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De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 
(circa 30 jaar onder de huidige deskundige directie) 

Makelaar-filatelistische expert: P. Westerheiden 

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

IMPORTANTE VEILING 
van donderdag 
19 tot en met 21 MAART a.s. 

Circa 2500 kavels, voornamelijk gezochte 
en waardevolle nummers, w.o. veel klassiek 

N e d e r l a n d & O.R. ruim 700 kavels, waaronder veel klassiek, 

Europa 

Overzee 

stempels en waardevolle stukken 
ook met name OUD-DUITSE STATEN BELGIË 
en FRANKRIJK 
vele landen goed vertegenwoordigd 

Wij attenderen U op onze 

zeer belangrijke 

RESTANTENDAG, 
ZATERDAG 21 MAART 1970. 

Honderden verzamelingen, landenrestanten enz. enz. zullen ten verkoop 
worden gebracht, waarbij talrijke belangrijke en waardevolle kavels. 

In de loop van de maand maart kan nog materiaal worden toegevoegd 
voor onze volgende veiling. 

Grote objecten gaarne spoedigst, gezien de voor een doeltreffende verkoop 
vereiste behandeling en voorbereiding. 

Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend. 

De catalogus wordt t.z.t. aan de ons bekende adressen gezonden; voor serieuze gegadigden, die nog niet met ons 
in relatie mochten staan, wordt een beperkt aantal catalogi gereserveerd en op aanvraag verkrijgbaar gesteld. 



BELT U EVEN? 
OF ZENDT OMGAAND 'N KAARTJE, U BENT DAN VERZEKERD VAN VELE AVONDEN GEZELLIG SORTEERGENOT! VÉ.ÉL AVONTUUR MET 
MOOIE VONDSTEN I 
, De inhoud heeft ten volle aan mijn verwachtingen beantwoord, in uw adver
tentie stond geen woord te veel ' " B W te Arnhem 
„ wat u mij stuurde is mij uitstekend bevallen' ' J G V te Helmond 
„Ik heb van u ontvangen de doos met zegels Nederland en O G waarmede ik 
DIK tevreden was ' A H te Waddinxveen 
„De zending USA bankpost voldeed beslist aan mijn verwachting " O E H te 
Doetinchem 

„ en nogmaals mijn erkentelijkheid uitsprekend voor de samenstelling van de 
door mij gekochte 5 pakketten " A J S te Heemstede 
„ de zegels waren van prima kwaliteit en zijn hun geld dik waard ' " L L C 
Breda 
Dit IS slechts een greep uit de honderden brieven die ons bereikten, geen wonder 
dat men onze pakketten soms per 10 tegelijk de deur uit sleept' Voor uitzoeken 
en sorteren hebben wij geen t i jd, u bent het die daarvan profiteert ' 

WERKELIJKE GOUDMIJNEN ! ! 
50 gram Westduitse Bankpost, allemaal Grootformaat-Gedenkzegets der Duitse 
Bundespost, geheel ongesorteerd, een pracht en rijk sortiment voor slechts ƒ 18,95 
ook deze voorraad is zéér beperkt 

ZOJUIST O N T V A N G E N : Onuitgezochte kilo's SCHOTLANÓ SUPER (Engeland met enorm veel Schotse en andere Regionals) Het abnormaal hoge aantal Groot 
formaat Gedenkzegels valt onmiddellijk op' Vete zeldzame fosforzegels zitten er tussen, hier spreekt u nog jaren over Voorlopig niet meer dan 1 kilopakket per besteller 
wegens beperkte voorraad ^Per kilopakket slechts f32,50 + f 1,50 porto Per ' / kilo (500 gram) slechts f 16,90 + f 1,50 porto 

Vele verzamelaars ontdekten dat 't geld nog op straat ligt, als men de straat maar weet! Ons Engels kilowaar zit nl. stikvol met fosforzegels, waarvan 
sommige f U,50 tot f 18,— per stuk genoteerd staan. (Zie betreffende rubriek sinds februari in dit blad). 
y, kilo Engeland, enorm groot aantal, zeer modern. Slechts f 12,50 -|- f 1,50 porto. 1 kilo Engeland „Super", geweldig! Slechts f 29, 1- f 1.50 porto. 

300 K ILO gegarandeerd O N U I T G E Z O C H T E Nederlandse MISSIEZEGELS. Het mooiste van het mooiste' Ontelbare Gedenk- en Weldadigheidszegels zitten er m' 
ALLES M O E T WEG, DE BALKEN KRAKEN! 
Dit is kilowaar, waar iedere ras verzamelaar wel eens van gedroomd heeft, maar tot nog toe nimmer heeft kunnen kopen' 
W I J wegen alles, per kilo, voor de hand weg uit de balen Prijs slechts ƒ13,95 + ƒ 1,50 porto per droom kilo van ruim 6000 (zesduizend'") exemplaren Bestel omgaand dan 
bent u verzekerd van vele avonden gezellig sorteergenot met mooie vondsten' 

WIJ ontvingen een partijtje Engelse Bankpost, bestaande uit allemaal Grootformaat 
Gedenkzegels, het mooiste van het mooiste' Vele Engelse schilderijzegels, enz enz 
Alles gaat weg voor de abnormaal lage prijs van slechts f 14,95 per 100 gram Als u 
nu direct bestelt bent u verzekerd van een uniek koopje 

Treurig nieuws Wegens kleine voorraad nu nog slecht« per persoon; 
1 kilo NEDERLAND, Missiezegels, met veel bijzondere zegels, veel wel

dadigheid 
y, kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Veel landen, veel 

avontuur, alles door elkaar, dus zoeken maar' 
1 kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Idem vele landen, 

veel avontuur 
% kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) 
y, ktio afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 12 500 zegels) 
Vi kilo CANADA, kantoorpost, modern' Met grootformaat' 
14 kilo IERLAND, van de Missie, wat n njk sortiment met veel grootfor

maat zegels' 'n Koopje 

f 13,95 

f 12,50 

f 24,50 
f 21,50 
f 42,50 
f 12,50 

f 12,50 

y^ kilo WEST-DUITSLAND, met iets van de Oost-Zone, mèt gelegenheids-
zegels f 12 50 

y^ kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 12 50 
'/, kilo NOORD-IERLAND, zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met 

heel erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 12,50 
y^ kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitge

zocht, veel gedenkzegels Kleine voorraad f 12,50 
1 KILODOOS NOORWEGEN, vergezeld door de missie, enorm 

mooi ' Slechts f 25 ,— 
50 gram U S A , bankpost, alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi 

met zeer vele vondsten' Gaan weg a f 6,95 
1 KG U S A MISSIEZEGELS, DAGEN LANG SORTEERGENOT' SLECHTS f24,50 

Bij aankoop van elke f 25,— GEHEEL GRATIS 
fraaie en waardevolle complete series! 

DE AANBIEDING VAN DE MAAND 
500 VERSCHILLENDE RUIMTEVAARTf ENORME WAARDE' SLECHTS F 79,50 
1000 VERSCHILLENDE RUSLAND'GIGANTISCHE WAARDE f SLECHTS F 89,^ 
RUSLAND jaargang 1968 compleet, 133 zegels en 4 Gedenkblocks, licht gestempeld Yvertwaarde ruim 90 frc Slechts f27,50 
IDEM, laargang 1967 compleet, 131 zegels en 5 gedenkblocks f27,50 500 INDONESIË, pracht collectie, bijna compleet' Slechts f45,—< 
100 (ISLAND, zeer moeilijk te krijgen, enorme waarde, slechts f57 ,— 
NIEUW GUINEA 1956 Lepraserie licht gestempeld ƒ6,35, 1957 Kinderzorg licht gestempeld f6.35 Idem, doch F D C f 15,— 1958 Rode Kruis, licht gestempeld f 6,35 
Idem, doch F D C f 27,50, 1959 F D C Bloemen f5,50 1960 F D C Vluchtelingen f 4,50, 1960 F D C Vlinders f 5,50, 1959 F D C Sterrengebergte f 4,50, 1962 Zuid 
Pacific serie Licht gestempeld f 1,65 1962 Sociale Zorg, F D C f2,65 

400 NEDERLAND - NED INDIË en INDONESIË, een pracht van een 
samenstelling met veel bijzondere en postfnsse zegels, een koopje f 14,75 

500 NEDERLAND NED INDIE - INDONESIË - NIEUW GUINEA 
-SURI-NAME' Zeer mooi pakket voor een buitengewoon lage prijs f27,50 

675 zegels' Dit zijn onze GOUDDELVERSDOZEN' Schitterend goed 
u vindt o a Nederland, gebruikt en ongebruikt, veel weldadig
heid, NEDERLANDS-INDIE, INDONESIË, NIEUW GUINEA. 

NED ANTILLEN, CURAgAO en SURINAME' Elke partij heeft 
minstens een cataloguswaarde van f125,— De winkelwaarde 
zou terecht f 110,— moeten bedragen maar u betaalt slechts f 4 5 , -

1100 NEDERLAND-NED INDIE-INDONESIË - NIEUW GUINEA-
NED ANTILLEN - CURASAO en SURINAME iets geweldigs' 
Uw album is meteen gevuld, RUIM f 250,— cataloguswaarde 
WINKELWAARDE f200,— Bij ons slechts f 9 9 , -

DROOMPARTIJ ruim 500 louter en alleen 
motiefzegels, ruimtevaart, sport, btoe 
men, dieren, vlinders, torren, kevers, 
olifanten, vissen enz Bijzonder groce 
winstmogelijkheden voor het uitplak-
ken in boekjes, voor ruil en handel' 
Voor f 50 ,— zouden we deze partijen 
makkelijk kwijtraken, ze kosten echter 
maar f 27,50 want we nemen met n 
zeer kleine winst genoegen 

GIGANTPARTIJ 500 waardevolle buiten
landse exemplaren Meest Grootfor
maat Daarbij cadeau 24 w compleet 
Olymp Spelen Indonesië Winkelpnjs 
f 5 , — Alles bij elkaar slechts 

GOUATHPARTIJ-DE LUXE' Thans sinds 
kort ruim 1000 waardevolle zegels w o 
de meest dure Buitengewoon voor 

f 27,50 

f 16,90 

ruit, handel, boekjes plakken enz enz 
U kunt er werkelijk alle kaneen mee uit 
Per partij f 29,95 

MAMMOETPARTIJ Doos inhoudende ± 500 
waardevolle buitenlandse zegels, de 
meeste zijn grootformaat, dieren, bloe
men, noem maar op De doos voor de 
mensen die graag voor weinig geld een 
kapitaal aan zegels in huis willen heb
ben Prijs per doos nu nog f 12,95 

500 AMERIKAANSE GELEGENHEIDSZE-
GELS Voor de vuist weg afgeteld door 
ons U vindt het mooiste goed in deze 
partijen, veel nieuwe soorten erbij Ze 
gaan weg voor slechts f 16,95 

300 ENGELSE GROOTFORMAATZEGELS 
der laatste jaren in vele soorten, waar

bij vele shilling waarden Alles door 
elkaar voor de hand weg afgeteld, vele 
schilderijenzegels en andere goed ver
koopbare zegels Per partij zoals het 
reilt en zeilt (U verdient altijd) voor 
slechts f21,95 

300 GEMENGDE EUROPAMOTIEFZE-
GELS (1956 tot heden) zonder Neder
land erbij, voor de vuist afgeteld door 
de secr van de Raad van Europa' Deze 
unieke partijen gaan weg voor slechts f 3 0 — 

2000 INDONESIË (Tweeduizend) voor de 
hand afgeteld, veel ongebruikt w o de 
meest waardevolle soorten, op catalo
guswaarde werd met gelet (door leken 
afgeteld) U vindt de meest dure soor
ten in 'n grote verscheidenheid' Be
slist 'n gelegenheidskoopje voor f 39,— 

HEEFT V 'IV POSTZEGELMANIE? 
Postzegelhandei H. FIORANI DAN MET SPOED ^AR FiORAm! 

POSTORDERADRES: (vooruitbet. of rembourszending) J. W. Fnsostraat ^8, ZOETERMEER. Tel.. (01790) 52 33 

Portokosten extra Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes Postglro41511 t.n.v. I.J.Mark 
te Zoetermeer 
AFHAALADRESSEN: Wij nemen bundel- en massawaar m betaling. Vraag mkooplijst 
„Fiopost", Woestduinstraat 109, Amsterdam-W. Tel. 15 24 55. MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 6816 78 
MARK, J W Fnsostraat 48, Zoetermeer 



DRINGEND 
TE KOOP GEVRAAGD 
POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

NEDERLAND 
332-49 120,— 
474-89 19,50 

CURAQAO 
185-95 35,— 
234-38 15,— 

SURINAME 
229-43 92,50 

518-37 280,— 

206-08 6,75 

280-83 30,— 

NEDERLAND 
402-03B 34,— 
681-82 12,50 

NED. ANTILLEN 
211-33 135,— 
Lp 18-25 135,— 

SURINAME 
309-11 24,— 

Ik koop ALLES op postzegelgebied i 
PARTIJEN VERZAMELINGEN 
SERIES LOSSE ZEGELS 
Al leen aanb ied ingen met een 
v raagpr i j s worden in behande l ing 
genomen . 

CONTANTE BETALING 
DISCRETIE VERZEKERD 

W. van SPLUNTER 
Quadenoord 5, Rotterdam-26, tel (010) 32 05 85 (ook s avonds) 

KA'BE STEMT TEVREE 
NIEUW: Ka-Be Numis Junior. Het goede en met al 

te dure muntenalbum voor de beginnende-
en/of jeugdverzamelaar 
De band is iets eenvoudiger gehouden dan 
die van het reeds overbekende Numis-
album van ƒ 28,— 
Inhoud vijf stevige (uitschuifbare) munten-
bladen benevens vijf kartonnen schut
bladen en muntentabel. 
Prijs ƒ 14,50. 

De landen-albums van nagenoeg alle Europese 
landen benevens USA, UNO, Canada, Israel, Ruim
tevaart, Olympiade enz zijn zowel in normale als in 
„Ohnefalz"-uitvoering verkrijgbaar 
Tot dusverre was BELGIË éen van de weinige 
albums, die in ohnefalz-uitvoenng nog met m ivoor
karton op linnen was uitgevoerd 
Het verheugt ons u te kunnen mededelen, dat dit 
,,grote zeer" thans is genezen en het album uit 
voorraad leverbaar is 
Laat het u tonen door uw handelaar, waar u ook een 
uitgebreide folder met alle Ka-Be artikelen kunt 
vragen 

DE KA-BE IMPORTEUR FIBO 
Prinsestraat 90a - 's-Gravenhage 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

RAAD VAN BEHEER 
Secretaris Mr Ant v d Flier, Tortellaan 69, 's-Gravenhage 

Penningmeester H P van Lente, Curagaostraat 35, Amsterdam-W 

HOOFDREDACTEUR A BOERMA 
Bronsteeweg 86, Heemstede, telefoon (023) 28 40 15 

Correspondentie over abonnementen naar de 
ADMINISTRATEUR 

A VAN LAER 
Da Costalaan 21, Amstelveen, telefoon (020) 41 2956 

ABONNEMENTSPRIJS 
Voor leden van aangesloten verenigingen is het abonnementsgeld 

m de verenigingscontributie begrepen 
Voor met-aangeslotenen 

(bij vooruitbetaling aan de penningmeester) 
franco per post per jaar ƒ 15,— op girorekening 70 69 68 

ten name van de Penningmeester van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie te Amsterdam 

Losse exemplaren nummers van vorige jaargangen voor zover 
voorradig, bestellen bij de administrateur ƒ 1,50 franco per post 

ADVERTENTIES BOOM-RUYGROK N V 
Ged Oudegracht 138, Haarlem, telefoon (023) 31 92 15 (5 lijnen) 

Postgiro 3 77 58 
Verschijnt in de tvŝ eede helft van iedere maand 

47e jaargang februari 1970(545) 
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Nederlandsch Maandblad voor 

waarin opgenomen „De Philatelist" 

Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatel istenVerenigingen 

No. 3 

WERELDWIJDE WAARDERING 
Uit alle delen van de wereld, en 
schriftelijk of telefonisch uit het 
binnenland, hebben ons blijken van 
instemming bereikt met de nieuwe 
omslag. En die instemming gold 
nog maar de proef van het januari
nummer en niet de definitieve uit
voering in de kleuren van het febru
arinummer, waarmee wij ons nogal 
ingenomen voelen. 

Enkele reacties hebben we uitge
zocht om onze lezers een indruk te 
geven van de inhoud. 

ROEMENIË 
Hoofdredacteur dr. N. Tripcovici 
van het Roemeense maandblad 
FILATELIA schrijft onder meer dat 
hij niet alleen waardering heeft 
voor het uiterlijk van het geheel, 

fllatelia 

NCDEi UHDSOl HUNSBLÄD VOOR PBILATILIK 

B r o o s t M W g 86 
H^SISTEDE (PATS B t S  OlanJ« ) 

■ c Ie plua granä p l a n i r qu. i 

■ ddaontitnt tons la vlf int<r«t qu* 

maar ook voor de samenstellende 
delen. En dan moet u weten dat dr. 
Tripcovici geen woord Nederlands 
kan lezen en alleen afgaat op de 
uitvoering van ons blad. Hij heeft 
ons wel eens verteld dat het zijn 
ideaal is zijn blad het aanzien te 
geven van het onze. 

DENEMARKEN 
Onze Deense collega Hans U. Wölf
fel, die dit jaar zeventig wordt, laat 
eveneens ongevraagd weten dat hij 
onze nieuwe omslag waardig en 
smaakvol vindt, al heeft hij er bij 
een vroegere gelegenheid op aan
gedrongen er het FlPembleem op 
te zetten. De heer Wölffel is al 
jaren een trouwe lezer van het 
Maandblad, waarvan hij de inhoud 
vrij goed kan volgen. 

USA 
Onze medewerker in de Verenigde 
Staten, Peter C. Tukker vindt de 
nieuwe omslag ,,geweldig" goed, 
stijlvol en niet te modern. Hij is 
minder te spreken over de oranje 
achtergrond van de achterkant. 

POSTMUSEUM 
Dr. R. E. J. Weber, directeur van Het 
Nederlandse Postmuseum, schrijft 
in een brief aan mr. A. van der Flier, 
secretaris van de Raad van Beheer, 
onder meer: ,,Wanneer men de hel
derheid van druk ziet die het resul
taat is van het nieuwe papier, dan 
ligt de conclusie voor de hand dat 
de Raad niet op zijn lauweren zal 
gaan rusten, maar verder blijft 
streven." 

Ook hij heeft een bijkomende 
wens: ,,Zeer terecht luidt de naam 

nog steeds ,,Nederlandsch Maand
blad", want dit is een begrip gewor
den, terwijl degenen, die het tijd
schrift moeten catalogiseren, in 
bibliotheken, hun bezoekers niet 
van de ene titel naar de andere 
behoeven te verwijzen. Ik vertrouw 
dan ook dat het woord ,,Philatelie" 
op de omslag en boven de inhouds
opgave niet verder zal doordrin
gen", aldus dr. Weber. 

R.Ph.V. 
De secretaris van de Rotterdam
sche PhilatelistenVereeniging, laat 
weten dat bij de rondvraag in de 
ledenvergadering van 26 januari 
1970 is gebleken dat de leden 
algemeen van mening waren ,,dat 
de nieuwe omslag een grote ver
betering is. Verder was men zeer te 
spreken over de inhoud en de goe
de verzorging van de druk." 

Tenslotte kiezen we nog een lezer 
Wien het oude gewaad nog niet 
verveelde en die het nieuwe toch 
een verbetering vindt. Helaas, al
dus de heer B. J. Meijer uit 'sGra
venhage, ,,moet ik als kritiek aan
voeren waarom alles in dat felle 
blauw? Hierdoor steekt de mooie 
5centszegel als een vuilblauwe 
zegel af. Dat zou niet het geval 
geweest zijn als bijvoorbeeld alles 
grijs, ook eventueel licht en donker, 
was gehouden." 

Zo ziet u dat er altijd wat te wensen 
blijft. Intussen is ook daar wat aan 
gedaan en draagt het oude Maand
blad zijn nieuwe jas verder het jaar 
1970 in. 

maart 1970 113 



De Corrientespostzegel 4 

AFSTEMPELINGEN 
Een zeer interessant gebied zijn de 

(veren)penvernietigingen. In artikel 8 
van het postreglement der provincie 
Corrientes, gedateerd 25 juli 1857, wordt 
bepaald „als de correspondentie door de 
post ontvangen is, moeten de admini
strateurs of wie ze vervangen de zegel 
met drie of vier sitrepen met de veer 
vernietigen". 

Er wordt alleen maar van „veer" ge
sproken, alhoewel in die tijd al de stalen 
p)en bekend was. Waarschijnlijk echter 
nog niet in de achterlijke provincie 
Corrientes, zodat alleen maar de ganze-
veer bedoeld kan zijn, hetgeen te be
grijpen is daar het papier te dun was 
voor de stalen pen en bovendien bewij
zen de brede strepen in vele gevallen 
dat men de ganzeveer gebruikte. Voor 
een beter begrip maak ik de lezer erop 
attent dait in het Spaans het woord 
„pluma" zowel voor veer als voor pen 
wordt gebruikt, zoals dit ook in het 
Duits het geval is met „Feder". 

Men ziet echter niet altijd een veer-
vernietiging van drie of vier strepen 
met de ganzeveer, maar dikwijls één 
streep (Caa-Cati), twee strepen (Bella 
Vista, Esquina, Mercedes, Saladas, 
Mburucuyé) of, zoals in Curuzü Cuatié, 
zes en zeven strepen. Daar de admini
strateurs en vrederechters die in de 
provincie het postambt mede verzorg
den, dikwijls jarenlang hun ambt in 
dezelfde plaats uitoefenden, kan men 
aan het karakteristieke van hun ver
nietiging afleiden van welke plaats de 
brief verzonden werd, al zijn de ver
nietigingen van eenzelfde ambtenaar 
wel eens een weinig uitlopend, hetzij 
door de jaren hetzij dat de ganzeveer 
soms puntig en soms breed was. 

Een typisch voorbeeld is de veerver-
nietiging van de administrateur van 
Goya: 

;863 1866 1866 

Men mag deze vernietiging niet ver
wisselen met die van een der post-
ambtenaren van Mercedes. 

door professor dr. Leonardo Lowey, Buenos Aires 

Eten andere postambtenaar in Mer
cedes gebruikte twee sitrepen, zoals wij 
boven al hebben gezien. 

Het is erg moeilijk op een losse zegel 
met twee strepen vast te stellen, waar 
de zegel vernietigd werd, daar de twee 
strepen van verschillende lokaliteiten 
veel overeenkomst hebben, zoals men 
onderstaand kan zien: 

Ï869 )874 
Bella Vista 

1862 1867 
Esquina 

1879 
Mercedes 

1864 
Mburucuyé 

1874 
Saladas 

Erg moeilijk is dit ook met de ge
kruiste sitrepen, zoals van de stad Cor
rientes en de plaatsjes Restauración en 
Esquina: 

1861 /86; 

Corrientes 

1861 1861 

Restauración 

1861 1864 1863 

1863 
Esquina 

Karakteristiek daarentegen zijn 
kruisen van Empedrado en Saladas: 

de 

1879 1879 
Empedrado 

XX 
1871 1871 

Saladas 

Het gemakkelijkst kan men de ver
nietigingen classificeren als men over 
brieven beschikt met plaatsvermelding 
en datum. De losse enveloppen kwamen 
in Corrientes pas tegen 1870 in gebruik 
toen het poststempel al in gebruik was. 
Het komt evenwel ook wel eens voor 
dat men bijvoorbeeld een brief, uit 
Empedrado naar Goya verzonden, met 
de karakteristieke Goya-veervemieti-
ging aantreft, hetgeen waarschijnlijk 
daaraan te wijten is dat de postzegel 
niet in Empedrado, plaats van afzen
ding vernietigd werd, maar pas in 
Goya, op de plaats van bestemming. 

Tenslotte kan men de veer(pen)-ver-
nietiging onderscheiden in horizontale 
en verticale vernietiging, zoals blijkt uit 
Curuzü Cuatié en Mburucuyé (beide 
namen in het Guarany-Indiaans). Curu
zü Cuatié beteikent: geplaatst kruis, en 
Mburucuyé is de naam van een Zuid-
amerikaanse plant, de Passiebloem. 

Curuzü Cuatié 

1864 1864 

Mburucuyé 

III 
1863 1863 
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Zeer karakteristiek is ook de pen-
vernietiging van Caa-Cati, tegenwoor
dig General Paz: 

Genera/ Paz 

f 
1863 1864 

STOMME STEMPELS 
De eerste vernietiging met een stom 

stempel in de stad Corrientes op pro
vinciale zegels dateert van september 
1863 en hetzelfde stempel op de natio
nale (Argentijnse) zegels van december 
1863 af. Dit stempel bestond uit zestien 
horizontale strepen van 18 x 20 mm, in 
zwarte inkt en een enkele keer ook in 
blauw: 

Meestal werd dit stempel horizontaal, 
zelden verticaal of schuin gebruikt. 

Sedert 1 januari 1865 gebruikte men 
in Corrientes een ovaal puntstempel van 
13 X 10 punten: 

Op de gele zegels nummer 6 en de 
donkerblauwe zegels nummer 7, op de 
eerste roze zegels en zelfs daarvoor op 
de groene zegels, van 1867 af, een ovaal 
stempel van negen diagonale strepen 
23 X 13 mm, dat tot omstreeks 1875 
gebruikt werd. 

Dit stempel verscliijnt ook wel eens 
op de nationale Rivadaviazegel en de 
lichtblauwe zegel nummer 2(3) in de 
tweede periode. 

Zeer zelden vindt men een in 1874 
gebruikt vierkant stempel van vier 
evenwijdige strepen van ieder 15V2x2% 
mm, 'totaal 15V2 x 15'/2 mm dat op de 
zogenoemde roze zegel werd gebruikt. 

In plaatsen van het binnenland der 
provincie Corrientes werd slechts één 
stom stempel gebruikt en wel in Goya 
25 x 19 mm van zeven strepen: 

Het originele stempel vindt men heel 
weinig, wel een vervalsing van andere 
afmetingen die dikwijls op de in Ham
burg vervalste zegels voorkomt. 

Op de gele zegel nummer 6 en de 
donkerblauwe zegel nummer 7 vindt 
men wel eens delen van een stempel, in 
blauwe inkt, van de Colecturia General, 
dat ik echter nooit op brieven tegen 
gekomen ben; groot 32 x 27 mm: 

Het stempel „Corrientes" in een boog 
van 23 mm tussen de bases werd aan
vankelijk als voorloper van 1853 af en 
later op de provinciale zogenoemde 
roze zegel en de nationale Confedera-
ciónzegel (1858-1877) gebruikt, echter 
ook weer zelden: 

^^^WE%^ 
ïf 

Het iets grotere, soortgelijke stempel 
van 26 mm tussen de bases vindt men 
van 1864-1876 af op de groene, gele, 
donkerblauwe en enkele roze zegels en 
een enkele keer ook op de nationale 
Rivadaviazegel (1865): 

é'''''% 
LANGSTEMPELS: 

Het langstempel SALADAS, in zwart, 
komt nogal eens öp de gele Corrientes-
zegels (nummer 6) voor, terwijl het 
langstempel CANDELARIA, tegenwoor
dig Posadas, hoofdstad der provincie 
"Misiones, tot 1856 slechts als voorloper 
voorkomit, evenals YAGUARETE CORA 
(Guarany-Indiaans: hok van de tijger), 
tegenwoordig Concepción. 

SALADAS 

CANDELARIA 

Villa de Goya komt eveneens slechts 
op voorlopers voor. 

VILLA 
B G O Y A 

FRANCO-STEMPELS 
FRANCA van de stad Corrientes op 

voorlopers van 1856-1858 af en van 1859 
af op de „Confederación"-zegels. 

FRANCA 
FRANCA van de plaats Goya komt 

dikwijls op beide groene Corrientes-
zegels voor (nummers 4 en 5). 

FRANCA 
RONDE EN OVALE PLAATS
STEMPELS ZONDER DATUM 

De „Receptoria"-stempels werden in
gevoerd in 1876/1877 voor de plaatsen: 

Candelaria, in zwart gebruikt op de 
lilaroze zegels van Corrientes. Candela
ria, 'tegenwoordig Posadas, is de hoofd
stad van de provincie Misiones. Het 
behoorde vroeger tot de postale admini
stratie van de provincie Corrientes. 

In Mercedes werd het Receptoria-
stempel van 1877 af in zwart gebruikt, 
ook alleen op de lilaroze zegels. 

'V 
^ i ^ i Ï T ^ 

D E 

^ ^ R C E D t ^ 

Van 1876 af werd het Receptoriastem-
pel in Ituzaingo gebruikt en van 1877 af 
in Paso de los Libres. 

De Receptoriastempels zijn provinciale 
stempels (Receptoria = Ontvangkan
toor), zoals duidelijk uit het stempel van 
Paso de los Libres blijkt waarin „pro
vincial" is opgenomen. 

De plaats Paso de los Libres droeg 
haar naam tot 27 januari 1848, toen deze 
in Restauración werd veranderd. Op 28 
februari 1864 werd de oorspronkelijke 
naam van Paso de los Libres weer in
gevoerd. 
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Beide ovale stempels komen èn op de 
provinciale èn de nationale „Escuditos"-
en Rivadavia-zegels in blauw en zwart 
voor (1864/1864 en 1864/1867). 

Tussen 1862 en 1870 werd in Itati een 
rond stempel in zwart gebruikt. Men 
lette erop dat de kring beneden niet 
gesloten is. Een gesloten ikring is een 
vals stempel dat op de zogenoemde 
Hamburger falsificatie (waarover later) 
voorkomt. 

AANGETEKEND 

I FATl 

O JUL V\ (Sf ENO' 
2 0 VJ \\ 31 f 

Het eenvoudige ronde stempel treffen 
wij ook aan in Bella Vista, Curuzü-
Cuatia, Esquina, Saladas en Caseros. 

In 1876 voerden de nationale poste
rijen het stempel met dubbele ring in 
dat ook op de provinciale Corrientes-
zegels werd gebruikt: 

CERTIFICADA 

Officiële zending = Dienst 

Er komen in de provincie Corrientes 
in die tijd nog enkele andere ovale 
stempels voor, die echter alleen op 
nationale postzegels werden gebruikt, 
onder andere Santo Tomé en La Cruz. 

DE RONDE STEMPELS MET DATUM 
Het eerste datumstempel van Corrien

tes, dat werd gebruikt in augustus 1860 
ziet er als volgt uit: 

^tspt\tf SHnaL 

Vrij van frankering (sin cargo) 

SüSänftuno 

® 2 ' ^ 
ë OCT _ 
^ I 8 6 0 ^ 

Ö3 S^ 

In dit stempel ontbreekt soms de 
maand, en de dag of het jaar is onvol
ledig. 

Van januari 1870 af maakte men in de 
stad Corrientes gebruik van een een
voudig rond stempel, waarin dag, 
maand en jaar soms van plaats verwis
selden: 

In Goya begon men tegelijkertijd meit 
een soortgelijk stempel waarin soms het 
jaartal ontbrak: 

Bijna tegelijkertijd werd dit stempel 
ook gebruikt in Curuzü-Cuatié, Merce
des, Esquina, Santa Lucia en San Roque. 

Een soortgelijk stempel is ook bekend 
van Trinchera de San José, echter zon
der datum. 

RECHTHOEKIGE DATUMSTEMPELS 
Het dubbel rechthoekige datumstem

pel van 35V2 X 23 mm dat door de 
nationale posterijen werd ingevoerd 
komt ook voor in de provincie Corrien
tes, waar de afstempelingen te zien zijn 
op nationale en de provinciale Corrien-
teszegels: 

SAN MIGUEL 
19ENER0 78 

CORRIENTES 

Deze afstempeling verschijnt op de 
zogenoemde lilaroze Corrienteszegels 
met de plaatsen: 
Stad Corrientes van 1875 af in zwart 
Caa-Cati 

Concepción 

Goya 

Ituzaingó 
Mburucuyé 
Saladas 
San Miguel 
San Roque 

van 1875 af in blauw 
en zwarit 
van 1877 af in zwart 
en blauw 
van 1877 af in zwart 
en blauw 
van 1877 af in blauw 
van 1877 af in blauw 
van 1877 af in blauw 
en zwarit 
van 1877 af in blauw 
van 1876 af in blauw 
en zwart 

Tenslotte treft men op brieven wel 
eens volgende afstempelingen aan: 

Valse stempels en 
valse penveridetiffingen 

Onnodig te zeggen dat er zeer vele 
valse stempels bestaan, onder meer: 

ITATI 

Ook zij men voorzichtig met penver-
nietigingen, die dikwijls op valse, voor
al op de zogenaamde Hamburger ver
valsingen voorkomen, dat wil zeggen 
dunne penvemietigingen en niet de 
dikke veren(pen)vernietiging. 

(Wordt vervolgd) 

Verbeteringen: 
*) De vertaling van de Engelse zin op blad

zijde 54, eerste kolom van het februari
nummer luidt; 
,,De zegels zouden dienen als kleingeld. 
Dit leek een praktische oplossing dan 
alleen papiergeld in kleine waarden te 
drukken". 

**) De onderschriften bij de afbeeldingen op 
bladzijde 55 van het februarinummer zijn 
verwisseld, waardoor de stempel als een 
variatie (en omgekeerd) wordt beschre
ven. 

