij constateren dan ook dat twee jaren na 

12-JULr1904-4-5N.M- X 
B Doorlopende golflijnstempel van de eerste 
Nederlandse elektrische stempelmachme 1904 
(verkleind weergegeven) 

het importeren van de eerste Bickerdike de 
stempels met typenraderen algemeen m ons 
land ingevoerd zijn 
De proegnemingen met de machine zelf 
verliepen zeer gunstig De stempel gaf 
goede afdrukken Beambten die ermee 
gewerkt hadden verklaarden dan ook dat 
'de Bickerdike-machine de mooiste 
stempels leverde' 
In mei 1905 heeft men een andere vlag in 
de stempel toegepast, een vlag waarin het 
Nederlandse wapen was opgenomen dat bij 
het afdrukken precies op de zegel viel Het 
onbruikbaar maken kon nu nog 
doeltreffender geschieden 

was een machine van Amerikaans 
fabrikaat 'Columbia' Deze was op 
eenvoudiger wijze te bedienen dan de 
Bickerdike en er konden omstreeks 600 
stempelafdrukken per minuut mee 
verkregen worden, een voordeel dat in 
hetzelfde jaar aanleiding gaf ook zulk een 
exemplaar aan te schaffen 
De dagtekeningstempel van deze machine 

D Wapenstempel van de Bickerdike-machine, 
1905 

C Golflijnstempel van de Bickerdike-machine 
1904 

De snelheid van de machine liet echter wel 
wat te wensen Hij was berekend op 
stempeling van 260 poststukken per 
minuut Het bleek echter niet mogelijk zulk 
een groot aantal in de sleuf die de aanvoer 
regelde te zetten, zodat met 140 stuks 
genoegen moest worden genomen 
Ondanks dit bezwaar werd na een 
proefneming van negen maanden tot 
aanschaffing besloten In het Besluit van 2 
juni 1905, no 2195 IS de koninklijke 
goedkeuring opgenomen dat buiten 
openbare aanbesteding tot aanschaffing 
mocht worden overgegaan [6] 
Het exemplaar is niet bewaard gebleven 

Columbia 
De tweede buitenlandse stempelmachme 
waarmede in 1905 op het postkantoor te 
's-Gravenhage een proef werd genomen 

E Vlagstempel van de Columbia machine, 1906 

was een dubbelringstempel met losse 
karakters [7] De vlag was aanvankelijk van 
hetzelfde model als die van de Bickerdike 
De in maart 1906 op de kantoren te 
Amsterdam en Rotterdam geplaatste 
Columbiamachines waren voorzien van 
een nieuwe afbeelding een vlaggestok met 
vlag waarin het woord Nederland was 
opgenomen Waarschijnlijk is het woord 
'vlag' voor aanduiding van dit 
stempelgedeelte uit deze tijd afkomstig 

De Columbiamachine die op het 
postkantoor te 's-Gravenhage in gebruik 
was ontving in augustus 1906 een nieuw 
model stempel De plaatsnaam en de 
karakters van de dagtekeningstempel 
werden nu door een ring omsloten en als 
vlag nam men voortaan het ook in 
Amsterdam en Rotterdam gebruikte model 
Ook van deze machine is geen exemplaar 
te voorschijn gekomen 

Krag 
De derde buitenlandse stempelmachme 
waarmede in ons land een proef werd 
genomen was er een van de Noorse firma 
Herman Krag uit het toenmalige 
Chnstiania Importeur hiervan was de 
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Amsterdamse firma J. D. Posthumus, door 
welker bemiddeling eveneens de 
Columbiamachines waren geleverd. De 
firma Krag leverde in 1906 voor het 
Haagse postkantoor een elektrische- en 
handstempelmachine. 
De werking van dit type was als volgt. Een 
hoeveelheid stukken werd met de postzegel 
naar onderen op een hellend vlak neergezet 
zodat de brieven vanzelf naar beneden 
schoven. In de oorspronkelijke machine 
kwam de voorste brief telkens op een 
horizontale draaiende plaat, die hem 
meenam door een goot en toevoerde naar 
twee draaiende walsen, waarvan de één de 
brieven stempelde en de ander de nodige 
tegendruk opleverde. De ene wals was 
geheel vlak, terwijl op de ander een ring 
voorkwam gevormd door twee tegenover 
elkander gelegen dagtekeningstempels, 
waartussen een uit lijnen bestaande strook. 
Door deze inrichting stempelde de machine 
op de brieven een doorlopende band, die 
afwisselend dagtekeningstempels en lijnen 
vertoonde. 

Nadat de brieven gestempeld waren, 
werden ze door middel van een wormwiel 
wederom tot een pak tegen elkaar 
aangeduwd. 
De stempelcilinder was echter zodanig 
ingericht dat hij naar verkiezing met en 
zonder doorlopende lijnen kon stempelen, 
zodat de machines zowel voor de 
vertrekkende als voor de aankomende post 
gebruikt konden worden. De 
dagtekeningstempels waren voorzien van 
typenraderen. 
De proefnemingen met de beide machines 
verliepen zeer gunstig zodat tot 
aanschaffing werd overgegaan. Van de 
handstempelmachine werden bovendien 
enige exemplaren nabesteld. 
Een exemplaar van deze machine uit 1905 
is bewaard gebleven in het Postmuseum te 
Stockholm. [8] 

F Doorlopende stempel met horizontale lijnen 
van de Krag-machine, 1907, (verkleind 
weergegeven) 

4 Handstempelmachine ' 's Rijks Munt No 6', 
1910 

gaven hiertoe aanleiding. In het bijzonder 
waren moeilijkheden ontstaan bij de 
stempeling der briefkaarten, die sinds het 
Koninklijk Besluit van 4 juni 1907, no 141 
eveneens aan de linker adreszijde 
beschreven mochten worden. De 

's Rijks munt 
Toen deze handstempelmachines enkele 
jaren in gebruik waren en goed bleken te 
voldoen kwam in 1908 de wens naar voren 
om ze ook op andere kantoren te plaatsen. 
De aanschaffingsprijs van de Noorse 
machines was echter zo hoog dat 
overwogen werd, ze verder in ons land te 
doen vervaardigen. Eén exemplaar werd 
ter beoordeling aan 's Rijks Muntmeester 
toegezonden, die berichtte dat de 
vervaardiging inderdaad goedkoper bij 
hem kon geschieden. Door uitbreiding en 
verbouwing van de stempelfabriek was de 
Munt pas in 1910 in staat om met de 
produktie te beginnen. Tenslotte zijn in 
totaal slechts tien handstempelmachines 

vervaardigd en wel in een enigszins 
gewijzigde vorm. 
De draaiende schijf voor de voortbeweging 
van de stukken naar de stempel werd 
vervangen door twee rubber rollen en het 
wormwiel voor het opvangen en stapelen 
van de stukken door een sterwiel. Dit 
sterwiel maakt thans nog een wezenlijk 
bestanddeel van de stempelmachines uit. 
Ons is op 't ogenblik niet bekend wie de 
uitvinder hiervan is of welke fabriek dit 
voor het eerst heeft toegepast.[9] Eén van 
de door de Munt gemaakte machines, de 
handstempelmachine no 6, is bewaard 
gebleven en heeft een plaats in ons 
museum gekregen waar hij nog geregeld 
gedemonstreerd wordt (afbeelding 4). 

G Doorlopende stempel met verticale lijnen van 
de Kragmachine, 1911, (verkleinde weergave) 

doorlopende stempel maakte dit gedeelte 
onleesbaar. 
Een poging om de horizontale lijnen te 
vervangen door verticale, in 1910/11 te 
's-Hertogenbosch toegepast, gaf geen 
afdoende oplossing. 
Duitsland bezat echter wel machines, die 
alleen de rechterhelft van het stuk 
stempelden. Nadat de Electrotechnische 
Zeitschrift van 1912, blz 44-45, hierover 
uitvoerig had bericht werden op 's Rijks 
Munt pogingen gedaan een daar 
vervaardigde machine te wijzigen, doch 
zonder voldoende resultaat. 

Onderbroken stempeling Facee Schaeffer 
In deze tijd werd getracht de doorlopende 
stempel van de Kragmachine, die een 
afdruk van strepen en stempels over de 
gehele breedte van het stuk gaf, te 
vervangen door een stempel die alleen de 
rechterzijde van het adres vlak raakte. 
Klachten van het publiek, ook in de 
dagbladen, over de te zware stempeling 

In dezelfde tijd, dat de eerste 
Kragmachines in gebruik werden genomen 
is door de adjunct-commies aan het 
Hoofdbestuur C.M. Facee Schaeffer [10] 
een poging ondernomen om de 
Roelantsmachine te verbeteren door de 
kruk te vervangen door een wiel, 
waarmede dan gemakkelijker en 
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5Handstempelmachine 'Facee Schaeffer', 1905 

regelmatiger gestempeld zou kunnen 
worden. 
De Gebroeders P.H. Caminada, 
instrumentmakers te 's-Gravenhage, 
vervaardigden het eerste model van dit 
toestel, dat einde 1905 voor proef werd 
geplaatst op het bijkantoor 's-Gravenhage-
Parkstraat (afbeelding 5). 

Hierin was een dagtekeningstempel 
aangebracht van het Bickerdikemodel. De 
proef voldeed niet aan de gestelde 
verwachtingen. Hetzelfde toestel werd 
begin 1906 voor verdere proefnemingen 
overgebracht naar het postkantoor te 
Zierikzee, opnieuw uitgerust met een 
dagtekeningstempel van het 
Bickerdikemodel. Hier slaagde de proef 
beter. Afdrukken van deze 
Bickerdikestempels, door verzamelaars 
gesignaleerd, hebben de mening doen 
postvatten dat te 's-Gravenhage en 
Zierikzee een Martin-handstempelmachine 
[II] in gebruik zou zijn geweest. Dit was 
echter niet het geval. 
Na deze proefnemingen is getracht om 
twee stempels naast elkaar in het toestel 
aan te brengen. Het zou dan mogelijk 
worden om met één afdruk de postzegel te 
vernietigen en een vertrekstempel te 
plaatsen. Het bleek echter niet mogelijk om 
gelijkmatige afdrukken van de beide 
stempels te verkrijgen, zodat van het plan 
werd afgezien. Hierbij zij opgemerkt dat er 
in 1906 reeds plannen waren om de 
kantoren, waar regelmatig goed 
gestempeld werd, te ontheffen van de 
verplichting om een tweede stempelafdruk 

als vertrekstempel te plaatsen. Stellig is dit 
voornemen mede van invloed geweest bij 
de beoordeling van de proeven met dit 
toestel. 

Aan de machine Facee Schaeffer is verder 
gedokterd in het Magazijn van het 
Hoofdbestuur en na enige technische 
wijzigingen, waarbij onder meer een groter 

wiel werd aangebracht, was het resultaat 
gunstiger geworden. In juli 1906 kreeg de 
firma Caminada opdracht om 25 
Stempelmachines aan te maken, die daarna 
geplaatst zijn op de grote kantoren. Het is 
bij deze proef gebleven, want uit de 
rapporten van de betrokken directeuren 
bleek dat de combinatie van een draaiende 
beweging met de rechterhand en een 
schuivende beweging van de linkerhand 
voor de toevoer van de stukken, uitermate 
ongeschikt was om de snelheid van het 
stempelen op te voeren. De ronddraaiende 
beweging was voorts zeer vermoeiend als 
er lange tijd achter elkaar gestempeld 
moest worden De buitenlandse machines 
voldeden in deze periode reeds beter. 

Hier 
De vierde buitenlandse stempelmachine, 
die in ons land werd geprobeerd was 
opnieuw een Amerikaanse, 'Flier' 
genaamd, vervaardigd door 'The 
International Postal Supply Co' te New 
York en hier eveneens geïmporteerd door 
de firma J. D. Posthumus. Bij deze 
machines, nog heden in gebruik, worden 
de stukken verticaal op een lopende band 

6 Elektrische stempelmachine 'Hey-Dolphin, 
type Flier, model ER 128'. 1935 



1979 phdatelie/mei 398 

geplaatst en opgevangen door rubber rollen 
die ze naar het stempelmechanisme voeren 
De rol, waarop zich de stempel bevindt, 
draait niet, zoals bij de Kragmachine, 
steeds door, doch maakt bij elk te 
stempelen stuk een omwenteling waarna 
hij stopt en pas weer gaat draaien als het 
volgende stuk de stempel passeert Dit 
geschiedde oorspronkelijk met een 
snelheid van 16000 a 20000 stukken per 
uur De thans in gebruik zijnde exemplaren 
hebben een capaciteit van 40000 stukken 
per uur Het afvoeren en stapelen van de 
stukken vindt in deze machines eveneens 
plaats met een sterwiel (afbeelding 6) 
In maart 1912 werd te 's-Gravenhage de 
eerste Fliermachine geplaatst Dit toestel 
bevatte een dagtekeningstempel met losse 
karakters en een vlag met zeven golflijnen 
In april 1912 werd een vlag ingevoerd met 
de letters I en C tussen de golflijnen Dit 
waren controleletters die ook voorkwamen 
in de stempelvlaggen van de in andere 
landen gebruikte Fliermachines 
In januari 1913 volgde een leverantie voor 
de kantoren te Amsterdam, 's-Gravenhage 
en Rotterdam en iets later een voor 
Groningen Daarna zijn deze doelmatige 
machines op de grote kantoren algemeen 
ingevoerd Het experimentele stadium was 
hiermede geëindigd 

Typenraderstempels 
Door de Directeur-Generaal was in 1905 
het verlangen kenbaar gemaakt om alle op 
eenzelfde kantoor aanwezige stempels van 
een volgnummer te voorzien, zodat zij van 
elkaar te onderscheiden waren De rand 
van de bestaande stempels bood hiervoor 
echter m de regel geen voldoende ruimte 
Bij het uitzien naar een andere 
stempelvorm werd de aandacht van de 
Directeur-Generaal gevestigd op de 
hierboven reeds genoemde 
typenraderstempels van de Duitse 
fabrikaten Bickerdike en Martin In deze 
stempels was de ruimte in de onderste rand 
blanco Bovendien waren de karakters 
altijd in een vlak gesteld, waardoor de 
stempel niet alleen betere afdrukken gaf 
maar ook beter te reinigen was 
De Directeur-Generaal droeg nu aan de 
commies bij het Hoofdbestuur J C Pull 
op om de stempelkwestie eens te bespreken 
met 's Rijks Muntmeester en deze een 
hamerstempel van het Duitse model ter 
hand te stellen met de vraag of de 
stempelfabriek van de Munt ze ook kon 
maken Na ingewonnen advies kon de 
Muntmeester een bevestigend antwoord 
geven 
De aanmaak werd echter afhankelijk 
gesteld van de hoeveelheid stempels die 

H Stempel van een Fliermachine, 1912 

besteld zou worden, omdat voor de 
vervaardiging niet alleen enige nieuwe 
werktuigen nodig zouden zijn, maar ook 
het personeel met een 'bekwaam graveur' 
uitgebreid zou moeten worden 
De ouderwetse losse karakters waren 
namelijk van gegoten ijzer, doch die van de 
typenraderstempels zouden uit staal 
gestoken moeten worden, waarvoor een 
fraisbank nodig was 
Op 27 juni 1905 antwoordde de Directeur-
Generaal de Muntmeester 
'Ik heb de eer u mede te delen, dat het mijn 
voornemen is, om de stempels met 
typenraderen voortaan algemeen bi] de 
Dienst der Posterijen in te voeren 
Hiervoor komen twee systemen in 
aanmerking, nl het zg hamersysteem - een 
daarbij te gebruiken stempel is onder Uwe 
berusting - en het handstempelsysteem, 
waarbij een stempel volgens nevensgaand 
model wordt gebruikt Al naargelang van 
den omvang van het kantoor, zal een der 
beide systemen worden toegepast De 
handstempels behoren echter zodanig te 
worden vervaardigd, dat zij gemakkelijk in 
hamerstempels kunnen worden veranderd 
De kantoren zullen geleidelijk in het bezit 
worden gesteld van de nieuwe stempels en 
wel, indien uitbreiding van het aantal, of 
vervanging van de bestaande stempels 
nodig IS Zodra met het vervaardigen van 
bedoelde stempels wordt aangevangen, 
zullen geen dagtekeningstempels met losse 
karakters meer aan de kantoren worden 
verstrekt' [12] 
De beslissing was gevallen en het zou 
blijken dat geen verkeerde keuze was 
gedaan Omdat de Munt wegens technische 
voorzieningen niet in staat was op korte 
termijn stempels van het nieuwe model te 
leveren, werd ter bespoediging van de 
invoering contact opgenomen met de 
stempelfabriek van de Gebroeders Martin 
in Berlijn Deze Duitse firma ontving 
opdracht voor de aanmaak van 58 
dagtekeningstempels met typenraderen 
Deze exemplaren waren bestemd voor de 
kantoren Amsterdam, 's-Gravenhage, 
Rotterdam, Groningen, Haarlem, 
Leeuwarden, Leiden, Nijmegen en Zwolle 
De poststempelfabnek van de Munt werd 
in de loop van het jaar 1905 aangevuld met 
de nodige werktuigen en ingericht voor de 
nieuwe fabricatie Na verschillende 
proefnemingen was men in 1906 zover dat 
met de vervaardiging een aanvang kon 
worden gemaakt In overleg met de 
Directeur-Generaal werd nu een plan 
opgemaakt om de ongeveer 2500 
benodigde nieuwe stempels voor de post-, 
bij- en hulpkantoren aan te maken m een 
tijdsverloop van vijf jaar Een wekelijkse 
produktie van tien stempels zou dus 

noodzakelijk zijn 
Om dit mogelijk te maken werden nog 
twee staalgraveurs in dienst genomen 
De eerste stempel die gereed kwam was die 
voor het Amsterdamse bijkantoor 
Mercurius, de stempel 'Amsterdam 14', 
die aan het kantoor werd toegezonden op 
16 mei 1906 

I Stempel van de eerste in Nederland 
vervaardigde typenraderstempel 1906 

Daarna volgde in de maanden juni en juli 
de levering van stempels voor de kantoren 
te Cuyk, Eersel, Eysden, Hilversum, 
Hoorn, Mechelen Lb, Venlo, Zandeweer 
en Zandvoort (zie aanhangsel 1) Ze waren 
naar het Duitse voorbeeld vervaardigd en 
dus voorzien van gearceerde segmenten 
De stempelbeelden varieerden onderling in 
grootte Het was nog een tijd van 
proefnemingen Op 27 juni 1906 besliste 
de Directeur-Generaal dat, om de 
duidelijkheid van de afdrukken te 
bevorderen, bij de verdere aanmaak de 
segmentvormige arcering achterwege 
moest blijven (zie aanhangsel 2) 
Inmiddels waren de bij de firma Martin te 
Berlijn bestelde stempels in ons land 
ontvangen Voordat tot verzending aan de 
kantoren werd overgegaan werd de 
invoering van het nieuwe model officieel 
aan de kantoren bekend gemaakt in 
Dienstorder 292 van 28 juni 1906 
'De dagteekeningstempels voor de post- en 
hulppostkantoren zullen geleidelijk worden 
vervangen door zg typenraderstempels, 
namelijk stempels, waarbij de uur-, dag-, 
maand- en jaarkarakters op draaibare 
radertjes langs eene gemeenschappelijke 
as zijn aangebracht, zoodat bij dergelijke 
stempels geen losse karakters worden 
verstrekt De radertjes worden 
samengehouden en versteld door eene stift 
Aan het uiteinde van die stift is een knopje 
bevestigd, waarmede de stift uit den 
stempel kan worden losgedraaid Nadat de 
radertjes m den juisten stand zijn geplaatst 
wordt de stift weder in den stempel 
gebracht en vastgedraaid 
De stempels behooren minstens eens per 
dag met terpentijn of petroleum te worden 
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gereinigd; hiervoor zijn 
stempelpoetsborstels bij het Hoofdbestuur 
verkrijgbaar. Ook voor het reinigen van de 
overige naam- en dagteekeningstempels 
zijn die borstels te bezigen. Elk 
raderstempel is aan de onderzijde voorzien 
van een volgnommer, bij welke nommer de 
stempel in voorkomende gevallen, als bij 
vervanging of herstelling, behoort te 
worden aangeduid. Het aanbrengen van de 
volgnommers heeft hoofdzakelijk ten doel, 
de Directeuren in staat te stellen om meer 
dan tot dusverre op het gebruik van de 
stempels regelmatig toezicht te kunnen 
uitoefenen. Thans is, bij de menigvuldige 
klachten over stempeling, op kantoren 
waar meerdere beambten gelijktijdig met 
stempeling zijn belast, in den regel niet na 
te gaan, door wien de afdrukken zijn 
gesteld. Bij oordeelkundige 
werkverdeeling geven de volgnommers op 
de stempels in vele gevallen het middel aan 
de hand om te kunnen vaststellen, door 
welken beambte een stuk is gestempeld.' 
De Martinstempels zijn daarna aan de 
kantoren toegezonden (zie aanhangsel 3). 
Het is merkwaardig dat de stempels met 
arcering bij het publiek geen gunstig 
onthaal gevonden hebben. Het was het 
Duitse karakter van de stempel waaraan 
men zich stootte en dat tot kritiek 
aanleiding gaf. 'De Amsterdammer, 
Weekblad voor Nederland' schreef op 14 
oktober 1906: 
'Sedert enkele weken worden wij 
Nederlanders verrast door een vinding, die 
iets te denken en te vragen geeft. 
Ontvangen wij een brief uit Duitschland, 
dan ontwaren wij, dat de beide 
poststempels volstrekt gelijk zijn; de 
karteltjes, de kruisjes, het middenplaatje, 
de verdeling, ze zijn zóó eenerlei, als 
waren de stempels door ons post-bestuur te 
Berlijn besteld. Welke reden kan er voor 
Nederland bestaan om zijn stempel prijs te 
geven, waar dit voor het publiek tot nu toe 
aan de te stellen eischen voldeed?Zeker, 
men kan technisch ons stempel wijzigen, 
indien het gebreken heeft ons onbekend. 
't Doet er niet toe of men dat beproeft in 
Engelsche, Fransche ofDuitsche geest, of 
in de geest van welk land ook. Maar het 
behoud van een duidelijk te onderscheiden 
Nederlandsche stempel is toch niet te veel 
gevraagd'. 
Wij vermeldden al dat de Directeur-
Generaal reeds op 27 juni 1906 opdracht 
had gegeven om de segmentvormige 

J Stempel met gearceerde segmenten, maart 
1907 
Dezelfde stempel met gekapte arcering, juni 
1907 

arcering bij de verdere aanmaak 
achterwege te laten. Gedurende de 
maanden maart, april en mei van het jaar 
1907 werden de kantoren waar stempels 
met arcering in gebruik waren, gelast deze 
op te sturen naar de Munt die het gewraakte 
gedeelte eruit hakte. De aldus gezuiverde 
stempels hadden nu een Nederlands 
karakter gekregen. 
In augustus 1906 bleek dat de Munt 
achterstand had in de vervaardiging der 
nieuwe stempels en bovendien gedurende 
de eerstvolgende maanden slechts zes of 
zeven stuks per week zou kunnen 
afleveren. De Posterijen ontvingen het 
verzoek verdere bestellingen voor zover 
mogelijk op te schorten. 
Uiteraard doorkruiste deze onverwachte 
vertraging de plannen van de 
postadministratie, te meer nu de kantoren 
reeds waren ingelicht over de invoering 
van de stempels. Het gaf de Directeur-
Generaal aanleidmg om zich tot de minister 
te wenden met het verzoek de particuliere 
industrie te mogen inschakelen. De 
Minister van Waterstaat had hiertoe de 
medewerking nodig van zijn ambtgenoot 
van Financiën, waaronder de Munt 
ressorteerde, want er zou een gelegenheid 
geopend moeten worden om af te wijken, 
van de in 1903 tot stand gekomen regeling 
[13] waarbij de vervaardiging van 
dienststempels voor het Rijk aan de Munt 
was geconcentreerd. 
De Muntmeester, hierover gehoord, stelde 
voor dat slechts in geval van dringende 
behoefte machtiging zou worden verleend 
voor de aanmaak van een bepaald aantal 
stempels. 
Dit is geschied. Op voordracht van de 
Ministers van Waterstaat en Financiën 
kwam op 19 oktober 1906 een Koninklijk 
Besluit tot stand, waarin werd goedgekeurd 
dat de aanmaak van stempels voor de 
Dienst der Posterijen en Telegrafie 
gedurende de maanden oktober, november 
en december 1906 en januari 1907 zo nodig 
ook aan particulieren kon worden 
opgedragen. 
Deze bestellingen werden geplaatst bij de 
Stempelfabriek- en Graveerinrichting J. D. 
Posthumus te Amsterdam. Dit bedrijf was 
in staat om op korte termijn een groot 
aantal stempels te vervaardigen. 
Reeds in november 1906 werden de eerste 
door deze firma geleverde stempels aan de 
kantoren toegezonden. De laatste 
verzending vond plaats in april 1907. 
Bij de door de Munt en de firma Posthumus 
in deze periode vervaardigde stempels zijn 
verschillen in grootte, vorm en onderlinge 
afstand der letters waar te nemen. Over het 
algemeen zijn bij de Posthumusstempels de 
letters hoger dan bij die van de Munt of is 
de onderling afstand groter. 
Een complete lijst van de door de firma 
Posthumus vervaardigde stempels is 
opgenomen in aanhangsel 4, 
Het oorspronkelijk door de 
postadministratie opgemaakte plan om bij 
de Munt jaarlijks 500 typenraderstempels 
te bestellen is tenslotte niet uitgevoerd. 

K Stempel van een door de fa. J. D. Posthumus 
te Amsterdam vervaardigde typenraderstempel, 
1906 

Speciaal de kleine kantoren ontvingen dan 
pas een stempel van het nieuwe model 
wanneer de oude versleten was. 
Sommige kantoren hebben de oude 
stempels nog gebruikt tot in de twintiger 
jaren. Het bleek voorts dat de nieuwe 
stempels door hun degelijke constructie 
duurzamer waren dan de oude stempels 
met karakters, zodat zij minder spoedig 
vervangen behoefden te worden. 
Op grond hiervan werden de bestellingen 
aan de Munt na 1908 verminderd tot 
gemiddeld 400 stuks per jaar. 

Hamerstempels 
Naast handstempels heeft de firma 
Posthumus ook hamerstempels 
aangemaakt. Hierdoor was het mogelijk 
nog een andere manier van stempelen op de 
kantoren te introduceren. 
De hamerstempel heeft een lange steel, die 
haaks aan de stempel is verbonden. Er 
behoort een speciale stempellessenaar bij 
met een hellend vlak waarop telkens een 
aantal brieven wordt gelegd. Deze worden 
stuk voor stuk naar onderen geschoven. Zij 
komen dan op een horizontale rubberplaat 
die op hardsteen rust en waaronder zich 
weer een lap vilt bevindt. Met een losse 
veerkrachtige slag wordt de hamerstempel 
gehanteerd, die beurtelings een rechts 
geplaatst stempelkussen en een brief treft. 
De afgewerkte stukken worden met de 
linkerhand weer op een stapeltje gelegd 
(afbeelding 7). 
In mei 1907 werden voor een proefneming 
op grote schaal 52 kantoren van een 
hamerstempel en een lessenaar voorzien. 
Uit de in augustus op het Hoofdbestuur 
ontvangen rapporten bleek dat men, op één 
uitzondering na, op alle kantoren met de 
stempels zeer ingenomen was. Als 
voordelen werden genoemd de 
duidelijkheid van de afdrukken, wat te 
danken was aan het systeem van 
typenraderen, het bijna geruisloos 
stempelen, wat aan andere postale 
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werkzaamheden zeer ten goede kwam en 
de mogelijkheid van vlugger stempelen. 
Sommige kantoren achtten de Facee 
Schaeffer- of de Kragmachine niet meer 
nodig! Op grond van dit gunstige resultaat 
werd in november 1907 besloten het 
gebruik van de hamerstempels uit te 
breiden. 
De bijpassende lessenaars zijn later op 
speciale stempeltafels geplaatst waarvan 
het blad eveneens van hardsteen was 
vervaardigd. De stempelkussens [14] 
werden voortaan van vilt vervaardigd en 
ontvingen een onderlaag van rubber. Door 
deze maatregelen is het mogelijk geworden 
niet alleen het lawaai tot een minimum te 
beperken, maar ook het tempo van de 
stempeling op te voeren en de kwaliteit te 
verbeteren. Een stempelaar met enige 
routine doet gemiddeld 128 aanslagen per 
minuut. 
Op alle kantoren waar lang achtereen 
gestempeld moet worden zijn thans deze 
stempels in gebruik. 

uurkarakters 
volgnummers 
maandkarakters 
biffage-lijntjes 
De uurkarakters in de stempels voor de 
post- en voor de hulpkantoren waren 
vanouds verschillend. Bij de stempels voor 
de postkantoren behoorden achttien 
uurkarakters, terwijl bij de 
dagtekeningstempels voor de 
hulpkantoren, sinds de invoering ervan in 
1879, slechts vijf uurkarakters verstrekt 
werden. 
De dag was voor deze stempels dus 
verdeeld in vijf tijdvakken. Oorspronkelijk 
werd dit verschil in uuraanwijzing tussen 
stempels van post- en hulpkantoren ook in 
de typenraderstempels gehandhaafd. Tegen 
het einde van 1906 kwam men hierop terug 
en werd besloten dat voortaan de karakters 
voor alle kantoren dezelfde zouden zijn. 
Het opnemen van een volgnummer bleek 
voor de stempels van de hulpkantoren 

7 Hamerstempehng m de praktijk 

eveneens onnodig te zijn, zodat dit 
voortaan in het algemeen is weggelaten 
Het maandkarakter in de stempels was vóór 
1909 een Arabisch cijfer, na 1909 is het 
gewijzigd in een cijfer van het Romeinse 
model. 

In 1909 is een stempel ontworpen waarvan 
de buitenomtrek bestond uit verhoogde 
lijntjes, die ook in de segmenten waren 
aangebracht. Het doel van deze 
zogenoemde biffagelijntjes was de zegels 
op zodanige wijze te vernietigen dat 
hergebruik niet mogelijk was. Het was in 
deze tijd namelijk voorgekomen dat 
afzenders de postzegels op briefomslagen 
enzovoort met een stijfsellaag bestreken, 
waardoor het mogelijk werd dat de 
ontvangers de stijfsel met stempelafdruk 
konden wegsponzen en de zegels opnieuw 
gebruiken. 

De voor proef aangemaakte hand- en 
hamerstempel bleken bij gebruik op het 
postkantoor te 's-Gravenhage niet aan de 
verwachtingen te beantwoorden doordat de 
voor biffage bestemde segmenten niet 
boven het overige stempelvlak uitkwamen 
en zodoende evenmin door de stijfsel 
heendrongen. 
De stempels werden naar de Munt 
teruggezonden, met het verzoek om deze 
zodanig te verbeteren dat niet alleen de 
biffage bestemde segmenten uitsprongen, 
maar dat ook het randschrift van de stempel 
een enigszins schuine stand had. De 
tweede proef gaf het gewenste resultaat. 
De stempels zijn in ons land niet algemeen 
in gebruik genomen, wel waren zij 
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L Biffagestempel, 1910 

uitgangspunt voor de invoering van de 
biffagestempels in Nederlands-Indié in 
1913, in verband met een uitgebreide 
zegelfraude aldaar. 

Telegraafstempels 
In mei 1907 [15] was besloten om ook de 
dagtekeningstempels die op de 
telegraafkantoren in gebruik waren 
geleidelijk te vervangen door 
typenraderstempels. Zij dienden 
ondermeer voor het stempelen van de 
antwoordbewijzen en de te verzenden 
omslagen met telegrammen. Om de 
telegraafstempels te onderscheiden van de 
poststempels werd de plaatsnaam 
voorafgegaan door het woord 
'Rijkstelegraaf'. 
Het telegraaf kantoor te 's-Gravenhage 
ontving in juli de eerste nieuwe modellen. 
In deze stempels was het woord 
'Rijkstelegraaf' in de bovenrand en de 
plaatsnaam in de onderrand gegraveerd. 
De rand van de typenraderstempels was 
namelijk tot op dat moment in twee 
gedeelten gesplitst door een balk waarin de 
dag-, maand-, jaar- en uurkarakters 
geplaatst waren. Het aanbrengen van een 
lange plaatsnaam in deze stempels had 
door deze splitsing reeds eerder aanleiding 
tot moeilijkheden gegeven. Voor het 
bijkantoor van de Haagse 
Vredesconferentie, die in 1907 plaats 
vond, werd voor de eerste maal een 
stempel aangemaakt waarin de lange tekst 
in een ononderbroken rand rond de 
karakters was opgenomen. De stempel was 
hierdoor groter geworden. 

MDe eerste stempet waarin de tekst in een 
ononderbroken rand om de karakters is 
opgenomen, 1907 

Deze indeling werd voortaan ook toegepast 
voor de telegraafstempels, hetgeen 
mogelijk was omdat deze geen 
uuraanduiding bevatten. De stempels 
konden derhalve in de gebruikelijke 
afmeting worden aangemaakt. Een 
volgnummer was eveneens overbodig. In 
plaats hiervan werd een ster aangebracht. 
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(a) Tremstempel voor de heengaande richting, 
1912 

Treinstempels 
In 1907 bestond ook reeds het voornemen 
om het typenradersysteem toe te passen 
voor de postdienst in de treinen De eerste 
treinraderstempels kwamen gereed in de 
zomer van 1908 Evenals bij de 
telegraafdienst hadden zij een doorlopende 
rand waarin de plaatsnamen van het begin-
en eindpunt van de trein opgenomen 
waren Bovendien was in het onderste 
randgedeelte een verwisselbaar karakter 
geplaatst een cijfer voor de heengaande-
en een letter voor de teruggaande richting, 
oplopend in volgorde van de treinenloop 
Deze stempels zijn niet voor alle richtingen 
ingevoerd, want reeds in 1908 kwam het 
denkbeeld naar voren om voor de treinen, 
trams en boten een stempel te ontwerpen 
waarin verwisselbare naamblokjes zouden 
zijn opgenomen De conducteurs der 
Posterijen zouden dan voor de 
verschillende richtingen waarop zij 
werkzaam waren kunnen volstaan met een 
stempel 
In oktober 1909 leverde de Munt twee 
rechthoekige proefstempels met losse 
plaatsnaamblokjes af, een stempel voor de 
heengaande- en een voor de teruggaande 
richting Het denkbeeld om voor beide 
richtingen van eenzelfde lijn slechts een 
stempel te bezigen was opgegeven, omdat 
het bezwaar opleverde zowel de letters als 
de cijfers van de treinen in een stempel te 
verenigen Het geheel werd gevormd door 
twee losse blokjes met de datumaanduiding 
in het midden Het plaatsnaamblokje van 
het vertrekstation moest bovenin staan 
ledere conducteur zou voortaan kunnen 
volstaan met twee stempels en een houten 
doos met de daarbij behorende 
plaatsnaamblokjes Een grote verbetering, 
want er waren in deze tijd conducteurs die 
twaalf complete stempels in hun trommel 
moesten medenemen 
In 1910 werd besloten om dit type stempel 
algemeen voor de treinen, trams en boten 
in te voeren Onder de naam van 
blokstempels zijn zij thans nog 
ongewijzigd in gebruik 

N Telegraafstempel, 1908 
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(b) Tremstempel voor de teruggaande richting, 
1912 

Veranderingen in het 
stempelbeeld 
De dagtekeningstempels met typenraderen 
die op de postkantoren in gebruik waren 
gaven nog geen algehele bevrediging Er 
waren verschillende bezwaren De 
doorlopende balklijnen splitsten de ruimte 
voor het randschrift nog altijd in twee 
gedeelten wat, zoals we reeds zagen, voor 
het aanbrengen van lange plaatsnamen 
bezwaarlijk was Bovendien was het 
opgevallen dat de jaartalkarakters geen 
goede afdrukken gaven Ze werden veel 
minder vaak verwisseld dan de dag-, 
maand- en uuraanduiding en sleten dus 
sterker Werden ze vervangen dan waren 
de nieuwe karakters hoger dan de overige 
en kwamen deze laatste weer minder 
duidelijk over 
Er werd nu besloten voor de lange 
plaatsnamen stempels te doen aanmaken 
waarbij het randschrift geheel om de 
typenraderen geplaatst was, zoals bij de 
telegraaf- en treinstempels Hierdoor zou 
de balk korter worden zodat men met 
minder karakters - dus met een kleiner 
aantal radertjes - genoegen zou moeten 
nemen Daartoe werd het jaartal in de rand 
opgenomen en wel voluit aan de 
onderzijde Dit maakte dus de verstrekking 
van losse jaarkarakters noodzakelijk De 
uuraanduiding die nog altijd werd 
aangegeven door het begin en het einde van 
het uur, werd voortaan slechts aangegeven 
doro het begin, in plaats van 9-10 
V(oormiddag) dus 9 V, waarmee dan werd 
aangegeven het tijdvak van 9 00 tot en met 
9 59 uur Deze wijze van uuraanduiding 
was reeds in andere landen in gebruik 
Tenslotte werd, ter wille van een grotere 
eenheid in de stempels, bepaald dat het 
volgnummer altijd in het onderste segment 
moest worden opgenomen en dat het 
gehele stempelbeeld een middellijn van 
29 mm moest hebben 
Op 26 juli 1915 zond de Directeur-
Generaal aan 's Rijks Muntmeester een 
volledige beschrijving van het 

P Stempel volgens de voorschriften van 1915 

stempelbeeld, zoals dit voortaan verlangd 
werd [16] Voor kleine plaatsnamen is de 
rand later opgevuld met kruisjes 
De letters V en N kwamen te vervallen op 
15 mei 1927 bij de overgang tot de 
uuraanduiding 1 tot en met 24 

Rolstempel 
Op 11 september 1911 ontving de Munt 
opdracht tot aanmaak van een roterende 
naamstempel voor het postkantoor te 
's-Hertogenbosch, waarbij de volgende 
motivering was opgenomen 
'Door enkele uitgevers van op geregelde 
tijdstippen verschijnende nieuwsbladen 
worden op sommige postkantoren vellen 
met onder elkaar geplaatste gefrankeerde 
adressen ter afstempeling aangeboden Ter 
voorkoming van hinderlijk geraas, 
veroorzaakt door het stuksgewijze 
afstempelen van de op elk vel voorkomende 
frankeerzegels, zal, mede met het oog op 
de tijdsbesparing, welke daarmede wordt 
verkregen, een rolstempel goede diensten 
kunnen bewijzen' [17] 

De stempel kwam in oktober 1911 gereed 
en werd daarna aan de administratie 
toegezonden 
Hierbij werd voor het gebruik de volgende 
aanwijzing gegeven 
'De inktrol drukt met eigen zwaarte op de 
stempel Zij kan gemakkelijk opgeslagen 
worden en blijft door een veertje in dien 
stand staan Aldus kan door omdraaien 
van de stempel en door de inktrol over een 
inktplaat te rollen de eerste telkens van 
nieuw inkt worden voorzien 
Door beurtelings los- en aanschroeven der 
beide moeren aan weerszijden van de 
inktrol, zal bij lang gebruik kunnen worden 
voorkomen, dat de lijnen van de stempel 
telkens op dezelfde plaats de inktrol raken 
Worden deze moeren verder losgedraaid, 
dan IS op deze wijze de inktrol weg te 
nemen, bv om te worden voorzien van 
nieuw vilt' [18] 

In de stempelrol waren tussen evenwijdige 
lijnen vijf cirkels gegraveerd waarin 
telkens de plaatsnaam was opgenomen Bij 
een omwenteling werd dus vijf maal de 
plaatsnaam afgedrukt, waardoor een vlotte 
afstempeling van onder elkaar geplaatste 
frankeerzegels mogelijk was geworden 
Alvorens de stempel in te voeren wenste de 
Directeur-Generaal dat het blanco 
middengedeelte van elke cirkel voorzien 
zou worden van een verkort jaarcijfer, dat 
verwisselbaar in de rol bevestigd moest 
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8 Rolstempels Enkhutzen en Santpoort Station, 
1912 

worden. 
In 1912[19] werden de stempels op alle 
daarvoor in aanmerking komende kantoren 
in gebruik genomen (afbeelding 8). 
Oorspronkelijk zijn zij alleen gebruikt voor 
vóórafstempeling van frankeerzegels en 
vernietiging van spaarbankzegels; na 1925 
ook voor afstempeling van 
pakketpostkaarten en stukken van 
ongelijkmatige vorm. 
Rolstempels met dagtekening kwamen 
het eerst in 1927 in gebruik. 

J. Giphart. 

Noten 
1 
Bi) het samenstellen van het overzicht is gebruik gemaakt 
van de waardevolte gegevens die door de welwillende 
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2 
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een dagtekeningstempel gebruikt waarin de karakters 
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Voordien waren over het algemeen stempelborstels in 
gebruik 
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19 
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aanhangsel 1 

Door 's Rijks Munt vervaar 
gearceerde segmenten 

Amsterdam 14 
Amsterdam Centraal Station 
Amsterdam Centraal Station 
Cuijk 
Eijsden 
Eijsden 
Eersel 
Hilversum 
Hilversum 
Hoorn 
Mechelen Lb. 
Rotterdam Centraal Station 
Rotterdam Centraal Station 
Venlo 
Venlo 
Zandeweer 
Zandvoort 
Zandvoort 

digde dagtekeningstempels met 

(st. 1) 
(st. I) 
(st. 2) 
(st. 1) 
(st. 1) 
(st. 2) 
(st. 1) 
(st. 1) 
(st. 2) 
(st. 1) 
(st. 1) 
(st. 1) 
(st. 2) 
(st. 1) 
(st.2). 
(st. 1) 
(st. 1) 
(st. 2) 

Verstrekt 
16-05-1906 
16-08-1906 
16-08-1906 
12-07-1906 
23-06-1906 
23-06-1906 
5-07-1906 
5-07-1906 
5-07-1906 

23-06-1906 
23-06-1906 
16-08-1906 
16-08-1906 
12-07-1906 
12-07-1906 
23-06-1906 
19-07-1906 
19-07-1906 

Vervangen 
18-08-1914 
22-01-1910 
22-01-1910 
-
21-08-1913 
19-07-1949 
15-10-1918 
-
-
31-07-1916 
18-08-1914 
18-08-1914 
18-08-1914 
-
-
16-03-1923 

-02-1920 
1-06-1934 

De arcering is verwijderd in de maanden maart, april en mei 1907. 

aanhangsel 2 

Door 's Rijks Munt vervaardigde grote ronde 
dagtekemngstempels zonder 

Amersfoort Station 
Bergentheim 
De Bildt-Station 
's-Hertogenbosch 
Heerhugowaard 
Maastricht Station 
Nieuw-Dordrecht 
Rotterdam I 
Rotterdam 2 
Rotterdam 2 

arcering 

(st. 1) 
(st. 1) 
(st. 1) 
(st. 1) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 2) 

Verstrekt 
27-08-1906 

-08-1906 
4-12-1906 

-06-1906 
10-09-1906 
25-07-1906 
13-08-1906 
6-08-1906 
6-08-1906 

13-08-1906 

Vervangen 
18-08-1914 
7-02-1911 

18-08-1914 
18-08-1914 
18-08-1914 
19-08-1914 
18-08-1914 
18-08-1914 
18-08-1914 
18-08-1914 

Rotterdam 4 
Rotterdam 4 
Ter Apelkanaal 
Utrecht Station 
Utrecht Station 

aanhangsel 3 

Door de firma 'Gebr' 
dagtekeningstempels 

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Dordrecht 
Dordrecht 
Dordrecht 
Dordrecht 
's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Groningen 
Groningen 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Haarlem 

(st. 1) 
(st. 2) 
(st. 1) 
(st. 1) 
(st. 2) 

6-08-1906 
13-08-1906 
25-09-1906 
15-10-1906 
15-10-1906 

Martin te Berlijn vervaar 
met arcering 

(st. 1) 
(st. 2) 
(st. 3) 
(st. 4) 
(st. 5) 
(st. 6) 
(st. 7) 
(st. 8) 
(st. 9) 
(st. 10) 
(st. 1) 
(st. 2) 
(st. 3) 
(st. 4) 
(st. 1) 
(st. 2) 
(st. 3) 
(st. 4) 
(st. 5) 
(st. 6) 
(st. 7) 
(st. 8) 
(st. 9) 

Verstrekt 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 

13-07-1906 
13-07-1906 
13-07-1906 
13-07-1906 
13-07-1906 
13-07-1906 
13-07-1906 
13-07-1906 
13-07-1906 

(st. 10) 13-07-1906 
(st. 1) 
(st. 2) 
(st. 3) 
(st. 4) 
(st. 1) 
(st. 2) 

4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 

18-08-1914 
18-08-1914 
2-08-1916 

18-08-1914 
18-08-1914 

digde 

Vervangen 
26-08-1912 

1-03-1913 
26-06-1912 
25-06-1910 
26-08-1913 
20-04-1915 

-08-1907 
26-07-1912 
15-05-1916 

1-12-1909 
1-12-1909 

27-02-1913 
17-05-1915 
1-07-1909 
1-08-1917 

25-07-1916 
25-07-1916 
26-08-1912 
26-04-1935 

1-08-1917 

_ 
9-02-1914 
1-11-1909 
5-08-1916 

15-05-1914 
31-05-1915 
_ 
-



Haarlem 
Haarlem 
Leeuwarden 
Leeuwarden 
Leeuwarden 
Leeuwarden 
Leiden 
Leiden 
Leiden 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Zwolle 
Zwolle 
Zwolle 
Zwolle 

(st 3) 
(st 4) 
(st 1) 
(st 2) 
(st 3) 
(st 4) 
(st 1) 
(st 2) 
(st 3) 
(st 4) 
(st 1) 
(st 2) 
(st 3) 
(st 4) 
(st 1) 
(st 2) 
(st 3) 
(st 4) 
(st 5) 
(st 6) 
(st 7) 
(st 8) 
(st 9) 
(st 
(st 

10) 
1) 

(st 2) 
(st 3) 
(st 4) 

4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
4-08-1906 
7-08-1906 
7-08-1906 
7-08-1906 
7-08-1906 
7-08-1906 
7-08-1906 
7-08-1906 
7-08-1906 
7-08-1906 
7-08-1906 
7-08-1906 
7-08-1906 
7-08-1906 
7-08-1906 

30-03-1916 
-01-1948 

14-04-1913 
14-04-1913 
14-04-1913 
14-04-1913 
23-06-1913 
23-06-1913 

-11-1955 
23-06-1913 
18-08-1914 
18-08-1914 
18-08-1914 
18-08-1914 

-02-1919 
-02-1919 
-02-1919 
-02-1919 
-02-1919 
-02-1919 
-02-1919 
-02-1919 
-02-1919 

17-11-1920 
_ 
_ 
-
10-03-1925 

De arcering is door 's Rijks Munt verwijderd in de maanden maart. 
april en mei 1907 

aanhangsel 4 

Door de firma J. D. Posthumus te Amsterdam vervaardigde 
dagtelteningstempels 

Aalten 
Alkmaar 
Alkmaar (hamerstempel) 
Almelo 
Almelo 
Almelo 
Almelo (hamerstempel) 
Amersfoort 
Amersfoort 
Amersfoort 
Amersfoort 
Amersfoort (hamerstempel) 
Amersfoort Station 
Amsterdam 2 
Amsterdam 2 
Amsterdam 2 
Amsterdam 2 
Amsterdam 4 
Amsterdam Mercurius 
Amsterdam 17 
Andijk 
Apeldoorn 
Apeldoorn 
Apeldoorn 
Apeldoorn (hamerstempel) 
Arnhem (hamerstempel) 
Arnhem Driek Dw Str 
Arnhem Gr Markt 
Assen (hamerstempel) 
Barneveld 

(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 

(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 
(st 

Bergen op Zoom (hamerstempel) (st 
De Bildt Station 
Breda 
Breda 
Breda 

(st 
(st 
(st 

1) 
2) 
3) 
1) 
2) 
3) 
4) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
1) 
2) 
3) 
4) 
1) 
1) 
1) 

1) 
2) 
3) 
4) 
8) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 

2) 
3) 
4) 

Verstrekt 
17-11-1906 
10-01-1907 

1-02-1907 
10-01-1907 
10-01-1907 
31-12-1906 

-03-1907 
10-01-1907 
31-12-1906 
10-01-1907 
31-12-1906 

-03-1907 
11-02-1907 
17-11-1906 
17-11-1906 
17-11-1906 
17-11-1906 
10-01-1907 
11-02-1907 
10-01-1907 
10-01-1907 
17-11-1906 
17-11-1906 
17-11-1906 

-04-1907 
-02-1907 
-04-1907 
-04-1907 
-04-1907 

31-12-1906 
-04-1907 
-12-1906 

31-12-1906 
10-01-1907 
10-01-1907 

Vervangen 
-11-1937 
-07-1935 

26-07-1912 
17-11-1937 
17-11-1937 
17-11-1937 

-12-1923 
25-09-1948 
25-09-1948 
25-09-1948 
25-09-1948 
22-05-1912 
23-11-1921 

-10-1926 
27-03-1917 

-10-1926 
-10-1926 

-
25-03-1925 

-07-1938 
-

1-02-1916 
-09-1928 

15-07-1949 
21-04-1913 
-

7-06-1912 
-
26-01-1911 
23-01-1918 

-06-1909 
23-01-1918 

1-04-1930 
1-04-1930 
1-04-1930 

Breda (hamerstempel) (st 
Breukelen (st 
Dalfsen (st 
Delft (hamerstempel) (st 
Delft (st 
Delft (st 
Delft (st 
Delfzijl (st 
Deventer (st 
Dinther (st 
Doetinchem (st 
Doetinchem (st 
Doetinchem (st 
Doetinchem (hamerstempel) (st 
Dordrecht (hamerstempel) (st 
Dnel 
Eindhoven (st 
Eindhoven (st 
Eindhoven (st 
Eindhoven (st 
Eindhoven (st 
Eindhoven (hamerstempel) (st 
Eiden 
Enschede (hamerstempel) (st 
Enter (st 
Franeker (st 
Goes (hamerstempel) (st 
Gonnchem (hamerstempel) (st 
Gouda (hamerstempel) (st 
's-Gravenhage (st 
's-Gravenhage (st 
's-Gravenhage (st 
's-Gravenhage (st 
's-Gravenhage (st 
's-Gravenhage (st 
's-Gravenhage (st 
's-Gravenhage (hamerstempel) (st 
's-Gravenhage Station (st 
's-Gravenhage Hoofdbestuur (st 

(st 
's-Gravenhage v Limb Stir (st 
's-Gravenhage Z O B Singel (st 
's-Gravenhage 4 (st 
Groenlo (st 
Groningen (hamerstempel) (st 
Groningen Station (st 
Haarlem (hamerstempel) (st 
Haarlem Station (st 
Haarlem Station (st 
Haren (gron ) (st 
Heerenveen (hamerstempel) (st 
Heerhugowaard (st 
Heerlerheide 
Helder (st 
Helder (hamerstempel) (st 
Helmond (hamerstempel) (st 
's-Hertogenbosch (machine) (st 
's-Hertogenbosch 
(hamerstempel) (st 
Hillegom (hame'rstempel) (st 
Hilversum (hamerstempel) (st 
Hoensbroek 
Hoorn (hamerstempel) (st 
Houtnjk en Polanen 
Kampen (hamerstempel) (st 
Kampen (st 
Koog Zaandijk (hamerstempel) (st 
Leeuwarden (hamerstempel) (st 
Leeuwarden Station (st 
Leiden (hamerstempel) (st 
Maarssen (st 
Maastricht (hamerstempel) (st 

5) 
1) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
1) 
1) 
1) 
2) 
3) 
4) 
6) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

1) 
1) 
1) 
3) 
1) 
2) 
17) 
18) 
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-02-1907 
17-11-1906 
17-11-1906 

-02-1907 
-02-1907 
-02-1907 
-02-1907 

11-02-1907 
-02-1907 

17-11-1906 
31-12-1906 
10-01-1907 

-12-1906 
-04-1907 

6-01-1907 
-04-1907 

10-01-1907 
10-01-1907 
31-12-1906 
10-01-1907 
10-01-1907 

-03-1907 
-04-1907 
-03-1907 

17-11-1906 
-04-1907 
-03-1907 
-03-1907 
-03-1907 
-12-1906 
-12-1906 

19) 31-12-1906 
20) 
21) 

31-12-1906 
31-12-1906 

22) 31-12-1906 
23) 31-12-1906 
24) 
1) 
1) 
2) 
1) 
1) 
1) 
1) 
11) 
1) 
6) 
1) 
2) 
1) 
1) 
1) 

1) 
2) 
1) 
1) 

2) 
2) 
3) 

2) 

1) 
2) 
4) 
6) 
1) 
6) 
1) 
3) 

24-01-1907 
2-11-1907 

11-02-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 
31-12-1906 
31-12-1906 

-01-1907 
-02-1907 
-03-1907 

31-12-1906 
31-12-1906 
17-11-1906 
20-03-1907 
11-02-1907 

-12-1906 
17-11-1906 

-03-1907 
-04-1907 
-01-1907 

-04-1907 
-04-1907 
-04-1907 
-12-1906 
-04-1907 
-04-1907 
-04-1907 
-04-1907 
-03-1907 
-03-1907 

17-11-1906 
-04-1907 

11-02-1907 
-04-1907 

18-08-1916 
-11-1909 

18-09-1919 
_ 
_ 
_ 

-10-1918 
27-02-1913 
25-02-1936 

5-12-1916 
-

-01-1936 
23-02-1935 
25-06-1910 
15-05-1914 
-
-
-

-04-1926 
-
-
-
19-08-1910 
28-10-1949 
16-09-1912 
13-07-1914 
13-03-1920 

2-10-1914 
1-07-1909 
1-07-1909 
1-07-1909 
1-07-1909 

15-06-1914 
-
16-11-1911 
26-08-1912 
10-07-1918 
10-07-1918 
-
-

-05-1934 
9-03-1950 

13-07-1914 
-
-
26-07-1920 
10-01-1933 
6-05-1935 

27-03-1917 
5-12-1918 

-
-04-1909 
-02-1910 

10-03-1915 
-

17-03-1910 
1-08-1912 
-11-1928 

4-09-1920 
31-10-1914 
16-06-1910 
24-06-1920 
17-03-1949 

-07-1917 
22-02-1913 

5-12-1916 
-
23-03-1921 
30-03-1916 
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Maastricht Station 
MechelenLb. 
Meerssen 
Meppel (hamerstempel) 
Middelburg (hamerstempel) 
Mijdrecht 
Mill 
Neuzen 
Nijkerk 
Nijmegen (hamerstempel) 
Nijmegen Station 
Noordwijk a/Zee 
St. Oedenrode 
Oisterwijk 
Oosterbierum 
Pannerden 
Purmerend 
Purmerend 
Renkum 
Renkum 
Renkum 
Renkum 
Roermond (hamerstempel) 
Roermond 
Roosendaal 
Roosendaal (hamerstempel) 
Rossum 
Rotterdam (hamerstempel) 
Rotterdam N. Binnenweg 
Rotterdam G. Singel 
Rotterdam G. Singel 
Rotterdam Kruiskade 
Rotterdam Kruiskade 
Scheveningen 
Scheveningen 
Scheveningen 
Scheveningen 
Scheveningen (hamerstempel) 
Schiedam 
Schiedam (hamerstempel) 
Schoonhoven 

(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 3) 
(St. 2) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 10) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 1) 

(St. 1) 
(St. 2) 
(St. 2) 
(St. 3) 
(St. 4) 
(St. 5) 
(St. 1) 
(St. 2) 
(St. 1) 
(St. 2) 
(St. 1) 
(St 12) 
(St. 1) 

(St. 2) 
(St. 1) 
(St. 2) 
(St. 1) 
(St. 2) 
(St. 3) 
(St. 4) 
(St. 5) 
(St. 2) 
(St, 3) 
(St. 1) 

11-02-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 
20-03-1907 

-04-1907 
31-12-1906 
2-11-1907 
7-11-1906 

31-12-1906 
-04-1907 

31-12-1906 
-12-1906 

31-12-1906 
-04-1907 

10-01-1907 
31-12-1906 
31-12-1906 
31-12-1906 
11-02-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 

-03-1907 
-04-1907 

11-02-1907 
-05-1907 

11-02-1907 
-02-1907 

11-02-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 

-03-1907 
31-12-1906 

-04-1907 
17-11-1906 

8-12-1921 
-
22-05-1912 

-07-1909 
-
-

3-06-1919 
26-01-1911 
12-06-1922 
7-07-1915 

-
-

6-12-1948 
1-08-1917 

23-06-1925 
-
-
-
-
-

-10-1955 
-
13-10-1910 
-
31-12-1924 
-
10-03-1915 
30-09-1913 
-
-
-

1-03-1923 
1-03-1923 

28-10-1945 
28-10-1945 
28-10-1945 
28-10-1945 
22-02-1912 
25-06-1928 
22-05-1912 
15-05-1916 

Schoonhoven 
Schoonhoven 
Sneek (hamerstempel) 
Soesterberg 
Stadskanaal 
Strijen 
Ter Apel 
Tiel 
Tilburg 
Tilburg 
Tilburg (hamerstempel) 
Tilburg Wilh. Park 
Uithuizen 
Utrecht (hamerstempel) 
Utrecht Station 
Utrecht Station 
Utrecht Cath. kade 
Vaals 
Vaals 
Veenhuizen 
Veghel 
Velp Gld 
Venio 
Venlo (hamerstempel) 
Venlo Station 
Vlaardingen (hamerstempel) 
Vlissingen (hamerstempel) 
Waalwijk 
Wageningen 
Wageningen 
Weert 
Weesp 
Westervoort 
Westzaan 
Workum 
Zaandam 
Zaandam (hamerstempel) 
Zeddam 
Zutphen (hamerstempel) 
Zwolle (hamerstempel) 

(St. 2) 
(St. 3) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 4) 
(St. 5) 
(St. 6) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 9) 
(St. 1) 
(St. 2) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 2) 

(St. 1) 
(St. 2) 
(St. 4) 
(St. 6) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 3) 
(St. 1) 
(St. 1) 
(St. 2) 
(St. 1) 
(St. 1) 

(St. 1) 
(St. 2) 
(St. 1) 
(St. 2) 

(St. 4) 
(St. 6) 

17-11-1906 
17-11-1906 

-04-1907 
17-11-1906 
17-11-1906 
17-11-1906 
31-12-1906 
28-01-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 

-03-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 

-02-1907 
11-02-1907 
11-02-1907 

-04-1907 
-04-1907 
-04-1907 
-04-1907 

17-11-1906 
11-02-1907 
31-12-1906 

-04-1907 
-04-1907 
-01-1907 
-03-1907 
-04-1907 
-04-1907 
-04-1907 

17-11-1906 
-04-1907 
-04-1907 

17-11-1906 
17-11-1906 
31-12-1906 

-04-1907 
-04-1907 
-03-1907 
-03-1907 

-
24-09-1915 

-10-1928 
-

2-08-1950 
27-05-1927 
25-11-1949 
18-03-1918 
17-03-1911 
22-02-1913 

-01-1928 
-
15-05-1917 
-
-

1-12-1909 
-11-1926 
-11-1926 
-04-1952 

10-03-1915 
22-02-1913 

2-06-1945 
16-03-1911 
-
28-04-1913 
5-12-1916 

16-02-1948 
-
-
26-07-1909 
-
15-03-1939 
17-05-1915 
-

-05-1927 
28-08-1911 

6-10-1950 
16-03-1911 
15-06-1914 

Enige literatuur 
betreffende de behandelde stempels 

(De titels zijn in chronologische volgorde gegeven) 

S Gille Heringa, Nederlandsch Jaarboekje der Posterijen 
voor 1871/72, blz 256^ 

C J Beelenkamp, Het Nederlandsche Post- en 
Telegraafwezen in vergelijking met dat van andere landen, 
blz 98-101 (Rotterdam, 1897) 

Machines for stamping letter-post articles on despatch and 
arnvai m the Un.ted States of America and-<n Canada 
In L'Union Postale, 23 (1898), blz m -112 

De nieuwe Haagsche stempel 
In De Post- en Telegraafwereld, 6 (1901). blz 95, 136 

Dr Bergmann, Neue Entwertung der holländischen Marken 
durch Versengen 
In Deutsche Briefmarken-Zeitung, 12(1901), blz 156-157 

Handleiding tot het gebruik van de stempelmachine 
(systeem C M Facee-Schaeffer) ('s-Gravenhage. 1906) 

Stempelmachines in Duitschland 
In Tijdschnft voor Postenjen en Telegrafie, 24 (1908), blz 
131-132 

De Krag-stempelmachine 
In Tijdschnft voor Posterijen en Telegrafie, 27 (1911), blz 
127 

J Eggink Dzn, Album en gedenkboek der Nederlandsche 
Postenjen, blz 162-165 (Almelo, 1911) 

Various small machines m use in the postal service of the 
United States of America 
In L'UnionPostale, 44(1919), blz24 

L Schneider, Faust- und Hammerstempel 
In L'Unton Postale, 52 (1927) blz 146-152 

G W A de Veer, De drukwerkrolstempel 
In Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 6 (1927), blz 
149, 197 

A M Benders, De Nederlandsche machinestempels 
In De Philatelist, 2 (1927) blz 33-36, 4 (1929), blz 229, 258, 
285, 5(1930), blz 7-10 

H Lampe Fzn, De blokstempels(type 1910) van spoorweg-, 
tram- en boottrajecten 
In Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 7(1928), blz 
30,67, 194 

A M Benders, Het Brandstempel 'Vuicanus' 
In Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 7 (19281, blz 
108 

J M Riddenkhof, Efficiency bij den postdienst 
In PTT-Nieuws, 1 (1931/32), blz 2, 17, 33, 56, 61, 77, 89, 
105, 117. 133. 157 

O M Vellinga, De poststempels van Nederland, 1676-
1915(Haarlem, 1932) 

A W Brave A Bzn, lets over stempelmachmes 
In Postzegelkunde en Poslwezen, blz 204-209 
(Rotterdam, 1932) 

A M Benders, De Flier-machmestempels van Rotterdam 
In Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 12 (1933), blz 
128, 150 

A M Benders, De Flier-machinestempels van Amsterdam 
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TOONKUNST JUBILEERT 
GOUDA RESTAUREERT 

Lichte teleurstelling dat er niet, zoals in 
1931, een zelfstandige serie Goudse-
Glazenzegels is gekomen, maar toch 
dankbaarheid voor de gedeelde tweede 
plaats in de jaarlijkse serie 
Zomerpostzegels 1979, viel te beluisteren 
in het dankwoord van de heer G H. van 
Nieuwpoort, voorzitter van het college van 
kerkvoogden van de Nederlandse 
Hervormde Gemeente te Gouda, bij de 
officiële aanbieding in de St. Janskerk. 
Bijzonderheden over het tot stand komen 
van de serie 'Goudse Glazen' onthulde 
staatssecretaris mevrouw drs. N. Smit-
Kroes in haar toespraak, die voor 
postzegelverzamelaars bijzortder 
interessant was. In 1931, zo zei zij, 
stonden postzegels op het programma ten 
bate van een Nederlandse deelneming aan 
de Olympische Spelen van 1932 in Los 
Angeles. Het verzoek daartoe lag al drie 
weken bij het kabinet toen het 'Fonds tot 
Herstel van de Goudsche Glazen' een 
beroep op de minister van Waterstaat deed. 
Twee dagen na het gereedkomen van de 
ministeriele afwijzing - motivering: 1. 
geen ruimte in het programma 1931 en 2. 
'blijkens uw schrijven bestaat noch van de 
zijde der Protestanten, noch van die der 
Katholieken, bijzondere belangstelling 
voor de door U bedoelde glazen' - liet 
minister-piesident Ruijs de Beerenbroeck 
weten 'dat de Ministerraad heeft beslist dat 
niet kan worden voldaan aan het verzoek 
van het Nederlandsch Olympisch Comité 
om de uitgifte te bevorderen van een serie 
bijzondere postzegels, ten bate van de 
uitzending van Nederlandsche deelnemers 
aan de in 1932 te Los Angeles te houden 
Olympische Spelen'. 