116 maart 1970 



In deze dagen, nu futurologen, planologen en andere helderzien
den het leven in onze wereld dreigen te gaan beheersen, lijkt het 
me nuttig u deelgenoot te maken van de wonderl i jke ervaringen die 
een vriend van mij meemaakte 

Deze vriend van postzegels weet hij alleen dat ze op een brief 
geplakt kunnen worden, kwam kortgeleden geheel ontdaan bij me 
binnenvallen en deed mij het volgende relaas Ik zal hem zelf aan 
het woord laten 

Kort geleden, toen ik uit een korte, maar verkwikkende slaap 
ontwaakte, merkte ik dat ik door de ruimte zwevend, aangespro
ken werd door een scliaars gekleed persoon Hij vroeg me iets in 
de trant van phillo te levos ' Nu ben ik mijn Latijn en Grieks wel wat 
vergeten, maar dank zij de voorl icht ing die ik van mijn kinderen 
genoten heb, weet ik wel wat phihe is Het leek me dat hij mij 
vroeg of ik van een bord hemelse spijs hield Na mijn bevestigend 
antwoord nam hij me mee naar een groot wolkenkrabberachtig 
gebouw, dat het Huis der Philatelie bleek te zijn Na de hal te zijn 
binnen gegaan, bleek het 26 verdiepingen te hebben, genummerd 
A B, C, enzovoort 

We gingen naar binnen op de begane grond, verdieping A Hier 
bleken heel toepasselijk de ALBUMVERZAMELAARS bijeen Zi j 
hadden prachtige voordrukalbums Bij het verzamelen volgden zij 
slaafs de uitgevers van hun album Er heerste een grote spanning, 
want er zou juist een nieuw supplement uitkomen Het gesprek ging 
er over, welke zegelcombinaties wel of met zouden zijn opgenomen 
Variëteiten die niet in het album waren opgenomen stonden hier 
zeer laag genoteerd 

We gingen met de lift naar de BRANDKASTVERZAMELAARS 
Postzegels werden hier met getoond Het bleek dat hier alleen dure 
zegels werden verzameld ,,Goede belegging' hoorden we hier vaak 
Uiteraard keken deze ,,verzamelaars" ook in f iguurl i jke zin op hun 
benedenburen neer 

Daar ik mij hier niet goed thuis voelde spoedden wij ons naar de 
COMPLEETHEIDSMANIAKKEN Zij hadden alleen verzamelingen 
van landen die met meer bestonden Noord Ingermanland was hier 
favoriet 

W I J kwamen nu bij de DOUBLEURS Er waren hier geen stoelen 
Iedereen zat op een stapel stockboeken, berstensvol met post
zegels Met een verbeten gezicht vertrouwde een mij toe, ik heb 
nog twaalf vellen Tentoonstell ing 1924, maar je kri jgt ze nog met 
voor vol catalogus 

Vervolgens troffen we de EXHIBITIONISTEN in een fel gesprek 
Uiteraard is de kleding in de bezochte contreien schaars, zodat u 
geen verkeerde gevolgtrekking moet maken Nee, hier werd 

ZWIJNTJESJAGERS 

IJVERIGEN 

X-STRAALOGIGEN 

WATERMERKZOEKERS 

VERFRAAIERS 

ULTRAVIOLETTEN 

TEGENVALLERS 

STEMPELAARS 

REKENAARS 

QUASI WETENSCHAPPELIJKEN 

PLAKKERS 

ORGANISEERDERS 

NOG NIETERS 

MOTIEFVERZAMELAARS 

LIEFHEBBERS 

KLEURENBLINDEN 

JURY-ISTEN 

INGEWIJDEN 

HAASJE-OVERS 

GOEDEN 

FILANTROPEN 

EXHIBITIONISTEN 

DOUBLEURS 

COMPLEETHEIDSMANIAKKEN 

BRANDKASTVERZAMELAARS 

ALBUMVERZAMELAARS 

gesproken over te laag gewaardeerde tentoonstell ingsinzendingen 
Aandachtig werd met naar elkaar geluisterd, wel meewarig gekeken 

BIJ de FILANTROPEN bleek het angstig stil Een eenzame figuur 
bood me een mooi gekleurd zegeltje Beschaamd nam ik dit eerste 
exemplaar voor mijn vei zameling aan 

Op de volgende verdieping bleken de GOEDEN te huizen Eerst 
dacht ik dat de met aanwezigen van de vorige etage hier op bezoek 
waren, doch dit bleek een misvatting ,,Paraguay wordt goed" , ver
trouwde iemand mij toe ,,Afghanistan nog b e t e r " Het was wel 
amusant, maar of ze erg goed bij waren? 

Nu verwachtte ik de handelaren te treffen, maar mijn metgezel 
legde mij uit, dat dit met een aparte categorie vormde De meeste 
verzamelaars bleken te handelen, en onder de handelaars bleken 
ook enkele verzamelaars te zijn 

Nee, hier bleken de HAASJE-OVERS te zijn Zi j kochten snel 
een verzameling bijeen Dan werd de verzameling weer verkocht en 
een nieuwe begonnen Het hebben van de zaak was het einde van 
hun vermaak 

BIJ de INGEWIJDEN werden we op gepaste afstand ontvangen 
Hun gesprek was moeili jk te volgen Het ging over boek- en steen
druk, oplagecij fers en weet ik met al In alle vr iendel i jkheid mochten 
we meeluisteren, maar uiteraard met zelf iets te berde brengen 

De tocht ging verder We kwamen bij de JURY-ISTEN Ernstige 
l ieden, er werd weinig gelachen Enkelen hadden de bekronings-
lijsten van alle vorige tentoonstell ingen bij zich Die collecties 
hoefden dan niet meer beoordeeld te worden Anderen hadden op 
kosten van de fi latelisten de hele wereld afgereisd 

De volgende bijeenkomst, die der KLEURENBLINDEN, leek meer 
een chemisch laboratorium te zijn Met een flesje azijn en andere 
attributen werden aard'ge resultaten behaald Ook zagen we hier 
enkele handelaren, die met een staalblauwe bril naar hun Neder
landse nummers 1 zaten te kijken 

De LIEFHEBBERS bleken toch een grote groep Met een emgzins 
onnozel aandoende blik waren zij maar hun zegeltjes aan het be
kijken Het bleek hier dat postzegelverzamelen een langzame 
methode was om iets van aardri jkskunde en geschiedenis te leren 

Nu we halverwege het gebouw waren gekomen wachtte ons een 
onverwachte ontvangst De MOTIEFVERZAMELAARS hadden juist 
een nieuw verzamelgebied gevonden Heb je de naakte Roemenen 
al gezien? Wi j hadden gedacht dat de sex hier wel was uitgewoed, 
maar het bleek toch over postzegels te gaan Men hoopte dat 
Vaticaan en Antarctica gauw met een nieuwe serie zouden volgen 
Een motivermgsonderzoek leek ons hier wel aangewezen 

De NOG-NIETERS bleken in de verwachting te zijn dat de zegels 
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nog wel goedkoop zouden worden. Ze hadden een dun albumpje 
onder de arm waarin niet veel zegels waren. Het was hier bar 
ongezellig. 

De ORGANISEERDERS liepen zo bedrijvig rond dat het niet 
mogelijk bleek met een van hen in gesprek te raken. Anatomisch 
vielen mij de grote borstpartij en de lange tenen op. Voor ver
zamelen hadden zij geen tijd. 

De PLAKKERS deden hun naam oneer aan. De enkelen die nog 
plakkers gebruikten hadden deze op de beeldzijde van hun zegels 
aangebracht, zodat alleen de gomzijde zichtbaar was. „Je moet met 
de mode meegaan", fluisterde een wat oudere man mij In het oor. 

De QUASI WETENSCHAPPELIJKEN bleken niet tevreden met het 
verzamelen als ontspanning. Er liepen nog al wat doctorandi en 
zelfs een professor rond. Met het inventariseren van een archiefje 
of het ineen knutselen van een literatuuroverzicht waren zij al heel 
tevreden. Een éénoog was hun schutspatroon. 

De REKENAARS bleken alleen maar catalogi bij zich te hebben. 
Zij berekenden precies in welke catalogus hun zegels het gunstigst 
geprijsd waren. Zij waren hier zo lang mee bezig tot er nieuwe 
catalogi uitkwamen. 

De STEMPELAARS bleken enthousiaste lieden. Een had er franko 
een half ronde edammer gekregen. Tragisch was een klein rond 
mannetje dat eenzaam zat te huilen om een waterlanderskerkje. 

De TEGENVALLERS waren niet erg opgewekt. Een zat er steeds 
maar naar halve tandjes te kijken. Een ander vond minimaal dunne 
plekjes en kleine vouwtjes. Ik durfde mijn enige zegeltje niet te 
laten zien. 

De ULTRAVIOLETTEN ontvingen ons in het duister. We hebben 
maar één vage figuur kunnen ontdekken. Mogelijk zaten de anderen 
in het infrarood. 

Bij de VERFRAAIERS bleek een gemengd gezelschap bijeen. 
Ik meende enige tandartsen te ontdekken. Anderen wisten met 
zichtbaar genoegen een plakker onzichtbaar van een zegel te ver
wijderen. Mijn metgezel legde mij uit dat deze groep te groot was 

In de postzegelgalerij van het Nederlands Postmuseum zijn 
opnieuw^ delen van de beroemde verzameling „Japanse be- • 
zetting" van wijlen de heer C. D. Ricardo tentoongesteld. 
De uitgestalde postzegels en poststukken hebben betrekking 
op de Britse gebieden Malaya, Burma, Andamanen en Nico-
baren. 

MALAYA 
Het ditmaal van Malaya tentoongestelde gedeelte omvat 

de lokale uitgiften van Malaya, Kedah en Kelantan, de 
koloniale uitgifte 1944 van Thailand, de opdrukken Dai 
Nippon 2602 Malaya, Dai Nippon Yubin in Latijns en Kanji 
schrift, de op Malaya gebruikte Japanse zegels, de definitieve 
serie van 1943, de val van Singapore, de postspaarbank onder 
Japans beheer en diverse opmerkelijke poststukken. 

Reeds op 7 december 1941, de dag van Pearl Harbour, 
landden de Japanners op Malaya bij Kota Bharu, de hoofd
stad van Kelantan. In korte tijd werd het schiereiland onder 
de voet gelopen. 

Na hervatting van de postdienst in de staat Malaya op 
21 april 1942 bediende men zich aanvankelijk van baar-
frankeringsstempels. Twee dagen later kwamen de zegels 
van Straits Settlements type George VI en de portzegels van 
de Maleise Federatie in omloop met de lokale vierkante 
handstempelopdruk van het militaire departement Malaya, 
een blok van vier zegels bedekkend. Het verzamelen van 
deze zeldzame opdrukken is een kostbare liefhebberij. Pronk
stukken van de verzameling vormen een ongebruikt blok 
van de $ 1 en een gebruikt paar van de 50 c port. 

Op 13 mei verschenen de postzegels van Kedah, type rijst-
bundel en beeltenis sultan Abdul Hamid Halimshah, met 
de rode opdruk Dai Nippon 2602 in Latijnse letters. De 
collectie bevat het drietal waarden dat met zwarte opdruk 
bekend is, waarvan de 25 c en de $ 5 tezamen op brief. 
De rode opdruk is kopstaand vertegenwoordigd op een blok 
van de $ 1 op brief, terwijl een veldeel van de 5 c verschil
lende afwijkingen in de opdruk laat zien. 

De sultan Ismail- en de wapenserie van Kelantan werden 
in 1942 te Kota Bharu voorzien van een machinale waarde-
opdruk in twee lettertypen, waaraan nog de ovale zegel
ringstempels van de Japanse functionarissen Handa en 
Sumagawa werden toegevoegd. De provisorische wapenserie 

om ze uit het gebouw te houden. 
Een psychische afwijking leek mij eerst te bestaan bij de WATER

MERKZOEKERS. Het bleek dat men zocht naar Iets dat zonder 
hulpmiddelen als benzine niet te zien was. Men deed er aan kop-
staan en andere gymnastische oefeningen. 

De X-STRAALOGIGEN bleken al aan de voorkant van de zegels 
te kunnen zien of deze al dan niet gom hadden. Ook voor het ont
dekken van bijwerking van stempels en zegels hadden zij geen 
bijzondere apparatuur nodig. Handelaren trof men bij deze groep 
vrijwel niet aan. 

De IJVERIGEN waren een opmerkelijk klein groepje. Zij waren 
bereid zonder officiële functie allerlei klusjes op te knappen. Er 
waren de laatste jaren vrijwel geen nieuwe leden bijgekomen. 

De ZWIJNTJESJAGERS kwamen opgewekt vertellen hoe zij zeld
zame tandingen, plaatfouten en andere afwijkingen voor de prijs 
van een gewone zegel hadden weten te bemachtigen. Het leken me 
een soort kleine oplichters te zijn, maar zo bleek het toch door de 
meeste filatelisten niet te worden aangevoeld. 

Mijn vriend, die na deze ervaringen inplaats van hemelse spijs 
meer verlangde naar boerenkool met worst, ontwaakte op dit 
moment. Waarheidsgetrouw als altijd deed hij mij dit verhaal. 

Geachte lezer, ongetwijfeld zult u zich niet herkennen in een van 
de beschreven typen. U moet dan wel bedenken dat de filatelisten-
hemel u dan niet ten deel zal vallen. . . . 

het postmuseum 
van 1943 is gebruikt compleet aanwezig op briefkaart. 

In 1943 droeg Japan de Maleise staten Kedah, Kelantan, 
Perlis en Trengganu over aan Thailand, dat een verbond 
met het land van de rijzende zon had gesloten. Van de in 
1944 door Thailand voor deze staten uitgegeven serie toont 
de verzameling zowel hele vellen als zegels op brief. 

De postzegels van Straits Settlements, Negri Sembilan, 
Pahang, Perak en Trengganu, en de portzegels van de Ma
leise Federatie en Trangganu 8 c, werden in 1942 voorzien 
van de algemene opdruk Dai Nippon 2602 Malaya. Enkele 
waarden werden ook op Sumatra gebruikt. Een groot aantal 

1942. Japanse bezetting Malaya, vierkante handstempelopdruk van 
liet militaire departement Malaya op een blokje van vier Straits 
Settlements koning George VI 15 c. 

Collectie Ricardo in 
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opdrukaf wij kingen is aanwezig, zoals kopstaande, dubbele, 
verschoven en spiegeldrukken, met cijfer 8 enzovoort. 

Op een compleet vel van Negri Sembilan 2 c kan de positie 
van verschillende der genoemde afwijkingen worden bepaald. 
Interessant zijn de gemengde frankeringen: zegels van ver
schillende staten in combinatie met Japanse zegels. 

Later in 1942 verschenen enkele zegels van Perak met de 
opdruk Dai Nippon Yubin (Groot Japan Post) in Latijns 
schrift. Deze opdruk werd tevens geplaatst op een vel zegels 
van Selangor, type moskee 3 c; niet officieel uitgegeven. 
Hiervan bevat de collectie een los exemplaar. Ook van deze 
opdruk zijn verschillende afwijkingen present. 

Op Malaya werden sinds december 1942 ook Japanse 
zegels voor frankering gebruikt. In de collectie is een brief 
aanwezig met zeer vroege afstempeling Penang 5-12-1942. 
Van de definitieve serie 1943 met inheemse voorstellingen 
bevat de verzameling interessante kleurproeven. Opvallend 
zijn: een geperforeerde strip, aan weerszijden bedrukt met 
verschillende waarden en een reeks getande kleurproeven, 
waarop de waarde-aanduiding in een groter cijfertype slechts 
eenmaal is aangegeven. 

Bij de diverse stukken wordt men herinnerd aan het grote 
leed, veroorzaakt door de aanleg van de beruchte Burma-
Siam dodenspoorweg. Drie van de vier poststukken, af
komstig van gevangenen en bewakers, hebben een Maleise 
frankering. 

Verschillende zegels en formulieren met waarde-aanduiding 
van Straits Settlements, Negri Sembilan, Pahang, Perak, 
Selangor, Trengganu en portzegels van de Maleise Federatie 
en Johore werden in 1942 en 1943 uitgegeven met de alge
mene Dai Nippon Yubin in Kanjikarakters. Uit de aanwezige 
eerstedagbriefomslagen kunnen de emissiedata van verschil
lende waarden worden afgeleid. Enkele hele vellen tonen 
de plaatsen van verschillende afwijkingen die bij deze op
druk voorkomen, terwijl de kopstaande opdruk ook gebruikt 
op brief vertegenwoordigd is. De verzameling laat zien dat 
ook deze opdruk tot het operatieterrein van vervalsers be
hoort. 

De capitulatie van Singapore op 15 februari 1942 werd 
binnen de Japanse expansiesfeer postaal gevierd en herdacht 
met bijzondere postzegels, stempels, kaarten en briefomsla
gen. Ook het uitbreken van de oorlog in de Pacific werd de 
daaropvolgende jaren gememoreerd om de Grootoostazië-
idee te propageren. 

Het spaarwezen in de bezette gebieden vormt een hoofd
stuk apart in de collectie. Door middel van postzegels en 
bijzondere stempels werd getracht het sparen via de post-
spaarbanken onder Japans beheer te stimuleren. 

ANDAMANEN EN NICOBAREN 
De Andamanen en Nicobaren, tot Brits-Indië behorende 

eilandengroepen in de Golf van Bengalen, werden in 1942 
door de Japanners bezet. De zegels van Brits-Indië met de 
beeltenis van George VI werden voorzien van een nieuwe 
waarde-opdruk in sen. De collectie bevat twee interessante 
briefomslagen met afstempeling Port Blair, april 1943. Na 
informaties te hebben ingewonnen kreeg wijlen de heer 
Ricardo de overtuiging dat de omstreden stukken echt zijn. 

BURMA 
Op 11 december 1941 ontbrandt de strijd in Burma. De 

hoofdstad Rangoon valt op 7 maart. Met de capitulatie van 
Mandalay op 1 mei begint het Japanse bestuur over Burma. 
Dezelfde maand worden post- en dienstzegels van Burma, 
waarop de beeltenissen van de Britse vorsten George V en 
VI door een opdruk zijn weggewerkt, gedurende drie maan
den in omloop gebracht. De opdruk bestond uit een pron
kende pauw, het embleem van Burma. De pauwopdrukken, 
aangebracht te Myaungmya, Pyapon en Henzada, behoren 
tot de zeldzame emissies van de Japanse bezetting. Men 
onderscheidt zeven hoofdtypen. 

In de verzameling bevindt zich een veldeel van veertig 
stuks van de 3 Ps grijs met dubbele opdruk van Henzada, 
type V, waarin elk achtste zegel der horizontale rijen de 
bekende „speld"-afwijking vertoont. Voort wordt de aan
dacht getrokken door de zeldzame IV2 As dienst, ongebruikt, 
opdruktype I, verschillende w^aarden in blokken (waaronder 
enkele vervalsingen) en een aantal pauwopdrukken op brief. 

De provisorische uitgifte met het zegelstempel van de 
Japanse functionaris Yano is vertegenwoordigd met een 
ongebruikt blok van zes en twee gebruikte exemplaren op 
brief met afstempelingen juni en oktober 1942. 

Van de Japanse zegels met nieuwe waarde-opdrukken in 
anna's, rupia's en cents uit 1942 bevat de collectie onder 

1942. Japanse bezetting Burma, pauwopdruk op blokje van vier 
koning George VI 

meer een ongebruikt blok van 25 van de V2 anna op 2 sen 
en een gestempeld exemplaar van de 20 c op 8 s. 

De aandacht wordt gevestigd op de vele aanwezige af
wijkingen bij de emissie 1943 „ploegende boer". 

De collectie Japanse bezetting van Burma wordt besloten 
met complete doorstoken vellen en verschillende kleurproe
ven van de Onafhankelijkheidsserie 1943. 

De uitvoerige beschrijvingen van wijlen de heer Ricardo 
maken het ook de niet-ingewijde mogelijk zich een helder 
beeld te vormen van de postale gevolgen der Japanse be
zetting. 

Tot en met 31 mei. 
Het Postmuseum is gevestigd te 's-Gravenhage, Zee

straat 82. Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 
10.00 - 17.00 uur, zondag van 13.00 - 17.00 uur. 

A. R. KAMPHUIS 

voor uw boekenplank 
DICTIONNAIRE DES BUREAUX DE POSTES DE BELGI-
QUE 1830-1914 door Dr. Jacques Stibbe. Pryis 155 frank — 
te storten op P.C.R. 198.469 van de „Académie de Philatelie" 
— 85, Dechannellaan, B 1030 — Brussel — België. 

In de schoot van de Académie de Philatelie de Belgique 
werd dit werk uitgegeven in een handig boekje met 186 
bladzijden. De opsteller heeft de liefhebber van Belgische 
afstempelingen een naslagwerk beschikbaar gesteld dat hem 
dikwijls van nut zal blijken bij het bestuderen van zijn post-
documenten. 

Inderdaad zijn al de postkantoren die functioneerden tus
sen 1830 (jaar der Belgische onafhankelijkheid) en 1914 (jaar 
van het uitbreken van de eerste wereldoorlog) alfabetisch 
gerangschikt. De opening en iedere wijziging in de status 
dezer kantoren wordt met datum aangetekend. 

Afzonderlijk wordt het boekje besloten met een opsom
ming der agentschappen en tijdelijke postkantoren. 

L. C. MADEMAN 

POSTGESCHIEDENIS EN STEMPELSTUDIE VAN KORT
RIJK VAN 1621 TOT 1968 door Henri Van Roye. Pr^s 50 
frank — te storten op P.C.R. 1690.66 van H. van Roye — 
Kortrijkstraat 403, B 8710 — Heule — België. 

De schrijver van dit boekje, bestaande uit 32 bladzijden, 
is erin geslaagd een ruim overzicht te geven aan vroegere 
aantekeningen en stempels op poststukken tot op onze dagen, 
en dit met achttien bladzijden geschiedenis en elf bladzijden 
reprodukties van stempels. 

De schrijver beoogt enkel Kortrijk in het licht te stellen, 
maar met de elf bladzijden reprodukties van stempels slaagt 
hij er tevens in de leek een overzicht te geven van de 
typen van stempels die algemeen in gebruik waren of zijn 
op het Belgisch grondgebied. 

L. e . MADEMAN 
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I LUCHTPOST 

f r i l ISLIi^lNAMlIäi 

SURINAME 

■4 ECHT 

Valse 5 gulden luchtpost' 
Wij beelden hierbij af een ongebruikt en een gebruikt 

exemplaar van de ƒ 5,— luchtpost Suriname, Speciale Cata
logus nummer 18. 

Wanneer wij ons bepalen tot de hoofdnummers van Suri
name en typen, tandingen en andere variëteiten buiten be
schouwing laten, is luchtpost nummer 18 de hoogst genoteer
de zegel: ongebruikt ƒ500,—, gebruikt / 575,—. Voor een 
moderne zegel een forse prijs, maar er zijn van deze in de 
oorlog verschenen luchtpostzegel dan ook niet meer dan 
ongeveer tweeduizend stuks verkocht. 

Van de afgebeelde zegels is de ongebruikte echt, de ge
bruikte vals. Een Haagse verzamelaar kocht het gestempelde 
exemplaar in de veiling van een Duitse veilinghouder, die in 
vele filatelistische landen een intensieve reclamecampagne 
voert; de zegel was in de catalogus zó klein afgebeeld, dat 
de verschillen met de echte op de foto niet te zien waren. 
Toch zijn die verschillen er, en wel zéér duidelijke! 

Het meest opvallend is het afwijkende waardecijfer: dat is 
bij het valse exemplaar kleiner dan bij het echte, de vlag 
zit te veel tegen de krul aan en het blokje waarbinnen het 
cijfer zich bevindt is bij de valse zegel breder dan hoog 
terwijl het bij de echte nauwkeurig vierkant is. Er zijn nog 
veel meer duidelijke verschillen in de tekening, bijvoorbeeld 
de letters L en D van GLD, maar we menen hiermee te 
kunnen volstaan. 

KOSTBAAR DRUKPROCÉDÉ 
Hoogstmerkwaardig is dat voor de valse zegel van een 

kostbaarder drukprocédé gebruik gemaakt is dan voor de 
echte. Zoals men in de Speciale Catalogus kan lezen is de 
uit vijf waarden bestaande luchtpostserie Suriname 1941 in 

VALS ► 

offsetdruk uitgevoerd door G. Kolff & Co. in Djakarta (dat 
toen overigens nog Batavia heette!), maar het valse exem
plaar is kennelijk in diepdruk vervaardigd. De daarvoor ge
maakte drukplaat, die naar alle waarschijnlijkheid uit één 
zegelbeeld heeft bestaan, moet met de hand gegraveerd zijn, 
wat een tijdrovende en grote deskundigheid vereisende be
zigheid is. Mogelijk heeft de vervalser gedacht dat ook zijn 
voorbeeld, de echte ƒ 5,— dus, in diepdruk was uitgevoerd, 
maar dat is niet zo. Kolff beschikte niet over het technische 
materiaal voor het vervaardigen van plaatdrukzegels en hij 
maakte dan ook een offsetkopie naar een gegraveerd origi
neel van Enschedé (Speciale Catalogus nummers 1 tot en 
met 7)! 

Nog een paar opmerkingen over het falsificaat. De af
stempeling ziet er bedriegelijk echt uit, hoewel het stempel 
ook wel nagemaakt moet zijn. Wij kunnen ons moeilijk in
denken dat men deze valse zegel naar Paramaribo heeft ge
transporteerd om er daar een echte stempelafdruk op te 
laten zetten. De kleur van de valse zegel is te donker, het 
papier te wit; dit laatste is ook op onze afbeelding zichtbaar. 
De tanding meet 13% evenals bij het origineel, maar de 
gaatjes zijn kleiner en staan onregelmatig in de rij. 

Dat de vervalser niet meer dan één exemplaar met zijn 
dure drukplaatje zou hebben gemaakt is niet aan te nemen. 
Er moeten meer valse exemplaren in omloop zijn, vermoede
lijk ook ongestempelde, en oppassen blijft de boodschap. 
Suriname is in het buitenland zeker geen bij uitstek popu
lair verzamelgebied, maar luchtpostzegels hebben interna
tionaal altijd een grotere markt dan gewone frankeerzegels. 
Wij nemen dan ook aan dat men vooral m het buitenland, 
waar vergelijkingsmateriaal niet zo voor het grijpen ligt, 
meer van deze valse vijf guldens zal tegenkomen. 

Mr. G. W. A. DE VEER 

voor uw boekenplank 

Je had beter kunnen trouwen met een insteekalbum, Johannes! 

PIMS CATALOGUE OF NEW ZEALAND STAMPS. Uitgave 
van Pim & Co Ltd., 293 Queen stVeet, Auckland. 36 bladzqden, 
geïllustreerd. Pr^s N.Z. 30 cents. 

Deze catalogus die in november 1969 in een zevende editie 
verscheen geeft de nettoprijzen van de handelaar-uitgever. 
De beide eerste uitgiften van 1855, de „Chalon Heads" met 
en zonder watermerk zijn bijzonder duur geworden. De 
latere uitgiften zijn daarentegen civieler geprijsd. In Austra
lië en Nieuw Zeeland wordt net als bij ons zeer veel het 
eigen land en de aangrenzende gebiedsdelen verzameld. 

Seven Seas'Stamps Pty. Ltd., Sterling Street, Dubbo 2830, 
New South Wales. Australië liet verschenen; 

THE AUSTRALASIAN STAMP CATALOGUE. Editie voor 
1970 kost één Australische $. 
THE NEW ZEALAND STAMP CATALOGUE. Editie voor 
1970 kost Australische $0,50. 

Verder zijn verkrijgbaar: 
Nelson Eustis, THE AUSTRALIAN AIRMAIL CATALO

GUE (1914 - 1941). Australische $ 1,50. 
J. W. Pender, V FOR VARIETY, (flaws, errors and varie

ties on Australian stamps). Australische $ 1,—. 
Speciaalverzamelaars kennen wellicht deze boekjes. Het 

leek me goed hun bestaan te signaleren. 
BR. 
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POSTZEGELMARKT Pafer Clemens Anheuser-
ROTTERDAM VERPLAATST museum bij Bardel (Bentheim) 

De Rotterdamse postzegelmarkt heeft de oude en ver
trouwde plaats op het Noordplein eindelijk verlaten. De 
verplaatsing van de groentemarkt heeft de stalletjes van de 
groentehandelaren, waarin de postzegelhandel een onderdak 
vond, doen verdwijnen. 

Sinds zaterdag 7 februari wordt de postzegelmarkt ge
houden op het Schouwburgplein, in een gebouwtje dat oor
spronkelijk bedoeld was als „sprekershoek" — en als zodanig 
nog wel eens dienst schijnt te doen — dat thans onderdak 
voor de postzegelhandel biedt. 

Wethouder J. Worst heeft deze markt officieel geopend en 
daarbij gewag gemaakt van het streven van de gemeente 
om deze markt een passende plaats te geven. 

De voorzitter van de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeni-
ging, Ir. A. van der Heyden, vroeg een wat betere voor
ziening tegen het slechte weer; de ruimte is niet „regendicht" 
aan de onderzijde, zodat de belangstellenden met natte voeten 
naar huis gingen. 

De wethouder beloofde hieraan zijn aandacht te zullen 
schenken. 

H. 

ANNUAIRE PHILATELIQUE, samengesteld door René Mar
tin. Uitgever: Les editions de l'Archipel, 3, rue d'Hauteville, 
Paris 10e. Verkrijgbaar door 14,50 francs over te schr^ven op 
postgirorekening Paris 20 817 14. 

Wie was de eerste filatelist ter wereld? Antwoord: Mijn
heer Vetzel uit Rijssel, die in 1851 een postzegelverzameling 
bezat. 

En waar werd de eerste postzegeltentoonstelling gehouden? 
Antwoord: In Brussel, in 1852. 

Deze gegevens ontlenen we aan het nieuwe filatelistische 
jaarboek in de Franse taal waarin vele filatelistische en 
postale zaken aan de orde worden gesteld, onder meer een 
woordenlijst, die niet helemaal bij is want het aantal CEPT-
landen is inmiddels boven de genoemde 24 gestegen, een 
lijst van filatelistische diensten waarin voor Nederland nog 
niet het nieuwe adres: Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage en een 
lijst van de FISA-leden waarin bij de secretariaten nog niet 
de tegenwoordige secretaris: F. W. N. Hugenholz, Aristoteles-
straat 859, Apeldoorn. Postbus 562. Nederland is voorts niet 
vertegenwoordigd in de lijst der filatelistische tijdschriften 
en evenmin in de lijst der verenigingen en het buitenland. 

Dat is niet zo verwonderlijk omdat dit adresboek is be
stemd voor Franstalige gebieden. Er is echter wel gerekend 
op een Nederlandse bijdrage, want de verenigingenlijst ver
meldt bij ons land: geen antwoord ontvangen. 

Overigens staat er voldoende in: FlP-lijst verboden uit
giften, catalogussen, taxateurs, journalisten, handelaren, 
boeken, tijdschriften, bonden en verenigingen. 

Een bijzonder praktisch boekje voor iedereen die iets van 
doen heeft met de Franse en de Franstalige filatelie. 

A. BOERMA 

POSTZEGELDIEFSTAL 
'S-GRAVENHAGE — Bij een inbraak in 's-Gravenhage, 

gepleegd in de nacht van 2 op 3 februari 1970, zijn post
zegels ontvreemd waarvan de waarde wordt geschat tussen 
de f 20.000,— en ƒ 30.000,—. De zegels, die van goede kwali
teit zijn, worden als volgt omschreven: 

Verzameling West-Europa, gebruikt, in tiendelig KABE-
album, donkerbruine band; Oud-Duitsland bijna compleet, 
Nederland compleet op twee nummers na, waarbij de drie-
gaatsroltanding. De overige Europese landen vrij uitgebreid. 

Verzameling Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Curagao 
compleet en Suriname bijna compleet in DAVO-album, 
blauwe band met goudopdruk; Nederlands-Indië onder meer 
de serie Konijnenburg compleet en Curagao de series jubi
leum en luchtpost compleet. 

Map met eerstedagenveloppen, alsmede eerste vluchten 
van Groot-Brittannië en Nederland. 

Inlichtingen: R. Heijmen, hoofdagent gemeentepolitie, bu
reau 1, centrale recherce, hoofdbureau van politie, 's-Graven
hage. 

Pater Clemens, een van de grote voorvechters voor de 
„Philatelie constructieve", die op 30 augustus 1968 in het 
Franciscanenklooster Bardel bij Gildehaus is overleden, wordt 
herdacht met een permanente tentoonstelling in het klooster 
waarbij hij werd begraven. 

De expositie werd een jaar geleden — op 23 maart 1969 — 
geopend in aanwezigheid van acht Nederlandse vertegen
woordigers van St. Gabriel, de vereniging van verzamelaars 
van postzegels verband houdende met bijbel en christendom 
en het voltallige bestuur van het Westduitse St. Gabrielgilde 
en een afvaardiging uit Zwitserland. Bij die gelegenheid zijn 
plannen gemaakt om het klooster tot een ontmoetingspunt 
van Gabriëlleden uit België, West-Duitsland, Luxemburg en 
Nederland te maken; Bardel ligt slechts enkele kilometers 
achter Gronau. 

Clemens Anheuser was mede-oprichter van het Sankt Ga
briel Gilde in West-Duitsland, die rond 2.800 leden sterk is. 
Pater Clemens werkte vanuit Bardel, waar hij zich vestigde 
nadat hij zijn werk in Brazilië om gezondheidsredenen had 
moeten opgeven. Hij werkte vele jaren aan de verbreiding 
van de filatelie der christelijke motieven. Hij schreef tal van 
boeken, waaronder „Die Christliche Welt im Markenbild" 
waarvan de eerste vijftig exemplaren bij het verschijnen 
in 1939 door de nazi's in beslag werden genomen. Twee of 
drie exemplaren die de dans ontsprongen gingen clandestien 
rond en werden de wegbereiders van de Gabriëlbeweging. 

Pas in 1950 werd een uitgever gevonden die het werk in 
vijf delen uitgaf. Andere werken zijn onder meer: Maria, 
Königin der Welt, Franziskus und seine Folgschaft, Missions
geschichte im Markenbild, Weihnachten in Briefmarken en de 
Gabriel-Katalog in verschillende uitgaven. 

Het museum heeft een merkwaardige lijfspreuk: „Maak de 
postzegel niet tot uw god, maar laat hij u een weg tot God 
zijn". De verzameling omvat alle christelijke-motiefzegels en 
alle poststempels met christelijke motieven van de laatste 
vijfentwintig jaar, vrijwel compleet, in het bijzonder de kerst
poststempels. Door vele schenkingen is een unieke verzame
ling tot stand gekomen, waarvan naar schatting een vijfde 
deel bij toerbeurt een plaats kan vinden in de expositie
ruimten. De collectie behelst tienduizend verschillende zegels 
uit 130 landen, ten bewijze dat in alle volken een christelijke 
gezindheid aanwezig is. 

De toegang tot het museum is vrij. Men kan een herinne-
.ringsplaquette aanschaffen of postzegels of munten ten ge
schenke geven voor missiedoeleinden. Postzegels worden er 
niet verkocht; men kan er alleen filatelistische literatuur op 
het gebied van christelijke motieven krijgen. 

Op 24 maart, de dag waarop het feest valt van Gabriel, de 
engel der verkondiging en de schutspatroon van de poste
rijen en de postzegelverzamelaars, viert de Wereldbond St. 
Gabriel de Werelddag van de filatelie. 

In Nederland heeft St. Gabriel ongeveer 250 leden, ver
spreid over het gehele land. Inlichtingen: J. Hendriks, Meteo-
renstraat 55, Hilversum. 

Luchtfoto van het klooster en gymnasium St. Antonius in de Kreis 
Bentheim. Het torenachtige vlerkante gebouw achter de moderne 
laagbouvi/ rechts is ingericht als museum 
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AFSCHEID VAN 

In Leeuwarden is het uit met de stadspost nadat directeur 
J. A. Schalekamp in hoger beroep op 11 februari voor de 
rechtbank het vonnis bevestigd had gezien: ƒ 250,— boete 
en een voorwaardelijke boete van ƒ 500,—. Hij staakt de 
uitgifte van stadspostzegels omdat hij voor de ene klant die 
hij overhoudt, de Bondsspaarbank, de afrekening eenvoudiger 
kan doen dan met zegels. 

Intussen houdt de heer Schalekamp uitverkoop van zegels, 
maar niet tegen afbraakprijzen. De filatelisten kunnen nu 
tonen wat ze waard zijn. Het assortiment is uitgebreid, niet 
alleen Leeuwarden, maar ook Appingedam, Delfzijl, Har-
lingen, Hengelo (ieder 20.000 series) en Den Helder. Zegels 
van deze plaatsen op de eerstedagenvelop met het Leeuwar
denvignet, met de verschillende plaatsnamen in vignet en 
rood rondstempel: eerste dag van uitgifte 9 januari 1970. 

Uitverkoop verschijnselen zijn Leeuwardenenveloppen met 
het zwarte drieregelige stempel STADSPOST / 9 JAN. 1970 / 
LEEUWARDEN, Hengelo-enveloppen met oude zegels, die 
op 18 november 1969 voor het eerst werden gebruikt, afge
stempeld met het rode stempel van 9 januari 1970 en de 
nieuwe Leeuwardenenvelop met oude Leeuwardenzegels en 
het drieregelige stempel van 1 OKT. 1969. Vermoedelijk zijn 
er nog meer mengvormen in omloop. Hengelo, dat 20.000 
oude zegels had in velletjes van dertig, heeft eveneens zijn 
dienst gestaakt. 

De Leeuwarder zit inmiddels niet stil, want het Bever-
wijkse voorbeeld heeft hem geïnspireerd tot een nieuw plan. 
Winkeliers in de Friese hoofdstad zouden zich moeten ver
enigen in een Stichting, die gebruik zou maken van eigen 
enveloppen en eigen stadspostbussen op verschillende plaat
sen in de stad. 

BEVERWIJK 

De Beverwijkse stadspost is op 5 februari onder het wakend 
oog van de plaatselijke postdirecteur en de belangstellende 
stadsposters uit Den Helder (Pesie) en Utrecht (Van der Lee) 
plechtig ten doop gehouden. Bij gebrek aan een stadspost-
bestellersuniform kwam de tamboer-maitre van een plaatse
lijk muziekkorps de expressestukken uitreiken. 

De post is efficiënt georganiseerd met een brievenbus die 
tevens dienst doet als ideeënbus, niet „naast het postkan
toor" maar bij het oude postkantoor. 

De zegels zijn gedrukt in velletjes van honderd, ieder met 
een eigen letter en volgnummer. A voor de 10 cent, B voor 
de 12 cent en C voor de 15 cent. 

Van de honderdduizend series waren 8000 apart gehouden 
voor verzamelaars. De vijfduizend eerstedagenveloppen die 
voor ƒ 1,50 werden aangeboden, waren in minder dan geen 
tijd uitverkocht. 

De bezorging geschiedt voornamelijk 's nachts door leden 
van de nachtveiligheidsdienst, die op hun ronde brieven 
meenemen. De 7 cent die de nachtwaker per brief krijgt voor 
het bezorgen is meegenomen. 

De voortvarende voorzitter van de winkeliersvereniging, 
de heer A. M. Davidson, speelt al helemaal post, want hij wiJ 
bijvoorbeeld een dubbeltje extra berekenen voor een spoed-
bezorging: expresse. 

A J \ 
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STADSPOST? 

De Particuliere Besteldienst Stadspost Amsterdam heeft 
op 1 december 1969 zegels in gebruik genomen met een 
boogschutter er op in vier waarden en kleuren: 10 cent geel, 
15 cent olijfgroen, 25 cent blauw en 50 cent rood. Op 16 fe
bruari 1970 is een nieuwe serie verschenen met het stand
beeld van het Lieverdje op een plattegrond van de binnen
stad, dezelfde waarden maar andere kleuren: 10 cent grijs
groen, 15 cent lichtblauw^, 25 cent lichtrood en 50 cent licht
geel. Er zijn weer 5000 eerstedagenveloppen, nu met opschrift 
Stadspost Amsterdam no. 2, gemaakt voor verzamelaars. 
De zegels worden gedrukt in velletjes van veertig, zonder 
controlenummer in de velrand. Van de boogschutter zijn 
50.000 series gemaakt, van de lieverdjes 75.000. 

UTRECHT 

Lonend is het stadspostbedrijf niet, of de filatelisten zouden 
de tekorten moeten dekken door zoveel zegels te kopen dat er 
nieuwe nodig zijn, waarvoor weer een eerstedagenvelop kan 
worden gemaakt. Beverwijk geeft in april een nieuw stel 
zegels uit met een motief dat aan de vijfentwintigjarige be
vrijding zal herinneren. 

AMSTERDAM 
In Amsterdam wordt de „enige echte" stadspost belaagd 

door lieden die niet alleen de zegels en de eerstedagenve
loppen namaken, maar die zich niet ontzien een „nooduit
gifte" uit te geven, met een eerstedagenvelop, met kapitale 
letters gestempeld AMSTERDAM / 1 Januari 1970. 
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EERSTE DAG 

VAN UCTQIFTE St.i ds 1,11 31 Amstcrdati 

Utrecht wordt bediend door de heer A. van der Lee, die 
op 23 december 1969 begonnen is met eenvoudige zegeltjes 
in de waarden 10 cent oranje, 15 cent blauw en 20 cent geel 
in een oplage van 150.000 stuks. 

Op 17 januari 1970 is een soortgelijke serie verschenen in 
andere kleuren met de opdruk ,,help Biafra" in een oplaag 
van 100.000 stuks: 10 + 10 cent roze, 15 + 10 cent geel en 
20 + 10 cent groen. De voor Biafra bestemde centen zijn 
onder controle ingezameld en afgedragen. 

De stadspost Utrecht is ook aan nieuwe zegels toe en krijgt 
een uitbreiding met hogere waarden, voornamelijk voor 
pakketpost. 

De heer Alders in Beverwijk tenslotte laat ons weten dat 
zijn stadspostdienst ook werkt. Hij heeft velletjes laten druk
ken van acht, 10 cent lichtblauw, 12 cent lichtoranje, 15 cent 
lichtgroen en 18 cent lichtpaars, zonder controlenummers in 
de randen. 

Er bestaan van deze ,,1ste Stadspostdienst" eerstedagenve
loppen met zwart rondstempel, gedateerd 1212'69. Een 
echtgelopen stuk hebben we evenwel nog niet gezien. 

1 OslUSLNS 

M 

x-y 
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\ 

maart 1970 123 



IUI 

II 
III C l mil I H A Hill I I IUI I DDERINSDinTERIIAMl 

III I IUI! I I I I I B I mil IIII11 mil 
Het onderdeel codering Rotterdam van de postmechanisatie 

vormt reeds een aardige verzameling, mits u in de gelegenheid 
was geregeld post uit Rotterdam en omgeving te ontvangen, uit 
postverkeer of uit schenking. 

In het afgelopen jaar 1969 was het geheel soms een beetje 
onoverzichtelijk, maar dat kwam omdat de ,,facer" soms gebruikt 
werd als gewone stempelmachine en omdat er stypjes voor de 
blokken C-D versleten waren en tijdelijk hiervoor stypjes uit de 
tweede straat werden gebruikt. Dit is bij de jaarwisseling 1969/1970 
hersteld. 

Omstreeks deze tijd kwam ook weer de tweede straat in bedrijf, 
die niet was gekoppeld aan de facer maar die de poststukken, wel 
opgezet, uit de hand ontving. Doorslaggevend was echter steeds 
het rode stempeltje, onder of op de postzegel, voor de gebruikte 
codeermachineplaats; 01 tot en met 05, L of R, voor de eerste 
straat en 06 tot en met 10, L of R voor de tweede straat. De derde 
straat met 11 tot en met 15, L of R (we noemden dit vroeger de 
tweede straat, omöat deze als tweede werd geïnstalleerd) is sedert 
einde 1968 uit bedrijf genomen en teruggezonden naar Leldschen-
dam. 

Of deze vijf codeermachines ooit terugkomen is twijfelachtig, 
want we bevinden ons in een overgangsfase voor de codering; 
PTT bereidt de 4-3-2-code voor het gehele land voor. 

Stukken met 11 tot en met 15 zuinig bewaren, evenals 06 tot en 
met 10, want de laatste ziet men alléén bij hoogtijdagen in post
verzending zoals bij de jaarwisseling 1968/1969 en 1969/1970. Je 
ziet ze amper. 

Om nog even te recapituleren wat u kunt tegenkomen: 
stukken met code en facerstempel en plaatsaanduiding in rood 01 

tot en met 05, L of R. 

i 1 I 

stukken zonder code en facerstempel met plaatsaanduiding 01 tot 
en met 05, L of R. 

stukken zonder of mét code met een normaal vlagstempel en plaats
aanduiding 01 tot en met 05, L of R. 

AANTEKFI ' 

stukken met fantasiecode in blokken C en D met facerstempel en 
rode aanduiding 

BENELUX 1944-1969 

INEDERLAND 

in Rotterdam aankomende internationale stukken, zonder Rotterdam
stempel, maar mét code en rode plaatsaanduiding. 

Het bovenstaande geldt voor de eerste straat. Naar het buiten
land gaande stukken hebben soms ook het Klüssendorfstempel van 
de facer en een rode plaatsaanduiding, maar die vallen daar niet 
op. Met heel goede relaties zou men deze kunnen vangen. Voor de 
tweede straat geldt dezelfde opsomming als voor de eerste, alléén 
zijn daar de codeblokken (stypes) C en D, dus de codeplaatsaan-
duiding, geheel nieuw en wel voor machine 
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Ga uw gang en zie de bovenstaande gecodeerde stukken te 
pakken te krijgen. Dan heeft u straks ruilmateriaal voor de landen, 
die u speciaal verzamelt: 
België: net als hier, moeilijk te krijgen 
Frankrijk: nog moeil i jker 
Duitsland: gemakkeli jker te verkri jgen met goede relaties. 

Er zijn momenteel vier kantoren met in- en uit
gaande codering, namelijk Bochum, Pforzheim, 
Wiesbaden en Braunschvs^eig, waaraan binnenkort 
Osnabrück wordt toegevoegd. Ook hierbij verschi l 
lende uitvoeringen. Vroeger inktletters of -cijfers 
voor plaatsaanduiding, nu voor Pforzheim onder
broken streepjes en bij de overige kantoren een 
luminescerend lettertje links van de tweede regel 
(in feite de derde regel, want de brieven staan 
kopstaand in de codeermachine) 

Groot-Bri t tannië: moeili jk te kri jgen. Code met ..phosfor do ts " : 
fosforescerende stippen op een horizontale rij 

Zwi tser land: in Bern is een proefcode 2 uit 5 aan de gang. 
Via verzamelaars zien te kri jgen, want naar het 
buitenland wordt nergens gecodeerd. 

Er zullen nog meer landen volgen en u zult misschien nog af
wijkingen van de Rotterdam-code aantreffen. Wi l t u de boot niet 
missen, zoek dan eerst relaties m Rotterdam en omgeving, want er 
zijn t ienduizenden codebneven. Ja lezer, t ienduizenden, 30.000 per 
uur elke dag. Maar ze verdwijnen voor 99 procent in de prulle-
manden. ik wens u veel genoegen en succes. 

G. H. F. MEIJER, ing. 

Zie ook Maandblad 1968, bladzijden 16, 132, 200. 

Edward Fladung. PRICED CATALOGUE OF POSTAL STA
TIONERY OF THE WORLD. 1st' Edition, 1969. Section 14. 
Pakistan to Queensland. Uitg. Higgins & Gage Inc., 23 North 
Santa Anita, Pasadena, California 91107. Präs $ 4,—. 

De precisie van de twee maanwandelingen wordt nog niet 
geëvenaard door de Amerikaanse posterijen. Aan het einde 
van 1969 verscheen deze veertiende aflevering, maar ondanks 
onmiddellijke verzending aan mijn adres heeft het tot midden 
februari geduurd voordat het drukwerkje in Nederland was 
aangekomen . . . 

De aflevering is echter een felicitatie waard. Er blijkt op
nieuw uit welk een hoeveelheid grote verzamelingen wordt 
doorgeploegd om tot het eindresultaat te komen. Dat blijkt 
deze keer uit de bewerking van Pakistan, maar vooral van 
Polen. 

Costerus heeft destijds in zijn monografie een schema 
opgesteld voor de typen „h" en „Hl" opdrukken op Oosten
rijkse postbladen en briefkaarten, die in 1919 met opdruk 
„POCZTA POLSKA" verschenen. Maar dat was werk van 
een specialist voor specialisten. 

Hier wordt volstaan met hoofdnummers. Van 1944 af 
worden hier maar liefst 330 nieuwe briefkaarten beschreven. 
Af en toe hebben we er in onze rubriek enkele als nieuwe 
uitgifte gemeld, omdat zowel waardestempel, illustratie als 
belettering, kortom de gehele vormgeving aan één kunste
naar werd opgedragen en meestentijds tot zeer geslaagde 
esthetische ontwerpen geleid heeft. Polen alleen beslaat 43 
bladzijden in twee kolomsdruk. 

Zeventien letters van het alfabet zijn nu klaar, en met de 
„R" onder andere Roemenië en Rusland, beide landen even
eens producenten van zeer vele naoorlogse postwaardestuk-
ken) is Fladung druk bezig en waarschijnlijk zal deze vijf
tiende aflevering wel vóór de zomer gereed komen. IVIet 
iedere aflevering wint het boek als naslagwerk en groeit onze 
bewondering voor de initiatiefnemers en de bewerker Fla
dung. Daar dragen ook niet weinig toe bij de addenda en 
errata, waarbij soms gedeelten van landen in een nieuwe 
bewerking worden bijgevoegd, tussen het andere werk door. 

Negen letters zijn nog te doen, zodat voor ons, en voor 
Fladung, het einde in zicht komt. 

J. H. BROEKMAN 

Een kruistocht door Europa 
iets voor U? 

In verband met een niet verwachte onverkregen rente van 
een insolvabele vordering is er in ons budget 1970 een mee
valler van ƒ 3800,— ontstaan, die wij filatelistisch ten nutte 
willen maken. 

Steeds meer studies worden er gemaakt van oudere zegels. 
Ten behoeve van dit interessante en baanbrekende werk 
willen wij ook een bijdrage leveren. 

Wij kozen hiervoor de Bontkraagemissie van 1899, waar
van — zoals al geruime tijd bekend is — een groter aantal 
tandingen bestaat dan de Speciale Catalogus aangeeft. 

Vele postmusea beschikken over interessante collecties 
en gezien de goede condities waarin museumstukken door
gaans verkeren, zal het niet zwaar vallen de tandingmeter 
te hanteren. 

Wij zullen een kruistocht van twaalf dagen, waarin twee 
weekends, dwars door Europa organiseren om bij diverse 
musea een onderzoek in te stellen. Op onze verzoeken ont
vingen wij reeds uit Brussel, Kopenhagen en Rome positieve 
reacties en een hartelijk welkom. 

Voor een tweetal van onze Maandbladlezers stellen wij 
een geheel verzorgde vliegreis voor twee personen (dus met 
echtgenote bijvoorbeeld) beschikbaar om gezamenlijk met 
een Bestuursduo deze Europese trip mee te maken. 

Tijdens het museumbezoek zal ten behoeve van de mede
reizenden voor passend vermaak worden gezorgd. Ook in 
de avonduren zult u zich niet vervelen. Met eventueel reeds 
gemaakte vakantie-afspraken kan rekening worden ge
houden. 

Meldt u zich echter onmiddeliyk daar wij direct na Pasen 
alle binnengekomen briefkaarten bijeen zullen garen en bij 
notaris G. Ek te Heemstede zullen deponeren, die de dag erop 
de trekking zal verrichten. 

Briefkaarten te richten aan het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, Bronsteeweg 86, Heemstede. 

Aan de linkerzijde vermelden: FILTRIMUS (Filatelistische 
Trip Musea). 
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OVER DE OOSTGRENS 
Vijft ig jaar Saariand-postzegeis 

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat een nieuw post
zegelgebied, toen „Saargebied", later „Saarland" genoemd, 
zijn intrede deed. Dit jubileum is aanleiding eens iets over de 
zegels van dit land te schrijven. 

Wilt u er meer van weten, dan kunt u beginnen met de 
Michel-Deutschland-Katalog. Gaat u verder dan komt de 
Michel-Deutschland-Spezialkatalog in aanmerking en wilt 
u er vrijwel alles van weten dan kunt u uit de Bondsbiblio-
theek opvragen Paul Staedels „Catalogue-Etude Sarre", of 
het — bij mijn weten nog steeds niet geheel voltooide — 
„Handbuch der Postwertzeichen des Saargebietes und des 
Saarlandes" uitgegeven door het Landesverband der Brief
markensammler des Saarlandes in Saarbrücken. 

Naast al deze literatuur gaan wij in de kolommen van het 
Maandblad geen compleet overzicht van deze zegels geven. 
Wij vertellen er iets over dat ook voor een niet al te ge
specialiseerde verzamelaar wellicht van belang kan zijn en 
waarmee men, zonder „kapitalen" uit te geven, een verzame
ling kan opbouwen. 

DE „SARRE-OPDRUKKEN" 
Eerst even een beetje geschiedenis. Op 11 november 1918 

legde Duitsland in de eerste wereldoorlog de wapens neer. 
Vrijwel direct daarna werd het Saargebied door de Fransen 
militair bezet. 

Op 28 juni 1919 werd in het vredesverdrag van Versailles 
onder meer bepaald dat, ter vergoeding van de door Frank
rijk geleden oorlogsschade, de mijnen van het Saargebied 
ter beschikking van Frankrijk zouden komen en dat dit ge
bied met ingang van 10 januari 1920 voor een periode van 
vijftien jaar onder bestuur van de Volkenbond zou staan. 

De voorbereiding en eerste uitgave van de postzegels ge
schiedde echter nog door het Franse militaire bestuur. 

In Frankrijk had men toen nog ergens de gedachte dat er 
m het Saargebied ook Fransen zouden wonen en dat dit 
gebied — evenals Elzas-Lotharingen direct in 1920 — op den 
duur bij Frankrijk zou gaan behoren. Vandaar dat de eerste 
zegels nog een opdruk in de Franse taal kregen. 

De eerste zegels van de nieuwe serie verschenen op 29 ja
nuari 1920 in Saarbrücken — de niet-overgedrukte Duitse 
zegels bleven echter daarnaast nog geldig tot 31 maart. 

In het voormalig Beierse gedeelte van het Saargebied 
(Pfalz) waren tot die datum de Beierse zegels met of zonder 
opdruk „Sarre" geldig. Op 1 april 1920 werden beide uitgaven 
officieel geldig in het gehele Saargebied. Doch veel gebruikt 
zijn ze niet. Enerzijds kwamen reeds in maart de zegels met 
de Duitse opdruk „Saargebiet" in omloop en anderzijds 
moest de economie na de oorlog nog op gang komen. 

Als we afzien van de duurste waarden van de serie „Sarre 
op Beieren" die alleen „onder de toonbank" verkocht zijn, 
dan vinden we oplagecijfers die variëren van 5.000.000 stuks 
voor de 10 en 15 Pfennig Germania en 20.000 voor de 80 Pfen
nig Germania. 

Filatelistisch is deze serie interessant door de verschillende 
opdruktypen — met en zonder streepje onder de grote balk 
— en doordat er nog al wat variëteiten in de opdruk voor
komen. Onder meer ontstaan doordat men niet voldoende 
zetmateriaal had om alle balken volledig te drukken en dan 
maar een paar stukjes zetsel aan elkaar voegde (afbeelding 1). 

DE VERDERE UITGAVEN IN „MARK" 
De opdruk ,,Saargebiet" op de nog koerserende Duitse 

zegels moest al spoedig aangevuld worden door hogere 
waarden, van 5,— en 10,— Mark, een bewijs dat ook daar de 
inflatie merkbaar begon te worden. De eerste serie in de 
definitieve tekening liep al tot 25,— Mark, maar toen werd 
er een streep onder de inflatie gezet. Het Saargebied ging 
de Franse frank als valuta aannemen. Op 1 mei 1921 trad de 
overdrukserie in deze nieuwe valuta in w^erking en 30 april 
was dus de „laatste dag" van gebruik van de zegels in Mark 
(afbeelding 2). 

Saargebiet-opdruk met (welwillendhetds-)afstempelmg 30-4-1921, 
de laatste dag van geldigheid van de Mark als valuta 

Filatelistisch is deze landschapserie nog interessant door 
de „têtes-bêches" die in de vellen voorkomen. De afbeelding 
toont u hoe de kopstaande zegels in het veldeel zitten. Het 
betekent dat men op vier manieren een „keerdruk" daaruit 
kan maken: naast elkaar en boven elkaar en dan steeds 
nog weer op twee manieren aan elkaar (horizontaal met de 
linker- of met de rechterzijden aan elkaar en verticaal met 
de boven- of met de onderzijden aan elkaar). Michel noteert 
dan ook vier verschillende standen (afbeelding 3). 

Veldeel met daarin twee kopstaande zegels, 1921 

Vermeld moet nog w^orden dat zowel van deze landschap
serie als van de serie met opdruk in Franse valuta ongetande 
zegels voorkomen, die niet eens zo bijzonder zeldzaam zijn 
(afbeelding 4). 

ÜMSMRGEBltTM« 

Opdruk ,,Sarre" op Germania, met gebroken balk, 1920 Ongetand exemplaar uit de opdrukserie, 1921 
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1921 - 1935 FRANSE VALUTA IN HET SAARGEBIED 
Economisch was het Saargebied in die tijd een deel van 

Frankrijk en er was, althans in de dertiger jaren, toen 
schrijver dezes er was, geen grenscontrole tussen Frankrijk 
en het Saargebied meer. Al was het geld dus Frans, de 
postzegels — weliswaar alle in Frankrijk gedrukt — bleven 
toch „eigen" en de tekst was steeds in het Duits. 

De eerste serie in Franse valuta, de opdrukserie, toont 
nog al wat variëteiten, licht- of donkerblauwe opdruk, op
druk zonder punt achter de „F", en verder ongetande zegels 
en tête-bêcheparen zoals ook in de serie zonder opdruk ver
meld. 

Doch als in maart 1922 een definitieve serie in Franse 
francs komt is het uit met de pret. Dan zijn er nog wel wat 
kleinere plaatfouten die voor een speciaalverzamelaar inte
ressant zijn (afbeelding 5), maar als regel is alles normaal en 
geordend. 

..Saargebift" als plaatfout bij weldadigheidszegel 1930 

Bij de verzamelaars is het Saargebied in die jarer v u r a l 
bekend geworden door de kostbare weldadigheidR.';er:''s De 
zeldzaamste is wel die van 1928, waarvan rie waarde van 
10,— Fr. slechts een oplage heeft van 15.000 sinks De hoge 
prijs van deze zegels is te verklaren doordat zowel in Duits
land als in Frankrijk Saargebied veel verzaineld wordt en 
de zegels bovendien zeer fraai uitgevoerd zijn. Want zó klein 
is die oplage toch ook weer met. 

Vergelijkt u maar eens: Curagao Jubileum 1923: 40(i2 
complete series en idem Suriname 3408 complete series. En 
in de Yvert 1970 vinden we: Sarre 131 fr. 1250,— Curagac nr, 
77 fr. 160, en Suriname nr. 106 fr. 200,—. 

Overigens dient er op gewezen te worden dat Yvert hier 
met de jaartallen fout is; de in december 1928 respectievelijk 
1929 uitgegeven weldadigheidszegels worden gecatalogiseerd 
als in respectievelijk 1929 en 1930 uitgegeven! 

En nu we toch op Yvert mopperen; deze catalogiseert als 
nr. 71 d een „erreur de couleur", 10 et. op 30 Pf. olijfgroen. 
Doch Michel schrijft: 10 C op 30 Pf. olijfgroen is „Mache". 

Zoekt u het maar uit! 

DE „DIENSTZEGELS" 
Met dienstzegels begon men pas in 1922, toen de eerste 

definitieve serie in Franse valuta al in gebruik was. Vier 
waarden in nieuwe kleuren verschenen in 1923 ook met de 

•opdruk „Dienstmarke". Het merkwaardige is dat de drie 
laagste waarden daarvan in de oude kleur in grote oplage 
zijn uitgegeven, doch dat de 75 cent groen in plaats van zwart 
beslist een lastige zegel geworden is. 

Vermeld zij nog dat twee waarden, de 25 C. roodlila en 
de 1,- Fr. twee soorten opdruk kennen. In 1924 verscheen 
hiervan een nieuwe oplage met opdruk in veel dunnere let
ters en een anders gevormde ,.A" (afbeeldingen 6 a en b). 

Opdruk ..Dienstmarke" uit 1927, steil en diagonaal 

In 1927 werd de nieuwe koerserende serie ook weer tot 
dienstzegels overdrukt, waarbij men t^vee standen kan onder
scheiden, steile opdruk (32°) en diagonale opdruk (24°). Het 
verschil is heel gemakkelijk te constateren (afbeeldingen 7 a 
en b). Overigens zijn er ook in de kleur van deze opdruk 
wel wat meer variëteiten dan Yvert aangeeft en komt de 
laatste „E" van Dienstmarke ook verminkt voor. 

Opdruk ,,Dienstmarke' uit 1922 en 1924 met verschillende letters, 
II het bijzonder de ,,A" op zegel 1927 

DE „VOLKSABSTIMMUNG" 
Onder auspiciën van de toenmalige Volkenbond werd in 

januari 1935 een volksstemming gehouden onder toezicht van 
buitenlandse militairen, waarbij ook een Nederlands contin
gent, naast Engelsen, Italianen en Zweden. Het resultaat 
stond van te voren vast; men zou terugwillen naar Duitsland. 
Doch daar een grote groep mensen weinig behoefte had om 
onder een nationaal-socialistisch bewind te leven stemde 
nog ongeveer 10 percent voor het behoud van de „status 
quo". 

Maar hoewel de koersduur niet lang meer zou zijn — 
op 1 maart 1935 kwam er een Duits bestuur en werden de 
Duitse postzegels in gebruik genomen — toch verrijkten 
de posterijen ons nog met een flinke „afscheidsserie". Niet 
minder dan zestien frankeerzegels en vier luchtpostzegels 
veiscnenen op 1 november 1934 en op 1 december besloot 
men ook de serie weldadigheidszegels van het voorjaar maar 
met de opdruk „Volksabstimmung" nog eens in omloop te 
brengen. Dat was wel goedkoper dan een nieuwe serie te 
bedenken en de verzamelaars kochten toch wel! 

Speciaal van deze laatste emissie zijn de meeste gestem
pelde zegels nog niet ,,gebruikt". Op brief moet hiervoor 
beslist een opslag gerekend worden (afbeelding 8). 

,,Volksabstimmung" op weldadigheidszegel 1934, als gebruikelijk 
met welwillendheidsstempel en volle gom! 

De 28ste februari 1935 was de laatste dag van geldigheid; 
gemengde frankeringen daarna bestaan niet. Het Saargebied 
kwam „Heim ins Reich" en alles wat aan de afgelopen tijd 
herinnerde moest zo snel mogelijk verdw^ijnen. Dat er twaalf 
jaar later wederom zegels speciaal voor dit gebied uitgegeven 
zouden worden had wel niemand kunnen vermoeden. Over 
die zegels een volgende keer iets. 

FL. 
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hongaarse notities 3 
NOG IETS OVER DE EERSTE EMISSIES 

Na de uitvoerige studie die onze collega Palmans uit Ant
werpen van deze emissie maakte (zie het Maandblad van 
januari en februari 1967 en juli 1968) lijkt er voor de gewone 
Hongarijeverzamelaar, voor wie deze notities toch in de 
eerste plaats bestemd zijn, nauwelijks meer iets te ver
tellen. Maar dat is anders. 

Want de studie van de heer Palmans van de tandingen 
heeft ook belang voor ons gewone verzamelaars. Hij con
stateerde dat de tanding van deze emissie het mogelijk 
maakt van elke zegel de plaats in het vel te bepalen. 

En wij zien daaruit dat we een zegel met een „perfecte" 
tanding moeten wantrouwen. 'Want van deze emissies, en 
natuurlijk in het bijzonder van de steendrukemissie, zijn 
bijzonder veel vervalsingen in omloop. En wie misschien 
voor het eerst een „steendrukzegel" voor zich kreeg zou daar 
in lopen, als niet de tanding die veel te mooi is hem waar
schuwde. 

1871 5 Kr in steendruk (Duitse datumaanduiding) 
1871 5 Kr in koper dr uk 

Natuurlijk moeten we wel eerst weten wat het verschil 
is tussen de „steendruk" van de eerste emissie en de „koper
druk" van de tweede. We beelden de 5 Kr. in beide drukken 
hierbij af. Maar het is wel de vraag of het verschil na 
clichering nog te zien is. 

In het kort is de steendruk vager en de koperdruk scher
per. Zo zijn bijvoorbeeld in de cirkels met waarde en munt
aanduiding de lijntjes bij de koperdrukuitgave altijd heel 
duidelijk en scherp terwijl ze bij de steendruk de neiging 
hebben in elkaar over te lopen. 

In de praktijk zien we echter heel vaak in verzamelingen 
Hongarije als nummers 1/6 zegels zitten die in feite in de 
vakjes 7/12 thuis horen' 
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Vervalsing van de 5 Kr , steendrukuitgave 
Uitkmpsel uit envelop, nagetand als vervalsing van steendrukuit
gave 

Nog gevaarlijker dan de vervalsing die als nummer 3 is 
afgebeeld is die van afbeelding nummer 4. Dit sitempel is 
namelijk absoluut echt, want wat u ziet is een uitknipsel 
uit een envelop met ingedrukt zegel. Ook hier is echter de 
tanding een absoluut kenmerk en ook dit exemplaar behoort 
tot de categorie vervalsingen. 

Wij zouden iedere lezer willen waarschuwen bij aanschaf 
van „steendruk"zegels goed uit te kijken want hiervan lopen 
vele vervalsingen los en u kunt ze overal tegenkomen! 

JUBILEUMZEGELS 1871  1951 
In mei 1951 werd het tachtigjarig bestaan van de jubileum

emissie 1871  1951 uitvoerig herdacht. Doch merkwaardiger
wijze werden zow^el de beeltenis van Franz Joseph als het 
daaronder staande staatswapen uit 1871 — gekroond door de 
St. Stephanuskroon waarover we reeds schreven — op de 
jubileumzegels niet afgebeeld. Het stempel „Pest 71.V.1." 
vervangt de beeltenis en de lauwertak bedekt het oude 
staatswapen, terwijl het nieuwe er in volle glorie voor prijkt. 

Het merkwaardigste is daarbij dat deze stempelvorm met 
de getallen in „Hongaarse" volgorde (eerst het jaar, dan de 
maand, dan de dag) waarschijnlijk niet bestaan heeft. Op 
1 mei 1871 gebruikte men beslist nog de Oostenrijkse stempels 
met de Duitse volgorde (eerst de dag, dan de maand en 
onderaan het jaar). 

Het zou op zichzelf een aardige studie zijn eens uit te 
zoeken wanneer men met de „magyarisering" van de datum
stempels begon, maar dat is toch wel beslist nä 1871 ge
weest! Als afbeelding 5 ter vergelijking nog even een datum
stempel met de Hongaarse volgorde — afbeelding 1 heeft 
duidelijk de Duitse volgorde. 

Stempel met Hongaarse datumaanduiding (4 juli 1889) 

Jubileumzegel 1951 
Jubileumluchtpostzegel in blokte 195/ 

Men heeft overigens wel werk gemaakt van deze jubileum
emissie. Er kwam een serie van drie waarden, waarvan twee 
met toeslag, in een oplage van 50.000 stuks (afbeelding 6). 

Maar precies deze zelfde zegels werden ook nog als „blok
je", met een Inschrift waaruit bleek dat het zo luchtpost
zegels geworden waren, in een oplage van 15.000 series uit
gegeven (afbeelding 7). En tenslotte werd er nog een blokje 
van 60 filler paars gedrukt, zowel getand als ongetand, dat 
aan deelnemers en autoriteiten van de jubileumpostzegel
tentoonstelling werd uitgedeeld. Oplage hiervan 1200 paren, 
die zelfs voor frankering gebruikt konden worden! Yvert 
catalogiseert dit laatste produkt als blok nummer 25. Michel 
en Zumstein vermelden dat het bestaat maar keuren het 
geen apart catalogusnummer waardig, hetgeen mijns inziens 
■wel juister is. 

FL. 
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Brief uit Canada 

POSTZEGELALBUM-WERELD 

LONDON (ONTARIO) — „Telkens wanneer er in een deel 
van de wereld een voldoend aantal mensen bijeen is om 
behoefte aan postzegels te doen ontstaan, komen alle mensen 
bij elkaar om gezamenlijk en in vereniging een regering in 
te stellen, die ten doel heeft postzegels uit te geven. Als er 
een mannehoofd als beeltenis op de zegel komt te staan, 
dan wordt het land onder een koning geplaatst. De persoon 
wiens gezicht de voor een postzegel geschikte trekken ver
toont, wordt tot koning gekozen. De Britse koninklijke 
familie doet het zo uitstekend op postzegels dat men ervan 
kan uitgaan dat ze nog voor een heel lange tijd aan het 
hoofd van Groot-Brittannië gehandhaafd zal blijven. Ander
zijds moest de keizer van Brazilië in 1889 afgezet worden 
omdat zijn bakkebaarden te groot geworden waren voor de 
post." 

Deze aanhaling stamt uit „Postzegelalbumwereld" uit 
„Short Circuits" (Kortsluitingen), van de Canadese humanist, 
humorist, historicus en econoom Stephen Leacock, die vijf-

DRS. H. J. RONDAY ONDERDIRECTEUR 
VAN HET NEDERLANDS POSTMUSEUM 

Met ingang van 1 februari 1970 is drs. H. J. Ronday uit 
Den Haag benoemd tot onderdirecteur van het Nederlands 
Postmuseum. 

De heer Ronday, die in april 46 jaar wordt, studeerde 
kunstgeschiedenis in Leiden. Na zijn doctoraal examen was 
hij gedurende anderhalf jaar werkzaam bij het Rijksbureau 
voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. 

In 1955 aanvaardde hij een benoeming bij het Bureau van 
de Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten, het onder 
het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk ressorterende bureau, dat een adviserende taak heeft 
ten dienste van de musea en voorts 's Rijks verspreide kunst
voorwerpen beheert. Hier gaf hij leiding aan de afdeling 
tentoonstellingen. Na ruim veertien jaar heeft de heer Ronday 
deze functie thans verwisseld voor die van onderdirecteur 
van het Postmuseum, waarbij in het bijzonder zijn ervaring 
met reizende tentoonstellingen het museum en ook de Neder
landse filatelistische wereld wel te stade zal komen. 

Van zijn hand verschenen verspreide artikelen onder meer 
in het jongste kerstnummer van het Drukkersweekblad, 
„Autolijn", uiteraard over tentoonstellingen. 