Die brief kwam op 30 december bij PTT 
aan en nog op de laatste dag van het jaar 
werd een ontwerp gemaakt voor een 
voorstel van de directeur-generaal aan de 
minister van Waterstaat, dat op 9 maart 
1931 zijn weerslag vond m een toezegging 
aan 'Gouda'. 

Minder gelukkig met deze onverwachte 
ontwikkeling was de ontwerper Piet Zwart, 
die op 28 april de opdracht kreeg met de 
mededeling 'Het ligt in de bedoeling deze 
zegels, welke in juni aanstaande zullen 
moeten verschijnen, in twee 
frankeerwaarden te doen aanmaken, 
namelijk 1 'A en 6 cent.' 
Hij heeft het binnen de gestelde tijd dan 

ook niet gehaald. Tot enkele dagen vóór de 
vele malen uitgestelde uitgifte . . 1 oktober 
1931 - moesten er nog een paar perforaties 
gewijzigd en vlekjes worden weggewerkt. 
Desondanks, aldus de staatssecretaris, zijn 
deze zegels filatelistische 'voltreffers' 
geworden en wereldberoemd. Na afloop 
van de uitgifte kon, na aftrek van de kosten 
wegens ontwerp, aanmaak enzovoort, die 
ƒ 1791,297' bedroegen, in 1932 aan het 
fonds een bedrag worden uitbetaald van, 
zegge/ 9.939,59. 
Nu ontving de heer Van Nieuwpoort 
ƒ 40.000,- voor een permanente 
tentoonstelling van de kartons met de 
ontwerpen voor de wereldvermaarde 
gebrandschilderde ramen in de St. 
Janskerk, uit handen van mr. H. W. 
Bloemers, voorzitter van de Stichting 
Comité voor de Zomerpostzegels. 
Ook Wouter Paap, directeur van de 

Wouter Paap neemt ingelijste veldelen van de 
twee muziekzegels mt de serie Zomerpostzegels 
1979 aan van mevrouw N Smit-Kroes Rechts 
mr. H. W Bloemers, voorzitter van het 
stichtingsbestuur Comité voor de 
Zomerpostzegels Op de achtergrond leden van 
Toonkunst Caeciha die van W A Mozart het 
Ave Verum en Laudate pueri, alsmede drie 
koralen uit de Matthaeus Passion van J S Bach 
hadden gezongen (foto Hans Akkersdijk). 

Maatschappij tot Bevordering der 
Toonkunst, die het dankwoord sprak mede 
namens de Restauratiecommissie, sprak 
naar het hart der verzamelaars. Hij 
herinnerde aan de eerste serie 
Zomerpostzegels van 1935, waarvan twee 
waarden de portretten dragen van de 
toonkunstenaars Alphons Diepenbrock en 
Jan Pieters Sweelinck. 
Het samenzijn in deze toepasselijke 
omlijsting werd opgeluisterd door zang van 
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Toonkunst Caecilia uit Gouda, onder 
leiding van dirigent Bob Brouwer, begeleid 
door orgelspel van Klaas Boersma, terwijl 
de beiaardier op het carillon van de St. 
Janskerk de compositie'Klokkenfeestmuziek 
voor toonkunst' van Wouter Paap 
ten gehore bracht. 
Burgemeester Chr. van Hofwegen ontving 
de genodigden na afloop in de trouwzaal 
van het stadhuis 

De Zomerpostzegelactie van het vorig jaar 
heeft/ 1.504.000,-opgebracht, waarvan 
een 25-tal landelijke instellingen heeft 
geprofiteerd. Daarbij is bijvoorbeeld de 
Stichting Ruilbureau voor gehandicapte 
verzamelaars 'Ons Trefpunt', die een gift 
heeft ontvangen om haar voorlichting te 
verbeteren. Een vouwblad van het comité 
laat weten: hoe meer Zomerzegels er in een 
provincie worden verkocht, hoe meer geld 
voor die provincie beschikbaar komt, want 
het wordt niet alléén verdeeld volgens 
oppervlakte en aantal inwoners, maar ook 
op basis van het bedrag dat een provincie 
aan verkochte Zomerzegels heeft 
opgeleverd. 
Er zijn ook prentbriefkaarten en 
correspondentiekaarten, alsook 
maximumkaarten (per stel ƒ 7,50) en 
eerstedagenveloppen (per stuk ƒ 4,75) bij 
het comité verkrijgbaar (afbeeldingen). 
De Goudse Restauratiecommissie heeft in 
een oplage van vierduizend stuks 
enveloppen aangemaakt, die zijn voorzien 
van een rood lakzegel met stempel van de 
kerk (per stuk ƒ 7,50) of van een afdruk 
van het handstempel van de kerk (per stuk 
ƒ 3,50) met het Inschrift Sigillum 
Ecclesiae Goudanae. De gehele oplaag is 
inmiddels uitverkocht. 

INGEZONDEN 
Reacties op de Antillen en Indonesië 
Wi] ontvingen twee brieven als weerwoord 
op de bijdragen van V. Esbensen uit 
Toronto en Frater Regis van Curagao: 
ANTILLEN 

1. De Antilliaanse Posterijen geven reeds 
sinds het begin van deze eeuw 
postzegelbotkjes uit. Deze boekjes zijn 
niet bestemd voor postzegelautomaten 
maar voor loketverkoop. Weliswaar wordt 
een proef genomen met de verkoop van 
boekjes via automaten, doch dit betekent 
nog niet dat alle boekjes nu voortaan via 
automaten verkocht zullen worden. 
Naar wij vernemen, is dit in andere landen 
ook niet het geval. Naar bijvoorbeeld de 
Zweedse Postadministratie ons mededeelt 
wordt ook daar slechts een zeer gering 
percentage van de boekjes via automaten 
verkocht. 

2. Het is niet duidelijk waarom iemand 
veel geld zou moeten uitgeven om alle 
combinaties uit de postzegelboekjes te 
kopen. Wanneer men van ieder boekje één 
exemplaar aanschaft is de verzameling 
reeds compleet. 

3. Door het maken van propaganda tracht 
ons agentschap de verkoop van 
Antilliaanse zegels zoveel mogelijk uit te 
breiden en te bevorderen. 
Over de motieven, welke Frater Regis 
heeft, om te trachten, tegenzin te creéren 
tegen het verzamelen van de zo mooie 
Antilliaanse zegels kunnen wij slechts in 
het duister tasten. Het Antilliaanse belang 
schijnt ons hiermede niet gediend. 
INTERNATIONAL PHILATELIC 

AGENCIES. 

Indonesië 
1. de Indonesische postzegelboekjes zijn 
niet bestemd voor postzegelautomaten 
maar om aan het loket verkocht te worden. 

2. Deze eerste boekjes van Indonesië zijn 
zowel in Jakarta als in Bandung aan de 
loketten verkocht. Toen de voorraad ten 
einde liep is bepaald dat per persoon 
slechts enkele boekjes afgegeven mochten 
worden, teneinde zoveel mogelijk 
personen in de gelegenheid te stellen, de 
boekjes te verwerven. 

3. Teneinde in de toekomst plaatsing van 
onjuiste berichten te voorkomen, verzoek 
ik u, mij in dergelijke gevallen om 
commentaar te vragen alvorens tot opname 
wordt besloten. 
De boekjes zijn nu reeds een klein jaar 
verkrijgbaar en tot nu toe kon iedereen die 
een exemplaar wilde aanschaffen geholpen 
worden. 
i.o. DRS. H. J. VAN REUEN 
Agent der Indonesische Posterijen in 
Nederland. 

PERSONALIA 
APS-ambassadeur: A. de Vries 
De American Philatelic Society heeft de 
heer Anne de Vries, postzegelhandelaar te 
Amsterdam, benoemd tot 'ambassadeur 
van de American Philatelic Society' 
wegens zijn inspanningen om nieuwe leden 
voor deze grootste organisatie van 
Amerikaanse verzamelaars te winnen. Hij 
ontving een oorkonde met het A.P.S.-
embleem, ondertekend door voorzitter 
John. E. Foxworth Jr. 

M. A. Manuskowski overleden 
Op hoge leeftijd is op 24 maart 1979 in 
's-Gravenhage overleden de 
postzegelhandelaar M. A. Manuskowski, 
die niet alleen bekend was door de 'winkel 
van Manus' in de Wagenstraat, maar als 
houder van het agentschap voor de Benelux 
van de posterijen van Israel In die 
kwaliteit toonde hij zich een warme 
pleitbezorger van alles wat met de jonge 
staat te maken had. In verzamelaarskringen 
had hij zich met zijn beminnelijke aard vele 
vrienden verworven. Hij ruste in vrede. 

H. J. Kleer erelid van de Studiegroep 
China Filatelie 
De heer H. J. Kleer, mede-oprichter en 
jarenlang voorzitter van de studiegroep 
China Filatelie is ter gelegenheid van het 
tweede lustrum van dit gezelschap 
benoemd tot erelid. Deze benoeming ligt in 
het verlengde van de benoeming tot erelid 
van C. Mulder, de man die zich tien jaar 
geleden bij de toenmalige bondssecretaris 
e . G . van Veenendaal opgaf als 
initiatiefnemer om een studiegroep voor de 
China-filatelie op te richten. Hij werd bij 
het eerste lustrum tot erelid benoemd. 

Mr. H. W. Bloemers verlaat het Comité 
voor de Zomerpostzegels 
Mr. H. W. Bloemers heeft afscheid 
genomen als voorzitter van de Stichting 
Comité voor de Zomerpostzegels, waarvan 
hij jarenlang voorzitter is geweest. Hij 
stelde bij het aanvaarden van de 
Zomerpostzegels 1979 in Gouda zijn 
opvolger aan het publiek voor. 
Het is mr. O. W. A. baron van Verschuer 
uit Beesd, bekend als oud-voorzitter van de 
Christelijk Historische Unie. 
Mr. Bloemers was laatstelijk Commissaris 
van de Koningin in de provincie Gelderland. 

Interview M. de Meijer 
De heer M. de Meijer, lid van het 
Dagelijks Bestuur van het Maandblad, is in 
zijn kwaliteit van secretaris van de 
Stichting Filatelie geïnterviewd door 
Elseviers Weekblad naar aanleiding van de 
postzegelenquête die de PTT voornemens 
is te houden. 
De heer De Meijer noemde Zwitserland en 
Oostenrijk als voorbeeld van landen die, 
wat de kwaliteit van hun postzegels 
aangaat, met kop en schouders boven 
Nederland uitsteken. 
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VUFUG 
JAAR 

GELEDEN 
(Uit het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie van Mei 1929) 

Nieuwe zegels 
Omstreeks 13 April verscheen de 10 cent 
in de violette kleur van de vroegere 
7 / cent, afwerking als de andere waarden 
- Op 20 April verschenen de 10 cent violet 
en de 60 cent zwart met vierzijdige 
rolperf oratie 
Een nieuwe roltandingmachine. 
De juist verschenen 10 en 60 cent 
rolperf oratie zijn getand met een nieuwe 
perforeermachine Bij de vroegere waarden 
gebruikte men een machine voor normale 
kamperforatie, waarbij het noodige aantal 
pinnetjes uit de kam was weggenomen Nu 
heeft men een machine voor gewijzigde 
kamperf oratie voor de roltanding ingericht, 
zoodat een tanding ontstaan is die wij bij de 
gewone zegels Gl zouden noemen De 
bovenrand van de vellen is geheel 
ongeperforeerd gelaten, de tanding loopt in 
den linker velrand door, en over een 
afstand van vijftien gaatjes in den 
onderrand 

NEDERLANDSCH-INDIE 
De plaatfout bij de 20 cent Jubileum. 
Over de in het vorig nummer in het stukje 
van den heer Scheepmaker genoemde 

plaatfout van de 20 cent Jubileum 1923 
(een blauwe punt in het waardeschildje 
voor het getal '20') ontvingen wij de 
volgende mededeeling van den heer 
Waller '— kan ik U mededeelen dat de 
bedoelde plaatfout, n 1 een stip voor het 
cijfer 20, op alle vijf platen voorkomt De 
20 cent is, zoals bekend, gedrukt in vellen 
van negentig zegels, negen rijen van 10 
De plaatfout komt viermaal voor per vel, 
en wel vijfde rij, nrs 5 en 10, en negende 
rij, nrs 5 en 10 Het Postmuseum is in het 
bezit van de vijf plaatnummers, en het 
zegel dat zich boven het plaatnummer 
bevindt heeft die fout (onderste rij, zegel 
5) Vroeger verzameling Waller ' - De 
heer Scheepmaker had ongeveer een op de 
twintig zegels met de plaatfout gevonden 

SURINAME 
Op het hellend vlak. 
Lang artikel van H J L de Bie, 
Paramaribo, over de zogenoemde Calico-
zegels van Suriname (de 2 / cent zwart en 
geel van 1892), waarbij hij zijn 
instemming betuigt met een artikel in het 
'West-Indie-nummer' van 'De Philatelist', 
dat nog eens de aandacht er op vestigt dat 
de ongetande zegels op niet regulaire wijze 
in het verkeer zijn gekomen en derhalve uit 
de catalogi geweerd behoren te worden 
Hij gaat verder in op een ander artikel in 
dat nummer, namelijk over een 
'merkwaardig blokje' van Suriname, een 
blok van vier (rechteronderhoek van het 
vel) van de dubbeldruk 2 / CENT op 
50 cent van 1892, met twee zegels getand 
11/ 12, een rariteit van de eerste rang - als 
alles goed was' Maar De Bie toont aan dat 
dit blok afkomstig is van misdrukken, die 
nooit door de post zijn verkocht, en dus 
waardeloos 
Hij citeert de heer J E Bohlmeyer, die al 

in het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Postzegelkunde van Maart 1899 voor deze 
misdrukken heeft gewaarschuwd en haalt 
verder een brief uit Suriname in dat 
nummer aan 'Eindelijk zegt hij, dat de 
veiling van de misdrukken, die op 
Kerstdag plaats had, een tegenvaller was, 
hij vindt het onnoodig zich met een 
omstandig verhaal te vermoeien en gelooft, 
dat het meer dan voldoende is, als de 
verzamelaars weten dat men besteedde 
voor 100 stuks (een vel) 2 / op 50 cent 
ƒ 105,-, 50 stuks (halfvel) 27 op 50 cent 
ƒ 5 4 , -
We moeten het dus allen erover eens zijn, 
dat deze zegels met dubbeldruk uit alle 
catalogi behooren te worden geweerd 
Noot redactie 1979 wat met wegneemt 
dat deze misdrukken, evenals de ongetande 
Calico-zegels, zelfs nog in de Speciale 
Catalogus van 1979 worden opgenomen, 
de meeste met forse prijzen, zonder dat er 
ook maar met een woord wordt vermeld dat 
deze zegels drukuitschot zijn ) 
De drukwerkrolstempel. 
Uitvoerige, bijgewerkte lijst van deze 
stempels van J de Vries Jr , 
Wilhelminadorp 
(Adv ) A H J Vos, Paramaribo, biedt 
aan Kroontjesserie Suriname met de 
porten, ong ofgebr ƒ 5 3 , - Port 10 op 
50 cent type II, ong of gebr ƒ 24,-

A. M. Benders 

BOEKENPLANK 
Stads- en dorpsgezichten 
Dit IS het zesde fotovouwblad in een reeks 
waarvan al 300 000 exemplaren aan 
aanvragers zijn toegezonden Het zijn de 
volgende titels, die aardige bijzonderheden 
kunnen bevatten voor thematische 
verzamelaars 1 Vechten voor molens, 2 
Boerderijen, 3 Kastelen en buitenplaatsen, 
4 Kerken en 5 Woonhuizen 
monumenten Inmiddels zijn de zes bladen 
in boekvorm verschenen 
Uitgever Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, afdeling Voorlichting, 
Broederplein 41, Postbus 1001, Zeist 

Speciaal Katalogus Kombinaties uit 
automaatboekjes Nederland 79/80, K. 
Janssen/H. van Apeldoorn 
De tweede editie van deze catalogus is nu 
in kwartoformaat op 53 bladzijden 
verschenen In de inleiding wordt uitvoerig 
uiteengezet hoe en hoe ver combinaties 
gespecialiseerd verzameld kunnen worden 
Daarbij komen aan bod gom- en 
papiersoorten, typen andreaskruizen, 

ultravioletbelichting en moderne begrippen 
als drukwijzen en rastertypen De prijzen 
lopen door de bank van een dubbeltje tot 
ƒ 25,-, maar er zijn uitschieters naar 
ƒ 100,- en een enkele naar ƒ 200,-
Het boekje is keurig en overzichtelijk 
gedrukt, maar de geplakte rug -
gelumbeckt - zal de bladen met lang 
vasthouden De samenstellers zouden er 
goed aan doen de voorkeursspelling te 
gebruiken en catalogus, combinaties en 
cilinder te schrijven, om enkele hinderlijke 
moderniteiten te signaleren 
Uitgegeven door de samenstellers p/a 
Postbus 1368, 6501 BJ Nijmegen Prijs 
(onveranderd) f 7,50 

ISLANDSKE POSTSTEMPLER 1 -
Den Danske Periode 
S. H. Thorsteinsson 
Op 27 bladzijden machineschrift heeft de 
bekende IJslandse filatelist Sigurdur 
Thorsteinsson een gedocumenteerde 
geschiedenis samengesteld van het gebruik 
van Deense stempels op IJsland tot 1873, 
te beginnen met een koninklijk besluit van 
koning Chnstiaan VII van 1776, dat in 

1782 in druk verscheen Enkele stempels 
worden op brieven of zegels afgebeeld en 
alle gecatalogiseerde afstempehngen zijn 
geprijsd De tekst is Deens en als de 
gebruiker dat hardop leest dan blijven er 
weinig begnpsmoeilijkheden over 
Uitgever Frost Forlag Importeur 
Scandinavian International Philately, 
Postbus 8042, Rotterdam Prijs f 5,80 
(inclusief f 0,80 porto) 

Recordopbrengst toeslag Rode Kruis 
De zegel en het velletje met drie zegels 
voor het Rode Kruis, die op 22 augustus 
van het vorig jaar werden uitgegeven met 
toeslag hebben bijna tweemaal zoveel 
opgebracht als de Rode-Kruisserie van 
1972 De verkochte aantallen 
Zegels 2 892 582 
Velletjes (van drie zegels) 1 811 070 
PTT heeft, na aftrek van de kosten, aan het 
Nederlandsche Roode Kruis een bedrag 
overgemaakt van ƒ 1 883 264,42, bijna 
het dubbele van de opbrengst in 1972 
ƒ99 741,88 
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GESCHIEDENIS V/H 
POSTZEGELS 

Het Literarisches 
Museum 
In de ontwikkeling van het verzamelen 
heeft het Literarisches Museum een 
belangrijke rol gespeeld. Het was geen 
museum maar een boekhandel in Leipzig. 
Op de naam van het Literarisches Museum 
staat een hele rij catalogi en albums, te lang 
om op te noemen. Deze publikaties dateren 
uit de jaren 18621870. 
Dit grote aantal is het gevolg geweest van 
het feit dat het Literarisches Museum een 
paar maal in andere handen is overgegaan. 
De eerste eigenaar was de uitgever van het 
eerste Duitse postzegelalbum: G. Wuttig. 
De volgende eigenaren waren Gustaf 
Bauschke, daarna Julius Kümmel waarna 
de gebroeders Senf zich over de zaak 
ontfermden. 

Gustaf Bauschke 
Geboortedatum, plaats van geboorte en 
opleiding van Bauschke zijn ons niet 
bekend. Hij duikt pas op in de geschiedenis 
van het postzegelverzamelen als hij in 1864 
het Literarisches Museum koopt van 
Wuttig. Tegelijkertijd neemt hij de 
publikatie van het album van Wuttig over 
dat toen al aan zijn zevende oplaag was. 
Hij geeft tevens een catalogus en een 
tijdschrift, 'Der BriefmarkenSammler''"' 
uit. (afbeelding 26). 
In 1867 verdwijnt Bauschke plotseling van 

het toneel. Er is iets aan de hand waardoor 
hij het beter vond voorlopig te verdwijnen. 
Wat er was gebeurd is niet duidelijk. Zijn 
biografen'" bedekken dit met de mantel 
der liefde. 
In 1869 duikt Bauschke weer op. Gemeld 
wordt het verschijnen van 'Der Deutsche 
BriefmarkenSammler, G. Bauschke, 
Aussig a.d. Elbe, 1869'"'. Hoewel dit blad 
na drie nummers reeds ter ziele gaat geeft 
Bauschke de moed niet op. In 1870 
verschijnt er weer een vaktijdschrift en een 
groot postzegelalbum, beide onder de 
naam van... G. Schaubek."* Dat is een 
naam die de lezers bekend zal voorkomen. 
Bauschke had zijn naam, die geen al te 
beste klank meer had, eenvoudig 
veranderd; een goed idee want de 
Schaubek albums worden nog steeds 
uitgegeven. De verdienste dat dit nu reeds 
meer dan honderd jaar bestaande 
Schaubekalbum zo goed geredigeerd was 
dat het zich direct na de uitgifte reeds aan 
de top bevond, mag niet alleen aan 
Bauschke worden toegekend. 
Verzamelaars van die tijd hebben hem 
hierbij geholpen, Th. Claudius, dr. Joseph, 
S. F. Friedman en anderen. 
Bauschkes ster heeft niet lang gestraald. In 
het midden van de zeventiger jaren ging 
het, mede door een zich openbarende 
geestesziekte, weer verkeerd met hem. Hij 
kwam met de justitie in aanraking en ging 
steeds verder achteruit totdat hij moest 
worden opgenomen in een inrichting te 
Colditz, waar hij ook is overleden.'■" 

In die jaren valt de opkomst van de 
toekomstige gigant, de gebroeders Senf. 
Zij namen de zaken en het Schaubekalbum 
van Bauschke over. Tegelijkertijd werd 
door hen ook het Literarisches Museum 
gekocht. Julius Kümmel emigreerde in 
1875 naar Amerika. 

K. Kouwenberg 

^^^^i'&<^^^''^«''ml|,tf^^ 

30) Der BriefmarkenSammler G Bauschke, 
Leipzig, 18661867, J. Kümmel, 18681871. 
31) o a Das Illustrierte BriefmarkenJournal, 
1885:91. 
32) zie het Continental Philatelie Magazine, 
1869:27. 
33) Die Deutsche BriefmarkenZeitung G. 
Schaubek (Dresden) und A. Zschiesche 
(Leipzig), 18701873. 
34) Das Illustrierte BrietmarkenJournal, 
1876:79. 

Der BriefmarkenSammler 

HET NEDERLANDSE POSTMUSEUM 
Zeestraat 82,2518 AD 'sGravenhage 
Telefoon (070) 630949. 
Openingstijden: dagelijks 1017, 
zon en feestdagen 1317 uur. 

Exposities 
 Europapostzegels: ontwerpen en proeven 
Nederlandse zegels, buitenlandse zegels; 
1956 tot heden, (twintig jaar C.E.P.T. 
19591979). 
 Nederlandse emissie 18981899 cijfer en 
koninginnetype: ontwerpen, proeven, 
complete vellen, verschillende oplagen, 
drukkerstekens, perforaties, variëteiten en 
vervalsingen. 
Collectie C D . Ricardo: Japanse bezetting 

van Sumatra (Djambi, Palembang, 
Lampongs, Banka en Billiton, Westkust, 
Rio en Benkoelen). 
 Collectie Ir. A. G. Ferf: Britse 
dominions en koloniën in Australië, 
(Australië, WestAustralië, Tonga) en 
Afrika (Niger Coast, Rhodesia, St. Helena, 
ZuidAfrika, Kaap de Goede Hoop, Natal, 
Oranje Vrijstaat, Stellaland, Swaziland, 
Transvaal, Zoeloeland). 
 Collectie Duitse particuliere stadsposten 

18611908. 
 Wereldcollectie: de postzegels van 
Europa en Amerika. 
 De kunst van de ontwerper. 
 Ontwerpen en proeven voor recente 
Nederlandse postzegeluitgiften. 
 De postzegels van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen. 

Maandelijkse prijsvraag 
voor jongelui beneden 16 jaar. 
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AGENDA VAN 
FILATEUSTISCHE 

GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het 
juli/augustusnummer dienen uiterlijk op 
6 juli in het bezit te zijn van de redactie. 
Hoewel deze agenda met de meeste zorg 
wordt samengesteld, kan de redactie 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
het al of niet plaatshebben van de 
genoemde evenementen op de aan haar 
opgegeven tijdstippen. 

TENTOONSTELLINGEN 

18-27 mei: 
Sofia: Internationale tentoonstelhng 
eeuwfeest Bulgaarse postzegel Philaserdica 
79, 48ste FlP-congres op 16 en 17 mei. 
Inlichtingen: A. Antonov, 
secretarisgeneraal, Boulevard G. Traikov 
15, Postbus 190, Sofia. 
25-27 mei: 
Amsterdam. Nationale tentoonstelling 
AMSTERPHILA, RAI-Congrescentrum, 
Europaplein. Inlichtingen: B. J, Hastrich, 
Roosmarijnhof 37, 
1115 DX Duivendrecht, telefoon 020-
993259. 
25-27 mei: 
Merchweiler (Saarland). Phila '79, met 
internationale deelname. Rang II, Sport- & 
Kulturhalle, 10-18. 
Inlichtingen: Lutwin Schreiner, Waldstr. 
41, D-6689 Merchweiler I, BRD. 
9-15 juni: 
Portimao (Algarve-Portugal). Turipex 79, 
internationale tentoonstelling voor 
thematiek en maximafilie van het motief 
'toerisme'. Hotel Alvor-Praia. 
Inlichtingen: A. Furtado, Apartado 2263, 
Lisboa 2, Portugal, telefoon 09-351-19-
362520. 
6-11 augustus: 
Katwijk. Jubileum(district)tentoonstelling 
KW 79/20, sporthal Cleijnduin. 
31 augustus-1 september: 
Scherpenzeel. Tentoonstelling ter viering 
van het eerste lustrum van 'Scherpenzeel 
en omstreken'. Speciaal stempel, 
bijzondere envelop. Inlichtingen: W. Ch. 
Kessler, Valeriaanlaan 37, 
3925 RM Scherpenzeel, telefoon 03497-
2351. 
9 september: 
Essen. Städtische Saalbau, Huyssenallee, 
Luchtpostsalon ter herdenking van de 
wereldrondvaart Graf Zeppelin LZ 127, 
vijftig jaar geleden. Tweede 
Assindiaruildag, tijdelijk postkantoor, 
twee speciale stempels, twee bijzondere 
briefkaarten (afbeelding) en 
Zeppelinsouvenirblad. Inlichtingen: E. 
Depta, Schwarze Meer 5, D-4300, Essen 1. 

LUFTPOST-WFfiBESCHAU 
Brwtmaikf-nfieiMU^ ASSiNOiA 

WeStrundfatirt sies Luftschiffes 
LI 127 „Graf Zaopelm", vor 50 Jahren 
vor». 7 AiiqiKS >>iN t •~,r-i)'.>mht.f 10?l> 

5-7 oktober: 
Viering Dag van de Postzegel, onder meer 
in: 
Amsterdam. Districttentoonstelling N.H. 
'79. Hotel Okura International 
Continental, Jozef Israèlkade 46, ter 
gelegenheid van de Dag van de Postzegel 
en het 35-jarig bestaan van de afdeling 
Amsterdam van de Internationale 
Vereniging Philatelica. Aanmelden vóór 
15 juli bij R. Jong A Ten, 
Utrechtsedwarsstraat 99", 
1017 WD Amsterdam, telefoon 020-
240292. 
Nijmegen, Concertgebouw 'de 
Vereniging', Oranjesingel 1, 
grensstreektentoonstelling, internationale 
ruildagen. Inlichtingen: J. van 't Zelfde, 
Marterstraat 50, 6531 KC Nijmegen. 
Rotterdam. Districtpostkantoor, 
Delftseplein. Inlichtingen: A. den Otter, 
Dresselhuijsstraat 14b, telefoon 010-
665384. 
Veendam. Schouwburg Veenlust, 
Promenade 65, 10-17. Telefoon 05987-
13821. 
20-21 oktober: 
Schiphol. Luchthavenrestaurant Aviorama, 
'Zestig jaar KLM', 18e Dag van de Aëro-
Philatelie, bijzondere enveloppen, speciaal 
stempel. Inlichtingen: Nederlandsche 
Vereeniging van Aéro-Philatelisten 'De 
Vliegende Hollander', Aristotelesstraat 
859, Postbus 562, Apeldoorn. 
26-27 oktober: 
Alblasserdam. Zilveren-
jubileumtentoonstelling 'ALPHILA' 79, 

>-.tl%ïif fV« » r - HllHi 

k ^i\.L. 
3 0 , 

De Haven leplaan 9. Inlichtingen: P. 
Scheffe, Randweg 113, 
2951 Ak Alblasserdam. Telefoon 
01859-2082. 

RUILDAGEN 

19 mei: 
Emmeloord, Nederlands Hervormd 
Centrum, Nagelerstraat 10-17, telefoon 
05270-5628. 
24 mei: 
Doetinchem. Wildenbeest, Dr. 
Hubernoodstraat63, 10-17. Telefoon 
08355-1473. 
26 mei: 
Coevorden. De Bentheimerpoort, 10-16. 
Telefoon 05240-3779. 
Steenwijk. 'tPosthuis, Paardemarkt, 13-
17. Telefoon 05210-8890, 
Zwolle, CJV Jubal. Jufferenwal 24, 10-17. 
Telefoon 05200-16493. 
4 juni: 
Heerhugowaard. De Schakel, 
Middenwaard, 10-16, telefoon 02207-
14371. 
17 juni: 
Monheim, Festhalle Bormacher, 9-17. H. 
Gótsche, D-4019 Monheim 1, Postfach 
360. 
30 juni: 
Putten (Gld). 'tVoorhuys, 
Voorthuizenstraat 14, 10-17, telefoon 
03418-3130. 
1 september: 
Scherpenzeel. De Heyhorst, 10-17. 

vervolg bk- 410 
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TENTOONSTELUNGEN & 
RUEJDAGEN 

25 jaar Stichting 
Jeugdwerk 
Nadat er reeds vijf jaar een 'Contact
commissie' was geweest werd in 1954 in 
Utrecht de Stichting voor het Filatelistisch 
Jeugdwerk opgericht. Het 25-jarig bestaan 
werd op 31 maart in 's Heerenberg gevierd 
met een bijeenkomst en een tentoonstelling. 

Tentoonstelling 
De dag begon met de opening van de 
tentoonstelling door de Graaf van Bergh en 
een rondgang door de genodigden. Het was 
een 'bilaterale' tentoonstelling met zowel 
Duitse als Nederlandse inzendingen. Het 
was te zien dat de jeugdige verzamelaars 
met ijver en enthousiasme aan hun 
inzendingen gewerkt hadden. 
Toch was het jammer dat we in diverse 
inzendingen fouten aantroffen die deels 
ontstaan waren door een gebrek aan 
talenkennis en deels in feite doordat men 
de materie niet beheerste. Wij menen dat 
de leiders van de jeugdgroepen er niet 
alleen op moeten wijzen hoe de zegels op 
een blad mgedeeld moeten worden. 
Het is ook zaak dat er geen Franse woorden 
gebruikt worden waar een Nederlandse 
naam bestaat - bijvoorbeeld Koning 
Baudouin heet in het Nederlands 

Boudewijn - en dat er bijvoorbeeld geen 
Deense 'Julen-zegels' in een 
postzegelcollectie thuis horen. 

Bijeenkomst 
De heer P. de Wolff mocht als voorzitter 
van de Stichting vele gasten welkom heten. 
Hij memoreerde hoe de Stichting in de 25 
jaar van zijn bestaan vier voorzitters en vier 
penningmeesters gehad heeft - doch zes 
secretarissen. Mevrouw (Nel) Schut werd 
gehuldigd voor haar vijfentwintigjarige 
activiteit ten behoeve van de jeugdige 
filatelisten. 
De heer De Boer als Bondsvoorzitter 
schonk aan alle bestuursleden een 
pennenset en aan de Stichting een serie 
stockboeken. De heer J. C. Heystek, als 
voorzitter van de jubileumcommissie, bood 
een cheque en een fraaie oorkonde aan en 
tenslotte overhandigde de Secretaris van de 
Raad van Beheer van het Maandblad ook 
nog enkele stockboeken. Allen met de 
beste wensen voor de volgende 
vijfentwintig jaar. 
De nu jeugdigen zullen daarin hopelijk de 
vrijvallende plaatsen als de huidige 
generatie 'met pensioen' gaat kunnen 
opvullen. En het is de verdienste van de 
Stichting dat ze bij de eerste schreden op 
die weg leiding geeft. Wij wensen haar ook 

Fl. 

van deze plaats af nogmaals gaarne veel 
succes daarbij. 

PTT-informatiestand op 
de Amsterphila 

De tentoonstelhngsmedailie is een ontwerp van 
Pieter Wetselaar die tijdens de Amsterphila zal 
demonstreren hoe de voorstelling op een 
piaatdrukzegel eerst m staal wordt gegraveerd 

De Filatelistische Dienst van de 
Nederlandse PTT zal bij wijze van proef 
een informatiestand bemannen tijdens de 
nationale tentoonstellmg die van 25-27 mei 
in het RAI-congrescentrum in Amsterdam 
wordt gehouden. De openingstijden voor 
het publiek, dat gratis toegang heeft: 
vrijdag 25 mei, 12-22 
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Telefoon 03497-2351. 
8-9 september: 
Brielle. Kantine Technische 
scholengemeenschap Rijnmond-Zuidwest, 
Burgemeester H. van Sleenstraat 4, 
telefoon 01810-3119/2496. 
9 september: 
Essen. Kammermusiksaal, Städtische 
Saalbau, Huyssenallee, 9-17. 
30 september: 
IJmuiden. Petruskerk, 10-17. Telefoon 
02550-22310. 
6-7 oktober: 
Nijmegen. Concertgebouw 'de 
Vereniging', Oranjesingel 1, 10-17. 
27 oktober: 
Hilversum. Totohaldag 22, 10-17, 
Telefoon 02945-3996/035-830612. 

POSTZEGEL EMISSIES 
NEDERLAND 
18 mei - Postmuseumkaart 
5 juni - Kamers van Koophandel (45 cent) 
28 augustus - Vrouwenkiesrecht en 
Voetbal (55 en 45 cent) 

2 oktober - Vondel en Steen (40 en 45 
cent) 
oktober - Luchtpostzegel (1) 
13 november - Kinderzegels 40 -I- 20, 
45 + 20, 55 + 20, 75 + 25 cent; per 
serie ƒ 3 , - en per velletje ƒ 4,- (tweemaal 
40 -f- 20, tweemaal 45 + 20 en tweemaal 
55 + 20) 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

16 mei - Sport, Bonaire-Regatta XII (3) 
15 -f 5,20-1- 10, en 35 -I- 15 cent 
4 juli - Vijftig jaar vrijwilligers (2) 
15 -I- 10 en 40 -I- 18 cent 
9 oktober - Kinderzegels (3) 15 -I- 5, 
35 -f 15 en 40 -h 18 cent 
6 december - Statuut 25 jaar (1) 25 cent 
18 december - Cultureel Centrum Aruba 
25 jaar (1)35 cent 

VEILINGEN 

13-19 mei: 
Amsterdam. Nederlandsche 
Postzegelveiling, Rokin 58. Telefoon 020-
230261/242380. 

2 juni: 
Almelo. Veiling Twenthiab.v.. 
Wierdensestraat 33. Telefoon 05490-
15461. 
11-13 juni: 
's-Gravenhage. Rietdijk b.v.. Noordeinde 
41. Telefoon 070-647957. 
14-16 juni: 
Amsterdam. Veiling Wiggers de Vries, 
Singel 276. Telefoon 020-249740. 
26-29 juni: 
's-Gravenhage. Hotel Bel Air. R. 
Boekema, Prmsestraat 56-58, telefoon 
070-647611. 
september: 
's-Gravenhage. Veiling 484 J. L. van 
Dieten, Tournooiveld 2. Telefoon 070-
464312. 
14-15 december: 
Tilburg. Veiling Van Amelsvoort (J. Th. 
Hoes), St. Annaplein 7. Telefoon 013-
421776. 

Najaar 
Dordrecht. Dordtse postzegelveiling in 'De 
Rank', Dubbelsteynlaan 70. Telefoon 078-
40733. Diepenbrockweg 174, 3314 CC. 
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zaterdag 26 mei, 9-17 
zondag 27 mei, 10-17 
In de tentoonstellingsgids, die 150 
bladzijden telt en ƒ 3 , - kost, zijn 
filatelistische artikelen van blijvende 
waarde opgenomen van J. Dekker, 
administrateur van het 
Bondsdocumentatiecentrum, J. Giphart, 
conservator van het Nederlandse 
Postmuseum, L. M. Goofers, L. Huizinga 
en H. P. van Lente, lid van het Dagelijks 
Bestuur van de Raad van Beheer van het 
Maandblad. 
De beide enveloppen - voor de 
Amsterphila en de Filatelistendag (27 mei), 
gefrankeerd met de Europazegel 'Filatelie' 
en voorzien van het toepasselijke speciale 
stempel, worden toegezonden na ontvangst 
van ƒ 2,50 per exemplaar op postgiro 
nummer 3892972 van Amsterphila, 
Amsterdam. Zowel voor de tentoonstelling 
als voor de 67ste Nederlandse 
Filatelistendag is een speciaal 
aantekenstrookje beschikbaar in het 
tijdelijk postkantoor. 

Grensstreek
tentoonstelling 
Veendam '79 
Deze tentoonstelling - die 350 kaders zal 
omvatten - wordt gehouden op 5, 6 en 7 
oktober 1979 ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van de vereniging te 
Veendam. 
Op zaterdag 6 oktober wordt tevens in 
Veendam de Dag van de Postzegel gevierd. 
De tentoonstelling staat open voor alle 
leden van bij de Bond aangesloten 
verenigingen uit het district Noord 
(Groningen, Friesland, Drenthe) en voor 
Duitse inzenders uit het grensgebied van 
district Noord die in Duitsland lid zijn van 
een aangesloten vereniging (pasje 
inleveren!) 
Aanmelden vóór 15-mei-1979 bij 
J, D. Neuteboom, Margaretha . 
Hardenbergstraat 2, Wildervank. 
Telefoon: 05987-13821. 

TENTOON-
STELLINGEN 
PTT-loketindeRAI 

In het Amsterdamse RAI-gebouw is sinds 
het begin van het tentoonstellingsjaar een 
permanent PTT-loket gevestigd tijdens 
exposities. Beurzen en tentoonstellingen 
zijn in ons land - in tegenstelling tot het 
buitenland - meestal een witte vlek in het 
postzegelgebeuren. Die achterstand is nu 
ingelopen. PTT is sinds september 1978 
zegelactief op de RAI en het kantoor is 
bemand met een voortreffelijke staf. 
Dank aan PTT van Harry de Vré namens 
zeer velen! 

Speciale envelop met 
bijzonder stempel voor 
Derby 200 
Ter gelegenheid van de tweehonderdste 
Derby, die op 6 juni wordt gereden te 
Epsom in Surrey (England) geeft de 
plaatselijke Rotaryclub een bijzondere 
envelop uit, die zal worden voorzien van 
de vier Derby zegels die dan worden 
uitgegeven en waarop een speciaal stempel 
zal worden gedrukt. 
De netto opbrengst van de verkoop van 
deze enveloppen is bestemd voor een 
organisatie die hulp aan gehandicapten in 
haar vaandel heeft geschreven: The Riding 
for the Disabled Association, waarvoor de 
Rotaryclub optreedt als officiële 
vertegenwoordiger. De opbrengst zal 
worden overhandigd met een oorkonde, 
ondertekend door prinses Anne en door 
negen jockeys die deze wedstrijd al eerder 
hebben gewonnen. U kunt dergelijke 
enveloppen in uw bezit krijgen door per 
stuk zeven gulden per cheque of in 
contanten over te maken aan de 'Rotary 
Club of Epsom, 82 High Street, Epsom, 
Surrey, England. 

Rhein-Ruhr-Posta '79 
De prijs voor het aardigste affiche voor een 
postzegeltentoonstelling in lange tijd is 
voor Hubert Heuschneider, organisator van 
de Rhein-Ruhr-Posta '79 in 
Recklinghausen, hierboven afgebeeld. 
Twee omgebogen postzegels, een paar 
sprekende 'ogen' en enkele simpele lijntjes 
vormen een vlinder. 
Filatelist-minister Hans-Jürgen 
Wischnewski, de beschermheer, postale en 
burgelijke autoriteiten van stad en 
provincie, vertegenwoordigers van bond en 
district waren zaterdag 10 maart op volle 
sterkte bij de opening aanwezig. Gebouw 
èn tentoonstelling mochten er dan ook zijn. 
Het Ruhrfestspielhaus is wel geen 
expositiegebouw, het heeft wel ruimte en 
die was geheel benut om voor rond 
tweehonderd inzenders 1200 kaders neer te 
zetten. Zowel naar omvang als kwaliteit 
kwam het geheel op nationaal niveau met 
uitschieters naar het internationale vlak. En 
dat heet dan een districttentoonstelling 
(Rang II)! 
Nederland was in de wedstrijdklasse alleen 
vertegenwoordigd door J. Kok Rzn, die 
goud kreeg voor de stempels van 

Nederlandse hulppostkantoren, plus de 
gelukwensen van de jury. Buiten 
mededinging waren er collecties uit 
Dordrecht, een tweelingstad van 
Recklinghausen. 
Europa was in de landenverzamelingen 
slecht vertegenwoordigd: geen België, 
Groot-Brittannië, Nederland, Oostenrijk, 
Spanje of Zwitserland, maar wel vele 
gespecialiseerde verzamelingen in de 
klassen 'Bijzondere onderwerpen' en 
'Overzee'. 
Enkele opmerkelijke stukken met 
Nederlandse zegels en stempels waren te 
zien in de thematische inzending 
'Volkenbond' van Hans Paikert. Deze 
collectie, nu met goud bekroond, 
promoveert naar 'nationaal' (Stuttgart 
1981) en zal daarna ongetwijfeld 
internationaal carrière maken. 
Het bezoeken van tentoonstellingen 'over 
de oostgrens' is aanbevelingswaardig en 
meestal gemakkelijk omdat er twee 
weekeinden in de openingsduur vallen. Het 
is ook nuttig omdat er van het materiaal en 
de presentatie te genieten en te leren is en 
omdat de catalogus altijd de moeite waard 
is, al was het alleen maar om het 
posthistorische artikel van stad en 
omgeving. 
De publiekstrekker was ditmaal een 
'rariteitenkabinet' met een ongekend aantal 
zeldzaamheden van verschillende oude 
Duitse staten en een van de 55 
maanbrieven (nummer 52) die de 
Amerikaanse astronaut Edgar Mitchell met 
de Apollo-14 heeft meegesmokkeld en 
later verkocht aan de Duitse handelaar 
Sieger. Het kijken naar zo'n stille getuige 
die ƒ 10.000,- waard is, wekt een zekere 
sensatie. 
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NEDERLAND 
Redacteur: 
C. H. W. Heusdens 
Postbus 1870 
3000 BW Rotterdam 

Muziek en Goudse Glazen 
De jaarlijkse serie Zomerzegels die van 3 
april tot en met 18 mei 1979 verkrijgbaar 
was vertoont de volgende technische 
bijzonderheden; 
Beeldformaat 237; x 36 mm 
Zegelformaat 25 x 36 mm 
Tanding I2V4: 14 
Papier 
zonder watermerk, fosforescerend 
Gomming synthetische gom 
Vellen van lOx 10= honderd zegels 
Druktechniek rasterdiepdruk 
Drukkerij Joh. Enschedé en Zonen 
Grafische Inrichting B.V., Haarlem. 

Maatschappij tot Bevordering der 
Toonkunst 
De thans 150-jarige Maatschappij tot 
Bevordering der Toonkunst werd opgericht 
op 19 april 1829 te Amsterdam. Zij is van 
het begin af aan de verpersoonlijking 
geweest van al hetgeen van belang is voor 
de ontwikkeling van het Nederlandse 
muziekleven. Zij heeft in de loop der jaren 
tal van activiteiten ter hand genomen op het 
gebied van de muziekbeoefening, het 
muziekonderwijs (oprichting van 
conservatoria en muziekscholen) de 
muziekwetenschap, het 
muziekbibliotheekleven, het steunen van 
toonkunstenaars, het verlenen van 
stipendia aan begaafde jonge 
toonkunstenaars, het instellen van prijzen, 
enzovoort. Men kan zeggen dat de 
Maatschappij tot Bevordering der 
Toonkunst de grondslag heeft gelegd voor 
de organisatie van het Nederlandse 
muziekbestel. Zij heeft steeds de overheid 
aangespoord om de muziek in haar 
bemoeienissen op te nemen, hetgeen 
geleidelijk tot vruchtbaar resultaat heeft 
geleid. Verscheidene taken van 
'Toonkunst' zijn intussen 
overheidsaangelegenheden geworden, 
maar de Maatschappij heeft tot op vandaag 
haar specifieke inbreng en werkzaamheden 
behouden. Zij telt over het hele land ruim 
vijftig plaatselijke Toonkunstafdelingen, 
wier besturen onderling een nauwe band 
onderhouden via het hoofdbestuur en de 
algemene vergaderingen, waar 

gemeenschappelijke belangen worden 
behartigd. Hetgeen het meest naar buiten 
treedt is het koor wezen: van grote 
oratoriumkoren tot a cappella koren, 
alsmede de door de Maatschappij 
opgerichte en bij haar aangesloten 
Federatie van Jongerenkoren. De 
Toonkunstkoren bezitten een speciale 
reputatie. Veel zorg wordt besteed aan de 
vorming van koorleden, waarvoor vele 
cursussen worden georganiseerd. De 
zelfwerkzaamheid der muziekamateurs 
wordt onder vakkundige leiding 
gestimuleerd, gesteund door subsidies van 
het Rijk en van plaatselijke overheden. 

De Sint Janskerk en de Goudse Glazen 
De Grote of Sint Janskerk dateert 
waarschijnlijk reeds van voor 1272, het 
jaar waarin graaf Floris V Gouda 
stadsrechten verleende. In de loop der 
tijden is de kerk drie keer door brand zwaar 
getroffen: twee keer door stadsbranden en 
de derde keer, in 1552, door 
blikseminslag. De tegenwoordige Sint 
Janskerk, een 123 meter lange laat
gotische kruisbasiliek met dubbele 
zijbeuken, is na de derde brand geleidelijk 
opgetrokken. 

De transeptbreedte van de kerk bedraagt 
53 meter, de hoogte 25 meter. Als 
historisch monument bevat de Sint 
Janskerk vele interessante bijzonderheden 
zoals een prachtig zeventiende-eeuws 
carillon, dat nog gegoten is door de 
vermaarde Amsterdamse klokkengieter 
Petrus Hemony. 
Het carillon is onlangs gerestaureerd en 
vergroot. 
De Lodewijk XVI-preekstoel dateert uit de 
achttiende eeuw evenals het orgel, dat 
gebouwd werd door Jean Francois Moreau 
uit Rotterdam en dat in 1736 in de kerk 
werd geplaatst. 
Zijn grootste bekendheid dankt de kerk 
echter aan de zogenaamde Goudse Glazen, 
een unieke collectie van 57 glas-in-
loodramen, waarvan vele nog uit de 
zestiende eeuw stammen en waarmee de 
naam van de fameuze Goudse glazeniers, 
de gebroeders Dirck en Wouter Crabeth, 
onverbrekelijk verbonden is. 

Na de brand van 1552 waren grote 
bedragen nodig voor het herstel van de 
kerk. De inwoners van Gouda brachten zelf 
het grootste deel bijeen. De beglazing van 
de kerk is echter voornamelijk geschonken 
door hoogwaardigheidsbekleders. Zo is er 

een glas van koning Philips II, van de 
landvoogdes Margaretha van Parma en van 
de bisschop van Utrecht. Ook Willem van 
Oranje schonk een raam. Hun voorbeeld is 
door vele anderen gevolgd. De schenkers 
zijn in de benedengedeelten van de ramen 
afgebeeld. 

De gebroeders Crabeth kregen de kans hun 
vakmanschap te tonen en ze maakten het 
waar: de door hen vervaardigde 
gebrandschilderde ramen behoren tot het 
fraaiste deel van de collectie. 
In de kerk zijn de vensters bijna op 
dakhoogte aangebracht, zodat binnenin een 
prachtige licht- en ruimtewerking ontstaat, 
waardoor de Goudse Glazen bijzonder 
gunstig uitkomen. 

In 1931 werden twee bijzondere postzegels 
aan de Goudse Glazen gewijd. De 
voorstellingen op de beide 
Zomerpostzegels 1979 zijn ontleend aan de 
glazen nr. 12 en nr. 25 uit de collectie. 
Glas nr. 12 is uit 1564, steh de geboorte 
van Christus voor en is vervaardigd door 
Wouter Crabeth. 
Glas nr. 25 is uit 1603, toont het Leidens 
Ontzet en is vervaardigd door de glazeniers 
Dirck Verheyen en Dirck van Douwe naar 
ontwerp van Yzaak Swanenburg. 

Juliana 70-zegeI 
Een moeilijk onderwerp dat nog redelijk 
ontworpen is. Een goede foto van het 
toestel van Prins Claus, een profiel van 
Hare Majesteit en dan een Nederlandse 
driekleur, die wat uitgelopen lijkt. Maar 
een strakke vlag zou naar onze mening 
geen goed ontwerp hebben opgeleverd. Het 
moet voor de drukker. Joh. Enschedé en 
Zonen, een moeilijke opgaaf zijn geweest 
om uit het ontwerp nog een behoorlijke 
zegel te drukken. Vooral de goudkleur is 
altijd moeilijk, zodat toch een duidelijk 
beeld is gevormd. 
De technische bijzonderheden van de 
vellen zijn: 

tanding: boven, linkeren rechterzijden 
doorlopend, onderzijden gelijk; 
etsingnummers: geen; 
telcijfers: links 1 tot en met 10, rechts 10 
tot en met 1; gewone cijfers; 
ponstekens: nummer 9 achter zegel 45; 
komt ook voor voor zegel 41; 
markeerboogjes: geen; 
overige bijzonderheden: kleurkruisen in 
zijmarges; 
afwijkingen: bij enkele vellen naast zegels 
45 en 50 een 'bronzen' vlek in de marges. 
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RIJKSDELEN 
OVERZEE 

Redacteur: 
P. J. A. Varekamp 
EsFor t i22 -Ca led 'Or 
Mallorca - ESPANA 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

Panamerikaanse gezondheidsorganisatie 
(PAHO) 
De postadministratie van de Nederlandse 
Antillen heeft op 18 april een serie van drie 
postzegels uitgegeven ter gelegenheid van 
de twaalfde inter-Amerikaanse 
ministersconferentie over mond- en 
klauwzeer en controle op besmettelijke 
ziekten die worden overgebracht door 
dieren (zoónose). De serie die uiterlijk tot 
en met 17 april 1980 verkrijgbaar zal zijn, 
is ontworpen door dr. Eugene Papp te 
Caracas, Venezuela. 

Waarden, voorstellingen, kleuren: 
50 cent 
Gehoornde bok met kaart van het westelijk 
halfrond gevat in een cirkel met het 
(gedeeltelijk leesbare) randschrift Officina 
Sanitaria Pan America/Pan American 
Sanitary Bureau/Pro salute novi mundi. 
Kleuren: blauw, geel, grijs, groen en 
zwart. 

75 cent 
Paardehoofd met kaartje van Curagao in 
cirkel met rondschrift: XII RICAZ 1979 
(XII Inter-American meeting at the 
Ministerial Level on Foot and Mouth 
disease and Zoonosis control). 
Kleuren: blauw, bruin, geel, groen, rood 
en zwart 

150 cent 
Twee koeiekoppen, Antilliaanse vlag met 
zes sterren, emblemen RICAZ en WHO 
(World Health Organization). 