Maar niet alleen voor exposities, ook voor de filatelie 
heeft de heer Ronday grote belangstelling. Hij verzamelt 
sinds zijn zesde levensjaar postzegels en er zijn weinig landen 
die hem onverschillig laten. 

Bij een gesprek, dat wij met de heer Ronday mochten 
voeren, herinnerde deze aan de in 1969 gehouden manifestatie 
„Musement" in Utrecht. Uit de toen gehouden enquête is 
wel gebleken, dat de inzending van het Postmuseum op 
deze tentoonstelling veel belangsitelling trok, want na het 
Openluchtmuseum en het Museum van de Geschiedenis der 
Natuurwetenschappen kwam het Postmuseum, wat voorkeur
stemmen betreft, op de derde plaats. Dit moet stellig worden 
toegeschreven aan de veelzijdigheid van het Postmuseum, 
hetwelk zowel historisch als technisch veel bezienswaardigs 
bevat. De bezoekers kunnen vele voorwerpen van de tele
communicatiesector in werking zien en hebben soms zelfs de 
gelegenheid ze ook zelf in werking te stellen. 

De filatelisten hebben uiteraard meer belangstelling voor 
de postzegelgalerij met zijn regelmatig wisselende collecties. 

Vanzelfsprekend had de heer Ronday enkele weken na zijn 
ambtsaanvaarding nog geen volledig beeld van hetgeen zijn 
taak zal omvatten, maar onzerzijds spreken wij gaarne de 
verwachting uit, dat hij ertoe zal medewerken om van het 
Postmuseum — meer nog dan tot dusver al het geval was — 
ook een filatelistisch centrum te maken. 

In dit verband is het wellicht nuttig te vermelden, dat de 
filmzaal van dit museum (met een capaciteit van ongeveer 
50 a 100 personen) gedurende de openstellingstijden van het 

endertig jaar lang heeft gedoceerd aan de McGill-universiteit 
in Montreal. Het feit dat het lachende gezicht van deze 
schrijver op een Canadese postzegel is verschenen heeft de 
beheerders van het universitaire fonds op het idee gebracht 
een fraaie eerstedagenvelop uit te geven, die ongeadresseerd 
wordt toegezonden als men een dollar per internationale 
postwissel overmaakt aan McGill University, geadresseerd 
aan Leacock Centennial, c/o the McGill Fund Council, 3618 
University Street, Montreal 112, Quebec, Canada. De netto
opbrengst is bestemd voor de universiteitsbibliotheek. 

Op de envelop staat het citaat, waarvan hierboven een 
vertaling is gegeven, met een toepasselijke tekening. Er bij 
ingesloten wordt een vouwblad met aanhalingen uit ver
schillende werken van Leacock, wiens geboorte, honderd 
jaar geleden, in 1969 is herdacht. 

museum tegen matige vergoeding voor bijeenkomsten be
schikbaar is; buiten de normale openstellingstijden, zoals in 
de avonduren, bestaat daartoe ook gelegenheid, zij het tegen 
wat hogere vergoeding. Een consumptie-automaat is aan
wezig. 

A. V. d. W. / A. G. C. B. 

J. C. NORENBURG 80 JAAR 
Onze vroegere hoofdredacteur/administrateur, de heer J. C. 

Norenburg, heeft op 2 maart in goede gezondheid zijn tach
tigste verjaardag gevierd. De heer Norenburg, die jarenlang 
zijn beste krachten heeft gegeven aan de opbouw van ons 
blad, w^oont tegenwoordig in Schiedam. Wij wensen hem en 
zijn echtgenote nog vele jaren welverdiende rust en vele 
filatelistische genoegens. 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 

W. H. LUTKEVELD OVERLEDEN 
In Amsterdam is op 28 februari overleden Willem Hendrik 

Lutkeveld, aftredend voorzitter van de vereniging „De Beeld
filatelist". De heer Lutkeveld, die ondanks zijn zwakke ge
zondheid een vurig voorvechter van de beeldfilatelie is ge
weest, heeft een rijk leven als verenigingsbestuurder achter 
de rug. 

Hij is voorzitter geweest van de Amsterdamsche Vereeni-
ging ,,De Philatelist", secretaris van de Nederlandse Ver
eniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars en lid 
van het bestuur van de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen van 1952 tot 1960, waarin hij het Bondsinfor
matiebureau beheerde. 

De heer Lutkeveld behoorde in 1952 tot de oprichters van 
„De Beeldfilatelist" en kwam meteen in het bestuur, eerst 
als vice-voorzitter, later als penningmeester. In 1961 moest 
hij zijn functie neerleggen om gezondheidsredenen. De heer 
Lutkeveld was 64 jaar oud. 

M. TH. TEUNE OVERLEDEN 
In Utrecht is op 25 februari volkomen onverwacht over

leden de heer M. Th. Teune, vice-voorzitter van de Utrecht-
sche Philatelisten-Vereeniging, die als plaatsvervangend af
gevaardigde geen onbekende was in de Raad van Beheer van 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

De heer Teune was niet alleen een bekend verzamelaar 
door zijn Finlandcollectie, maar ook een bekwaam bestuur
der. De Studiegroep Zwitserland verliest in hem zijn penning
meester. Voor de U.Ph.V. was hij bovendien leider van het 
rondzendverkeer. De heer Teune was 55 jaar oud. 

Hij ruste in vrede. 
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dixieland 
calling 

door Peter C. Tukker, 145 Luckie Street N.W. 
Atlanta, Georgia, 30303, USA 

WITTE WALVIS OP POSTWAARDESTUK 

ATLANTA — De witte walvis „Moby Dick" uit het boek 
van Herman Melville is gedrukt op een envelop, die is uitge
geven op 6 maart in New Bedford, de haven in de Ameri
kaanse staat Massachusetts, waar eens de Amerikaanse wal
visindustrie bloeide. Deze envelop, met ingedrukte waarde 
van 6 dollarcents, is de eerste gelegenheidsenvelop sinds het 
exemplaar dat in 1964 verscheen ter ere van de wereldten
toonstelling in New York. 

Het ontwerp is van de kunstenaar Bradbury Thompson, 
lid van de commissie die minister Winton M. Blount advi
seert bij het kiezen van onderwerpen en ontwerpen voor 
postzegels. 

Men ziet de witte walvis, omgeven door witte letters op 
een blauwe ondergrond, hetgeen onweerstaanbaar doet den
ken aan Brits Wedgwoodporselein. De kostprijs van de 
envelop is 8 cents. 

Herman Meville, die de witte walvis wereldbekend maakte 
met zijn boek „Moby Dick", werd geboren in 1819. Hij over
leed in 1891 in New York. Hij deed in zijn jonge jaren dienst 
op een walvisvaarder en was daarna bijna dertig jaar lang 
inspecteur bij de douane. „Moby Dick", dat in 1851 ver
scheen, werd omstreeks 1920 herontdekt. 

Het verhaal gaat over kapitein Ahab, zijn rechterhand 
Queequeg en de overige bemanning van de ,,Pequod". De 
kapitein heeft maar één levensdoel: het doden van de witte 
walvis die hem zijn been heeft afgerukt. Alles offert hij 
daaraan op, tenslotte ook zijn leven. Deze geschiedenis be
hoort nu tot de grote klassieken van de Amerikaanse litera
tuur. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Er staan dit jaar uitgiften te wachten voor onder meer de 

landing van de „Mayflower" met de Pilgrimfathers, 350 jaar 
geleden, de stichting van de staat Maine, 150 jaar geleden 
en de vestiging van de Britse nederzetting in de staat Zuid-
Carolina, 300 jaar geleden. 

APOLLO-13- COVERS 
De Amerikaanse marine verzorgt een speciaal handstempel 

en afstempeling ter gelegenheid van de landing in de Stille 
Oceaan na de Apollo-13-maanvlucht in april 1970. 

Wie prijst stelt op een poststuk dat herinnert aan de 
volgende maanvlucht dient een of twee enveloppen — beslist 
niet meer! — voorzien van voldoende frankering met Ameri
kaanse postzegels en van eigen naam en adres, vóór 23 maart 
per luchtpost te sturen naar: 

hetzij: 
Apollo 13 Covers 
Manned Spacecraft Recovery Force, Atlantic 
Building SP-71, Naval Air Station 
Norfolk, Virginia 23511, USA 

hetzij: 
Chief in Charge (Apollo 13) 
Navy Terminal Post Office 
FPO San Francisco, Calif. 
96610 

De enveloppen moeten bij voorkeur 9 x 16Va centimeter 
groot zijn en als vulling een stevig papier om de verwerking 
door de verbindingsofficieren van de Task Forces 130 en 140 
te vergemakkelijken. 

NEDERLAND IN DE VERENIGDE STATEN 
Het is misschien wel eens leuk te zien hoe de postzegels 

van Nederland in de Verenigde Staten worden gewaardeerd. 
In Atlanta, waar ik het beste contact heb met de verzame
laars, zijn van de ongeveer 35 leden die regelmatig de ver
gaderingen bijwonen, acht verzamelaars van Nederland; drie 
daarvan verzamelen ook de Rijksdelen Overzee. Bij deze acht 
verzamelaars zijn niet de Nederlanders gerekend; alleen de 
in Amerika geborenen. Dit is ongeveer twintig percent, wat 
geen slecht percentage is. In Chattanooga is dit percentage 
iets geringer; ongeveer vijftien. 

De voornaamste reden waar Nederland wordt verzameld 
is dat het land een goed en verantwoord uitgiftebeleid voert. 

De tweede reden die ik vaak hoor is de originaliteit der 
uitgiften; bijna ieder ontwerp is gloednieuw. 

Een soms gehoorde reden is dat Nederland geen onnodige 
uitgaven heeft; men weet hier nog niet dat de 15 cent waarde 
in zomer- en lïinderseries sedert vorig jaar niet meer direct 
nodig zijn. 

CONSERVATISME 
Gespecialiseerde verzamelingen Nederland vindt men hier 

maar zelden, meestal is zo'n collectie van een Nederlander. 
Het land dat het meest gespecialiseerd verzameld wordt hier 
is, buiten de Verenigde Staten zelf om, Duitsland. 

Maar om u nog even een klein idee te geven van onze 
populariteit hier haal ik een advertentie aan, die vorige 
maand verscheen in „The American Philatelist", het orgaan 
van de „American Pliilatelic Society": 
„— Nederland en Koloniën. Velen van ons zijn van Neder
landse afkomst, en wij zijn ons bewoist van de noodzaak voor 
Hollands conservatisme. De kuststreken van het land zijn 
letterlijk opgebouwd uit de zee — beschermd door dijken en 
kanalen — extreem kostbaar in het onderhoud — wat resul
teert in een conservatieve geest in het gevecht y.oor behoud. 

Hetzelfde conservatisme geldt voor de postzegels van dit 
geharde land en zijn voormalige koloniën. 

Terwijl vele van de zegels van de meeste Westeuropese 
landen hevige prijsschommelingen hebben ondergaan, hebben 
de Nederlandse zegels met enige uitzonderingen een vrij sta
biele, conservatieve prijsstijging ondergaan. 

Vergelijk Nederland 176b (Speciale Catalogus 181 Af), waar
van twintig exemplaren bestaan, met de USA 24 c luchtpost 
met omgekeerd vliegtuig, waarvan honderd exemplaren be
staan. Zijn Nederlandse zegels niet conservatief geprijsd? —" 

Tot zover de advertentie. Gezien de Nederlandse geest, 
had deze firma het woord „conservatief" beter kunnen ver
vangen met „degelijk", maar in alle geval tekent deze ge-
dachtengang de opvatting van velen hier in Amerika. 

De advertentie was, tussen haakjes, van een handelaar die 
uitsluitend in Nederlandse zegels doet. 
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NIEUW ZEELAND 

Yvert 176, 1923, twee eilanden 

NieuwZeeland, welhaast het verst van ons verwijderde 
land, precies aan de andere kant van de aardbol, dat vele 
Nederlandse emigranten herbergt, is een prachtig land. Men 
vindt er de meest uiteenlopende landschappen, van machtige 
bergketens met hoge toppen tot nagenoeg vlakke delen. 

Veel van dit alles en ook van de fauna, de flora en de ge
schiedenis van het land, vinden we afgebeeld op de Nieuw
zeelandse postzegels. 

NieuwZeeland, dat uit twee hoofdeilanden bestaat, is 
tweemaal ontdekt en ook tweemaal gekoloniseerd; eerst door 
de Maori's en later door de Europeanen 

Yvert 243, 1940. aankomst der Maori s 
Yvert 126, 1906, dubbele Maonkano met zeil 

ONTDEKKING 
Op de zegel Yvert 243 ziet u de landing van de Maori's 

omstreeks 1350. Ze kwamen in grote dubbele kano's waarop 
platformen gebouwd waren. Er waren vaartuigen bij van 
veertig meter lengte waarop wel honderd mannen konden 
meevaren. Op de zegel Yvert 126 koerst een dergelijke boot, 
Te Arawa (= haai) op de kust. De Maori's zijn gewapend 
met speren. Pijl en boog kenden ze niet, in tegenstelling tot 
de meeste andere natuurvolken. De Maori's, die behoren tot 
de Polynesiërs, kwam van verre eilandengroepen in de Stille 
Oceaan. Waar vandaan is niet precies bekend. Ze waren de 
schrijfkunst niet machtig en er is in geen enkele vorm iets 
schriftelijk overgeleverd. Mondelinge overlevering is het 
enige waarop we kunnen teruggrijpen. 

MABÜilOCK 
NEW ZEALAND ; 

■     , 

Yvert 396, 1960. rotstekening van een fossiel 
Yvert 394, 1960, qesneaen amulet 

De Maori's leefden weliswaar in het stenen tijdperk, maar 
ze hadden, en hebben, een goed ontwikkelde kunstzin en 
gevoel voor schoonheid. Op de zegel Yvert 396 bijvoorbeeld 
een rotstekening en op de zegel Yvert 394 een Tiki (= amulet) 
die daarvan getuigenis afleggen. Vooral in de houtsnijkunst 
waren ze bedreven, hoewel ze geen messen van ijzer of staal 
hadden. 

Op de zegel Yvert 196 is een Maorihuis afgebeeld met 
kunstig uitgesneden houten lijsten en beelden 

if:^M^S, 
Yvert 196, 1935, monumentaal houtsnijwerk 
Yvert 198, 1935, Maorimeisie met hoofdsieraad 
Yvert 171, 1919, Maonopperhoofd met getatoeëerd gezicht 

Ook op de zegel Yvert 198 zijn motieven van Maorikunst 
afgebeeld. Een Maoristamhoofd staat op de zegel Yvert 171. 
Stamhoofden lieten hun gezichten tatoeëren, hetgeen met een 
vast ritueel en veel pijn gepaard ging. Wij zouden het er niet 
voor over hebben, als we zo al wilden rondlopen, maar de 
tatoeëring is toch bijzonder kunstzinnig gedaan. 

Yvert 343 1955 Maoripostbode met gevlochten schoudertas 

Yvert 246, 1940, de Nederlander Abel Tasman, eerste ontdekker, 
met zijn schip en vaarroute langs de westkust 

Een Maoripostbode treft u aan op de zegel Yvert 343. Hij 
draagt een geverfd rokje en een mantel, geweven van Nieu'w
zeelands vlas, dat vervaardigd wordt uit de bladvezels van 
een bolgewas, Phormium tenax. Het is een plant die behoort 
tot de familie der lelieachtigen, die bladeren heeft als een 
gladiool, welke twee tot drie meter lang w^orden. 

MOORDENAARSBAAI 
De tweede ontdekking van NieuwZeeland staat op naam 

van Abel Janszoon Tasman, wiens zeelui op 13 december 
1642 ,,een hoog verheven land" waarnamen, dat zij „Staten
land" noemden. Een jaar later kreeg het officieel de naam 
NieuwZeeland, naar het Nederlandse gewest Zeeland. Zo 
heet het vandaag nog, al is de naam verengelst tot New 
Zealand. 

Tasman vaart met zijn schip „Heemskerk" op de zegel 
Yvert 246 en als u goed kijkt ziet u de Hollandse vlag. De 
Hollanders ondervonden nogal wat moeilijkheden van de 
inheemse bevolking. Tasman is niet aan wal geweest; wel 
hebben een paar van zijn matrozen het leven gelaten bij de 
landingspogingen. De baai waar dat gebeurde werd daarom 
„Moordenaarsbaai" genoemd. 

Pas 126 jaar later, in 1769, werd NieuwZeeland opnieuw 
ontdekt, nu door de Engelsman James Cook. Hij stelde vast 
dat er twee eilanden waren. Cook zeilde door de zeestraat 
daartussen, die nog zijn naam draagt. Tasman, die meende 
met een baai van doen te hebben, heeft hem ook zo in kaart 
gebracht, hetgeen uitgebeeld is op de zegel Yvert 246. 

BAY OF POVERTY / BAY OF PLENTY 
Cook en zijn bark „Endeavour" zijn afgebeeld op de zegel 

Yvert 244, met de kaart van NieuwZeeland. Zijn schip 
voer in een grote S om de eilanden heen. Cook maakte zijn 
eerste landing op 8 oktober 1769 in de Poverty Bay, waarvan 
een voorstelling wordt gegeven op de zegel Yvert 205. De 
naam zegt al dat het een povere boel was: niets te krijgen 
van vijandige inboorlingen. 
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Yvert 244, 1940, de Engelsman Cook, tweede ontdekker, met zijn 
schip en zijn kaart 

Het succes was groter in november, toen bij een nadere 
kennismaking met de Maori's een overvloed van drinkwater, 
groenten en fruit werd verkregen. Vandaar de naam ,,Bay 
of Plenty" voor die aanlegplaats. Deze landing is afgebeeld 
op de zegel Yvert 128 
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Yvert 205, 1935, Cook en zijn mannen bij Poverty Bay 
Yvert 128, 1906, Cook ontmoet inboorlingen bij Plenty Bay 
Yvert 375, kalefaterpheg bij de Endeavour op het Nieuwzeelandse 
strand 

Aardig om te zien is ook het tafreel op de zegel Yvert 
375, waar de Endeavour voor herstelwerkzaamheden op het 
strand is gezet. Er zijn een paar mensen aan het kalefateren. 
Ze hebben een vuurtje aangelegd om de pek vloeibaar te 
maken. Let ook eens op de stijlverandering tussen de jaren 
1935 en 1959. Op de zegel Yvert 205 allerlei ornamenten in een 
rijke omlijsting en op de zegel Yvert 375 niets meer van dat 
alles. 

Tweehonderd jaar na de landing van kapitein Cook in 
Poverty Bay, op 9 oktober is vorig jaar een Nieuwzeelandse 
serie uitgegeven om dit feit te herdenken. Vier zegels, die 
ook samenhangend in een velletje gedrukt verkrijgbaar 
waren. 

Voor filatelisten is NieuwZeeland een interessant ver
zamelgebied. Over de immigranten, de kolonisatie, de bergen, 
de gletsjers en de meren hoop ik in een volgend artikel iets 
te vertellen aan de hand van de postzegels. 

C. GROOT, 
lid Studiegroep Zuidwest Pacific 

4 c 1969 Cooks astrclabium met Venusovergang 
6 c 1969 Joseph Banks en silhouet van Cooks bark 

18 c 1969 Dr Daniel Solander en de naar hem genoemde plant 
Rhabdothamnus solandri (Matata) 

28 c 1969 Koningin Elizabeth II en Cooks kaart van 1769 

POSTW AARDESTUKKEN 
De filatelistische ervaringen die ik in dit land tijdens mijn 

zesweekse reis aldaar heb beleefd, mogen bij dit Artikel een 
plaats vinden. Als verzamelaar van postwaardestukken in
teresseerde dat gebied mij het meest. 

N? 746566 
HZ POSI*L NOTE 

SOc 
NV 746566 SSTi'SS 

Ï&EWZEALANÖ 
F O S T A L N O T E 

nf O* ttse Posft ■ " 

50c 
7 !h« sum Qf 

■t_ ~ FIFTY CENTS 

Nieuw was al dadelijk een envelop van 4 cents blauw 
(binnenlands tarief voor luchtpostbrieven). Aerogrammen 
kent men in NieuwZeeland niet anders dan als formulier, 
dat tegen 1 cent aan de postkantoren verkrijgbaar is gesteld. 
Daarop wordt vermeld: Issued by the New Zealand Post 
Office for posting in New Zealand to overseas addresses. Met 
kersttijd was er ook zo een met een bloemmotief en twee 
illustraties verkrijgbaar. Frankeren dient met postzegels te 
geschieden. Ze hebben nog niet het model dat aan alle zijden 
gesloten wordt en zullen vermoedelijk straks wel vervangen 
worden door het nieuwe model, zoals Australië al deed. 

Verder bestaat er een envelop voor aangetekende zen
dingen van 18 cent, lichtblauw met een donkerblauw kruis, 
een envelop voor gewone brieven van 3 cent donkerblauw, 
een courantebandje van 2'/» cents rood, een postblad van 
3 cent lichtblauw en een briefkaart van 2V2 cent rood. 

Niet aan alle postkantoren bleek men van het bestaan 
van de briefkaart (voor het binnenland) op de hoogte en 
lang niet overal had men alles in voorraad. Terwijl men 
postzegels aan de gewone en filatelistische loketten bij ons 
kopen kan, is het met postwaardestukken soms maar vreemd 
gesteld. In Nederland behelpt men zich dan met het bij
plakken van in tarief verhoogde briefkaarten. 

Merkwaardig was dat ik in Dunedin de restantvoorraad 
van courantebandjes van de opdruk 2'/2 CENTS op 3 d rood 
nog aan een gewoon loket kopen kon, terwijl juist in Austra
lië en NieuwZeeland courantebandjes een veel gekocht en 
gebruikt artikel zijn. Daarnaast verkocht men reeds de 
nieuwe van 3 cents. 

Van een verzamelaar kreeg ik een postbewijs van 50 cents, 
bovendien de regu's van Postal Notes van 60 c, $ 2 en $ 5,—. 
Dat laatste heeft dus een prijs van twintig gulden. 

De merkwaardigste ervaring beleefde ik met de ant
woordcoupons. Verkrijgbaar zijn Commonwealth Reply Cou
pons van 3 cents. De internationale kosten 12 cents (48 cent). 
In datzelfde Dunedin was nog verkrijgbaar de coupon in 
het nieuwe type van 1 shilling met de pen veranderd met 
rode inkt in 10 c en later met blauwe inkt in 12, ook 
had men nog een exemplaar van het nieuwe type met 10 
cents met de pen in blauwe inkt veranderd in 12 en tevens 
een exemplaar met zwarte opdruk 12 CENTS en een dikke 
balk over de 10 cents. Bij het filatelistenloket in Wellington 
verkocht men dit laatste type met opdruk, echter met een 
kortere zwarte balk. Dat wil zeggen dat ik vier verschillende 
kopen kon, gelijktijdig naast elkaar geldig. 

Door de vakantie aldaar — kerstvakantie met zomerweer 
— kon ik slechts weinig contact met verzamelaars hebben. 
Toch kreeg ik contact met de Postal History Society of 
New Zealand Inc. en kon van mijn reis een gestencilde twee
de druk van „Postal Stationery of New Zealand" meenemen. 
Een boekje van 80 bladzijden. 

In „De Postzak" hoop ik kritisch op de inhoud ervan te 
kunnen ingaan. Als ,,The Mailcoach", die me nagezonden 
zou worden, aangekomen is, hoop ik in deze rubriek even
tueel op een en ander terug te komen. 

Niet te pakken heb ik kunnen krijgen twee uitgaven van 
de Tasmaanse handelaar Tastamps uit Launceston: The 
Postal Stationery of Tasmania. Prijs A.$ 1,— en Australian 
Postal Stationery. Prijs A. $ 1,20. Naar de aankondiging te 
oordelen gaat het om checklijsten waarbij gemakkelijk man
colijsten te maken zijn. 

J. H. BROEKMAN 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het aprilnummer Hoewel deze agenda met de meeste zorg wordt samengesteld, kan de redactie 
dienen uiterlijk op 21 maart In het bezit te zijn geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet plaatshebben van de 
van de redactie genoemde evenementen op de aan haar opgegeven t i jdstippen. 

f N 
Het Nederlandse Postmuseum 

Zeestraat 82 's-Gravenhage 
Telefoon (070) 63 09 49 

EXPOSITIES 
- De kunst van de ontwerper 
- De totstandkoming van postzegels 

in plaatdruk 
- Keur en kleur Schatten van Neder

land en Overzeese Rijksdelen 
- Nieuw geëxposeerd: 

CHRIS LEBEAU: Ontwerpen voor 
Nederlandse postzegels Een „ge
wone" postzegel (emissie 1924 type 
Lebeau 2 cent) 

- Nieuw geëxposeerd vervolg col
lectie C D Ricardo Japanse bezet
ting Gebieden Malakka ( lokale uit
giften opdrukken Dai Nippon 2602 
Malaya Dai Nippon Yubin in Latijns 
en Kanjischrift, Japanse zegels, de 
val van Singapore), Birma (pauw-
opdrukken Yano-zegel, Japanse 
zegels), Andamanen en Nicobaren. 

- De postzegels van Afghanistan, 
Azerbeidsjan, Cuba, Estland, Israel 
Kongo Democratische republiek, 
Letland, Opper-Silezie Servië en 
de Verenigde Staten van Amerika 

- Beeldfilatelistische tentoonstell ing 
,Van automobiel tot auto" van 16 

maart tot en met 15 mei 
- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands 

Indie 
- De schr'jfcultuur schri j fmaterialen, 

de schrijfkunst en de brief 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar 

V ; 

1970 
14-22 maart 
Leiden Postzegeltentoonstell ing ter gele
genheid van het dert igjarig bestaan van de 
Leidsche Vereeniging van Postzegelverza
melaars Stedelijk museum ,,De Lakenhal", 
Oude Singel 28 
15 maart 
Enschede Internationale ruilbeurs, hande-
larenstands, hotel Avion, Deurningerstraat 
Enschedesche Philatelisten Vereeniging 
Inlichtingen W E J Aei jelts Averink, M i 
nister dr Kuyperplein 25, Enschede 
21-22 maart 
Schalkwijk (Utrecht) Propaganda postzegel-
jeugdtentoonstell ing ,,Door de jeugd, voor 
de jeugd R K Verenigingsgebouw, Jhr 
Ramweg 40 Zaterdag 14 00-2100 en zon
dag 10 00-17 00 uur Toegang vri j Mogel i jk
heden voor ruil en koop Inlichtingen G 
Kleinveld, Joh Uittenbogaertstraat 63 bis 
Telefoon (030) 44 37 19 
21 maart 
Delfzijl Ruildag, wi jkcentrum Uitwierderweg, 
10 00-18 00 uur Toegang vri j Inlichtingen 
Secretaris Philatelistenverenigmg ,,De Fi-
vel ' , H J Brauns, Jachtlaan 20a Telefoon 
(05961) 24 51 

25 maart 
Suriname Eerste dag van uitgifte paas-
weldadigheidszegels, verkri jgbaar tot 31 mei 
27-30 maart 
Fribourg (Zwitserland) Tentoonstell ing ter 
gelegenheid van de honderdste verjaardag 
van de oorlog 1870/1871, CENTEX, salon 
van specialisten uit België, Duitsland, 
Frankrijk en Zwitser land Inlichtingen 
secretariaat Union Timbrologie Fribourgoise, 
12 avenue Montenach, CH 1700, Fribourg, 
Suisse 
28 maart 
Hilversum Nationale ruildag. Totohal, ge
meentelijk sportpark, NS-halte Soestdi jker-
straatweg, 10 00-17 00 uur Toegang vri j 
Handelarenstands Inlichtingen P V Hilver
sum en omstreken, p/a A H Bonefaas, 
telefoon (02150) 5 48 08 Tafelreservering 
B Pj Warnaar, Floris Vosstraat 77, Hilver
sum 
28, 29, 30 maart 
Santpoort Regionale Postzegel-jeugdten-
toonstell ing, recreatiezaal IJmond M T S , 
Roos en Beeklaan 4, met ruildagen Sant-
poort/IJmuiden Inlichtingen mevrouw P A 
Schut-van den Berg, Kerkweg 135, Sant
poort Telefoon (02560) 89 27 
30 maart 
Berg en Dal Internationale ruildag, hotel 
Erica 10 00-17 00 uur Tafels è ƒ 3 , — per 
meter Gelderse Filatelisten-Vereniging De 
Globe, afdeling Nijmegen Reservering F J 
de Bruin Jasmijnstraat 23 Nijmegen Tele
foon (08800) 7 03 96, giro 1606970 
3 april 
Suriname Eerste dag van uitgifte zegels 
Twintig jaar Middelbaar onderwijs, verkr i jg
baar tot 2 april 1971 
3-5 april 
Detmold Postzegeltentoonstell ing DEPOSTA 
1970 (Rang II) ter gelegenheid van het tw in
tigjarig bestaan van Landesverband Nord-
rhein-Westfalen Inlichtingen Wilhelm Ber-
ster, 493 Detmold, Sachsenstrasse 32 
4 april 
Rotterdam 24e Europoortrui ldag in ,,De 
Nieuwpoort" , Grote Kerkplein, 09 00-17 00 
uur Inlichtingen en tafelreservering Rotter-
damsche Philatelisten-Vereeniging p/a C de 
Wit Crooswijksesingel 29b, Rotterdam 3011 
4 april 
Vlaardingen Interlokale Shell-postzegelten-
toonstell ing ter gelegenheid van het twint ig
jarig bestaan van de Rotterdamsche Ont
spanningsvereniging Shell , afdeling Filatelie 
Sportpark „ D e Vi j fs lu izen", 10 00-17 00 uur 
Inlichtingan G J Krommendijk, Vettenoord-
straat 67c, Vlaardingen Tel (010) 34 78 41 
4 april 
Hendrik Ido Ambacht Ruilbeurs in ,,De 
Schoof", 13 00-17 00 uur 
7 april 
Eerste dag van uitgifte zomerpostzegels 
1970, verkri jgbaar tot 23 mei (Datum ge
wijzigd ) 
7-26 april 
Utrecht Tentoonstell ing van padvindenj-
postzegels en -poststukken ,,Zestig jaar 
verkennen in Nederland 1910-1970", Spoor
wegmuseum, 10 00-17 00 dageli jks, zondag 
13 00-17 00, maandag gesloten Expositie 
van de Vereniging Scout-Philatel isten-Bene-
lux onder auspiciën van Scouting Neder
land Inlichtingen W Baron Six van Oter-
leek, Linnaeuslaan 27, Haarlem 

10-12 april 
Poughkeepsie New York Filatelistische 
tentoonstell ing DUPEX XII ter herdenking 
van de 25ste sterfdag van president Frank
lin D Roosevelt Inlichtingen Gustav Det-
jen Jr, Pleasant Valley, N Y 12569, Area 
Code 914,635-2850, U S A 
18 april 
Soest Ruilmiddag, 12 00-1800 uur, „ D e 
Rank ' Soesterbergsestraat 18, toegang vn j 
Gratis tombola, f i latelistische attentie voor 
elke twintigste bezoeker Twaalf tafels be
schikbaar a ƒ 5 , — Inlichtingen- P V Eem-
land, p/a mevrouw E Spoelstra-Schroder, 
Stadhouderslaan 35, Soest Telefoon (02155) 
20 39 
18 april 
Hoorn Postzegelbeurs en vei l ing, cafe-
restaurant De Roskam, 14 00-22 00 uur Af
deling Hoorn I V Philatelica Inlichtingen 
G J M Hergarden, 't Keer, Hoorn 
21 april 
Eerste dag van uitgifte bevri jdingszegel, 
verkri jgbaar tot 31 december 1970 (Datum 
gewijzigd ) 
25, 26 april 
Toreby (Zuidoost Denemarken) Deens-
Nederlandse postzegel-jeugdtentoonstell ing 
Filator 70 Inlichtingen Kristian Anneberg, 
DK 4891 Toreby L , Danemark 
29 april-3 mei 
Saarbrücken Nationale postzegeltentoon
stelling met internationale deelneming Sa-
bria '70 Inlichtingen Pierre Seguy, 6632 
Saarwellingen, Rotdornweg 6, Postfach 33 
DBR 
4 mei 
Eerste dag van uitgifte Europazegels 1970, 
verkri jgbaar tot 30 mei 
14-18 mei 
Zwol le Nationale postzegeltentoonstell ing, 
gemeenteli jke Sporthal Inlichtingen G Ba
zuin, Oosterlaan 3, Zwol le Telefoon na 
18 00 uur (05200) 1 99 64 
18-26 september 
Londen Internationale postzegeltentoonstel
ling Philympia 1970 Inlichtingen Walter 
House, 418-422 Strand, London, W.C 2 

^ V E I L I N G A G E N D A ^ 
17-21 maart 
Frankfort Vei l ing H C Schwenn, 
Bockenheimer Landstrasse 18, 6 
Frankfort aan de Main Telefoon 
720301, telex 04-41 33 50 
19-20 maart 
Londen Veil ing Stanley Gibbons, 
onder meer Zwitserland, Portugal en 
Rusland Drury House, Russell Street, 
Drury Lane, London W C 2 
23-25 maart 
's-Gravenhage Veil ing J K Rietdijk 
n v . Plaats 31A Onder meer Neder
land 1869, 1872 
22-25 april 
Wiesbaden Veil ing Lange & Fial-
kowski, Kurhaus 
27 april-1 mei 
Saarbrücken Vei l ing Lange & Fial-
kowski, ter gelegenheid van de na
tionale tentoonstel l ing Sabria 70 in 
de congreshal 
62 Wiesbaden, Langgasse 20/22 

V Telefoon 30 3013 J 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

EEN „GEWONE" POSTZEGEL 
Emissie 1924, type Lebeau, 2 cent 

Om aan te tonen dat het verzamelen 
van „eenvoudige" zegels interessante 
mogelijkheden biedt en zelfs het ver
zamelen van één waarde voldoening 
kan geven, heeft het Postmuseum een 
greep uit zijn gespecialiseerde collectie 
van de 2 cent tentoongesteld. 

De emissie 1924 type Lebeau leent zich 
bij uitstek tot gespecialiseerd verzame
len. Verscheidene lage waarden ver
tonen verschillen in tanding, zij komen 
voor zonder en met watermerk en zijn 
uitgevoerd in twee druktechnieken — 
offset en rasterdiepdruk. 

De kamtanding is 12V2 of 12'/2 : 13V2, 
de roltanding is tweezijdig, vierzijdig 
of tweezijdige hoekroltanding. 

Men kan zich beperken tot de losse 
zegels — ongebruikt, gebruikt, gebruikt 
op brief — maar men kan ook trachten 
exemplaren ite bemachtigen met vel
rand. De velrandbedrukkingen, zoals 
oplaagletters (A tot en met Y bij de 2 
cent), drukkerstekens, plaat en etsing
nummers geven de mogelijkheid te spe
cialiseren naar oplaag, druk, plaat en 
etsing. 