Kleuren: blauw, groen, oranjebruin, rood 
en zwart. 
Op alle zegels het Inschrift: XII RICAZ 
1979. 
Er zijn eerstedagenveloppen beschikbaar 
voor deze uitgifte. 
Het souvenirvelletje, dat de woordvoerder 
van de Curagaose postzegelvereniging in 
het vorige nummer voor deze PAHO-
uitgifte al in het vooruitzicht stelde, is 
inderdaad verschenen. De 
achtergrondkleuren van de drie zegels, die 
in dezelfde waarden in het velletje zijn 
opgenomen, zijn onderling verwisseld. In 
de sierrand is de volgende tekst gedrukt: 
'XII Inter-American meeting at the 
Ministerial Level on Foot and Mouth 
disease and Zoonosis control 17-20 april 
1979' 
Op deze bijeenkomst waren aanwezig de 
ministers van Landbouw of 
Volksgezondheid met hun delegaties van 
de landen van het westelijk halfrond. 
Deze conferentie werd gehouden door de 
Pan American Health Organization, 
waarbij in dit geval Curagao als gastland 
optrad. 
De Pan American Health Organization, de 
oudste gezondheidsorganisatie op dit 
continent, vierde haar 75-jarig bestaan in 
1977. Ze vormt een onderdeel van de 
World Health Organization en is op het 
hoogste niveau vertegenwoordigd door 33 
landen op het Amerikaans Continent. 
Met gerichte programma's en projecten 
geeft deze organisatie belangrijke steun bij 
de bestrijding van gele koorts, 
hondsdolheid, tuberculose, enzovoort. 
Bovendien worden ook projecten begeleid 
zoals ziekenhuisadministratie, 
gezondheidszorg, laboratoriuminrichting 
en voeding. 
Deze organisatie heeft drie centra op dit 
continent, te weten 'Nutrition Center' in 
Guatemala, 'Foot- and Mouth Disease 
Center' in Brazilië en het 'Zoonosis 
Center' in Argentinië. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Washington D.C. 
Op de Nederlandse Antillen heeft de 
P.A.H.O. belangrijke steun gegeven bij de 
bestrijding van de gele-koortsmug, mond
en klauwzeer en andere vesiculaire ziekten, 
het verlenen van toelagen aan 
gezondheidspersoneel en het ontwikkelen 
van een veterinair diagnostisch 
laboratorium op Curasao. 
Op de Xll-e conferentie van de Pan 
American Health Organization werden 
beslissingen op ministerieel niveau 
genomen betreffende bestrijding van 

besmettelijke en parasitaire ziekten. 
Problemen betreffende transport en import 
van dieren, vlees en vleesprodukten 
werden besproken. 

Verbetering 
In het maartnummer zijn in deze rubriek de 
foto's afgebeeld bij de Carnavalserie van 
20 februari. Daarbij is niet vermeld dat op 
beide zegels een deel van een praalwagen 
is afgebeeld. De verdere omschrijving is 
dan wel juist. 

INGEZONDEN 
Twee tandingen bij Rode-Kruiszegels 
De Antilliaanse Rode-Kruiszegels die op 
19 september 1978 zijn verschenen ter 
herdenking van Henri Dunant blijken niet 
allemaal overeen te komen met de 
beschrijving die in dit blad is gegeven. Ze 
zijn namelijk in twee verschillende 
tandingen uitgegeven 
Voor de vellen met twee in keerdruk 
staande delen van vijf maal vijf zegels 
werd een kam gebruikt die 14:12V4 sloeg, 
zoals in dit blad werd opgegeven. Zoals uit 
enkele - iets in stand afwijkende -
perforatiegaatjes is te zien gingen de zegels 
met de lange zijde voorop onder de kam 
door. 
Daarentegen gingen de velletjes met drie 
zegels met de korte zijde voorop door de 
kam, wat aan de vrij onregelmatige 
perforatie gemakkelijk te zien is. De 
hiervoor gebruikte kam sloeg het perforaat 
13V2:12V4. 
Zegels uit vellen kunnen dus gemakkelijk 
onderscheiden worden van zegels uit de 
velletjes met het randschrift Henry Dunant. 
D. HILLE RIS LAMBERS, Bennekom. 



1979 philatelie/mei 414 

mwir 
LUCHTPOST 

PTT zette haar beste beentje voor bij het 
ontwerpen van de bijzondere stempels voor 
de eerste KLM-vluchten respectievelijk 
naar Helsinki, Tanger, Lomé en Los 
Angeles. Oordeelt u zelf. 

Alleen op de vlucht naar Helsinki was 
trajectpost mogelijk en wel van Stockholm 
naar Helsinki en terug. Op de stukken, 
vervoerd op de vlucht van Helsinki naar 
Stockholm en Amsterdam werd een 
eenvoudig maatschappijstempel 
aangebracht. 
Ook vanuit Tanger werd retourpost 
meegegeven. 
Van de overige plaatsen is op het ogenblik 
dat deze kopij wordt verzonden, nog niets 
bekend. 
De nieuwe time-table van de KLM 
vermeldde nog enkele werkelijke eerste 
vluchten: op de lijn naar Melbourne Dubai-
Colombo en op de lijn naar Djakarta 
Wenen-Dubai. Of ook op deze nieuwe 
trajecten post vervoerd werd, is nu nog niet 
bekend. 
Het ziet er niet naar uit dat de KLM reeds 
dit jaar Peking zal opnemen in haar 
luchtnet. Dat zal wel 1980 worden. Ook 
over het opnemen van Perth (Australië) is 
nog niets bekend, al werd wel vergunning 
aan de KLM verleend. 
Achteraf blijkt dat de publikatie over een 
eerste vlucht van de SAS Gothenburg-
Amsterdam voorbarig was. SAS berichtte 
dat deze dienst niet in haar 
zomerdienstregeling zal voorkomen. 
De AUA vloog op 1 april twintig jaar 
Wenen-Amsterdam; voldoende reden om 
in Wenen een speciaal poststempel op de 
stukken aan te brengen, die op 1 april naar 
Amsterdam werden gezonden. Van 
Amsterdam uit gebeurde niets. 
Braniff Airways gaat ingaande 1 juni vier 
keer per week met de B 747 vliegen naar 
Amsterdam vanaf Dallas/Fort Worth. 
Tweemaal per week gebeurt dat via 
Boston. Volgens berichten uit Amerika 
hebben diverse Amerikaanse 
maatschappijen interesse voor Schiphol. 
Vanuit vele plaatsen is verzocht op 
Amsterdam te mogen vliegen. Een scala 
van toestemmingen is gegeven. Wat 
gerealiseerd zal worden is nu nog niet te 
zeggen. 

BOREK Landencatalogi 1979/1980 
Deze Duitse voortrekker in deelcatalogi 
voor een dertigtal populaire landen en 
gebieden vernieuwt elk half jaar de helft 
van zijn pakket. Een nieuweling daarbij is 

eerste KLM lipvlucht 1979 
Amsterdam 
Helsinki 
1 april 
79 . 

EERSTE KLM LIJNVLUCHT 
7 9 S g l APRIL 

2S1979; 

de catalogus Weihnachten, beperkt tot de 
postzegels en postwaardestukken van de 
Oost- en Westeuropese landen, die tot 
stand gekomen is met medewerking van de 
Duitse motief groep Kerstzegels. Deze 
tweede druk is in kleur gedrukt. 
De volledige prijslijst volgt hieronder: 
Weihnachten en Sovjet-Unie ƒ 1 8 , - per 
stuk, Hongarije (in kleur) ƒ 16,-, Albanië, 
België/Luxemburg, 
Frankrijk/Andorra/Monaco, Polen, 
Tsjecho-Slowakije, Turkije, ƒ 10,75 per 
stuk, Griekenland/Cyprus, Joegoslavië, 
Nederland/Rijksdelen overzee, Oostenrijk 
(in kleur), Zwitserland/Liechtenstein (in 
kleur) ƒ 9,- per stuk, Europa en Vaticaan 
(beide in kleur) ƒ 7 , - per stuk. 

Uitgever: Richard Borek, Hatnburger 
Strasse 267, D-3300 Braunschweig. 
Importeur: P. W. Meinhardt, Prinsestraat 
90a, 's-Gravenhage. 

Lilla FACIT 1979-1980 
Deze 'kleine' catalogus van de vijf 
Noordse landen - Denemarken, Finland, 
Noorwegen, IJsland en Zweden - is in 
bijzonder mooie kleuren op een lichtblauw 
fond gedrukt. Alle hoofdnummers worden 
op ware grootte op 326 bladzijden 
afgebeeld, in het Zweeds beschreven en 
van prijsnoteringen voorzien in Zweedse 
kronen. Voor ieder land bovendien een 
prijslijst van de eerstedagenveloppen en 
voor Zweden ook van de postzegelboekjes. 
Een Duits-Engels-Franse woordenlijst 
verklaart de belangrijkste filatelistische 
termen. 

Uitgever: Frimärkshuset AB, Mäster 
Samuelsgatan 3, S-11144 Stockholm. 
Importeur: Scandinavian International 
Philately, Postbus 8042, Rotterdam. Prijs 
f 20.- (tot 1 september 1979 franco 
toegezonden). 

EINFÜHRUNG IN DE 
IVIOTIVPHILATELIE 

Or Ernst ScNunegger 

RICHARD BQ«PH«AH« 

'Einführung in die Motivphilatelie', Dr. 
Ernst Schlunegger 

Als er iemand bevoegd is over de 
thematische filatelie te schrijven dan is het 
wel dr. Schlunegger, voorzitter van de 
Zwitserse 'Motivsammlerverein'. 

Bijzonder belangrijk is dit boek niet alleen 
voor wie aanwijzingen wil hebben over het 
opzetten en indelen van een thematische 
verzameling. Dr. Schlunegger geeft ook 
een zeer uitvoerig historisch overzicht van 
de ontwikkeling van FIPCO naar FIP. Hij 
noemt vele mensen die in de loop van de 
jaren een belangrijke rol in de thematische 
filatelie hebben gespeeld en het zal iedere 
Nederlandse lezer genoegen doen daarbij 
bijvoorbeeld ook de namen Lutkeveld, 
Spoorenberg en Van der Ven aan te treffen. 
Ook 'De Beeldfilatehst', wordt natuurlijk 
volledig en up to date vermeld. 
Het boek heeft de verdienste niet alleen de 
regels maar ook de geschiedenis van de 
thematische filatelie te hebben vastgelegd. 

Uitgever: Richard Borek in de Borek-
Philatek. Importeur: P. W. Meinhardt, 
Prinsestraat 90a, 's-Gravenhage. Prijs 
DM 47,50. 

Fl. 
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POSTWAARDE-
STUKKEN 

Redacteur: 
C. Stapel 
Delfland 4 
9405 NL Assen 

NEDERLAND 
Als alles goed gegaan is dan krijgt u, 
tegelijk met dit nummer van het 
maandblad, de nieuwe briefkaart die ter 
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
van het postmuseum uitgegeven wordt 
Hoewel ons land bijzonder veel 
bnefkaarten uitgegeven heeft zijn er maar 
bitter weinig bijzondere uitgiften 
geweest Zuivere herdenkingskaarten zijn 
er haast met, dit is de tweede De eerste 
was in 1971, ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van de briefkaart in 
Nederland Beide kaarten danken hun 
bestaan aan een initiatief van de 
Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars, in de 
wandeling Po & Po geheten 

AUSTRALIË 
Envelop 20 c, bruin, grijs, zwart en wit, 
portret van de schilder Norman Lindsay, 
links, op een roze ondergrond, tekening 
van een haven van een oud-Gnekse stad, 
daarboven de woorden '100e 
Geboortedag van Norman Lindsay (1879-
1969)', grijs netwerk, aan de achterkant 
een levens beschrijving van de 
kunstenaar en drukmerk 009 

| j | f c 

«# .'.AIRMAIL 

BOEROENDI 
Luchtpostblad 21 f, rozegroen en rood, 
landswapen en vlag, aan de achterkant 
tekst in de landstaal en frans, groen 
netwerk met rood-groene ruitomranding, 
twee sluitkleppen 

KOEWEIT 
Luchtpostblad 80 fils, blauw, rood en wit, 
borstbeeld van de sheik in een ovaal, links 
beelden van industrievestigingen, groot 
formaat 

MONACO 
Luchtpostblad 1,90 f, veelkleurig, 
kindertekening met in schnjfschnft 
'Internationaal jaar van het kind 1979', op 

het derde deel van het blad vijf 
bontgekleurde kindertekeningen 

PAKISTAN 
Luchtpostblad 20 paisa, grijsblauw, 
straalvliegtuig naar links, links boven staat 
'Binnenlands luchtpostblad' Het is een 
merkwaardig blad, het wordt maar een 
keer gevouwen en heeft maar één 
sluitklep, 120 X 98 mm 

- Luchtpostblad 50 p, bruin en blauw, 
ruiter, over de gehele voorzijde in blauw 
en bruin een tekening van het fort Lahore, 
180 X 102 mm 

SOWJET-UNIE 
Envelop 4 kopeken, blauw, grijs en rood, 
rood kruis met de woorden 'Sowjet Rode 
Kruis/60 jaar 1918-1978', links rood kruis 
en rode halve maan met daaronder de 
woorden 'In dienst van gezondheid, 
menselijkheid en vrede', drukmerk 16-10-
78 
- bnefkaart 4 k, bruin, grijs en wit, opera 
in Moskou, links borstbeeld van de 
toneelspeler F G Wolkow, drukmerk 11-
10-78 

NIEUWS urr 
BELGIË 

Redacteur: 
L. van den Eeden 
Orgelstraat 5 
B-2000 Antwerpen - BELGIË 

Boekennieuws 
Van de hand van L P, Herlant is een 
tweede herziene en aangevulde druk 
verschenen van zijn in 1957 uitgegeven 
studie 'De prefilatelistische 
postaf Stempelingen van Brabant - ex-
departement van de Dijle 94'. Het werk 
bevat een 96 pagina's voorzien van een 
honderdtal reprodukties van algemene 
post- en administratieve afstempelingen en 
een landkaart. 
Een voorrede van dr. J. Stibbe, voorzitter 
van de Koninklijke Landsbond der 
Belgische Postzegelkringen en van de 
F.I.P. belicht deze studie Het werk is 
enkel verkrijgbaar in de Franse taal. 
De V Z. W.O. Pro-Post - postbus 27 te 
1000 Brussel verzekert de uitgifte van dit 
boekwerk. De verkoopprijs bedraagt 250 
frank Het gironummer van Pro-Post: 
000-00312.32-95 

Een tweede werk dat ik hier wil vernoemen 
is de studie 'De Guillochin opdrukken op 
Belgische medaillons' van de gekende 
filatelist F H van der Auwera -
Muyzenhof ter Donck - 2960 Muizen 
België. Door zijn zeer doorgevoerde 
opzoekingen is er nu een beter inzicht 
gekomen over deze mysterieuze opdruk 
'G'. Het boek is rijkelijk geïllustreerd in 
kleurendruk. Het is verkrijgbaar bij de 
auteur of bij de firma H Raassens St. 
Katelijnevest 36 - B.2000 Antwerpen. De 
prijs bedraagt 300 frank. 

Hierbij afgebeeld enkele stempels 
van de afgelopen maanden. 

uxelles-104^Brussel 
MIIIW < , 
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Wü 
LAZEN 

VOORU 
Redacteur 
J Ph de Leeuw, 
Breitnerstraat 21, 
3331 VA Zwiindrecht 

Hoewel we overigens geen tegenstanders 
zijn van verzekeringen in het algemeen zijn 
we van het nut van verzekeringen voor 
postzegelverzamelingen nog niet geheel 
overtuigd Het lijkt ons immers in 
voorkomende gevallen minder moeilijk om 
aan te tonen dat een bepaald stuk zich op 
zeker moment in ons bezit bevond, dan dat 
het bij een brand inderdaad in het album 
aanwezig was 
Iets anders lijkt ons de registratie van ons 
filatelistisch bezit voor het geval ons 
eigendom na een diefstal wordt 
teruggevonden en we moeten bewijzen dat 
het betreffende bij ons ontvreemd werd 
Er zijn nog meer redenen voor een goede 
registratie Daarover schrijft de bekende 
Zwitserse thematicus dr Ernst 
Schlunegger in de 'SCHWEIZER 
BRIEFMARKEN ZEITUNG' van januari 
1979 Hij geeft verzamelaars de raad elk 
blad van hun tentoonstellingsrijpe object te 
nummeren en in tweevoud te fotokopieren 
Het ene stel dient te worden opgeborgen in 
volgorde van de nummering - om te 
kunnen nagaan in welke volgorde een en 
ander in zijn bezit kwam - en het andere 
stel in een volgorde bepaald door het 
behandelde thema Daarnaast moet alles 
nog eens worden opgenomen in een 
register, dat van elk blad vermeldt 
nummer, titel of korte beschrijving, het 
hoofdstuk waartoe het blad behoort, de 
datum waarop het blad werd samengesteld, 
de aanschaffingskosten en de 
tegenwoordige cataloguswaarde De 
verzamelaar die dit systeem hanteert, aldus 
Schlunegger, behoeft bijvoorbeeld bij 
inzending naar een tentoonstelling slechts 
de bladnummers te noteren om bij 
eventuele schade aan de verzekering in een 
ommezien de fotokopieën te kunnen 
produceren Bovendien is het mogelijk op 
die wijze alle mogelijke gegevens vast te 
leggen die anders wellicht verloren zouden 
gaan 
Hoe moeilijk het echter is om een systeem 
van registratie te vinden dat ook voor de 
verzekering waterdicht is, blijkt wel uit 
hetgeen CANADIAN STAMP NEWS (Vol 
3 No 15) schrijft over het kenmerken van 
filatelistisch eigendom met onzichtbare 
inkt Zou u graag filatelistisch waardevolle 

stukken verwerven die 
eigendomskenmerken van een vorige 
eigenaar bezitten'' Die hele materie zou 
nodig eens moeten worden bestudeerd door 
juridisch geschoolde verzamelaars 
Als grapje vermelden we tenslotte dat 
Richard L Sine, redacteur van 'THE 
AMERICAN PHILATELIST' in een 
folder voor investeerders de 'goede' raad 
vond om kostbare stukken tegen diefstal te 
beveiligen door ze op te bergen tussen de 
bladen van een willekeurig boek 
Amerikanen vooral schijnen de kunst te 
verstaan om meeslepende verhalen te 
schrijven over postzegels met historische 
achtergronden S S Kahn deed zulks in 
'THE AMERICAN PHILATELIST' van 
december 1978 naar aanleiding van een 
klein aantal zegels en postwaardestukken 
met afbeeldingen van het Vrijheidsbeeld 
voor de haven van New York Hij deed dat 
in de verwachting dat in 1986, bij de 
viering van het honderdjarig bestaan van 
dit machtige bouwwerk, een groot aantal 
bijzondere postzegelemissies zal worden 
gewijd 
HIJ beschrijft hoe dit bouwwerk nooit tot 
stand zou zijn gekomen als ontwerper 
Frederic Auguste Bartholdi niet de steun 
had ondervonden van de beroemde Franse 
ingenieur Alexandre Gustave Eiffel, die 
unieke, tot dan toe volkomen onbekende, 
methoden voor de bouw bedacht en 
toepaste Evenals dat bij de bouw van de 
Eiffeltoren in Panjs, blikvanger voor de 
wereldtentoonstelling van 1889, het geval 
was voorspelden deskundigen een totale 
mislukking In beide gevallen kregen ze 
ongelijk en triomfeerden het ongewone 
intellect en het doorzettingsvermogen van 
de initiatiefnemers 
Weinigen schijnen te weten, dat er 
gedurende zowel de Eerste als de Tweede 
Wereldoorlog een mogelijkheid heeft 
bestaan om via de buitenlandse kantoren 
van Thom Cook and Son Ltd te 
corresponderen met persoonlijke relaties in 
vijandelijk gebied Omdat er daarover 
maar weinig werd gepubliceerd en omdat 
zich begin 1940 betreffende postbussen 
bevonden in Amsterdam, vestigen wij 
graag uw aandacht op een artikel over dat 
onderwerp van A E Golbert in'STAMP 
COLLECTING' van 21 december 1978, 
dat een en ander op een rijtje zet en waarbij 
is opgenomen een afbeelding van een 
dergelijke brief afkomstig uit Breslau en 
geadresseerd aan Fr Engels, P O B 601 te 
Amsterdam 

In het kort 
De filatelie van Roemenie schijnt op dit 
ogenblik extra in de belangstelling te staan 
Daarom signaleren we voor liefhebbers een 
bijdrage van Gheorghe Negulescu aan het 
' S P A JOURNAL' van januari 1979, 
getiteld Moldava Date Cancels en een 
artikel van Gabriel Sasower, opgenomen in 
het januari/februarinummer van 'THE 
LONDON PHILATELIST', onder het 
opschrift Rumania Forerunners to its 

international mail. 
Verzamelaars van treinbneven uit de 
Verenigde Staten, die behalve in de 
brieven ook zijn geïnteresseerd in de 
postnjtuigen zelf en in wat er met de post 
in die rijtuigen gebeurde, wijzen we graag 
op een desbetreffend artikel in 'S P A 
JOURNAL' van februari 1979, geschreven 
door Craig J Turner 
Wie iets wil weten over de Scandinavische 
talen kan enige ogenblikken genieten van 
wat lan F Finlay onder het opschrift A 
Philatelist's Guide to the Scandinavian 
Languages schrijft in 'GIBBONS STAMP 
MONTHLY' (februari 1979) Als hij maar 
met denkt dat hij er Zweeds, Deens of 
Noors door kan leren 

De verenigingspers 
In een bespiegeling ter gelegenheid van het 
dertigjarig bestaan van zijn blad toont 
redacteur Chisholm van 'PHILATELY 
FROM AUSTRALIA' zich enigszins 
bezorgd omtrent de toekomst van een 
verantwoorde en gevarieerde filatelistische 
pers Te weinig jongeren schijnen geneigd 
het vaandel van de oudere generatie over te 
nemen Desgevraagd verklaren fe velen 
zich niet in staat om artikelen te schrijven, 
hoewel ze als filatelisten hun sporen wel 
degelijk hebben verdiend 
Redacteur Chisholm raad aspiranten aan 
om eens over de resulaten van hun 
gespecialiseerde, filatelistische studies een 
brief te schrijven aan een denkbeeldige 
vriend, die evenveel belangstelling heeft 
voor het betreffende studiegebied als de 
verzamelaar zelf Wanneer de 
briefschrijver ervoor zorgt dat hij in zo'n 
brief alles opneemt wat de ander zou 
kunnen interesseren, dan behoeft hij aan 
het eind slechts de aanhef te verwijderen en 
zijn artikel is gereed Wellicht een wat al te 
optimistische gedachte, maar gezien het 
chronische tekort aan goede kopij waarmee 
zoveel redacteuren van kleine bladen 
worstelen, misschien toch de moeite waard 
om eens te proberen 
Over kopijgebrek voor het eigen bulletin 
behoeft de studiegroep 'CHINA 
FILATELIE' zich nog geen zorgen te 
maken Evenals het feestnummer van 
maart 1974 bevat ook het extra nummer ter 
gelegenheid van het tweede lustrum (1969-
1979) een keur van artikelen over velerlei 
facetten van de Chinafilatelie Het nummer 
opent met een korte samenvatting van een 
voordracht door professor dr Kwee Swan-
Liat over 1966-1978 Twaalf jaar Chinese 
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STEMPELS 
Redacteur 
A M A van der Willigen 
Laan van Poot 194 
2566 EH 'sGravenhage 

Gelegenheidsstempels 
WIJ kunnen hierbij afbeeldingen opnemen 
van de op 31 maart en 1 april gebruikte 
bijzondere afstempeling voor stukken, 
afkomstig uit een tijdelijk in het gebouw 
'Gouden Handen' te 'sHeerenberg 
geplaatste brievenbus ter gelegenheid van 
25 Jaar jeugdfilatelie, alsmede van het 
stempel 'Eerste dag van uitgifte' voor de 
op 3 april verschenen zomerzegels, geplakt 
op de semiofficiele eerstedagcouverten 

Machinestempels 
Hierbij kunnen wij nog een afbeelding 
geven van de reeds in het vorige nummer 
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Volksrepubliek Van hetgeen daarop volgt 
noemen we slechts enkele onderwerpen T 
Vrijdag publiceert het eerste deel van zijn 
studie over de postzegeluitgiften m het 
door de Japanners bezette deel van China 
vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Een Filatelistische verkenning langs de 
olieindustne van de Volksrepubliek Chma 
door F G Wols, zou voor 
belangstellenden aanleiding kunnen zijn tot 
het opzetten van een thematische 
verzameling over dat onderwerp G A 
van Doornen houdt zich bezig met 
firmastempels en perforaties en H 
Huisman begint een artikel over Lioe 
Sheng, broer van WoeTi, keizer van 
China bij het begin van onze jaartelling 
Prins Lioe Sheng wordt de ToetAnhk 
Amon van China genoemd sedert zijn graf 
gedurende de Chinese culturele revolutie 
werd ontdekt en bij opening een groot 
aantal vooral artistiek waardevolle 
voorwerpen opleverde 
Naast artikelen over radiokaarten op 
Westelijk NieuwGuinea door W Ponitz 
en over de aanmaak van de 
Watersnoodzegels van Nieuw Guinea in 
1953 door M , viel ons in het bulletin van 
de studiegroep 'ZUIDWEST PACIFIC' 
ook op een uit het 'SOUTH PACIFIC 
BULLETIN' overgenomen artikel over de 
postzegels van Tuvalu Wellicht dienstig 
voor verzamelaars die zich afvragen of ze 
die zegels nu wel of niet willen 
verzamelen 

gemelde stempelvlag 'Kind en hart', 
waarvan de gebruiksdata inmiddels werden 
gewijzigd in 21 maart tot en met 19 april 
1979 
Voorts werd van 2 april tot en met 1 mei 
wederom de bekende Keukenhofvlag in de 
stempelmachine te Haarlem gebruikt 
Van 3 april tot en met 15 mei stempelden 
de postkantoren Amsterdam, Arnhem, 
'sGravenhage, Groningen, Roermond en 
Rotterdam weer met de  eveneens van 
vorige jaren al bekende  vlag 'Koop 
Zomerzegels' 
Van 18 april tot en met 11 juli wordt m één 
der stempelmachines te Amsterdam, 
'sGravenhage, Rotterdam en Utrecht nog 
een vlag met tekst '1979 Jaar van het kind 
Aktie voor iedereen' gebruikt 

Typenraderstempels 
Naamswijzigingen 
Oude naam 
20.2.1979 
Opeinde 
Oudebildtzijl 
1.3.1979 
Staveren 
2.4.1979 
Mobiel postkantoor 
A 

Haaren (Nb) 
Nieuwerbrug (Zh) 

Nieuwe naam 

Nijega 
Oude Bildtzijl 

Stavoren 

Rijdend 
Postkantoor 
Roosendaal A 
Haaren 
Nieuwerbrug 

15.3.1979 
Gevestigd postagentschap Capelle aan 
den IJsselAmsteldiep 
30.3.1979 
Gevestigd postagentschap Maastricht

Vroom en Dreesmann 
2.4.1979 
Opgeheven poststation Varsselder 
Veldhunten 
In dienst gesteld Rijdend Postkantoor 
Hulst voor postale dienstverlening in 
Graauw, Hengstdijk, Lamswaarde, 
NieuwNamen, Ossenisse, Terhole, 
VogelwaardeEsdoornstraat en 
Walsoorden 
7.4.1979 
Opgeheven postagentschap 
EindhovenMeteoorstraat (in plaats van 
op 17 maart 1979) 

■^ KIND EN HART 
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Veldpost 
Ter gelegenheid van de vijfde reunie 
van de Vereniging van Oud 
Artilleristen van het Koninklijk 
NederlandschIndisch Leger werd een 
speciale enveloppe gedrukt, welke 

gefrankeerd met een 55cent zegel Unie 
van Utrecht, en gestempeld met stempel 
Veldpost 3 op 3 m 79  verkrijgbaar is 
a ƒ 1,50 per stuk door toezending van 
een girobetaalkaart aan de Commandant 
Regiment Van Heutsz, Koning Willem 
I Kazerne, Vlijmenseweg 2, 
5201 MB 's-Hertogenbosch 
Portokosten ƒ 0,55 bijvoegen voor 
toezending 

Code Amsterdam 
gesignaleerd 
Verzamelaars die brieven naar het 
distnctspostkantoor Amsterdam-
Oosterdokskade hebben gestuurd om er bij 
te zijn als de nieuwe postcode ingevoerd 
zou worden hebben deze poststukken 
terugontvangen met het handrondstempel 
108 en gedateerd 9 maart 1979 (9 III 79 -
14-, plus nog hun code op de onderkant 
rechts) 
In vol bedrijf is de installatie nog steeds 
met Er wordt nog gedokterd en men is nog 
bezig met het instellen 
Kleine beetjes post worden door de 
sorteermachines gestuurd Daarom ziet u 
nog geen brief of kaart met een stempel na 
9 maart 1979 waarop een code is gedrukt 
Het zit er wel aan te komen en daarom is 
het zaak goed te letten op elk poststuk dat u 
in of uit Amsterdam ontvangt 
G H F MEIJER ing 
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VERENIGDE 
NATIES/VERENKJD 

EUROPA 
Redacteur: 
J. Ph. de Leeuw 
Breitnerstraat21 
3331 VA Zwijndrecht 

Dat de UNO ondanks het machteloze 
politieke gekrakeel in de Algemene 
Vergadering wel degelijk een grote 
bespeurbare invloed op het wereldgebeuren 
uitoefent is vooral te danken aan het 
streven en de resultaten van 
nevenorganisaties als de UNICEF, de 
FAO, de ILO, de UNESCO enzovoort. Het 
is daarom onbegrijpelijk dat niet veel meer 
thematische postzegelverzamelaars er zich 
toe aangetrokken gevoelen om dat streven 
en die resultaten filatelistisch te bewerken. 
Filatelistisch verantwoord materiaal 
daarvoor is in ruime mate voorhanden. 
Het is derhalve verheugend dat enkele 
wegbereiders zich er toe zetten dat 
materiaal te catalogiseren en te 
systematiseren. Zo zocht Hans van 
Renesse uit Keulen de machinestempels 
van het UNESCOhoofdkwartier bijeen in 
een 22 bladzijden tellende publikatie, 
uitgegeven door de Duitse UNESCO

commissie. De brochure is gratis 
verkrijgbaar bij de: 'Deutsche UNESCO

Kommission, Colmantstrasse 15, 5300 
Bonn 1.' 
Dat de UNESCO éénmaal per twee jaar een 
grote Algemene Vergadering belegt in het 
hoofdkwartier te Parijs weet u natuurlijk, 
maar is het u ook bekend dat die Algemene 
Vergadering in 1980 zal plaatsvinden in 
Belgrado in het gloednieuwe 
Savaconferentiecentrum? 
Het is de tweede maal dat de Algemene 
Vergadering buiten Parijs gehouden wordt. 
In 1976 gebeurde dat in de Keniase 
hoofdstad Nairobi. 
Voelt u zich meer aangetrokken tot een 
filatelistische bewerking van het thema 
UNICEF, dan wijs ik u graag op een eerste 
aanzet tot het catalogiseren van stempels en 
dergelijke die betrekking hebben op het 
werk van de kindernoodfondsorganisatie 
van de Verenigde Naties, ondernomen 
door Hartmut Hütte. In het 
mededelingenblad no 1, jaargang 1979 van 
'UNOPhilatelie' publiceerde hij de eerste 
resultaten van zijn werk. Contact met, en 
hulp van, verzamelaars met een gelijk 
gerichte belangstelling stelt de heer Hütte 
zeer op prijs. 
Intussen bent u wel allemaal in het bezit 
van de UNDROzegels, die op 9 maart 

werden uitgegeven. En daarmee hebt u 
waarschijnlijk voor het eerst kennis 
gemaakt met nog zo'n organisatie die in 
stilte zeer belangrijk werk verricht ten 
behoeve van de totale wereldbevolking. 
Of we bij het verschijnen van dit nummer 
allemaal tevreden naar de zegels ten 
behoeve van het Internationale jaar van het 
kind zitten te kijken betwijfel ik. In 
tegenstelling tot wat indertijd werd beloofd 
zijn die zegels immers gedrukt in velletjes 
van twintig stuks en gezien het 'succes' 
van de jubileumemissie bij het 
vijfentwintigjarig bestaan van de UNPA is 
een nieuwe debacle niet uitgesloten. 
Deze uitgifte gaat bovendien gepaard met 
een herinneringskaart die behalve de vier 
betreffende zegels, ook nog afbeeldingen 
bevat van vijf vroegere uitgiften met 
betrekking tot het kind. De oplage daarvan 
is 225.000 stuks, de prijs als gewoonlijk 
$ 1.. 

Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan 
heeft u nu nog net voldoende tijd om u te 
verzekeren van de ontvangst van de eerste 
emissie UNPAzegels met nominalen in 
Oostenrijkse Schilling. Op 24 augustus 
verschijnen de eerste zes waarden en u kunt 
ze gewoon via de UNPA in Geneve 
bestellen. 
Voor stempelverzamelaars nog het bericht 
dat de Westduitse posterijen met een 
speciaal stempel in het kader van het 
jongste postzegelgebeuren in 
Recklinghausen de aandacht vroegen voor 
de UNDRO. Het stempel werd gebruikt op 
9 maart 1979 en de stempeltekst luidt: 
4350 Recklinghausen 1; 'RheinRuhr

Posta '79 UNPPhilatelie e.V. UNOP 
Würdigung der UNKatastrophenhilfe 
durch die UNPostverwaltung UNPA'. 
Tenslotte ontving ik het wonderlijke 
bericht dat Mauritius een eerstedagenvelop 
zou hebben uitgegeven ter gelegenheid van 
de '30th Anniversary of the Declaration of 
Human Rights'. Omdat volgens dat bericht 
de envelop is gefrankeerd met twee zegels 
uit de normale frankeerserie (R. 1.25 en 
R. 1.50), die geen van beide iets met de 
Verklaring van de rechten van de mens te 
maken hebben, en omdat volgens datzelfde 
bericht het normale dagstempel van 15 
december 1978 werd gebruikt, 
veronderstel ik dat we hier slechts te doen 
hebben met een overigens normale envelop 
met een afbeelding betrekking hebbende op 
de mensenrechten. Geen 
eerstedagenenvelop en geen bijzonder 
poststuk. 
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Verenigd-Europa 
Hoe meer ontwerpen ik tot nu toe onder 
ogen kreeg (2 april 1979), hoe meer ik mijn 
veronderstelling bevestigd zie, dat het 
gemeenschappelijke motief voor dit jaar 
wel eens een heel bijzondere CEPTemissie 
1979 te zien zou kunnen geven. Oude 
postkoetsen, telefoontoestellen, 
brievenbussen, uniformen, 
telegraaf inrichtingen, enzovoort worden 
tegenover hun moderne opvolgers 
geplaatst. Een klein thematisch 
verzamelgebied op zichzelf. Een mooi 
ontwerp lijkt mij dat voor de door Tom 
Hultgren vervaardigde Zweedse zegel ad. 
Kr. 1.30. Het herinnert aan de aloude 
verplichting voor Zweedse en Finse boeren 
om een overzeese postverbinding te 
onderhouden tussen beide landen. Dat 
gebeurde 's zomers met een door acht of 
negen man geroeide boot en 's winters met 
een boot die getrokken werd of 
voortgeduwd. De post bevond zich in 
houten vaten, die bij averij bleven drijven 
en te zijner tijd wel ergens aanspoelden. 
De Nederlandse pers besteedt niet al teveel 
aandacht aan het dertigjarig bestaan van de 
NoordAtlantische Verdragsorganisatie en 
daarom herinner ik de betreffende 
verzamelaars hier nog even aan een aantal 
zegeluitgiften die op dat jubileum wijzen. 

GrootBrittannié gebruikt voor die 
gelegenheid een bijzonder handstempel: 
'30th Anniversary: Signing of the North 
Atlantic Treaty 4 April 494 April 79 
British Forces 3079 Postal Service'. 
Bovendien een machinestempel van 2 tot 
18 april: 'Nato Thirty Years of Peace 1949

1979'. 

Niet alleen de Nederlandse ontwerpers 
waren weinig geïnspireerd bij het 
ontwerpen van een zegel voor de eerste 
algemene verkiezingen voor het Europese 
parlement. Ook de ontwerpen voor een 
serie van vier Britse zegels en dat voor de 
Belgische zegel hebben weinig om het lijf, 
al kan aan de Engelsen en de Belgen niet 
worden ontzegd dat ze althans een poging 
hebben gedaan om met een redelijke zegel 
voor den dag te komen. Niemand schijnt 
op de gedachte te zijn gekomen om in het 
zegelbeeld een afbeelding op te nemen van 
de zetel van het Europese parlement, een 
kijkje in de zittingszaal, foto's van de 
voorzitters, prominente leden of iets 
dergelijks. Weliswaar geen opzienbarende 
gedachte, maar ongetwijfeld duidelijk 
verband houdende met de reden van 
uitgifte. 



1979 philatelie/mei 419 

NEDERLAP^SE 
BOND VAN 

FHATEUSTEN-
VEREMGINGEN 

Voorzitter 
mr J deBoer AZn, 
Postbus 2023,9704 CA Groningen 
Penningmeester 
P W A M Wap, 
Waddenstraat 465,2036 LiVI Haarlem 
Telefoon 023-332642 
Gironummer 1078391 ten name van de 
penningmeester van de bond 

Programma Bondsdagen op 26 en 27 
mei 1979 
zaterdag 26 mei 1979 
10.30 uur Zeventigste Algemene Vergadering 
van de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen in het Amsterdam Euro-Crest 
Hotel - de Boelelaan/Europaboulevard -
Amsterdam 
12.30 uur Gemeenschappelijke lunch in het 
Amsterdam Euro-Crest Hotel a ƒ 16,50 per 
persoon, inclusief bediening en btw 
13.30 uur Voortzetting van de Algemene 
Vergadering Tijdens de algemene vergadering 
zullen de bekerlezingen worden gehouden 
13.45 uur Voor dames en belangstellenden per 
bus naar 'Artis' Vandaar om 16 00 uur naar 
Ouderkerk aan de Amstel Hier wordt door de 
Amsterdamse Vereeniging 'De Philatelist' thee 
met cake/gebak aangeboden 
17.30 uur terug bij het Amsterdam Euro-Crest 
Hotel Kosten ƒ 7,-per persoon 
18.30 uur Borreluur in het Amsterdam Euro-
Crest-Hotel 
19.30 uur Bondsdiner in hetzelfde hotel 
Kosten ƒ 40,- per persoon, inclusief wijn, 
bediening en btw 
zondag 27 mei 1979 
Filatelistendag in liet RAI Congres Centrum. 
10.30 uur Opening van de 67ste Filatelistendag 
door de heer J F Meijer, directeur van het 
postdistnct Amsterdam 
10.45 uur dia-quiz met prijzen 
11.45 uur dia-lezing van het Ned Filatelistisch 
Centrum over het A B C van het 
postzegelverzamelen 
12.30 uur quiz met prijzen 
13.30 uur Forum 
Vragen op filatelistisch gebied door u tevoren 
schriftelijk ingediend, p/a A H L van Veen, 
TussenMeer 34", 1068 GB Amsterdam, 
ofwel door vragenstellers uit de zaal, zullen 
worden beantwoord door een forum bestaande 
uit C Muijs, voorzitter, mevrouw A H den 
Duyn-Huisma, huisvrouw, J M Deenik, 
Directeur Zegelwaarden en Filatelie, F Jonen, 
lid N V P H , J Ph de Leeuw, voorzitter van 
'De Beeldfilatelist' 
14.45 uur bekendmaking van de winnaars van 
de dia-quiz en de andere quiz De prijzen kunnen 
worden afgehaald tot 16 30 uur op zondag 27 
mei 1979 
15.30 uur Films beschikbaar gesteld door PTT 
1 Burum (duur twintig minuten), 
2 Hoe werkt TV (duur tien minuten) en 
3 (PTT) Torens in beeld en geluid (duur twintig 
minuten) 
16.30 uur Sluiting 

Tentoonstellingen en jury-aangelegenheden 
Alle correspondentie aangaande 
tentoonstellingen (met of zonder 
wedstrijdkarakter), alsmede aanvragen voor 
kadermateriaal, gelieve men uitsluitend te 
richten tot de commissaris voor het 
tentoonstelhngswezen binnenland M de 

Meijer, Geestbrugweg 59, 2281 CG Rijswijk 
Voor de samenstelling en goedkeuring van de 
jury voor te houden tentoonstellingen, het 
verkrijgen van namen en adressen van juryleden 
en kandidaat-juryleden, juryboekjes en 
beoordelingsformulieren, benevens alle andere 
zaken het jury wezen betreffende, gelieve men 
zich te wenden tot de commissaris voor 
juryaangelegenheden J C Schäfer, 
GroenendaaIstraat9', 1058 LD Amsterdam 
Voor opname van tentoonstellingen in de 
'Agenda' in het Maandblad gelieve men tijdig 
bericht te zenden aan de hoofdredacteur, A 
Boerma, Bronsteeweg 86, 
2101 AE Heemstede 

Bondsinformatiebureau 
Voor inlichtingen omtrent kandidaat-leden van 
bij de bond aangesloten verenigingen alsmede 
voor de behandeling van klachten omtrent 
verzamelaars of handelaren wende men zich 
schriftelijk tot de beheerder H P van Lente, De 
Gooise Warande, Flat B 17, Mezenlaan 19, 
1403 BR Bussum 

Bondskeuringsdienst 
Zegels welke men ter keuring wil voorleggen 
dienen gezonden te worden aan drs A M A 
van der Willigen, Laan van Poot 194, 
2566 EH 's-Gravenhage, telefoon 070-
654697 Alle overige correspondentie naar 
J A C Achilles, Zuiderparklaan 249, 
2574 HJ ' s-Gravenhage, telefoon 070-
456261 Voor de voorwaarden zie januari 1979, 
bladzijde 46/47 

Bondsdocumentatiecentrum 
Inlichtingen over publikaties met betrekking tot 
de postzegels en postwaardestukken van 
Nederland, Nederlandsch-Indie, Curasao en 
Suriname bij de administratieve van het BDC J 
Dekker, Plantage Parklaan 11', 
1018 ST Amsterdam Telefoon 020 243150 
Inlichtingen over de posthistorische 
aangelegenheden D W de Haan, 
Leeuwerikenlaan 14, 2111 HB Aerdenhout 

Nederlands Filatelistisch Centrum 
Het NFC stelt aan verenigingen Jialezingen ter 
beschikking tegen vergoeding van de 
portokosten van heen- en terugzending Enkele 
stelregels dienen in acht genomen te worden, 
vier weken voor het gebruik schriftelijk 
aanvragen, ten minste even deugdelijk verpakt 
terugsturen als de zending werd ontvangen, 
teksten mee terugzenden, dia's op volgorde en 
voltalligheid controleren Het is niet mogelijk 
meer dan twee diaseries per keer te verlangen 
Aanvragen bij de NFC-materiaalcommissans 
L van Oosterwijk, Oostervenne 113, 
1444 XD Purmerend Telefoon 02990-26289 

Tentoonstellingen 
Het Bestuur van de Stichting Filatelie heeft zich 
genoodzaakt gezien wijzigingen aan te brengen 
in de verzekering van het kadermateriaal 
Daarbij is tevens wijziging gebracht moeten 
worden in de bepaling dat door verenigingen 
voor schade toegebracht aan voor 
tentoonstellingen tot hun beschikking gesteld 
kadermateriaal, een zogenoemd 'eigen-risico' 
werd gedragen, ten bedrage van ƒ 100,- Dit 
eigen risico is thans vastgesteld op ƒ 1,- per 
kader, met een minimum van ƒ 100,- per 
tentoonstelling 

Internationale tentoonstellingen 
Derde wereldtentoonstelling voor thematische 
filatelie BRAZILIANA 79 te Rio de Janeiro, 
15-25 september 1979 Aangewezen 
commissaris W F Smit, Utrechtseweg 33c, 
6866 CH Heelsum 

London 1980 
Onder deze naam zal van 6 tot 14 mei 1980 in 
Londen wederom een grote internationale 
postzegeltentoonstelling worden georganiseerd 
In het Earls Court Exhibition Centre zullen 
4 000 kaders worden geplaatst Naar verwacht 
zal het aantal inschrijvingen de beschikbare 
kaderruimte overtreffen 
Tot commissaris voor Nederland is aangewezen 
J C Schäfer, Groenendaalstraat 91, 
1058 LD Amsterdam, die de beschikking 
heeft over het eerste bulletin met nadere 
bijzonderheden over deelname aan de 
tentoonstelling en voorlopige 
inschrijvingsformulieren Gezien de te 
verwachten grote belangstelling wordt 
geïnteresseerden verzocht zich zo spoedig 
mogelijk bij de commissaris te melden 

Bondsbibliotheek 
Inlichtingen Bibliotheek Arnhem, telefoon 085-
432131 Bibliothecaris W F Smit, 
Utrechtseweg 33c, 6866 CH Heelsum, 
telefoon 08373 2607 De bondsbibliotheek is 
gevestigd in het gebouw van de Bibliotheek 
Arnhem Geopend - uitgezonderd maandag en 
zaterdag - dagelijks van 10-20 45, maandag van 
13-20 45, zaterdag alleen 10-12 uur 
Adres Koningstraat 26, Postbus 1168, 
6801 ML Arnhem 

Catalogus bondsbibliotheek, inclusief eerste en 
tweede opgave van wijzigingen en aanvullingen, 
te bestellen door storting van ƒ 20,00 op giro 
853466 van W F Smit, 6866 CH Heelsum 
Tweede opgave van wijzigingen en aanvullingen 
te bestellen door storting van ƒ 5,00 op giro als 
boven 
Gegadigden kunnen de Amphilex-catalogus 
1977 kosteloos verkrijgen Te bestellen door 
storting van de portokosten ad ƒ 2,75 op giro als 
boven 

Verkoopafdeling 
Bestellingen te richten aan E C de Poorter, 
Parkdreef 111, 6042 AG Budel-Dorplein, 
postgirorekeningnummer 201560 ten name van 
de Directeur Verkoopafdeling van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen, Budel-Dorplein 

Lijst van verkrijgbare uitgaven 
Zie januari 1979, blz 46 
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VERENIGINGS-Nmuws 
Administrateur: 
IVIevrouw E Braakensiek 
Postbus 5905 3273 ZG Westmaas 
Tel. 01864-1776 

MEDEDELING VAN DE ADMINISTRATIE 
De kopij voor het Verenigingsmeuws dient, 
GETIKT, op officieel kopijblad (in tweevoud) 
tezamen met de mutatiestrookjes (in tweevoud) 
en eventueel de maandstaat (in drievoud) voor 
het ]uli/aug nummer 1979 op 12 juni 1979 in het 
bezit te zijn van de administratie 
Nakomende mutatiestrookjes uiterlijk 10 dagen 
na genoemde datum De adressen op de 
mutatiestrookjes moeten vermeld worden met de 
nieuwe postcode 

1 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr W F Smit, Utrechtseweg 35', 
6866 CH Heelsum,tel 08373-2607 
Penningm ir E H van Broekhuizen, C T 
Storkstraat 10, 7553 AR Hengelo (O) 
Ledenadm fr J E M Putman, 
AlexandrinalaanD 184,7271 RM Borculo 
Dir Rondzending G J vanderTogt, 
Mendelweg 14,2771 TN Boskoop, tel 
01727-3134 
Leden, met aangesloten bij een afdeling, dienen 
hun kontributie ad ƒ 30,- te voldoen op 
girorekening 33805 t n v Penningm Ned Ver 
van Postzegelverzamelaars te Hengelo (O) 
De ALGEMENE LEDENVERGADERING zal 
op zaterdag 19 mei 1979 om 11 00 uur gehouden 
worden in het Jaarbeurs Congrescentrum te 
Utrecht Voor de agenda kunnen we naar 
voorgaande nummers van dit blad verwijzen 
Secretariaten van Afdelingen 
Alkmaar Mw A J A Dek-Dragt, Haydnlaan 
57, 1817 GP Alkmaar Bijeenkomsten Ie 
vrijdagavond van de maand. Aula Chr 
Scholengemeenschap, Fabritiusstraat 1 te 
Alkmaar 
Alphen a/d Rijn J C Meijer, Zaalbergstraat 
52,2405 XC Alpen a/d Rijn 
Almelo H Oosterkamp, Mahlerstraat 17, 
7604 HB Almelo 
Amsterdam Ir Ch J Kips, Minervaplein20 
flat 111, 1077 TR Amsterdam 
Apeldoorn T Beetstra, Bilderdijklaan 22, 
7314 PB Apeldoorn 
Arnhem E A Borneman, Sophiastraat 26, 
6882 NK Velp Bijeenkomsten 2e of 3e 
maandagavond in stichting 'de Opbouw', 
Velperweg 13, Arnhem 
Bodegraven J H Verhagen, Karel 
Doormanstraat53, 2411 VC Bodegraven 
Boskoop Mw T Kooij-van Noort, Rozenlaan 
17,2771 BD Boskoop Bijeenkomsten Ie 
maandag in 'de Stek', Snijdelwijk, Boskoop 
Deventer A Dedden, TenCampesingel 19, 
7431 AV Diepenveen Bijeenkomsten 3e 
maandagavond Wijkgebouw Hervormde 
Gemeente, van Vlotenlaan te Deventer 
Epe e o Mw A C Doorman-Knuvers, 
Polweg 2, 8162 EW Epe 
Eibergen/Neede J Drupsteen, Rozenkamp 23, 
7151 VP Eibergen 

Gooi en Eemland F J van Boxmeer, 
Fabritiuslaan44, 1213 CT Hilversum 
Goor C J Oosterbaan, Koekoekslaan 78, 
7475 CP Markelo Bijeenkomsten Ie 
maandagavond Aula LTS te Goor 
Den Haag/Voorburg vakant 
Haarlem J Maas, Joh Bosboomlaan 2, 
2102 AV Heemstede 
't Hazegel H G Horselenberg, Guido 
Gazellestraat 11, 7552 WJ Hengelo (O) 
Leerdam H Steygerwalt, M van 
Aldegondestraat 3, 4142 CA Leerdam 
Bijeenkomsten Aula Mavo, Tiendweg 11 
Leerdam 
Lochem/Borculo e o B Frank, Ch de 
Bourbonlaan 19,7242 BP Lochem 
Bijeenkomsten 1 e donderdagavond Even 
maanden Leostichting Borculo, oneven foyer 
Schouwburg te Lochem 
Monster J H Meervoort, Molenweg 44, 
2681 GT Monster 
Nunspeet A de Leeuw, Leopoldlaan 27, 
8072 CK Nunspeet 
Nijmegen Mr J W A M Janssen, Prof 
Regoutstraat 3, 6524 RV Nijmegen 
Oudewater S Lissenberg, Marktstraat 6, 
3421 AR Oudewater 
Steenwijk G A Talen, Pr Bernardstraat 74, 
8331 EK Steenwijk 
Suriname Mw I de Graaf-Fernandez, Postbox 
481, Paramaribo-Suriname 
Twenthe J Th A Friesen, Rembrandtstraat 
18,7471 HR Goor 
Utrecht Mr D J Schimmel, Camminghalaan 
4,3981 GH Bunnik 
Vlaardingen H W de Heer, Eykmanstraat 20, 
3132 SJ Vlaardingen Bijeenkomsten 2e 
dinsdag in de Harmonie, Schiedamseweg te 
Vlaardingen 
Voorschoten R W Lamting, Sweelmckhof 16, 
2253 HG Voorschoten 
West-Friesland Mw L de Ruyter de Wilt-
Hoogendoorn, Jupiterhof 42, 
1622 BG Hoorn 
Zwolle'Storica' J D van Ruiten, Het Kerspel 
4, 8061 BE Hasselt Bijeenkomsten 2 
maandagavond kantine Stork-Werkspoor-Diesel 
te Zwolle 

POSTZEGELVERENIGING BREDA, 
secr Mw A Cramerus-van den Wildenberg, 
Steynlaan40, 4818 ET Breda Tel 076-
132307 
Ledenvergadering maandag 28 mei '79 te 19 30 
uur in Gemeenschapshuis 'De Kleiberg', Dr 
Struyckenstraat 9 Breda Veiling 
I v m vakanties worden in juni en juli geen 
ledenvergaderingen gehouden 
Jeugdbijeenkomst zondag 10 juni 1979 in de 
Beyerd, Boschstraat 22, Breda, van 9 30 uur -
12 00 uur. 

VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'HOLLANDIA', 
Amsterdam Secr A D Aeijelts, Tolakkerweg 
82,3739 JR Hollandsche Rading Tel 02157-
489 
Ledenvergadering vrijdag 25 mei 1979, 20 15 
uur hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, 
Amsterdam 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING 
Secr Mr B J Karsdorp, Turandotdreef 1, 
3561 HB Utrecht 
Ledenadm G Th Broekman, Terentiuslaan 3, 
3584 AR Utrecht 
Ledenvergadering dinsdag 29 mei 1979 om 
20 00 uur in het Jaarbeurscongrescentrum, 
Croeselaan 8 te Utrecht 
Op het bord links in de hal is aangegeven, in 
welke zaal de vergadering gehouden wordt 
Agenda veiling en verloting 

HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING 
Secr Mevr Dr G Orth, Mauritskade41e, 
2514 HE 's-Gravenhage 
Ledenadm F H de Wijs, Carel Reinierszkade 
75,2593 HM 's-Gravenhage, tel 070-
831402 
Onze eerstvolgende ledenbijeenkomst na het 
zomerreces vindt plaats op dinsdag, 21 aug 
1979 te 20 00 uur m de benedenzaal van de 
Houtrustkerk (einde Beeklaan) te 's-
Gravenhage 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. 
Secr C H W Heusdens, postbus 2171, 
3000 CD Rotterdam, tel (010)664871 
Ledenadm P Wolters, Vyverin 93, 
2923 VE Krimpen ad IJssel, tel (010)18242 
Ledenvergadering nummer 573, maandag 28 
mei, grote zaal van de Pauluskerk, Mauritsweg 
20, Rotterdam, aanvang 20 uur, zaal open 19 30 
uur Gewone agenda, zie Mededelingenblad 
Clubbijeenkomsten iedere zaterdag van 14 tot 17 
uur. Wijkcentrum 'Middelland', Ie 
Middellandstraat 103, ieder dinsdag van 19 30 
tot 22 uur, kantine 3e Technische School, 
Hillevhet 90, Rotterdam-Zuid 
Bezichtiging van de veilingkavels zaterdag 26 
mei van 15 tot 16 uur. Wijkcentrum 
'Middelland' 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 'DE 
PHILATELIST' 
Secr B Visser, Langemeerstraat 6, 
1135 JE Edam, tel 02993-62164 (na 19 00 
uur) Ledenadministratie Mevrouw A Hastnch-
Roos, Roosmarijnhof 37, 
1115 DX Duivendrecht, tel 020-993259 
ATTENTIE de tweede bijeenkomst in mei vindt 
plaats op 22 mei in de CASA 400, bij het 
Amstelstation, aanvang 20 00 uur, zaal open 
19 00 uur 
Laatste bijeenkomst van dit seizoen 5 juni a s , 
ledenvergadering in De Hoeksteen, Jan van 
Galenstraat 8-10, Amsterdam, aanvang 20 00 
uur, zaal open 19 00 uur 

10 
POSTZEGELVERENIGING S.P.A. 
Secr/penningmeester A Waanders, Maasstraat 
9 1 ' " 1078 HG Amsterdam, tel 020-640889 
Bijeenkomsten 22 mei en 12 juni 's avonds om 8 
uur in Cafe-Restaurant 'Suisse', Overtoom 3 te 
Amsterdam 

12 
PVWA AFDELING FILATELIE 
Secretaris F R Brugman, Dissel 39, 
1141 ZM Monnickendam 
De gebruikelijke ledenvergadering aan het eind 
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van het lopende Verenigingsjaar is op Maandag 
11 Juni 1979 bij Werkspoor-Amsterdam, 
Oostenburgermiddenstraat 62, Asd Aanvang 
20 00 uur 

16 
GELDER FILATELISTEN-VERENIGING 
'DE GLOBE' 
Secr J C Ouwenbroek, Brantsenstraat 24, 
6814 CR Arnhem Telefoon 085-450477 
Ledenadministratie Mevrouw M J Renssen, 
Leeuweriklaan 10, 7203 JE Zutphen 
Telefoon 05750-14434 
Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, 
Arnhem, Barneveld, Brummen/Eerbeek, 
Dieren, Doesburg, Doetinchem, Druten, Ede, 
Eist, Epe, Lichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, 
Oosterbeek, Renkum/Heelsum, Rheden/De 
Steeg, Rhenen, Varsseveld, Veenendaal, 
Velp/Rozendaal, Wageningen, 
Winterswijk/Aalten, Wiichen, Zevenaar en 
Zutphen 

18 
PHILATELISTEN VERENIGING 'BAARN' 
Baarnse Philatelisten ontmoeten elkaar elke 3e 
Maandag van de maand in verenigingsgebouw 
'De Schakel' a/d Nassaulaan 17 Zomerreces 
Juni, Juli, Augustus Nieuwe leden zijn ahijd 
welkom maar kunnen zich ook telefonisch 
melden bij de secretaris Dhr N Pigge 
Malvastraat 11, telefoon 02154-16470 

23 
VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 'DELFT'. 
Secr L v Overvest43, 2613 DL Delft 
In de maanden juli en augustus 1979 worden er 
geen verenigingsavonden gehouden De eerste 
vergadering na de vacantie wordt gehouden op 6 
september 1979 

24 
PHILATELISTEN VERENIGING 'DE 
FIVEL' DELFZIJL. 
Secr P A Curre, Robbeplaat 55, 
9931 CR Delfzijl, tel 05960-13936 
Rondz Comm H Bergman, Kustweg 346, 
9933 BR Delfzijl, tel 05960-15311 
Bijeenkomsten elke 2e maandag in De 
Molenberg' (zaal de Dwinger) te Delfzijl 
Aanvang 19 30 uur Gelegenheid tot ruil, kopen 
en verkopen Gratis verloting 

25 
VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'DORDRECHT'. 
Secr F H Visser, Oranjepark 47, 
3311 LP Dordrecht Tel 078-142536 
Bijeenkomsten ledere tweede woensdag van de 
maand in Gebouw C J M V , Burg de 
Raadtsingel, Dordrecht Aanvang 20 30 uur, 
zaal open vanaf 19 30 uur Gelegenheid tot ruil, 
kopen en verkopen 

27 
PHILATELISTENCLUB 'EINDHOVEN' 
Secretaris C Slofstra. Petrus Dondersstraat 93, 
Eindhoven Tel 040-112293 
Ledenbijeenkomsten Elke eerste woensdag van 
de maand om 20 15 uur in de Mulierzaal van het 
P O C Eerstvolgende bijeenkomst op 6 juni 
1979 

28 
PHILIPS PHILATELISTEN VERENIGING 
EINDHOVEN. 
Secr M H Schenkelaars, De Koppele 78, 
Tel 416358, Eindhoven 
Bijeenkomsten Elke eerste maandag van de 
maand in de Mulierzaal van de Jubileumhal van 
het P O C aan de Frederiklaan, Eindhoven 
Aanvang 20 00 uur 
Eerstvolgende bijeenkomst 11 juni 1979 

29 
ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN 
VERENIGING. 
Secretaris G J Heutink, Groen van 

Prinstererlaan41 Enschede, tel 053-359074 
Directeur Rondzenddienst D Hamerslag, 
Willem Rijbbertstraat 48 Enschede, tel 053-
356223 Bijeenkomst iedere 3de Vrijdag van de 
maand in het ITC gebouw Boulevard 1945 
boven Adolfs, Ingang Ledeboerstraat, aanvang 
19 30 uur 

31 
POSTZEGELVERENIGING 
'GORINCHEM EN OMSTREKEN' 
Secr J A v d Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem Tel 01830-33163 
Bijeenkomsten iedere eerste maandag van de 
maand in de benedenzaal van de Exoduskerk, 
Mollenburgseweg te Gorinchem Aanvang 
20 00 uur Zaal open 19 30 uur 

32 
VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 'GOUDA' 
Secr H C J Bakker, Gravestein 86, Gouda 
Tel 01820-14730 
Ruilavond 14 juni Burgerhal van het Stadhuis te 
Gouda van 19 00 21 00 uur Onze jeugdafd 
houdt de bijeenkomsten op 12 en 26 mei in de 
voormalige G S V kantine. 
Bodegraafsestr weg van 9 30-11 30 uur 

35 
PHILATELISTEN-VERENIGING 
GRONINGEN. 
Secr J G deGeus, Neptunusstraat 76, 
9742 JP Groningen Tel 050-776409 
Ledenadm A J Holtrop, Neptunusstraat 80, 
9742 JP Groningen Tel 050-776127 
Bijeenkomsten elke vierde maandag, behalve in 
juni en juli, in De Tref koel, Zonnelaan 30, 
Groningen om 20 uur 
Veilingen inlichtingen bij J Lagaay, de Sav 
Lohmanplein 12a, 9722 HS Groningen Tel 
050-260214 
Rondzendverkeer inlichtingen en inzending 
boekjes bij J Lagaay, voornoemd 
Jeugdafdelingen in Groningen, Haren, 
Paterswolde, Bedum en Zuidhorn Inlichtingen 
J P A Tolsma, Lindelaan 63, 
9301 NB Roden, tel 05908-18234 

36 
HAARLEMSE FILATELISTISCHE 
VERENIGING 'OP HOOP VAN ZEGELS' 
secr J C Repko, Bloemendaalseweg 193, tel 
(na 19 00 uur) 023-271333 
Ledenbijeenkomsten 31 mei en 21 juni 1979 in 
de aula van de Mr A Bruchschool, Zijlvest 25a 
te Haarlem (ingang Raaks) Aanvang der 
bijeenkomsten te 19 00 uur met gelegenheid tot 
ruilen Omca 21 00 uur veiling van 120 kavels, 
vnl NOR 
De nieuwe statuten zijn inmiddels vastgelegd in 
een notariële acte, inschrijving in het 
verenigingsregister bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Haarlem is 
aangevraagd 
In de ledenvergadering van 29 maart j 1 werden 
de heren J F Sonnemans.J Vring, P 
Kommen, P Brouwer en J M van Putten 
benoemd tot lid van verdienste van 'Op Hoop 
van Zegels' 

37 
POSTZEGELVERENIGING 'HEERLEN' 
Secr C vanDishoeck, Lintjensstraat21, 
6417 XS Heerlen Tel 045-718215 
Bijeenkomsten 
Eerstvolgende bijeenkomst op maandagavond 4 
juni 1979 in het Casino 'Treebeek', 
Treebeekplein 133, Heerlen-Treebeek 
Zaalopening om 19 00 uur 

42 
LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr H van Eist, Zaanstraat 50, 
2314 XG Leiden Tel 071-124210 
Vergadering 22 mei in het Antonius Clubhuis, 
Lange Mare 43 Agenda met veiling en Bingo 
Aanvang vergadering 20 00 uur, zaal open voor 
rulled 19 00uur 

43 
PHILATELISTENVERENIGING 'ZUID 
LIMBURG', MAASTRICHT. 
Secr Wycker Brugstr 10, 
6221 EC Maastricht 
Bijeenkomsten Ledenvergadering op 21 mei en 
Beursavond op 11 juni Op 18 juni 
ledenvergadering Deze bijeenkomsten worden 
steeds om 20 uur gehouden m de Grote 
Sociëteit, Vrijthof, Maastricht 

44 
POSTZEGELCLUB 'GROOT
VELDHOVEN' 
Secr P M Willems, Müllerin 75, 
5505 VB Veldhoven Tel 040 533429 
Clubavond en veiling iedere 2e maandag van de 
maand in het buurthuis d'Ekker Armehoefstraat 
Veldhoven 

45 
VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'NOORDWIJK' 
Secr Mej R Romijn, Weteringkade 44, 
2201 SJ Noordwijk Tel 01719 15290 
Bijeenkomsten iedere derde maandag van de 
maand in Dorpshuis 'De Kuip', Zeestraat 1 te 
Noordwijk b , aanvang 8 15 uur 
De jeugdclub komt van 7 tot 8 uur bijeen 
Streek ruilbeurs 19 mei in 'De Kuip' van 10 tot 
17 uur 

47 
POSTZEGELVERENIGING 
ROOSENDAAL 
Secr S H den Boer, tevens leider van het 
rondzendverkeer, Potgieterlaan 55, 
4707 JT Roosendaal Tel 01650-49174 
Ledenadm A J Bloem, Heuvellaan 33, 
Roosendaal Tel 37460 
Contributie ƒ 25,- per jaar, te gireren op 
postgiro37 13 792 t n v ledenadm 
postzegelver 'Roosendaal' 
ledere maand vergadering in 't Wit Roosken, 
Nispensestraat 14, Roosendaal, met veiling, 
bingo en verloting 
Vergaderingen in 1979 zijn als volgt 11 juni - 6 
augustus - 3 september - 1 oktober - 5 
november en de jaarlijkse feestavond op 3 
december 

48 
PHILATELISTENCLUB 'ROTTERDAM' 
Secr Mevr T B Steiner-Spork, Zeekant 
94 h, 2586 JC Den Haag 
Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand. 
Beursgebouw, ingang Meent 110, Rotterdam 

49 
POSTZEGELVERENIGING SANTPOORT 
P.V.S. 
Secr J G Kan, Leendert Meeszstraat 60, 
2015 JS Haarlem Tel 023 243048 
Contributie ƒ 20,- per jaar te betalen op 
girorek 19103 t n v penningmeester 
postzegelver P V S .Tafelbergstraat 17 
Haarlem 
Bijeenkomsten iedere Ie en 3e donderdag van de 
maand in de zaal van de IJmond-M T S , Roos 
en Beeklaan 4 te Santpoort-Noord 
De jeugdafdeling vergadert op dezelfde dagen 
van 18 30 tot 19 30 uur 

52 
VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'TILBURG' TE TILBURG 
Secr W van Erve, Insulindeplein 5, Tilburg 
Tel (013)426464 
Ledenvergadering 6 juni. Nieuwe Koninklijke 
Harmonie, Stationstraat 26, Tilburg 

54 
POSTZEGELCLUB WASSENAAR 
Secr B Wijsman, van Houtenweg 80, 
2241 LS Wassenaar 
Bijeenkomsten 14 juni en 13 sept , 20 uur, 
Jeroenhuis, Kerkstraat 75, Wassenaar 
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55 
POSTZEGEL VER. IJMUIDEN 
Secr Mevr G C Bakker-Bakker Lange 
Nieuwstraat 343 Tel 02550-22310 IJmuiden 
Penningm J G Hendriks 
Wijk aan Zeeerweg 23 Tel 02550-31045 
IJmuiden 
Directeur rondzending 
A H Verleun, Dennekoplaan45 Tel 02550-
13678 IJmuiden 
Ruilavonden Adelbertuskerk, IJmuiden, 21 Mei 
en 11 Juni, van 6 30-745 voor de jeugd, 8-10 
voor volwassenen 

58 
VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
SASSENHEIM 
Secr M C J Gozeling, 2de Loosterweg 76, 
2182 CK Hillegom Tel 02520-29175 
Penningm F H van Kesteren, Berkenlaan 14, 
2172 AG Sassenheim Tel 02522-13502 
Vergader-ruil-veiling-avond tweede dinsdag 
'Ontmoeting' Narcissenlaan 1 Aanvang 20 uur, 
jeugdclub 19 uur 

64 
POSTZEGELVERENIGING DRACHTEN 
Secr J Brouwer, Tj Wagenaarstraat 32, 
9203 SR Drachten Tel 05120-14695 
Eerstkomende maanden ^een ledenavonden 
Begin van het nieuwe seizoen op dinsdagavond 
4 september 1979, weer in het clubgebouw van 
de Vollerevereniging, Houtlaan 129B 

65 
PHILATELISTENVERENIGING 
'COEVORDEN EN OMSTREKEN' 
Secr H Koorman, E E G Laan 3, 
7742 EA Coevorden Tel 05240-3779 
Ruilavond elke 2e maandag in cafe-rest De 
Bentheimerpoort Aanvang 20 00 uur Jeugd 
van 19 00 tot 20 00 uur 

68 
POSTZEGELVERENIGING 'WAUBACH'. 
UBACH OVER WORMS 
Secr M Reumkens O N straat9, 
6391 JH Nieuwenhagen 
Bijeenkomsten ledere Ie en 3e zaterdag v d 
maand, vanaf 15 uur in het verenigingslokaal 
't Straotje, Eygelshovenerweg 4, Ubach over 
Worms Vergadering iedere 3e zaterdag om 17 
uur 

69 
FILATELISTENVERENIGING VEENDAM 
EN OMSTREKEN 
Secr J D Neuteboom, M Hardenbergstr 2, 
9643 LD Veendam Tel 05987-13821 

73 
POSTZEGELVERENIGING "S 
GRAVENHAGE EN OMSTREKEN' 
Secr W J Klein, Het Zicht 162, 2543 AR 
'SGravenhage Tel 070-668036 
Bijeenkomsten elke derde dinsdag van de maand 
in het Humanistisch Centrum, Ln Copes v 
Cattenburch 72, 's Gravenhage Zaal open 19 30 
uur 
Leider Rondzendverkeer P A Christiaans, 
Loosd Hoofdstraat 342, 2552 AP 
's Gravenhage Tel 070-236743 

75 
S.K.F. POSTZEGELCLUB 'FRIMARKET' 
VEENENDAAL. 
Secr N W V d Bent, Pr W Alexanderpark 
531, tel 13077 
A s bijeenkomst - laatste van het seizoen 1978 -
79 maandagavond 28 mei 8 uur S K F kantine 
Groeneveldselaan 

77 
PHIL. VER. 'HOOGEZAND-SAPPEMEER' 
Secr A G Spijkerman, D Curtiusstr 39, 
9602 PL Hoogezand Tel 05980-21878 
Ledenvergadering op woensdag 6 juni a s in 
'De Kern' te Hoogezand Zaal open voor ruilen 
vanaf 19 uur Begin van de vergadering 20 uur 

Commissaris Rondzendverkeer H J Grasdijk, 
Schubertln 4, Hoogezand Tel 05980-92908 

81 
FIL. VER. 'DE KLOMP', WINTERSWIJK 
Secr G J A Eppingbroek, Koekoekstraat 16, 
7102 AZ Winterswijk, tel 05430-5408, giro 
3557163 
Penn m J N Kuypers, Molenstraat 6, 
7101 GW Winterswijk, giro 1203555 Rondz 
leider P Stassen, Prins Hendrikstraat 17, 
7101 CK Winterswijk, giro 3205847 
Bijeenkomst op maandag 11 juni in 'Resto 
Victoria' 
Op maandag 1 oktober zal een verenigings-
veiling gehouden worden Kavels hiervoor 
inleveren voor 15 augustus bij J N Kuypers 

85 
'POSTZEGELVERENIGING 
HEEMSKERK' 
Secr D A van Vliet Rousselstraat 16, 
1962 AJ Heemskerk Tel 02510-32874 
Bijeenkomsten 21 mei Veiling, 11 juni Kienen 
en 18 juni sluiting van het seizoen met een 
restanten veiling De bijeenkomsten worden 
gehouden in 'De Jansheeren' aan de Kerkweg te 
Heemskerk 
Aanvang 20 00 uur, jeugd om 19 00 uur 

94 
POSTZEGELVERENIGING 'TELSTAR', 
PUTTEN GLd. 
Secr H D Buitenwerf, Wittenburg 163, 
3862 EE NijkerkGId Tel 03494-2484 
Vergadering/ruilavond elke 3e donderdag van 
de maand, waarvoor convocatie met lijst voor de 
kavelverkoop wordt toegezonden, gebouw "t 
Voorhuys', naast de Andreaskerk, 
Voorthuizerstraat 14, Putten Gld 
Aanvang 20 30 uur Zaal open 19 00 uur 
Jaarlijkse grote ruildag op zaterdag, 30 juni 1979 
in "t Voorhuys', Putten Gld 

95 
POSTZEGELVERENIGING 
'CASTRICUM' 
Secr L M A Grandel, Lindenlaan 78, 
Castncum, tel 02518-53578 
Penningmeester C Bijman, Bleumerweg 1, 
Bakkum, tel 02518-50336 
Rondzendverkeer R Gijzen, Brederodestraat 
12, Castncum, tel 02518-50729 
Bijeenkomsten worden per convocatie 
bekendgemaakt 

103 
POSTZEGELVERENIGING 'EEMLAND' 
SOEST 
Ledenadministratie, mej C M de Bruin 
Kastanjelaan 11, Soest Tel 02155-12032 
Secretaris H Roelofs, Dotterbloemlaan 20, 
Baarn Tel 02154-14266 
Rondzending K Meinecke, Soesterbergsestraat 
135, Soest Tel 02155-18166 
Bijeenkomsten iedere 2e woensdag van de 
maand in het restaurant van het Soester 
Natuurbad, Van W Poelmanweg 4, 
Soestduinen 

108 
VERENIGING VAN ZAANSE 
POSTZEGELVERZAMELAARS 'DE 
POSTHOORN' 
Secr H de Ruiter, Koningsvarenstraat 23 te 
Wormer Tel 02982-1018 
Bijeenkomsten donderdag 17 mei en 21 juni 
a s ledenvergadering met ruilavond en veiling 
Op 7 juni ruilavond 
Alle bijeenkomsten zijn in de Openbare MAVO 
school 't Veer, Kerkstraat te Wormerveer 
Aanvang 20 00 uur, zaal open 19 00 uur 
De jeugdafdeling heeft vakantie tot september 

109 
PHILATELISTEN VERENIGING 
HEERHUGOWAARD EN OMSTREKEN 
Secr L van Dijk Marslaan 6, 1702 BL 
Heerhugowaard, tel 02207-11935 
Rondzendingen A Blok, Lijsterbeslaan45 

1702 LX Heerhugowaard, tel 02207-13811 
Bijeenkomsten voor de jeugd en ouderen in het 
Ontmoetingscentrum 'de Brink' Middenweg 
168, Heerhugowaard, op 28 mei en 25 jum, 
hierna zomerstop tot september 
De jeugd is welkom om kwart over zes tot kwart 
voor acht, hierna de ouderen 

111 
FILATELISTENVERENIGING 'WEST 
FRIESLAND', SCHAGEN 
Secr J Brak, Grote Sloot 431, 
1751 LG Schagerbrug, tel 02247-422 
Ledenadministratie H Hulshof, Sierkersstr 2, 
1741 SJ Schagen tel 02240-7292 
Bijeenkomst met veiling voor de leden iedere 
eerste vrijdag van de maand, 19 30 uur in het 
Regio-Centrum, A Mauvestraat 77, Schagen 

113 
OOSTERHOUTSE VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr D Schelder, Kwartelstr 26, Oosterhout, 
tel 01620-22032 
Penningm A Berkhoudt, Souvereinstr 3, 
Oosterhout, tel 01620-27835 
Ledenadm C Stuij, Noordenbos 53, 
Geertruidenberg, tel 01621 -4021 
Leden, die de contributie voor 1979 nog niet 
hebben voldaan, worden verzocht zo spoedig 
mogelijk hun contributie over te maken op 
gironummer 3551613, t n v penningm Ver 
van Postz , Oosterhout 
Eerstvolgende ledenvergadering 29 mei en 19 
juni a s in Cafe Strijen Jeugdbijeenkomsten 
iedere eerste zaterdag van de maand m de 
cantine van de WIVA, Souvereinstraat 1, 
Oosterhout 

116 
POSTZEGELVERENIGING 
SCHERPENZEEL EN OMSTREKEN 
Secr P P A Appel, P Heynlaan 15, 
Woudenberg Tel 03498-2139 
Bijeenkomsten iedere tweede donderdag v/d 
maand 
Zaal open 19 30 Aanvang 20 00 uur 
14-juni in de Heijhorst te Scherpenzeel 

121 
F.V. DELTA OOST BERGEN OP ZOOM 
Ledenadministrateur A Booy Liewers, 
Parmentierlaan 1, 4631 JP Hoogerheide, tel 
01646-3343 
Ruilavonden iedere eerste dinsdag van de maand 
in zaal Bellevue in Bergen op Zoom en iedere 
tweede donderdag van de maand in het Trefpunt 
in Hoogerheide uitgezonderd de maanden juli en 
augustus 

122 
POSTZEGELVERENIGING 
'WATERLAND'. 
Secr Joh Velzel, Oosteinde40, 
1151 BW Broek m Waterland 
Tel 02903-1777 
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NEDERLAND en OVERZEE POSTFRIS 1 
60-65 60,60 
81 155,— 
82-83 60,— 
84-86 293,— 
87-89 57,50 

102-03 240,— 
104 925,— 
105 9 5 0 , -
107-09 2 5 1 , -
110-13 35,— 
114-20 112,50 
121-29 217,50 
132-33 287,— 
134-35 193,— 
136-38 635,— 
139-40 31,50 
141-43 46,— 
144-48 85,— 
166-68 39,50 
169-76 19,50 
199-02 52,50 
203-07 100,— 
208-11 45,— 
212-19 232,50 
220-23 72,50 
224 96,50 
225-28 100,— 
229-31 100,— 
232-35 95,— 
236-37 695,— 
238-39 187,50 
240-43 142,50 
244-47 485,— 
248-51 162,50 
252-55 105,— 
256 45,— 
257-60 267,50 
261-64 135,— 
265-66 105,— 

267-68 118,— 
269 5 1 , — 
270-73 132,50 
274-77 187,50 
278 108,50 
279-82 124,— 
283-86 110,— 
287-88 30,— 
289-92 93,— 
293-95 23,60 
296-99 68,— 
300-04 48,50 
305-09 69,75 
310-12 18,25 
313-17 46,50 
318-22 72,50 
323-24 23,— 
325-26 34,50 
327-31 48,— 
332-45 52,— 
346-49 1 350,— 
350-55 59,50 
356-73 330,— 
356 a-d 165,— 
374-78 22,— 
379-91 18,70 
379 a-d 16,50 
392-96 12,— 
402-03 17,60 
402B-03B 325,— 
428-42 39,60 
449-53 9,45 
454-59 12,— 
460-68 37,50 
462 33,— 
469-73 8,40 
474-89 330,— 
490-94 22 ,— 
495-99 17,75 

500-03 22,— 
506-07 8,80 
508-12 18,— 
513-17 33,— 
518-33 410,— 
634-37 2 475,— 
538-41 44,25 
542-43 12,— 
544-48 24,— 
550-55 120.— 
556-60 190,— 
661-62 19,— 
563-67 59,50 
568-72 63,75 
573-77 58,26 
678-81 67,50 
583-87 59,50 
588-91 2 1 , — 
592-95 220,— 
596-00 35,20 
602-06 63,75 
607-11 36,— 
612-16 56,70 
617-36 46,25 
637-40 200,— 
617-34f 33,60 
641-45 72,25 
649-53 31,50 
655-59 55,25 
661-65 30,— 
666-70 36,50 
671-75 143,50 
676-80 30,— 
681-82 77,— 
683-87 30,— 
688-92 30,— 
693-94 8,80 
696-99 19,70 
700-01 6,60 

702-06 36,50 
707-11 31,50 
715-19 25,20 
722-26 37,95 
731-35 19,95 
738-42 23,95 
747-51 29,40 
752-56 23,60 
759-63 13,70 
766-70 16,— 
774-76 22,— 
779-83 14,50 
786-90 18,25 
795-99 8,65 
802-06 8,75 
854 19,25 
886-88 23,70 
886-88vet 240,— 
899 9 ,— 
901-05 11,85 
912-16 14,— 
917 14,20 
920-24 16,50 
927-29 14,50 
932-36 18,50 
937 19,— 
939a 14,30 
965-69 19,— 
978-82 20,50 
983 27,— 
985-89 26,60 
992-95 8,50 
996-00 15,— 
1001 16,— 
1003-06 15,— 
1015-19 8,65 
1020-23 11,85 
1024 13,— 
1026-29 15,25 

Ook niet vermelde nrs. voorradig! 
Diverse nrs. los leverbaar tegen 120-160% kat. NVPH 1979 
van de volgende series: 56-80, 90-101,149-165,177-198 | 

SURINAME postfris NED. ANTILLEN postfris 
398-643 55% 322-508 55% | 

A. C. SEVENHUYSEN 
Willem Beukelszstraat 6b 
3027 CL Rotterdam 
Bezoel< na afspraal<. 

(tussen 19.00-22.00 uur) 
Telefoon 010-37.77.60 

Giro 310.82.60 
Levering zolang de voorraad strekt. Bestellingen boven f 250,— 

franko. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. 

1 EUROPA SPECIALIST 
Onderstaand een aanbieding zeer zeldzame postzege 

F R A N K R I J K 1 9 B 2 Raad van Europa onge tand 
1956 Europa Epreuve de luxe 

1957 Europa Epreuve de luxe co l lec t ive 
1957 Europa Epreuve de luxe 
1958 Europa Epreuve de luxe 
1958 Europa Epreuve de luxe col lect ive 
1958 Europa Raad d ienst ongetar id 
1959 Europa Epreuve de luxe 
1959 Europa onge tand 

1 1959 Na to onge tand 
1 1962 Europa onge tand 

1963 Europa onge tand 
1965 Europa Epreuve de luxe 

1 1965 Europa onge tand 
1 1966 Europa onge tand 
1 1967 Europa onge tand 
1 1968 Europa onge tand 

1969 Europa onge tand 
1970 Europa onge tand 
1972 Europa onge tand 

Wij zijn aanwezig op de 'Annsterphila' van 25 t/m 27 mei. 

s en 

Wij hebben een groot assortiment Verenigd Europa, alle voorlopers 
en meelopers Oostblok getand en ongetand 
Porto vrij vanaf ƒ 250,— 

BUSSUMSE POSTZEGEL/MUNTEN HANDEL 
J. W. Eeckhout, Kapelstraat 20, 
1404 HX BUSSUM-Tel. 02159-16288. 

blokken. 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 
Y v 

1500.— 
2500. 
2000. 
1850 .— 
1500. 

7 5 0 . — 
900. -
800, 
750. 
325. 
1 8 5 . -
400. 
325.— 
550, 
275. — 
275 ,— 
275.— 
275. 
2 7 5 . - -
225, 
250.— 

fl 
Mi 
^ 
f? 4f^ 

b 

6 5 0 , — 1 
n o o . — 1 
7 5 0 , — 1 
7 4 0 , ^ 1 
6 0 0 , — 1 
300, 1 
3 6 0 , — 1 
3 2 0 . — 
300. 
130. 

80, 
160 ,— 
130, 
2 2 0 . — 
110,— 
n o . — 
110 .— 
n o , — 
n o , — 

9 0 . — 
100 ,— 

) . ^ Ä f 

^ \ © i 

t/jij d^ 
rcTgr 

SLECHTS 
ƒ 10,-! 

Prijslijst met 
zeer gunstige 
aanbiedingen 

wordt gratis 
ingesloten. 

Bestelnummer 
421/D. 

Wij doen u een nieuw fantastisch aanbod. Voor slechts / 10,— 
ontvangt u de volgende Europese postzegels! 

1. Komplete Europese Rode Kruis Luchtpostserie van 1957. Michel 
ƒ24,— 
2. Postfrisse weldadigheidszegels 1933/37 Oostenrijk. Michel / 6,25 
3. Gezochte £ 1,— uitgifte Ierland. Michel / 6,80 
4. Uitverkochte Engelse £ 1,— zegel. Michel / 4,50 
5. Waardevolle postzegels, o.a. hoge waarden uit bijv. Zweden, 
IJsland, Groenland, Polen, Roemenie en Rusland. Michel minstens 
/ 125,—. 

De totale hierboven vermelde zegels uit Europa (1-5). Netto 
kataloguswaarde meer dan ƒ 165,—. Uw prijs slechts / 10,—. 
Portvrij tegen vooruitbetaling, (Verzend en porto incl.). 
Postgirorekening Arnhem 2999576. Slechts een beperkt aantal 
pakketten. 
Recht tot teruggaaf binnen 30 dagen. 

Lid van de P.T.S. London 

BRIEFMARKENHAUS 
Fradensgarde 20 
DK - 8000 Aarhus C. Denemarken 
Poatgiro: Arnhem 2999576 

ISRAËL 

^lA^tmi 

Ter gelegenheid van de 
ondertekening van het 
'Vredesverdrag tussen 
Israël en Egypte' werden 
op 26 maart j . l . uitgegeven 
een postzegel in de 
waarde van IL 10,—, 
alsmede een blokje 
eveneens ad IL 10,—. 

De afbeelding op het zegel 
en blokje is 'De klaagmuur' 
te Jeruzalem, waarbij een 
stukje papier tussen de 
stenen is gestoken. 
Symbool van een oud 
joods gebruik. 

'Vrede', in het hebreeuws 
'Shalom'. 

VRAAG UW HANDELAAR NAAR DEZE EN ANDERE 
UITGIFTEN VAN 

ISRAËL 
Publikatie van het 
ISRAEL 
FILATELISTISCH 
AGENTSCHAP 

voor de Benelux. 

FARCER 
PTT-YVE 
en jaar 

1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

RT nos. 

1-14 
15-17 
18-21 
22-24 
25-29 
30-32 
33-35 
36 

postfris 

28,— 
10,50 
7,— 
3,50 
5,— 
5,— 
3,25 

17,50 

p r i j s 
gebruikt 

28,— 
10,50 
7,— 
3,50 
5,— 
5,— 
3,25 

17,50 

FDC 

110,— 
17,50 
15,— 
10,— 
10,— 
10,— 
10,— 
20,— 

KOLLEKTIE 1-36 75,— 75,— 180,— 
FDC met gedrukt adres-blanko tegen meerprijs leverbaar. 
Album met band -i- klemstroken Excellent 30,— 
Nieuwe uitgiften verzorgen wij in abonnement. 
Automaatboekje 1975... ƒ 2,50 
KatalogusGFFARDER ƒ16,-
Voorlopers 1919 en 1941 regelmatig leverbaar, zowel postfris, 
ongebruikt als gebruikt. 
Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan eens kontakt met ons op! 

levluchtenveloppe 1-2-1977 ƒ 7,50 

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt. 
Prijswijzigingen voorbehouden. Porto extra (verzamelingen 
portovrijl) normaal f T,10, aangetekend (vanaf f TOO,— t/m 
250,—j 4,25. 

UWSKANDINAVIË EN BRITS/VERENIGD EUROPASPECIALIST 

Postzegelhandel Boomstamps B. V. 
(DIR. R. BOOM) 
POSTBUS 132 6950 AC DIEREN 
TEL. 08330-14192 GIRO 3931929 
BANK ABN 598125604 
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Bezoekt onze stand op de: 

AMSTERPHILA van 25-27 mei 
RAI CONGRESCENTRUM TE AMSTERDAM 

AANBIEDINGEN SCANDINAVIË 
komplete jaargangen postfris zonder plakker 

DENEMARKEN: 
1940t/m 1949; Yvert 268-335 frank 359,— NUVOOR/ 160,— 
1950 t /m 1959; Yvert 336-384 frank 244,— NU VOOR ƒ 100,— 
1960t/m 1969; Yvert 385-498 frank 398,— NUVOOR/ 145,— 
1970 t /m 1977; Yvert 499-655 frank 352,— NUVOOR/ 120,— 

KOMPLEET NA 1950 Yvert 336-655 frank 994,— NU VOOR / 360,— 
KOMPLEET NA 1940 Yvert 268-655 frank 1353,—NU VOOR / 510,— 
ALLE FOSFORUITGAVEN POSTFRIS KOMPLEET: 
53 ZEGELS NU VOOR ƒ 100,— 
BLOKKEN 1 t /m 4 frank 115,— NUVOOR / 50,— 

FINLAND: 
1945 t /m 1949; Yvert 282-367 frank 404,50 NUVOOR/ 160,— 
1950 t /m 1959; Yvert 368-490 frank 816,— ( + \p 2-7) 

NU VOOR / 260,— 
1960t/m 1977; Yvert491-785frank 1071,—(-Hp8-12) 

NU VOOR / 280,— 
OOST-KARELIE: Yvert 1-28 frank 107,50 NUVOOR / 47,50 

NOORWEGEN: 
1960 t /m 1969; Yvert 396-557 frank 816,— 
1970t/m 1977; Yvert 558-719frank530,— -(-bf2) 

NU VOOR / 380,— 
!) 
NU VOOR / 245,— 

IJSLAND: (elec-serie 261-68 niet inbegrepen) 
1956 t /m 1977; Yvert 269-479 frank 1018,— 
INCLUSIEF lp 30-33 en bf 3 
AANBIEDING INCLUSIEF 261-68 (norm prijs 45,—) 

NU VOOR / 360,-

NU VOOR / 325,— 

NIEUW: AANBIEDING GROENLAND 
klein maar fijn 
1957 t /m 1977; Yvert no 30-92 normale verkoop / 229,50 

NU VOOR/210,— 

GRATIS OP AANVRAAG UITGEBREIDE PRIJSLIJSTEN VOOR: 
POSTFRIS SCANDINAVIË 
GEBRUIKT SCANDINAVIË 
de prijslijsten zijn voorzien van Yvert- en Facitnummers, jaar van 
uitgifte en een duidelijke omschrijving. 

ZICHTZENDINGEN 
Op verzoek verzorgen wij gaarne zichtzendingen met gebruikte 
zegels van de volgende landen: DENEMARKEN EN GROENLAND, 
FINLAND, NOORWEGEN, IJSLAND, FRANKRIJK, ZWITSERLAND, 
LUXEMBURG EN OOSTENRIJK. 
Voor uw gespecificeerde wensen gaarne even bellen of schrijven. 
Franko verzending, 7 dagen op zicht, min. uitname ƒ 300,— onder 
opgave van 2 referenties. 

Buiten de door ons regelmatig aangeboden landen leveren wij ook 
andere landen van WEST- EN OOSTEUROPA (ECHTER GEEN 
NEDERLAND)!!! 
Belt u even voor nadere informatie. 
ALLE ALBUMS ENZ. VAN: DAVO, KABE EN SCHAUBEK LEVEREN 
WIJ FRANKO DOOR HEEL NEDERLAND!! I 
UITGEBREIDE FOLDERS: DAVO, KABE EN SCHAUBEK GRATIS OP 
AANVRAAG!!! 
WIJ HEBBEN GEEN WINKEL: BEZOEK DAAROM GAARNE NA TEL 
AFSPRAAK!!! 
COLLECTIES SCANDINAVIË, ZWITSERLAND, FRANKRIJK (en 
andere landen) VAN UITSLUITEND GOEDE KWALITEIT WORDEN 
DOOR ONS TEGEN GOEDE PRIJZEN TE KOOP GEVRAAGD!! I 

FRANKRIJK POSTFRIS: 
JAREN 1970 TOT EN MET 1977 POSTFRIS KOMPLEET: 
Yvert; gewone post nrs; 1621 t /m 1979 
luchtpost nrs; 44 t /m 50 
franchise nrs; 130 t/m 149 
dienst nrs; 43 t/m 55 
blok nrs; 7 

TOTALE CAT-WAARDE FRANK: FL 1.423,50 
NU VOOR: FL. 495,— 

LIECHTENSTEIN POSTFRIS: 
JAREN 1961 TOTEN MET1977 POSTFRIS KOMPLEET: 
Yvert; gewone post nrs; 359 t /m 632 
blokken nrs; 9 t /m 13 
dienstzegels nrs; 45 t/m 68 

TOTALE CAT-WAARDE FRANK: FL 1.540,— 
NU VOOR: FL. 555,— 

AANBIEDINGEN RUSLAND POSTFRIS: 
KOMPLETE POSTFRISSE SERIES/UITGAVEN UIT DE JAREN 1957 
TOTEN MET 197411! 
AANBIEDING I: totale cat-waarde ruim 1000,— frank 

NU VOOR FL. 200,— 
AANBIEDING II: totale cat-waarde ruim 2000,— frank 

NU VOOR FL. 400,— 
AANBIEDING III: totale cat-waarde ruim 3000,— frank 

NU VOOR FL. 650,— 
alle series verschillend, w.o. veel motief. 

AANBIEDINGEN GEBRUIKT MET MOOI RONDSTEMPEL ** 
CYPRUS GEBRUIKT UIT DE JAREN 1968 TOT EN MET 1976 
39 series (106 zegels) cat-waarde frank 193,50 NU VOOR FL 69,50 

IERLAND GEBRUIKT UIT DE JAREN 1969 
TOT EN MET 1976: 

46 series (99 zegels) cat-waarde frank 245,— NU VOOR FL 96,50 

MALTA GEBRUIKT UIT DE JAREN 1969 
TOT EN MET 1975: 

21 series (67 zegels) cat-waarde frank 276,50 NU VOOR FL. 99,50 

** deze aanbiedingen zijn beperkt voorradig, levering zolang de 
voorraad strekt. 

AANBIEDING VATIKAAN POSTFRIS: 
45 verschillende series uit de jaren 1958 tot en met 1970 
Totale cat-waarde ruim 355,— frank NU VOOR: FL 97,50 

AANBIEDING OOSTENRIJK POSTFRIS: 
I960 t/m 1976 Yvert no. 915-1368 frank 1225,— 
INCLUSIEF lp 62-65 en bloks 6-9 NU VOOR FL. 445,— 

AANBIEDINGEN PORTUGAL POSTFRIS: 
1960-1969; Yvert 859-1072 frank 943,— NU VOOR FL 340,— 
1970-1976; Yvert 1073-1322 frank 671,— NU VOOR FL 240,— 
BEIDE AANBIEDINGEN TEZAMEN frank 1614,— 

NU VOOR FL. 560,— 

vanaf heden bij aankoop van iedere aanbieding boven f 250,— 
GRATIS: een FIUSAFESTOCKBOOK (G8Z; 8-bladig zwart) 

BETALING NA ONTVANGST, FIL. FRANKERING, FRANKO BOVEN FL 200,— BEZOEK NA TEL AFSPRAAK. 
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NIEUWE 
UITGIFTEN 
Redacteur 
J Th A Friesen, 
Rembrandtstraat 18, 
7471 HR Goor 
Telefoon 05470-2135 

BIJ het samenstellen van deze rubriek 
werd erg veel hulp ondervonden van vele 
postadministraties en -agentschappen, 
als ook de heer K Filet, Sao Paulo, die wij 
hiervoor graag hartelijk danken 
Toch komen berichten uit enkele 
Amerikaanse en Aziatische landen zo laat 
binnen dat verzamelaars zich gedupeerd 
voelen Wie in de gelegenheid is ons op 
een snellere manier berichten over 
'achtergebleven' landen te verstrekken, 
zal ons - en de lezers - zeer verplichten 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
Europazegels 
1 20 fr Postbode van de Franse 
posterijen in het land, op weg in het 
binnenland 
1 70 fr Postkantoor van de Franse 
posterijen in Andorra 
Zegel in kunstserie 
2 - f r Rotstekening van vogel in Sant 
Serni de Nagol 

BELGIË 
2-4-'79. Herdenking ondertekening van 
het Noordatlantisch verdrag, 30 jaar 
geleden 
30 fr lichtblauw, donkerblauw en goud 
Monument, opgericht voor de zetel van 
de NAVO te Brussel en embleem NAVO 
9-4-'79. Vijfentwintig jaar nationaal 

monument voor politieke gevangenen te 
Breendonk 
6 fr oranje en fotografisch bruin 
Originele tekening van dit monument 
23-4-'79. Dag van de postzegel 
8 fr blauw, ivoor, roodbruin en zwart 
Reproduktie 'Spoorwegzegel' van 20 
centiemen, uitgegeven op 1 mei 1879 
30-4-'79. Europazegels 
8 fr Oude en moderne elementen 
ontleend aan de postgeschiedenis 
14 fr Oude en moderne elementen 
ontleend aan de geschiedenis der 
telecommunicatie 

BULGARIJE 
28-2-'79. Herdenking geboortedag 
Alexander Stamboliiski, 100 jaar geleden 
2 st Leider van de Bulgaarse boerenpartij 
in zijn kantoor 
8-3-'79. Internationaal jaar van het kind 
23 st Bloem waarin kinderkop getekend 

CYPRUS 
30-4-'79. Europazegels 
25 m Antieke postkoets envelop en 
moderne postauto 
75 m Primitief telefoonapparaat, 
ontvangstantenne aardstation voor 
satelliet 
125 m Oud stoomschip, envelop en 
straalvliegtuig 

DENEMARKEN 
17-4-'79. Aanvullende waarden 
gebruiksserie 

80 o donkergroen Zegel van het type 
golflijnen 

90 o blauwgrijs Portret koningin 
Margrethe 
110 o bruin Idem 
130 o rood Idem 
160 o blauw Idem 
2 80 kr blauwgroen Landswapen 
8 - kr oranje Landswapen 
10-5-'79. Europazegels 
1 30 kr rood Rijtuigje voor briefpost 
1 60 kr blauw Morsesleutel en klopper 

DUITSLAND WEST BERLIJN 
17-5-'79. Honderd jaar 'Bundesdruckerei' 
in Berlijn 
60 pf Pruisische adelaar en adelaar van 
de Bondsrepubliek, tekst 
17-5-'79. Aanvullende waarde serie 

o D t teken s geplaatst b j u tgiften die verboden zijn 
voor tentoonstellingen die gehouden worden onder de 
bepalingen van de Federation Internat onale de Philatelie 
De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Ph latei e besloot dergel jke uitg ften te kenmerken en er 
geen afbeeldingen meer van op te nemen De gebruikelijke 
gegevens worden vermeld De verzamelaars zijn evenwel 
gewaarschuwd 

Industrie en techniek 
230 pf donkerblauw-violet Vliegveld 

DUITSLAND WEST 
17-5-'79. Aanvullende waarde serie 
Industrie en techniek 
230 pf donkerblauw en violet Vliegveld 
17-5-79. Europazegels 1979 
50 pf Telegraafkantoor 1863 
60 pf Postloket 1854 
17-5-'79. Herdenking Anne Frank (1929-
1945) 
60 pf Portret Anne Frank naar foto van 
haar, ook in Duitsland verschenen, 
dagboek 
17-5-'79. Internationale 
verkeerstentoonstelling 1979 in 
Hamburg 
60 pf Minispoortreintje met passagiers 
uit 1879 

DUITSLAND OOST 
3-4-'79. Bouwen van auto's in Zwickau 
20 pf Horch 8 1911 
35 pf Trabant 601 S de Luxe, 1978 
Tussenstrookje met afbeelding van 
fabriek, waar deze auto's gebouwd 
worden en trein waarmee auto's 
vervoerd worden Het geheel in 
doorgeperforeerd blokje 
17-4-'79. Vervoer per rail in de D D R 
5 pf Elektrische personentrein MXA 

lOpf Wagon voor los gestorte lading 
Usy 
20 pf Diesellocomotief BR 110 
30 pf (iets kleinere oplage) Wagon voor 
autotransport type Laaes 
8-5-'79. Vierde universele conferentie 
over Sanskriet in Weimar Indiase 
miniaturen 
20 pf Durga, achttiende eeuw 
35 pf Mahavira, vijftiende tot zestiende 
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100 Auto's 5,— 
100 Bloemen 3,— 
200 Bloemen 7,— 
300 Bloemen 10,— 

1 500 Bloemen 25,— 
1000 Bloemen 62,60 

1 100 Dieren 3,— 
1 200 Dieren 6,— 
1 600 Dieren 16,— 
1 1000 Dieren 40,— 

1120 Dieren 
1 Complete sene's 

100,— 
1 100 Driehoeken 7,50 

200 Driehoeken 14,50 
100 Hond/Kat 6,— 
200 Hond/Kat 12,50 

1 100 Klederdrachten 5,— 
1 100 Landkaarten 7,— 

200 Landkaarten 13,— 
100 Muziek 5,— 

1 100 Olympiade 4,— 
300 Olympiade 13,— 

1 500 Olympiade 20,— 
100 Paarden 4,50 
200 Paarden 10,— 
500 Paarden 40,— 
100 Padvinders 7,50 

1 200 Padvinders 15,— 
1 100 Postzegels op Postz 

10,— 
lOORodeKruisTBC 6,— 
200RodeKruisTBC 

20,— 
1 100 Ruimtevaart 2,60 
1 200 Ruimtevaart 5,50 
1 300 Ruimtevaart 14,— 

600 Ruimtevaart 26,— 
I 1000 Ruimtevaart 66,— 

100 Religie 4,— 
200 Religie 15,— 
100 Schepen 3,25 
200 Schepen 8,— 
300 Schepen 10,60 
100 Schilderijen 3,— 
300 Schilderijen 12,50 
500 Schilderijen 26,— 

1000 Schilderijen 60,— 
2000 Schilderijen 125,— 

100 Sport 2,60 
200 Sport 5,50 
500 Sport 15,50 

1000 Sport 45,— 
lOOTreinen 4,25 
200 Treinen 15,— 
200 Transport 6,60 
600 Transport 21 ,— 

1000 Transport 45,— 
100 Vogels 4,— 
200 Vogels 9 , -
300 Vogels 14,— 
500 Vogels 32,50 

1000 Vogels 75,— 
100 Voetbal 7,50 
200 Voetbal 15,— 
200 Vissen 5,— 
200 Vissen 13,— 
100 Vlaggen 6,— 
200 Vlaggen 15,— 
100 Wapenschilden 4,60 
100 Vlinders 4,— 
200 Vlinders 14,— 
300 Vlinders 37,50 
100 Vruchten 5,50 
200 Vruchten 15,— 
100 Kerstmis 5,— 
200 Kerstmis 16,— 
100 Naakt 5,60 
200 Naakt 15,— 
300 Naakt 46,— 
200 Luchtpost 9,60 
500 Luchtpost 37,— 
600 Wereld 3,— 

1000 Wereld 7,50 
2000 Wereld 22,50 
6000 Wereld in boekjes 

80,— 
10 000 Wereld in boekjes 

225,— 
20 000 Wereld in boekjes 

725,— 
30 OOOWereld in boekjes 

1300,— 
40 000 Wereld in boekjes 

3000,— 
60 000 Wereld in boekjes 

5000,— 
60 000 Wereld in boekjes 

6500,— 
70 000 Wereld in boekjes 

8000,— 
200 Albanië 15,— 
300 Albanië 32,— 
500 Albanië 80,— 
700 Albanië 160,— 
800 Albanië 250,— 
200 Australië 9,— 
300 Australië 30,— 
400 Australië 76,— 
500 Australië 120,— 
600 Australië 186,— 

1000 Arabische STAT 35,— 

Levering tegen rembours F 5 
Ook abonnementen van de g 
abonnementen Vraag intich 

2222 Arabische STAT 

200 België 
300 België 
600 België 

1000 België 
500 Belgische Kol 

1000 Belgische Kol 
1000 Burundi 

comp serie's 
100 Bulgarije 
200 Bulgarije 
500 Bulgarije 
100 Canada 
200 Canada 
300 Canada 
400 Canada 
500 Canada 
600 Canada 
700 Canada 
800 Canada 
100 Chili 
200 Chili 
300Chili 
400 Chih 
600Chili 
eOOChih 
700Chili 
100 Cuba 
200 Cuba 
500 Cuba 

Cuba jaargangen zo 

125,— 
6 , — 

10,— 
20,— 
86,— 
40,— 

140,— 

160,— 
1,90 
5,50 

19,— 
5,— 
6,50 

18,— 
40,— 
77,60 

175,— 
450,— 
750,— 

2,50 
8,50 

20,— 
35,— 
67,60 

100,— 
175,— 

3,75 
12,50 
35,— 

nder 
blok 1971/76 per jaar 12,50 

600 China 
100 Colombia 
300 Colombia 
lOOCuragao/Ant 
200Cura?ao/Ant 
100 Denemarken 
200 Denemarken 
300 Denemarken 
400 Denemarken 
500 Denemarken 
600 Denemarken 
700 Denemarken 
800 Denemarken 
100 Dominica 
200 Dominica 
300 Dominica 
400 Dominica 
500 Dominica 
600 Dominica 
700 Dominica 
800 Dominica 
100 E Q Guinee 
200 E Q Guinee 
100 Egypte 
500 Egypte 

1000 Egypte 
100 Finland 
200 Finland 
300 Finland 
400 Finland 
500 Finland 
100 Griekenland 
200 Griekenland 
500 Griekenland 
800 Griekenland 

16,50 
3,75 

16,50 
29,— 
87,50 

1,75 
6,75 

13,— 
36,— 
90,— 

200,— 
500,— 
675,— 

8 , — 
22,50 
56,— 

110,— 
175,— 
240,— 
375,— 
650,— 

10,— 
25,— 

4 , — 
45,— 

125,— 
4 , — 

10,— 
25,— 
60,— 
73,50 

8 . — 
23,50 
67,50 

125,— 
1000 Griekenland spec 

300,— 
1200 Griekenland spec 

60 Crete 
75 Crete 
50 Cyprus 
76 Cyprus 

100 Honduras 
200 Honduras 
300 Honduras 
500 Honduras 
600 Honduras 
600 Hongarije 

1000 Hongarije 
2000 Hongarije 
3000 Hongarije 

lOOIran/Perzie 
300 Iran/Perzie 
300lndonesie/kol 
500 Indonesie/kol 
600 Indonesie/kol 

1000 Indonesie/kol 
100 Haiti 
200 Haiti 
400 Haiti 
500 Haiti 
700 Haiti 

1000 Haiti 
100 Israel 
200 Israel 
500 Israel 
600 Israel 
700 Israel 
760 Israel 
200ltalie 
300ltalie 
600ltalie 

lOOOItalie 
2000ltalie 
200 Italie kol 
100 Liberia 
300 Liberia 
lOOJapan 

500,— 
30,— 
45,— 
25,— 
36,— 
12,50 
35,— 

120,— 
200,— 
350,— 

8,76 
26,50 

160,— 
475,— 

3,50 
35,— 
12,— 
33,50 
65,— 

165,— 
8,60 

26,— 
120,— 
176,— 
300,— 
600,— 

8,60 
25,— 

140,— 
200,— 
350,— 
575,— 

6 , — 
8,75 

22,50 
90,— 

400,— 
75,— 
12,60 
60,— 

3,50 

,-of vooruitbetaling F 2,50 Best 
ehele wereld leveren wij tegen c 
ingen 

Postze 
Roemer 

»ge 
Vissch« 

200 Japan 20,— 
300 Japan 27,50 
200 Joegoslavië 4,75 
300 Joegoslavië 10,— 
500 Joegoslavië 25,— 

1000 Joegoslavië 100,— 
100 Korea noord 4,50 
300 Korea noord 10,— 
100 Luxemburg 7,50 
200 Luxemburg 20,— 
300 Luxemburg 4 1 , — 
500 Luxemburg 125,— 
600 Luxemburg 225,— 
700 Luxemburg 350,— 
100 Liechtenstein 60,— 
200 Liechtenstein 185,— 
300 Liechtenstein 375,— 
400 Liechtenstein 500,— 
500 Liechtenstein 1100,— 
100 Liechtenstein 

complete sene's 
120,— 

150 Liechtenstein 
complete sene's 

200,— 
200 Liechtenstein 

complete sene's 
300,— 

200 Mauritius 120,— 
50 Montenegro 12,50 

100 Mongolië 3,50 
200 Mongolië 9,— 
200 Nicaragua 20,— 
350 Nicaragua 65,— 
100 Nieuw Zeeland 3,— 
200 Nieuw Zeeland 14,— 
300 Nieuw Zeeland 35,— 
200 Nederland 9,50 
300 Nederland 19,— 
400 Nederland 37,50 
500 Nederland 67,50 
600 Nederland 120,— 
800 Nederland 265,— 
100Nedlndietot'49 7,50 
100 Noorwegen 3,50 
200 Noorwegen 7,— 
300 Noorwegen 22,— 
500 Oostenrijk 19,50 

1000 Oostenrijk 110,— 
100 Portugal 3,50 
200 Portugal 10,— 
300 Portugal 12,50 
500 Portugal 42,50 

1000 Portugal 300,— 
100 Peru 3,75 
100 Philippijnen 4,— 
SOOPhilippijnen 25,— 
400 Philippinen 50,— 
500 Philippinen 100,— 
800 Phihppijnen 225,— 

1000 Philippijnen 400,— 
500 Roemenie 10,— 

1000 Roemenie 28,— 
500 Rusland 19,— 

1000 Rusland 60,— 
2000 Rusland 

comp sene's 185,— 
3000 Rusland 

comp sene's 475,— 
100 Salvador 12,— 
200Salavador 40,— 

Rusland Jaargang 
Rusland p j 62/71 19,50 
1972/1976 23,50 
1977/78 30,— 

lOORwandaise 12,— 
300 Spanje 12,— 
500 Spanje 25,— 
800 Spanje 55,— 

1500 Spanje 200,— 
100 Suriname 33,50 
200 Suriname 78,— 
300 Suriname 170,— 
400 Suriname 245,— 
lOOSan Marino 12,— 
400 San Marino 90,— 
500 San Marino 175,— 
600 San Manno 250,— 
200 Tjechoslowakije 4,50 
300 Tjechoslowakije 6,— 
500 Tjechoslowakije 12,50 

1000 Tjechoslowakije 43,50 
lOOTurkije 2,25 
300 Turkije 9,— 
500Turkije 13,50 

1000 Turkije 62,50 
2000 Turkije 250,— 

lOOUruquai 4,— 
200Uruquai 9,— 
200 USA 5,50 
300 USA 8,— 
500 USA 18,— 
600 USA 40,— 
800 USA 90,— 

1000 USA 135,— 
1600 USA 300,— 
3000 USA 4000,— 

100 Vietnam zuid 5,— 
200 Vietnam zuid 15,— 
300 Vietnam zuid 60,— 
400 Vietnam zuid 175,— 
500 Vietnam zuid 355,— 

ellingen boven de F 50 - gratis th 
oncurrerende prijzen Gratis een 

Pnjswijziginger 

Ihandel J. 
srstraat 114,3132 EVVIa 

lOOVatikaan 22,60 
200Vatikaan 66,— 
300Vatikaan 140,— 
400 Vatikaan 280,— 
600 Vatikaan 400,— 
600 Vatikaan 760,— 
100 IJsland 24,50 
200 IJsland 68,— 
260 IJsland 160,— 
300 IJsland 226,— 
100 Zweden 3,50 
200 Zweden 7,50 
300 Zweden 16,— 
400 Zweden 28,— 
500 Zweden 47,— 
600 Zweden 75,— 
100 Zwitserland 5,— 
200 Zwitserland 17,— 
300 Zwitserland 32,50 
600 Zwitserland 85,— 
600 Zwitserland 110,— 
700 Zwitserland 200,— 
800 Zwitserland 275,— 

1000 Zwitserland 460,— 
1200 Zwitserland spec 

900,— 
300 Zwitserland 

vanaf 1945 90,— 
400 Zwitserland 175 — 

10 Comp serie sPatria 
50,— 

20 Comp sene's Patria 
100,— 

30 Comp sene's Patria 
175,— 

100 Juv en Patria 35,— 
200 Juv en Patria 100,— 
300 Juv en Patria 250,— 
100 Zwitserland 

Comp sene's 30,— 
200 Zwitserland 75,— 
300 Zwitserland 175,— 
400 Zwitserland 300,— 
100 Zuid Afrika 3,60 
200 Zuid Afnka 12,50 
300 Zuid Afrika 37,50 
100 Zambia 60,— 
600 Duitsland incl DDR 

9 ,— 
1000 Duitsland incl DDR 

27,50 
2000 Duitsland incl DDR 

100,— 
100 Bavaria 35,— 
200 Bavaria 90,— 
260 Bavaria 165,— 
100 Danzig 28,— 
200 Danzig 90,— 
300 Danzig 230,— 
400 Danzig 1000,— 

lOAIIenstein 10,— 
10 Marienwerder 17,50 
20 Marienwerder 65,— 
10 Schleswig 10,— 
15 Schleswig 30,— 
40 Opper Silezie 35,— 
50 Opper Silezie 9 0 , -
55 Opper Silezie 125,— 

300 Duitsland 1875/32 
40,— 

400 Duitsland 1875/32 
90,— 

500 Duitsland 1875/32 
130,— 

100 Duitsland 1933/45 
geen bezette geb 

30,— 
200 Duitsland 1933/46 

90,— 
300 Duitsland 160,— 
350 Duitsland 350,— 
100 Franse Zone 65,— 
100 Bezet Polen 45,— 
50 Memel 40,— 

100 Memel 140,— 
150 Memel 375,— 
100 Saar 18,— 
200 Saar 62,60 
250 Saar 120,— 
300 Saar 230,— 
100 West Berlijn 12,60 
200 West Berlijn 50,— 
300 West Berlijn 120,— 
400 West Berlijn 300,— 
300 West Duitsland 26,— 
400 West Duitsland 50,— 
500 West Duitsland 60,— 
600 West Duitsland 90,— 
800 West Duitsland 120,— 
900 West Duitsland 160,— 

1000 West Duitsland 185,— 
50 Wurthemberg 26,— 

100 Wurthemberg 65,— 
181 Bohemen en Moravie 

ongestempeld 
com pi 175,— 

200 Engeland 11,— 
300 Engeland 28,50 
600 Engeland 65,— 
600 Engeland 135,— 
700 Engeland 200,— 
800 Engeland 300,— 

uis Bestelling op girokaart is vo 
insteekboek van F 6,50 gratis of c 

voorbehouden 

A. J. M. C 
ardingen-Tel. 010-3400 

1000 Engeland 500,— 
1200 Engeland 750,— 
1600 Engeland 1000,— 
2000 Engeland 3600,— 
1000 Engelse Kol 22,— 
2000 Engelse Kol 66,— 
3000 Engelse Kol 150,— 

100 Kanaal Ell 23,— 
200 Kanaal Ell 100,— 
300 Kanaal Eil 300,— 
100 Malta 12,50 
350 Malta 200,— 
400 Malta 300,— 
500 Malta 675,— 
100 Guernsey 75,— 
100 Jersey 75,— 
100 Abu Dhabi 175,— 
200 Afghanistan 55,— 
300 Afghanistan 120,— 
400 Afghanistan 200,— 
500 Afghanistan 376,— 
600 Afghanistan 760,— 
100 Bahrain 40,— 
200 Bahrain 150,— 
100 Br West Indies 5,— 
200 Br West Indies 11,50 
300 Br West Indies 25,— 

1000 Br Azie 50,— 
2000 Br Azie 175,— 
3000 Br Azie 400,— 
4000 Br Azie 500,— 
5000 Br Azie 760,— 

200 Bhutan 60,— 
300 Bhutan 100,— 
400 Bhutan 250,— 
500 Bhutan 550,— 
100 Brunei 80,— 
100 Burma 15,— 
200 Burma 40,— 
300 Burma 90,— 
400 Burma 375,— 
100 Ceylon 7,— 
200 (Sn Lanka) 26,— 
300 (Sri Lanka) 80,— 
400 (Sn Lanka) 200,— 
100 Grenada/ 

Grenadines 12,50 
100 Hong Kong 20,— 
200 Hong Kong 125,— 
250 Hong Kong 475,— 
100 India 6,50 
500 India 27,50 
600 India 45,— 
700 India 80,— 
800 India 120,— 
900 India 200,— 

1000 India 350,— 
500 Indiase Staten 60,— 
600 Indiase Staten 100,— 
800 Indiase Staten 175,— 

1000 Indiase Staten 226,— 
2000 Indiase Staten 700,— 
3000 Indiase Staten 3500,— 
3500 Indiase Staten 6500,— 

75 Jammu en 
Kashmir 200,— 

100 Kenya 45,— 
100 Kenya Uganda 

en Tanzania 7,50 
200 Kenya Uganda 

en Tanzania 26,— 
300 Kenya Uganda 

en Tanzania 50,— 
400 Kenya Uganda 

en Tanzania 90,— 
500 Kenya Uganda 

en Tanzania 200,— 
600 Kenya Uganda 

en Tanzania 375,— 
800 Kenya Uganda 

en Tanzania 1760,— 
100 Kuweit 36,— 
200 Kuweit 60,— 
300 Kuweit 140,— 
400 Kuweit 300,— 
500 Kuweit 550,— 
100 Maleisië 4,60 
500 Maleisië 50,— 
800 Maleisië 140,— 

1000 Maleisië 225,— 
1200 Maleisië 375,— 
1600 Maleisië 800,— 

100 Muscat en Oman45,— 
200 Muscat en Oman 

160,— 
200 Nepal 35,— 
300 Nepal 100,— 
400 Nepal 660,— 
100 Nigeria 20,— 
200Nigena 100,— 
100 Pakistan 3,— 
200 Pakistan 13,— 
300 Pakistan 30,— 
400 Pakistan 75,— 
500 Pakistan 200,— 
200 Singapore 120,— 
300 Singapore 350,— 
100 Tanzania 35,— 
30 Tibet 375,— 

100 Zanzibar 65,— 
150 Zanzibar 200,— 
200 Frankrijk 9,50 

doende Sommige samenstellin 
e eerste F 5,- gratis bil aangaan 

IE GRAAF 
85 Giro 1465772 

SOOFranknjk 
500 Frankrijk 

lOOOFranknik 
1200 Frankrijk 
1500 Frankrijk 
2000 Frankrijk 

200 Franse Kol 
300 Franse Kol 
500 Franse Kol 

1000 Franse Kol 
2000 Franse Kol 
3000 Franse Kol 
4000 Franse Kol 
5000 Franse Kol 
8000 Franse Kol 
10 000 Franse Kol 
12 000 tot 15 000 
op aanvraag 