Bij een nog verdergaande specialisatie 
kan men verschillen in perforatie ver
zamelen: de perforatie van de kam, 
doorlopend in de boven of ondervel
rand — dit laatste komt bij de emissie 
1924 sporadisch voor — en die van de 
kam, doorlopend in de linker of rech
tervelrand. Dit leidt, in combinatie met 
de velrandbedrukkingen, tot het ver
zamelen van boekblokken. 

De expositie laat onder meer een 
merkwaardig linker onderhoekblok van 
de 2 cent, oplaag A zien, waarbij de 
perforatie in de linkervelrand één gat 
doorloopt (zie foto). 

■ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^m 
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1924 Perforatie één gat doorlopend in de 
velrand bij Imkeronderhoekbtok van de 2 
cent duif, type Lebeau, oplaag A 

Bij eenzelfde perforatie en oplaag
letter kan men bovendien nog speciali
seren naar verschillen in afstand tussen 
oplaagletter en zegelbeeld en tussen de 
oplaagletters onderling. Ook hiervan 

geeft de tentoonstelling interessante 
voorbeelden. 

Tevens worden getoond: zegels uit 
postzegelboekjes, zegels met firma
perforatie, druktoevalligheden (spiegel
druk), een papierlas en een vervalsing 
ten nadele van de posterijen. Ook enkele 
interessante gehele vellen van de 2
centwaarde, die de verschillende perfo
raties tonen, zijn uitgestald. 
Tot en met 31 maart. 

A. R. KAMPHUIS 

Jubileumtentoons telling 
25 jaar V.N. in het Vredespaleis 

Ter gelegenheid van het vijfentwin
tigjarig bestaan van de organisatie der 
Verenigde Naties en van het tienjarig 
bestaan van de postzegelvereniging 
Verenigde Naties / Verenigd Europa, 
wordt met medewerking van het Inter
nationale Hof van Justitie (Internatio
naal Gerechtshof) en de Voorlichtings
dienst voor de Verenigde Naties, op 23, 
24 en 25 oktober 1970 in het Vredes
paleis te 'sGravenhage een filatelis
tische manifestatie „25 jaar Verenigde 
Naties" georganiseerd. 

Met belangrijke inzendingen uit bin
nen en buitenland beoogt het organi
satiecomité gedurende deze manifesta
tie: 1. een overzicht te geven van de 
stand welke de V.Njfilatelie in Neder
land en daarbuiten heeft bereikt en 2. 
de groeiende belangstelling voor de 
postzegeluitgiften van de postadmini
stratie van de Verenigde Naties (UNPA) 
te New York en te Geneve te stimu
leren. 

Medewerking voor heit evenement 
wordt onder meer verwacht van de 
UNPA en van het filatelistische museum 
van de V.N. in Geneve. Uitvoeriger 
mededelingen zullen door middel van 
de pers bekend worden gemaakt. 

Verzoeken om inlichtigen en aanvra
gen van aanmeldingsformulieren voor 
inzendingen van postzegelcollecties van 
UNPAuitgiften en/of thematische col
lecties de V.N. betreffende, worden 
gaarne ingewacht door de secretaris van 
het organisatiecomité: 

J. PH. DE LEEUW, 
Breitnerstraat 21, Zwijndrecht 
Telefoon (01850) 2 74 97. 

B 

övebria (58 december 1969, 
Messepalast, Wenen) 

De Wiener Ganzsachen Sammler Ver
ein (met 43 leden en een jaarcontribu
tie van zegge en schrijve ö.s. 3,—!) was 
wel de aangewezen vereniging om in 
1969 het feit van de verschijning van 
de eerste briefkaart in Oostenrijk en 
Hongarije (1 oktober 1869) te herdenken. 

Zonder het patronaat en de hulp van 
het Verband österreichischer Philate
listen Vereine zou de övebria 1969 
nooit tot stand gekomen zijn. Het werd 
een „Sonderschau 100 Jahre Correspon
denzkarte" in hal R van het grote 
Weense Messepalast. 

Met een internationale mogelijkheid 
tot inzenden hadden zich 163 deelne
mers met 1019 kaders aangemeld. 
Slechts 708 kaders konden geplaatst 
worden, zodat een reductie toegepast 
werd. 

Aan Nederlandse deelnemers worden 
in de catalogus genoemd: Jan Dekker 
met twee kaders briefkaarten van 
Deens WestIndië (18771917); Jan Pou
lie met Litouwen (vijf kaders), enve
loppen en briefkaarten van de Wipa 
1933 (vier kaders), Oostenrijkse post in 
Albanië en Bulgarije (zes kaders), Kra
kauuitgifte van Polen (zeven kaders) 
en P. Versteeg Eofilatelie van Neder
land (zeven kaders). 

Een Belgische inzender, dr. J. Stibbe, 
kwam met de eerste briefkaarten van 
Finland, van Frankrijk en van Luxem
burg (vijftien kaders). Van Duitsland, 
Polen, Joegoslavië en enkele overzeese 
landen was veel moois te bewonderen, 
al zal het niemand verwonderen dat de 
hoofdschotel gevormd werd door Oos
tenrijk en Hongarije, de jubilerende 
landen zelf. 

De speciaalverzameling van de eerste 
Oostenrijkse briefkaart van H. Tom
schik verwierf goud plus ereprijs. Ook 
was te zien een prent als illustratie ge
drukt op de eerste Oostenrijkse brief
kaart (1869, Melck) uit de collectie van 
Franz Hutter. 

Het moet daar in Wenen een bijzon
der geslaagd poststukkenfeest zijn, 
waarop de deelnemers uit veler heren 
landen met voldoening zullen kunnen 
terugzien, niet in het minst de kleine 
ouetaaie W. G. S. V., die hopenlijk wel 
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zal gemerkt hebben dat er veel meer 
verzamelaars, ook in Oostenrijk zelf, 
zijn dan zij momenteel groeperen. 

Wij w^ensen de W.G.S.V. toe dat vele 
jongeren zich als lid hebben aange
meld, dat zou een hommage zijn aan 
de 76 jaar jonge voorzitter Tomschik, 
die een eeuw na Hermann blijkbaar ook 
een idee gehad heeft dat te Wenen is 
aangeslagen. 

Het organisatiecomité van Zwolle 1970 
deelt het volgende mee: 

1. EXCURSIES 
Vrildagmiddagr 15 mei 

Bustocht door Salland met theepauze 
op de Holterberg en bezoek aan de 
Hannemacolleotie in kasteel Het Niien-
huis te Heino. De tocht gaat langs Dalf-
sen (kasteel Rechteren), Ommen, De 
Lemelerberg, Hellendoom, Nijverdal, 
via de toeristisch zeer mooie w êg over 
de Holterweg-Boven. Theedrinken in 
„'t Losse hoes" of in „De Wielen". 

Zaterdagmiddag 16 mei 
Bustocht naar natuurreservaat „De 

Weerribben", met dialezing in ont
vangstcentrum en bij goed weer een 
watertocht van anderhalf uur onder 
leiding van deskundige gidsen. De tocht 
gaat over Hasselt en Zwartsluis naar de 
Blauwe Hand, via de toeristische weg 
tussen de meren naar de voormalige 
vissersplaats Vollenhove aan het IJssel-
meer, de Kalenberg („De Weerribben"). 
Terug over Giethoorn naar Zwolle. 

2. HOTELRESERVERING 
De logiesverzorging gedurende Bonds-

en tentoonstellingsdagen is in handen 
gegeven van de VVV, Grote Markt, te 
Zwolle. 

De Zwolse VVV laat weten dat het 
met het oog op de Pinksterdagen wen
selijk is dat de verenigingssecretarissen 
en de deelnemers de hun toegezonden 
kaarten voor logiesverzorging zo spoedig 
mogelijk — en uiterlijk op 15 maart 
1970 — opsturen. U krijgt per omme
gaande bericht van V W waar voor u 
gereserveerd is. 

3. VIGNETTEN 
De vignetten van Zwolle 1970, met 

het tentoonstellingsembleem in zwart 
gedrukt op een oranje ondergrond, kunt 
u bestellen door ƒ 1,— over te schrijven 
op postgirorekening nummer 95 04 77 ten 
name van H. Takken, Klimopstraat 18, 
Zwolle. U krijgt dan drie velletjes vig
netten franco thuis gestuurd. 

4. SPECIALE ENVELOPPEN EN 
STEMPELS 

Tijdens de Bondsdagen zal een spe-

NEDERLANDS JUBILEUM 
U weet het: in 1971, het jaar van de 

verschijning van de eerste Nederlandse 
briefkaart, hoopt de Nederlandse Ver
eniging van Poststukken- en Poststem
pelverzamelaars in Utrecht een ten
toonstelling van soortgelijke opzet (zij 
het wat minder groots) te organiseren. 
Zodra de nationale tentoonstelling 

ciale envelop verkrijgbaar zijn, die nu 
al besteld kan wordep door per envelop 
ƒ 0,50 over te schrijven op postgiroreke
ning nummer 95 04 77 ten name van 
H. Takken, Klimopstraat 18, Zwolle. 

Op de Filatelistendag — zaterdag 16 
mei — zal een ander stempel gebruikt 
worden als op de overige dagen. Enve
loppen met het stempel van de Filate
listendag kosten ook ƒ 0,50 en dienen 
op dezelfde wijze besteld te worden. 

De reeds bestelde enveloppen worden 
afgestempeld met het speciale stempel 
van de tentoonstelling Zwolle 1970. 

De enveloppen zullen op de dag van 
afstempeling toegezonden worden. 

Degenen die de enveloppen onge-
adresseerd wensen te ontvangen dienen 
ƒ 0,75 per envelop over te maken op de 
girorekening van de heer Takken. De 
enveloppen zullen dan in een afzonder
lijk gefrankeerde envelop worden toe
gezonden. 

TENTOONSTELLING 
VOOR ELKAAR 

Het organisatiecomité van Zwolle 1970 
is er dank zij enkele kunstgrepen in ge
slaagd 930 kaders te plaatsen in de ge
meentelijke sporthal en daarnaast nog 
ruimte te houden voor twee zitjes, waar 
men een praatje kan maken na het 
kijken en wandelen tussen de kaders. 

De concurrentieklasse omvat 830 ka
ders; erehof en jeugd samen 100 kaders. 
Ondanks de uitbreiding hebben de or
ganisatoren toch nog moeten inkrim
pen. Er zijn minder kaders toegewezen 
dan er gevraagd werden. Maar in plaats 
van inzenders af te wijzen is vele inzen
ders verzocht genoegen te nemen met 
een of twee kaders minder. Een ele
gante oplossing. 

Erehof 
In de erehof onder meer tien kaders 

met postgeschiedenis van Zwolle in 
brieven en documenten van Het Neder
landse Postmuseum, tien kaders Oos-
tenrijk-Lombardije, negen kaders Baden 
en vijf kaders klassiek Nederland. 

Bij de inrichting van de tentoonstel
ling heeft het organisatiecomité zich op 
grond van de ervaringen bij andere ex
posities in binnen- en buitenland enkele 
opgaven gesteld. 

„Zwolle '70" achter de rug zal zijn, kan 
de stand van voorbereiding worden ge
publiceerd en kan ieder zijn deelneming 
overwegen. 

Ter gelegenheid van deze tentoon
stelling werden de officiële Oostenrijkse 
herdenkingsbriefkaarten van diverse 
speciale stempels voorzien, sommige be
drukt met een speciale W.G.S.V.-tekst. 

J. H. BROEKMAN 

Deze opgaven zijn grotendeels ver
wezenlijkt en de organisatoren koeste
ren de verwachting dat hun voorbeeld 
navolging zal vinden als het in de prak
tijk blijkt te voldoen. 

1. Erehof en jeugd bevinden zich bij 
de ingang/uitgang van de tentoonstel
lingsruimte. De erehof vormt het be
gin- en de jeugd het eindpunt van de 
rondwandeling, beide staan centraal. 

2. Er is naar gestreefd dat zoveel 
mogelijk gelijkgerichte inzendingen in 
tegenover elkaar staande kaders zijn 
geplaatst, zodat men kan vergelijken 
zonder een vierdaagse over de tentoon
stelling te lopen. 

3. Verwante landen, motieven en on
derwerpen zijn zo veel mogelijk bij 
elkaar gegroepeerd om te voorkomen 
dat de bezoekers tijd verdoen met zoe
ken. 

Gevarieerde thema's 
De grootste afzonderlijke groep in de 

concurrentieklasse vormen de 41 thema
tische inzendingen met 197 kaders. Ze 
zijn omvangrijker dan de groep Neder
land en Overzeese Rijksdelen, die 27 in
zendingen in het veld brengt met 178 
kaders. 

Het aantal motieven is bijzonder ge
varieerd. Religie staat aan de kop met 
zeven, gevolgd door dieren (vier), en 
postzegels op postzegels (drie). Er zijn 
vijf tweelingen: heraldiek (kunst) ge
schiedenis, scheepvaart, textiel en Ver
enigd Europa en welgeteld zeventien 
eenlingen, waarbij zich populaire the
ma's bevinden als bloemen en ruimte
vaart. 

Verrassingen 
Als altijd zitten er in de groep van 

de (tien) bijzondere onderwerpen een 
paar verrassingen. Wij noemen bijvoor
beeld „De romantiek van de postkoets". 
Voorts zullen de „Ballons montés" her
inneren aan de Frans-Duitse oorlog van 
1870'1871 toen het belegerde Parijs con
tact met de buitenwereld zocht door 
middel van postvervoer per luchtballon. 
Oorlogsgevolgen vindt u ook in verza
melingen van Censuur, Nederlandse oor-
logspost in de tweede wereldoorlog en 
Zuidafrikaans leger in het Midden-
Oosten. Daarnaast treinpost in Neder-

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING ZWOLLE 1970 
Georganiseerd met financiële steun van de Stichting Filatelie en van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

Ir^^^^ 14-18 MEI . 

Secretariaat: G. Bazuin, Oosterlaan 3, Zwolle. Telefoon: na 18.00 uur (05200) 199 64 
Penningmeester: Dr. H. J. van Wiechen, Nieuwstraat 55, Zwolle 
Postgirorekening Nutsspaarbank Zwolle: 80 44 60 
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land en in de Verenigde Staten, Bel
gische stempels in Nederland, postge-
schiedenis van Zeeland, luminescerende 
zegels en een kadertje kolder in de 
filatelie, waarbij u driemaal mag raden 
van wie dat afkomstig zal zijn. 

Ook bij de landenverzamelingen grote 
verrassingen. Niet alleen dat er maar 
vijf inzendingen Nederland na 1900 te 
zien zullen zijn en dat er van de vijf 
verzamelingen Nederlands-Indië, vier 
Japanse bezetting tonen, maar vooral de 
grote verscheidenheid. Wat dacht u van 
drie verschillende collecties Voor-Indië? 
Brits-Indië, 1854, eerste emissie, Bopal 
en Djammoe-Kasjmir, om nog maar niet 

te spreken van Griqualand en klassiek 
China. Wat dichter bij huis, maar niet
temin weinig gezien: Malta. Wat verder 
weg, maar ook tamelijk schaars: Chili. 

In cijfers: West- en Noord-Europa 
samen 26 inzendingen, 130 kaders. Oost
en Zuidoost-Europa samen 12 inzen
dingen, 79 kaders en buiten Europa 22 
inzendingen en 110 kaders. 

Opvallende afwezigen: Nederlands 
Nieuw-Guinea en de Nederlandse An
tillen. 

Luchtpost is niet uitgevlogen: drie in
zendingen, 22 kaders. 

Noord-Holland aan kop 
Noord-Holland zet met dit uitstapje 

naar Zwolle zijn beste beentje voor en 
neemt met veertig inzendingen het 
leeuwedeel voor zijn rekening. Tweede 
is de gastprovincie met 33, waarvan 
meer dan de helft (19) door de afdeling 
Zwolle van de I.V. Philatelica wordt ge
leverd. Dan volgen Zuid-Holland (27), 
Gelderland (12), Utrecht (8), Groningen 
en Noord-Brabant (ieder 5). 

Zeeland (3), Drente (2), Friesland en 
Limburg (elk 1) leggen het af 'tegen het 
buitenland: Groot-Brittannië 1, België 
2, West-Duitsland 4 en Zwitserland 3. 

Op papier is de tentoonstelling klaar 
en wat er geboden zal worden ziet er 
bijzonder aantrekkelijk uit. 

voor uw boekenplank 

THE IMPRINT „TYPOGRAPHIE ERNEST MEYER, RUE 
DE VERNEUIL 22, A PARIS." ON THE SHEETS OF THE 
LARGE HERMES HADS OF GREECE PRINTED IN PARIS 
(1861), by George M. Photiadis, M.B.E., F.R.P.S.L. 

Als overdruk uit de „London Philatelist" verscheen een 
artikel uit de februari- en maartnummers van 1969, geschre
ven door G. M. Photiades over de randdruk „Typographie 
Ernest Meyer, Rue de Verneuil 22, ä Paris" op de vellen van 
de Parij se druk der grote Hermeskoppen van Griekenland 
uit 1861. 

De schrijver heeft zich afgevraagd waarom deze randop-
drukken op de vellen van de Parij se druk der grote Hermes-
koppen zo razend zeldzaam zijn. Er zijn namelijk slechts 
achttien randstukken met de bedoelde opdrukken bekend. 
Hij komt na een intens onderzoek, waarbij geen enkel aspect 
vergeten is, tot de slotsom dat de randen er door de graveur 
Albert Barre zijn afgesneden, en dat er toevalligerwijze 
slechts een paar vellen proefdrukken aan dit afsnijden zijn 
ontsnapt. Zijn motivering voor deze conclusie is als volgt: 

Albert Barre ontving van de Griekse regering opdracht 
tot het vervaardigen van zeven drukplaten en voor het 
leveren van tienduizend vellen postzegels. Daar Barre zelf 
niet drukte heeft hij na het graveren van de zeven platen 
het drukken laten uitvoeren door Ernest Meyer, die, zoals 
toen gebruikelijk en ook wettelijk toegestaan was, bij het 
drukken zijn naamplaatje aan de platen van Barre toege
voegd heeft, zodat op alle gedrukte vellen de naam Ernest 
Meyer voorkwam. 

Barre, in die dagen een zeer bekend en uiterst vakbe
kwaam graveur, wilde zijn relatie met de Griekse regering 
veilig stellen en niet het risico lopen dat deze regering 
regelrecht naar de drukker zou stappen. Om deze reden 
heeft hij voor de verzending alle onderste stroken van de 
vellen afgesneden. 

Over Barre's vakbekwaamheid wordt nog de volgende bij
zonderheid vermeld: enige jaren geleden zijn in de kelders 
van het hoofdpostkantoor in Athene de oude drukplaten 
gevonden, welke nog geheel intact waren en zo gebruikt 
konden worden; dit ondanks een gebruikstijd van 25 jaar. 

Hierbij bleek tevens dat de platen slechts een rand rondom 
hebben van zes tot zeven mm, waarmede het bewijs ge
leverd was dat de drukker Ernest Meyer zijn naamplaat los 
heeft bijgevoegd, omdat de afstand van de onderste zegelrij 
tot de naam ongeveer negentien mm bedraagt. 

Al met al een bijzonder interessant en lezenswaardig 
boekje dat is voorzien van een voorwoord van de onder 
Nederlandverzamelaars zeer bekende E. Gerrish. 

De schrijver die in het bezit was van de grootste en 
mooiste verzameling grote Hermeskoppen is helaas tijdens 
de internationale tentoonstelling in Sofia vorig jaar na een 
hartaanval overleden. 

R. M. FEENSTRA, Rotterdam. 

DE NEDERLANDSE POSTERIJEN IN OUDE ANSICHTEN, 
door J. Giphart, medewerker van het Nederlandse Postmu-
iseum. Uitgever: Europese bibliotheek, Zalfbommel. Prqs 
ƒ 17,50. 

De post is in de loop der eeuwen op allerlei manieren van 
de ene plaats naar de andere gebracht. Over land te voet, 
met een slee of met een hondekarretje, te paard, met een 
kar of een wagen, per fiets, per auto en per bus. Over water, 
met schepen en schuiten, over rails met tram en trein en door 
de lucht via buizen, met ballons, luchtschepen en vliegtuigen 
en door middel van raketten. 

Van ballons, buizen, luchtschepen en raketten vindt men 
in dit verrukkelijke kijkboek geen voorbeelden, maar van 
alle andere vormen van vervoer zijn voorbeelden opgenomen. 
De heer Giphart heeft daarbij kunnen putten uit de rijke 
collectie van het Postmuseum om de geschiedenis van het 
vervoer, van de bestelling en de kantoren van onze poste
rijen uit te beelden. 

In de serie atlassen in oude ansichten zijn al meer dan 
honderd deeltjes verschenen over verschillende steden, dor
pen en andere onderwerpen die zich hiervoor lenen, bijvoor
beeld de Nederlandse kastelen. 

A. BOERMA 

Postbode met hondekai, die de laatst overgebleven bodeloop heeft 
bediend, tussen Oldemarkt en het spoocvi/egstation Peperga in 
Friesland, tot I april 1922 

Wij ontvingen 
In Le Monde des philatélistes van februari 1970 een recht

zetting inzake het overnemen van een verhaal uit de Brus
selse krant Le Soir van 28 september 1969 van onze vroegere 
Parijse briefschrijver, de heer D. de Vries. De redactie, die 
ook de afbeelding uit het Maandblad van oktober over
neemt, dankt de heer De Vries voor zijn uiteenzetting, maar 
of zij overtuigd is laat zij in het midden. De lezers wordt 
meegedeeld dat zij zelf hun conclusies kunnen trekken. Dat 
heet bij ons de kool en de geit sparen. 

136 maart 1970 



NEDERLAND 
Rubriekredacteur C H.W, Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

DE OSAKA POSTZEGEL 
Byzondere posfoegel ter gelegenheid van de Wereldtentoon
stelling in Osaka (Japan). 
(Dienstorder H.67 van 5 februari 1970). 

1. Algemeen. 
Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling die dit jaar te 
Osaka wordt gehouden, zal op 10 maart 1970 een bijzondere 
postzegel (zonder bijslag) in de waarde van 25 cent worden 
uitgegeven. 

2. Ontwerp, voorstelling. 
De zegel, vervaardigd naar een ontwerp van de kunstenaar 
W. Crouwel te Amsterdam, toont een gestileerde weergave 
van het Nederlands paviljoen op de Wereldtentoonstelling te 
Osaka. 
De bijzondere tekst luidt: Expo '70 Osaka. 

3. Verkooptijdvak. 
De zegel zal van 10 maart tot en met 11 april op alle post-
inrichtingen verkrijgbaar zijn. Aan het publiek moet ge
durende dit tijdvak bij aankoop van postzegels van 25 cent 
de Osakazegel worden verstrekt, tenzij speciaal om zegels 
van de normale uitgifte w^ordt gevraagd. 

Met de verkoop mag niet vóór 10 maart aanstaande worden 
begonnen. 

Eventueel op 11 april nog voorradige exemplaren behoren 
te worden uitverkocht. 

4. Bijzonderheden. 
Kleuren: oranje/rood; donkergrijs; zilver; blauw. 
Beeldformaat: 33 x 22 mm. 
Zegelformaat. 36 x 25 mm. 
Druktechniek: rasterdiepdruk. 
Papiersoort: zonder watermerk, fosforescerend. 
Drukker: Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 
De zegel is voor onbepaalde tijd geldig voor frankering. 

5. Alleen voor postdistrictdirecteuren. 
Door de Directeur Zegelwaarden zal een eerste voorraad 
van deze bijzondere postzegel worden toegezonden. Voor 
zover de verstrekte voorraad niet voldoende mocht zijn, dient 
aanvulling te worden gevraagd. 

De overige punten van deze Dienstorder zijn van interne 
aard; hierin wordt onder andere bepaald dat de zegel op 
alle postkantoren, poststations en postagentschappen ver
krijgbaar zal zijn en ook bij de bestellers, belast met de 
behandeling van postzaken aan huis tijdens de bestelling. 

Persbericht S.666'70 voegt hieraan toe: 
Tanding: kamtanding 14 : 12 3/4. 
Gomming: synthetische gom. 
Velindeling: 10 x 10 is 100 zegels. 

STATÜUTZEGEL 1969 
Wij verzuimden in een vorig nummer de technische bij

zonderheden der vellen te geven. Deze zijn als volgt: 

tanding: 

etsingnummers: 
tel cijfers: 

ponsteken: 
markeerboogjes: 
overige 
bü zonderheden: 

af wq kingen: 

boven- en onderzijden een gat doorlopend, 
linker- en rechterzijden doorlopend. 
geen. 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 
geen 
geen 
kleurkruisen boven zegel 10 en 
onder zegel 100. 

niet gemeld. 

FILATELIELOKETTEN 
Gevestigd in februari bij wijze van proef gedurende zes 

maanden een bijzonder loket te Dokkum op de laatste woens
dag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur. 

GEEN TARIEFVERHOGING IN 1970 
'S-GRAVENHAGE — Directeur-Generaal van PTT H. Rei-

noud heeft in zijn nieuwjaarsrede, uitgesproken op 5 januari 
1970, meegedeeld dat in dit jaar geen tariefverhogingen zijn 
te verwachten. 

De directeur-generaal zei daarbij nog het volgende: „Neemt 
men de belangrijke stijging van het algemeen prijspeil in 
ons land in aanmerking, die alleen al in 1969 zeveneneenhalf 
percent bedraagt, dan kan het effect van het gelijkblijven 
in deze posttarieven (bedoeld zijn die voor drukwerken, 
zwaardere brieven, pakjes en postpakketten „die nu al bijna 
drie jaren onveranderd zijn gebleven, terwijl alleen het 
tarief voor een brief tot 20 gram en een briefkaart is ver
hoogd. Redactie) in feite hetzelfde geacht worden als een 
prijsverlaging". 

MAXIMUMKAART 

Deze maximumkaart van de op 13 januari 1970 verschenen 
Burgerlijk-Wetboekzegel draagt een authentiek portret van 
de grondlegger van dit nieuwe juridische werk, prof. mr. 
E. M. Meijers. De heer Fischer uit Nieuwendam, die deze 
kaart vervaardigde, is er tot zijn spijt niet in geslaagd een 
recenter portret van professor Meijers te bemachtigen. 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
Rubriekredacteur: P. J. A. Varekatnp, Anton Mauvelaan 4, Bussum 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
KERKENSERIE 

Van 12 mei 1970 tot en met 11 mei 1971 zal de post-
administratie van de Nederlandse Antillen een serie van drie 
bijzondere postzegels zonder toeslag met afbeeldingen van 
interieurs van kerken uitgeven. Deze serie zou oorspronke
lijk op 16 april van het vorig jaar verschijnen en werd 
gemeld in deze rubriek in maart en april 1969. Het uitstel 
werd bericht in mei 1969, met de mededeling dat de oorzaak 
was het ontbreken van de goudopdruk op enkele vellen van 
de waarde 25 cent (bladzijde 268). 

De zegels, die door de heer Oscar Ravelo Nadal te Willem
stad, Curagao, zijn ontworpen, hebben de volgende waarden, 
voorstellingen en bijzondere tekst: 
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Waarden 
10+ 5 cent 

15+ Scent 

Bijzondere tekst 
St.-Annakerk 1752 
Synagoge 1732 
Fortkerk 1769 

Waarde Voorstelling 
10 cent Interieur St.-Annakerk in 

Otrabanda 
20 cent Interieur Synagoge in Punda 
25 cent Interieur Fortkerk te 

Fort Amsterdam 
De kleuren van de zegels zijn rood, geel, blauw, zwart en 

goud. 
De prijs per serie is in Nederlandse munt ƒ 1,10. Inclusief 

B.T.W. ƒ 1,15. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat: 27 x 33 mm 
Zegelformaat: 30 x 36 mm 
Tanding: 13 Vi : 14 
Papier: zonder watermerk 
Gomming: synthetische gom 
Velindeling: 5 x 10 = 50 zegels 
Druktechniek: rasterdiepdruk 
Drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen Grafische 

Inrichting N.V., Haarlem 
De geldigheidstermijn voor de frankering is onbepaald 

Bijgaande foto werd genomen van het goedgekeurde ontwerp. 

De St.-Annakerk, de oudste katholieke kerk van Curagao, 
was omstreeks het begin van de achttiende eeuw een houten 
huis, dat tot kerk was verbouwd. In 1752 werd begonnen de 
kerk in steen op te trekken, welke verbouwing in 1769 werd 
voltooid. Verbouwingen in 1826 en 1903 breidden de kerk uit 
tot de oppervlakte die zij thans heeft. 

De bouw van de Synagoge in Punda werd in 1732 voltooid. 
Aanvankelijk was het de bedoeling de synagoge te bouwen 
naar voorbeeld van de synagoge te Amsterdam. De Portu-
gees-Israèlitische Synagoge is niet alleen de oudste synagoge 
van de „Nieuwe Wereld", maar is ook van groot belang 
vanwege zijn architectuur en interieur. Naar oud-Nederlandse 
traditie werd tot in deze eeuw de houten vloer van de 
synagoge bedekt met een laag zand, hetgeen een herinnering 
zou kunnen zijn aan de tocht van de Israëlieten door de 
woestijn op weg naar het Beloofde Land. 

De Fortkerk, de oudste protestantse kerk op Curagao, was 
oorspronkelijk een houten keet binnen de muren van Fort 
Amsterdam ten behoeve van de aldaar gelegerde bezetting. 
Omstreeks 1745 werd op de fundamenten van de oude kerk 
een stenen kerkgebouw opgetrokken. De restauratie werd in 
1769 voltooid. 

SURINAME 
PAASWELDADIGHEIDSZEGELS 1970 

De Paasweldadigheidszegels van Suriname zullen van 25 
maart tot en met 31 mei 1970 verkrijgbaar zijn. Het motief 
voor de emissie van dit jaar is een aantal symbolen voor de 
weldaden die de natuur de mensheid biedt. Het ontwerp 
werd verzorgd door de heer N. C. Loning te Paramaribo. 

Voorstellingen 
De BLOEM als symbool van de 
de kleur en groeikracht van de 
natuur 
De VLINDER als symbool van 
vergankelijke schoonheid 

Kleuren 
geel, magenta 
en oker 

oranje/rood, 
blauwgroen en 
paars 
blauw, oker en 
roodbruin 
oud-roze, oker, 
rood en geel 
donkerblauw, 
violet en groen 
ƒ 3,—. Inclusief 

20+10 cent De VOGEL als symbool van 
verlangen naar vrijheid 

25 + 12 cent De ZON als symbool voor 
warmte en licht 

30+ 15 cent De STER als symbool van 
nacht en onmetelijke ruimte 

De prijs per serie is in Nederlandse munt 
B.T.W. / 3.12. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat: 21,1 x 35 mm 
Zegelformaat: 24,1 x 38 mm 
Tanding: 12'/2 : 13 Vi 
Papier: zonder watermerk 
Gomming: sythetische gom 
Velindeling: 5 x 10 = 50 zegels 
Druktechniek: offset 
Drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen Grafische 

Inrichting N.V., Haarlem 
De zegels zijn geldig tot en met 31 december 1971. Bijgaan

de foto werd genomen van het goedgekeurde ontwerp. 

20 JAAR MIDDELBAAR ONDERWIJS 
Van 3 april 1970 tot en met 2 april 1971 zal de postadmini-

stratie van Suriname twee herdenkingszegels uitgeven ter 
gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het Middelbaar 
Onderwijs in Suriname. Op beide zegels, die ontworpen wer
den door S. Robles de Medina uit Paramaribo, zijn de jaar
tallen 1950 en 1970, met daaromheen een gestileerde lauwer
krans afgebeeld. Bijzondere tekst: 20 jaar MIDDELBAAR 
ONDERWIJS. 
Waarde: Kleuren: 
10 cent blauw, groen en geel 
25 cent groen, blauw en geel 

De prijs per serie is in Nederlandse munt ƒ 0,70. Inclusief 
B.T.W. ƒ 0,73. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat: 35 x 21,1 mm 
Zegelformaat: 38 x 24,1 mm 
Tanding: 13% : 12V2 
Papier: zonder watermerk 
Gomming: synthetische gom 
Velindeling: 5 x 10 = 50 zegels 
Druktechniek: offset 
Drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen Grafische 

Inrichting N.V., Haarlem 
De geldigheidstermijn voor de frankering is onbepaald. 

Bijgaande foto werd genomen van het goedgekeurde ontwerp. 

POSTW AARDESTUKKEN 
Rubnekredacleur. J H Broekman, Hoflaan 25, Bergen N -H 1760 

BRIEFKAARTEN MET BETAALD ANTWOORD 
Op het zestiende U.P.U.-congres te Tokyo (1-14 oktober 

1969) werd besloten de briefkaarten met betaald antwoord 
af te schaffen 

NEDERLAND 
Dubbele briefkaart buitenland, type Regina, 25 + 25 cent, 

blauw. Luchtpoststrookje alleen op voorzijde. Deze nieuwe 
kaart zal geen lang leven zijn beschoren, zoals blijkt uit 
de bovenstaande mededeling. Ze wordt op 1 juli ingetrokken. 
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C A T A L O G U S 
Van de Neuer Ganzsachen Katalog, een u i tgave van de 

Ber l iner Ganzsachen S a m m l e r Verein, word t ons in het 
vroege voorjaar een n i euwe af lever ing in he t voorui tz icht 
gesteld, n u m m e r 12, w a a r i n opgenomen worden oud -Oos t en -
rijk en Noorwegen. In deel t je 11 verscheen reeds n i e u w -
Oostenrijk. 

A U S T R A L I Ë 
Zowel de envelop als he t postblad (in de n ieuwe m u n t 

„cents") verschenen me t een a fzendermerk w a a r o p de post 
code kan worden ingevuld . 

B E L G I Ë 
Van de P u b l i b e l - k a a r t e n ve r schenen de n u m m e r s 2331-2378. 

DUITSLAND (WEST- EN BERLIJN) 
De br iefkaar ten met zes ges t ippelde adresl i jnen zullen b in

nenkor t vervangen w o r d e n door een n ieuwe koerse rende 
serie me t he t por t re t van de Bondspreside/ i t He inemann . 

(West-). Telkens me t ach t i l lus t ra t ies verschenen de series 
5 tot en me t 10, in een oplage van 20.000 s tuks per kaar t , 
de series 8 en 9 ech te r m e t 40.000 exempla ren van iedere 
kaa r t . De loterij k a a r t 20 (75) pf, Lorsch Hessen, verscheen 
m e t luminescerende strook. 

(Berlijn) De b r i e fkaa r t 20 + 20 pf, Lorch Hessen, groen 
verscheen me t luminesce rende strook. 

J A M A I C A 
Als gevolg van de muntwi jz ig ing van I J £ in 2 J $ zijn 

n i euwe pos twaa rdes tukken te ve rwach ten . 

N O O R W E G E N 
In „Die Ganzsache" (1969, nr. 4) geeft J . D e k k e r een 

p r i m e u r weg: proeven voor enve loppen van Noorwegen uit 
1871. De enveloppen ve r schenen ech te r niet me t deze w a a r d e 
s tempel . 