100 Algerije 
200 Algerije 
300 Algerije 
400 Algerije 
500 Algerije 
60 Andorra Fr 

lOOCameroun 
200Cameroun 
300 Cameroun 
100 Centraal Afrika 

12,— 
32,50 

166,— 
200,— 
380,— 
720,— 

6 ,— 
12,— 
32,60 
42,60 

150,— 
200,— 
350,— 
425,— 

1000,— 
1500,— 

10,— 
20,— 
45,— 

100,— 
176,— 
20,— 
10,50 
50,— 

100,— 
35,— 

100 Comoro eilanden 1 

150 Comoro eilanc 

100 Tsjaad 
200 Tsjaad 
300 Tsjaad 
400 Chad 
lOODahomy 
200 Dahomy 
300 Dahomy 

50 Kwanchowan 

45,— 
en 

75,— 
15,— 
65,— 

100,— 
155,— 
16,— 
55,— 

110,— 
20,— 

100 Fr Equatoriaal Afr 1 
2 0 , -

200 Fr Equatoriaal Afr | 

100 Fr Guyana 
100 Fr India 
50 Fr Polynesie 
50 Sudan 

100 Fr West Afrika 
100 Gabon 
200 Gabon 
50 Guadeloup 

100 Guinea Frans 
200 Guinea Frans 
300 Guinea Frans 
400 Guinea Frans 
600 Guinea Frans 
100 Indo China 
200 Indo China 
300 Indo China 
25 Inini 

100 Ivoorkust 
100 Ivoorkust 
100 Madagaskar 
200 Madagaskar 
300 Madagaskar 
400 Madagaskar 
500 Madagaskar 

50 Mali 
50 Martinique 

100 Mauretanie 
200 Mauretanie 
100 Monaco 
200 Monaco 
500 Monaco 
600 Monaco 
100 Marokko 
200 Marokko 
300 Marokko 
400 Marokko 
500 Marokko 

75,— 
46,— 
55,— 
20,— 
15,— 
50,— 
25,— 
75,— 
20,— 
15,— 
27,50 
35,60 
60,— 

140,— 
25,— 
46,— 
76,— 
17,60 
25,— 
70,— 

9 — 
35,— 
75,— 

115,— 
240,— 

15,— 
20,— 
2 0 , -
66,— 

9 — 
31,— 

186,— 
300,— 

7 , — 
20,— 
40,— 
86,— 

150,— 
100 Nieuw Caledonie40,— 
100 Niger 
200 Niger 
100 Reunion 
200 Reunion 
100 Saar Fr 
200 Saar Fr 
100 St Pierre 
100 Senegal 
200 Senegal 
300 Senegal 
100 Somalië 
100 Togo 
200 Togo 
300 Togo 
400 Togo 
500 Togo 
800 Togo 
100 Tunesië 
200 Tunesië 
300 Tunesië 
400 Tunesië 
500 Tunesië 
50 Ubangui 

100 Opper Volta 
200 Opper Volta 
300 Opper Volta 

25,— 
75,— 
30,— 
75,— 
20,— 
65,— 
35,— 
20,— 
65,— 
90,— 
30,— 
15,— 
26,— 
46,— 
65,— 
90,— 

175,— 
7,60 

30,— 
40,— 
80,— 

130,— 
3 0 , -
30,— 
70,— 

130,— 
lOOWallisetFutuna 45.— 

gen een iets langere levertijd 
van een of meerdere 
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eeuw 
50 pf Todi Ragini, zeventiende eeuw 
70 pf (iets kleinere oplage) Asavari 
Ragini, zeventiende eeuw 

FINLAND 
31-3-79. Zevenhonderdvijftig jaar 
marktplaats Turku 
1 lOmk Kasteel en kathedraal van Turku 
en Prinkkala huis, standbeeld en wapen 
van de stad 

FRANKRIJK 
25-5-'79. Nieuwe uitgiftedatum van de in 
april gemelde zegel 'Nationaal monument 
ter ere van Jeanne d'Arc' 

GROOT BRITTANNIË 
9-5-'79.Eerste directe verkiezingen voor 
het Europese parlement 
9, 10 A, 11 en 13 p Op elke zegel wordt 
op een andere manier een stembiljet in 
een stembus gedeponeerd Elke zegel is 
verdeeld in negen vakken, die elk een 
verschillende vlag van de deelnemende 
landen afbeelden 

HONGARIJE 
21-3-'79. Zestig jaar geleden 
radenrepubliek Hongarije 
1 - F Affiche 'Rode soldaten 
voorwaarts', door Bela Uitz in 1919 
ontworpen 
31-3-'79. Postzegeltentoonstelling voor 
de jeugd in Békéscsaba 
3 - + 1 50 F Standbeeld lezend meisje 
door Ferenc Kovacs, geboren in 1926 

JOEGOSLAVIË 
26-3-'79.0ude wapens in museum 
2 dm Sabel, goedendag en'emanluk' 
(houder voor delen van de Korantekst, die 
door Moslims wordt meegedragen), 
dertiende tot vijftiende eeuw 
3 40 dm Achttiende-eeuws pistool in 
houder, en laadstok, Montenegro 
4 90 dm Korte karabijn en Y-vormige 
kruithoorn, achttiende tot negentiende 
eeuw, Slovenië en Kroatië 
10 -dm Zeventiende-eeuws geweer en 
patroontas van oriëntaalse oorsprong 

LUXEMBURG 
30-4-'79. Europazegels 

6 f r oker, bruinrood, blauw en zwart 
Postkoets 
12 fr geel, roodachtig bruin, olijfgroen en 
zwartblauw 
Antieke muurtelefoon 
30-4-'79. Herdenkingen 
2 fr Honderdtachtig jaar geleden 
boerenopstand tegen de Franse 
bezetting donkerviolet, twee bronzen 
reliefs ter herinnering aan de helden van 
de opstand 
5fr steenrood Honderdvijftig jaar 
gedichten in Luxemburgs dialect portret 
dichter Anton Meyer 
6 fr groenachtig blauw Honderd jaar 
staalproduktie volgens het 
Thomasprocedé portret van S G 
Thomas en staalconvertor 
9 fr zwart Vijfig jaar Luxemburgse beurs 
wandschildering van Auguste Vinet m de 
grote zaal van de Parijse beurs 
zinnebeeld van werk en spaarzaamheid 

MAN 
16-5-'79. Geschiedenis van de posterijen 
Europazegels 

6p Postbode m uniform uit 
negentiende eeuw levert brief af 
11 p Moderne postbode met insignes 
van eiland Man 
16-5-'79. Duizend jaarTynwald 
volksvertegenwoordiging, gesticht door 
Vikingen, en plaats van bijeenkomst 

3p Vikingschip, waarboven een kroon 
4 p Wapen van Man met de drie 

benen 
6p Beeld van veroveringen door 

Vikings 
7 p Bijeenkomst op heuvel van St 

John in vroeger tijden 
11 p Vogelvluchtopname van Tynwald 
met kerk van de vlakte 
13 p Jaarlijkse plechtigheid van 
Tynwald, begint met optocht naarde 
heuvel 

NOORWEGEN 
26-4-'79. Internationaal jaar van het kind 
portretten van kinderen in de Noorse 
schilderkunst 
125 o Mathias Stottenberg (1799-
1871) 
180 o H C F Hosenfelder (1722-
1805) 

OOSTENRIJK 
17-5-79. Tweehonderd jaar Innviertel 
3 - S Drie stadswapens Ried im 
Innkreis, Scharding en Braunau am Inn 
17-5-79. Actie voor zuiver water 
2 50 S Uitbeelding van bescherming van 
de waterhuishouding 

PORTUGAL 
14-3-79. Strijd tegen geluidoverlast 
4 - e Uitbeelding van verkeerslawaai 
5 - e Lawaai door pneumatische boor 

1 4 - e Lawaai door luidspreker 
4-4-79. Dertig jaar NAVO 
5 - en 50 - e Embleem NAVO 

SAN MARINO 
29-3-79. Europazegels, geschiedenis van 
de postenjen 
1701 Eerste autobus, 1915-1925 
220 I Door paarden getrokken postkoets, 
in dienst tegen het einde van de vorige 
eeuw, voor stadspoort 
29-3-79. Herdenking geboortedag 
natuurkundige Albert Einstein (1879 -
1955) 
120 I grijs, olijfoker en zwartbrum 
Portret 

SOVJETUNIE 
14-3-79. Vijfentwintig jaar ontginning van 
het nieuwe land 
Blokje 50 k Medaille opdracht 
Komsomol, in rand tractor en maaier, 
korenaren 
16-3-79. Vluchten van Sovjetrussische 
interplanetaire ruimteschepen Venus 11 
en 12 
10 k Beide ruimteschepen boven Venus, 
embleem Sovjet Unie en landingsgestel 
Venus 12 
16-3-79. Herdenking geboortedag 

i l M M h ' U KC 
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Zojuist verschenen: Speciale catalogus van de 
PUNTSTEMPELS VAN NEDERLAND 
van D. C. Hoogerdijk - 64 biz. met afbeeldingen en prijzen ƒ 14,50 

NIEUWE CATALOGI EN HANDBOEKEN 
Hali Speciale catalogus automaatboekjes Nederland 79/80 in kleur 

Speciale catalogus automaatboekjes Suriname Ned.Antillen 79/80 in kleur 
Okker/Avezaat Speciale FDC-catalogus Nederland/Gebieden 79/80 
V. Wilgenburg Speciale catalogus kinderbedankkaarten Nederland 79/80 
Janssen Spec. Nederland 79/80 combinaties uit automaatboekjes 
Hoogerdijk Speciale catalogus grootrondstempels Nederland 
Gaka (duits) catalogus postwaardestukken Nederland/Gebieden 
Catalogus Erinnophilie (vignetten) Nederland 76/77 in kleur 
Edifil (spaans) Spec, catalogus Spanje/Gebieden 1979 500 bIz. 
Seven Seas (eng) spec. cat. Australië/Papua/New Guinea/Naura/Christmas 

Isl., Cocos Isl., Norfolk Isl., met FDC en postwaardestukken in kleur 1979 
Feldman (eng.) catalogus Ierland 1979/80 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

11,00 
8,00 

12,50 
6,95 
7,50 

16,00 
ƒ 12,50 
ƒ 10,00 
ƒ 34,00 

ƒ 15,00 
ƒ 11,20 

NIEUWE EDITIES VAN STANLEY GIBBONS 
Speciale cat./handboek CHANNEL ISLANDS (zegels, stempels, niet-officiële uitgiften, postale 
geschiedenis) eind mei a.s ƒ30,00 
Speciale cat./handboek Great Britain deel 4 Decimal Issues Elizabeth 300 biz. (eind mei a.s.) 

ƒ 30,00 
Collect British Stamps 24e editie-catalogus Engeland in kleur ƒ 5,50 

Bezoek onze stand op de AMSTERPHILA 
VERZAMELAARS - BENODIGDHEDEN 
UVITEC MINOR U V - analyselamp voor het vaststellen van zowel alle fluorescerende en 
fosforescerende zegels als ook van vervalsingen, reparaties, beschadigingen, papier- en 
kleurverschillen. Handig zakformaat, 2 meter leiding voor aansluiting aan het lichtnet (220 v) een 
jaar garantie - onmisbaar voor ieder verzamelaar ƒ 59,50 

MORLEY BRIGHT - de Engelse watermerkzoeker, die zelfs moeilijke watermerken duidelijk 
zichtbaar maakt, ook van zegels op papier, kaarten en brieven. Met duidelijke 
gebruiksaanwijzing ƒ 52,50 

PHILASCOOP - het ideale werkapparaat voor postzegel- en muntenverzamelaars, met o.a. twee 
verschuifbare oogloupen, dagverlichting, alle delen draai- en verschuifbaar, met batterijen 

/ 129,50 
transformator hiervoor voor aansluiting aan het lichtnet ƒ 27,20 

Levering aan nieuwe klanten, alsmede opdrachten beneden 
ƒ 35,00 slechts tegen vooruitbetaling. Opdrachten beneden 
ƒ 100,- + ƒ 2,50 verzendkosten. 

Giro 1253414-Banken: NMB Wassenaar 66.94.60.680 of Amro 
Wassenaar 47.36.54.717 

P. W. MEINHARDT 
Prinsestraat 90 a 
Den Haag 
Telefoon 070-463257 
b.g.g. 01751-16901 

Onze artil<elen zijn ook verkrijgbaar resp. te bestellen bij: 
Apollo, Weimarstraat 347 a, Den Haag 
Van Beek, Binnenban 99, Hoogvliet 
Couwenberg, Jonge Roelensteeg 14, Amsterdam 
Van Domburg, Voldersgracht 25, Delft 
Etwo, Rijswijkseweg 79 d, Den Haag 
Fibo-Post, Prinsestraat 48, Den Haag 
Irene, Papestraat 12, Den Haag 
Leidse Postzegelbeurs, Kiosk Stationsweg, Leiden 
Leidse Postzegelhandel, Vrouwensteeg 3, Leiden 
Ligtvoet, Hofpassage 7, Enschede 
Het Nut B.V., Hoofdstraat 30 A, Alphen a/d Rijn 
Van Rijswijk, Ettensestraat 14, Terborg 
Van der Tooren, Willem en Marialaan 44, Gouda 
Vreewijk, Reineveld 6, Rotterdam 
De Wereld, Overtoom 429, Amsterdam 
De Wereld, Haarlemmermeerstraat 24, Amsterdam 
Wijnand, Fred. Hendriklaan 128, Den Haag 

Depot Amsterdam, N.Z. Voorburgwal 1 7 5 - T e l . 020-243977. 
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natuurkundige Albert Einstein (1879-
1955) 
6 k donkerviolet, roze en grijs Portret en 
handtekening, basisformule voor zijn 
relativiteitstheorie 
16-3-'79. Eenentwintigste wereldcongres 
voor veterinairen in Moskou 
6 k Embleem en programma congres, 
pictogrammen die de diergeneeskunde 
gebruikt 
21-3-'79. Sport bij de tweeëntwintigste 
olympische spelen in Moskou, 1980 
4 + 2 k bruin, strogeel en oker 
Gymnastische oefeningen voor vrouwen 
6 + 3 k blauwgrijs grijs en lichtviolet 
Oefening voor mannen op de brug 
10 + 5 k strogeel, bruinachtig oranje en 
oker Rekstok 
16 + 6 k lichtgrijs, donkergrijs, violet 
bruin Oefening voor vrouwen op 
evenwichtsbalk 
20 + 10 k beige, lichtbruin en roodbruin 
Oefening aan brug met ongelijke leggers 
Blokje 50 + 25 k strogeel, bruin en 
lichtoranje Oefening aan ringen 

SPANJE 
Afbeelding zegels gemeld in maart, biz 
223 
16-3-'79. Sport voor iedereen 

5 p Gezin, met gezette vader op 
tnmbaan 

8 p Gezin wandelt, fietst, springt touw 
en voetbalt 
10 p Gezin loopt hard met hond in bos 
27-4-'79. Internationaal jaar van het kind 
5 p Kindertekening kinderen bezig in 
een bibliotheek 

TSJECHO SLOWAKIJE 
23-3-'79. Vijfentwintig jaar 
bergreddingsdienst, aanvullende 
gegevens bij melding in april bloemen uit 
het hooggebergte 
10 h Campanula alpina 
20 h Crocus scepusiensis 
30 h Dianthus glacialis 
40 h Hieracium alpinum 
3--kr Delphinum oxysepalum 
2-4-'79. Belangrijke jubilea 
60 h blauw, goud, rood en oker Dertig 
jaar wereldbeweging voor de vrede en 
Tsjechoslowaakse beweging 
30 h zwart, rood, lichtblauw en blauw 

Dertig jaar jonge pioniers 
20 h donkerblauw, rood en blauw 
Veertig jaar Slowaakse technische 
hogeschool Bratislava 
30 h Vijftig jaar symfonie-orkest van de 
Tsjechoslowaakse omroep in Bratislava 
20 h Dertig jaar hogeschool voor 
beeldende kunst in Bratislava 
10 h zwart, blauw, rood en oranje Dertig 
jaar onderzoekingswerk in 
telecommunicatie 
9-5-'79. Kunst uit de burcht van Praag 
3 - K Kroon van Ottokar II, dertiende 
eeuw 
3 60 K Portret van adellijke dame, B 
Reitmayerove Kolem R (1858), door Karel 
Purkyne, 1834-1868 

ZWEDEN 
7-5-'79. Europazegels geschiedenis van 
de PTT 
1 30 kr Postroeiers uit het verleden 
1 70 kr Hand die met morsesleutel 
telegrafeert Beide zegels met 
tweezijdige tanding 
7-5-'79. Postzegelboekje landbouw 
1 30 kr Winter aan het werk m het bos 
boom met elektrische zaag geveld 
1 30 kr Lente zaaien op de akker, 
waarboven zwerm vogels 
1 30 kr Zomer koeien grazen in de wei 
1 30 kr Zomer maaidorsmachine aan het 
werk 
1 30 kr Herfst ploegen met de trekker 
7-5-'79. Toeristisch postzegelboekje 
Gotakanaal 
1 15kr Toeristenboot Juno in kanaal 
1 15kr Sluizen van Borenshult trap met 
vijf aaneengebouwde sluizen 
1 15kr Oude duwbrug in Hajstorp, 
negentiende eeuw 
1 15kr Sluisdeuren, die met de hand 
geopend worden 
1 15kr Zeilschip passeert sluis 
1 15kr Kano passeert sluisdeuren 

ZWITSERLAND 
30-4-'79. Europazegels 
40 r Antieke brievenbus uit Bazel 
80 r Relaisstation voor de Alpen op het 
Jungfraujoch 
25-5-'79. Pro-Patriaserie, Zwitserse 
kastelen 
20-1- 10 r Vesting van Oron, kanton 

Vaud 
40 -I- 20 r Vesting Spiez aan de 
Thunersee, kanton Bern 
70 -(- 30 r Kasteel van Porrentruy, kanton 
Jura 
80 -I- 40 r Slot van Rapperswill, kanton 
Sankt Gallen 

BUITEN EUROPA. 

AITUTAKI 
20-2-'79. Dienstzegels, opdruk OHMS 
2 - $ Zeeschelp, met opdruk 
4 - $ op 1 - $ Zilveren jubileum Koningin 
Elizabeth en opdruk 
5 - $ Zeeschelp en opdruk 

ALGERIJE 
24-3-'79. Aanvullende waarde 
luchtpostzegels 
10 -da Vlucht ooievaars 

ARGENTINIË 
5-2-'79. Aanvullende waarde 
gebruiksserie 
200 p Lint met Argentijnse kleuren 

AUSTRALIË 
6-6-'79. Honderdvijftig jaar provincie 
West Australië 
20 c Embleem voor deze herdenking 
gestileerde zwarte zwaan 

BENIN 
28-2-'79. Bloemen 
20 f r 25 f r 30 f r 40 f r 
20-3-'79. Topconferentie OCAM in 
Cotonou van 20 tot 28 maart 
50 fr Kaart van Afnka, omgeven door 
sterren en vlaggen van deelnemende 
landen 
60 f r Vlaggen van deelnemende landen, 

'1 M " Mik 20 
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1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17/22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

U I C 

** 380,— 
10,— 
4,— 

160,— 
10,— 
52,— 
85,— 
23,— 
5,— 

30,— 
160,— 

30,— 
45,— 
25,— 

145,— 
60,— 
7,— 

17,50 
22 50 
45,— 
45,— 
60,— 

INDONESIË 

POSTZEGELHANDEL NIRO 
* * * = ong 

0 
150,— 

8,— 
3,— 

140,— 
6,— 

40,— 
7,— 
0,40 
2 — 
1,50 
3,50 
1,— 
5,— 
1,50 

25,— 
30,— 

0,40 
25,— 

1,50 
1,50 
2,25 
3,— 

Nrs'Excellent Cat 1979 

13/14 
15/23 
39/40 
64/66 
67/71 
72/80 
81/95 
96/100 
101/106 
107/111 
112/116 
117 
118 
119/126 
127/32 
133/36 
137/41 
142/45 
146/49 
150/53 
154/56 
157/60 
161/163 
164/78 
179/84 
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 
BL1/4 
300/02 
303/05 

*** 3,50 
7,50 

12,50 
20,— 
5,— 

12,50 
2,50 
1,10 

60,— 
10,— 
0,75 
0,25 

12,50 
65,— 

1,— 
7,— 
1,25 
7,— 

25,— 
11,— 
30,— 
2,50 

25,— 
2,50 
2,— 

17,50 
2,— 
8,— 
7,— 
3,50 
3,— 
1,25 
0,75 
3,— 
2,25 
1,25 
1,25 
1,25 
0,85 
0,65 
0,70 
0,70 
0,80 
1,10 
1,75 
0,50 
0,25 
7,50 

20,— 
0,85 
0,90 

o 
2,75 
4,— 
1,50 

27,50 
4,50 
3,— 
1,40 
0,80 

15,— 
0,60 
0,40 
0,25 
1,— 

47,50 
1,— 
3,25 
1,— 
3,25 
7 — 
4,— 
4,— 
2,50 
3,— 
2,50 
2,— 
4,50 
2 — 
3,50 
3,— 
3,— 
2,— 
1,— 
0,80 
2,— 
1,40 
1,20 
1,20 
1,50 
1,— 
0,80 
1,— 
0,80 
0,90 
1,10 
1,60 
0,30 
0,20 
5,50 

20,— 
0,80 
1,— 

WIJ behandelen uw mancolijst 
è ƒ 0,40 per 
WIJ behänd 
è ƒ 0,40 per 

BestellingÉ 

Fr Yvert 
elen uw nnancoliist 
Fr Yvert 

Bestellingei 
n onder 

Alle aanbiedingen V 
ƒ 100,— 
njbhjven 

29 
30 
31/37 
38/39 
40/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63/80 
81/98 
99/14 
115/28 
129/34 
135/37 
138/41 
142/48 
160/66 
166 
167/70 
171 

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 
397/90 
391/94 
395/97 
398/01 
402/05 
406/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424/33 
434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 
456/58 
459/63 
464/67 
468/71 
472/86 
487/88 
489/93 
494/97 
498/01 
502/10 
511/14 
515 
516/35 
536/39 
5,40/47 
548 
549/58 
559/62 
563/78 
579 
580/82 
583/84 
585 
586 
587/89 

Frankrijk na 

Mei 
ebruikt zonder plakker ** 

37,50 
200,— 
180,— 

0,80 
40,— 

160,— 
65,— 
40,— 
80,— 

110,— 
8 0 , -

125,— 
3,50 

325,— 
375,— 

30,— 
70,— 
70,— 
40,— 
15,— 
50,— 

225,— 
185,— 
25,— 
0,75 

5,75 
0,65 
2,25 
1,10 
1,50 

5,50 
0,80 
0,80 
1,15 
1,90 
0,70 
0,65 
0,65 
0,60 
0,90 
0,50 
0,60 
0,60 
0,50 
0,60 
1,35 
0,60 
1,40 
1,25 
0,60 
0,25 
0,50 
0,85 
0,75 
1,75 
0,65 
0,70 
1,25 
0,40 
0,80 
0,70 
0,65 
1,50 
0,65 
2,75 
2,25 
0,80 
1,50 

12,50 
3,— 
0,70 
7 — 
0,50 
0,65 
0,60 
0,70 
5,— 
0,80 

1945postf 

België na 1945postfris 

7 aan; Postzh. 

1,25 
50,— 
22,— 

0,80 
20,— 
10,— 
0,25 
0,25 
0,40 
3,— 

12,— 
60,— 
2,50 

120,— 
160,— 
10,— 
4,50 
6,— 

30,— 
5,— 
4,— 

200,— 
190,— 

17,50 
0,25 

0 
3,50 
0,30 
1,50 
1,20 
1,40 

5,— 
0,80 
0,75 
1,20 
1,80 
0,60 
0,60 
0,65 
0,60 
1,10 
0,60 
0,60 
0,60 
0,45 
0,60 
1,40 
0,70 
1,10 
1,15 
0,60 
0,20 
0,45 
1,— 
0,90 
2,— 
0,75 
0,70 
1,25 
0,45 
1,— 
0,75 
0,70 
1,60 
0,70 
2,— 
2,25 
0,80 
1 ,— 

10,— 
3,— 
0,80 
4,— 
0,40 
0,70 
0,60 
0,50 
4,75 
0,70 

ris 

Niro, 
+ 5,— adnninistratie-en portokc 
d zolang de voorraad strekt 

172/75 
176/79 
180 
181 
182/85 
186/94 
195/04 
205/10 
211/15 
216 
217/20 
221/25 
226/27 
228/29 
230/34 
235/38 
239/40 
241/45 
246/52 
253/59 
262 
263 
264 
265 
266/71 

590/91 
592/93 
594 
595/98 
599 
600/01 
602 
603/04 
605 
606/07 
608/09 
610/12 
613 
614 
615/19 
620/21 
622/25 
626 
627/29 
630/31 
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 
690/92 
693/95 
696 
697/99 
700 
701/02 
703 
704 
705/06 
707/09 
710/12 
713 

-Lijst 
= ongebruikt nnet plakke 

35,— 25,— 
18,— 13,— 
2,50 0,40 

10,— 0,40 
20,— 9,— 
10,— 1,75 
40,— 15,— 

100,— 27,50 
17,50 4,— 
3,— 1,— 

32,50 20,— 
17,50 10,— 
6,— 3,— 
8,— 1 ,— 

14,— 9,— 
5,— 2,50 
4,— 2,75 

10,— 7,50 
10,— 9,— 
70,— 45,— 

125,— 45,— 
55,— 1,75 
50,— 25,— 
50,— 10,— 
9,— 5,— 

2,50 1 ,— 
1,50 1,25 
5,— 5,— 
1 .— 1 ,— 

40,— 40,— 
0,65 0,70 
0,40 0,35 
1,20 1,20 

40,— 40,— 
0,90 0,85 
1,25 1,20 
2,75 2,50 
0,90 1 ,— 
5,50 4,50 
7— 4,50 
1,25 1,20 
2— 2,— 
4,50 4,50 
1,50 1,40 
5,— 5,— 
1,25 0,70 
2— 1,50 
0,75 0,60 
1,25 1 ,— 
0,70 0,80 
1,50 1,50 
5,— 5,— 
7,— 2,50 
1,20 1,20 
5,50 3,50 
1,50 2,— 
1,10 1,10 
3,— 2,75 
1,75 0,80 
3,50 2,50 
5,— 2,50 
9,— 5,— 
3,— 2,50 

40,— 40,— 
35,— 20,— 
32,— 25,— 
65,— 35,— 
50,— 40,— 
15,— 14,— 
1 0 , - 10,— 
25,— 20,— 
10,— 10,— 
8,— 7,— 
4,50 4,— 
4,50 4,— 
5,— 4,— 

12,— 8,— 
11,— 10,— 
3,— 3,— 

272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290/92 
293/97 
298/03 
304/16 
317/21 
322/25 
326/32 

714 
715 
716/18 
719 
720/24 
725/27 
728/30 
731/33 
734/36 
737 
738 
739/41 
742/43 
744/45 
747/48 
749/51 
752 
753/55 
756/58 
759 
760/85 
786/88 
789 
790/95 
796/98 
799/02 
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 
845 
846/47 
848 
849/51 
852/54 
855/58 
859/61 
862 
863 
864/66 
867 
868 
869/70 
871 

r 0 = 

1,40 
2,— 
0,40 
3,25 
1 ,— 

45,— 
65,— 

5,— 
250,— 

20,— 
4,50 
3,— 
3,50 
4,— 

22,50 
600,— 
65,— 

425,— 
22,— 
32,— 
2,50 

12,50 
1,— 
3,— 

27,50 

2,50 
4,50 
8,— 
3,— 

15,— 
10,— 
9,— 

10,— 
8,— 
3,50 
3,50 

10,— 
3,— 
8,— 
3,— 

10,— 
1,50 
4,— 

10,— 
1,50 

85,— 
7,— 
2,— 

1 0 , -
4,— 
6,— 
7,— 

25,— 
6,— 
1 ,— 
2,— 
3,50 
4,50 
7,— 
5,— 
2,50 
2,50 
6,— 
3,— 
4,— 
2 — 
1,50 
2,— 
3,— 
3,50 

27,50 
4,50 

15,— 
0,50 
4,— 

10,— 
17,50 
1,50 
1 ,— 

gebruikt 

0,20 
0,75 
0,15 
2,50 
1,— 

60,— 
90,— 

2,— 
700,— 

4,— 
1,25 
1,— 
1,75 
0,50 
2,— 

25,— 
275,— 

15,— 
24,— 
2,50 
3,50 
0,80 
2,25 

15,— 

0 
2,— 
4,— 
8,— 
2,50 

12,50 
6,— 
8,— 
9,— 
6,— 
3,— 
3,— 
8,— 
2 — 
5,50 
3,— 
8,— 
1 ,— 
3,— 
8,— 
1,50 

45,— 
5,— 
2 — 
2 — 
3,— 
5,— 
5,— 

20,— 
4,— 
0,70 
1,— 
2,50 
4,— 
5,— 
4,50 
1,25 
1,50 
6,— 
3,— 
3,— 
1,50 
1 ,— 
1,50 
2,— 
3,— 

10,— 
3,50 

15,— 
0,40 
3,— 

10,— 
17,50 

1,— 
0,80 

WIJ bieden u het gehele Excellent artikelen pakke 
Prijslijst op aanvraag 
BIJ aankoop van / 150,— Ine 
ä ƒ 9,80 Gratis 

onesieeen Indones 

Sav. Lohmanstr. 11 , Zaandam. Tel. 07 
jsten Zegels kunnen ook gehaa d worde n na telefo 

333 
334/36 
337/46 
345 
347/48 
349/50 

Luchtpost 

1/5 
6/10 
11 
13 
14/16 
17 
18 

Port 

14/22 
23/39 
40 
41/48 
49/52 
53/65 

872/74 
875/77 
878/79 
880/82 
883 
884 
885/87 
888 
889 
890 
891 
892/94 
895/96 
897/99 
900 
901/04 
905 
906 
907 
908/11 
912 
913 
914 
915/16 
917 
918/19 
920 
921/23 

Port 

1/3 
4/13 
14/20 
21/26 
27/28 
29 
30/39 
40/46 
47 
48/49 
50 
51/54 

Riau 
22/24 
26/32 
33/41 

Irian Barat 
1/26 
27/42 
43/54 

't Geen verze 

ecatalogus 

0,20 
1,75 

160,— 
50,— 
0,75 
0,75 

** 25,— 
17,50 
1,75 

25,— 
50,— 

8,— 
2,50 

»* 110,— 
57,50 
0,50 

32,— 
80,— 
24,— 

4,— 
2,— 
3,— 
4,— 

11,— 
11,— 
15,— 
1 5 , -
15,— 
10,— 
10,— 
4,— 
3,— 
2,— 
0,50 
9,— 
5,— 
6,— 
0,75 
2,50 
2,50 
4,— 
1,75 
2,25 
2,— 
2,— 
1,50 
3,50 

»»» 10,— 
35,— 

4,— 
1,— 
0,50 
0,40 
2,50 
3,50 
1,25 
4,75 
1,— 
7,50 

«*« 
40,— 
6,— 

17,50 

*** 7,— 
10,— 
10,— 

ndkosten 

5/173658 
nische afspraak 

0,20 
1,75 

1 0 0 , -
10,— 
0,40 
0,50 

o 
20,— 
4,— 
0,25 

25,— 
12,— 
0,75 
2,50 

0 
25,— 
40,— 
0,60 

32,50 
75,— 
25,— 

0 
4,— 
1,50 
2,75 
4,— 

11,— 
1 1 , -
15,— 
15,— 
15,— 
10,— 
10,— 
4,— 
3,— 
2, 
0,40 
8,— 
5,— 
6,— 
0,60 
2,50 
2,50 
4,— 
1,50 
1,75 
1,50 
2 — 
1,25 
3,— 

0 
8,— 

35,— 
4,— 
1,— 
0,75 
0,75 
3,— 
4,— 
1,25 
4,25 
0,75 
7 — 

o 
50,— 
7 — 

25,— 

0 
10,— 
9,— 

10,— 
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kaart van Afrika en embleem 
80 fr Kaart van Afrika, waarop 
deelnemende landen aangegeven, vlag 
van de organisatie 

BRAZILIË 
5-3-'79. Inwijding van de ondergrondse 
spoorweg van Rio de Janeiro 
2 50 er Gestileerd beeld van komende en 
gaande trein en verloop van rails 
20-3-'79. Tien jaar ECT modernisering 
Braziliaanse PTT 
2 50 er Modem en antiek postkantoor 
2 50 er Moderne en antieke brievenbus 
2 50 er Postsortering, vroeger en nu 
2 50 er Postvervoer met antiek en 
modern vliegtuig 
2 50 er Telegrafie vroeger en nu 
2 50 er Postbestelling lang geleden en 
nu 
Alle zegels met embleem in vorm van 
brief, mede uitgegeven ter gelegenheid 
van aehttiende UPU-congres 

CAMEROEN 
Afbeelding zegel gemeld in maart biz 
225 

CANADA 
28-3-'79. Nieuw postzegelboekje, met 
twee nieuwe gebruikszegels 
1 e leikleurig Parlementsgebouwen 
5 e kastanjebruin Parlementsgebouwen 

CENTRAAL AFRIKAANS KEIZERRIJK 
Februari'79. Internationaal jaar van het 
kind 
40 f r Sehilderende kinderen en 
reproduktie sehilderij van oude 
Nederlandse meester 
50 fr Eskimokinderen tijdens skien en 
skispringer 
60 fr Kinderen spelen met speelgoed 
race-auto's, Benz-auto met portret van 
de bouwer 
80 fr Kinderen laten raket opstijgen, 
Intelsat 
100 fr Chinees kind laat vlieger op, 
Duitse vliegboot Do-X uit 1929 
200 fr Jongens tijdens bokspringen en 
Olympische hordenloper 
Blokje 500 fr Jongen met telraam en 
portret Albert Einstein 
Vergulde zegel 1500 fr Arabische 

kinderen spelen schaak en 
schaakstukken 
Blokje 1500 fr Kinderen in kano en 
portret Jules Verne 
Vergulde zegels in blokjes van vier 
gedrukt 

CHINA 
14-3-'79. Herdenking geboortedag 
natuurkundige Albert Einstein (1879-
1955) 
8 f Portret en formule voor zijn 
relativiteitstheorie 

COMOREN 
19-2-'79. Herdenking Sir Rowland Hill 
Vergulde zegel en verguld blokje, beide 
met waarde 1500 fr , en portret Sir 
Rowland Hill 
19-2-'79. Exploratie zonnestelsel 
20 30,40 100, 200 en 400 f r , blokje 500 
fr Beelden van toepassing van zonne-
energie 
19-2-'79. Grote schaakmeesters 
40 100 en 500 f r Portretten 
schaakmeesters 
10-4-'79. Inlandse fauna 
30 fr Charaxesdefulvata (vlinder) 
50 fr Leptosomus discolor (vogel) 
75 fr Merops superciliosus (vogel) 

CONGO 
18-3-79 Herdenking aanslag op 
president Marien Ngouabi - stichter van 
de PCT, twee jaar geleden 
35 en 60 fr Portret Ngouabi tegen 
achtergrond van vlag, stuurwiel en 
menigte en emblemen 

DJIBOUTI 
Afbeelding zegel gemeld in april, bIz 309 
19-3-'79. Landschappelijke beelden 
30 f r Werkende vulkaan Ardoucoba en 
wentelwiek erboven 
90 f r Ander beeld van de vulkaan en 
verkenningsvliegtuig 

DOMINICA 
Februari '79. Geschiedenis van de 
luchtvaart eerstelingen inde 
ontwikkeling 
16 - $ Eerste gemotoriseerde vlucht, 
1903 
16 — $ Bemande helikoptervlucht, 1939 

1 6 - $ Licht vliegtuig, 1909 
1 6 - $ VluchtoverHet Kanaal, 1909 
1 6 - $ Watervliegtuig, 1910 
16 - $ Geregelde passagiersvluchten, 
1910 
1 6 - $ Vliegtuig met vier motoren 1913 
1 6 - $ Autogirovlucht, 1923 
1 6 - $ Non-stopvluchtoverde 
Verenigde Staten, 1923 
1 6 - $ Vlucht naar noordpool 1926 
1 6 - $ Non-stop solovlucht over 
Atlantische Oceaan, 1932 
1 6 - $ Solovlucht rondde wereld, 1933 
1 6 - $ Non-stop dienst over de 
Atlantische Oceaan, 1939 
16 - $ Passagiersvlucht met turbojet, 
1939 
1 6 - $ Straaljager m gebruik tijdens 
wereldoorlog 1942 
1 6 - $ Bemande supersonische vlucht, 
1947 
16 - $ Straalbommenwerper, 1947 
1 6 - $ Turbopropvliegtuig, 1948 
1 6 - $ Non-stop vlucht rondde wereld, 
1949 
1 6 - $ Straalvliegtuig 1949 
1 6 - $ Bommenwerper met 
deltavleugel, 1953 
16 - $ Supersonische bommenwerper, 
1959 
16 - $ Ruimtewandeling, 1965 
1 6 - $ Jumbostraalvliegtuig 1969 
16 - $ Maanwandeling, 1969 
1 6 - $ Transatlantisch supersonisch 
vliegtuig 
Alle zegels zelfklevend, op goudfolie 

UNITED REPUBLIC OF CAMEROON 

i 
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100 
200 
300 
400 

•500 
" 5 0 0 

•••700 
•100 

•••150 
100 
200 
300 

•400 
• • •500 

100 
200 

•300 
65 

200 
50 

200 
•500 
•600 

••1000 
••1200 
••1500 

100 
200 

•500 
1000 

••1200 
•1000 

•500 
100 
200 

•300 
•400 
•500 
•600 

100 
100 
200 

•500 
•285 
•800 

Albanië 
Albanië 
Albanië 
Albanië 
Albanië coli 
Albanië 
Albanië 
Andorra 
Andorra 
Australië 
Australië 
Australië 
Australië coli 
Australië coli 
Argentienie 
Argentinië 
Argentinië 
Brazilië pf 

100 
•200 

100 
200 

65 
100 
200 
300 
100 

•100 
200 

•250 
100 
200 
300 
400 

•500 
•600 
•700 
250 
500 

5,75 
15,75 
34,50 
58,— 
77 50 
80,— 

185,—° 
65,— 

135,—° 
5,— 

10,— 
38,— 
82,50 

169,50° 
2,50 
7,50 

25,— 
7,50 

Brai ihegf+kl 1 8 , -
Bosnië 18,— 
België 15,— 
België 35,— 
België 90,— 
België 120,— 
België 175,—° 
België 300,—° 
Bulgariie 4,— 
Bulganie 12,— 
Bulgarije 39,50 
Britse Kol 40,— 
Britse Kol 80,— 
Burundi coli zeer 
hoge k waarde 
Alle pracht compl 
series Yfrs 1350195 .— 
Belg Kol 75,— 
Canada 4,— 
Canada 9,50 
Canada 27,50 
Canada 58,— 
Canada luxe 105,—° 
Canada 197,50° 
Ceylon 12,— 
Chill 4,50 
Chill 10,90 
China oud/nw 49,75 
China cpl ser 30,— 
China enkele 
coll 95,— 
Columbia 4,90 
Congo Ruanda 21 90 
Costa Rica 10,90 
Costa Rica 59,90° 
Cuba 4,— 
Cuba 6,— 
Cuba 14,— 
Cuba 17,50 
Cyprus 25,— 
Curasao 30,— 
Curasao 94,— 
Cura9ao 170,—° 
Denemarken 2,50 
Denemarken 7,50 
Denemarken 18,— 
Denemarken 58,— 
Denemarken 110,— 
Denemarken 195,—° 
Denemarken 300,— 
Duitsland 14,90 
Duitsland 28,50 

Wij kochten oude samenstellingen en collecties op grote 
Amerikaanse veilingen om onze sortering uit te breiden. 
Deze zijn onuitgezocht en door ons zelf verpakt. Vondsten 
oude zegels met hoge kataloguswaarde worden steeds va
ker gemeld. Wij stellen uw melding zeer op prijs. 
• Hoge kataloguswaarde * • speciaal zeer hoge k waarde • • * super hoge k waarde oude zegels, 
° leverbaar na 14 dagen 

•1000 
•2000 
•3000 

200 
•500 

100 

•200 
100 
100 
200 

•300 
••400 
• •500 
••600 
••700 
• •700 
• •700 

100 
200 
300 

••400 
••500 
'••600 

•500 
•1000 
•1200 

200 
500 

1000 
2000 

100 
200 
500 

50 
50 
50 

100 
100 
200 

•500 
»•1000 
'•1500 

100 
300 

•500 
'•1000 

100 
200 

••500 
• •600 
• •200 

200 
500 

••600 
50 

200 
• •500 
•1000 

50 
100 
200 
100 

Duitsland 
Duitsland 
Duitsland 
DDR 
Bund Berlijn 
W -Duitsland na 
1950 
Equador 
Egypte grf 
Engeland met grf 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engeland + Kol 
Finland 
Finland 
Finland 
Finland 
Finland 
Finland 
Frankrijk 
Frankrijk 
Frankrijk 
Franse Kol 
Franse Kol 
Franse Kol 
Franse Kol 
Griekenland 
Griekenland 
Griekenland 
Guatemala 
Guinee grf 
Haiti grf 
Haiti 
Honduras 
Hongarije grf 
Hongarije 
Hongarije 
Hongarije 
Ierland 
Indonesië pfr 
Indonesië 
Indonesië 
Zuid Molukken 
kompl 
indonesie-Ned 
indie-Japansa 
bezetting + post 
waarde stukken 
nu nog voor 
Israel 
Israel 
Israel 
Israel spec 
Israel met tab 
Itahe 
Italië 
Itahe 
Jap bezetting 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Korea 
Korea 
Korea 
Liberia 

38,50 
155,50 
325,—° 

12,90 
125,—° 

15 50 
28,80 

7,50 
8,50 

35,— 
49,20 
60,— 

110,— 
250,—° 
375,—° 
375,—° 
300,—° 

4,50 
17,90 
25,70 
56,— 

130,—° 
240,—° 

55,— 
200,— 
360,— 

10,90 
30,— 
50,— 

115,—° 
7,90 

25,— 
70,— 
10,90 

7,50 
9,90 

13,— 
11 50 

7,50 
15,— 
79,75 

100,— 
10,— 
22,50 
49,75 

150,— 

165,— 

7 5 , — 
8,— 

21 ,— 
165,— 
240,— 

68,— 
8,— 

22,— 
39,— 

100,— 
7,90 

37 50 
130,— 

1 90 
6,90 

12,90 
10,— 

100 
200 
300 

•••500 
•••600 

50 
100 
25 

100 
200 
300 
400 
500 
6 0 0 

• 7 0 0 
• • • 6 0 0 

100 
200 

50 
50 

100 
200 
350 
100 
200 

••300 
50 

100 
200 
300 

••400 
• • •500 
1/2 kilo 

200 
200 
500 

•••1000 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
200 

•300 
50 

••500 
1000 

100 
200 

••500 
•500 

••1000 
•500 

•••1000 
•••2000 

100 
100 

•••200 
• • •500 

50 
100 
200 
300 
400 

Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Montenegro 
Mongolië 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 

7,— 
19,— 
40,— 

120,— 
310,— 

20,— 
4,— 

1,95 
3,50 

1 1 , — 
2 0 , — 
5 0 , — 
8 5 , — 

1 2 0 , — 
2 0 0 , — 

Nederland spec 3 5 0 , — 
met postfrisse series 
Ned Indie 
Ned Indie 
Ned Antillen 
Ned Kol 
Ned Kol 
Nicaragua 
Nicaragua 
N Zeeland 
N Zeeland grf 
N Zeeland 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
onafgeweekt 
Scandinavië 
O -Duitsland grf 
Oostenrijk 
Oostenrijk 
Oostenrijk 
Pakistan 
Paraguay 
Panama 
Peru 
Peru 
Philippinen 
Philippijnen 
Perzie 
Perzie 
Perzie 
Polen grf 
Polen 
Polen 
Portugal 
Portugal 
Portugal 
Roemenie 
Roemenie 
Rusland 
Rusland 
kpl serie 
San Marino 
Saargebied 
Saargebied spec 
Spanje 
Suriname 
Suriname 
Suriname 
Suriname 
Suriname 

10,-
35,— 
14,50 
14,50 
25,— 
27,50 
32,50 
16,50 
25,50 
37,50 

2,50 
6,— 

15,— 
38,— 
50,—° 

100,— 

60,— 
15,— 

7,— 
30,— 

105,— 
150,— 

8,90 
7,90 
9,50 
7,50 

14,90 
6,50 

24,50 
4,05 

15,50 
35,— 
2,50 

20,— 
59,50 

8,50 
17,— 
50,— 
19,50 
52,— 
22,50 
70,— 

177,50 
9,75 

18,50 
80,— 
50,— 
15,90 
34,50 
79,— 

170,— 
310,— 

50 Thailand 10,— 
50 Tsj SI grf 3,50 

100 TSJ SI 7,— 
200 TSJ SI 15,— 

•••500 TSJ SI 22,50 
1000 TSJ S I 63,50 
500 Turkljke 23,— 

•••1000 Turkije 98,— 
• • • 4 0 0 USA vele oude 

zegels 8 0 , — 
• • • 5 0 0 USA, idem 120 ,— 

200 Uruguay 22,50 
100 USA grf 12,— 
100 Vatikaan 20,— 
200 Vatikaan 55,— 

•••300 Vatikaan 130,— 
•••400 Vatikaan 235,— 

100 Venezuela 9,90 
•••200 Venezuela 44,90 

50 Ver Europa 12,75 
100 Ver Europa 32,50 
50 Vietnam 2,50 

100 Vietnam 5,70 
200 Vietnam 12,50 
100 Wereld 3,25 
200 Wereld 4,25 
500 Wereld 8,75 

•••1000 WereldD 
Uspec samengest 
met vondsten 
z h k waarde 60 ,—° 

•••2000 WereldD 100,—° 
•••5000 WereldD 300 ,—° 

nog enkele coli 
100 Z -Afrika 7,50 
100 Zweden 5,75 
200 Zweden 13,50 
300 Zweden 25,— 

• • •400 Zweden 50,— 
•••500 Zweden 128,— 

100 Zwitserland 12,50 
200 Zwitserland 25,— 
300 Zwitserland 48,— 
500 Zwitserland 130,— 

Jaargangen Rusl. zonder bloks 
1962 37,— 
1966 27,— 

1968-75 25,— 
1977 35,— 

•keur, • • juweel, • ••vele cpl 
series met hoge katalogus
waarde 

Motieven 
25 Autos 1,95 
50 Auto's 3,95 

100 Auto's 6,— 
100 Bloemen 3,50 

•300 Bloemen 15,— 
••500 Bloemen 30,— 

100 Driehoeken 9,— 
100 Dieren 3,95 
200 Dieren 7,50 
300 Dieren 13,50 

•500 Dieren 22,50 
•••1000 Dieren zeldzaam 

mooi 60,— 
100 Honden 7,50 

•100 Katten 10,— 

•100 
25 

100 
100 

••300 
•••500 

50 
100 

•200 
50 

•100 
••200 

100 
300 

•••500 

Klederdracht 
Landkaarten 
Muziek 
Olympiade 
Olympiade 
Olympiade 
Paarden 
Paarden 
Paarden 
Religie 
Religie 
Religie 
Ruimtevaart 
Ruimtevaart 
Ruimtevaart 

34 TSJ SI ruimtev 
100 
200 
100 

•200 
100 
200 

Rode kruis 
Rode Kruis 
Schepen 
Schepen 
Schilderijen 
Schilderijen 

300 Schilderijen 
•400 

•••500 
100 
200 

•300 
••500 

•••1000 
25 
50 

•100 
••200 

25 
50 

100 
200 

50 
100 

•200 
100 

Schilderijen 
Schilderijen 
Sport 
Sport 
Sport 
Sport 
Sport 
Treinen 
Tremen 
Tremen 
Tremen 
Vissen 
Vissen 
Vissen 
Vissen 
Vlaggen 
Vlaggen 
Vlaggen 
Vliegtuigen 

50 Vlinders 
100 Vlinders 
200 Vlinders 
25 
50 

100 

Voetbal 
Voetbal 
Voetbal 

••200 Voetbal 
25 
50 

100 
150 

••300 
•••500 

50 
100 

1 100 

Roemenie 

Vogels 
Vogels 
Vogels 
Vogels 
Vogels 
Vogels 
Vruchten 
Vruchten 
Wapenschilden 

yvertfr 350,— 
series voor 

7,50 
1,95 
7,50 
5,— 

17,— 
40,— 

2,85 
6,— 

15,— 
3,95 
7,50 

18,50 
5,95 

19,95 
35,— 

1,95 
7,50 

24,— 
4,95 

12,— 
3,95 
9,95 

18,90 
29,90 
37,50 

3,25 
8,25 

12,90 
19,90 
65,— 

1,95 
3,— 
6,— 

19,50 
1,95 
2,95 
7,90 

15 — 
5,90 
7,50 

18,— 
4,94 
3,95 
5,50 

14,50 
1,95 
4,95 
7,50 

18,— 
1,95 
2,90 
5,95 
9,90 

20,— 
49,50 

3 50 
7,50 
7,50 

, 65 cpl 
70,— 

75 diverse bloks Rusland voor/75,— 
± na 3 weken leverbaar. 
vooruitbestelling en betal 
venng op volgorde van 
komst 

alleen bij 
ng, afie 
binnen-

Bestellingen alléén bij vooruitbetaling tot ƒ 100,--l- porto adm. ƒ 5,50. Rembours ƒ 5,50-l-/ 1,30 
Geeft bij uw adres ook uw postcode op, eventueel ook uw telefoonnummer. 

Na telefonische afspraak ook af te halen aan onze winkel, Zaanweg 9, Wormerveer. 
Te koop gevraagd: Nederland-zegels groot en klein formaat en massawaar, vooral bundels. 

Aanbiedingen schriftelijk- laagste aanbiedingen. Blijvende orderrelatie. 
Schriftelijke bestellingen s.v.p. richten aan ons postbusnummer. 

POST '68 
POSTBUS 1094-ZAANDAM-TEL. 075-282175-POSTREK. 1575708 
Banken: Grens-Wisselkantoor Amsterdam bankrek.nr. 269516301— 

A.B.N. Wormerveer bankrek.nr. 588336815 
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DOMINICAANSE REPUBLIEK 
26-2-'79. Internationaal jaar van het l<ind. 
2 c. Invalide Icind. 
7 c Gestileerd beeld van vader die zijn 
kinderen voorleest. 
10 c. Gezicht van foetus en drie 
gestileerde handen die de gelijkheid van 
de mensen symboliseren. 
33 c. Twee kinderhanden, die voedsel 
omvatten, symboliseren het blanke en 
zwarte ras. 

ETHIOPIË 
15-3-'79. Shemmafabriek. 
5 c. Katoenplant en gezicht op Shemma. 
10 c. Twee vrouwen spinnen katoen van 
katoendraad op haspels. 
20 c. Opwinden. 
65 c. Weven van katoenen stoffen. 
80 c. Katoenen kledingstukken. 

GABON 
21-3-'79. Nieuwe zegels in wapenserie. 

5 fr. Ogooué maritime. 
10 fr. Lasioursville. 
15 fr. M'Bigou. 
10-4-'79. Paaszegels: beelden uit kerken. 
100 fr. 'De twee discipelen', kerk van 
Sint Michel van Libreville. 
150 fr. 'Verschijning aan Maria 
Magdalena', uit dezelfde kerk. 

GRENADA 
Maart '79. Dertig jaar Universele 
verklaring van de rechten van de mens 
15 c. Twee duiven boven golven. 
2. -$. Golven met duif. 

INDIA 
20-2-'79. Punjabregiment, ter 
gelegenheid van vierde reünie na de 
onafhankelijkheid. 
25 p. Drie soldaten van het oudste 
regiment van het leger van India: Sepoy 
(Indische soldaat in Bntsindische leger) 
van 1799 en soldaten van 1901 en 1979; 
wapen van het regiment. 
24-2-79. Herdenking Bhai Parmanant 
(1876-1947). 
25 p. Portret van de historicus en 
hervormer van het onderwijs. 
5-3-'79. Internationaal jaar van het kind. 
25 p. Mahatma Ghandi met klein kind. 
1 . - r. India's embleem voor dit jaar. 

14-3-'79. Herdenking geboortedag 
natuurkundige Albert Einstein (1879-
1955) 
1 . - r. Portret van Einstein met gevouwen 
handen. 

INDONESIË 
22-3-'79. Indonesische orchideeën. 

60 r. Paphiopedilum lowii. 
100 r. Vanda limbata. 
125 r. Phalaenopsisgigantea. 

IRAK 
10-3-'79. Nationale actie tegen 
analfabetisme. 
15, 25 en 35 f. Embleem nationale 
uitgebreide en verplichte actie voor 
onderwijs. 

ISRAEL 
26-3-'79. Vredeszegel. 
2 . - I£. Tekst 'Vrede' m drie talen. Shalom 
(Ivriet), Sulh (Arabisch) en Peace (Engels), 
op de achtergrond de Klaagmuur en op de 
tab de tekst 'Wie vrede verkondigt, 
brengt goede tijding'. 
23-4-'79. Herdenkingsdag 1979. 
5.10 l£. Marinemonument in Ashdod 
23-4-79. Elfde Hapeelspelen. 

1.50 l£. Gewichtheffen. 
6 . - I£. Tennis. 

1 1 . - I£. Gymnastiek. 
23-4-79. Vijftig jaar Rotary in Israël. 
7.- I£. Symbolische weergave. 

IVOORKUST 
Afbeelding zegel gemeld in april, biz. 311. 
24-3-79. Dieren die gevaar lopen uitte 
sterven. 
50 fr. Nijlpaard. 
1-4-79. Internationaal jaar van het kind. 
60 en 100 fr. Wereldbol en gestileerd 
beeld van kinderen. 
65 en 500 fr. Zwart kind op witte 
vredesduif met lauwertak in bek. 
7-4-79. Dag van de postzegel 1979. 
60 f r. Post voor het platteland: postauto, 
waarvoor lange rij wachtenden staat. 
9-4-79. Vijfenzeventig jaar geleden 
komst van de paters. 
60 fr. Beeld van de moderne kathedraal 
van Korhogo. 

JAPAN 
10-3-79. Vijfde reeks in serie 

Sumoworstelen. 
Twee zegels van 50 y , samenhangend en 
in elkaar overlopend: Sumatoemooi 
tussen Takekuma en Iwamigata. 
50 y. Worstelaar in speciale pose. 
14-3-79. Automatisering van de telefoon 
door het hele land. 
50 y Kiesschijf en toetsenbord. 

KOREA NOORD 
2-6-78. Literatuur en kunst gedurende de 
oorlog tegen Japan. 
10 ch. Voorstelling van 'Zee en bloed'. 
15 ch. Met bloemen bedekte hoofddoek 
en geborduurde kaart van Korea. 
20 ch. Kinderen dansen de meiboomdans 
'Band van een hart'. 
Blokje 40 ch. Muziek van 'Gezang van 
Korea' 
15-12-78. Winnaars 
wereldkampioenschap voetbal, 
Argentinië. 
10 ch. Argentinië. 
15ch. Nederland. 
25 ch. Brazilië. 
Blokje met deze drie zegels, plus extra 
van 50 ch. met Argentinië en een 
Argentijnse speler. 
Op elke zegel beeld van wedstrijd, 
embleem kampioenschap en beker. 
Zegel 50 ch. ook afzonderlijk als blokje 
uitgegeven. 
1-1-79. Nieuwjaarszegel. 
10 ch. Rode vlag met tekst en 
winterlandschap. 
15-6-78. Tweede zevenjarenplan. 