O O S T E N R I J K 
De serie 110 verscheen m e t 21 en de serie 111 met 47 

i l lustraties. 
ZWEDEN 

F. A. Beyer publ iceer t in „Die Ganzsache" (1969, nr. 4) een 
opstel over de mi l i ta i re p o s t w a a r d e s t u k k e n van Zweden en 
geeft d a a r v a n een n i euwe cata logiser ing. 

8 afs, s t raa lv l ieg tu ig boven bergen, rood en groen, op 
g roenach t ig papier , r and zwart , groen en rood. 

A E R O G R A M M E N 
A F G H A N I S T A N 

IRAN 

\ 

AtEO^HAMMI PÄ^ AVION 
8R 

^ 

1 

aavjais lo im\ vi av.i IHM.JM v(Hb ii NOMS 

8 r, s jah, kroon, l andsnaam en vl iegtuig, rood en b l auw 
op b l a u w a c h t i g papier . 

Z U I D - A F R I K A 
5 c, vliegtuig, b l a u w en oranje, ve rscheen me t twee af

bee ld ingen: 1. Kaap , Tafelberg; 2. Pre tor ia , r eger ingsgebouw. 

STEMPELS 
Rubriekredacteur- Drs A M A van der Wilirgen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 2023 

M A C H I N E S T E M P E L S 
De gebru iksper iode van de in he t f e b r u a r i n u m m e r ge

melde s tempelv laggen „50 J a a r Raden van Arbe id" is wegens 
ve r t r ag ing bij de ingebru ikneming gewijzigd in 15 j a n u a r i 
tot en m e t 12 februar i 1970. 

•^ 'K ' h ^ - .( ^t «rr^^Ei iti h ...3 

Van 2 tot en met 27 februar i we rd in één de r s t empe l -
mach ines te U t r ech t de hierbij afgebeelde vlag gebru ik t 
be t re f fende de opening der j a a r b e u r s in het n i euwe B e a t r i x -
gebouw. 

T Y P E N R A D E R S T E M P E L S 
1.12.1969 De in he t j a n u a r i n u m m e r gemelde opheffing van 

he t pos tagen tschap A m s t e r d a m - B a n n e Buiksloot is 
n ie t doorgegaan. 

2. 2.1970 Geves t igd : pos tagentschap B u s s u m - N a a r d e n - Ten 
Boschs t raa t . 
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BELGIË 
Rubnekredacteur. L C Mademan, Alf. Schneiderlaan 61, 

B. 2100 Deurne C, België 

KLGIE BELGIOÜE 
GENTSE FLOHAtlEN 
FLORALies CANTOISES :^TOIS£S . 

MÉÉMÉÉMÉÉÉft 

P I C I E BELCIQUt , : 
atN ' -SE f L O H i i L l i N ' - " 
FtORALlES C*l 

POSTZEGELBOEKJES 
Ofschoon er nog geen postzegelboekjes voorhanden zijn in 

de nieuwe frankeerwaarden, maken de daartoe opgestelde 
automaten toch reeds melding van de samenstelling dezer 
boekjes. 

Het 15-frankboekje zou bestaan uit drie zegels van 3,50 
frank en drie zegels van 1,50 frank. 

Het 20-frankboekje daarentegen zou vijf zegels van 3,50 
frank en één zegel van 2,5 frank bevatten. 

POSTNUMMERS EN AFSTEMPELINGEN 
De vlagstempels gebruikt in de hoofdpostburelen maken 

duchtig propaganda voor het gebruik der postnummers. Dit 
blijkt uit onderstaand Nederlands-, Frans- en tweetalige 
voorbeelden: 

NUMEROS POSTAUX 
VERMEID DE 

PQSTNUMMtRS 

VERMELD DE 

POSTNUMMERS 

I U T I H J E Z L E S I 

J N U M E R C O POSTAUX I 

GENTSE FLORALIËN 
Een der mooiste festijnen voor het oog, — de Gentse 

Floraliën — dewelke om de vijf jaar ingericht worden, werd 
voor de vierde maal in rij bedacht met een reeks van drie 
postzegels. 

Deze nieuwe zegels kunnen wij niets anders dan lof toe
schrijven voor: 
a. het enkelvoudig drukprocédé; de veelkleurige heliogravure, 
b. de harmonische kleuren zonder harde lijnen, 
c. de gewettigde waarde en oplagen: 

1,50 fr. voor drukwerk 9 miljoen, 
2,50 fr. voor briefkaart 3,5 miljoen, 
3,50 fr. voor eenvoudig briefport 10,5 miljoen, 

d. de passende onderwerpen volgens tekening van Severin 
van de Camellia japonica, de Nymphea, de Azalea in-
dica. 

Een heerlijk begin van het uitgiftejaar 1970, waarmede de 
zegeldrukkerij van Mechelen haar kunnen veropenbaart. 

De voorverkoop dezer reeks had op 31 januari plaats te 
Angleur - Gent - Hoei - en Turnhout. 

PROGRAMMA DER 
BIJZONDERE POSTALE UITGIFTEN 1970 

Buiten de hierboven beschreven postzegels staan volgende 
uitgaven op het programma der postadministratie: 
— Een liefdadigheidsblaadje gewijd aan de Gentse Floraliën. 
— Een reeks van twee postzegels ter gelegenheid van het 

Europees jaar voor het natuurbehoud. 
— Een postzegel ter gelegenheid van de ,,Dag van de post

zegel". 
— Een liefdadigheidsblaadje ter gelegenheid van de inter

nationale filatelistische tentoonstelling „Belgica 72". 
— Een reeks van twee postzegels ten bate van de Europese 

gedachte. 
— Een postzegel gewijd aan de jeugdfilatelie. 
— Een „culturele" reeks van vier liefdadigheidsvignetten ten 

bate van werken van cultureel karakter. 
— Een postzegel gewijd aan de Stichting Koningin Fabiola. 
— Een reeks van twee liefdadigheidsvignetten gewijd aan de 

sport. 
— Een reeks van twee postzegels gewijd aan Virton en aan 

Zelzate. 
— Een postzegel ter gelegenheid van de vijfentwintigste In

ternationale Jaarbeurs van Vlaanderen. 
— Een postzegel ter herdenking van de vijfentwintigste ver

jaring van de stichting van de Organisatie van de Ver
enigde Naties. 

— Een reeks van liefdadigheidsvignetten ten bate van 
werken van filantropisch karakter. 

— Een postzegel ter gelegenheid van de vijfentwintigste 
verjaring van de Maatschappelijke Zekerheid in België. 

— Een postzegel ter gelegenheid van de vijftigste verjaring 
van de stichting van de Nationale Maatschappij voor 
Huisvesting. 

— Een postzegel ter gelegenheid van de vijfenzeventigste 
verjaring van de stichting van de „Alliance cooperative 
internationale". 

— Een reeks van twee liefdadigheidsvignetten ten bate van 
werken met vaderlandslievend karakter. 

— Een postzegel gewijd aan het Kerstfeest. 
— Een reeks „Solidariteit" die twee liefdadigheidsvignetten 

omvat. 

Ook is een nieuwe handstempeling in mijn hand geraakt. 
De stempel werd te Brussel 4 geslagen en draagt zoals de 
vorige het nieuwe postnummer onderaan. Het nummer van 
het postkantoor bevindt zich tussen de Nederlands- en 
Franstalige plaatsbepaling, met net daaronder de loket- of 
dienstletter. 

^JMS a).o3 
Voorlopig krijgt deze stempel het type D.03 toegewezen. 

AAN LEZERS - CORRESPONDENTEN 
Het is mij slechts mogelijk briefwisseling te beantwoorden 

zo dit gedaan wordt bij middel van een briefkaart met 
betaald antwoord of door het insluiten in uw brief van 
Belgische postzegels met gom. Een coupon „réponse inter
nationale" wordt door mij als onpraktisch beschouwd. U 
wenst toch niet op het postkantoor in rij te staan om zo 
een coupon in postzegels om te wisselen. 

SUID-AFRIKA 
Rubrieksredakteur: F. G. E. Nilant, Universiteit van Pre
toria, Pretoria. Suid-Afrika. 

Officiële gelegenheidsenvelop voor de beide zegels Water 70, uit
gegeven op 14 februari 1970 
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UITSTALLING ZAR 100 
Hierdie uitstalling, wat van 6 tot 11 Oktober in die Krieket-

paviljoen van die Wanderersklub in Johannesburg gehou is, 
moet as die grootste en tegelykertyd een van die belangrikste 
posseëluitstallings beskou word wat nog in Suid-Afrika 
plaasgevind het. 

Meer as gedurende andere filatelistiese uitstallings het hier
die slag uitgekom op watter peil die filatelie sowel as pos-
seëlversamel in Suidelike Afrika eintlik staan. 

As voorsitter van die beoordelingskomitee was mnr. C. H. 
C. Harmer uit Londen uitgenooi, bygestaan deur twee ander 
lede uit Engeland, nl. W. E. Lea en komdt. F. W. Collins, 
wat die plaaslike komitee gehelp het. Oorsese sowel as lokale 
handelaars het die geleentheid gekry om in die saai langs-
aan 'n stalletjie te hê; hierdie reeling was 'n sukses en 
menige belangrike sakie het tot stand gekom. 

Een van die belangrikste versamelings was van Duits 
S. W. Afrika en S. W. Afrika, met die vyf tipes „Wander-
stempel" op koeverte, veldposkaarte uit die Herero-veldtogte 
en ses kaarte wat op verskillende plekke gcpos is tydens 
die eerste vliegtog van Swakopmund na Windhoek tussen 
18 en 23 Mei 1914. Die bestaan van een van hierdie kaarte 
was vrywel onbekend! 

Dis moontlik dat die eeufees van die Transvaalse posseëls 
aanleiding geword het tot opmerklik veel insendings van 
juis Suid-Afrikaanse versamelings. Transvaal is 'n moeilike 
en ingewikkelde gebied om by mekaar te maak. 

Dit was die laaste posadministrasie in Suid-Afrika om tot 
die gebruik van posseëls oor te gaan. Reeds in 1861 was so'n 
stap deur die Posmeester F. Jeppe oorweeg, maar eers in 
1867 het hy die regering se toestemming ontvang. 

Die eerste seëls, 1 d., 6 d. en 1/—, is in Duitsland gedruk 
deur Adolph Otto, 'n drukker in Güstrow, Mecklenburg. Die 
seëls het in twee pakkette, in Augustus 1869 en Februarie 
1870, in Potchefstroom aangekom. Van hierdie seëls is bale 
min eksemplare daadwerklik gebruik: die meeste is deur 
versamelaars en Europese handelaars opgekoop, sodat eg ge
bruikte eksemplare op 'n brief prakties onvindbaar is. Die 
blokke en drukpers is vervolgens na Pretoria gestuur, waar 
M. J. Viljoen, die toenmalige hooftesourier die vervaardiging 
van seëls op hom geneem het. Tussen April en Junie 1870 
het hy vier drukke gemaak. Dit was uitgesproke swak ge
drukte seëls en Viljoen, wat van staanspoor nie baie lus vir 
die werk was nie, is vervang deur J. P. Borius in Potchef
stroom, wat van 1870 tot 1874 seëls gedruk het. 

Vervolgens is 'n bestelling geplaas vir die 1 d en 6 d seëls 
by P. Davis & Sn., in Pietermaritzburg. Van toe af is die 
seëls reëlmatig geperforeer. Die Eerste Vryheidsoorlog (1877) 
het 'n opdruk „V. R. Transvaal" ten gevolge gehad. Daarna 
volg 'n stel seëls met die kop van koningin Victoria. 

Met die herstel van die Republiek word seëls in Holland 
gedruk maar vind ook 'n herdruk van die ou plate plaas. 
Na die besetting deur Engelse troepe van Pretoria in 1900 
volg weer opdrukke VRI en ERI. Die laaste seëls van die 
ou Republiek is in die veld gedruk op gekleurde papier. 
Veral van die seëls van die Tweede Vryheidsoorlog was daar 
op die ZAR 100-uitstalling uitstekende versamelings. 

Ander belangrike versamelings was seëls in saamhang, 
drukafwykings, lugposvelletjies. Op buitelandse gebied was 
daar 'n pragtige versameling van Egipte, Israel en Modena, 
en die eerste seëls van Groot-Brittanje. Hierdie versame
laars het tot diep in besonderhede gegaan. 

Op pos-historiese gebied was daar versamelings van tus-
senprovinsiale seëls (1901-1910), Suid-Afrikaanse posstempels, 
skeepstempels, en stempels van Sinai en Baden. 

In die eregalery was 'n versameling van die 1 d (swart), 
van oud-Europa, Kaapse koeverte. 

Op die gebied van lugpos was die belangrikste versame
ling die „Geskiedenis van die Central African Airways", wat 
tot in besonderhede bygehou was. 

Van die motiefversamelings moet een, „Die perd en die 
mens" met ere genoem word. 

Dit het ditmaal duidelik geword dat daar 'n nuwe gene-
rasie aan die ontstaan is van deskundiges op die gebied 
van Suid-Afrikaanse filatelie. Unie sowel as Republiek, wat 
die huidige leidende figure mettertyd gelukkig sal kan voort-
sit. Die uitstalling het hooplik ook 'n aanmoedigende in
vloed uitgeoefen op ons jeug, wat 'n unieke geleentheid 
gehad het om met eersterangs filatelie kennis te maak. 

NUUS RHODESIË 
As gevolg van desimalisasie werd op 17 Februarie die 

tweede gebruikstel uitgegee. Die nuwe geldstandaard is die 

Rhodesiese dollar, met waarde gelyk aan R 1 . Die stel 
bestaan uit veertien seëls: 1 c: koring oes, 2 c: giet van me
taal, 2V2 c: Zimbabwe ruïnes, 3V2 c: standbeeld Rhodes, 5 c: 
myn, 8 c: Victoria Waterval, 10 e: Mcllwaine meer, 12V2 c: 
seekoei (nijlpaard), 15 c: Kariba dam, 20 e: irrigasie kanaal, 
25 c: Bateleur arend, 50 c: radar antenna, 1 dollar: heli
kopter, 2 dollar: vlag van Rhodesië. 

1 Julie 1970: Vier seëls vir selfstandigheid Rhodesiese pos-
wese: 2'/2, 3V2, 15 en 25 c. 
16 November: Historiese figure: Mother Patrick. 15 c. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur: 

W. J. A. F R. van den Clooster baron Sloet tot Everio 

Bovensteweg 6, Mook 

Op 13 maart 1970 komt een nieuwe UN-herinneringszegel 
uit in de serie Kunst der Verenigde Naties met een afbeel
ding van de „vredesklok". De Japanse vredesklok werd op 
8 juni 1954 aan de Verenigde Naties aangeboden door de 
V.N.-vereniging van Japan in naam van het volk van Nippon. 
De klok werd gegoten uit muntstukken, geschonken door 
zestig staten, die deelnamen aan de Algemene Vergadering 
van V.N.-verenigingen, in 1951 te Parijs gehouden, en uit 
individuele bijdragen van diverse soorten metaal. 

De klok is aangebracht in een typisch Japans onderdak, 
gelijkende op een Shinto heiligdom, vervaardigd van cypres-
senhout. Het opschrift op de klok luidt: „Lang leve vol
komen wereldvrede". De klok is nu uitgeleend aan de Japanse 
V.N.-vereniging en zal worden tentoongesteld in het paviljoen 
der Verenigde Naties op de Expo '70 in Osaka. 

Gedurende haar afwezigheid van het hoofdkwartier der 
Verenigde Naties te New York wordt ze vervangen door een 
houten model. 

De nieuwe uitgave zal omvatten een 6-cents- (donkerblauw, 
lichtblauw, groen, bruin en grijs) en een 25-cents zegel (don
kerrood, lichtblauw, groen, bruin en grijs) in oplagen van 
respectievelijk 2.700.000 en 2.200.000. Het ontwerp is van Ole 
Hamann (Deen) en wordt in fotogravure gedrukt bij de 
Japanse staatsdrukkerij te Tokio. 

maart 1970 141 



In dezelfde kunstserie verschijnt tezelfder tijd een zegel 
ontwikkeling Lager Mekongbekken (rivier in Achter-Indië). 
Uitgaande van de Verenigde Naties is een internationaal 
project ontworpen om van de Mekongrivier gebruik te 
maken, voornamelijk voor hydro-elektrische kracht, irrigatie, 
stroomcontrole, drainage, scheepvaart, verbetering van water
scheiding, waterbeheersing en watervoorziening ten bate van 
miljoenen Zuidoost Aziaten in Cambodja, Laos, Zuid-Vietnam 
en Thailand. 

Deze zegel, in de waarde 6-cents (donkerblauw, lichtblauw, 
groen, rood en geel) en 13-cents (donkerrood, ijrhtblauw, 
groen, rood en geel); oplagen respectievelijk 2.700.000 en 
2.200.000 stuks. Deze zegel, ook een ontwerp van Hamann, 
wordt gedrukt in fotogravure bij Heraclio Fournier S.A. in 
Spanje. 

HERDRUKKEN 
Op 9 oktober 1969: 50 c koerserende zegel derde druk 

420.000. 27 oktober 1969: 30 c koerserende zegel, vierde druk, 
420.000. 31 oktober 1969: 7 c koerserende zegel, derde druk 
300.000. 

Op veler verzoek herdruk van de 7 cents definitieve zegel: 
tweede druk september 1966: 200.000. 22 mei 1967 derde druk 
300.000, 31 oktober 1969 vierde druk 300.000. 

LAATSTE DAG VAN VERKOOP 
Na achttien maanden verkoop zal de uitgifte van de Wereld-

weerwacht op 19 maart 1970 worden gestaakt; de 13 cents 
Internationaal jaar voor menselijke rechten komt het laatst 
in verkoop op 22 mei 1970. V.N.-zegels blijven in den ver
volge twaalf maanden in verkoop. De verkoop van de 
UNITAR-zegel (U.N. Institute for Training And Research) 
eindigt op 10 februari 1970 en de UN Nations Building, San
tiago op 14 maart 1970. 

De UNPA (United Nations' Postal Administration) kondigt 
aan nog twee nieuwe zegels in Zwitserse waarden op 17 april 
1970, een 60 centimes naar hetzelfde ontwerp als de 11 c 
definitieve zegel van de UNPA van 1962 en de 10 francs als 
de 1 $ definitieve zegel uit 1951. Slechts de kleuren zullen 
verschillen. 

De volgende aantallen UNO-zegels, waarvan verkoop is 
gestaakt, zijn verkocht: 6 c Starcke Statue: 2.537.320. 6 e To
wards Disarmament 2.462.277. 13 c Towards Disarmament 
2.055.541. 

TWEE HOOFDEN, EEN GEDACHTE 
Dezer dagen kreeg ik onder de ogen een schrijven, hetwelk 

de heer A. Rosenbach (thans wonende te Avereest) in mei 
1961 zond aan de Raad van Europa te Straatsburg. Hierin 
ontwikkelt hij de gedachte om ter bevordering van de pro
paganda voor de eenwording van Europa onder „de massa" 
(dus niet alleen onder verzamelaars) Europa-zegels uit te 
geven met de naam Europa en niet met de namen van de 
emitterende landen. 

In het aprilnummer 1961 van Nieuw-Europa, maandblad 
van de Europese Beweging, ventileerde ik eenzelfde idee, 
mijmerde zelfs over een wereldeenheidszegel, mede met de 
gedachte aan een vervanging en vergemakkelijking van de 
internationale antwoordcoupon. 

In het aprilnummer 1964 van het maandblad van de Euro
pese Beweging ben ik nog eens teruggekomen op het onder
werp internationale antwoordcoupon en Europazegel van 
internationale waarde. 

Het naschrift van het hoofd van de Centrale afdeling post-
exploitatie der PTT in hetzelfde nummer komt na een uit
voerige uiteenzetting tot de volgende slotsom: 

„Er zal dan ook eerst een zekere uniformiteit in de post-
tarieven moeten worden gerealiseerd. Het verwezenlijken 
van een dergelijke harmonisatie vergt echter veel tijd, ge
zien het feit, dat het gaat om een zeer ingewikkeld probleem, 
waaraan belangrijke financiële consequenties voor de post
diensten zijn verbonden, terwijl ook het prijspeil in de ver
schillende landen een rol speelt." 

Uit het vorenstaande moge blijken dat invoering van een 
internationale frankeerzegel, hetzij in wereldverband, hetzij 
in Europees verband, de aandacht heeft, doch door allerlei 
omstandigheden tot dusver nog niet kon worden gereali
seerd." 

Wij zijn nu al in 1970, en we zijn nog geen stap nader 
gekomen tot de oplossing. En we horen er maar niets meer 
van. 

De heer Van der Velden, die deze rubriek sinds november 
1969 op voortreffelijke wijze verzorgd heeft, ziet zich ge
noodzaakt deze arbeid weer over te dragen aan de heer H. L. 
J. Weidema, lid van het Dagelijks Bestuur van de Raad van 
Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
Mèt vele van onze lezers betreuren wij het noodgedwongen 
besluit van de heer Van der Velden, die wij namens al onze 
lezers heel hartelijk danken voor zijn hogelijk gewaardeerde 
medewerking. 

SPOOR VAN 'S WERELDS ZELDZAAMSTE POSTZEGEL 
In Stamp Collecting (12 februari 1970) lazen wij dat de 

heer W. A. Townsend, voorzitter van de Royal Philatelie 
Society, een knipsel heeft uit een albumblad waarop eens 
de zeldzaamste postzegel ter wereld heeft gezeten, de 1 cent 
Brits Guyana rood met zwarte druk, die op 24 maart in 
New York zal w^orden geveild voor een bedrag van naar ver
wachting meer dan een miljoen gulden. 

Op het stukje papier staat in flauw potloodschrift te lezen: 
„Once my stamp sold in Paris 6 April '25 for 675,500 francs. 
I sold it for 6/- 40 years ago". (Eens mijn postzegel, ver
kocht in Parijs op 6 april 1925 voor 675.500 francs. Ik ver
kocht hem voor zes shillings veertig jaar geleden". 

Die verzuchting is van de Georgetownse jongen L. Vernon 
Vaughan, de vinder van het onogelijke zegeltje, die er drie
ëneenhalve gulden voor kreeg van zijn buurman. 

De heer Townsend, een autoriteit op het gebied van Brits 
Guyana en mede-auteur van een standaardwerk over dit 
gebied dat volgende maand uitkomt, vertelde dat hij voor 
de echtheid van het stukje papier niet kon instaan, maar 
dat hij evenmin redenen had er aan te twijfelen dat het 
afkomstig is van de oorspronkelijke jeugdige eigenaar. 

MEDEDELING RAAD VAN BEHEER 

VOORJAARSVERGADERING 1970 

De „voorjaarsvergadering" van de Raad van Beheer van 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie zal dit jaar 
worden gehouden op zaterdag 18 april des namiddags te 
14.00 uur in het nieuwe Jaarbeursgebouw annex het spoor
wegstation van Utrecht. 

Aan deze vergadering nemen deel de vertegenwoordigers 
van de acht „eigenaren", waaronder de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen. 

Punten ter behandeling in deze vergadering kunnen wor
den opgegeven aan: 

De besturen van de verenigingen-eigenaren, voor 
adressen zie de nummers 1-7 onder „Verenigings-
nieuws". 

Het Bestuur van de Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen - Secretaris de heer C. G. van Vee-
nendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-U. 

De Secretaris van de Raad van Beheer, Mr. A. van 
der Flier, Tortellaan 69 te 's-Gravenhage. 

De afgevaardigden ontvangen te zijner tijd nog een con
vocatie; deze mededeling dient slechts om de vastgestelde 
datum bekend te maken. 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER. 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN - VERENIGINGEN 

Secretaris C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-ll. Telefoon (020) 44 00 72 
Penningmeester: H. P. van Lente, Curapaostraat 35-1 te Amisterdam-1017. Telefoon (020) 38 83 64 
Gironummer 1078391 ten name van de penningmeester van de Bond. 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
klachten omtrent verzamelaars of handelaren, wende men 
zich tot de beheerder: H. P. van Lente, Curagaostraat 35-1 te 
Amsterdam-1017, telefoon (020) 38 83 64. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels die men wil laten keuren, moeten worden inge

zonden aan het hoofd van de keuringsdienst: Mr. G. W. A. de 
Veer, Postbus 2862, 's-Gravenhage. 

Alvorens in relatie te treden met onderstaande adressen 
IS het van belang informaties in te winnen bij de Beheerder 
van het BIB. 

EILAT Stamps Club, Eilat, Israël, 
P. HAENEN, Kruisweg 5, Vlodrop. 

KANDIDAAT-LID 
Bij het secretariaat is het verzoek binnengekomen van de 

Filatelisten-Vereniging „Noord-Oost Friesland" lid te mogen 
worden van de Nederlandse Bond. De statuten van deze 
kandidaat zijn koninklijk goedgekeurd. Statuten noch huis
houdelijk reglement bevatten bepalingen die in strijd zijn met 
de statuten en reglementen van de Bond. Het aantal leden 
bedraagt 37. Waarnemend secretaris is de heer D. Veenstra, 
Irenestraat 56 te Buitenpost (Fr.). 

Het bondsbestuur herinnert aan artikel 5 van de statuten, 
waarin is vastgelegd dat — mochten binnen drie maanden 
geen bezwaren tegen de aanneming bij het secretariaat bin
nenkomen — het bondsbestuur deze kandidaat als lid kan 
aannemen. 

BEKERTOERNOOI 
De 58e Filatelistendag wordt gehouden op zaterdag 16 mei 

1970 te Zwolle. In de voormiddag van deze dag heeft het 
Bekertoernooi plaats. Het bondsbestuur roept gegadigden op 
voor deelneming aan dit toernooi. 

De voordrachten moeten dienen tot het bevorderen van het 
verzamelen van postwaarden en moeten volgens het desbe
treffend reglement bij voorkeur van wetenschappelijke aard 
zijn. ledere lezing mag niet langer duren dan twintig minuten. 

Zij die een voordracht wensen te houden gelieven dit vóór 
3 april 1970 op te geven aan de bondssecretaris: C. G. van 
Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam.il. 

BONDS DOCUMENTATIE CENTRUM 
Door het overlijden van de heer Mr. H. J. Bernsen te 

's-Hertogenbosch was de functie van secretaris vakant ge
worden. Aan het bondsbestuur is voorgesteld daarin te voor
zien door benoeming van de heer Mr. J. C. A. M. van Hal te 
's-Gravenhage, Hoefbladlaan 53. Het bondsbestuur heeft 
hiertoe besloten. 

Verzoeken om inlichtingen over de postale geschiedenis en 
de filatelie van Nederland en zijn Overzeese Rijksdelen kun
nen worden toegezonden aan de administrateur, de heer 
J. Dekker, Weesperzijde 91-1 te Amsterdam-5. 

KRING VAN STUDIEGROEPEN 
Bondsvertegenwoordiger: C. G. van Veenendaal, Assum

burg 70 te Amsterdam-ll . Telefoon (020) 44 00 72. 
Aanvragen om inlichtingen of opgaven als deelnemer kun

nen worden gericht tot de navolgende secretariaten: 
DE ARABISCHE WERELD: G. Bordewijk, Floreslaan 148, 
Vlaardingen. 
BELGIË: G. Kuiper, Trans 21, Arnhem. 
CHINA: C. Mulder, Kievietstraat 23, Alphen a. d. Rijn. 
DUITSLAND: A. F. J. Aben, De Hoogstraat 22, Vlijmen (NB). 
FRANKRIJK: Mevrouw P. Teeuwissen, Winklerlaan 136, 
Utrecht-O. 
GRIEKENLAND: H. C. van Ginhoven, Rembrandtplein 110, 
Lisse. 

GROOT-BRITTANNIË: R. C. Goedvrind, Deurloostraat 
47hs, Amsterdam-10. 
IBERIA: K. van Leeuwen, Berlagestraat 6, Huizen (NH). 
OOST-EUROPA: G. Bordewijk, Floreslaan 148, Vlaardingen. 
SCANDINAVIË: Drs. Th. Jansen, Van Foreestweg 145, Delft. 
ULTRAVIOLET: G. H. F. Meijer ing., Sarphatistraat 109, 
Amsterdam-C. 
USA/CANADA: T. Tuizenga, Hoendiepstraat 17, Amster
dam (Z). 
VOORAFSTEMPELINGEN: F. J. A. de Groot, Geraro 
Kellerstraat 8, 's-Gravenhage. 
ZUID-AZIÊ: G. H. Hillen Sr., Mozartlaan 31, Aalsmeer 
ZUIDWEST PACIFIC: F. Bender, Corn. Suyslaan 48, Rijswijk 
(ZH). 
ZUIDELIJK AFRIKA: H. G. van de Westeringh, Tolsteeg
singel 17 bis, Utrecht. 
ZWITSERLAND: Mr. F. Molenaar, Parklaan 40, Doorn. Te
lefoon (03430) 26 26. 

Eerstkomende bijeenkomst zaterdag 21 maart, restaurant 
Vredenburg, Utrecht. Aanvang 10.30 uur. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Beheerder: H. L. J. Weidoma, Jan Vethstraat 9, Arnhem. 

Telefoon: (085) 42 59 06. 
De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 

Gelderse Bibliotheek, Mariënburgstraat 12, Arnhem. Ge
opend: uitgezonderd maandag en zaterdag dagelijks 10.00-
12.30 (ook zaïterdag) en 13.30-17.30 (ook maandag). Bovendien 
woensdag 19.00-21.00 uur. Maandagmorgen en zaterdagmid
dag gesloten. 

Aanvragen voor het lenen van boeken schriftelijk te rich
ten aan de Gelderse Bibliotheek, alle overige corresponden
tie aan de beheerder. 

De in 1962 verschenen catalogus van de Bondsbibliotheek 
is uitverkocht. Er is een leenexemplaar in de bibliotheek 
aanwezig dat gedurende één week ter beschikking wordt 
gesteld. De in 1965 en 1968 uitgegeven supplementen zijn 
op aanvraag bij de Gelderse Bibliotheek gratis verkrijgbaar. 

Verkoopafdeling 
De verkoopafdeling van de Bond is overgenomen door het 

bondsbestuurslid de heer E. C. de Poorter. Er is een nieuwe 
postrekening geopend onder nummer 2015960 ten name van: 
Directeur afdeling verkoop Nederlandsche Bond van Filatelis
tenverenigingen, Legerplaats Budel post Weert. 

Bestellingen dienen in het vervolg te geschieden door over
schrijving op bovengenoemde postrekening (bestellingen die 
nog worden ontvangen op postrekening 85 34 66 ten name 
van Beheerder Bondsbibliotheek zullen worden doorgegeven). 

Van de in november 1969 gepubliceerde lijst van verkrijg
bare uitgaven is uitverkocht: Gerrish, Laatst bekende data 
klein rond. 

Eveneens zijn niet meer verkrijgbaar de strookjes „Filate-
listische frankering", die niet meer aangemaakt zullen wor
den. Het gebruik ervan ontmoet bezwaren bij PTT. 

STICHTING VOOR HET PHILATELISTISCH JEUGDWERK 
IN NEDERLAND 
Secretaris: N. A. van Bakelen, Javastraat 20, Nijmegen. 

Het bestuur is thans als volgt samengesteld: 
Mr. P. J. C. Schipper te Rotterdam - voorzitter 
S. Rietveld te 's-Gravenhage - vice-voorzitter 
K. H. Philips te Amsterdam - penningmeester 
P. Th. V. d. Heijden te Waalre - lid 
C. G. van Veenendaal te Amsterdam - secretaris. 
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VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N D E A D M I N I S T R A T E U R 

De kopij voor het Veremgmgsnieuws dient, ge
tikt op officieel kopij-blad ( in duplo) , en teza
men met de mutatiestrookjes en eventueel de 
maandstaat voor de komende maand, in het be 
zit te zijn van de a d m i n i s t r a t e u r , u i ter lqk op 
de volgende data 
m e m u m m e r 9 april 1970 
jun inummer 21 mei 1970 
ju l inummer geen verenigmgsnieuws 
aug nummer 16 juh 1970 
De da tum van inzending van n a k o m e n d e (klei
ne hoeveelheden) mutaliestrookjes wordt gesteld 
op 10 dagen na de hierboven genoemde data ( in 
he t bez i t v a n d e a d m i n i s t r a t e u r ) . Ze worden 
alleen geaccepteerd als u ai eerder in de maand 
hebt ingezonden I n dit geval de m a a n d s t a a t 
met de l a a t s t e zending strookjes inzenden Nooit 
meer dan een maandstaa t per maand zenden 
H H Secretarissen en leden admmistrateurs 
wordt d r i n g e n d verzocht zich s t r ik t aan de ge
noemde data te houden Indien te laat w o r d t 
i n g e z o n d e n , i s p l a a t s i n g in het n u m m e r v a n 
d e k o m e n d e m a a n d b e s l i s t NIET mogel i jk . 

1 
N E D E R L A N D S C H L V E R E L N I G I N G VAN P O S T -

Z L G E L V E R Z A M L l AARS Secr M r L C de Oude , 
's-Gravelandseweg 682, Schiedam Te! (010) 260393 
Ledenadm J Wind, Celebesstraat 33, Vlaardingen Tel 
(010) 343426 Dir Rondzending J J Kroone, Socrates-
laan 36, Utrecht 
2 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A " Secr se 
Mevr A Cramerus-van den Wildenberg, Weth Rom-
boutsstraat 62, Breda Tel 32307 

Ledenvergadering maandag 23 maar t 19 30 uui in Ge
meenschapshuis ,,De Kleiberg", Dr Struyckenstraat 9, 
Breda Jeugdbijeenkomst zondag 5 april van 9 30-12 uur 
in het , Jeugd-cent rum", Nieuwe Ginnekenstraat 18, Bre
da 

Kopt}-adres Hans Goeyers, Tijgerhof 8, Breda, steeds 
voor de lOde van de maand 
3 

V L R t N I G I N G VAN P O S E Z E G E L V E R Z A M L -
LAARS . H O L L A N D I A ' , A M S T E R D A M Secr A D 
Aeijelts Tolakkerweg 82 Hollandsche Rading Tel 
(02157) 489 

Ledenvergadering vri)dag 20 maart 1970, 20 15 uur Ho 
lel Krasnapolsky, Warmoesstiaat Amsterdam 

Overleden 184 J van Hinte . 185 N J Schouten, 551 
H H Warns Jr 
4 

U T R E C H T S C H L P H I L A T L L I S T l N V E R E E N I -
G I N G Waarnemend secretaris, tevens ledenadmmistra-
teur P O M van Hasselt, Prins Hendriklaan 87, Utrecht 

Ledenvergadering dinsdag 31 maar t 1970 20 00 uur 
Tivoli Agenda lezing NI C Amsterdam en filatelie, lan-
denwedstrijd, thematische inzending, veihng en verloting 
5 

H A A G S C H E P H I L A T L L I S T l N V E R E N I G I N G 
Secr F Bender, Corn Suyslaan 48, Rijswijk (Z H ) 
Ledenadministratie A v Woerekom, Alexanderstraat 9, 
s-Gravenhage 

Bijeenkomst 26 maar t 1970 in Dihgentia Lange Voor
hout 5, s-Gravenhage 
6 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G „ P H I L A T E -
L I C A " Secr Drs H C Kruidenier, de Mildestraat 23 
's-Gravenhage l e l (070) 241270 Beheerder Cent raa l 
Ledenregistcr N h Hedeman, Valkenboskade 86, 's-Gra
venhage Tel (070) 390857 Directeur van het Rond-
zendverkeer Ph Smulders, Weimarstraat 376, 's-Graven
hage Tel (070) 333790 

Mededelingen 
Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 

vermelden van de volgende leden der vereniging Gv 837, 
I van den Burg, s-Gravenhage, Zt 1239 D A van Loo 
keren Campagne , Zeist, 7 t 1420 }• L Werdmolder , 
Zeist en Gv 841 Victor Kops, s-Gravenhage 

Afdelingen In de maand februari 1970 is overgegaan 
tot de installatie van een tweetal nieuwe afdelingen, n 1 
op 11 februari van de akiehng DAI Ï-SLN en op 23 fe
bruari van de afdeling VI NRAY Gaarne heten wij deze 
nieuwe afdehngen van harte welkom in onze kring 
De volledige lijst van de afdelings-secretanaten en-bij-
eenkomsten luidt thans als volgt 

Aalsmeer B J Koedijk Oosteinderweg 3 Aalsmeer Ie 
dinsdag van de maand 20 uur in gebouw ,,Irene' , Ka
naalstraat 10, Aalsmeer 2e woensdag even maand 20 uur 
te Nieuw-Vennep 2e dinsdag oneven maand 20 uur te 
Hoofddorp in gebouw , De Inktpot ', Bernardstraat naast 
de R K Kerk, Hoofddorp 

Alblasserdam Mevr M Takken-Docters van Leeuwen, 
Beatrixsmgei 21 Hendrik Ido Ambacht Ie m a a n d a g 
19 30 uur in de cantme van „Van der Giessen-De Noord 
N V " te Alblasserdam 

Amerongen-Leer sum M Broos, Rijksstraatweg 297 Leer-
sum Na convocatie 

Amstelveen J H M Groothuis, Else Mauhsst iaat 16 
Amstelveen 3e dinsdag 20 uur in het verenigingsgebouw 
Burgemeester Haspelslaan 325, Amstelveen 

Amsterdam J van Menen, Dusartstraat 58, Amsterdam-
Z , Ie donderdag 20 uur vergadering en 3e donderdag 20 

uur ruilavond in het van Nispenhuis, Stadhouderskade 55, 
Amsterdam 2e woensdag ruilbijeenkomst in het Cultu
reel Wijkcentrum, Slotermeerlaan 150, Amsterdam 2e 
dinsdag 20 uur ruilbijeenkomst in gebouw ,,De Purmer" 
Kerkepad, Nieuwendam 

Badhoevedorp J van Weering, Pa Verkuijllaan 161, Bad 
hoevedorp 2e donderdag 20 uur in het kath Jeugdge-
bouw. Adelaarstraat 22, Badhoevedorp, ingang School
plein achter de R K Kerk 

Bloembollenstreek H de Jong, Hyacintenstraat 13, Lisse 
Voor 18 j a a r en ouder Ie maandag vergadering en 2e 
woensdag ruilavond, voor onder 18 jaar Ie woensdag 
Alle bijeenkomsten m , ,OASE ', Bondstraat 13, Lisse 3e 
woensdag ruilbeurs in Huize , ,Weltevreden", van den En
delaan, HiUegom 

Brie lie-Voor ne E L Bijl, Asyiplein 15, Brielle Na con
vocatie 

Bunmk W J Verkcrlc^ Boomgaard weg 1 IA Odijk 
(U t r ) 2e dinsdag 20 uur in ,, 't Trefcentrum", Burge
meester van de Weyerstraat, Bunmk 

Dalfsen B Wolfkamp, Beatnxstraat 2a, Dalfsen Na 
convocatie 

De BiltlBiHhoven Mevr J M Hoppener-van der List, 
Zonneplein 4, Bilthoven 2e donderdag 20 uur in Restau
rant ,,De Schouw' , Emmaplein, Bilthoven 

Deventer C H Zaalberg, Acacialaan 27, Twello Ie 
vrijdag 19 30 uur in een der zalen van de Bouwkundige 
Vereniging, Papenstraat hoek 't Klooster, Deventer 

Driebergen J W de Vries Wethouder Tesehnglaan 22, 
Driebergen 2e donderdag 20 uur m gebouw ,,Salem", 
achter de Grote Kerk aan de Hoofdstraat, Driebergen 

Echt P M G Jennen, Leliestraat 37, Echt (L ) Na 
convocatie 

Emmen J Schokker, H Boomstraat 1, Emmen Na con
vocatie in Hotel , ,Grimme' , Stationsstraat 37, Emmen 

Enkhmzen Jac Kofman, Noorderweg 22 Enkhuizen 
Ze dinsdag 20 uur m het Sfutsgebouw Westerstraat 127, 
Enkhuizen 

Flakkee H Noordijk, Dorpsweg 27, Sommelsdijk 3e 
donderdag m de bovenzaal van ,,De Kok" , Sommelsdijk 

Goes B C van Tienhoven, M D de Grootstraat 98, 
Goes 3e dinsdag 19 30 uur in de cantine van de Veihngs-
vereniging „Zuid-Beveland", Fruit laan 4, Goes 

's-Gravenhage A Renooij, Sinaasappelstraat 79, 's-Gra
venhage 2e woensdag 19 30 uur ruilavond en 4e woens
dag 19 00 uur ledenvergadering in gebouw ,,Amicitia", 
Westeinde 15, 's-Gravenhage 

's-Gravenzande H van Veen, Heenweg 31 's-Graven-
zande Laatste vrijdag van de maand 19 30 uur m het lo
kaal van de Evangelische Unie, ingang naast perceel 
Langestraat 183 s-Gravenzande 

Groningen t P O S T S T U K " J Deden, Hoornsediep 
109 Groningen I aatstc maandag 20 uur in het clubge
bouw , Wes t -End" Adr van Ostadestraat, Groningen 

Haarlem J R W M Versteeg, Bantamstraat 14, Haar 
lem 3e vrijdag 20 uur in ,,H K B ' , Tempeliersstraat 35, 
Haar lem 

Harderwijk J H Bosman, Marmxstraat 1, Harderwijk 
Na concovatie in het Groene Kruisgebouw, Frisialaan 51 , 
Harderwijk 

Hellevoelsluis-Zaidland J Peiger, Schroderstraat 6, He l -
levoetsluis Elke eerste zaterdag van 13 30 tot 17 00 u u r 
ruilbeurs in gebouw ,,De Kerk" , Hellevoetsluis Leden
vergaderingen na convocatie 

Hillegom L Vermey, Akeleistraat 23, Nieuw-Vennep 
Na convocatie in de cantine van de Dra ka-fabriek. V a n 
den Endelaan Hillegom 

Hoek van Holland J P van der Hoek, de Cordesstraat 
127, Hoek van Holland Ie dinsdag 20 uur m „De Thuis
haven' , Concordiastraat 8, Hoek van Holland 

'/ Hogeland Mevr G Huizinga-Kraai , Emmaweg 13, 
Uithuizen 3e donderdag 20 uur in ,,De Kandelaar" , 
Schoolstraat, Uithuizen 

Hoorn G J M Hergarden, 't Keern 99, Hoorn Na 
convocatie 

/ Kabinetstuk G J Minholts, Stadsweg 3, Oosterhoge-
brug, post Groningen 3e dinsdag 20 uur in het dorpshuis 
.,De Schakel ' Rijksweg 15 Oosterhogebrug 

Kampen W G Ch Albrecht, Mauritssiraat 16, K a m 
pen 2e dinsdag 20 uur in , De Stadsherberg' IJsselkade, 
Kampen 

Katwijk S Hofstra Noordwi)kerweg 54, Katwijk a d 
Ri)n Na convocatie 

Land van Cadzand J M Bijl Brouwerijstraat 51, Oost
burg (2 ) Na convocatie 

Land van Home A A Janssen, Lijkerstokweg 16, Heyt-
huysen (I ) 

Langedijk C Visser Czn, Benedenweg 212, St Pancras 
3e dinsdag 20 uur in gebouw De Anbouw", naast de 
Geref Kerk Noordscharwoude 

Leiden H Brinks van Wassenaerlaan 34, Oegstgeest 
3e donderdag 19 15 uur m de cantme van ,,Clos & Leem-
brugge N V , 3e Binnenvestgracht 3, Leiden 

Maarn M Boerrigter Raadhuis laau 5, Maarn Laat
ste vrijdag 20 uur m 't Poortsche Bos' , Kronerweg 2-4, 
M a a r n 

De Maasmond J F G Ladage, Sterrenplein 7, Spijke-
nisse Na convocatie 

Maastricht C M Vogels, Electronstraat 4, Heer bij 
Maastricht Ie maandag 20 uur in Hotel ,,Aux Pays-Bas", 
Vrijthof 7, Maastricht 

Meppel H Start . J van Galenstraat 9, Meppel ledere 
maandagavond ruilbijeenkomst in Hot^I „Kwin t " , Kerk
plein, Meppel 

Middelburg P Weststrate, Sprencklaan 9, Middelburg 
4e donderdag 19 30 uur in het gebouw „De Schakel", 
Bachtensteene 14 Middelburg 

Noordoostpoldcr H B Demoed, Doggersbank 9, Emmel-

oord Na convocatie in het bijgebouw van de Herv Kerk, 
Emmeloord 

Noordwijk H J Nieuwstraten, Koninginneweg 40 
Noordwijkerhout 2e maandag 20 uur in het jeugdhuis 
„De Rank ' , Golfbaan 99, Noordwijk 

Nijverdal Mevr J A Oude Roelink-Huis in 't Veld, 
Kerkstraat 94, Nijverdal 2e maandag in Hotel , ,Buursink" 
Nij verdal 

Ommen J Lucas. Jhr van Nahuijsstraat 79, O m m e n 
Na convocatie 

Oostelijk Flevoland G H Wooldrik, Het Kompas 16, 
Dronten Na convocatie 

Oud-Beijerland C Weeda, Oleanderstraat 14, Oud-
Beijerland Na convocatie 

G J Peelen, Bruimsse S de Koning, Oudestraat 13, 
Bruinisse Na convocatie 

Purmerend F Wabeke Lemstraat 13, Purmerend Na 
convocatie donderdagavond 20 uur in gebouw ,,De Ark", 
Willem Eggertstraat, Purmerend 

Rotterdam Wnd secr A Berkhoudt Baardsestraat 5, 
Rot terdam-7 Ie dinsdag 20 uur veihngavond en 3e dins
dag 20 uur verenigingsavond in het Beursgebouw, ingang 
Meent hoek Rode Zand Rotterdam 

Rozenburg-Maas sluis E Tabak, Jul iana van Stolberg-
laan 26, Rozenburg Na convocatie 

Rijnsburg Jac P Noort, Dahliaslraat 26, Rijnsburg 
Na convocatie 

Schalkwijk-Haarlem W J Ardewijn, Leonard Springer
laan 68, Haar lem Na convocatie in het Wijkcentrum, 
Laan van Angers 5, Haarlem-Schalkwijk 

Schouwen-Duiveland J van Urk, P D de Vosstraat 8, 
Zienkzee Na convocatie in het Cafe-Res tau rant , ,Mon-
dragon" , Zienkzee 

Terneuzen P J Baard, Axelsestraat 4, Terneuzen Laat
ste maandag 19 30 uur in het P Z E M -gebouw, ingang 
Wilhelminaplanlsoen, Terneuzen 

Tiel F C P Beckers, Scheeringlaan 9, Tieï Na con
vocatie in gebouw „Opwaar t s" Sint Walburgstraat 15, 
Tiel 

Uithoorn G W Berg, P C Hooftlaan 24, Uithoorn 
4e dinsdag 20 uur in gebouw „De Hoeksteen", Hugo de 
Grootlaan 3, Uithoorn 

Utrecht H T h M Gents, Cantondreef 81 , Utrecht 3e 
donderdag 20 uur in Cafe-Restauran t, ,Smits", Vreeden-
burg 14, Utrecht 

Veghel C J J M de Wert, J van Amstelstraat 3, 
Veghel Laatste vrijdag 20 uur m Cafe ,,De Molen' , Mo
lenstraat 38, Veghel 

Venlo J Nogarede, Le Lambertusstraat 27, Venlo 2e 
m a a n d a g in Cafe ,,Spoorzicht", Kaldenkerkerweg 35, Ven 
lo 

Venray P J Wientjens, Pettenmakerstraat 16, Venray-
Veltum Na convocatie 

Vlisstngen J H W Kayser, Bonedijkestraat 112, Vlis-
singen 3e donderdag 20 uur vergadering in de cantine 
van het Stadhuis, Stadhuisplein, Vhssingen en le maan
dag ruilavond in de bovenzaal van ,,Het Anker", Bone
dijkestraat, Vhssingen 

Volkel R Beekmans, Udenseweg 5, Volkel N a convo
catie 

Weert H J H Tennissen, Kazernelaan 1, Weert Na 
convocatie 

Weesp H J Meenink, Middenstraat 64, Weesp le 
maandag 19 30 uur in zaal ,,Paolo Soprani" , Claes Del
steeg, Weesp 

Wieringen J H W Thoolen, Beltstraat 36, Hippolytus-
hoef Na convocatie in zaal , ,Concordia", Koningsstraat, 
Hippolytushoef 

Woerden Ph Gevaert, Stationsweg 12, Woerden 4e 
woensdag ruilavond in zaal , ,Concordia", Havenstraat 4, 
Woerden 

Zftst G Kok, Ernst Casimirlaan 13, Zeist Na convo
catie in „Boschlust", Zeist 

Zoelermeer A W Vedder, Van der Werffstraat 31 Zoe-
termeer 2e donderdag 20 uur in gebouw „ ' t Trefpunt ' , 
Dorpsstraat 135, Zoetermeer 

Zwolle E Gillet Meidoornstraat 5, Zwolle Na convo
catie in de Tuinzaal van het Grand-Hotel ,Wientjes", 
Stationsweg, Zwolle 
7 

R O T T I - R D A M S C H L P H I I ATI 1 I S T E N - V L R E E -
N I G I N G S Secretariaat p/a Postbus 2171 Rot terdam 
Leden-adm P W v d Stel, Van Wi |ngaardenlaan 72, 
Rotterdam-3026 Tel (010) 192316 

Bijeenkomsten Jaarli)kse algem ledenvergadering maan
dag 23 maar t 70 in Gebouw , De Nicuw-poort" Agenda 
1 Opening 2 Filatehstisch Nieuwt, 3 Notulen 4 Ingek 
stukken 5 Bestuursmededelingen 6 Ballotage Kandi 
daat-leden 7/8 Jaarverslagen van secretaris en leden
adm 9 Financ vei slag v/d penningm 10/19 Verslagen 
van div afdelingen, commissies enz 20 Rappor t \ a n de 
Raad van Toezicht 21 Bestuursverkiezing^ 22 Verkiez 
R a a d V roezicht2 23 Begroting 19703 ^4 Bekendma
king bijzondere verloting 25 Uitreiking ,,S A Menist ' -
Wisselbeker 26 Rondvraag 27 Sluiting 
1) Aan de beurt van aftreden de penningm die wegens 
gezondheidsredenen met herkiesbaar is De penningmees
ter moet in functie gekozen worden, verder treden af 
P W V d Stel en C A Crepm beide herkiesbaai 2) Aan 
de beurt van aftreden A P I ucardie (lid) en J C van 
Putten (plv l id ) , beide herkiesbaar 3) Alle bezoekers ont
vangen een exempl van de Rekening en Verantwoording, 
de balans en de begroting Voor de verkiezing van be
stuursleden en leden v/d Raad van Toezicht kunnen in
gevolge het Huish Reglement tegenkandidaten worden 
gesteld door de leden door schriftelijke opgave aan de 
secretaris, uiterl 14 dagen voor de dag der vergadering 
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Na afloop der vergadering kleine veiling van hoofdz 
stokboeken, restanten en dozen met zegels Clubbijeen-
komsten elke zaterdag van 14-17 uur in een der zalen 
van Stichting Gebouw „ D e H e u v e l ' , St Laurensplaats 5, 
Rot terdam Elke donderdag van 19 30-22 30 uur in „ D e 
Gunst" Bnelselaan 192, Rot te rdam 
8. 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ A M E R S 
F O O R T " Secr J W Zwart , Amersfoortsestr 78E, Soes-
terberg Tel (03463) 1708 

Bijeenkomsten iedere 4e donderdag v d maand in Gafe 
„Kobus a d P o o r t ' , A'frt Zaal open 19 30 Aanvang 
20 15 Belangstellenden altijd welkom 

Rondzendxngen Boekjes voor rondzendverkeer a a n M P 
Bergers, Vinkenweg 20, Soestdijk 
9 

A M S T E R D A M S C H E V E R E E N I G I N G „ D E P H I 
L A T E L I S T " Secr L van Oosterwijk, W Brandligt-
straat 51 I , Amsterdam-1016 Tel (020) 139093 

Bijeenkomsten dinsdag 7 april ru i lavond, dinsdag 21 
april ledenvergadering Beide in Krasnapolsky, ingang 
Warmocsstraat, kleine zaal Aanvang 20 00 u u r 

Overleden J F Haasekamp, Z D Huigen en J Struik 
10 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G S P A , A M S T E R D A M 
Secretaris P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-Z 

Bijeenkomsten 24 maart , 14 en 28 april Societeitsavon-
den 
12 

P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G , W E R K S P O O R A M 
S T E R D A M " , A F D F I L A T E L I E Secr H v d Braak, 
Schierstins 75, Amsterdam-1011 

Clubavonden maandag 16 maar t en 6 apri l (met veiling) 
bij Werkspoor-Amsterdam, ingang Oostenburgergracht , 
aanvang 20 uur 
16 

G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E 
G L O B E Secr Ir T h van der Feijst, Bennekomseweg 
13 Heelsum Tel (08373)3210 Ledenadminis trat ie Mej 
M J Renssen, Leeuweriklaan 10, Zutphen 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem Barne-
veld Brummen Dieren Doetinchem Ede Eist, Lpe, Lich-
tenvoorde, Lobith, Nijmegen, Oosterbeek, Renkum-Heel -
sum, Rheden-De Steeg, Velp-Rozendaal Wageningen, 
Winterswijk, Zevenaar en Zutphen 
17 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ASSEN Secr A F J de Jong, Vredeveldse-
weg 19 Assen Tel (05920) 13920 Penn , tevens leden-
adm J Niewold, Plataanweg 10 Assen Tel (05920) 
12566 

Ruil- en vergaderavonden elke laatste dinsdag van de 
maand m concerthuis Bellevue, Assen, 20 uur 

Jeugdbtjeenkomslen elke 2e za terdagmiddag van de 
maand 4-6 uur onder leiding van Mevr Broek en een van 
de bestuursleden, Groen van Prinsterer School, Koekoek
straat, naast de „Schulp ' 
20 

DE „ K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B , BEVER
W I J K Secr W W M Visser, Plantage 97, Beverwijk 
Tel (02510) 26182 Penn mr W Marcusse H Burger
straat 14, Beverwijk Postgiro nr 1558745 t n v penn mr 
Kenn Postz Club, Beverwijk Contr ibut ie ƒ 1 0 — p j r 
ofwel ƒ 2,50 p kwartaal 

Bijeenkomsten tn het clublokaal van , De Opgang ', Flo
rastraat 2, Beverwijk 9/3, 23/3 + veiling, 13/4, 27/4 + vei-
ling Aanvang 19 30 uur 
22 

N E D P H I L V E R „ D E V E R Z A M E L A A R " BUS-
S U M Wnd secr D Blanson Henkemans Kon Sophie-
laan 14, Bussum Tel (02159) 10061 Leden-adm D 
Krijnen, Vondellaan 47, Bussum Tel (02159) 10161 
Nieuwtjesdienst J W Giel, Pr Margrietplantsoen 63 , 
Bussum Tel (02159) 31400 

Vergaderingen 2e maandag van de maand in Cafe Rest 
,,Expresso , Landstraat 6 (hoek Huizerweg), Bussum 
Aanvang 8 uur 

Contributies Willen de leden, die nog met betaalden, de 
contributie '70 spoedig overschrijven op giro n r 349300 
t n V penn mr De Verzamelaar Bussum (ƒ 13 50) Nog 
met afgehaalde nieuwtjes kunt u op bovenstaand adres 
betrekken 
24 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E F I V E L , 
D E L F Z I J L Secr H J Brauns, Jach t l aan 20a Tel 2451 

Bijeenkomsten zaterdag 21 maar t a s grote ruildag in 
het Wijkcentrum, Uitwierderweg, Delfzyl (N) 10 00-
18 00 u u r Toegang vrij 
25 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ D O R D R E C H T Secr sse Mej E v d 
Griend, Bilitonstraat 91, Dordrecht 

Bijeenkomsten Iedere tweede woensdag van de maand 
in Gebouw C J M V , Burg de Raadtsingel , Dordrecht 
Aanv 20 30 uur, zaal open vanaf 19 uur , Gelegenheid 
tot ruil, kopen en verkopen 
27 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O V E N ' Secr 
L Burghoorn, Helmerslaan 74, Eindhoven Tel (040) 
62516 

Bijeenkomsten elke eerste woensdag van de m a a n d in de 
Multerzaal van het Philips Ontspanningscent rum 
28 

P H I L I P S ' P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , 
E I N D H O V E N Secr esse Mevr T h J A Neggers, Euro
palaan 26, Nuenen 

Bijeenkomsten elke eerste m a a n d a g van de maand , 
waarvan convocatie wordt toegezonden De bijeenkomsten 
worden gehouden in de kant ine van de afdeling USFA, 
Schouwbroekseweg, Eindhoven Aanvang 20 00 uur 

32 
V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 

LAARS „ G O U D A " Secr.sse Mej M . D S Hauffe, V n j -
hcidslaan 35, Gouda Tel (01820) 19435 

Bijeenkomsten iedere 4e m a a n d a g van de maand in de 
bovenzaal van cafe-rest „ T e r Gouw" , Blekerssingel I, 
Gouda (bij Kleiwegbrug) Aanvang 8 u u r 
35 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G G R O N I N G E N 
Secr R A Talens, Korreweg 86, Groningen Tel (050) 
31812 Leden-adm G J Kolenbrander , Westerse Drift 
119, Haren (Gr ) Tel (050) 44514 

Vergaderingen eike 4e m a a n d a g v/d maand in cafe-rest 
„ ' t Boschhuis", Hereweg t o Sterrebos, Groningen Zaal 
open voor ruilen 19 uu r , aanv verg 20 u u r 

Contributie De kwitanties worden een dezer dagen aan
geboden aan hen, die de contr nog niet voldeden He t 
bedrag ad ƒ 15,—, verhoogd met ƒ 2,50 a d m kosten kan 
alsnog worden gestort op postrek 852363, ten n a m e van 
Penningm Philatelisten Ver Groningen te Groningen 

Programma 1970 I n overleg met het Bondsbestuur or
ganiseert onze vereniging in oktober de Dag v/d Post
zegel o m met rut ldag Verder nog enkele „postzegel
evenementen ', w o deelname aan de Partnerschaftaus
stellung tezamen met de Emder Briefmarken Sammler 
Verein Nadere berichten volgen 
36 

H A A R L E M S E F I L A T E L I S T I S C H E V E R E N I G I N G 
„ O P H O O P V A N Z E G E L S " T E H A A R L E M Secr 
M W van der Koog, , ,De Heemhaven" , flat 401, v 
Brücken Focklaan 4, Heemstede 

Algemene vergaderingen 19 maar t , 23 apri l , 28 mei en 25 
juni Ruilavond 7 april Alles in de aula van de A H 
Gerhardschool ingang poort Raaks, Haar lem O p 1 maar t 
j 1 verviel de contributie ad ƒ 10,— voor het verenigings-
j aa r 1970-1971 Wilt u s v p dat bedrag zo spoedig mo
gelijk voldoen via postrekening 245576 ten name van 
,,Penningmeester O H v Z H a a r l e m " Stelt met uit tot 
morgen wat gij heden moet doen ' 
38 

P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G H E L D E R Secr A P 
Vlam, Tumtjesweg 38 Huisdumen Tel (02230) 14200 

Jaar contributie 1970 Leden die hun jaarcontr ibutie 
1970 tot op heden nog niet hebben voldaan, worden dr in
gend aangeraden dit ten spoedigste, doch vóór l apri l 
1970 alsnog te verzorgen Mocht na die da t um blijken, 
dat ook aan dit verzoek niet is voldaan d a n vo lg t d a a r 
na o n i n i d d e l l q k e a fvocr ing a l s l id . Betaling via post
rekening 335511, ten name van ,,de penningmeester van 
de Postzegelvereemging Helder" , Ruyghweg 60, Den Hel
der Bedrag ƒ 1 2 — 
41 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H I L V E R S U M & 
O M S T R E K E N " Secr W V Mei, Neuweg 52, Hilver
sum Tel (2150) 44548 

Ledenvergadering 19 maar t a s met dia-lezing over het 
onderwerp , Hoe worden postzegels gemaak t " , 28 maar t 
a s in de toto-hal (Gem Sportpark) Hilversum nationale 
rui ldag Toegang vrij Rui lbeurs elke za terdagmiddag van 
14 00-17 00 uur Al deze bijeenkomsten Stichting O p e n 
bare Bibliotheek, Hilversum, s-Gravelandseweg 55 
43 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , Z U I D - L I M -
B U R G ' Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maastricht 

Bijeenkomsten Jaarvergadering m a a n d a g 16 maar t 
Beursavond op 6 april Ledenvergadering op 20 april 
Telkens 20 00 uur in „De Groote Sociëteit", Vrijthof, 
Maastricht 
44 

P O S T Z E G E L C L U B G R O O T V E L D H O V E N Secr 
Mej G Mikkers, O L Vrouwedijk 20, Veldhoven 

Ruilavond iedere 2e maandag van de maand 
46 

R O T T E R D A M S E O N T S P A N N I N G S V E R E N I 
G I N G „ S H E L L ' , A F D E L I N G F I L A T E L I E Secr G 
J Krommendijk, Vettenoordstraat 67c, Vlaardingen Tel 
(OIO) 347841 

Bijeenkomsten Vlaardingen 24 en 31 maar t Hoogvliet 
9 april 

SHELL-Postzegeltentoonstellmg 4 apri l van 10 00-17 00 
uur in sportpark De Vijfsluizen ', Vlaardingen 
47 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G R O O S E N D A A L 
Secr J F A Mortiers, Burg Prinsensingel 75 

Ledenvergadering elke Ie m a a n d a g van de maand om 
20 uur in Cafe-Rest Wit Roosken Nispensestraat T e 
vens gelegenheid tot in veiling brengen van postzegels e d 
De contributie ad ƒ 12,50 moet voor 1 apri l worden be
taald bij de 2e penningmeester R Scheltinga, Cornhert-
laan 18 Na 1 april bedraagt de contributie ƒ 13 50 
48 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ R O T T E R D A M ' Secr 
Mevr T B Steiner-Spork, 's-Gravendijkwal 79, Rotter-
dam-3 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand , Beursgebouw 
ingang Meent 110, Ro t t e rdam 
49 

P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G S A N T P O O R T 
Secr G J H Bos, Charl de Bourbonlaan 22, Santpoort 
Tel (02560) 8799 Penmngm Mevr P A Schut- v d 
Berg Kerkweg 135, Santpoort Tel (02560) 8927 Con
tributie ƒ 10,— p j Giro 19103 Directeur Rondzendver
keer P Vis, Bloemendaalsestraatweg 56, Santpoort-Zd 
Tel (02560)6033 Giro-rondz verkeer PVS 276084 

Vergaderingen iedere Ie en 3e donde rdaga \ond v d 
maand in Gebouw , ,GUSA", Hoofdstr 117, Santpoort-
Dorp 
52 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ T I L B U R G ' T E T I L B U R G Secr W van 
Erve, Insulmdeplein 5, Ti lburg Tel (04250)26464 

Ledenvergadering 1 april in de zaal van Cafe Restau~ 
rant „ C A S I N O " , St Jozefstraat 38, T i lburg 
55 

P O S T Z E G E L V E R E E N „ I J M U I D E N " Secr Lin-
naeusstr 99 

Bijeenkomsten elke tweede en vierde m a a n d a g van de 
maand in Het Patronaatsgebouw te I J m u i d e n - O Aan* 
vang jeugd 18 30 uur, volwassenen 19 45 uur 

Contributie a ƒ 10,— te voldoen op p r 116147 van Nuts -
spaarbank, I Jmuiden, t g v rek 100891 van P V IJ 
58 

„ V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS S A S S E N H E I M " Secr J Verhoef, St Anto-
muslaan 30, Sassenheim Tel (02532) 8612 

Vergaderingjveiling!ruilavond iedere 2e donderdag van de 
maand, aanvang 20 00 u u r in het Jeugdhuis aan de Ju l i -
analaan Jeugdclub van 18 45 tot 20 00 u u r 
71 

P O S T Z E G E L V E R „ D R I E L A N D E N P U N T " , 
VAALS Secr W BuUes, St Paulusstraat I, Vaals 

Bijeenkomst vrijdag 13 maar t a s met dia-lezingen Ver
der iedere 2e vrijdag van de maand 's avonds 8 00 u u r 
in lokaal Schefiers, Maastr ichter laan 102, Vaals 
73 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G ' s - G R A V E N H A G E E N 
O M S T R E K E N Secr Jh r J J L Hesselt van Dinter, 
J a n van Nassaustraat 70, 's-Gravenhage Tel 249309 

Bijeenkomsten derde dinsdag van de m a a n d in „Hote l 
du Passage", Passage 31, 19 30 u u r 
74 

P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G T H O M A S S E N & 
D R I J V E R - V E R B L I F A D E V E N T E R , A F D F I L A T E 
L I E Hoofd Rondzenddienst E den Adel , Wit te de Wi th -
straat 36, Twello Tel (05712)2182 

Regionale ruilavond Ie donderdag van de maand , 19 00 
tot 22 00 uur, toegang vnj in de kant ine van het bedrijf 
aan de Parallelweg 
79. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G A P P I N G E D A M Secr 
A Voetman, Placmsstraat 3, Appingedam Tel (05960) 
3019 

Vergadering!ruilavond vrijdag 3 apri l , aanvang 19 30 u u r 
in , ,Het Wapen van Leiden" , met herkenningswedstrijd 
en verloting, terwijl vermoedelijk de Filatelistenvereni-
ging Veendam en Omstreken op bezoek komt 
Willen de leden, die hun contributie voor het jaar 1970 
nog met betaald hebben, dit alsnog storten op gironum
mer 1756545 (let wel, dit g i ronummer is verkeerd ver
meld in het j aa rprogramma) , ten n a m e van de Penning
meester van de Postzegelvereniging Appingedam 
81 

F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E K L O M P ' , 
W I N T E R S W I J K Secr W Peletier, Zuilenesstraat 11, 
Winterswijk Giro 1011584 Penn m J N Kuypers, M o 
lenstraat 6, Winterswijk Giro 1203555 

Bijeenkomsten elke eerste maandagavond van de m a a n d 
om acht uur in cafe D A van de Riet, Zonnebrink 17, 
Winterswijk N B De verenigingsavond in mei zal m e t 
op de 4e m a a r op de 11e mei zijn 

Veiling op de verenigingsavond van 11 mei onderl inge 
veiling Kavels met een min imum waarde van ƒ 2,50 kun
nen tot uiterlijk 2 mei ingeleverd worden bij de heer 
C M F Pleyte, Cypresstraat 47, Winterswijk, met ver
melding van catalogusnummers en gewenste min imum-
opbrengst 

Betalingen mogen wij de leden nogmaals verzoeken h u n 
contributie (ƒ10 ,—) snel aan de penningmeester over te 
m a k e n ' De leden die een abonnement op de nieuwtjes 
van Suriname en de Nederlandse Antillen hebben, wor
den dringend verzocht deze op de clubavond of bij de 
penningmeester thuis af te halen 
85 

„ P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E M S K E R K 
Secr H F A Maas , Don Boscostraat 6, Heemskerk 
Tel (02510) 32850 

Bijeenkomsten 13 maar t veil ing, 3 apri l 10 m m lezing 
en kienen, 17 april 10 m m lezing en kwis, 15 mei ruilen 
Gewijzigde aanvangstijden Jeugdleden van 19-20 uur , 
daarna de senioren 
94 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ T E L S T A R " , P U T 
T E N (GLD ) Secr H D Buitenwerf, De Ruyterstraat 
45, Nijkerk (Gld ) 

Vergadering/ruilavond elke 3e donderdag van de m a a n d 
waarvoor konvokatie wordt toegezonden, m het repetitie
lokaal van het Putten 's Mannenkoor , achter Hotel 't Pu t -
tertje, Putten (Gld ) Aanvang 20 00 uur Voor de jeugd
leden van 19 30-21 00 uur 
95 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ C A S T R I C U M " 
Secr Lindenlaan 78, Castr icum Tel (02518) 53578 

Ledenvergaderingen, rmlavonden veilingen, jeugdavonden, e d 
na convocatie 
103 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ E E M L A N D " , S O E S T 
Secr Mevr E Spoelstra-Schroder, Stadhouderslaan 35, 
Soest Tel (02155) 2039 Hoofd Rondzendverkeer K 
Memecke, Soesterbergsestraat 135 

Bijeenkomsten iedere Ie vrijdag v/d maand in de grote 
zaal van , De Rank ', Soesterbergsestraat 18 Zaal open 
19 uur om kennis te maken met nieuwe leden en/of intro
duce s en te ruilen I n bijeenk maar t op een kader ten
toongesteld door mevr Speelstra noten op postzegels, 
met kleine uitleg 
104 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ G U L P E N " Secr T 
Bessems, Rijksweg U I , Gulpen 

Vergader- en ruilavond iedere 2e donderdag van de m a a n d 
aanvang 20 uur Rui lmiddag iedere laatste zaterdag van 
de maand, aanvang 14 u u r Beide in Hotel 't Brouwers-
wapen, Markt, Gulpen 
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J. K. Rietdijk n.v. 
50 jaar postzegelveilingen 

275e veiling 
23, 24, 25 maart a,s. te 's-Graventiage in 
caié-restaurant Den Hout, Bezuïdentioutseweg 77-73 

NEDERLAND w.o. ZEER BELANGRIJKE 
COLLECTIE EMISSIE 1869 (wapentjes) en 
EMISSIE 1872 (koning) in alle tandingen praktisch 
compleet ongebruikt en gebruikt alsmede 
ongebruikte blokken van 4 

EUROPA 
ENGROS NEDERLAND en O.R. 
ENGELSE KOLONIËN 
Belangrijke afdeling VERZAMELINGEN 

Aan belangstellenden wordt de catalogus gaarne toegezonden 
mits per omgaande aangevraagd. 
Voor onze volgende veilingen kunt u elke dag inzenden: 
verzamelingen, betere zegels en series, engrospartijen, enz. enz. 
Vraagt onze gunstige veiling-inzend-condities. 
Bij objecten van enige betekenis komen wij u gaarne thuis 
bezoeken voor een vrijblijvende bespreking. 