5 ch. Elektriciteit en kolen. 
10 ch. Staal en non-ferrometalen. 
15 ch. Ontwikkeling: chemische 
kunstmest. 
30 ch. Cement en visserij. 
50 ch. Graan en herwinning van land. 

iÄwnc*«»«ac) 

»)» n»ï» 
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WIJ LEVEREN VOOR 95% UIT VOORRAAD 
100 Albanië 
200 Albanië 
300 Albanië 
500 Albanië 
600 Albanië 
700 Albanië 
100 Andorra 
100 Algerie 
200 Arabische Staten 
500 Arabische Staten 

1000 Arabischestaten 
100 Argentinië 
300 Argentinië 
500 Argentinië 

1000 Argentinië 
100 Australië 
200 Australië 
300 Australië 
400 Australië 
100 Beieren 
200 Beieren 
250 Beieren 
300 België 
500 België 
600 België 

1000 België 
1500 België 
200 Belgische Kolomen 
100 Bhutan 
50 Barbados 

100 Burundi 
1000 Burundi kips 
150 Bohemen & Moravie 
50 Bosnië 

100 Bosnië 
150 Bosnië 
100 West-Berlijn 
100 Burma 
100 Bulgarije 
200 Bulgarije 
500 Bulgarije 
800 Bulgarije 

1000 Bulgarije 
50 Brits Guyana 

100 Cambodja 
100 Canada 
200 Canada 
300 Canada 
400 Canada 
500 Canada 
600 Canada 
100 Cameroen 
50 Ceylon 

100 Ceylon 
150 Ceylon 
200 Ceylon 
100 Chili 
200 Chill 
300 Chili 
400 Chili 

1000 China 
1500 China 
2000 China 

100 Costa Rica 
100 Columbia 
200 Columbia 
300 Columbia 
100 Cuba 
200 Cuba 
500 Cuba 

1000 Cuba (compl serie) 
Jaarg 1971/78 Cuba z bl p j 12 

50 Cyprus 
100 Cyprus 
100 Curasao 
100 Dahomij 
100 Denemarken 
200 Denemarken 
300 Denemarken 
500 Denemarken 
600 Denemarken 
100 Dom Republiek 
200 Dom Republiek 
100 Danzig 
150 Danzig 
500 Duitsland 

1000 Duitsland 
3000 Duitsland sp 
5000 Duitsland sp 
7000 Duitsland sp 

200 West-Duitsland 
300 Bund + Berlijn 
400 Bund + Berlijn 
500 Bund + Berlijn 
100 Ecuador 
200 Ecuador 
100 Egypte 
300 Egypte 
500 Egypte 

PRIMA KWALITEIT, hoewel er met 10% uitval gerekend moet wordenl I 
Uitsluitend allemaal verschillende zegels Naast deze pakketten leveren wij 
ook diverse Europese landen, o.a Spanje, Engeland, Kanaalail etc. 
Tevens een uitgebreide sortering Nederland aanwezig (Ook de betere 
stukken) 

POSTZEGELHANDEL 'PHILIPOSTA' 
ANTWOORDNUMMER 2892 
ROTTERDAM (een postzegel behoeft u met te plakken) 
LIJNBAAN 44 - 3017 EP ROTTERDAM 
naS uur-tel (010) 184718 

6 ,— 
16,50 
32,— 
82,50 

130,— 
165,— 
35,— 

6 , — 
7 ,— 

18,50 
38,50 
2 — 
8,25 

17,50 
90,— 

3 , — 
10,25 
22,50 
77,50 
32,50 
95,— 

150,— 
11 ,— 
21,50 
27,50 
85,— 

240,— 
11,50 
19,75 
6,75 
5 ,— 

150 — 
12,50 
7,50 

27,50 
70,— 
12,50 
9,75 
2 — 
4,50 

20,— 
55,— 

110,— 
7,50 

22,50 
2 , — 
7,60 

19,50 
40,— 
77,50 

175,— 
10,50 
2,25 
5,50 

13,50 
30,— 

2,50 
8,50 

25,— 
37,50 
37,50 
99 — 

225,— 
9,50 
4 , — 
7,50 

16,50 
4 , — 

13,50 
25,— 

120,— 
) j 12,50 

8 , — 
25,— 
30,— 
15,50 
1,75 
5,75 

13,50 
90,— 

200,— 
9,50 

26,50 
37,50 
60,— 
9,50 

30,— 
240,— 
850,— 

2500,— 
9,75 

27,50 
48,50 
85,— 

6,75 
13,— 

4 , — 
25,— 
45,— 

100 
200 
300 
500 

1000 
50 

100 
50 

100 
200 
300 
500 
100 
300 
500 
800 
100 
100 
200 

1000 
2000 
3000 
5000 

100 
50 
50 

100 
200 
500 

1000 
1250 

25 
100 
100 
100 
200 
100 
500 

1000 
1500 
2000 

58 

74 

50 
50 

100 
150 
200 
100 
200 
300 
100 
200 
300 
400 
600 
700 
800 

50 
100 
200 
300 
400 
500 
100 
300 
500 
100 
200 
100 
100 
300 

50 
100 
100 
100 
200 
600 
800 

1000 
500 
100 
100 
500 
100 
150 
300 

50 
100 
100 
200 
100 
300 
200 
300 
100 

Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Eng Kolomen 
Estland 
Estland 
Ethiopië 
Finland 
Finland 
Finland 
Finland 
Franknjk 
Frankrijk 
Frankrijk 
Frankrijk 
Fiume 
Franse Kolomen 
Franse Kolomen 
Franse Kolomen 
Franse Kolomen 
Franse Kolomen 
Franse Kolomen 
spec 
Gen Gouvernement 
Gibraltar 
Granada 
Griekenland 
Griekenland 
Griekenland 
Griekenland 
Griekenland 
Groenland 
Guatemala 
Guinee 
Haiti 
Maiti 
Honduras 
Hongar je 
Hongar je 
Hongar je 
Hongar je 
Kompl series 
Hongarije 
Kompl series 
Hongarije 
Hongkong 
Ierland 
Ierland 
Ierland 
Ierland 
Irak 
Irak 
Irak 
Iran 
India 
India 
India 
India 
India 
India 
Israel 
Israel 
Israel 
Israel 
Israel 
Israel 
Italie 
Itahe 
Italie 
Ital Kolomen 
Ital Kolomen 
Ivoorkust 
Japan 
Japan 
Jamaica 
Jamaica 
Jemen Kingdom 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Jordanië 
Kenya(Oeganda) 
N Korea 
N Korea 
Kroatië 
Kroatië 
Kuweit 
Letland 
Letland 
Libanon 
Libanon 
Liberia (kompl serie) 
Liberia 
Libya 
Libya, gepl in b 
Liechtenstein 

3 , — 
11,— 
30,— 
70,— 
22,— 
9,75 

50,— 
12,75 
2,50 

10,— 
25,- -
72,50 
3,25 

12,— 
35,— 
85,— 
49,50 

3,75 
6,50 

45,— 
120,— 
225,— 

475,— 
32,50 
12,50 
10,— 

8 , — 
25,— 
70,— 

225,— 
350,— 

11,50 
10,50 

6 , — 
9,25 

30,— 
12,— 
9,75 

25,— 
82,50 

190,— 

69,50 

90,— 
4,75 
2,75 

10,— 
22,— 
47,50 

3,75 
13,— 
30,— 
2,50 
7,50 

10,— 
15,50 
45,— 
95,— 

175,— 
3,50 
8 , — 

23,50 
50,— 
97,50 

140,— 
2,25 
8,50 

22,50 
11,25 
47,50 
17,50 
3,75 

27,50 
6 , — 

21 ,— 
3,50 
2 — 
5,— 

27,— 
50,— 

100,— 
185,— 
10,50 

3 ,— 
27,50 

7,50 
24,50 

135,— 
9,75 

37,50 
5 ,— 

15,— 
14,— 
60,— 
85,— 

195,— 
55,— 

100 
200 
300 
500 

50 
100 
100 
200 
300 
100 

25 
100 
150 
200 
100 
100 
50 

100 
300 

75 
50 

100 
200 
400 
500 
100 
200 
100 
200 
110 

300 
500 
100 
300 
500 
600 
800 
100 
200 
350 
100 
100 
200 
300 
100 
200 
300 
400 
500 
500 

1000 
1200 
1350 
1500 

200 
1000 
1500 

100 
200 

50 
100 

25 
50 

100 
100 
200 
100 
300 
200 
300 
500 

1000 
100 
300 
500 
100 
200 
300 

1000 
100 
100 
200 
500 

1000 
2000 

20 
500 

2000 
1000 

100 
100 
200 
300 

50 

Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Madagaskar 
Madagaskar 
Maleisië 
Maleisië 
Maleisië 
Maldive 
Malta 
Malta 
Malta 
Malta 
Marokko 
Mauretanie 
Mauritius 
Mexico 
Mexico 
Memel 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Mongolië 
Mongolië 
Ned Indie 
Ned Indie 
Indonesië 
Weensedruk 
Indonesië 
Indonesië 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland speciaal 
Nicaragua 
Nicaragua 
Nicaragua 
Nigeria 
Nieuw Zeeland 
Nieuw Zeeland 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Oosten njk 
Oostenrijk 
Oostennjk 
Oostenrijk 
Oost-Duitsland (gr f ) 
Oost-Duitsland 
Oost Duitsland 
extra sp 
Pakistan 
Pakistan 
Palestina 
Panama 
Papua Nw Guinea 
Papua Nw Guinea 
Papua Nw Guinea 
Peru 
Peru 
Philippijnen 
Philhppijnen 
Polen 
Polen 
Polen 
Polen 
Portugal 
Portugal 
Portugal 
Portugese Kolomen 
Portugese Kolomen 
Portugese Kolomen 
Portugese Kolomen 
Reunion 
Roemenie 
Roemenie gr fo 
Roemenie 
Roemenie 
Roemenie 
Blokken Roemenie 
Rusland 
Rusland kompl sene 
Rusland (kompl serie) 
Rusland p j 65/71 
1972/1976 
Rusland 1977 
Senegal 
Siam 
Slam 
Slam 
San Marino 

PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

7,50 
20,— 
42,50 

125,— 
5,50 
9,75 
3,75 
8,50 

20,— 
12,50 
1,50 

12,— 
25,— 
48,50 

7,50 
17,50 
8,25 
5,75 

30,— 
65,— 

3,75 
9 ,— 

32,— 
100,— 
175,— 

4,50 
9 , — 
7 , — 

42,50 

24,75 
12,50 
35,— 
3,50 

19,50 
70,— 

120,— 
275,— 

7,50 
2 1 , — 
35,— 
21,50 

3 , — 
13,50 
35,— 
2,50 
7 — 

22,— 
42,50 
82,50 
21,50 

105,— 
195,— 
350,— 
450,— 

5,50 
87,50 

300,— 
3 , — 

11,— 
8,75 

10,50 
3,75 

12,50 
45,— 

3,75 
13,50 
4,50 

25,— 
3,75 
6,50 

12,75 
47,50 

2,50 
13,50 
42,50 

5 ,— 
12,50 
2 1 , — 

100,— 
14,— 
2,50 
4,50 

10,— 
28,50 

175,— 
55,50 
19,50 

180,— 
77,50 
19,50 
23,50 
30,— 
15,25 
8,25 

15,— 
52,50 

3 , — 

100 
200 
300 
100 
300 
500 

1000 
1500 

100 
100 
100 
100 
200 
300 
600 

1000 
200 
100 
500 

1000 
1500 
2000 

100 
50 

100 
300 
100 
500 

1000 
100 
500 
100 
200 
100 
200 
300 
100 
100 
200 
300 
100 
200 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
800 

1000 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
800 

1000 
100 
200 
300 
500 
500 

1000 
100 
500 
100 
200 
300 
500 

1000 
100 
300 
500 
100 
300 
400 
100 
200 
300 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 

50 
200 

1000 
5000 

10 000 
20 000 
30 000 

100 
100 
100 
137 

San Marino 
San Marino 
San Marino 
Spanje 
Spanje 
Spanje 
Spanje 
Spanje 
Spaanse Kolomen 
Salvador 
Soedan 
Suriname 
Suriname 
Suriname 

10,— 
30,— 
60,— 
2,25 

13,50 
27,50 
85,— 

195,— 
6,75 

12,50 
17,25 
35,— 
78,— 

170,— 
Syriegepl in boekjes 135,— 
Syriegepl m boekjes 
Togo (kompl sene) 
Tsjechoslowakje(gr 
Tsjechoslowak ]e 
Tsjechoslowak je 
Tsjechoslowak je 
Tsjechoslowak je 
Trans-Jordanie 
Trinidad 
Tunesië 
Tunesië 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
USA (gr f ) 
USA 
Uruguay 
Uruguay 
VatiKaan 
Vatikaan 
Vatikaan spec 
Venezuela 
IJsland 
IJsland 
IJsland 
Zuid-Afrika 
Zuid-Afrika 
Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 
Zwitserland 
Zwitserland 
Zwitserland 
Zwitserland 
Zwitserland 
Zwitserland 
Auto's 
Bloemen 
Bloemen 
Bloemen 
Dieren 
Dieren 
Rode Kruis 
Ruimtevaart 
Schepen 
Schepen 
Schepen 
Schilderijen 
Schilderijen 
Sport 
Sport 
Sport 
Olympiade 
Olympiade 
Olympiade 
Vogels 
Vogels 
Vogels 
Vlaggen 
Vlinders 
Vlinders 
Vissen 
Vissen 
Honden 
Religie 
Voetbal 
Voetbal 
Wereld 

800,— 
26,50 

f ) 2 , — 
13,50 
42,50 
95,— 

200,— 
12,— 
8,75 
6 ,— 

45,— 
2 , — 

15,— 
62,50 

2,85 
18,— 

4 , — 
10,— 
22,50 
65,— 

140,— 
B,— 

24,50 
70,— 

187,50 
3,50 

10,— 
3,50 
7,50 

16,— 
30,— 
47,— 
75,— 

250,— 
333,— 

5,— 
17,— 
34,50 
55,— 
85,— 

110,— 
275,— 
450,— 

6,50 
7,— 

11,— 
27,50 
16,50 
42,50 

6,50 
30,— 
3,50 
8,75 

20,— 
25,— 
60,— 

3 ,— 
9 ,— 

17,50 
4,50 

15,— 
35,— 

4,50 
10,— 
15,— 
6,25 
4,50 

16,50 
6,50 

15,50 
6,— 
4,50 
3 ,— 

21,50 
9.— 

Wereld gepl in boekjes 80,— 
Wereld idem 
Wereld idem 
Wereld idem 
Vliegtuigen 
Wapens 
Driehoeken 
versch dimensionale 

225,— 
725,— 

1300,— 
4,50 
4,50 
8,75 

32,50 

BETALING onder rembours, of bij vooruitbetaling per giro of bank 
Met inbegrip van / 2,50 portokosten 
Zendingen boven d e / 100,-franko Remboursrecht ƒ 5,55 
Aantekenen f 4,25 
Geen bestellingen onder ƒ 25,-

TEL (010) 137957 - Ned Middenstandsbank rek no 695111124 
Giro 719887 t.nv PhilipostaP Meertens-Bijl 
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Alle zegels getand en O ongetand 
uitgegeven, bovendien nog verschillende 
getande en O ongetande blokjes en 
samendrukken 

KOREA ZUID 
20-2-'79. Actie voor natuurbescherming 
20 w Siniperca scherzen (vis) 
20 w Pinus bungeana (denneboom) 

MADAGASCAR 
8-3-'79. Vrouwen, steunpilaren van de 
revolutie 
40fmg Groep revolutionaire vrouwen 

MALI 
26-3-79. Herdenking geboortedag 
natuurkundige Einstein (1879- 1955) 
130 fr Overdruk van bestaande zegel van 
90 fr Albert Einstein en jaartallen '1879 -
1979' 
9-4-'79. Paaszegels, reprodukties 
religieuze schilderijen van Durer 
400 fr De kruisdraging, uit 1497 
430 fr Christus aan het kruis met drie 
engelen, 1516 
480 fr De grote bewening, 1495, detail 

MAROKKO 
25-1-'79. Architectuur uit Zuid-Marokko 
O 40 en 1 - dh Twee verschillende oude 
gebouwen 
2-3-79. Beker Mohammed V voor 
kampioenschap voetbal 
0 40dh Bekeren voetbal 
8-3-79. Marokkaanse tapijten 
O 40 dh Tapijt van Marmoucha 

MONGOLIË 
10-3-79. Bloemenserie 
10 m Potaminia mongolica 
30 m Sophora alopecuroides 
50 m Halimodendron halodendron 
60 m Myosotis asiatica 
70 m Scabiosa comosa 
80 m Leucanthemum sibericum 
1 - t Leontopodiumochroleucum 

NIEUW CALEDONIË 
24-3-79. Eerste onderzoek ter wereld 
naar aardse atmosfeer 
53 fr Wereldbol, waaromheen baan van 
satelliet embleem O M M -
Organisation Météorologique Mondiale 

PAKISTAN 
19-3-79. Aanvullende waarden nieuwe 
gebruiksserie 
25 en 50 p Tractor in landbouw 
23-3-79. Pioniers van de vrijheid 
werkers voor de bevrijding van de 
moslims inZuid-Azie 
10 - r Tippu Sultan Shaheed 
15 - r Sir Syed Ahmad Khan 
2 5 - r Altaf Hussain Hall 
25-3-79. Aanvullende waarde nieuwe 
gebruiksserie 
20 p Tractor in landbouw 

PARAGUAY 
10-1-79. Kerstmis madonna en kind op 
schilderijen van oude meesters 

3 g Aanbidding door de herders, 
Giorgione 
4 g De madonna van de zigeuners, 

Titiaan 
5 g De maagd van de kerk, Titiaan 
6 g Madonna en Sint Johannes, Rafael 
7 g De heilige familie, Martin 

Schongauer 
8 g Maagd en kind. Carlo Muratti 

Luchtpost 
20 g Aanbidding door de herders, J van 
Oost 
10 g Het kleine altaar van Sint Johannes, 
Hans Memling 
25 g De heilige familie onderde 
appelboom, Rubens 
Beide luchtpostwaarden met opdruk 
embleem Internationaal Jaar van het kind 
Herdenking geboortedag Rubens 
Blokje 25 g Madonna en kind in een 
slinger van bloemen, Rubens 

PERU 
5-3-79. Aanvullende waarde 
gebruiksserie 
35 s Nazcaschaal, gelijk aan 
voorafgaande zegels 

SAOEDIARABIË 
21-2-79. Eerste conferentie van de 
postadministraties van de landen rond de 
Arabische golf 
20 en 50 h Posthoorn, getekend als 
dhow met twee zeilen 

SENEGAL 
17-2-79. Vakbekwaamheid 

30 fr Landbouwer met eenvoudig 
gereedschap op zijn land 
150fr Verschillende mensen van 
techniek en wetenschap en verschillende 
uitingen van beroepen 
30-3-79. Kinderdorp S O S 
40 fr Groep kinderen bij elkaar en 
embleem 
60 fr Gebouwen van het dorp en 
embleem 
Maart 7 9 . Vooruitgang in 
telecommunicatie 
50 fr Kaart van Senegal, waarop 
ontvangststations voor 
telecommunicatie, teledrukker en 
telefoon 
60 fr Voorzieningen voor werknemers 
van de posterijen vakantiekolonie voor 
kinderen, ambulance en 
sportvoorzieningen voetballer 

SINT VINCENT GRENADINEN 
8-3-79. Bescherming van uitstervende 
dieren 
20 c Iguana iguana (varaan) 
40 c Didelphis marsupialis (knaagdier) 
2 - $ Geochelone carbonaria (schildpad) 
Zegels getand en O ongetand 
uitgegeven 

SURINAME 
11-4-79. Paaszegels 
20 + 10, 30 + 15, 35 + 15, 40 + 20 en 60 
+ 30 c Verschillende vereenvoudigde 
afbeeldingen van kerkgebouwen, elk met 
op de voorgrond liggend kruis, kelk met 
hostie 

SYRIË 
16-11-78. Verjaardag van de beweging 
van 16 november 
60 p Portret president Assad 

1 1 
Mc 

.3» 
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I ^^BS^at t^B • 1 9 cent zonder waarde-
Inschrift. Eén van de mooist 
bekende exemplaren, 
no 181 Af Slechts 20 exem
plaren bekend. Bij ons uit 
voorraad leverbaar, 
postfris p.o.a. 

1 vanaf 
2 vanaf 
3 vanaf 
4 vanaf 
4 * luxe 
5 vanaf 
5* luxe 
6 vanaf 
7* luxe 
8* pr.ex. 
9 vanaf 
10 vanaf 
11 vanaf 
12 vanaf 
12* pr.ex. 
13* pr.ex. 
14 vanaf 
15* pr.ex. 
16 vanaf 
16* luxe 
17 vanaf 
17* luxe 
18 vanaf 
20* luxe 
2 1 * luxe 
22* luxe 
23* luxe 
24* luxe 
25*b lokvar 
25* luxe 
25 vanaf 
26* luxe 

55,— 
50,— 

260,— 
40,— 

875,— 
20,— 

1.200,— 
175,— 
165,— 
275,— 

70,— 
40,— 

175,— 
325,— 

4.250,— 
60,— 

150,— 
25,— 

150,— 
300,— 

20,— 
120,— 
110,— 

75,— 
135,— 
110,— 
800,— 
975,— 

1 4 720,— 
160,— 

90,— 
1.000,— 

28* luxe eert. 900,— 
28** blok V. 4 

8000,— 
29** luxennet 
velrand eert 
30/33* luxe 

. 2900,— 
425,— 

34/42 op aanvraag 
leverbaar. 
38V* 
43* luxe 
44* luxe 
45* luxe 
45 vanaf 
46* * luxe 
46* luxe 
47* * luxe 
eert. 
47* pr.ex. 
eert. 
48 vanaf 

6.250,— 
900,— 

1.150,— 
150,— 

15,— 
850,— 
420,— 

2.400,— 

1.175,— 
750,— 

4 9 * * luxe eert. 
in blok V. 4 
49 pr.ex. 
50/55* 
56/76* 
61b/61c** 
eert. 
61b/61c* 
61V* 
73V* 
77* 
77Cv* 
78* * 
78c** blok 
van 4 
79* * 
79* 
80 luxe 
80* luxe 
80* * luxe 
8 1 * * 
8 1 * 
82 /83** 
82/83* 
82/83 
84/86* 
87/89** 
87/89* 
87/89 
91AV* 

4.000,— 
175,— 

35,— 
1.450,— 

1.800,— 
950,— 

5.750,— 
4.250,— 

100,— 
1150,— 

550,— 

1.950,— 
1.250,— 

600,— 
2.150,— 
2.300,— 
4.250,— 

200,— 
85,— 
70,— 
35,— 
37,50 

160,— 
70,— 
30,— 
10,— 

3.750,— 

AANBIEDING NEDERLAND 
93BV* 4.000,— 
94AV* 3.500,— 
97* * 150,— 
97* 65,— 
98* * 250,— 
99* 325,— 
100* eert. 750,— 
100 115,— 
101* luxe 2.400,— 
101 eert. 2.300,— 
102/03** 350,— 
102/03* 135,— 
102/03 20,— 
104/05* luxe 950,— 
104/05 luxe 675,— 
107/09** 375,— 
107/09* 130,— 
110/113** 45,— 
110/113* 20,— 
114/20** 125,— 
114/20* 60,— 
121/131** luxe 

3.000,— 
121/131*luxe 

1.150,— 
121/131 luxe 950,— 
132/33** 375,— 
132/33* 160,— 
132/33 35,— 
134/35** 230,— 
134/35* 100,— 
134/35 110,— 
136/38** 7 2 5 , -
136/38* 400,— 
136/38 400,— 
139/40** 35,— 
139/40* 15,— 
141/43** 55,— 
141/43* 25,— 
141/43 17,60 
144/48** 100,— 
144/48* 45,— 
149/62** 1.200,— 
149/62* 550,— 
163/65**cert. 

1.400,— 
163/65* 725,— 
166/68** 50,— 
166/68* 20,— 
166/68 15,— 
169/98** 1.250,— 
169/98* 575,— 
199/202** 65,— 
199/202* 27,50 
199/202 20,— 
203/07** 120,— 
203/07* 60,— 
204V** 6.500,— 
205V**vert. paar. 
uniek 12.000,— 
208 /11* * 60,— 
203/07 50,— 
208/11* 30,— 
208/11 17,50 
212/19** 285,— 
212/19* 130,— 
212/19 100,— 
220/23** 80,— 
220/23* 40,— 
220/23 20,— 
224** 110,— 
224* 50,— 
225/28** 130,— 
225/28* 60,— 
225/28 32,50 
229 /31* * 125,— 
229/31* 60,— 
229/31 55,— 
232/35** 120,— 
232/35* 57,60 
232/35 27,50 
236/37** 800,— 

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 
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 V* 
287/88** 
287/88* 
287/88 
289/92** 
289/92* 
289/92 
293/95** 
293/96* 
296/99** 
296/99* 
296/99 
300/04** 
300/04* 
300/04 
306/09** 
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* 

325,— 
200,— 
110,— 
120,— 
160,— 

75,— 
60,— 

600,— 
275,— 
175,— 
180,— 
85,— 
62,50 

130,— 
60,— 

7,50 
55,— 
25,— 

325,— 
150,— 

65,— 
160,— 

80,— 
50,— 

125,— 
60,— 
15,— 

155,— 
70,— 

8,— 
60,— 
30,— 

160,— 
80,— 
50,— 

225,— 
110,— 
27,50 

130,— 
62,50 

7,— 
150,— 

70,— 
20,— 

140,— 
65,— 
17,50 

20.000,— 
35,— 
15,— 
1 1 , — 

110,— 
52,50 
15,— 
30,— 
12,50 
80,— 
37,50 
15,— 
50,— 
25,— 
10,— 
80,— 
37,50 
10,— 
20,— 

7,50 
2,— 

50,— 
25,— 

7,50 
90,— 
40,— 
12,50 
25,— 
12,50 

5,— 
45,— 
20,— 

7,50 
55,— 
25,— 

327/31 
332/45** 
332/45* 
332/45 
346/49** 
346/49* 
346/49 
350/55** 
350/55* 
350/55 
356/73** 
356/73* 
356/73 
374/78** 
374/78* 
3 7 9 / 9 1 * * 
379/91 
392/96** 
392/96* 
397 /401** 
402/03** 
402/03* 
402/03B** 
402/03B* 
402/03B 
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** 
504/05* 
506/07** 
506/07* 
508/12** 
508/12* 
508/12 
513/17** 
513/17* 
513/17 

8,50 
65,— 
40,— 
10,— 

1.500,— 
950,— 
150,— 
80,— 
40,— 

7,50 
375,— 
250,— 
300,— 

45,— 
17,50 
40,— 
1 5 , -
20,— 
10,— 

2,50 
22,50 
15,— 

340,— 
240,— 
275,— 

10,— 
6,— 

12,50 
8,— 

45,— 
32,50 

2,50 
10,— 
6,— 

380,— 
225,— 

36,— 
25,— 
1 5 , -

5,— 
2 1 , — 
12,50 
27,50 
17,50 

5,— 
2,50 
8,50 
4,50 

20,— 
12,50 

4 ,— 
32,50 
22,50 

7,50 
518/37**eert. p.o.a. 
518/37* 
518/37 
538 /41* * 
538/41* 
542/43** 
542/43* 
544/48** 
544/48* 
550/55** 
550/55* 
550/55 
556/60** 
566/60* 
556/60 
561/62** 
561/62* 
563/67** 
563/67* 
568/72** 
568/72* 
573/77** 
573/77* 
578 /81* * 
578 /81* 
583/87** 
583/87* 
589 /91* * 

1.500,— 
60,— 
40,— 
30,— 
1 1 , — 

7,— 
24,— 
14,— 

120,— 
80,— 
65,— 

190,— 
125,— 

85,— 
18,— 
13,— 
60,— 
45,— 
70,— 
45,— 
60,— 
45,— 
70,— 
35,— 
60,— 
40,— 
26,— 

588/91* 
592/95** 
592/95* 
592/95 
596/600** 
596/600* 
602/06** 
602/06* 
607 /11* * 
607 /11* 
612/16** 
612/16* 
617/40** 
617/40* 
621V** 
641/45** 
641/45* 
647/48** 
647/48* 
649/53** 
649/53* 
655/59** 
655/59* 
661/65** 
661/65* 
666/70** 
666/70* 
671/76** 
671/75* 
676/80** 
676/80* 
681/82** 
681/82* 
683/87** 
683/87* 

15,— 
225,— 
175,— 
150,— 

35,— 
25,— 
65,— 
50,— 
37,50 
25,— 
60,— 
40,— 

230,— 
190,— 

3.250,— 
75,— 
60,— 

7,— 
4,50 

27,— 
20,— 
60,— 
45,— 
27,— 
20,— 
40,— 
30,— 

130,— 
100,— 
30,— 
20,— 
77,50 
60,— 
30,— 
20,— 

Andere nummers 
op aanvraag 
verkrijgbaar 

Roltanding 
1/18* 
1/18 
1 9 / 3 1 * * 
19 /31* 
19/31 
33 /56** 
33/56* 
33/56 
57/70** 
57/70* 
57/70 
71/73** 
71/73* 
71/73 
74/77** 
74/77* 
74/77 
7 8 / 8 1 * * 
7 8 / 8 1 * 
78/81 
82/85** 
82/85* 
82/85 
86 /89** 
86/89* 
86/89 
90 /93** 
90/93* 
90/93 
94 /97** 
94/97* 
94/97 
9 8 / 1 0 1 * * 
98 /101* 
98/101 

Luchtpost 
1/3** 
1/3* 
1/3 
6 /8 * * 

1.350,— 
775,— 
900,— 
450,— 
275,— 

1.400,— 
675,— 
575,— 
600,— 
275,— 
225,— 
725,— 
325,— 
300,— 
300,— 
136,— 
115,— 
150,— 

70,— 
45,— 

170,— 
83,— 
40,— 

180,— 
85,— 
55,— 

250,— 
125,— 

80,— 
250,— 
120,— 
85,— 

210,— 
100,— 

60,— 

150,— 
55,— 

5,— 
160,— 

6/8* 75,— 
6/8 20,— 
9 * * 55,— 
9* 22,50 
12/13** 1.300,— 
12/13* 920,— 
12/13 550,— 

Port 
1/2 50,— 
3/12 150,— 
13/26* 500,— 
13/26 120,— 
27/28* 350,— 
27/28 325,— 
29/30* 22,50 
29/30 20,— 
31/43* 300,— 
31/43 265,— 
44/60* 200,— 
44/60 30,— 
61/64** 35,— 
61/64* 35,— 
61/64 2,50 
65/68* 6,— 
65/68 3,— 
67a/68b** 
eert. 1.675,— 
67a/68b* 875,— 
67/79* 25,— 
80/106** 160,— 
80/106* 100,— 
80/106 10,— 

Brandkast 
1/7* eert. 2.500,— 

Dienst 
1/8** 1.250,— 
1/8* eert. 550,— 
9/15 80,— 

Internering 
1/2**cert. 1.110,— 
1/2* eert. 600,— 
1/2 eert. 550,— 

Postpakket -
Verrekenzegeis 
1/2 200,— 

Postbewijs 
1/7 650,— 

Telegram 
6** strip van 
3 eert. 2.600,— 
7* eert. 5.000,— 
Rest op aanvraag 
verkrijgbaar. 

** = postfris z. plakker 
* = ongebruikt m. 

plakker (met gom). 
geen teken = 
gebruikt. 
p.o.a. = prijs op 
aanvraag 

Prijzen zijn 
inclusief 4% B.T.W. 

Leverings
voorwaarden: 
Zolang 
de voorraad 
strekt. 

Prijswijzigingen 
voorbehouden. 

Duurdere zegels worden door ons afgeleverd uitsluitend met foto-certificaten van erkende keurmeesters. 

Postzegelhandel Drs. C. Quirijns 
AMSTERDAM - ROKIN 87 Ie ETAGE - TEL. 020-231233 + 231223 b.g.g. 035-19470 of 035-850952 
De gehele week geopend en zaterdag van 11 tot 4 uur. Maandagmorgen tot 13.00 uur gesloten. 
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TOGO 
123'79. Herdenking geboortedag van 
Albert Einstein (18791955) 
35, 50, 60, 85, 100 en 200 fr Blokje 100 
en 200 fr 
94'79. Heilige week 
30, 40, 50, 60, 100 en 200 f r Blokje 100 
en 200 fr 

TUVALU 
165'79. Internationale luchtdienst 
8 c Watervliegtuig verlaat Nukulaelae 

20 c Watervliegtuig nadert Vaitupu 
30 c Watervliegtuig bereidt landing voor 
in lagune van Nui 
40 c Watervliegtuig verlaat basis in 
Funafuti 

VERENIGDE NATIES 
45'79. Internationaal jaar van het kind 
O 80 en 1 10 zw fr Kinderen van 
verschillende huidskleur met op 
achtergrond regenboog, embleem 
15 en 31 am c Kindertekening van kind 
en tekst met betrekking op dit jaar, 
embleem 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
194'79. Huishoudelijke voorwerpen met 
decoraties uit Pennsylvania, vervolg 
Amenkaanse volkskunst 
15 c Vier zegels van elk vijftien cent, in 
blokje van vier samengedrukt, met vier 
verschillende afbeeldingen van versierde 
huishoudelijke voorwerpen 
Mei'79. Olympische winterspelen, 1980 
Vier zegels 15 c Schaatsen, afdaling ski, 
skispringen en ijshockey 
Mei'79. Olympische zomerspelen 1980 
Vier zegels 15 c Hardlopen, zwemmen, 
roeien twee zonder stuurman en 
paardspringen 
31 c Hoogspringen (tarief voor luchtpost 
buitenland) 
10 c Speerwerpen als onderdeel van 
tienkamp (tarief binnenlandse briefkaart) 

WALLIS EN FUTUNA 
193'79. Het merken van tonijnen 
10 fr Vissersboot 
30 fr Wegen van de vissen 
34 fr Lokaas 
38 f r [Vlerken van de vissen 

40 fr Man met hengel aan boord van 
schip haalt VIS op 
48 fr Albikoor 
Blokje, waarin alle zes zegels 
opgenomen, alsook hulpgereedschap en 
embleem van de commissie van het 
Zuidelijk deel van de Stille Zuidzee 
94'79. Internationaal jaar van het kind 
52 en 58 fr Twee ruitvormige zegels 

ZUIDWEST AFRIKA 
54'79. Watervogels 

4 c Pelecanus onocrotalus 
15 c Phoenicopterus ruber 
20 c Phalacrocoraxcarbo 
25 c Charadrius pallidus 

N^^y 
lw^% ' 

^̂ M ^«MS, 
,.■£:

UNtTED NATIONS 

% Cf) 
^J" g*» f .  . ,  c ^ . ' 

rfTK^o^^^^15c 

RF '  SS 
JWIES KJSTE» \lAB«0AGri»"fBOMTE.S 

TENTOON
STELLINGEN 

Zwarte bladen taboe op 
LONDON 1980 
Inzendingen op zwarte bladen zullen niet 
worden toegelaten op de internationale 

tentoonstelling London 1980, die volgend 
jaar van 614 mei gehouden zal worden in 
het Londense Earls Court Inzenden op 
insteekbladen wordt ten sterkste afgeraden, 
aldus het eerste bulletin dat opent met een 
schitterende kleurenfoto van 
beschermvrouwe koningin Elizabeth II 
waarbij de 'Keeper of the Privy Purse' 
verlof geeft de naam van de vorstin te 
verbinden aan de presentatie van de 

tentoonstelling naar buiten. 
Het aantal kaders is vastgesteld op 4500, 
waarvan 4000 in de wedstrijdklasse. Er 
komen 250 handelarenstands. Het 
maximale aantal kaders per inzending is 
tien, het minimum drie. Het aantal 
collecties per inzender bedraagt maximaal 
vijf. Collecties die ook tot de Norwex 80 
worden toegelaten zullen in Oslo hetzelfde 
aantal kaders ontvangen als in Londen. 

Te koop gevraagd 
VER. EUROPA ZOWEL POSTFRIS ALS F.D.C. 

Aanbiedingen: Postzegelhandel 'ANNO 72' 
Schiebroekselaan 49b, 
3037 RK ROTTERDAM 
tel . 01066 23 27 

Ik betaal voor Nederland tOOversch in zakje/ 1,30 in bundels ƒ 135,— 
idem 200 versch in zakje / 4,30 in bundels ƒ 450,— 
idem 300 versch in zakje f 8,75 in bundels ƒ 900,— 

Tevens ook buitenlandse samenstellingen en bundels worden ingekocht. 
Nederland en Koloniën hoge prijzen voor series, losse waarden, alle 
soorten bundels. 

postbus 7055 Amsterdam Zd 
A . J . d e W i t , (adres Albrecht Durerstraat 4) 

telefoon 713489, bij geen gehoor 442435 
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AANBIEDING ME11979 ] 
AUTOMAATBOEKJES VOLGENS DE ROOY/HAL11978/79 
IH l 37,50 1 
1H2 37,50 
1H3 37,50 
1H4 37,50 
1H5 37,50 
1H6 37,50 
1H7 37,50 
1H8 37,50 
1H9 37,50 
1H10 37,50 
IMx 80,— 
IMy 45,— 
IMz 120,— 
2H1 60,— 
2H2 42,50 
2H3 42.50 
2H4 42,50 1 

NEDERLAND PI 
30a 25,— 
172 0,25 
334 0,25 
336 0,25 
332/7V 3,— 
360 0,70 
361 1,10 
363 3,— 
383 0,45 
387 0,50 
398 0,65 
404 0,25 
405/21 4,— 
423/7 1,75 
432 0,25 
434 0,35 
438 2,25 
440 0,50 
443 0,25 
444/8 2,25 
464 1 ,— 
490/4 25,— 
617/6 55,— 
637/0 225,— 
617/0 260,— 
617 0,30 
618 0,30 
619 0,40 
620 0,80 
621 0,60 
622 1,30 
623 0,60 
625 6,— 
626 3,25 
627 2,— 
628 2,50 
629 3,50 
630 2,— 
631 25,— 
632 3,— 
633 2,50 
634 3,50 
636 10,50 
637 30,— 
638 85,— 
639 17,50 

2H5 42,50 
2H6 42,50 
2H8 42,50 
2H9 42,50 
2H10 60,— 
2Mx 80,— 
2My 50,— 
2Mz 60,— 
3yD 20,— 
3yW 18,— 
3aD 14,— 
3aW 14,— 
4yD 20,— 
4yW 18,— 
4z 25,— 
5m 12,— 
5n 12,— 

6a 30,— 
6b 200,— 
6c 95,— 
6d 90,— 
6e 35,— 
6eF 13,— 
6fFp 17,50 
6fFq 70,— 
7a 15,— 
7b 15,— 
7bF 25,— 
8a 35,— 
8aF 37,50 
8b 35,— 
8bF 37,50 
8c 65,— 
8cF 65,— 

1 9a 65,— 
9a F 35,— 
9b 350,— 
9cF 95,— 
9d 190 , -
9dF 125,— 
9e 150,— 
9eF 210,— 
9f 210,— 
9fF 175,— 
9g 95,— 
9gF 95,— 
9h 65,— 
9hF 35,— 
10a 30,— 
10a F 37,50 

1 lObF 55,— 

1 11a 60,— 
11b 65,— 
12a 50,— 
13a 75,— 
14a 27,50 

1 14bC2 27,50 
I 14bDl 27,50 

15aC1 17,50 
15aC2 16,— 
16aC1 25,— 
16aC2 10,— 
16aD1 7,50 
16aD2 25,— 
16b 7,50 
17a 20,— 
17b 20,— 

1 18aDl 6.— 

1 18aD2 6,— 
18aD2S 10,— 
18b 6,— 
19a 6,— 
19b 6,— 
20a 6,— 
21a 6,— 
22a 5,— 
22b 5,— 
22c 5,— 
23a 5,— 
23b 5,— 

j 

OSTFRIS(zoncier plakker) volgens NVPH 1979 TELBLOKKEN 
640 115,— 
465/34b 55,— 
674 50,— 1 
695 3,25 
707/1 35,— 
722/6 42,50 
752/6 27,50 
757/8 0,75 
759/3 16,— 
777/8 2,25 
779/3 18,— 
784/5 3,50 
792/4 2,25 
800/1 3,75 
807/0 2 — 
812/5 3,60 
816/7 0,70 
818/9 2,50 
820 0,35 
827/8 1,10 
829 0,30 
830/4 7,— 
835 0,30 
836/8 2,— 
839 1,60 
840/1 1,60 
842/6 3,75 
847/8 0,85 
849/3 5,50 
855 0,25 
856/7 2 — 
859/3 6,— 
868/9 1,15 
870/4 5,25 
875 5,— 
876 0,40 
877/1 6,— 
882/3 1,90 
884/5 4,— 
886/8 27,50 
889/3 6,— 
894/8 6,50 
899 11 ,— 
900 0,55 
901/5 13,50 
906/7 3,— 1 

908 0,90 I 
909/1 4,50 
912/6 16,— 
917 18,— 
918/9 4,— 
920/4 20,— 
925/6 7,25 
927/9 17,— 
930 0,90 
931 0,90 
934 11 ,— 
936 11,— 
937 23,50 
938 0,90 
939/58 75,— 
939 12,50 
939a 20,— 
940C1 5,— 
940C2 4,75 
940D1 4,50 
941 Cl 2,— 
941C2 2,— 
941 Dl 1,50 
942C1 2,— 
942C2 2,— 
942D2 1 , -
943C1 2,— 
943D2 1 ,— 
944C1 2,50 
944D1 2,25 
944D2 2,— 
945C1 2,25 
945C2 2,25 
945D2 0,75 
947C1 2,25 
948C1 1,75 
949C1 1,75 
949C2 1,75 
950C1 2 — 
950C2 2,— 
950D1 1,50 
951D2 1,80 
951D2R 1,40 
941fos.g. 90,— 
945fos.g. 90,— 
947fos.g. 90,— 1 

963 0,90 
964 0,90 
965/9 22,50 
970 0,60 
970(2) 3,— 
975/7 8,25 
978/82 23,— 
983 30,— 
984 0,50 
985/9 27,50 
990/1 6,— 
1002 0,75 
1007/8 5,— 
1009 1 ,— 
1010/1 4,50 
1010/1 (2) 12,50 
1012/4 3,— 
1015/9 9,75 
1020/3 15,— 
1025 0,80 
1025(2) 3,— 
1026/9 17,— 
1030/1 3,60 
1032/5 6,— 
1035 1,80 
1036 1,15 
1037 3,— 
1037(2) 9,— 
1038/1 15,— 
1043/5a 10,— 
1046/9 9,— 
1050/1 2,— 
1051 tab 5,50 
1052/4 25,— 
1052/4(2) 50,— 
1055/7 2,75 
1058 1,50 
1059/2 8,— 
1063 10,— 
1064/7a 5,50 
1068/1 8,— 
1072 0,70 
1073/4 1,80 
1073(2) 4,— 
1075/6 1,80 
1077/8 1,80 1 

1079/2 6,50 
1083 7,50 
1084 0,70 
1085/8 7,— 
1089 1 ,— 
1090 1 ,— 
1091 1,50 
1091 (2) 5,— 
1092/3 2,25 
1093(2) 5,50 
1094/7 5,50 
1096 1,80 
1098/2 13,50 
1103/6 5,50 
1107 8,50 
1108/2 2,— 
1108/3a 2,75 
1128/9a 3,25 
1130 1,25 
1130(2) 5,— 
1131 0,90 
1132 0,80 
1133/6 5,50 
1137/0 8,25 
1141 3,75 
1142 1 ,— 
1143/5 2,25 
1146/9 5,50 
1150 8,— 
1151/2 1,25 
1153/6 5,50 
1157/8 1,80 
1159/0 1,50 
1161/3 2,50 
1164 3,50 
1164(H.D.) 7,50 
1165 0,90 
1165(2) 2,75 
1166 0,75 
1167/0 4,50 
1171 5,50 
1172 0,80 
1173 0,70 
1174 0,85 
940/44 (per 100) 

750,— 1 

3a 30,— 
4yW 45,— 
4yWP 75,— 
5nn 35,— 
5n 35,— 
6a 55,— 
6b 450,— 
6eFl 30,— 
6eF2 40,— 
6fFp 20,— 
6fFq D.P. 
7a 25,— 
7b 25,— 
7bF 30,— 
8a 40,— 
8aF 45,— 
8b 40,— 
8bF 70,— 
8c 80,— 
9aF 75,— 
9h 70,— 
9hF 45,— 
10a 30,— 
lOaF 40,— 
lObF 65,— 
11a 60,— 
11b 65,— 
12a 50,— 
13a 75,— 
14a D.P. 
14bC2 D.P. 
14bD1Gr 50,— 
15aC1 25,— 
15aC2 20,— 
16aC1 30,— 
16aC2 12,50 
16aD1 10,— 
16aD2 27,50 
16b 10,— 
17a D.P. 
17b D.P. 
18aD1 9,— 
18aD2 7,— 
18aD2S 20,— 
19a 7 — 

GENUMMERDE EN ONGENUMMERDE ROLZEGELS VLG.SPEC.CAT. GEN. ROLZEGELS 1979 
los str.v.5 

461 Ra 150,— 150,— 
461 Rb 12,50 9,— 
461 Re 7,50 15,— 
468R 40,— 300,— 
794Ra1 30,— 
794RC 20,— 20,— 
794Rd1 7,50 20,— 
794Rd2 1,25 3,75 
617R 10,— 30,— 
618Ra 20,— 
618Rb2 80,— 80,— 
618RC 20,— 20,— 
618Rd 15,— 65,— 
619Ra 10,— 30,— 
619Rb 55,— 55,— 
619Rc 10,— 18,— 
619Rd 20,— 55,— 
619Re 60,— 60,— 
619Rf 30,— 30,— 
620R 25,— 350,— 
621 Ra 20,— 
621 Re 10,— 10,— 
621 Rd 40,— 

621 Re 90,— 
621 Rf2 6,50 6,50 
623Ra 100,— 
623Rd 200,— 200,— 
623Rf2 6,50 6,50 
624Ra 25,— 
624RC 8,— 12,— 
627Ra 125,— 
627Rb 25,— 60,— 
627Rd 75,— 75,— 
627Re 22,50 22,50 
628Re 200,— 
628Rd 75,— 
629Ra 95,— 
629RC 75,— 
630Ra 50,— 
630Rb 100,— 100,— 
630Re 100,— 100,— 
632Ra 65,— 
632Rb 80,— 80,— 
632Re 20,— 20,— 
633Ra 65,— 
633Re 100,— 100,— 
633Rd 20,— 20,— 

1 634Ra 75,— 
634Rb 15,— 30,— 
634Rc 35,— 35,— 
636Ra 150,— 
636 
gebr 10,— 
941 Ra 1 8,— 8,— 
941Ra2 10,— 10,— 
941 Ra3 10,— 10,— 
942Ra 10,— 10,— 
942Rb 10,— 10,— 
943Rd 10,— 15,— 
943Re 11,— 11,— 
943Rf 11,— 11,— 
944Ra 30,— 30,— 
944Rb 4,— 10,— 
944RC 10,— 10,— 
945Rb 20,— 20,— 
945Rc1 7,— 7,— 
945Rc2 7,— 7,— 
946Ra 1,50 7,50 
946Rb 5,50 
947Ra 25,— 25,— 

1 947Rb 5,— 15,— 

1 947Re1 9,— 9,— 
947Rc2 9,— 9,— 
947Rc2var. 75,— 
948Ra 2,50 10,— 
948Rb 2,— 7,— 
949Ra 10,— 
949Rbl 2,— 7,50 
949Rb2c 7,50 
950Ra 10,— 25,— 
950Rb 2,50 10,— 
950Rc 8,— 
951Ral 5,— 15,— 
951 Ra2 10,— 
952Ra2 10,— 30,— 
952Rbl 20,— 
952Rb2 2,— 10,— 
953Ra2 2,50 
954Ra1 17,50 40,— 
954Ra2 4,50 17,50 
954Rb 15,— 
955Ra2 5,— 
955Rb 20,— 
956Ra2 7,50 30,— 
1108Ra 0,50 1,50 

1 1108Rb 0,25 1 ,— 
1109Ra 0,75 1,75 
1109Rb 0,25 1 ,— 
lI lORa 0,75 3,— 
mORb 0,50 1,50 
m i R a 1,25 3,75 
111 IRb 0,80 2,40 
1112Ra 1,50 4,50 
1112Rb 1 ,— 3,50 
1113Rb 1,25 4,— 
925R 55,— 
971R 45,— 
990R 25,— 30,— 
1007R 15,— 40,— 
1009R 35,— 35,— 
lOlOR 100,— 100,— 
lOl lR 5,— 10,— 
1030R 7,50 20,— 
1064Ra 4,— 15,— 
1064Rb 40,— 40,— 
1064RC 1,— 3,— 
1067R 1,60 5,— 
1128R 1 ,— 4,— 

1 1129R 1,25 5,— 

1 TESTZEGELS 
los str.v.5 

T5 8 0 , - 4 0 0 , -
T7 125,— 
T8 10,— 
T9 10,— 
TIO 10,— 
T12 10,— 
T13 10,— 
114 10,— 
115 1 ,— 4,— 
T16 25,— 25,— 
Ongenumm. 

per 5 per 21 
172Ra 45,— 160,— 
172Rb 45,— 160,— 
175R 45,— 160,— 
177R 60,— 
178R 45,— 160,— 
Ongenumm 

p. 10 
379a/dR17,— 
Budelrolp. 20 

1 793 R 50,— 

Etsingnummers Regina's en Crouwel leverbaar prijs op aanvraag 
Wijze van beta l ing: gaarne op mi jn g i rorekening 1139196, of op de Amro-Bank N . V . - g i r o Bank 1091055, 
Heuvelr ing T i lburg t.g.v. rek.nr. 455015201 van J . F. H. Brouwers. 
A.u.b. geen orders beneden ƒ 25, - , orders beneden ƒ 200 , - plus por to. Geen winkel. 

POSTZEGELHANDEL J . F. H. B R O U W E R S 
WESTERPARK 72 - 5042 MH TILBURG - TELEFOON 013 - 670071 
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Postzegelhandel,,'t Raedthuys" 
(eig. J. D. Muis) GÉÉN FILIALEN 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 220901, b g g 123123 
heeft voor u één van de grootste postzegelvoorraden van Nederland, honderdzestig grote 
dikke winkelboeken vol tegen normale prijzen O a 
Nederland en O.G. zeer grote voorraad Ie kwaliteit 
West-Europa: o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Itallft, Vaticaan, Zweden, 
IJsland enz enz Prijzen in het algemeen 50 cent per Yvert-franc, Ie pi 10% minder 
Oost-Euopa: grote voorraad vooral Rusland en Hongarije (veel ongetand) In het algemeen 
40 cent per Yvert-franc, behalve nieuwe uitgiften 
Eng. Kol.: 16 winkelboeken vol, hoofdzakelijk penode George VI en Elisabeth. 
Az\é: alle landen, veel Japan, Zuid-Amerlka: alle landen 
Aparte boeken voor BLOEHIIEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, P0ST2. op POSTZ.. 
SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES, VER. EUROPA, SCHEPEN. 
Mancolijsten worden omgaand, in ieder geval binnen 14 dagen behandeld 

DONDERDAG GESLOTEN GÉÉN NIEUWTJES 

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 detail- en 
engroshandel, en zoek doorlopend a contant collecties en par
tijen te koop tegen beslist goede prijzen. 

GÉÉN FILIALEN DONDERDAG GESLOTEN 

B.V De Rotterdamse Postzegelveiling 

De volgende veiling zal worden gehouden op 13 en 14 juni a.s. 

Wij ontvingen reeds veel Nederland met topnummers, tevens 
belangrijke landen-verzamelingen. 

VRAAG ONZE RIJK GEÏLLUSTREERDE, GRATIS, CATALOGUS AAN PER 
BRIEFKAART 

Voor de 9e veiling, welke reeds in voorbereiding is, ontvangen wij nog gaarne 
inzendingen tot uiterlijk 15 augustus 1979. 

Voor belangrijke objecten komen wij bij u thuis. 
Kantoor: Witte de Withstraat 92-3012 BT Rotterdam-Tel. 010-126644 

Geopend dagelijks van 10-17 uur. Zaterdags gesloten. 
Postbus 130,3000 AC Rotterdam. 

+4 

admin is t ra t ies 
verzeker ingen 

f i latel ie 

FILEKTURA 
(P. C. van Andel) ï*««. \ 4c 

NEDERLAND 
voor : 
Verzekering van uw verzameling op de bekende Holland Munt/Postzegelpolis, 
premie 4.3'Voo. vraagt kondities. 
(na enkele jaren de best ingevoerde polis) 
Abonnementen Sammler-Dienst, het duitse filatelistische blad, verschijnt elke 14 
dagen, abonnementsprijs ƒ 54,- per jaar, proefnummer tegen ƒ 1,70 portover
goeding. 
Advertentietarieven op aanvraag, 
(nederlandse vertegenwoordiging sinds 1960). 
Aile filatelistische benodigdheden, zoals katalogi, albums, stockboeken, hand
boeken, klemstroken, analyselampen, enz. 
(onze nieuwste service voor de verzamelaar). 

FILEKTURA (P. C. van Andel). Postbus 54, 
2220 AB Katwijk ZH, tel. 01718-14068, postgiro 51.69.28 

E E R S T E D A G B R I E V E N N E D E R L A N D E N O V E R Z E E 
M e t * g e m e r k t zi j 
e c h t h e i d v a n al le 
Nederland 
E 1 Zéér 
luxe 3250,— 
E 1 2500,— 

1450,— 
725,— 
550,— 
450,— 

Philipskaart 
42,— 

in o o k b l a n k o in v o o r r a a d , v a n a f 2 0 % h o g e r in p r i j s . De 
F.D.C.'s w o r d t o n v o o r w a a r d e l i j k g e g a r a n d e e r d . 

E 2 
E 3 
E 4 
E 5 

E 6 ' 
E 7 
Culb. 
E 8 
E 9 
E 10» 

400,— 
180,— 
49,— 

220,— 
240,— 
215,— 

Itep« 175,— 
E 11 220,— 
E 12 24,— 
E 13 240,— 
E 14* 140,— 
E 15 160,— 
E 16 215,— 
E 17 115,— 
E 18 72,50 
E 19 120,— 
E 20 85,— 
E 21 130,— 
E 22 65,— 
E 23 130,— 
E 24 105,— 
E 25 179,— 

E 26 
E 27* 
E 28 
E 29 
E 30* 
E 31* 
E 32* 
E 33* 
E 34 
E 36 
E 37* 
E 38 
E 39* 
E 40 
E 41 
E 42 

72,50 
135,— 
72,50 
72,50 
52,50 
42,50 
27,— 
62,50 
62,50 
45,— 

6,— 
55,— 
15,— 
27,50 
37,50 
12,— 

E 43 
E 44 
E 45* 
E 46* 
E 47 
E 49* 
E 50* 
E 51 
E 52 
E 53 

44,— 
2 3 , -
18,50 
45,— 
55,— 
20,— 
17,50 
25,— 
22,50 
6,— 

Rest 75% 
NN.G 
E 1* 
E 2* 
E 3* 

uinea 
72,60 
29,— 

5,50 
Rest 55% 

Antillen 
E 1 42,50 
E 3 47,50 
E 5 32,50 
E 7 15,— 
E 8 16,50 
E 10* 18,50 
E 14* 5,95 
E 16* 2,25 
E 16» 12,50 
E 17* 5,95 
E 18* 6,50 
E 19* 2,25 
E 20* 3,50 
E 21* 6,96 
Rest 55% 

Suriname 
195,— 
175,— 
42,50 

295,— 
1 , — 

17,50 
28,— 

1 ,— 
22,50 
7,95 
1,10 
1,75 

Rest 55% 
L.P.E. 2* 5,95 
LP E. 3*17,50 

Franko v a n a f / 100 , -opdrach t . Pri jzen incl . BTW. W^inkel dag. geopend van 
10-18 uur . Maandag ges lo ten . V r i j dagavond koopavond . Postgiro 475340. 

H I L V E R S U M S E POSTZEGEL EN M U N T E N H A I M D E L 
Hi lver tsweg 87-Hi lversum te l : 035-15095 of 10779 na 19 uur. 
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GEIGER 
POSTZEGELVEILING 

VRAAG ONZE INTERESSANTE VEILINGKATALOGUS GRATIS AAN! 

Kopers kunnen op een gemakkelijke manier op onze Nederlandse bank of 
giro Nederlands geld overmaken. 

Vele kavels zijn in Amsterdam op de AMSTERPHILA, 25 - 27 mei te 
bezichtigen. 

FRANK GEIGER 
voor Europa: 
Postfach 16328 
D-6000 FRANKFURT/MAIN 
WEST-DUITSLAND 

voor USA: 
49 Woods Avenue 

BERGENFIELD,NJ 07621 

NVPH 

APHV 

CSBNTP 

ASOA 

NVPH 
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1 - 2 JUNI FRANKFORT, HOTEL INTERCONTINENTAL 

Een grote keus uit... 
NEDERLAND en OVERZEESE RIJKSDELEN met vele topseries, blokken van vier postfris en FDC. Ruim 50 speciale kavels 
NEDERLANDS-INDIE! DUITSLAND ZWITSERLAND BELGIË OOSTENRIJK UNO NY + GENEVE (cpl. in vellen) VERENIGD 
EUROPA FRANKRIJK SPANJE ENGELAND EN GEBIEDEN LIECHTENSTEIN GRIEKENLAND SAN MARINO JOUGOSLAVIE 
LUXEMBURG enz., met vele postfrisse series, interessante brieven en specialiteiten. 
IEDERE HANDELAAR EN VERZAMELAAR VINDT IETS IN ONZE VEILINGl 

Gaarne zou ik van u zo spoedig mogelijk, de katalogus van de Frank Geiger veiling in Frankfort ontvangen. 

Naam Mijn verzamelgebied 

Straat 

Plaats 
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weer nieuwe kilowaar beschil(baar 
Sensationele Wereld missie zo ontvangen post van World in Action beslist onuitgezocht waar vele betere landen treft u aan en moderne 

waar (w.o. Nw Zeeland Australië commonwealth en vele Europ. Landen) 

Prijs per kg. f 82.50 (origineel doos van 9 kg f 700,-) 

Bestel tijdig enorme vraag, maar beperkt leverbaar. 

West-Europeesche Landen pr.p. kilo 
Finland I grfzegets nieuwste soorten w o Jaar v h Kind 79 ƒ 87,— 

en let op dubbel papier 
woudloper 79 

Finlandlll toeslagzegels met de nieuwste paddestoelen se- ƒ 620,— 
rie's erin let op dubbel papier vele complete sets 
treft u aan 

Zweden I grfzegels w o kerst 78 Nobel en ijshockey 79 grote ƒ 9 5 , — 
variatie let op dubbel papier 

Zweden II Bankkilo's afknipsels van Post Zweedse Banken ve- ƒ130 ,— 
Ie hogere waarden treft u aan enkel papier 

Noorwegen grfzegels grote samenstelling en vele hogere waar / 160,— 
den en nieuwste soorten treft u aan 

Denemarken grfzegels enorme goede variatie tot aan nieuw toe ƒ160,— 
IJsland grfzegels enorme variatie aan zegels, vele jaargan- ƒ 845,— 

gen eveneens vele Europa sets, fantastische kwali
teit van correspondentie enveloppen geknipt (be
perkt leverbaar) 

Skandinavie w o Finland IJsland Denemarken enz alleen grfze- ƒ 250,— 
gels eveneens treft u aan, toeslagzegels Finland 

England I grfzegels zonder kerstzegeis met erin uniek kilo ƒ 125,— 
honden en bloemen 79 treft u al aan 

England II grfzegels maar met kerstzegels eveneens met ho- ƒ 80,— 
gere en tussenwaarden, honden en bloemen 79 
treft u al aan 

Duitsland I Speciale aanbieding grfzegels enorme goede sa- ƒ 165,— 
menstelling tot de nieuwste soorten aan toe zelfs 
schilderijen 78 vindt u al Jaar van het Kind, Europ 
Parlement 79 treft u al aan 

Duitsland II idem als boven omschreven maar met vele hogere ƒ195,— 
waarden zoals 70 pf 90 pf 140 pf en O 080 en 2 00 pf 
Fossielen beslist de beste kilo in zijn soort 

Duitsland III idem als boven omschreven II maar met vele toe ƒ 253,— 
slagzegels eveneens Berlijnzegels treft u aan rijke 
samenstelling 

Channels Jersey Isle of Man Guernsey etc alleen grfzegels ƒ 295,— 
geen militairen treft u aan fantastische samenstel
ling moderne mix 

Spanje grfzegels zeer gezocht materiaal vele betere en ho- ƒ185,— 
gere waarden modern tot 1978 uitg aan toe 

Portugal bijzonder mooie mix grfzegels vele complete sets ƒ 160,— 
en modern grote variatie aan zegels 

Luxembourg fijne mix grfzegels met toeslagzegels betere waar- ƒ 295,— 
den modern en ouder materiaal 

Berlijn bijzonder gezocht materiaal hier m kilowaar lever- ƒ 675,— 
baar grote en rijke samenstelling aan zegels met 
vele toeslagzegels eveneens betere en hogere 
waarden moderne zegels treft u al aan 

Oostenrijk grfzegels rijke samenstelling aan zegels van oud tot ƒ800 ,— 
moderne waar moeilijk object 

Zwitserland grfzegels met toeslagzegels goede samenstelling ƒ 275,— 
en moderne uitgaven 

BRD berlijn alleen toeslagzegels met betere waarden zoals 70pf ƒ 550,— 
bloes en jugend zegels enorme mooie mix aan 
zegels 

(1/4 kg eveneens leverbaar, prijs delen door 4 en / 2,50 extra bijtellen) 

Zeer goede missie kilo's (niet per 1/4 kg leverbaar) 
Zuid- missie nieuwste zending met o a lestho SWA en ƒ 52,— 
afrikaanse wat andere landen 
Oostenrijkse missie beslist meer dan 100 grfzegels treft u aan ƒ 57,50 

met een grote variatie 
Nieuw- missie, nieuwste zending, vele 1978 uitg , ook leuke ƒ 4 7 , — 
Zeeland grfzegels treft u aan 
Spaanse missie nieuwste zending vele grfzegels treft u aan ƒ 43,50 

rijke samenstelling ervan 
Zwitserse missie nieuwste soorten treft u al aan vele 1979 ƒ88 ,— 

uitgaven bijzondere mooie missiewaar 
S O S zeer goede Duitse missiewaarzekerSOO-IOOOgrfze- ƒ65 ,— 
Kinderdorf gels w o vele toeslagzegels betere- en hogere 

waarden moderne zegels treft u al aan 1979 uitg 
ietwat buitenland (beslist onuitgezocht waar) 
Prijs per kg ƒ 55,— (bij afname van 5 kg ineens) 

Evangelium Mission zo ontvangen post, onuitgezocht maten- ƒ 8 7 , — 
Rundfunk aal Alti jd treft u aan nieuwste soorten, ook wat 

West Europa landen zoals DDR Oostenrijk Zwitser
land enz voor 80% Duitsland 

Duitse Gewone briefpost zeer gezocht materiaal, klem for ƒ 28,— 
maatzegels maar vele tussenwaarde treft u aan 
WO al de 90pf 2 30, 2 10, 25 20 enz ook berlijn 
(eveneens ook vele paren en boekdeeltjes} Prijs bij 
5 kg ineens ƒ 26,— per kg 

Amerikaans/ missie moderne waar vele grfzegels treft u aan ƒ 42,— 
Canadese 
Engeland goede missiewaar erg modern vele regionals en ƒ 32,— 

andere bijzonderheden 
BIJ afname 9 kg doos (met frankering) 
prijs, ƒ 250,— 

100 grams samenstellingen, alleen grfzegels en 
nieuwste soorten 
100 gr IJsland goede mix zeer moeilijk object vele comple- ƒ87,50 

te sets tevens ook hogere waarden 
100 gr West Indies w o Barbados Bermuda Tabocco enz / 32,50 

nieuwe zending vele betere waarden 
100 gr Lesotho zeer gewild vele motiefzegels ƒ 26,50 
100 gr Pre cancels oud en nieuw materiaal ƒ 52,— 
100 gr Berlijnzegels rijke samenstell ing en ook hogere ƒ 70,— 

waarden tot modern aan toe 
100 gr BRD/Berlijn toeslagzegels w o blokje en hogere ƒ62,50 

waarden, tot nieuwste soorten aan toe 

TBC hilfe pakketten origineel gesloten 
England leuke samenstelling, vele grfzegels ƒ 35,— 
Norge II vele grfzegels nieuwe mix 78, met leuk buitenland ƒ 44,— 

mix 
Norge III alleen Noorwegen mix, vele grfzegels, eveneens ƒ 47,— 

hogere waarden etc 
Wereld Mix zeer goede samenstelling, veel grfzegels ƒ 42,— 

Postverzegelde kilo's (geen wachttijden en verge
lijk uw prijzen) 
Europa II Door Finse PTT enorme hoge Yvert waarde, aanwe- ƒ525,— 

zig in kilo, altijd West Europa landen aanwezig 
Zweden Door Finse PTT enorme hoge Yvert waarde, aanwe- ƒ365,— 

zig in kilo 
Duitsland Door Finse PTT enorme hoge Yvert waarde, aanwe- ƒ320,— 

zig in kilo, vele tussenwaarden treft u aan 
Finland door fmse PTT verzegeld hoogwaardige kilo's ƒ 85,— 

(1976) 
(bestel ti jdig geen grote voorraad van bovengenoemde kilo's, is materiaal van 
veiling 3 april 1979) 

Jaarboeken Posterijen 
BRD/Berlijn 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

1978 alle uitgaven postfris met zwartdruk 
1977 Idem 
1976 idem 
1975 idem 
1974 idem 
1973 Idem 
Thailand 1978 machtig mooi boekwerk met alle 
uitg 1978, pfr zeer de moeite waard 

Buiten Europa landen 
USA grfzegels nieuwste soorten en rijke samenstelling 

aan zegels (Luther King Kennedy 79 treft u al aan) 
geen kerstzegels 

Thailand Grfzegels nieuwste soorten rijke samenstelling aan 
motiefzegels 

India Steeds meer m trek, nieuwe zending, modernste 
waar grfzegels 

Commom grfzegels vele landen treft u aan, moderne mix 
wealth 

ƒ 92,— 
f 96,50 
ƒ 105,20 
ƒ 168,— 
f 172,— 
ƒ 1750,— 

/30,— 

f 82,50 

ƒ 110,— 

ƒ 135,— 

ƒ 170,— 

(1/4 kg zijn leverbaar van bovengenoemd materiaal, delen door 4 en / 2,50 
bijtellen) 

Stampcorner Baneke B.V. i.o. 

POSTBUS 8902 -1006 JC AMSTERDAM - TELEFOON 020-138397 

Levering geschiedt alleen 
onder vooruitbetaling op 
Postgiro 1644981 P.Z.H. 
Baneke Amsterdam, of 
Rabobank, Halfweg 
118702815, maar 
vermeld duidelijk uw 
adres en woonplaats en 
welke soorten. Prijzen 
zijn alle incl. portokosten. 
Minimum orders boven ƒ 50,-
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FRANKRIJK 
Gratis prijslijst op aanvraag. Catalogusnummers Yvert of Michel, 

aantrekkelijke prijzen. 

G. de Rivasson, 
24450 La Coquille - Frankrijk 

- Postzegelvereniging Roosendaal -
- Internationale Ruildag met grote veiling 

Zaterdag 9 juni 1979 
9.30 -17 .00 uur (veiling 13.30) 

't Wit Roosken 
Nispensestraat 14, Roosendaal 
Inlichtingen 01650 - 36177 

100 verschillende Nederland ƒ1,25 
200 verschillende Nederland / 3,75 

INKOOP 300 verschillende Nederland ƒ7,75 

Minimum zending ƒ 15,—. Vermeld duidelijk 
de betalingswijze. Giro, bank of kontant. 

Zegels moeten onbeschadigd zijn. 
Tevens inkoop per 100 van één soort. 

_ . . Aanbieding aan: 
Postzegelhandel 

J A N RIET 
Minrebroederstraat 4 - Utrecht 

Ook gezocht in blok van vier gebruikt de nos. 53, 56, 80, 82, 87, 93, 
95,96, 109, 111,126,146, 147,148,155-162,177-197,236,256,287, 
336-345, 356-373, 379-391, 428-442, 474-487, 489, 519-534, 631, 
638. 

Jan D. Grönloh 
VIJGENDAM 13 - VEENENDAAL 

POSTGIRO 554433 - TELEFOON 08385-15270 
FRANKRIJK 
KOMPLETE JAARGANGEN - POSTFRIS -
VOLGENS YVERT. 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

83,00 
138,00 
63,00 
160,00 
69,00 
36,00 
13,00 
14,00 
34,00 
195,00 
103,00 
175,00 
138,00 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

175,00 
420,00 
325,00 
132,00 
105,00 
72,00 
57,00 
105,00 
90,00 
67,00 
62,00 
71,00 
25,00 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

32,00 
21,00 
24,00 
35,00 
41,00 
53,00 
65,00 
67,00 
65,00 
68,00 
65,00 
70,00 

OPBOUWABONNEMENT 
Komplete verzamelingen in Ie kwaliteit is de wens van iedere 
verzamelaar. D.m.v. opbouw en/of verdere uitbreiding van een 
verzameling kunt u bij mij in abonnement een komplete kollektie 
aanschaffen. Voor een maandelijks bedrag, vanaf ƒ 30,-, lever ik 
u naar uw keuze (jaargangen of losse series) alle gewenste 
uitgaven in een regelmatige maandelijkse toezending. 
Zo bouwt u gemakkelijk in een korte periode een komplete 
verzameling op. 
UITGEBREIDE PRIJSLIJSTEN VAN ENGELAND"', FRANKRIJK'-Q, 
NEDERLAND"'0 EN VERENIGDE NATIES'" OP AANVRAAG. 

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I 

Veiling 310 
11,12 en 13 junia.s. 

Bevat een belangrijke afdeling 
van 360 verzamelingen 
Europese landen. 
Veel België met de topseries in 
prima kwaliteit. Groot Brittannië 
+ Engelse Koloniën 'Overprints'. 

Hoofdzakelijk Nederland w.o. ± 
100 kavels eerste emissie in luxe 
kwaliteit. 

Catalogusabonnement voor 5 
opeenvolgende veilingen ad. 
ƒ 10-(portokosten) op giro 
420875 t.n.v. ondergetekende. 

VEILING 311, 
17,18 en 19 september a.s., 
hiervoor kan nog goed materiaal 
bijgevoegd worden; op 
belangrijke inzendingen NU 
reeds renteloos voorschot 
mogelijk! 

J. K. RIETDIJK 

P0$1ZEGELVEIUNGENB.V. 
2514 GC DEN HAAG N00RDEINDE41 

(schuin t.o. paleis) 
TEL 070-647957 of 646572 

internationaal gerichte veilingen sinds 1919 
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KIL 

K/DB/1 

K/DR/2 

K/BR/5 

K/8R/6 

K/BR/7 

K/BR/8 

K/BR/9 

K/DDR/1 

K/ODR/2 

K/DDR/3 

K/DDR/4 

K/DDB/6 

K/DDR/7 

K/DDR/8 

K/W/1 

K/W/2 

K/Eu/ 
West/'' 
K / E J / 
West/2 

K/Eu/ 
Oost/1 

K/Eu/ 
Oost/2 

K/U/i 

K/U/2 

K/B/l 

K/B/2 

K/B/3 

K/B/5 

K/B/6 

K/B/7 

K/Bu/5 

K/CSSR/1 

K/CSSR/4 

K/CSSR/5 

K/Da/1 

K/Da/2 

K/Da/3 

OWAAR! NIEUV 

DUITSLAND 
1/4 kg 1 kg 5 kg 

Duitsland 1875/1975 met 
D D R , ook losse & postfnsse 
zegels, zeer veel verschillende 
soorten 16 50 57,50 275 — 
Duitsland 1875/1975 zonder 
D D R , ook losse en postfnsse 
zegels, zeer veel verschillende 
soorten 23,50 85,— 410,— | 
Bondsrepubliek goed meng 
sei van de laatste lOjaar —,— 15— —,— 
Bondsrepubliek, als vorige 
maar25%gelegenheidszegels 16— 55— 265 — 
Bondsrepubliek, uitsluitend 
gelegenheidszegels 42,50 165,— 800 — 
500 gelegenheidszegels 
Bondsrepubl & Berlijn 25,— 
1000 gelegenheidszegels 
Bondsrepubl S< Berlijn 45,— 
DDR correspondentiewaar 
zeer goed mengsel 7 50 25,— 120,— 
DDR afgesneden pakketkaar-
ten, zeer interessant 17 50 60,— 285 — 
half om half correspondentie
waar en pakketkaarten 12.50 45,— 165,— 
DDR, alleen plaatjeszegels. 
grootformaat, echt gebruikt 32,50 120,— 575,— 
DDR postkilo's1976 doorde 
Post verzegeld, met vele inte
ressante pakketkaarten-knip-
sels en nog betere sperwaar-
den-bijlagendanDOR 7 Een 
droom van een kilo' 125,— 600 — 
DDR Overheidspost 1977, 
origineel door de betreffende 
instanties verzegeld, met vele 
sperwaarden, sperwaardese-
nes, samendrukken blokken 
en FDC s in het proefkiio voor 
250,—DM aan bijlagen —,— 57 50 275 — 
DDR Postkilowaar 1977, ori
gineel door de betreffende in
stanties verzegeld, met vele in
teressante stukken van pakket-
kaarten en nog betere sper-
waarde-bijlagen dan K/bDR/7 1 1 5 - 550,— 

WERELD EN EUROPA KILO's 
zonder Duitsland 

gehele wereld, 30 verschill 
landen, zeer gesorteerd 24,50 115 — 
gehele wereld, uitsluitend 
grootform gedenk/gelegen-
heids- en plaatjeszegels, zeer 
gesorteerd 22,50 82 50 395,— 
West-Europa 17 verschillende 
landen 

32 50 155 — 
West-Europa uitsluitend 
grootformaat gedenk/gele-
genheids- en plaatjeszegels 
zeer gesorteerd 27,50 9 7 — 465 — 
Oost Europa, veel stukken van 
pakketkaarten hoge catalo
guswaarde 37,50 175 — 
Oost-Europa bijna uitsluitend 
groot formaat, alleen gedenk 
/gelegenheids- en plaatjesze
gels, veel hoge waarden hoge 
cataloguswaarde 2 5 — 92 50 440 — 
Overzee, zeer uitgebreid 

27 50 130 — 
Overzee bij uitsluitend groot 
formaat zegels, uitsluitend ge 
denk/gelegenheidszegels 32,50 120,— 

EUROPA-LANDEN 
België nieuwste correspon 
dentiewaar met iets gelegen 
heidszegels 7 50 19,50 95 — 
Belg ie, met 25% gelegen 
heidszegels 16 50 6 0 , - 2 3 5 -
Belgie alleen gelegenheidsze
gels 4 6 - 175 , -
Belg e 1865/1977 luxe met 
afgeweekte zegels 20— 49 50 235 — 
België Postkriowaar, met 
spoorweg en pakketpostze
gels, jaargang 1962 met de 
hoogste waarden van 300 — 
Fr hoge cataloguswaarde 20— 75— 
België postkilo s met spoor
weg- en pakketkaarten van de 
laatste jaren met hoogste 
waarde 500 —B Fr Hoge cata
loguswaarde 15— 48,— — — 
Bulgarije, 1892/1977 luxe. 
met afgeweekte en postfnsse 
zegels zeer veel verschillende 
soorten 20— 49 50 2 3 5 -
CSSR, speciaal postverzegeld 
extra inhoud — — 24 50 
Tsjecho-Slowakije luxe-FDC-
uitknipseis, alleen complete 
senes en 500 verschillende ge 
legenheidszegels 40— 1 4 5 -
Tsjecho-Slowakije 1918/1977 
luxe met afgeweekte zegels 
zeer veel verschillende 
soorten 20 — 49 50 235 — 
Denemarken nieuwste corres
pondentiewaar iets gelegen 
heidszegels 6 50 22,50 110,~ 
idem doch met 25% gelegen
heidszegels 12 50 42,50 200 — 
idem doch alleen gelegen 
heidszegels 25— 95— 465,— 

Leveringsvoorwaarden Vrijblijvende aanbieding Kilowaarkar 

D U I I A T D M D I 

AD< 

WE/ 

K/Da/5 

K/Fi/1 

K/Fi/2 

K/Fi/3 

K/Fi/7 

K/Fi/8 

K/Fi/9 

K/F/1 

K/F/5 

K/F/6 

K/G/1 

K/G/2 

K/G/3 

K/G/5 

K/G/7 

K/lr/1 

K/lr/2 

K/lr/3 

K/l/l 

K/1/2 

K/1/3 

K/1/5 

K/J/1 

K/L/1 

K/L/2 

K/L/3 

K/N/1 

K/N/5 

K/N/7 

K/No/1 

K/No/2 

K/No/3 

K/No/4 

K/No/5 

K/O/l 

K/0/2 

K/0/3 

K/0/4 

K/0/5 

K/0/6 

K/P/1 

K/P/5 

K/Po/1 

met geruild wc 

"> C D A 

^NBIEDI 

Denemarken, 1875/1977 luxe, 
met afgeweekte zegels, zeer 
veel verschillende soorten 
Finland, nieuwste correspon 
dentiewaar, veel plaatjesze 
gels, iets gelegenheidszegels 
Finland, idem met 25% plaat 
jes- en gelegenheidszegels 
Finland, alleen plaatjes en ge
legenheidszegels 
Finland 1974 door de Post ver
zegeld (verkoopjaar 1976) 
Finland door de post verze 
geld 1973 (verkoopjaar 1976) 
Finland alleen gelegenheids
zegels prachtmengsel 
Frankrijk correspondentie 
waar, iets gelegenheidszegels 
Frankrijk 1853/1977 luxe, met 
afgeweekte zegels 
Frankrijk, missiewaar verze-
%"'" o Groot-Brittannie, correspon
dentiewaar van de laatste 10 
jaar, iets gelegenheidszegels 
kort afgeknipt zeer veel ver
schillende soorten 
Groot-Bnttannie idem met 
25% gelegenheidszegels 
Groot-Bnttannie alléén gele 
genheidszegels 
Groot-Bnttannie 1880/1977 
luxe, met afgeweekte zegels 
zeer veel verschillende 
soorten 
Groot Bnttannie, Kanaaleilan
den (Guernsey Jersev&ei 
land Man) zeer veel verschil
lende soorten 100 gr 47,50 
Britse Gemenebest zie onder 
Overzee' 
Ierland meest corresponden
tiewaar, iets gelegenheidsze
gels 
Ierland idem met 25% gele 
genheidszegels 
Ierland, alleen gelegenheids
zegels 
Italië nieuwste corresponden 
tiewaar iets gelegenheidsze
gels zeer kort afgeknipt 
Itahe Idem met 25% gelegen
heidszegels 
Itahe alléén gelegenheidsze
gels 
Itahe, 1863/1977, luxe met af
geweekte zegels, zeer veel ver
schillende soorten 
Jugo-Slavie door de post ver
zegelde, postformulieren, al
leen hoge waarden BRI 1/2 kg 
Luxemburg, zeer fraaie corres
pondentiewaar met zeer vee 
verschillende soorten en enke 
Ie gelegenheidszegels 
Luxemburg zeer fraaie corres
pondentiewaar met veel ver 
schillende soorten en enkele 
gelegenheidszegels 
Luxemburg, alleen plaatjes en 
gelegenheidszegels 
Nederland nieuwe correspon
dentiewaar met iets gelegen
heidszegels 
Nederland, luxe met afge
weekte zegels, zeer veel ver 
schillende soorten 
Nederland pakketkaarten al
leen guldenswaarden (1 kg cir 
ca 3250 a 3500 stuks 300 stuks 
van de ƒ 5 — gegarandeerd 
per 1/4 kg 75 stuks van de 
/5,-l Noorwegen nieuwe corres
pondentiewaar gedeeltelijk 
iels dikker papier daarvoor 
echter zeer veel plaatjes en 
gelegenheidszegels en zeer 
veel verschillende soorten ho
ge cataloguswaarde 
Noonwegen vandeTBC-be-
strijding 'blauwe-zegel' 
Noonwegen, van deTBC-be 
stnjding, met iets buitenland 
groen-zegel' 
Noorwegen vandeTBC-be-
strijding, 'rood zegel', veel 
grootformaat zegels 
Noorwegen luxe met afge
weekte zegels zeer veel ver 
schillende soorten 
Oostenrijk, llde Republiek 
nieuwste correspondentie 
waar Oostenrijk, idem met 50 ver 
schillende gelegenheidszegels 
Oostenrijk idem met 100 
versch gelegenheidszegels 
Oostenrijk Missiewaar 

Oostenrijk 1867/1977, luxe 
Keizerrijk, Iste Sn llde Repu 
bliek, FDC's iets afgeweekte 
zegels, zeer veel verschillende 
soorten RRI 
Oostenrijk 250 gelegenheids 
zegels 49,50 

Polen, nieuw door de Post 
verzegeld 
Polen 1918/1977 luxe met 
iets afgeweekte zegels zeer 
veel verschillende soorten 
Portugal nieuwste correspon
dentiewaar, iets gelegenheids
zegels 

rden Verzending onder rembours 
vanmmderdan D M 35 

M 7 r\cr*vcD 

NG! 

20— 49,50 235 — 

9 50 32,50 150 — 

12 50 4 5 - 2 0 5 -

16 50 57 50 275 — 

67 50 275 -

68 50 

2 0 - 7 5 - 355,— 

7 50 2 5 , - 95 — 

20— 49 50 235 — 

36—160 — 

5 - 12,50 5 5 , -

8,60 27 50 130,— 

18 50 66,— 310 — 

20 — 49 50 235,— 

1 1 5 — 4 5 0 — 

6 60 22 50 110,— 

16,— 52 50 255,— 

32,60 1 2 5 -

6— 19 50 95,— 

11.50 40— 190, -

25,— 9 6 , - 450 — 

20 — 49,60 235 — 

9 0 - 175, -

17 50 65— 310 — 

26— 9 5 -

62 60 2 3 5 -

6— 17 50 80 — 

20 — 49 50 235 — 

28,50 1 0 5 - 500,— 

10— 35— 166,— 

—,— 42 50 —,— 

46 — 

49 60 

20,— 49 50 235 — 

6,60 19 50 95,— 
3 0 - 1 4 5 -

50 — 235 — 

7,50 26— 115 — 

26 — 95 — 450 — 

—,— 36,— 160,— 

20 — 49 50 236,— 

8 - 27 50 125,— 

+ porto, wegens het hoge p 

rk OAr\t\ n r 

DLF SCHMETZERSTR. 19A/r 

K/Po/2 

K/Po/3 

K/Po/6 

K/Ru/l 

K/Ru/5 

K/Sw/1 

K/Sw/2 

K/Sw/3 

K/Sw/4 

K/Sw/5 

K/Sk/1 

K/Sk/2 

K/Sk/3 

K/S/1 

K/S/2 

K/S/3 

K/S/4 

K/S/5 

K/S/6 

K/S/7 

K/Sp/1 

K/Sp/2 

K/Sp/3 

K/Sp/6 

K/T/1 

K/T/6 

K/U/1 

K/U/5 

K/Aus/1 

K/Aus/2 

K/Br W/1 
K/Br'W/2 

K/IND//1 

K/iSR/1 

K/KAN/1 

K/NEU/1 

K/PAK/1 

K/SuD/1 

K/USA/l 

K/USA/2 

K/USA/3 

K/USA/4 

K/USA/5 

en nog IOC 

LIJST Nr. 2-MAART'79 

PRIJZEN IN D.MARK | 

Portugal, idem met 25% gele
genheidszegels 
Portugal, alléén gelegenheids
zegels 
Portugal 1870/1977 luxe, veel 
afgeweekte zegels zeer veel 
verschillende soorten 
Roemenie, correspondentie 
waar met veel gelegenheids
zegels door de Post verzegeld 
Roemenie 1890/1977, luxe 
met iels afgeweekte zegels 
zeer veel verschillende 
soorten 
Zweden nieuwe correspon
dentiewaar, iets gelegenheids 
zegels 
Zweden missiewaar met 40% 
grootformaat en gelegen
heidszegels 
Zweden alléén gelegenheids 
zegels 
Zweden doorde missie verze
geld allerbeste missiewaar 
met zeker 35% plaatjeszegels 
Zweden 1885/1977 luxe met 
iets afgeweekte zegels 
Scandinavië, nieuwe corres
pondentiewaar, zeer veel ver 
schillende soorten iets gele
genheidszegels 
Scandinavië, luxe, met veel 
plaat)es en gelegenheidsze 
gels 
Scandinavië Super metveéi losse zegels en gelegenheids
zegels zeer veel verschillende 
soorten 
Zwitserland nieuwste corres-
pondentiewaar met iets gele
genheidszegels 
Zwitserland, idem met 25% 
gelegenheidszegels 
Zwitserland alleen gelegen
heidszegels 
Zwitserland alleen gelegen
heidszegels, zeer bont meng 
sei met Pro Patria, Pro Juven-
tuteen propagandazegels 
Zwitserland 1862/1977, luxe 
iets afgeweekte zegels FDC s 
veel gelegenheidszegels 
Zwitserland alleen toeslagze
gels (Pro Patria & Juventute) 
zonder de hoogste waarden 
100 gr 85,— 
Zwitserland, alleen hogere 
waarden frankeerzegefs. pak 
ketfrankering, iets pakket
kaarten 
Spanje nieuwe corresponden 
tiewaar iets gelegenheidsze 

Spanje, idem met 25% gele
genheidszegels 
Spanje alleen gelegenheids 
zegels 
Spanje 1889/1977 luxe met af
geweekte zegels zeer veel ver 
schillende zegels 
Turkije nieuwste correspon
dentiewaar met iets gelegen 
heidszegels 
Turkije 1876/1977 luxe met 
iets afgeweekte en postfnsse 
zegels, veel plaatjes 
Hongarije postverzegeld met 
bijlagen 
Hongarije 1872/1977, luxe iets 
afgeweekte zegels, zeer veel 
verschillende soorten 

OVERZEE 
Australië nieuwe briefpost 
met enige gedenkzegels kort 
gescheurd 
Australië uitsluitend plaatjes 

Bntse Gemenebest, veel plaat 

Britse Gemenebest, luxe, met 
veel oude zegels en plaatjes 
India nieuwste brierpost eni 
ge plaatjes 
Israel met veel gelegenheids 
zegels 
Kanada, nieuwste briefpost, 
met wat gedenkzegels, kort 
gescheurd 
Nieuw Zeeland, nieuwste 
briefpost, veel klein formaat 
gedenkzegels, kort gescheurd 
Pakistan, nieuwste briefpost 
bijna alles gelegenheidszegels 
Zuid-Afrika, nieuwste brief
post, veel beeldzegels, kort ge 
scheurd 
U S A nieuwste correspon
dentiewaar, iets gelegenheids
zegels 
U S A . i d e m , met 25% gele
genheidszegels 
U S A , idem, alleen gelegen 
heidszegels 
U S A TUB door de missie 
verzegeld 
U S A , luxe, zeer veel verschil
lende soorten, iets afgeweekte 
zegels, veel plaatjes 

soorten meer 

17,60 67,50 3 2 0 -

40,— 150— 

20 — 49 50 235,— 

29 50 1 4 0 -

20,— 49 50 235 — 

10— 35,— 160— 1 

16— 55— 260 — 

20,— 76,— 360 — 

47,50 

20,— 75 — 360 — 

9,60 32,60 150,— 

15 50 55— 250 — 

22 50 80,— 380,— 

8 50 27,50 126 , -

20— 76,— 360 — 

50,— 195,— 975 — 

82,60 325— 

25— 95— 4 6 0 -

205,— 800,— —.— 1 

32,60 120— 

6 - 20,— 9 6 -

17,50 65— 310,— 

5 0 — 1 9 6 — 

20 — 49 50 235 — 

16,50 57 50 275 — 

25— 75— 360,— 

25,50 120,— 1 

20— 49 50 2 3 5 -

8,60 29,50 136,— 1 

17,60 66,— —,— 1 

8,26 27,50 130,— 1 

27,50 95,— 460,— 1 

6 — 17,50 82,60 1 

27,50 100,— 

8,— 27,50 125 — 

10— 36,— —,— 

6,60 22,60 106,— 

11,— 37,50 180,— 

6,— 15,— 70— 1 

9,50 32,50 155,— 

16,50 58,50 2 8 5 , -

— — 26— —— 

20,— 49 50 236,— 

orto voor verzendingen naar het buitenland geen bestellingen 

yi/1 
o D u n u , 
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DEUTSCHLAND-SPEZIAL 
Altdeutschland, Deutsches Reich, III Reich, Besatzungszonen, Bun
desrepublik, Berlin, DDR und sonstige Deutsche Markeni 
ANKAUF - VERKAUF - AUKTION - GUTACHTEN 
Fordern Sie meine Deutschland-Liste an' Fordern Sie meinen Aukti
onskatalog ani Höchste Preise fur Deutsche Marken erzielen Sie bei 
mir Mitglied INFLA-Berlin, BDpH u a 
Schreiben Sie an Jürgen Kraft, Konigsplatz 36a, D-3500 Kassel 

DUITSLAND-SPECIAAL 
Oude Duitse staten, Duitse Rijk, 3e Rijk, Bezettingszones, Bondsrepu
bliek, Berlijn, DDR en overige Duitse zegels 
INKOOP - VERKOOP - VEILING - EXPERTISE 
Vraagt u mijn Duitsland-lijst eens op' Vraag mijn veiling-catalogus 
eens opi De hoogste prijzen voor Duitse zegels krijgt u bij mij Lid 
van INFLA BERLIJN, BDpH en vele andere 
Schrijf eens aan Jürgen Kraft, Konigsplatz 36a, D-3500 Kassei 

Postzegelhandel 

phüpostoF-bv_ 
Steentilstraat 48 
Groningen 050-134114 
Geopend van 10-17 30 uur 
s Maandags 12-17 30 uur 
Donderdagavond 7-9 uur 

Zuiderb.prom. 52a 
Drachten 5120-11609 
Geopend van 10-12 en van 
1 30-5 30 uur 
Donderdag 7-9 uur 

in- en verkoop/taxatie 
van postzegels en 
munten 
* Gespecialiseerd in 
Nederlandse post
zegels, F.D.C.'s, 
postzegelaccessoires, 
catalogi, etc. 
if Het voordeligste 
adres met de meeste 
service. 
Lid N.viRK 

ISRAEL Vrijwel alles uit voorraad leverbaar' 

Postfris met originele gom en full-tab, op enkele 
uitzonderingen na, 40-50% Benco 
Gestempeld met tull-tab en zonder tab en FDC's, op 
enkele uitzonderingen na, 35-40% Benco 

Vraag onze gratis prijslijst aan 

VOOR HANDELAREN SPECIALE PRIJSLIJST OP AAN
VRAAG' 

Tevens leveren wij U al Uw nieuwtjes van alle gangbare 
landen op gunstige voorwaarden in abonnement' 

N . K U Y V E N H O V E N , Z u i d e l n d e n , Naaldwijk. 
Postadres: Postbus 75, 2670 AB NAALDWIJK. 

ALS U UW POSTZEGELVERZAMELING, RESTANTEN OF DOUBLETTEN TE GELDE WILT MAKEN 
neem dan eens kontakt op met de 

B. V De Rotterdamse Postzegelveiling ^ ^ ^ 
wij garanderen een deskundige verkaveling. 

Inzendingen kunnen ten kantore worden afgegeven of per aangetekende post 
WITTE DE WITHSTRAAT 92 - 3012 BT ROTTERDAM, POSTBUS 130 - 3000 AC ROTTERDAM, TEL. 010-126644 

RONDZENDDIENST HET TREFPUNT 
Wordt lid van deze rondzenddienst en profiteer 
mee van onze voordelige aanbiedingen. 
Wist u dat we dikwi j ls een serie van de maand hebben, tegen 
een heel aantrekkeli jke p r i j s ' 
Voor deze maand nr. 428/42 ƒ 32,50. 
Al leen voor leden, niet meer als één serie per l id. 
Voor onze nieuwe leden 
M i n i m u m ui tname ƒ 7 5 , — per zending inschri j fgeld ƒ 15,—. 
Een greep uit onze voor raad voor deze maand. 

Gebruikt. Nederland. 
1 
2 
3 

f 
f 
f 

50,— 
45,— 

225,— 

Deze zegels zijn ook 
goedkoper te verkrijgen 
naar gelang de 

4 
5 
6 
9 

12 
17 
20 
29 
44 
47 
48 
49 
78 

101 

rand 
40,— 
20,— 

165,— 
57,50 

250,— 
20,— 
37,50 

175,— 
105,— 
260,— 
750,— 
165,— 

6,25 
ƒ 1875,— 

101 
80 
80 

102/03 
104 
104 
105 
105 
129 
130 
130 
131 

ƒ1950,— 
ƒ 1700,— 
ƒ 1875,— 
ƒ 17,50 
/ 390,— 
ƒ 400,— 
ƒ 225,— 
ƒ 240,— 
ƒ 11,75 
ƒ 475,— 
ƒ 490,— 
ƒ 390,— 

Gebruikte paartjes 
van nr 1-2 en 3 
1 inpaar 
1 inpaar 
1 m paar 
2 inpaar 
2 in paar 
3 m paar 
3 in paar 

ƒ 125,— 
/ 150,— 
ƒ 175,— 
ƒ 135,— 
ƒ 175,— 
ƒ 375,— 
ƒ 425,— 

Met plakker 
45 
46 
47 
48 
49 
77 
78 
79 
80 
97 
98 
99 

100 
101 
104 
105 
130 
131 

/ 140, 
ƒ 475, 
ƒ 1075, 
ƒ 1650, 
ƒ 450, 
ƒ 90, 
ƒ 225, 
ƒ 560, 
ƒ 2225, 
ƒ 60, 
ƒ 100, 
ƒ 275, 
/ 725, 
ƒ 2250, 
ƒ 450, 
ƒ 500, 
ƒ 575, 
ƒ 525, 

Postfris zonder plakker 
61b/61c 
136/38 

ƒ 1695, 
ƒ 675, 

248/51 
265/66 
283/86 
293/95 
310/12 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 
332/45 
350/55 
374/78 
379/91 
392/96 
402/03 
449/53 
454/59 
469/73 
490/94 
500/03 
513/17 
568/72 
583/87 

160,— 
105,— 
110,— 
22,50 
16,75 
72,50 
21,75 
35,— 
47,50 
57,05 
67,50 
27,50 
22,50 
15,— 
19,75 
10,— 
12,50 
9,50 

25,— 
23,50 
35,— 
70,— 
67,50 

Deze aanbieding geldt alleen deze maand 
zolang de voorraad strekt. 
Inschrijfformulieren verkrijgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 
Celsiuslaan 13 
3553 HM Utrecht. 
Tel. 030-432372. 
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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 
73 The Street, Ashtead, Surrey, England 
The only way to have a friend Is to be one — Emerson 

THEMATISCHE PAKKETTEN (MOTIEVEN) 
FRIENDSHIP THEMATISCHE PAKKETTEN zijn altijd welkome cadeaux. 
Ze worden gewaardeerd door VERZAMELAARS VAN IEDERE LEEFTIJD en 
bieden U de beste waarde voor Uw geld. Ze zijn van goede kwaliteit en 
de zegels zijn in hoofdzaak van GROOT FORMAAT. Geen zegels zijn 
ingesloten van landen niet opgenomen in de GIBBONS Catalogi. 

Pakketten met de grootste aantallen zegels bieden U de beste en fraaiste 
variatie en tevens voor U de grootst mogelijke voldoening. 

Voor aantallen in elk pakket, zie bovenaan de prijskolom, a.u.b. 

THEMATISCHE ONDERWERPEN AANTAL VERSCHILLENDE ZEGELS IN 
ELK PAKKET (prijzen in Ned. Guldens) 

NL. 1 Apo l lo 
NL. 2 Auto 's 
NL. 3 Bloemen 
NL. 4 Churchi l l 
NL. 5 Dieren 
NL. 6 Driehoekszegels 
NL. 7 Europa 
NL. 8 Fietsen & Motorf ietsen 
NL. 9 Fruit & Groenten 
NL. 10 Godsdienst 
NL. 11 Insekten (Geen Vlinders) 
NL. 12 Katten & Honden 
NL. 13 Kerstmis 
NL. 14 Kleder- en Haardrachten 
N L 15 Landkaarten 
NL. 16 Motor Transpon 
N L 17 Muziek & Musici 
NL. 18 Naakt (Schilderi jen) 
NL. 19 Olympiaden 
NL. 20 Paarden 
NL. 21 Padvinderi j 
NL. 22 Populaire Uniformen 
NL. 23 Postzegels op Postzegels 

en Jubi lea 
NL. 24 Raketten en Luchtruimte 
NL. 25 Reuzen (Extra Grote Zegels) 
NL. 26 Rode Kruis en Ant i -T.B. 
NL. 27 Ruitvormige Zegels 
NL. 28 Schi lderi jen 

25 
0.85 
0.85 
0.85 
1.15 
0.85 
1.15 
1.50 
0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
— 

0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
0.85 

NL. 29 Spoorwegen en Locomotieven 0.85 
NL. 30 Sprookjes 
NL. 31 Schepen & Boten 
NL. 32 Sporten 
NL. 33 Transport 
NL. 34 Vis- & Zeeleven 
NL. 35 Vlaggen (400-2300) 
NL. 35 Vl iegtu igen 
NL. 37 Vl inders 
NL. 38 Voetbal 
NL. 39 Vogels 

1.10 
0.85 
0.85 
— 0.85 

0.85 
0.85 
0.85 
0.85 
0.85 

50 
1.70 
1.95 
1.70 
3.00 
1.70 
2.15 

100 
3.20 
4.90 
3.20 
8.50 
3.20 

200 
9.25 

— 7.75 

— 7.00 
4.25 14.90 

3.25 10.25 
2.20 
2.00 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
— 1.70 

1.70 
1.70 
1.70 
2.00 
— 

2.00 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
2.40 
1.70 
1.70 
— 1.70 

1.70 
1.70 
1.70 
2.00 
1.70 

5 20 
3.85 
3.20 
4.25 
3.85 
3.40 
3.20 

— 10.75 
10.75 

— — 9.80 
9.80 
— 3.20 10.75 

— 3.20 — 
— 4.25 12.00 

3.20 
3.20 
4.25 
4.00 

4.25 
3.20 
3.20 
3.65 
3.40 
3.20 
3.65 

— 3.40 
3.20 
3.20 
3.20 
3.20 
3.20 
4.20 
3.85 
3.20 

7.00 
7.00 
9.80 
— 
— 

300 500 1000 

— — — — — — 9.95 21.75 63,75 

— — — 9.60 17.50 45.00 
— _ _ 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — _ _ — 21.00 — 
— 38.00 — 
— — — — — — 
— — — 7.00 11 00 24,50 63,75 

7.75 10.75 17.75 — 

— — — — — 5.50 — — 
7.00 10.75 21.00 57.50 
9.60 

— — — — — — — 6.80 10.25 — — 
7.00 10.25 21.75 45.00 
6.80 
8 00 
— 7.00 

8.50 
10.25 
7.00 

— 21.75 45.00 
— — — — — — 
— — — — — — __ — — 9.80 21.00 — 

NIEUW 
DIEREN COLLECTIE 
1120 Verschillende Grote Dieren Zegels in complete series. Onze eerste 
Thematische Collectie met complete series. Een pracht Verzameling / 82,50 

SCHILDERIJEN COLLECTIE 
Een van de meest aantrekkelijke Thematische Verzamelingen - vele zegels 
zijn extra groot met een flink aantal complete series. 
2000 SCHILDERIJEN C 119.00 

royal air force herdenkings 'flight covers' 

Gedurende een tiental jaren worden door de Royal Air Force speciale 
'gevlogen' covers uitgegeven, die belangrijke gebeurtenissen herdenken 
in de geschiedenis van de RAF. Enige honderden van deze covers zijn 
reeds verschenen en ook in de toekomst gaat men door met de uitgave 
van meer nieuwe series. 
Het verzamelen van deze covers is nu zeer populair: alle zijn voorzien van 
speciale afstempelingen en een geschiedenisbeschrijving van de gebeur
tenis en de daarmee verbonden persoonlijkheid, zoals afgebeeld op iedere 
cover. 
De laatste serie, bestaande uit 35 zeer aantrekkelijke covers (een hiervan 
beschrijft en illustreert het leven van Anthony Fokker), is nu bij ons ver
krijgbaar. 
De totale kosten van deze 35 RAF covers bedragen / 90,— 

Voor bijzonderheden van deze en andere speciale aanbiedingen, zie de 
laatste uitgave van 'Friendship Philatelies News' waarvan wij u zeer gaarne 
een exemplaar toezenden. 

BESTELLINGEN van bovenstaande en andere aanbiedingen kunneij ge
schieden 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 BESTELLING: / 20.— -t- / 1.— voor portokosten; porto- en 
verpakkingskosten voor grotere bestellingen bedragen ongeveer 5% van 
het totaalbedrag; aantekenen: ƒ 2.75. 

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

PORTUGAL 
4 april 1979 

NATO 
< 

O 
Q.. 

1 
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊM 

\ 

2 waarden + blok 
55 Esc 110 Esc 

ook leverbaar op FDC 

Uw handelaar 
heeft ze voorradig 

30 april 1979 
Europa - CEPT 

^H 
± > 9 M 5 
wl 
ES. 

"n 
« i ^ 

. _ . j 
Iw ''M i iy^F 
B5^ 
' 40.001 

2 waarden + blok 
54 Esc 108 Esc 

ook leverbaar op FDC 

Uw handelaar levert 
op uw verzoek 

Deze Informatie wordt u 
verstrekt door 

BENELUX AGENT 
PORTUGAL 
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NEDERLAND 
aanbieding diverse zeldzamere zegels 

3C* 
3 D ' 
6A« 
6B* 
111* 
1111' 
121* 
1211* 
14 A* 
14 Af* 
14Afa* 
16 A* 
16 B* 

295,— 
225 — 
215,— 
170,— 
140,— 
230,— 
250,— 
345,— 
145,— 
290,— 
360,— 
160,— 
145,— 

16 D* 
18C* 
18 Ca* 
18 D* 
18 Da* 
29* 
47 A* 
47 8* 
47 C* 
48* 
48* 
48* 
104* 

190,— 
110,— 
126,— 
120,— 
115,— 
195,— 
325,— 
270,— 
295 — 
695,— 
760 — 
875,— 
425 — 

105* 
130* 
131* 
134/35* 
134/35*' 
203/07*-
224*** 
225/28* 
229/31* 
232/36*' 
236/37" 
236/37*' 
238/39-

245,— 
545,— 
420,— 
190,— 
95,— 

105,— 
95,— 

105,— 
95,— 
95,— 

675,— 
320,— 
185,— 

240/43" 
244/47*' 
252/55*' 
257/60*' 
261/64*' 
267/68*' 
270/73*' 
274/77*' 
274/77* 
278*** 
279/82*' 

140-
475-
100,-
145,-
130,-
115,-
130,-
185,-
95.-

105,-
120,-

* = gebruikt; * * = ongebruikt, * * * = postfris zonder plakker 
Levering zolang de voorraad strekt Franco boven ƒ 2 0 0 , -
Prijswijzigingen voorbehouden 

A. E. SCHADE VAN WESTRUM 
Van Heutszpark 18 - 3131 NG Vlaardingen - Tel. 010-346672 (na 19 u) 

.x;i^ 
Vereniging 

van 
Pbstzegel Verzamelaars 

Scherpenzeel en Omstreken 

Europese Gemeente 

31 aug.en 1 sept. 1979 
Tentoonstelling Ie Lustrum VPS en O, 
tevens viering Scherpenzeel 750 jaar in 
het Aktiviteitencentrum "De Hey horst" te 
Scherpenzeel. Voor deze bijzondere ge
legenheid uitgifte van speciale enveloppe 
in FDC-formaat. Geheel verzorgd per stuk 
f 3.25 inkl. verzendkosten. 
Bestellingen 
Rabobank Woudenberg Girobank 5619 
Rek.no. 37.24.70.750 
t.n.v. Ie Lustrum VPS en O. 
Voor nadere informatie: 
W.Chr. Kessler Valeriaanlaan 37 
3925 RM Scherpenzeel GId 
Tel. 03497-2351 

POSTZEGELHANDEL 
VRAAGT MET SPOED TE KOOP!!! 

Wanneer u snel en accuraat zaken wilt doen, bel 
dan Postzegelhandel 'Blijdorp'in Rotterdam. 

Wij vragen te koop tegen aantrekkelijke prijzen: 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte 
verzamelingen en partijen van Nederland. 
Onbeschreven en beschreven verzamelingen 
covers van Nederland. 
Automaatboekjes en mooie landenverzamelingen 
van West-Europa. 
Discretie verzekerd en altijd contante betaling. 
Zonder kosten uwerzijds worden grotere posten 
op verzoek bij u afgehaald. 
Onze handel is gebaseerd op snelle omzet en is 
daarom voor verkopers en kopers zo 
interessanti !l 

Voor onderstaande series postfris Nederland betalen wij tot dekking onzer 
behoefte: 
738-742 
771-773 
774-776 
795-799 
812-815 
849-853 
854 
859-863 
899 
917 

17 — 
3 — 

14,— 
6,50 
2,40 
3,50 

14,— 
3,80 
6,75 

10,75 

925-926 
965-969 
978-982 
983 
985-989 
990-991 
1001 
1003-1006 
1010-1011 
1024 

4,75 
14,— 
14,75 
20,50 
16,50 
3,25 

10,— 
10,— 
2,— 
9,25 

1038-1041 
1026-1029 
1042 
1043-1045 
1043-1045a 
1052-1054 
1052-1054 paren 
1046-1049 
858 

8,75 
10,50 
10,50 
4,75 
5,75 

12,— 
28,50 
5,— 
3,50 

D. P. L U I J E N D I J K , 
DOEZASTRAAT 20B - 3039 ZE 
TELEFOON 010-661296 

ROTTERDAM 

ZWITSERLAND 
Gelegenheidszegels EUROPA CEPT1979 

Datum van uitgifte: 30 april 1979 

HELVETIA! 

I » » » » » » » » » » » 

#80: 

Zegels voor de Nationale Feestdag 
ProPatria 1979 

Datum van uitgifte: 25 mei 1979 

Oron Spiez 

Porrentruy Rapperswil 

Een terugblik op de oude tijd 
Dat bieden u moderne zegels 
En de verzamelaar is verblijd 
Krijgt hij ze voor slechts weinig pegels 
Daarom de raad: wees toch geen krent 
Maar neem meteen een abonnement! 

WERTZEICHENVERKAUFSSTELLE 
Parkterrasse 10-CH-3030 Bern 

Zendt mij a.u.b. uw leveringsvoorwaarden 

Naam Voornaam 

Straat 

Nr. Postdistrikt Plaats 

De levering van onze postzegels bij abonnement is portvrij 

NM 

http://Rek.no
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GRATIS PRIJSLIJST 
BELGIË - FRANKRIJK - LIECHTENSTEIN - LUXEMBURG 

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

L. DE HOUWER Frulthoflaan 13 - 2600 Berchem - België 

K O O P G E V R A A G D 
Verzamelingen, partijen en restanten. 

Ook met plakker. 
Snelle afwikkeling! 

VAN DEN EYNDE BV 
Sjanghaldreef 23,3564 JN Utrecht. 

Tel. 030-610845, b.g.g. 614320 

Al 38 jaar het vertrouwde adres. 

AANGEBODEN: 
Voor wederverkopers, complete series. 

INDONESIA, XX, zéér uitgebreid. 
Nederland, xx, O Rusland, O jaargangen. Motief, enz. enz. 

Vraagt gratis lijst aan!! 

VERENIGD EUROPA. 
NES VOLGENS ZONNEBLOEM ( 1979 ) POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

1/3 
14/6 
7 /10 
1 1 / 2 
13 /7 
18 
19 
20 /39 
HO/2 
43 /5 
« e / S i 
52 /7 
58 /9 
58a 
60 
61 
62 /4 
6 5 / 6 
67 /8 
69 /0 
71 /3 
7 4 / 6 
7 7 / 8 0 
81 
82 /4 
85 /6 
8 7 / 8 
8 9 / 0 
91 /2 
93 /4 
95/7 
98 /9 
1 0 0 / 1 
102 /3 
104 /5 
106 /7 
108 /9 
1 1 0 / 1 
112 /3 
114 
115 /6 
117 /8 
119 /21 
122 /3 
124 /5 
126 /7 
128 /9 
130 /1 
132 /3 
134 /5 
136 /8 

L e v e r i n g 
dagen na 
69 04 60 

3 3 5 , - -
1 3 5 , — 

3 4 , 5 0 
4 9 5 , - -
196 ,50 

9 2 , 5 0 
1 4 2 , 5 0 

1 7 5 0 , - -
1 9 8 , 5 0 

4 8 , 5 0 
9 7 5 , - -
7 6 5 , — 
3 2 5 , - -
1 9 2 , 5 0 

0 , 7 0 
1 7 , 5 0 

2 1 8 , 5 0 
9 2 , 5 0 
1 9 , 5 0 
2 8 , 5 0 

4 1 8 , 5 0 
5 6 , 5 0 
9 3 , 5 0 
1 8 , 5 0 

1 1 6 , 5 0 
1 1 , 5 0 
1 6 , 7 5 
1 7 , 5 0 

6 , 7 5 
4 2 , 5 0 

4 7 8 , 5 0 
8 6 , 5 0 
1 3 , 5 0 
14 ,95 

6 , 2 5 
1 5 , — 

6 , 7 5 
4 , 5 0 
6 , 2 5 
8 ,25 
2 ,25 
4 ,25 

7 4 , 5 0 
7 , - -
1 ,75 
9 ,50 
1 ,55 
3 , — 
1,85 
1 ,25 
3 , 7 5 

Ml t r i i « 

P o r t o v r i ] 
o n t v a n g s t 

139 /0 
141 /2 
143 /4 
145 
145a 
146 /50 
151 /2 
153 /4 
155 /6 
157 /8 
159 /0 
161 /2 
163 
1 6 4 / 5 
166 /7 
168 /9 
170 
171 
172 /3 
174 /5 
176 /7 
178 /9 
180 
181 /3 
184 
185 
186 /7 
186 /7a 
188 /9 
190 
191 /3 
194 /5 
196/7 
198 /9 
200 
201 /2 
203 /4 
205 
205a 
206 /7 
208 /9 
210 
211 
212 /3 
214 /5 
216 /7 
218/9 
220 /1 
222 /3 
224 
225 

2 ,50 
2 , - -
1 ,10 
4 , 2 5 
o a 
6 ,50 
1 ,55 
2 ,50 
2 ,15 
1,50 
3 ,15 
5 ,25 
1,10 
2 ,75 

18 ,75 
6 ,75 
1 ,65 
2 ,65 
1 ,50 
2 , — 
1 ,85 
2 , — 
0 ,65 

12 ,75 
1 ,25 
0 ,60 
2 ,25 
4 , 5 0 
1 ,85 
1 ,10 
2 ,o0 

4 2 , 5 0 
2 ,75 
1 ,30 

12 ,50 
29 ,50 

1 , — 
239 ,50 

o a 
2 ,50 
6 , - -
1 ,25 
4 , 5 0 
5,65 
2 . - -
3 ,15 
5 ,25 
2 ,35 
2 ,25 
1,85 
4 , 9 5 

M l op NnwMf 

226 
227 

2 tl 
2 2 9 / 0 
2 3 1 / 2 
2 3 3 / 5 
236 /7 
238 
2 3 9 / 1 
2 4 2 / 3 
2 4 4 / 5 
2 4 6 / 7 
248 
2483 
2 4 9 / 0 
2 5 1 / 2 
2 5 3 / 5 
256 
256a 
2 5 7 / 8 
2 5 9 / 1 
2 6 2 / 3 
264 /5 
2 6 6 / 8 
269 
270 /3 
2 7 4 / 5 
2 7 6 / 8 
2 7 9 / 0 
281 /2 
2 8 3 / 4 
2 8 5 / 6 
287 /8 
289 
289a 
2 9 0 / 1 
292 /5 
296 /7 
2 9 8 / 9 
3 0 0 / 2 
303 
303a 
3 0 4 / 5 
3 0 6 / 8 
3 0 9 / 0 
311 /2 
313 /6 
3 1 7 / 8 
319 
3 2 0 / 1 
3 2 2 / 4 

3 ,50 
1 ,35 
2 ,75 
8 ,25 
0 , 8 0 
4 , 7 5 
0 ,90 
0 , 7 5 
3 , 7 5 
0 , 8 5 
1 ,15 
0 , 9 0 
0 , 5 5 
8 ,50 
1 ,10 
0 ,70 
2 , 6 0 

3 8 , 5 0 
2 3 5 , - -

0 ,75 
5 , 2 5 
2 ,65 
1 ,15 
2 ,15 
1 ,25 
1 ,55 
1 ,55 

1 4 , 5 0 
1 , — 
1 ,25 
4 , 2 5 
3 ,50 
2 ,75 
2 ,25 

4 2 , 5 0 
1 ,10 
5 , 2 5 
2 , - -
2 , 3 5 
3 , 3 0 
9 , 5 0 

6 2 , 5 0 
1 ,40 
2 ,95 
2 ,25 
2 ,75 
9 ,25 
1 ,75 
1 ,75 
2 ,25 

1 3 , 5 0 

325 /6 
327 
328 /9 
3 3 0 / 1 
332 /3 
334 /5 
336 
336a 
337 /8 
3 3 9 / 0 
3 4 1 / 2 
3 4 3 / 4 
345 /7 
348 
349 /0 
3 5 1 / 2 
353 /4 
355 
356 
3 5 7 / 9 
360 
361 
362 /3 
3 6 4 / 5 
366 /8 
3 6 9 / 0 
3 7 1 / 2 
3 7 3 / 4 
375 /6 
377 /8 
379 
379a 
3 8 0 / 1 
382 /3 
3 8 4 / 5 
386 
387 
388 /90 
391 
392 /3 
394 /5 
396 /7 
3 9 8 / 9 
400 
401 
402 
403 /7 
4 0 8 / 0 
4 1 1 / 3 
4 1 4 / 5 
416 /7 

g n l l i Ook g«bniin «n ntouMlM 

boven ƒ 1 0 0 , - - (min imum i 2 5 , 
p e r g i r o 

236 L e v e r i n g z o l a r 

PERIM 273 

n r 1 6 4 2 0 4 8 , o f bank 
g de v o o r r a a d s t r e k t 

R. de Vries 
ZAANDAM 

- s v p ) 
N M B Za 

0 ,85 
1 ,35 
1 ,40 
9 ,50 
8 , — 
1 . - -
2 ,60 

6 2 , 5 0 
1 ,40 
2 ,20 
3 ,50 
2 ,40 
4 , 2 5 
1 ,95 
1 ,20 
2 , - -
7 ,25 
1 ,50 
1 ,65 
5 , 2 5 
0 ,50 
0 ,85 

' * > - -1 ,55 
1 2 , 5 0 

0,85 
1,2S 
4 , 5 0 
8 ,50 
1 , - -
3 ,50 

89 ,50 
1 , '*5 
1 ,75 
0 ,90 
1 ,60 
1 .05 
6 ,25 
2 ,50 
1 , - -
1 ,75 
2 ,25 
1,25 
0 ,50 
0 ,65 
0 ,25 
9 ,25 
4 ,75 

10 ,75 
2 , — 
2 ,25 

B e t a l i n g b i n n e n 7 
andam, r e k n r 

W i j z i g i n g e n v o o r b e h o u d e n 

Tel 075 - 17 26 17 

NEDERLAND 

OVERIGE LANDEN 
TE KOOP GEVRAAGD 

Postzegelhandel 
Drs. C. Quirijns 

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. 

KONINKLIJK HUIS: 
Koningin Juliana 70 jaar, Pieter 7 jr, Maurits 11 jr; Floris 4 j r , 
W Alexander 12 ]r Voor al deze verjaardagen maakten wij mooie 
kaarten/enveloppes met ingezette foto met afstempeling op verjaar
dagsdatum Ook nog oudere stukken leverbaar 
Per stuk ƒ 3,— 

POST & ZEGEL 
Linde 1, 9204 A W Drachten, tel 05120-13043 
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Nationale 
Postzegeltentoonstelling ^ = 

Amsterphila ^ = 
van 25 t / m 27 mei 1979 

GRATIS TOEGANG 
Openingstijden: Vrijdag 25 mei 12.00 tot 22.00 u. 

Zaterdag 26 mei 9.00 tot 17.00 u. 
Zondag 27 mei 10.00 tot 17.00 u. 

(filatelistendag) 

R.A.I. CONGRESCENTRUM 
AMSTERDAM 

Meer dan 1.000 kaders met 
verrassende collecties 

Presentaties van P.T.T. 
(filatelistenloket), 
Nederlands Filatelistisch Centrum 
en verschillende studiegroepen 

Zowel voor de tentoonstelling als 
voor de filatelistendag bijzondere 
stempels en enveloppen 

Demonstraties graveren door de 
grafisch kunstenaar P. Wetselaar 

Interessante catalogus 

Zeer vele handelarenstands 
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ALTIJD DE NIEUWSTE ZEGELS IN DE BETERE KILO'S/ALTIJD DE BETERE KILO'S VOOR EEN 
LAGERE PRIJS 
1STE KLAS MISSIE KILO'S 
AUSTRALIË  mooie missiekilo  met veel grootformaat  gelegenheidgedenkze

gels 49,50 
CUBA 1  95% grootformaatzegels  zoals normaal bij Cuba veel zegels met 

slechte perforatie ~ maar dit wordt dik vergoed door de veel hogere waarden 
van gelegenheid/gedenkzegels en door de enorme sortering 55,— 

DENEMARKEN 1  mooie missie kilo  met veel grootformaat gelegenheid/ge
denkzegels  veel hogere waarden t/m 25 kronen 49,50 

DUITSLAND 1  'Bundespost/Berlin' met gegarandeerd 800 è 1000 grootformaat 
gelegenheid/gedenkzegels w o veel toeslag  enorm gesorteerd  veel hogere 
waarden  maar ook met de tussenwaarden en met de topwaarde van 5 DM 
veel samendrukken uit boekies  en blokjes 85,— 

ENGELAND 1  'FIRST CLASS CHARITY'  de beter missie kilowaar  met 
gegarandeerd veel grootformaat gelegenheid/gedenkzegels  hogere waarden 
 samendrukken  verzegeld pakket (2V2 kilo 68 50) (25 kg verz baal 525,) 34,50 

ENGELAND WILDING  met alleen de eerste type zegel van Elisabeth II  gewel
dig voor specialisten m fosfor  grafiet  watermerken e d 

GROOT BRITTANNIE 'FIRST CLASS CHARITY'  met gegarandeerd veel grootfor
maat gelegenheid/gedenkzegels  met hogere en topwaarden van veel landen 
(minstens l x 1 pond zegel)  fosfor  watermerken  regionals  veel oudere 
uitgaven van Koningin E II  en met veel mooie zegels van circa 20 Engelse 
kolomen en Dominions  zeer interessante kilo  verzegeld pakket 45,— 

GEMENEBEST 1  'FIRST CLASS CHARITY '  uitsluitend zegels van de Eng 
kolomen en Dominions  met meer dan 50% grootformaat gelegenheid/ge
denkzegels  zeer veel landen, veel hogere en topwaarden  zeer mooi 
verzegeld pakket 79,— 

IERLAND 1  geweldig mooie missie kilo  met veel grootformaat gelegenheid/
gedenkzegels  hogere waarden en de nieuwste uitgaven 59,50 

LATIJNS AMERIKA  deze veel gezochte en lang verwachte kilo weer voorradig 
een geweldig mooie grote sortering met hoofdzakelijk zegels uit Argentinie
ColumbiaCubaEquadorMexico  veel hogere waarden  luchtpost  en zeer 
veel grootformaatzegels JamaicaTrmidadTobagoGuatamala 137,50 

MALTA 1  zeer goed missiekilo met 30 ä 40% gelegenhetd/gedenkzegels  met 
oudere en de nieuwste zegels 57,50 217,50 

MOTIEF 1  geweldig mooie kilo van uitsluitend motiefzegels  met dieren 
bloemen  schelpenzegels  e d  met veel grootformaatzegels  geen Arab 
Staten of Oostbloklanden  maar allemaal origineel gebruikte zegels  veel 
betere zegels en hogere waarden 71,50 

NOORWEGEN 1  zeer mooie missie kilo  met de nieuwste grootformaat ge
denk/gelegenheid zegels, hogere waarden, let op' 1000 gram 49,50 

TANZANIA 1  geweldig mooie kilo  veel motiefzegels  met gelegenheid/ge
denkzegels  veel hogere waarden 79,50 

U S A 1  zeer mooie missie kito  veel grootformaatzegels ( 2 V Ï kilo 57,50) 29,50 
WERELD 1  'SPECIAAL EXTRA'  een zeer grote sortering uit meer dan 30 landen 

 met gegarandeerd minstens 1000 grootformaat gelegenheid en gedenkzegels 
 hogere en topwaarden van veel landen  met blokjes  complete series e d 
verzegeld pakket (2V2 kilo |95,) 49,50 

WESTEUROPA 1  een mooie sortering  met hogere en topwaarden van bijna 
ieder voorkomend land  met tenminste 1000 grootformaat gelegenheid/ge
denkzegels  zeer goed  verzegeld pakket (2Vz kilo 115,) 53,50 

ZUID AFRIKA 1  zeer mooie missie kilo  met zeer veel grootformaat 
gelegenheid/gedenkzegels  zeer goed  verzegeld pakket 55,— 

ZWITSERLAND IA  goede missie kilo met ca 7 a 800 grootformaat  gelegen
heidgedenkzegels  w o Pro Juventute/Patria  hogere waarden  veel zegels 
per kilo met compl series Pro Juventute/Patria 76,50 

OOK HET GROOTSTE ASSORTIMENT IN CATALOGI  U V LAMPEN 
ALBUMS EN ALLES VOOR DE POSTZEGELVERZAMELAAR 

voor lager dan de laagste prijs 

POSTVERZEGELDE KILO'S 
BELGIË  'SUPER LUXE KWALITEIT' Spoorwegzegels met zeer oude uitgaven van 

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

DDR 'Behordenpost 1979'  met waardevolle bijlagen  complete sparwaarden 
series  F D C enz enz 48,50 

D D R  'Postkilo 1979'  met nog betere waardevolle bijlagen  losse sperwaar
den  complete sperwaarden series  F D C  poststroken met veel betere 
zegels 87,50 

D D R 2  'EXQUISIET 1979'  met waardevolle bijlagen met een gegarandeerde 
cataloguswaarde van 400,~ Michel Mark  complete Sperwaarden Series 
poststroken met veel betere zegels 110,— 

DDR 2a  'ELITE EXTRA 1979'  met waardevolle bijlagen met een gegarandeer
de cataloguswaarde van 230, Michel Mark  complete Sperwaarden Series 
F D C enz enz 67,50 

DENEMARKEN  postverzegeld 1978  de nieuwste kilo  met enorm veel hogere 
waarden, zoals de nieuwe 61025 kronen  veel hogere waarden 
gelegenheids/gedenkzegels  hoge waarden Faroer en Groenland iets betere 
buitenland 112,50 

EUROPA 2  Door de Finse post verzegeld 1975  alleen West Europese topfran
kermgen naar Finland  zeer hoge cataloguswaarde DEZE KILO KUNT U AL
LEEN TEL OF SCHRIFTELIJK BESTELLEN  GEEN GELD OVERMAKEN S V P 
WACHTLIJST VAN CIRCA 2 MAANDEN  prijs ± 500,— 

FINLAND  postverzegeld 1974  hoge cataloguswaarde met de nieuwste 10FMK 
zegels  stuntprijs 37,50 

RNLAND  postverzegeld 1975  met nog meer 10 FMK zegels per kilo  veel 
andere hogere waarden  zeer hoge cataloguswaarde  de allerbeste kilo ooit 
door de Finse PTT geleverd 60,— 

FINLAND  postverzegeld 1976  de nieuwste kilo  met een nog veel hogere 
cataloguswaarde  zeer veel nieuwe hogere waarden 74,50 

HONGARIJE  postverzegeld 1978  met waardevolle bijlagen van een gegaran
deerde cataloguswaarde van 250 Michel Mark  minstens 200 hogere waarden 
van gelegenheidszegels  blokje e d 

HONGARIJE  postverzegeld 1979  de nieuwste kilo met een enorme hoge 
bijlage van ruim MM 1 000,— aan hoge top waarden en blokjes, e d 

NOORWEGEN POST 1978 de nieuwste kilo  met hogere en topwaarden, iets 
buitenland 

POLEN  postverzegeld 1978  de nieuwste kilo met veel grootformaat  hogere 
waarden  mooie kilo 

POLEN  'SUPER LUXES'  met veel zegels op afgesneden FDC  blokjes en series 
 pakketstroken met veel hogere en topwaarden 

PORTUGAL  postverzegeld 1979  geweldig mooie kilo met veel grootformaat 
gelegenheid/gedenk zegels voor hogere en top waarden van portugal, in deze 
kilo komen ook zeer veel hogere waarden voor van buitenlandse postpakket 
frankermgen 2 kg PAKKEN 

ZWEDEN  door de Finse posterijen verzegeld  door de buitenlandse frankerm
gen bijna uitsluitend hogere en topwaarden  zeer hoge cataloguswaarde 

DEZE KILO KUNT U ALLEEN TEL OF SCHRIFTELIJK BESTELLEN GEEN GELD 
OVERMAKEN S V P  WACHTLIJST VAN CIRCA 2 MAANDEN  prijs ± 

ZWEDEN POSTVERZEGELD 1978  de nieuwste kilo  met een zeer hoge catato
guswaarde  met iets interessante buitenlandse frankeringen 

ZWITSERLAND  postpakketkaart resten  hogere waarden  gebouwen en evan
gelisten 

COMPLETE POSTPAKKET KAARTEN  nieuwe voorraad  echt iets voor de 
liefhebber door de zeldzaamheid  alle kaarten zijn verzonden van Duitsland 
naar Spanje dus hoge frankering  circa 250 kaarten 

COMPLETE POSTPAKKET KAARTEN  nieuwe voorraad  echt iets voor de 
liefhebber door de zeldzaamheid  verzonden van Zwitserland naar Spanje 
leuk aantal hoge frankeringen 20 Frank en andere hogere waarden 

UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS 
BELGIË 3  geweldig mooie kilo gelegenheid/gedenkzegels 
BRITSE GEMENEBEST 3 A  super kwaliteit met hoofdzakelijk zegels van 

kleinere landen  uitsluitend groot formaat gelegenheid/gedenkzegels 
van BOTSWANA  CYPRUS  GUYANA  MALAWI  MAURITIUS 
SEYCHELLEN  SWAZILAND  WESTINDIE  enz  met zegels van 30 
yvert fr per stuk 

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

COLUMBIA 3  geweldig mooie grote zegels  goede sortering  veel 
luchtpost 

DENEMARKEN 3  geweldige mooie sortering met de nieuwste gelegen 
heid/gedenkzegels  met hogere waarden 

DUITSLAND 3  'Bundespost/Berlin'  mooie grote sortering van oudere 
en de laatste nieuwe uitgaven vee l rondstempel toeslag  Europa
zegels 

ENGELAND 3  gelegenheid/gedenkzegels met de laatste nieuwe  zeer 
goede sortering  veel complete kerstseries  deze partij is geweldig 
mooi  met 1 £ zegels (2V2 kilo 180,) 

ENGELAND 3 A  goede sortering gelegenheid/gedenkzegels  met de 
nieuwste kerstzegels 

FINLAND 3  Gelegenheidszegels maar ook met de betere gedenkzegels 
 en zoals normaal bij Finland bijna allemaal met rondstempel  speci
ale aanbieding (2V2 kilo 145,) 

FINLAND 3 A  pracht sortering gelegenheid/gedenkzegels  veel nieu
we uitgaven  minstens 20 complete series toeslag per kilo  veel 
hogere waarden Europa  meer zegels dan normaal per kilo 

GEMENEBEST 3  een enorme sortenng uit de gemenebest landen 
met zelfs de moeilijk verkrijgbare landen erin zoals bv Mauritius 
Jamaica enz  veel hogere waarden 

IERLAND 3  geweldig mooie moderne sortering gelegenheids/gedenk
zegels  met hogere waarden 

INDIA 3  uitsluitend groot formaat gelegenheid/gedenkzegels van India 
 mooie grote sortering met de nieuwste zegels  enige zegels van 
Bangladesh  en betere zegels 

ITALIË 3A  op dun papier, dus zeer veel zegels per kilo  geweldig mooie 
gelegenheid/gedenkzegels  veel hogere waarden 

ITALIË 3  mooie sortenng gelegenheid/gedenkzegels  op kaartresten 
met schilderijenzegels en hogere waarden (2i/2 kg 175,) 

JERSEY 3  Uitsluitend grootformaat en gelegenheid/gedenkzegels 
met enige zegels van 'Isle of Man'  Guernsey is mogelijk  voor een 
dergelijk moeilijk verkrijgbaar gebied een fantastisch mooie sortering 

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

SCANDINAVIË 3  prachtige sortering  veel modern  met zegels uit 
Denemarken  Finland  Noorwegen  Zweden  IJsland e d met veel 
betere zegels  met compl series toeslag 

USA 3  pracht sortering  vee) nieuwe uitgaven  en betere luchtpostze
gels  op licht papier 

USA 3 A  goede sortering gelegenheid/gedenkzegels met luchtpost 
op licht papier 

WERELD 3  een geweldige sortering gelegenheid/gedenkzegels uit cir
ca 30 landen  met motief en hogere waarden 

WESTEUROPA 3  door de vele landen die hierin vertegenwoordigd zijn 
een zeldzame grote sortering  hogere waarden van veel landen 

IJSLAND 3  een goede sortering gelegenheid/gedenk zegels  hyper
modern met enige hogere waarden 

ZWEDEN 3  gelegenheid/gedenkzegels met enige hoge waarden 
goede sortering 

ZWITSERLAND 3  pracht sortering gelegenheid/gedenkzegels  met 
Europa  met zeer veel Pro Patria/Juventute zegels ook compl series 

ZWITSERLAND 3 A  mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels  met 
Europa  veel zegels per kilo  geen Pro Patria/Juventute 

ZWITSERLAND  Pro Juventute/Patria  uitsluitend toeslagzegels  ook 
compl series  geweldig mooi  sortering van de laatste jaren 

A kilo 
39,50 

59,60 

142,50 

102,50 

34,50 

60,— 

385,— 

350,— 

147,50 

95,— 

167,50 

kilo 
149,50 

48,75 

23,75 

23,75 

46,75 

22,50 

185,— 

40,— 

85,— 

85,— 

175,— 

79,60 

42,50 

21,50 72,60 

33,75 125,— 

28,— 

33,75 

40,50 

51,25 

21,50 

75,— 

20,— 

32,50 

26,— 

23,76 

31 ,— 

144,76 

26,— 

55,— 

41,26 

147,50 

99,50 

125,— 

152,50 

196,— 

76,50 

289,60 

69,— 

120,— 

92,50 

57,50 

85,— 

110,— 

565,— 

89,50 

210,— 

155,— 

576,— 

Geen portokosten  wel een mooie en goed verzorgde FILATELIST1SCHE FRANKERING  geen bestelling onder de 30 gulden s.v p 

r%v*r-r^wm.tmm^\.^ r^^^t^^-m^^^^» ■ ■ ■ > « « i « n v > Bovenstraat 286A  ROTTERDAM  IJSSELMONDE 
B R E D E N H G F  P O S T Z E G E L I M P O R T Tel. (OIO) 826725  na e uur 82165O  Clro 533984 

ledere dag geopend van 9 tot 6 uur, zaterdags van 9 tot 5 uur. 
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 accepteren girobetaalkaarten en bankcheques. 

BONUS  bij bestellingen boven 50  100 of 150 gulden ontvangt u GRATIS aan cataloguswaarde 50  100 of 150 Yvert frank in 
complete series/ of hoge en topwaarden. Dus boven en bij elke 50 gulden bestelling 50 Yvert frank GRATIS. 

De betere kilo's voor de handel  voor de verzamelaar  voor de specialisten  voor de boekjesplakker  voor de ruilbeursbezoeker  e.d. 
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Branden inbraakveilige kasten 
^ van Rosengrens 

• Het brand en inbraakwerend 
opbergen van uw kostbare 
verzamelingen en bezittingen. 

• Getest door het Zweedse Nationaal 
Test Instituut, 60 minuten bij 
1000 oc. 

• Moderne uitvoeringen afwerking. 
• Leverbaar in diverse afmetingen. 
• Geperfectioneerd slotsysteem. 
• Voor elke situatie heeft Rosengrens 

een passende oplossing. 

kluisdeuren • safeloketten • brandwerende kasten 
• Inbraakwerende kasten • datasafes 

Ook elektronische beveiliging mogelijk, 

inbraaken brandwerend vanaf f 1.500,

Voor nadere vrijblijvende informatie 1 
betreffende brandwerende en ■ 
inbraak en brandwerende kasten | 
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Rosengrens 'n Zweedse naam van wereldfaam 
Rosengrens Benelux B.V. 

Keizersgracht 560562, 1017 EM Amsterdam  telex 14648, Tel: (020)256944 

dual 
POSTFRIS ALBUMS Ook verkri jgbaar bij uw 

handelaar ter plaatse 

VOORDRUKTEKSTEN VAN HET NIEUWE SAFE DUALSYSTEEM 
Bestelnr Inhoud Aantal bladen 
2108 Nederland 1852 1944 32 
2109 Nederland 1946 1960 22 
2110 Nederland 1961 1978 52 
2110B Nederland 1971 1978 26 
Bladen voor postzegelboekjes 
735 Bladen voor 10 boekjes (zwart) 
725 Bladen voor 10 boekjes (wit) 
825 Bladen voor 5 boekjes (transparant) 
Bijpassende ringband om de inhoud in te plaatsen 
704 Luxe uitvoering in gewatteerd plastic leverbaar in de volgende kleuren 

Wijnrood rielderrood donkerblauw zwart en donkergroen 
775 bruin 776 zwart 777 wijnrood 
807 Skai Bordeaux rood 808 tabak 809 besctiuit 805 donkerblauw 806 groen 
Biipassende cassette voor het opbergen van de r ingband 704 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de r ingbanden 805/9 775/7 / 16 50 
Van de Europa landen SAFE albums voorradig Vraag gratis SAFE folder Het bestelde 
wordt u op zicht gezonden zonder verplichting tot kopen Levering franco boven / 50 00 
Importeur voor Nederland POSTZEGELHANDEL J VAN MASTBIGT 
Botersloot 18A en 20A 3011 HG Rotterdam Tel (010)143580 Giro 661478 

Pnjs 
ƒ 54 50 
/ 3 7 50 
/ 8 9 -
/ 4 5 50 

/ 2 35 
/ 2 35 
ƒ 1 90 

ƒ 2 5 - -
/ 28 50 
ƒ 36 — 
ƒ 15 75 

TAXATIES TAXATIES TAXATIES 
Wi| verzorgen voor u deskundige taxatierapporten voor 

VERZEKERINGEN 
SUCCESSIERECHTEN 
LIQUIDATIES 

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

Taxafce/tosfen 
1/2% der »/aarde en 50 et per km, 
minimumbedrag ƒ 65,— 
Courtagekosten bij bemiddelingen 5% 

BIJ advies resp opdracfiten tot aan-verkoop courtages vgs afspraak 

Phil, makelaar-taxateur H. KUIPERS 

\s,.. y Wierdensestraat 31 - Almelo - tel 05490-15461 

Zwitserland - Liechtenstein -
Oostenrijl< - U.N.0. 

1ste kwaliteit postfris ongebruikt gebruikt, FDC 

basis van 6 5 % Yvert/Michel af Zorgvuldige 

behancjeimg van mancolijsten Komplete 

jaargangen Gratis prijslijst wordt op aanvraag 

toegezonden 

Hans P. Walser 
Postfach 1077, CH 8121 Benglen Zwitserland 

5 
6 
23 
28 
43 
47A 
80 
89 
95 
99 
101 
103 
105 
131 

NEDERLAND gebruikt: postfris: (nrs. N.V.P.H,) 

18,75 
176,— 

8,25 
52,50 
33,75 

385,— 
2050,— 

4,70 
15,50 

117,— 
2150,— 

9,40 
260,— 
390,— 

136 60,— 
142 14,75 
196 33,— 
203 3,90 
207 26,— 
216 2,30 
218 6,90 
228 28,60 
243 56,— 
247 76,— 
267 2,40 
264 47,— 
277 10,70 
282 20,— 

304 4,60 
319 8,— 
348 62,50 
349 62,60 
371 95,— 
462 2,90 
514 4,30 
537 40,— 
666 27,75 
667 21,60 
600 16,60 
645 31,50 
675 46,— 
888 8,— 

82 3 62,60 
106 9,50 
110-3 37,50 
136-8 630,— 
141-3 46,— 
169-76 19,50 
199-02 63,— 
208 11 47,— 
226-8 99,— 
238 9 192,50 
244-7 490,— 
257-60 272,— 
283-6 112,60 
332-45 50,— 

366 73 315,— 
392-6 12,50 
428-42 38,25 
474-89 320,— 
508-12 17,— 
556 60 178,— 
578 81 70,— 
592-5 215,— 
666-70 38,— 
731 5 20,— 
752 6 26,— 
802-6 8,75 
886-8 24,— 
978-82 21 ,— 

Levering zolang de voorraad strekt Franco verzending boven ƒ 175,— opdracht 

Postzegelhandel P. NIEUWELINK 
Postbus 349,3760 AH Soest Telefoon 02155-13706 

Postgiro 438590/AMRO-Bank 482259973 
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Uw collectie onderhands verkopen ? ? 
Och, er zijn veel wegen welke naar Rome leiden. 
Laat Uw collectie veilen door de firma die reeds ruim 40 jaar lang heeft bewezen Uw vertrouwen waardig 
te zijn. 
Wij organiseren regelmatig internationaal gerichte veilingen, waarbij Uw waardevol bezit wordt verkaveld 
en verkocht voor de hoogst mogelijke prijs. 
Vraagt advies aan: 

POSTZEGELVEILING VAN AMELSVOORTB.V. 
Directie: J. Th. Hoes, Beëdigd Makelaar/Taxateur 
Postbus 3106 - 5003 DC Tilburg - Tel. 013-421776 

KA- BE 
KLASSE BETER 
Inlichtingen, gratis prijslijst en proefblad bij de 
IMPORTEUR VOOR NEDERLAND 
FIBO B.V. - KAATSHEUVEL, Postbus 99, tel 04167-2152 

Gevraagd 
door 

verzamelaar 

COUR DE JUSTICE NR. 27 TOT 34 
in vel len of blokken van 4. 

Genegen o m goede prijs te betalen. 
Ook wel rui len tegen andere waarden. 
TELEFOON 05120-11727 

DORDTSE POSTZEGELVEILING (sinds 1962) 
Regelmatig veilingen. Laagste veilingkosten. Vlotte afrekening. 
Voorschot renteloos. Vele referenties. 
Goed materiaal steeds gevraagd. Inlichtingen vrijblijvend. 

Diepenbrockweg 174 - 3314 CC - Dordrecht. Telefoon 078-40733 

Postzegel- en muntenhandel 
'ARIADNE' lid 

N.V.P.H. eig L en K Gerritzen 
Heisteeg 6 / bi] Spui - Amsterdam-c 
iel 020-250492 
Verzorging van nieuwe uitgiften in abonnement alsmede ruime voorraad 
N.O.G. en FDC's LET OP ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN Bijv no 101, iets 
minder mooi voor ƒ 1050,- Tevens beschikken wij over restant partijen 
buitenland Bezoek onze stand op de Amsterphila m de rai. 

31 VERSCHILLENDE 
SKANDINAVIË KATALOG!? 
Inderdaad, doch u heeft ze echt met allemaal nodig, maar wij 
zijn wel de enigen die ze alle 31 kunnen leveren' 
De 1979/1980 edities kunnen nu reeds worden besteld, doch 
uitsluitend bij vooruitbetaling op postgiro 1942747, onder 
vermelding van bestelnummer(s). Franco toezending uit 
voorraad, dan wel direkt na ontvangst onzerzijds 

1 
2 
3 
4 

35 
b 
6* 
/* 9 
»a 

lU* 
11* 
12 
13* 
14* 
1b* 
16* 
1 / * 
18 
36 
19 
20* 
22* 
23* 
24* 
28* 
29* 
34* 
33* 
3 1 * 
32* 

FACIT SPECIAAL - meer dan 650 biz 
LILLA FACIT-hoofdnummers- in kleur 
AFA SKANDINAVIË 
BOREK SKANDINAVIË 
MICHEL SKANDINAVIË 35a 1980 (nov) 
AFA DENEMARKEN-hoofdnrs - ink leur 
AFA SPECIAAL DENEMARKEN (1976) 
DEENSE NUMMERSTEMPELS/Mickel 
NORGESKATALOGEN Noorwegen/speciaal 
idem - m kleur - hoofdnummers 
Noorse postw stukken/Soot-Ryen (1972) 
Noorse fisk zegels/Soot-Ryen (19721 
SFF ZWEDEN SPECIAAL 
SFF Stempelkatalogus (1976) 
SFF Gelegenheidsstempels (1976) 
SFF Stempels op Oscarzegels (1976) 
CONTENTA-Zweedse stadsstempels (1978) 
GAKA Zweedse Postw stukken 
NORMA Finland Inkleur 
LAPE-Finland 
ISLEN2K FRIMERK 1 - IJsland speciaal 
GROENLAND SF/Wowern Pakke Porto 
idem, Thule gespecialiseerd 
idem, Postzegels sinds 1938 
Idem, Stempels sinds 1938 
FAROER SF/Wowern Zegels en Stempels 
idem, Vrachtlabels 
GROENLAND/FAROERidem,sluitzegels . 
FROST- Deens West Indie (1978) 
ALBUMA Kerstzegels Skandinavie 
MENMARK idem, gespecialiseerd 

zw 
zw 
de 
du 
du 
de 
de 
du 
no 
no 
no 
no 

zw/en 
zw 
zw 
zw 
zw 
du 

fi/en 
fi/zw 
ic/en 

en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
de 
de 

sep/okt 
vrd 

aug/sep 
okt 
vrd 

aug/sep 
vrd 
vrd 

aug/sep 
vrd 
vrd 
vrd 

jun/jul 
vrd 
vrd 
vrd 
vrd 
vrd 

jul/aug 
jul/aug 

dec 
sep/okt 
sep/okt 
sep/okt 
sep/okt 
sep/okt 
sep/okt 
sep/okt 

vrd 
vrd 
vrd 

*verschijnt met jaarlijks Event 1979/80 ed 

30, -
20 , -
16,-
12,-
12,-
16,-
28 , -
10,-
24 , -
10,-
15,-
20 , -
7 4 -
15,-
10. -
18,-
48 , -

9 , -
14, -
14, -
25 , -
17 , -
16 , -
14, -
17,-
16,-
15,-
12, -
23 , -
12 , -
2 4 , -

vrijbl 

-
-+ 

-
_ 
-+ 
-+ 
-+ 

~+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 

+ 

DEZE AANBIEDING GELDT TOT 1 SEPTEMBER 1979 
Ook levering van andere filatelistische publikaties over Skandinavie. 

Voor geïnteresseerden is een prijslijst met meer dan 140 titels verkrijgbaar 

SCANDINAVIAN INTERNATIONAL PHILATELY 
POSTBUS 8042 3009 AA ROTTERDAM 

AUTOMAATBOEKJES EN COMBINATIES 

Een gevarieerde keuze voor beginner en specialist. 
Kwaliteit (kaftjes en zegels) tegen de laagste prijzen. 
Een greep uit de aanbiedingen van de prijslijst: 

1H f 33,— 
I M x ƒ 80,— 
IMz / 120,— 
2H ƒ 45,— 
2Mx f B C -
3ijD ƒ 16,— 
4ijD ƒ 16,— 

5 ƒ 1 1 , — 
6A / 27,— 
6d ƒ 70,— 
6e ƒ 27,— 
6FFp/ 14,— 
7 A ƒ 14,— 
8A ƒ 26,— 

SaF ƒ 34,— 
Bb ƒ 26,— 
Sc ƒ 65,— 
8cF / 65,— 
9A ƒ 55,— 
9a F ƒ 25,— 
9d ƒ 190,— 

9dF / 1 5 0 , — 
9e ƒ 155,— 
9eF ƒ225,— 
9F / 230,— 
9FF / 190,— 
9gF ƒ 95,— 
lOA ƒ 27,— 

H A ƒ 58,— 
12A ƒ 50,— 
13A / 75,— 
14A ƒ 23,— 
15A ƒ 22,— 
16A / 7,— 
17A ƒ 16,— 

Alle hoofdnummers vele telblokken en variëteiten voorradig. 

- nieuw 22c blauwe strip/streepje tekst ƒ 10,-
- nieuw 23a losse inhoud ƒ 40,-
Boekjes Suriname 14x ƒ 66,-
BoekjesNederl. Antillen 6x ƒ 25,-
Set combinaties Suriname ƒ 140,-
Set combinaties Nederl. Antillen ƒ 145,-
Set combinaties Nederland ƒ1.600,-

Bij bestelling referentie of telefoonnummer vermelden. 
Vraag gratis prijslijst of bestel bij: 

A. SAUERBIER 
Pb 96858 2501 JG DEN HAAG 070-242323 
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Wij zijn gespecialiseerd in USAblokken luchtpost en complete jaaru 

Wij gebruiken 
boreknummers 

Blok 1 dagprijs 

P£ r 1 per 3 
Blok 2 115,50 107,— 
3 100 ,— 92,40 
4 58,50 53,90 
5 86 
6 33 

— 80,— 
— 28,60 

7 10,40 8,80 
8 26,40 2,20 
9 4,10 3,30 
10 10,50 9,70 
11 0,55 0,50 
1215 55  5 2 , 

16 3,75 3,20 

Precancels 
1157 129versch. 
1256 108 versch. 
1290 125 versch. 

POSTBUS 

172,50 
137,50 
132,— 

8902 

HANDELARENAANBIEDING 
Airmatls per i 
358 440,— 
380 104,50 
400 51,50 
401 65,— 
450 66,— 
500/06 93,50 

Boekje per 10 per 100 
Abook 13,20 11,55 

Setenants per l per 10 
86972 8,10 7,50 
93031 9,35 8,50 
95160 20,— 18,70 
97578 15,50 14,20 
98689 22,— 20,25 
99902 4,40 2,75 
101215 4,95 4,40 
101720 9,70 8,80 
101720 A 17,85 17,— 
102324 1,90 1,50 

103740 3,60 2,75 
104647 1,10 1,— 
105255 2,75 2,45 
106265 0,55 0,50 
106972 2,45 2,10 
107982 2,45 2,10 
10961105 6,60 5,— 
110912 2,45 2,10 
113744 5,50 4,95 
114548 2,45 2,10 
115052 2,75 2,45 
117578 2,75 2,45 
117980 1,10 0,95 
118285 2,75 2,45 
118788 1,10 0,95 
119799 2,— 1,75 
120352 55,— 51,70 
127881 2,45 2,10 
128285 2,45 2,10 
129497 2,45 2,10 
130003 2,45 2,20 
130508 2,45 2,20 

132627 1,65 

Jaaruitgaven zonder 
blokken 

itgaven postfris 

1,40 

Prijs per 10 Jaaruitgaven 
1945 
194647 
1948 
194950 
195152 
196354 
1955 
1966 
1957 
1958 
1959 
1960 
196061 credo 
1961 
1962 
1963 
1964 

1 Stampcorner Baneke B. V. i.o. 
■ ■ ■ ■ ■ i ^ ^ ^ r " ' ' s p Ë c i A L I Z E D IN KILOWABE FOB 

J 
COT.T,EC!TOHS 

19,60 
20,— 
47,50 
28,85 
31 ,— 
28,— 
20,— 
21,75 
26,75 
42,— 
36,75 
70,— 
21,25 
26,75 
34,25 
3 1 , — 
39,85 

1006 JC AMSTERDAM  TELEFOON 020  13 83 97 

1965 46,75 
1966 43,50 
1967 41,25 
1968 63,60 
1969 49,76 
1970 met blokken 210,— 
1971 met blokken 118,— 
1972 met blokken 115,50 
1973 met blokken 137,50 
1974 met blokken 147,50 
1975 met blokken 134,50 
1976 zonder blokken 118,80 
1977 met blokken 152,— 

(Prijzen onder voorbehoud) 
Minimum orders ƒ 100,-
Onder dit bedrag worden 
geen orders in behandeling 
genomen. 

Betaling: binnen 8 dagen 
na ontvangst der zegels. 
Prijzen: zijn exi. 
portokosten en 4% BTW 
Eveneens alle nieuwe 
uitgaven direct leverbaar 
tegen 15% boven 
nominaal. 

_ LIQUIDATIE VAN EEN VOORRAAD POSnEGELS _ 
Deze heel speciale aanbieding is bestemd voor een groot aantal verzamelaars en 

handelaars in vele landen. 
Wilt u werkelijk een heleboel geld besparen? Bij onze voortdurende jacht naar de beste en 
goedkoopste aanbiedingen over de gehele wereld hebben wij weer een gehele handelsvoor
raad kunnen kopen Dit stukje geeft u de mogelijkheid tot de goedkoopste postzegelaankoop 
van het jaar Wij verkopen de gehele voorraad in waardevolle liquidatie-pakketten tegen een 
fractie van de dagwaarde Leest u de advertentie maar eens. U zult ongetwijfeld verbaasd 
zijn dat al de beschreven zegels (catal.waarde meer dan 700,- D.Mk.) tegen de prijs van 
slechts ƒ 39,65 verkocht worden Elk pakket bevat vele hoge waarden van populaire verza-
meigebieden motiefzegels postwaardestukken blokken en ongesorteerde zegels en series 
van b v 6.80, 8.—, 22 50, 30,00 en 45 00 D Mk catalog us waarde 

Postfrisse zegels, cat.waarde 450,- ä 500,- D.Mk. 
Het pakket bevat postfrisse zegels van Europa met een cat waarde van 450,- é 500,- D.Mk. 
WIJ kunnen daarbij een gezochte waarde van Berlijn noemen (Michel 8 - fVIk ) Postfrisse 
weidadlgheldszegels van Oostenrijk 1933/7. Mi.Mk. 6 25 Bovendien vele interessante 
zegels - o a kostbare hoge waarden - zodat in elk pakket bij elkaar postfrisse zegels van 
Europese landen te vinden zijn met een catwaarde van 450,- é 500,- D Mk . dus meer dan elf 
maal de prijs die u betaalt 

Gezochte hoge waarden 
Het pakket bevat vele hoge waarden uit populaire verzamelgebieden B v Duitse Bondsrepu
bliek, Engeland. Ierland, Italië, Groenland en Denemarken O a een 5,- D.Mk. uitgave van de 
Bondsrepubliek, cat w 2,50 Mi Mk , 1 £ zegels van Engeland en Ierland 11,30 Mi Mk Een 
interessante Engelse stakings-uitgave. normale winkelprijs 5 - D Mk 
Bovendien gezochte hoge waarden uit andere landen met een totale cat waarde van meer 
dan 130,- D.Mk., b v zegels van 2.50, 3 75 en 6 - D Mk per zegel Een 10.- Kr waarde van 
Denemarken Hoge waarde van Groenland en speciale kaart uit de Faroer. gestempeld op de 
laatste dag dat de Deense postzegels daar nog geldig waren Normale prijs D Mk 5,- Verder 2 
oudere uitgaven van een voormalig koninkrijk, 13,40 Mi Mk 

Waardevolle motiefzegels 
Waardevolle en fraaie motiefzegels O a een complete Europese Olympiadeserie cat.w. 
22,50 D.Mk. Interessant blok van een postzegeltentoonstetling. 6 00 Mi Mk Postfris blok van 
een voormalige Franse kolome, cat waarde alleen al 30,- D.Mk. Europeese ruimtevaart-
zegels, cat w 7,50, met nog vele honderden andere ongesorteerde zegels, met kans op een 
unieke en boeiende vondst 

Gratis - extra korting 
Als u dit pakket binnen de vijf dagen bestelt ontvangt u een prachtige 
tentoonstellmgs-nadruk van een klassieke zegel van Denemarken uit 1851 Het 
origineel staat genoteerd voor 5.500,— D.Mk. Maar bij bestelling binnen de vijf 
dagen ontvangt u deze tentoonstellmgs-nadruk helemaal voor niets. Bestel dus 
nog vandaag' 

Totale cataloguswaarde: 700,— D.Mk. 
WIJ garanderen dat de totale cataloguswaarde van dit pakket tenminste 700,- D.Mk. be
draagt Het leeuwedeel van de zegels komt uit Europa. En het is met minder dan sensatio
neel dat WIJ al deze zegels bij elkaar kunnen leveren voor een llquidatleprijs van slechts 
ƒ 39,65-dat IS slechts ongeveer 5% van de cataloguswaarde Franco bij vooruitbetaling Als 
u de voorkeur geeft aan rembours dan betaalt u het porto zelf 30 dagen recht tot teruggave. 
Inhoudsopgave wordt bijgesloten Een werkelijk bijzondere gelegenheid een voordelige koop 
te sluiten Bestel daarom vandaag nog, voor het pakket uitverkocht is Bestelnr. 418/D. 

Speciale aanbiedingen: 
Besparing van 25,- D.Mk. op het Europa-miniatuurveiietje van het Eiland Man 
1976. 
Volledige sene in velletjes (18 zegels) 85 00 Mi Mk Onze prijs ƒ 60,- Bestelnr 
D/232 
71 verschillende complete series van Hongarije 
Ongeveer 205 - Mi Mk Onze prijs / 87,- Bestelnr D/229 
51 verschillende complete series van Roemenië. Bij elkaar ongeveer 150,-
Mi Mk Onze prijs / 42,50. Bestelnr D/230 
Circa Vi kg afgeweekte plaatjeszegels 
Ongeveer 4000 verschillende U betaalt slechts ongeveer 2 Pf per zegel Speciale 
prijs slechts ƒ 87,-. Bestelnr D 71/1 

«IIIIliE^ 
Lid van de P.T.S., London. 

Briefmarkenhaus 
Fredensgade 20 
DK-8000 Aarhus C 
Denemarken 
Postgiro: 
Arnhem 2999576 
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KLEINE ANNONCES 
alleen voor abonnees 

Zie de bon elders in dit blad. 
Brieven onder nummer sturen aan 

PHILATELIE, 
Postbus 1, 3740 AA BAARN 

NB. Wilt u niet vergeten uw naam, 
adres, woonplaats en evt. telefoonnum
mer in de vakjes in te vullen en als adver
tentieruimte mee te tellen! Ook punten, 
komma's en andere leestekens hebben 
recht op hun eigen vakje en moeten dan 
ook ieder apart in een vakje ingevuld 

worden' 

Aangeboden 
Te koop aangeboden tegen goed bod 3000 
boekjes 6fFq (ook per 100) 
Brieven onder No P 534 van dit blad 

Rep. Gabon. Geheel kompleet 1959/1976 
Yvert 3400,- frc in postfns album Prijs 
slechts ƒ 750,-Tel 01890-8978 

Vaticaan LP 20-21 pfr/Oostenrijl( -I- D. 
Reicli betere exempl (25-35 et p-fr) Tel 
05232-1825 Zoek Oostenrijk klass op 
stemp De Weerd Sport! 5 HARDEN
BERG 

Aangeb. No's 1, 2, 4, 13, 16, 28, 41 , 90 
t/m 99 en 104 mooi gebruikt in een koop 
ƒ 900, - C Lenten, Bakelbos IA Culem-
borg Tel 6481 

Postz.h. 'De Veluwe' A'doorn, Nieuwstr 
54 Tel 055-216281 Aanb oude 
ans krt + br -t- st uw dorp/streek -t-
munten Gevr Ans krt Ned + bt 

Ontvang gratis 25 spaanse postzegels plus 
prijslijst. Schrijf Roy Benschop, Beukels-
dijk 9a, 3021 AA Rotterdam 

Tegen 70% NVPH 79: voor ± 90% post
fns zonder plakker Nw. Guinea compl 
met untea + port ca ƒ 600,- en Ned. An
tillen 1949/1976 bijna compleet ca 
ƒ 525 , - samen in Lindner-cassette Suri
name 1949/1975 bijna compleet ca 
ƒ 8CX),- aanbiedingen onder no /P 527 van 
dit blad 

Nieuw potentieel verzamelgebied: oude 
aandelen Gireer ƒ 10,- naar 3099173 
t n v L Bogers, Oude gr 183, Utrecht U 
ontvangt schitterend gegrav exemplaar en 
prijslijst franco thuis 

Blok verkade met verschoven tekst waar
van een met een streep in de kraag voor de 
hoogst biedende D de Vries, Aurora 52, 
Hoogezand Tel 05980-22549 Bod boven 
ƒ 1500,-

Postfris Oost Europa Mongolië, motieven 
01 sp V d Hele wereld West Europa van
uit verz met pi 30 et p Yv fr Stuur 
mancolijst aan G Borst, Postbus 187, Hui
zen NH 

Amerika vanaf 1945 vrijwel compl catw 
ƒ 1350,- 99% pfr m Davo cristal album 
Hoogste bieder krijgt bericht Zimbarse 
Zuidwendingerweg 12 Nieuwe-Pekela, tel 
05978-3109 

Toeslagzegels Bund -I- Berlijn 40 st ge-
mixed kosten ƒ 11 , - -t- prijslijst gratis 
S N Hemmes J v Nassaustr 18,Zwijn-
drechl Giro 2437828 

Amphilex '77 blok 10 x ƒ 32,50, idem 
FDC ƒ 39,00 Regina 10 gld op wit papier 
(voor '76) mooi gebr 10 x ƒ 4 2 , - Idem 
op grauw/bruin pap (onder U V ) 
10 X ƒ 3 1 , - Bet per giro 3180125 t n v 
de Vnes/P P Producties Vredenburchstr 
27, Breda 

500 vers. zegels ƒ 15,00 door storting op 
giro 1889687, ook div landen rest Hier 
bellen tel 010-298483 C TiUemans Ver-
boomstr 105c R'dam 

Div. O. Europa op mancolijst tos en se
ries ƒ 0,20 gebr en ƒ 0,28 ongebr per 
Yvert-frank F v Elsdingen, Koningslaan 
2, Amsterdam 

Bund/Beriijn 100 toeslagzegels ƒ 27,50, 
100 versch grootf bund ƒ 9,00 R v d 
Brugghen, R Feithstr 23 Rotterdam giro 
2160263 Porto vrij 

1 kg USA (6000 st) ƒ 14,- franco, 100 
Xprsch Britse kolomen pfr ƒ 7 , - D Ver-
weij Ravellaan 85, Utrecht Giro 2498738 
Prijslijst op aanvraag 

Pracht verz. Ned. van part. vrijwel geh 
postfns erg volledig veel blokk k wr 
nvph 10 000 in een koop Lijst opaanvr C 
V RavesteijnH v H 01747-2471 

Olympiade, Rusland steden I ƒ 36.00, deel 
11 ƒ 24,00, deel III ƒ 24,00 Giro 1220113 
I n V J H Schorfhaar, Hengelo ov bij 
vooruitbet franco 

Spanje, postfns 1957 t/m 1978 series of 
compl jaren Enige series thans uitver
kocht Wie nu kan kopen doet verstandig 
Hogere prijzen m aantocht Mijn voorraad 
IS niet eindeloos Dus schrijf A v Eek 
Sparrendal 430-3142 Maassluis, tel 
01899-16758 

Compl. set COMBINATIES UIT AUTO-
MATENBOEKJES ƒ 1550,- 80% catw 
p fr luxe Betaling na ontvangst J Froger, 
Nassaulaan 4, Leusden 033-40517 

Automaatb. Ned. ± 70% cat R/H ook 
telbl BIJV 3 yT ƒ 3 5 , - saT ƒ 24,- , 5T 
ƒ 3 2 , - 9cFT ƒ 265 , - Prijslijst (port bijv ) 
bij Dijkstra, Klaproosstr 78, Alphen a/d 
Rijn (tel 01720-22704) 

Van part.: Verz Ned + overz geb in 7 
Steckalbums Vele goede zegels Cat w 
ƒ 16 000,- , vraagprijs ƒ 12 000, - Brieven 
onder nummer P 528 van dit blad 

Ned., Sur., Ant., Indie, Indon., etc. Vele 
koopjes' Vraagt prijslijst' Ook FDC Fa 
Verboom, Walstr 28, Vlissingen De Spe
ciaalzaak van Zeeland' 

Van part. coli. ItaUe 1851-1976 w o LP 
ca 100 000 Yvert frs prijs ƒ 8500,-pracht 
kwaliteit tel 02507-5441 

Ik wil mijn zegels o a Ned. LP 12, ruilen 
voor oude poppen, ook celluloid, merk 
schildpad, oude camera's 01717-62'70 

Sehr bod gevr op a. 100 X Ned. 1137 
t/m 1141; en b. 100 X Ned. 1141. Te 
bevr onder nr P 529 van dit blad 

Ned. Maandbl. Fil. 1932-33, 1937-72, 
een koop ƒ 250,- Mijn stokp 1947-72 een 
koop / 130,- Alles ingeb Iel 020-122197 

Niet dralen, nu bij H J Otte, Hunzelaan 
5, Zwolle Tel 42823 'n prijslijst pfr 
Guernsey, Jersey, Man vragen'" 

Bod gevr. op Philatelie jaarg. 1948 t/m 
1977 Jaarg. 1948 t/m 1958 ingeb. Garde-
ren, tel 05776-452 

Ned. en Overz. geb pfr m en z plakker, 
compl vanaf '58 en vele nummers daar
voor + FDC's Ned Cat w '77 ƒ 4950,-
voor ƒ 4000,-tel 05987-13953 

Nederland 1867 stempels, zegels op stuk 
etc Drs H Buitenkamp, Reider AE 10, 
9642 KC Veendam, tel 05987-15501 

Van partic. grote verzameling W Europa 
xxx.xx en o uitst kwalit tel 01717-3992 
na 18 00 uur 

Rusl. gebr na 1960 25% v d Yvert wrd 
Tevens voor 1960 tekoop gevr v d Steen, 
V Wassenaerstr 11, IJmuiden 

Bod gevraagd op 10 gulden goudz f Wil
lem koning der Nederlanden 1840 Brieven 
onder nummer P 532 van dit blad 

IJsland Yv. nr 413 pf vel v 25 1000 Fr a 
ƒ 100,- -I- porto Giro 2593562 t n v L 
Savelberg, postbus 9, 6320 AA Wijlre 

W. Europa 550 versch ƒ 23,75 (50% grf), 
300 versch grf ƒ 17,50 Giro 1324692 P 
Boers, W de Withstr 21, Best 

Doubletten: (veel W Eur gr f ) ƒ 10,-
voor 500 Giro 3482118 t n v A de Pag-
ter, Drostendreef 41, Den Haag 

Aangeboden Cour Internat, de Justice 
20-24 postfns z pi ƒ 3400,- Idem 
Luchtp 12-13 /1250 , - Brieven onder no 
P 520 van dit blad 

250 gr Papvrij missiewaar met gelegenh/-
gedenk z voor DM 25 , - of geldige fran-
keerzegels 150 rondgest spec zegels 
Bond/Berhn of westeuropa voor 2 toeslag-
series + porto B Bruns, Blumenweg 15, 
3300 BRAUNSCHWEIG, BRD 

Tekoop misdrultken Jul Regina, Ed Ver
kade, Spinoza, Zomerzegels, 250 jr staats
loterij en KMA Tel 04130-64957 na 
17 00 uur 

Pb 6B ƒ 2 2 5 , - ; 9B ƒ 317,50; 9ddF 
ƒ 150,-; 9e ƒ 140,-; 9eF ƒ 220,-; 9f/rf 
ƒ 180,-; 402B/403B-l--(--h ƒ 275,-; 671/5 
■I--I--I- ƒ 1 3 5 , - . W v d Putten, Bilder-
beekstr 12, Boxmeer 

Gevraagd 
Verz. België kompleet vanaf 1849 t/m 
1957 Liefst postfns Indien beperkt aantal 
ontbreekt toch s v p bericht met opgave 
van kosten Tevens gevr Luxemburg kom
pleet van 1852 t/m 1958 J Schoonbrood, 
Postbus 901, Valkenburg 

Nederlandse zegels gebr /ongebr vanaf 
1920 Ik betaal 45% cat Allen prima kw 
Geen massawaar Aanbiedingen aan G 
V d Hoorn, Spaarnestraat 83, 
1971 XB IJMUIDEN 

Duitse Bondrep. Michel Nrs 112 t/m 203 
**/o t k gevr Kokemulier, Doorntjes 19, 
Bergen NH 02208-4652 

Ned. 5 kg Regina door PTT Verzegeld t/m 
ƒ 1,- Gaarne uw aanbiedingen onder no P 
526 van dit blad 

Ned. briefkaarten met opgedr zegel ook 
ruil Mevr Eichelsheim, Schuilaan 17, 
Scherpenzeel, tel 03497-1325 

Gevraagd Nederlandse collecties en 
FDC's schriftelijke aanbiedingen aan H 
Koning, Fr Halsstraat 6, Monster 

Autom.b. België, Bund, en Berlin, Kan. 
eil., Man en Eng. A J Goosens, Fazant-
straat 59b, 3083 ZD Rotterdam 

Juliana Regina-zegels met etsmgsnum-
mers Ev ruilen tegen aulomaaiboekjes 
W Manssen, G Gezellaan 901 Harderwijk 

Aantekenstroken in elk kwantum, ook 
buitenl Tevens spec Emmaenvelop met 
blokken Ned Ind 216 K Nieuwland, 
Einsteinstradt 14c, Amersfoort Tel 033-
17064 

Tekoop gevr. Australië postfns evt ruilen 
tegen Ned Postz b J Swilser, Meerdijk 
17, Rotterdam, tel 010-828146 

Heel vel van NVPH 79 no. 941, 942, 943 
en 944 Enk of alle 4 Bneven met omschr 
en prijs onder no P 530 van dit blad 

Rhodesie, Zuid-Afnka, Zd Wesl-Afnka 
ongebr of gebr In goede staat evt op brief 
of FDC Bneven onder no P 531 van dit 
blad 

Gevr. alle soorten bundels te koop of te 
ruil Regina 958, per 10 ƒ 32,50 etc H 
Grosjean Tel 03499-2685, Dopperstr 41, 
Bunschoten 

De Hoogste prijs voor ned. bundels bijv 
Grootf vanaf ƒ 1,50 (behalve 951/56-636-
764-809), kind vanaf ƒ2 ,25 Zakjes 100-
200-300 versch Ned 125-425-875 
Iedereen die wat levert mag kopen 
10 X 958 voor ƒ 27,50 Boven de ƒ 300,-
kom ik bij u langs E J W de Hamer, 
Kastanjelaan 13, Nijkerk Tel 03494-2879 

Ned. Jubileum 1923. Alle variëteiten, 
bneven, engros G Holstege, Paardebloem 
6, R'dam 

Diversen 
Zegels en boekjes (o a Ned ) te ruit voor 
OUDE FOTO'S EN ALBUMS tot 1900 
De Vries, Vredenburchstraat 27, Breda 

Tausch: Ich suche stemp Holländische 
Heftchenmarken mit o ohne papier Sie er
halten marken aus Nordischen Lander O 
Petersen, Jes-Jesseng 19, DK 4800 Ny-
k0bing, DANMARK 

Verzamelt u GRIEKENLAND? Wordt 
dan lid van de speciaalvereniging Grieken
land Eigen blad, rondzending en veilin
gen Inlichtingen bij de sekretaris J R 
Blijleven, Brug v Haarenlaan 724, 
3119 GS SCHIEDAM 

Spannende vrijetijdsbesteding voor jong en 
oud met metaaldetectors. Gratis brochure, 
tel 070-867240 

IJSLAND. FARCER EILANDEN Gratis 
prijslijst Postfns en gebruikt, FDC IJsland 
compl pfr 1976-7 ƒ 20,- , 1978 ƒ 20,-
PSK München 334 35-201, Fylkir Agusts-
son Is 400 Isafirdi IJSLAND 

Bij plaatsing onder nummer 
ƒ 8,00 extra voor administratie-
en portokosten. 
Bewijsnummer a f4,00 wordt 
alleen op verzoek toegezonden. 

Opgave: schriftelijk door middel 
van nevenstaande bon aan 
Bosch & Keuning nv, t.a.v. afd. 
advertenties. Postbus 1, 3740 AA 
Baarn. 

Opgaven voor deze rubriek dienen 
te zijn vergezeld van een betaling 
per betaalcheque of girobetaalkaart. 
Giro 4988, t.n.v. Bosch & Keuning 
nv. Postbus 1,3740 AA Baarn 

Buitenlandse lezers kunnen betalen 
met een internationale postwissel, 
cheque of giro. 

~v 

.yv. 

Reserveringsbon voor kleine annonces 
o aangeboden O gevraagd O diversen 
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POSTZEGELS ZIJN ER GENOEG, MAAR 
PEERENBOOMKWALITEIT BLIJFT SCHAARS. 

Peerenboom is blij dat u dat inziet 
en zal m 1979 uitsluitend kwaliteit 
blijven leveren 

EN DETAIL 
AAN VERZAMELAARS 
EN BELEGGERS. 

In onze wmkel in Weert kunnen 
verzamelaars een keuze maken 
uit de nog steeds groeiende 
voorraad van Nederland Over 
zeese Gebiedsdelen Onaf 
hankelijk Sunnamie Indonesië 
Verenigd Europa en praktisch 
alle West Europese landen 
Ook veel motiefsenes voonadig 
Voor beleggers heeft Peeren 

Beekstraat 2A Weeil 

boom speciale interessante 
objecten Wij zijn dagelijks ge 
opend van 10 18 uur en s maan 
dagsmorgens uitsluitend op 
afspraak Geen telefonische 
prijsinformatie 

EN GROS 
AAN WINKELIERS EN 
HANDELAARS. 

Voor bij de Kamer van Koop 
handel ingeschreven handelaars 
heeft Peerenboom een engros 
afdeling van Nederland Over 
zeese Gebiedsdelen Onaf 
hankelijk Suriname Indonesië 

POSTZEGELHANDEL 

en Verenigd Europa Andere 
gebieden zijn incidenteel voor 
radig 

PEERENBOOM 
KOOPT UITSLUITEND 
KWALITEIT. 

Peerenboom is geïnteresseerd 
m topcollecties en goed engros 
matenaal van alle bovenge 
noemde gebieden Hij koopt m 
Weert of bij u aan huis na vooraf 
gemaakte afspraak in tegen de 
hoogste dagprijs Tot zeer hoge 
bedragen en altijd tegen contant 
geld Dat bespaart u veiling-
kosten en renteverlies 

Telefoon 04950-24719 

2M2i 
Postzegelveiling .Twenthia b.v"Almelo 
Voor onze veilingen zoeken wij nog 

Belangrijke inzendingen 
WIJ kunnen u als verkopers bieden 
Goede deskundige verkaveling welke optimale opbrengst mogelijk maakt 
Vaste inzetprijzen zodat uw kollektie of kostbare zegel met voor een 
te lage prijs wordt verkocht 
Lage veilingkosten slechts 12V2% der opbrengst met een minimum van ƒ 60— 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 m vele landen 
Voor die verzamelaars beleggers en handelaren die onze catalogi nog 
niet ontvangen bieden wij 
Reëel uitgèkavelde kollekties - partijen - tegen gezonde startprijzen 
Onze afdeling Postal History Bneven-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 
Opbrengstlijsten 1 week na afloop der veilingen Onze opbrengsten zijn geheel 
openbaar en wij laten u profiteren van deze opbrengstlijsten ter oriëntatie der 
opbrengsten en prijstendensen 

Vraag onze catalogi aan Velüngdata: 12/5, 26/5, 9/6 GM 23/6 

postzegelveiling 
twenthiabv 

Postbus 177, 7600 AD Almelo Kantooradres Wierdensestraat 33, 7607 GE Almelo Tel (05490)15461 
Dir H Kuipers Phil makelaar-taxateur 

15462 



ß ^ VOOR DE VERZAMELING ZONDER PLAKKERS l i ^ ^ ^ ^ ^ ^ O H I w T A L " A L B U M o 
Prijzen inclusief kunstieder band met binnenwerkse schroeven en stevige cassette 

NEDERLAND & OVERZ GEB in vijf banden 
deel I Nederland tot 1960 ƒ 95,-
deel II Nederland na 1960 ƒ 95,-
deel III Ned Indie en Nieuw Guinea / 75,-
deel IV Ned Antillen Curagao ƒ 85,-
deel V Suriname ƒ 85,-

SURINAME (Onafhankelijk) / 50,-
ANDORRA (Fransen Spaans) ƒ 75,-
AUSTRALIE kompleet ƒ105,-
BELGIE in vier banden 

BELGIË I postzegels en blokken tot 1950 / 125,-
BELGIE II postzegels en blokken tot 1950 1970 ƒ 115,-
BELGIE III postzegels en blokken na 1970 ƒ 80,-
BELGIE IV luchtpost spoor expresse enz ƒ 85,-
BELGIE S reklamezegels tetes beches 

voorafstempelingen komplete postzegelboekjes / 80,-
CANADA kompleet ƒ115,-
DENEMARKEN kompleet ƒ 115,-
DUITSLAND in zes banden 

DUITSLAND I tot 1945 ƒ115,-
BUNDESREP & BERLIJN I tot 1970 ƒ115,-
BUNDESREP & BERLIJN II na 1970 ƒ 90,-
D D R I tot 1965 ƒ 125,-
D D R II 1965 1975 ƒ 125,-
D D R III na 1975 ƒ 60,-

EUROPA met NATO enz m twee banden 
EUROPAI tot 1970 ƒ125,-
EUROPAII na 1970 ƒ100,-

FINLAND kompleet ƒ115,-
FRANKRIJK in drie banden 

FRANCE I tot 1950 ƒ115,-
FRANCE II 1950 1970 ƒ110,-
FRANCEIII na 1970 ƒ 70,-

GIBRALTAR kompleet ƒ 80,-
GROOT BRITTANNIE kompleet ƒ 125,-
GUERNSEY, JERSEY, MAN kompleet ƒ 85,-
lERLAND kompleet ƒ 75,-
INDONESIA met Irian Barat en Riau ƒ 125,-

ISRAËL in twee banden 
ISRAELI tot 1965 
ISRAEL II na 1965 

ITALIË IN TWEE BANDEN 
ITALIË TOT 1945 
ITALIEN na 1945 

LIECHTENSTEIN kompleet 
LUXEMBOURG in twee banden 

LUXEMBOURG 1 tot 1960 
LUXEMBOURG II na 1965 

MALTA kompleet 
MONACO in twee banden 

MONACO 1 tot 1970 
MONACO II na 1970 

NOORWEGEN kompleet 
OOSTENRIJK in twee banden 

OOSTENRIJK 1 tot 1938 
OOSTENRIJK II na 1945 

SPANJE in drie banden 
ESPANAI tot 1945 
ESPANAII 1945 1970 
ESPANAIIIna 1970 

VATICAAN kompleet 
VER STATEN VAN AMERIKA in drie banden 

UN STATES of AMERICA 1 tot 1945 
UN STATESof AMERICAN 1945 1970 
UN STATESof AMERICA III na 1970 

IJSLAND kompleet 
ZUID AFRIKA kompleet 
ZUID WEST AFRIKA kompleet 
ZWEDEN in twee banden 

SVERIGEI tot 1970 
SVERIGEIIna 1970 

ZWITSERLAND in twee banden 
HELVETIA 1 tot 1945 
HELVETIAN na 1945 

Losse band-l-cassatto 

ƒ 120 
ƒ 110 

ƒ 100, 
ƒ 125 
ƒ 105 

ƒ 115 
ƒ 60 
ƒ 100 

ƒ125 
ƒ 75 
ƒ 100 

ƒ 110 
ƒ125 

ƒ 150 
ƒ125 
ƒ 95 
ƒ115 

ƒ 110 
ƒ 90 
ƒ 75 
ƒ 80 
ƒ 100 
ƒ 75 

ƒ125 
ƒ 80 

ƒ 110 
ƒ115 
ƒ 25 

^ - STROKEN 
DeL^53-CRISTAL-STROKEN overtreffen m helderheid al wat tot 
op heden op de markt is. 
Alle gangbare maten zijn verkrijgbaar. 
L ^ ^ -NERO met zwarte achtergrond 
[Ctiga -CRISTAL met blanke achtergrond 
Prijs per pakje ƒ 3,75. Vraagt uw handelaar. 

»7M) 
CRIST, 