J. K. Rietdijk n.v. - Den Haag 
Telefoon (070) 11.70.20 - Plaats 31A 



NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraaf 18, Goor 

Telefoon ( 0 5 4 7 0 ) 2135 

Voor het verstrekken van Inlichtingen en/of illustraties, danken wIJ, naast de 
verschillende postadministraties en -agentschappen, A. G. C. Beert, 's-Graven-
hage en New Stamps In Londen. 

Voor inlichtingen en/of Illustraties — speciaal van verschillende Midden- en 
Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen 
dragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wU ons van 
harte aanbevolen. 

X Dit teken is geplaatst bij uitgiften die verboden zijn voor tentoonstellingen 
die gehouden worden onder de bepalingen van de Federation internationale de 
Philatelie. De laatste aanvulling op de FlP-IIJst Is In het februarinummer 1968 
op bladzijde 94 opgenomen. De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie besloot dergelijke uitgiften te icenmerken en er geen 
afbeeldingen meer van op te nemen. De gebruikeiyke gegevens worden wel 
vermeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaarschuwd. 

V E R E N I G D E N A T I E S 
13-3-70. Vierde serie zegels , ,Kunst bij de Verenigde 

Naties". 
6 c. Donkerblauw, lichtblauw, groen, bruin en grijs, en 

25 c. Donlcerrood, licht blauw, groen, bruin en grijs. Vre-
desklok, door Japan in 1954 a a n V.N. geschonken* 

13-3-'70. Ontwikkeling Lager Mekongbekken. 
6 c. Donkerblauw, lichtblauw, groen, rood en geel, en 

13 c. Donderrood, lichtblauw, groen, rood en geel. Kaar t 
van het gebied, elektriciteitstnasten en huizen op 
palen gebouwd. 

EUROPA 
ALBANIË 

2I - l - ' 70 . Vijftigste verjaardag congres van Lushnja. 
25 q. en 1.75 1. 

A N D O R R A 
Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 83. 

BELGIË 
9-3-'70. Europees jaar voor Natuurbehoud. 

3.50 fr. Beuken in de rijksplantentuin. 
7.— fr. Groep berken. 

BULGARIJE 
December '69. Kuuroorden 1969. 

2 St. Sanatorium, Pavel Banja. 
5 st. Herstellingsoord, Hissar. 
6 st. Kindersanatorium, Kotel . 

20 st. Polikliniek, Naretschen. 
Februari '70. Voorbereiding dertienhonderdjarig be

staan in 1981; van nu af aan regelmatig series met 
historische motieven. 

1 st. Khan Asparuch (681-701), de Donau-oversteek van 
de eerste Bulgaren. 

2 st. Khan K r u m (805-814), overwinning op Byzantijnse 
keizer Nikophor in 811. 

3 st. Vorst Boris I (852-889), bekering tot Christendom 
in 865. 

5 st. Tsaar Simeon (893-927), slag bij de Achelojrivier in 
917. 

8 st. Tsaar Samuil (976-1014), de overwinning op de 
Byzantijnen in 976. 

10 st. Tsaar Kalojan (1197-1207), overwinning op La
tijnse keizer Boudewïjn van Vlaanderen in 1205. 

13 st. Tsaar Iwan Assen I I (1218-1241), overwinning op 
Theodor Komnin, despoot van Epirus in 1230. 

20 st. Tsaar Iwailo, (1277-1288), kroning. 
Januar i '70. Vluchten Sovjctrussiche ruimte vaar tu i 

gen. 
1 st. Soyuz 6. 
2 st. Soyuz 7. 
3 st. Soyuz 8. 

28 st. De drie ruimtevaartuigen samen in ruimte. 

D E N E M A R K E N 

Afbeelding zeprt^cmcTa rn-ftBi-Üfitl."Kïïvit2tTa'̂ '> i. 
19-3-'70. Gebruikszegel 1,50 kr. paars . Yvert 409 ge

d ruk t op fluorescerend papjer. 

D U I T S L A N D (OOST-) 4 
Najaar '69. Nieuwe waarde gebruikszegel. 

1.— M . Olijfgrocn. Portret Ulbricht, voor au tomaten 
en zcgelaf-gifte-apparaten; elke vijfde zegel ge
nummerd aan gomzijde. 

Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 93. 

.^4-2-'70. Voorjaarsbcurs I-,eipzii,' 
10 pf. Coordinatenschakelcentrale. 
15 pf. Hoogspanningstransformator. 

DUITSLAND (WEST-) ^ 
20-3-'70. Tweehonderdste geboortedag van beroemde 

Duitse mannen . 
10 pf. blauw en zwart . Portret Ludwig van Beethoven 

(1770-1827). 
20 pf. Olijfgroen en zwart. Portret wijsgeer Georg Wil

helm Friedrich Hegel (1770-1831). 
30 pf. Rood en zwart. Portret dichter Friedrich Hölderlin 

(1770-1843). 

FINLAND 
9-3-'70. Textielindustrie. 

0.50 mk. Fabriekscomplex, uitgebeeld door stukjes stof. 
26-3-'70. Chemische basisindustrie. 

0.50 mk. Gestileerde structuurformule, fabriekscomplex. 

FRANKRIJK 
Afbeelding zegels gemeld in februari, bladzijde 83. 

9-3-70. Aérotrain. 
0.80 f. Albeeldmg van deze hypermoderne trein. 

16-3-'70. Dag van de Postzegel 1970 (in 65 verschil
lende plaatsen). 
0.40 + 0.10 f. Stadsbestelier in 1830. 

23-3-'70. Kinine 150 jaar geleden ontdekt. 
0.50 f. Portretten uitvinders Pelletier en Caventou, struc

tuurformule. 
23-3-'70. Europees jaar natuurbescherming. 

0.45 f. Roze flamingo. 
6-4-'70. Kankerbestrijding. 

0.40 -i- 0.10 fr. Symbolische voorstelling; vrouwefiguur 
in wit/zwart spiegelbeeld. 

KH'll i l lQll IRVNi-AIM 

't 4̂  

ÄEROTRÄIN _ _ , 

JOWNEi DU TIMMB ttyp 

GRIEKENLAND 
16-3-'70. Herakles' heldendaden. 

0.20 d. Zege op Kretenzer stier, Louvre-Parijs. 
0.30 d. Hellehond Cerberus getemd, Louvre-Parijs. 
1.00 d. De gouden appels der Hesperiden, Zeustempel 

Olympia. 
1.50 d. Zege op negenkoppige Lernaeische hydra, af

beelding op watervat 

2.00 d. Zege op reus Eurytion, bewaker van de ossen 
van Geryoncs, afbeelding op amfora, 

2.50 d. Gekneveld Erymatisch wild zwijn, Eurystheus 
in vat, Brits museum-Londen. 

3.00 d. Overwonnen centaur Nessos, Nationaal museum-
Athene, 
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Ned. indië. Nw.-Guinea, 
Ked. Antillen, Suriname 
KOOPJE van de maand btj elke 
Suriname 
zolang de \ 

>ort 44 
bestelling 

Curasao, 

uit deze advertentie ongeacht het bedrag t 
Tiooi gebruikt cat waarde 12,50 slechts 2,50, 

oorraad strekt 

Ned. Indie 
16° 
21° 
24» 
30» 
37° 
5 8 * 
5 9 * 
60/61* 
60/61° 
98° 
135/37*» 
160/66» 
165° 
166° 
167/70» 
172/75* 
172/75° 
176/79»* 
182/85* 
217/20* 
217/20*» 
221/25»» 
226/27* 
230/34*» 
239/40** 
256° 
260* 
264» 
265* 
266/71» 
280** 
286* 
288* 
289*» 
289* 
290/92* 
293/97 • 
298/02*» 
304/16** 
322/25** 
326/32** 
337/44* 
345* 
346* 
360° 
361* 
Lp 1/5** 
Lp 13* 
Lp 13° 
Lp 14/16* 
Port 52° 
Port 53/65 
Dienst 1/7 
Dienst 27° 
Brandkast 
1/7* 
1/7** 

18,50 
12,50 

6 , — 
32,50 
1 1 , — 
28,— 
35,— 
69,50 
25,— 
35,— 
13,50 
77,50 
1 1 , — 
45,— 
14 — 
17,50 
12,50 
12,50 
13.25 
16,— 
18,— 
12,75 
6,50 
8,25 
3,75 

10,— 
225,— 

21 .— 
17.50 
5.75 

64,— 
15,— 
22,50 

175,— 
82.50 
12.25 
16,— 

1.75 
7 . — 
1,60 

19,50 
3,25 

19,— 
47,50 

6 , — 
42,— 
12,50 
15,— 
15,— 
35,— 
26,50 

"14,25 
35,— 
23,50 

117,50 
155,— 

Nw-Guinea 
1/9*» 
10/18»* 
19/21** 
22/24** 
Untea1/19 

Untea1/19 

Curasao 
3»» 
11» 
11° 
18° 
25» 
26/28* 
29/34* 
37» 
38» 
42» 
43» 
57/67* 
69° 
70° 
75/78* 
7 9 * 
80» 
82/88»» 
89/99» 
103»* 
104» 
105» 
106» 
107» 
108» 

14.— 
17,— 
34,— 
47,50 

** 35,— 
' 37,50 

3,50 
66,— 
55.— 

8.50 
65,— 
4 1 . — 
25,50 
10,— 
12,— 
36.— 
4 1 , — 
25,— 
10,— 
26,— 

6 , — 
35,— 
70,— 
24,— 
39,— 

1,75 
1,50 
1,25 
1,50 
1,50 
1,50 

109» 
110» 
111» 
112» 
113» 
114* 
115» 
116» 
117» 
118» 
119» 
120» 
121/25»* 
137° 
138/40* 
153/57** 
158/63** 
164/67*» 
168/77»» 
178/81» 
182/84»* 
185/95» 
195° 
196/97»» 
198/99** 
200/05»* 
206/08* 
209/10** 
211/17** 
218/29» 
230/33»* 
234/38* 
234/38** 
239/43** 
239/43* 
239/43° 
244** 
245»* 
246** 
247»* 
248/52** 
2*8/52* 
248/52» 
253/54** 
255/56»* 
257** 
258/60»» 
261»» 
262/64»» 
265/68** 
269*» 
270** 
271/74*» 
275»» 
275/90»» 
291/92»» 
293/96** 
297** 
298/02** 

303»» 
304/06»* 
307/10** 
311/13** 
314** 
315/17** 
318/21** 
322»» 
323/24»» 
235/28»* 
329»» 
330/32»» 
333»» 
334/35»» 
336»* 
337»* 
338/42»* 
343*» 
344** 
345/46** 
347/50*» 
351*» 
352»» 
353»» 
354»» 
355/57»» 
358/63»» 
364/67»* 
368»» 
369»* 
370»» 
371»» 
372/75»* 
376/79** 

* * = postfns zonder plakker, • = 
Alle zegels 

1,50 
3,75 

12,— 
2,75 
5 . -

13,— 
10,50 
17,50 

9 , — 
9 , — 

60,— 
70,— 

1,35 
10,— 

2.60 
5,25 
3,25 
2,60 

10.50 
200,— 

2,35 
45,50 

3,50 
1,15 
1 , — 
9,50 

10 — 
6,75 
2,75 

16,— 
139,— 

23,— 
27,50 
18,50 
15,50 
16,— 

1,20 
2,60 
2,75 
1,25 

17,50 
15,— 
15,— 
2,40 
6 , — 
0,65 
3,25 
0,65 
2.50 
5.50 
0,65 
1,40 
5,25 
3,50 

27,75 
1,20 
4 , — 
0,60 
7,25 

0,70 
2,10 
3,25 
2,50 
0,70 
5,25 
3,75 
0,90 
1,25 
2,10 
3,50 
3,50 
1,60 
2,— 
0,90 
0,65 
3,75 
0,75 
1,40 
2 , — 
3,50 
0,70 
0,90 
1 , — 
0,65 
1,60 
0,50 
2,60 
0,65 
1,30 
0,60 
0,60 
1,40 
2 , — 

= ongebr 
in prima kwaliteit, prijzen zii 

strekt, porto extra. vanaf f 50,— 

Ned. Antil len 
380/83** 
384»» 
385/88** 
389/92** 
393/95 
396/99** 
400/03 ** 
404/06»* 
407** 
«08/09*» 
410/13*» 
Lp 1/3» 
Lp 4/16* 
Lp 17° 
Lp 18/25° 
Lp 26/40» 
Lp 41/44» 
Lp 41/44» 
Lp 45/52» 
Lp 45/52° 
Lp 53/68» 
Lp 69/81* 
Lp 82* 
Lp 83* 
Lp 84* 
Lp 85» 
Lp 86» 
Lp 87* 
Lp 88* 

1.40 
0.50 
2 . -
2.25 
1,45 
3 , — 
2,75 
1,55 
0.65 
1,10 
2.75 

87,50 
26,— 
15,— 

130.— 
67.50 
35,— 
39,50 
25,— 
22,— 
22,50 
9.25 
2.25 

15.— 
32,50 
90,— 
55,— 

1 0 0 , -
100.— 

Port 34/43*»95,— 
Port 44/60 
Suriname 
8° 
9» 
10a° 
11» 
13° 
14» 
39° 
51» 
52° 
53° 
54» 
55° 
58»» 
59»» 
58a»* 
59a** 
102° 
103» 
104/06* 
108* 
109* 
111/14** 
116** 
117* 
118/26* 
127/29* 
130/36* 
137/40» 
137/40» 
141/44» 
141/44° 
146/49» 
146/49° 
151/56» 
151/56° 
157/56° 
157/66»* 
177° 
179/82* 
179/82° 
183/86° 
187/89° 
190/93» 
194»» 
195/96*» 
197/99* 
197/99»» 
200/01»* 
202/05* 
206/09*» 
210/13*» 
214/19»* 
220/28* 
229/43* 
242° 
243° 

«» 7,75 

5 , — 
16,— 
15,— 
21,50 
1 4 , -
47,50 
21 ,— 
3,25 
8 , — 
1,50 
6 , — 
4 . — 
4 , — 
5,75 

50,— 
40,— 
37,50 
27,50 
3,75 

20,— 
72,50 
6,75 
1,60 

24,— 
32,— 

5,25 
15,— 
21 ,— 
22,50 
26,— 
27,— 
21 ,— 
22,50 
21 ,— 
17.50 
17.50 
4.75 

15.— 
15,— 
14,50 
8,75 
3,75 
9,25 

19,50 
21,— 
27,50 
30,— 

2,10 
37,50 

6 , — 
3,40 

14,75 
10,— 

107,50 
9 , — 

2 0 , -
247/48 + Lp 
29/30** 
249/56*» 
257/73»» 
274/75»» 

met plakker, 
1 incl BTW 

opdracht franco Postg 

1 1 , — 
6 , — 

23,— 
1,15 

° = moo 
Levering 
ro 27014C 

J. H. Ackermann 
Lutkemeerweg 1W — Halfweg 

1 X per bestelling 1 

276/77»» 
278/79»» 
280/83» 
280/83»» 
285/94» 
295/96** 
297/07** 
308** 
309/11** 
309/11* 
312/15** 
312/15* 
316*» 
317/20»» 
321/22** 
323** 
324** 
325** 
326/29** 
331/34** 
335»» 
336/39»» 
340/44»* 
345/46** 
347/48** 
349/53** 
354/60** 
361/70** 
371/75** 
376/77** 
378** 
379/83** 
384/85** 
386/87** 
388/89** 
390/93** 
394/95»* 
396/97*» 
398/02»» 
403»» 
404»* 
405/09 
410/13** 
414/17»» 
418»» 
419** 
420/23** 
424** 
425/26** 
427/30** 
431/34»* 
435** 
436/37** 
438** 
439/46** 
447/48** 
449/52** 
453/57** 
458/59** 
460/61** 
462/66** 
467*» 
468/69*» 
470/74»* 
475/76** 
477/78*» 
479/80»» 
481/83** 
484/88»» 
489»» 
490/94»» 
495/96»» 
497/98»» 
499/01»» 
502/04»* 
505/09** 
510** 
511/15*» 
Lp 1/7** 
Lp 8/14 ke 

Lp 15** 
Lp 16»* 
Lp 17** 
Lp 16** 
Lp 19»* 
Lp 20/22*» 
Lp 24/26** 
Lp 27/28** 
Lp 32** 
Lp 33/34** 
Lp 33/34a' 
Port 36/46* 
Port 47/57° 

gebruikt 

8,50 
9,25 

4 1 , — 
45,50 
26,50 
8,25 
9 , — 

22,50 
35,— 
29,50 
19,50 
16,— 
0,95 
7,25 
7,25 
0,50 
0,95 
0,95 
4,75 

21,50 
3,50 
6,25 

13,— 
1,40 
3,35 
7,90 
1,05 

13,— 
4,50 
0,70 
0,90 
5 ,— 
0,95 
1,40 
1,40 
2,45 
1,20 
1,20 
4,90 
4,50 
0,55 
4,20 
2,45 
2,45 
1,95 
0,90 
2,75 
0,70 
0,70 
2,30 
2,30 
1,90 
1,40 
2 . — 
0,85 
0,90 
1,60 
4 , — 
1,25 
1,25 
3,50 
1,40 
1,10 
3,50 
0,90 
1,10 
1 , — 
1,75 
4 , — 
1,50 
4 , — 
0,95 
0,95 
1,90 
2,10 
4 , — 
1,60 
4 , — 

10,— 
u r * 
295,— 

3,75 
10,50 
15,— 

375,— 
59,— 
36,50 
41,50 
5,60 
1,25 
3,50 

* 5,50 
77,50 
10,50 

colano de voorraad 1 

N . - H . — Telefoon (020) 194187 

ZICHT-
ZENDINGEN 
EUROPA 
NEDERLAND en O R zowel gebruikt als ongebruikt uitgebreid 
opgenomen, BELGIË zeer uitgebreid aanwezig speciaal het 
klassieke gedeelte hoofdzakelijk gebruikt goed aanwezig, het 
moderne (na 1900) zowel gebruikt als ongebruikt compleet op
genomen, LUXEMBURG gebruikt en ongebruikt vanaf nr 1 (incl 
DIENST) zeer uitgebreid aanwezig met alle topstukken en vele 
variëteiten, FRANKRIJK praktisch COMPLEET opgenomen, voor 
1900 hoofdzakelijk gebruikt, met vele variëteiten (incl taxe etc), 
ongebruikt voor 1900 redelijk aanwezig, na 1900 ongebruikt 
nagenoeg compleet opgenomen, gebruikt ten dele aanwezig, 
DUITSLAND, zowel gebruikt als ongebruikt zeer goed aan
wezig, idem na 1945 en D D R , OUD-DUITSE STATEN, gebruikt 
en ongebruikt zeer goed aanwezig met zeer zeldzaam materiaal 
overige Duitse Gebieden zoals SAARLAND, DANZIG, MEMEL 
etc uitgebreid opgenomen, ZWITSERLAND gebruikt en onge
bruikt vooral klassiek uitgebreid opgenomen, ENGELAND, 
hoofdzakelijk klassiek uitgebreid opgenomen gebruikt, SCANDI
NAVIË uitgebreid aanwezig, vooral FINLAND nagenoeg compl, 
klassiek gebruikt, rest gebruikt en ongebruikt, OOSTENRUK 
vóór 1945 hoofdzakelijk gebruikt, na 1945 nagenoeg alleen on
gebruikt, RUSLAND, speciaal het klassieke gedeelte ZEER uit
gebreid aanwezig, met zeer veel variaties, zowel gebruikt als 
ongebruikt, modern gebruikt en ongebruikt met nagenoeg alle 
topseries en zegels inclusief LUCHTPOST, RUSSISCHE GE
BIEDEN zeer uitgebreid opgenomen, variërend van een enkel 
zegel tot veldelen, met alle variaties die bekend zijn, hoofdz 
ongebruikt, MONACO zowel gebruikt hoofdz klassiek, en onge
bruikt na 1920 inclusief luchtpost ITALIË klassiek gebruikt en 
ongebruikt, modern nagenoeg alleen ongebruikt, inclusief L-P, 
OUD-ITALIAANSE STATEN zeer uitgebreid aanwezig w o ZEER 
ZELDZAAM materiaal, GRIEKENLAND, klassiek uitgebreid op
genomen, hoofdz gebruikt, modern hoofdz ongebruikt, SAN-
MARINO uitgebreid opgenomen zowel gebr als ongebr, POR
TUGAL vooral het klassieke gedeelte uitgebreid opgenomen, 
hoofdz gebr, rest ongebr opgenomen, SPANJE buitengewoon 
mooi en zeer uitgebreid opgenomen, het klassieke gedeelte 
zowel GEBRUIKT als ONGEBRUIKT zeer goed aanwezigi modern 
met alle topseries incl LUCHTPOST hoofdz ongebr opgeno
men, met genoemde landen van EUROPA zoals bv ROEMENIË, 
TSJECHOSLOWAKIJE etc alleen het klassieke gedeelte aan
wezig zowel gebr als ongebr, w o ZEER ZELDZ exempl 

BUITEN EUROPA o a. 
ENGELSE KOLONIËN, zowel klassiek als modern uitgebreid 
opgenomen, het moderne hoofdz ongebr, FRANSE KOLONIËN 
zeer uitgebreid opgenomen zowel gebr als ongebr, klassiek en 
modern, SPAANSE KOLONIËN uitgebreid opgenomen zowel 
gebr als ongebr, PORTUGESE KOLONIËN uitgebr opgenomen 
gebr en ongebr, ITALIAANSE KOLONIËN gebr en ongebr, 
ZUID-AMERIKA het klassieke gedeelte zowel gebr als ongebr, 
rest incl LUCHTPOST (belangrijk) hoofdz ongebr aanwezig 
Niet genoemde landen zoals o a U S A , PERZIÈ, JAPAN etc 
hiervan is alleen het klassieke gedeelte opgenomen, geen 
modern 

Tevens verzorgen wij ELKE MAAND een van INHOUD wisse
lende PRIJSLIJST met duizenden aanbiedingen, restanten etc , 
voor onze eerstvolgende PRIJSLIJST, welke eind MAART gereed 
is nu reeds meer dan f 100 000,— gereserveerd, een briefkaartje 
met naam en adres en u ontvangt deze PRIJSLIJST gratis 
Korting zowel voor prijslijst als zichtzendingen, bij uitname van 
van ƒ30,— 5%, f50,— 10%, ƒ 100,— 15%, ƒ1000,— 2 0 % 

POSTZEGELHANDEL 
OLYMPIADE 
G L VAN TOOR 
BINNENWEG 13 - LOENERSLOOT - HOLLAND 
TELEFOON (02949) 377 



4.50 d. Strijd met riviergod Achelous, Brits museum-
London. 

5.00 d. Zege op de Nemeische leeuw, Museum van Bres
cia. 

6.00 d. Dood van de Stympphalische roofvogels, Brits 
museum-Londen. 

20.00 d. Zege op de reus Antaeus, Louvre-Parijs. 

G R O E N L A N D 
Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 93. 

GROOT-BRITTANNIË 4 
I-4-'70. Vijf speciale herdenkingszegels. 

5 d. Onderteltening verklaring van Arbroath ; 650 jaar 
geleden. 

9 d. Florence Nightingale in hospitaal van Scutari . !50 
jaar geleden geboren. 

1 sh. International Co-operative Alliance — Duitsland, 
Frankrijk, Groot-Brittannie en Rusland — 75 jaar . 

1 sh. 6 d. Mayflower met Pil grim fat hers verlaat haven 
van Plymouth, 350 jaar geleden. 

1 sh. 9 d. Vroegere bestuursleden van de Royal Astro
nomical Society, die 150 jaar bestaat. 

IERLAND 
Albeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 93. 

JOEGOSLAVIË 
16-3-'70. Antieke mozaïeken. 

0.50 d. Bestraffing van Dirka (Pula), vierde eeuw. 
1.25 d. Cerberus (Heraclea Linkestis), vijfde eeuw. 
1.50 d. Engel van de verkondiging (Porec), zesde eeuw. 
2.50 d. Venator (Gamzigrad), vierde eeuw. 
3.25 d. Stier bij kersenboom (Heraclea), vijfde eeuw. 
5.00 d. Tronende Maria (Porec), zesde eeuw. 

4-5-' 70. Europazegels. 
1.25 en 3.25 d. Gemeenschappelijk CEPT-motief. 

LIECHTENSTEIN 
30-4-'70. Europees jaar voor na tuurbescherming: 

bloemen en zaden. 
20. 30 en 50 r., 1.20 fr. Verschillende inheemse bloemen. 

30-4-' 70. Europazege]. 
50 r, groen, donkerblauw en geel. Europamotief: cirkel, 

gevormd door ineengevlochten draden. 

30-4-'70. Vijfentwintig jaar Rode Kruis in Liechten
stein. 
1.— fV. Portret prins Wenzel van Liechtenstein. 

L U X E M B U R G 
Albeelding zegels gemeld in februari, bladzijde 93. 

PROTECTION OESOISEAUX 

l»tDi'lM/ f LUXEMBOURG 

N O O R W E G E N 
16-3-'70. Nieuwe gebruikszegels. 

70 o rood. Zeemansknoop (gelijk aan Yvert 443). 
80 o lila. Houten kerk en noorderlicht (gelijk a a n Yvert 

447). 
100 o blauw. Rotstekeningen (gelijk aan Yvert 439). 

POLEN 

28-2-70. Jachivogels. 
40 gr. Anas platyrhyncha. 
60 gr. Phasianus colchïcus. 

1.15 zl. Scolopax rusticola. 
1.35 zl. Philomachus pugnax. 
1.50 zl. Columba palumbus. 
3.40 zl. Lyrurus tetrix. 
7.— zl. Perdix perdix. 
8.50 zl. Tetrao urogallus. 

R O E M E N I Ë 
AHjeelding zegels gemeld in februari, bladzijde 93. 

SOVJET-UNIE 
Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 84. 

27-1-'70. Ontdekking zuidpool door F. Bellinghausen 
en Lazarjov, 150 jaar geleden. 

4 k. Schepen , ,Mirny" en ,,Vostok", routekaart . 
16 k. Sovjet russisch onderzoekingsstation, kaart zuidpool-

gebied. 
27-1-'70. F. W. Sytschkov, honderd j aa r geleden ge

boren. 
4 k. „Sledetocht" van de schilder (1870-1958). 

10-2-70. Helden van de Sovjet-Unie. 
4 k. W . B. Borsoev. 
4 k. W. J. Peschechonov. 

\]\\ \\ MUM 
"NÄjti^Äs:^--; 

.r<rj' 

SPANJE 4 
13-1-70. Nieuwe zegel provinciale klederdrachten, 

6 p . Klederdracht uit Palencia. 
7-2-70. Zegel klederdrachtenserie. 

6 p . Klederdracht uil Pontevedra. 
7-3-70. Vervolg klederdrachtenserie. 

6 p . Kostuum uit Sahara. 
24-3-70. Schilderijen van Luis de Morales. 

50 s. Sint Stephen. 
1.— p . De blijde boodschap. 
1.50 p . Maagd Maria met kind en Sint Johannes . 
2 .— p . Maagd en kind. 
3 . — p . De opdracht van het Christuskind. 
3.50 p. Sint Hieronymus. 
4 .— p . Sint Johannes van Ribera. 
5 .— p . Ecce homo. 
6.— p . Piëta. 
10. p . Sint Franciscus van Assisi. 

2-4-70. Vervolg klederdrachten. 
6.— p . Salamanca. 
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ONZE ZICHTZENDINGEN 
zijn nog steeds zeer in trek. Wij hebben boekjes beschikbaar van alle landen. Uit de volle boekjes kunt u zegels zoeken ä 20 c per stuk, uit 

driekwart volle boekjes voor 15 c per stuk en uit halfvolle boekjes voor 10 c per stuk. Per briefkaart aanvragen s.v.p.! 

1 kilo Ts|echoslowaki|e, poscverzegeld, zeer mooi f M,50 
'/, .. idem f 23,50 
1 „ Hongari]e, met zeer mooi, topwaarden v^n getegenheidssenes f 99,— 

'/, „ idem f 55.— 
100 gram idem f 12,90 
453 gram Schotland (Engels pond), met veel gelegenheid f 16,90 
1 ktio idem f 32,50 
453 gram Ierland (Engels pond), zeer njk aan gelegenheidszegels ƒ 18,90 
1 kilo idem f 37.50 

D R O O M P A R T I J N E D E R L A N D & OVERZEE, ledere partij bevat 
ruim 1000 verschi l lende zegels van Nederland, Indie (incl. trdon.), 
Nieuw-Guinea, Curasao en Suriname plus een schat van ruil.nate-
naa i ! leder van deze coHectiei zit boordevol weelde en pracht en zal 
tot het beste behoren, dat u ooit aankocht! Cataloguswaarde ten
minste f 350,—, prijs slechts f 110,—I 
Idem, kleine parti j , ruim 600 soorten, cat. waarde ruim f 150,—, 
slechts f 39,— 
GROTE D R O O M P A R T I J N E D E R L A N D Z O N D E R OVERZEE Dit 
IS de collectie voor hen, die alleen Nederland verzamelen* Ruim 800 
verschillende zegels met talloze zeldzame exemplaren 1 De partij 
voor avonden sorteergenot! Slechts f199,— (hoge cat. waarde). 
KLEINE D R O O M P A R T I J N E D E R L A N D Z O N D E R O V , ruim 600 
soorten f 99,—. 
COLLECTIE I N D O N E S I Ë , nu nog completer en nog mooierl Ont 
breekt ZEER W E I N I G aan. 
Of die zeldzame IRIAN-BARAT-serie van 26 stuks er ook bijzit? Nee, 
maar die geven wij u erbij cadeau, helemaal gratis voor niets, een 
echt GROOTHANDELS-voordee l t je l Slechts f29,75. 

300 Finland, leuke verzameling, aardig om voort te zetten 
300 Israel, een goeddeels complete collectie met hoge cat waarde 

Slechts 
1000 Turkije met zeer veel herdenkingszegels Slechts 
1000 Franse Kolomen (en ex-) Een schitterende collectie met over

wegend motiefzegels 
2000 Franse Kolomen Zeer veel grootformaat en motieven Een van 

de mooi*'** e i ' cties die wij ooit in handen kregen 
940 Rusland, uit:»it.titend gelegenheidszegels, bi|na allemaal complete 

series Zeer hoge cat waarde Slechts 
1000 Bulgarije, een schitterende verzameling, waaraan weinig meer 

ontbreekt Met veel van het klassieke goed Slechts 
300 Saargebied met vele zeldzame zegels 

1500 China met een enorm hoge cataloguswaarde Slechts 
400 Noorwegen Leuke verzameling, waaraan niet zoveel meer ont

breekt Slechts 
1000 Frankrijk, een prachtige collectie, die los uitgeprijsd zeker ƒ 800,— 

zou opbrengen Slechts 
1000 Hongarije, meer dan de helft grootformaat' Slechts 
1500 Hongarije, goeddeels compleet, slechts 
1000 Oostenrijk, van zeer bijzondere klasse, slechts 
500 Zwitserland, een prachtobject met vele leuke zegels Slechts 
250 Vaticaan, stijgt jaarlijks m waarde Slechts 

1000 Joegoslavië Is in Joegoslavië een veelvoud van de pnjs waard, 
mag helaas niet ingevoerd worden Slechts 

500 Engeland, zeer uitgebreide verzameling met o a no 1, de be
roemde penny black met een cat waarde van Fr 80,— Weggeef-
prijs 

300 Beieren, bijna compleet met vele dure zegels Slechts 
1000 Italië, zou los uitgeprijsd zeker het dubbele opbrengen Slechts 
600 Zweden, praktisch compleet met zeer sterk het klassieke goed 

Slechts 
500 Portugal, zeer aardige collectie Slechts 
300 Schilderijen, praktisch allemaal grootformaatzegels Een heel 

museum in huis voor slechts 
100 Rode Kruis Slechts 
300 Bloemen, w i t een pracht' Slechts 
500 Sport Slechts 

f 4 5 , -

f 99,— 
f 99,— 

f 7 9 . -

r225,— 

f 89,— 

f 137,50 
f225,— 
f 7 9 . -

f 75.— 

/"225,— 
f 44,— 
f 99,— 
f145.— 
f125,— 
f249,— 

f149,— 

f225,— 
f149,— 
f 99,— 

f140,— 
f 59.— 

49.— 
6,90 

29.— 
29.— 

1 kilo Engeland met zeer veel gelegenheidszegels, bijzonder koopje f 29.— 
Idem, Engels pondspak (453 gram) f 14,90 

1 kilo Indonesië, meest vellen, meer dan 150 soorten, cat waarde min
stens f 3000,— f199,— 

'X ,. Indonesië, meer dan 150 soorten, cat waarde minstens f 1500.— f110,— 
y^ „ Israel met circa 10% gelegenheidszegels f 75,— 
100 gram Israel, idem f 16,50 
100 gram Engelse Bankpost, uitsluitend herdenkingszegels, zeer mooi f 14,95 
y, kilo Idem f 59,— 
300 Ruimtevaart Slechts f 29.— 

61 Moderne motiefseries Arabische staten (schilderijen, ruimtevaart. 
enz) Samen 411 zegels (Zéér hoge cat waarde') Slechts f 99,-— 

ENGELSE K O L O N I Ë N , een object opgezet zonder op kosten te 
letten, waarin zich veel van het mooiste goed bevindt. Nu te koop 
voor een fractie van de prijs die er voor betaald is. Slechts f295,— 
(circa drieduizend zegels). 

50 Andorra 
50 Angola 
50 Arable 

200 Argentinië 
100 Beieren 
300 België 
500 België 
100 Bolivia 
100 Brazil!« 
200 Bulgarije 
300 
500 
286 China grootformaat. 

uitsl cpl series 
100 Columbia 

50 Costa Rica 
100 Cuba 
200 Denemarken 
500 Duitsland 

1000 Duitsland 
300 Egypte 
100 Engeland 
100 Finland 
300 Frankri)k 
500 Frankrijk 
100 Franse Kol 
300 „ 

25 Gibraltar 
25 Griekenland 
15 Groenland 
25 Haiti 
50 Honduras 
30 Hongkong 
50 Ierland 

200 India 
100 Iraq 

f »,»0 
f ijs 
f 13,90 
f 7,90 
f 14,90 
f 10,95 
f 17,75 
f 9,90 
f 5,75 
f 5,95 
f 10,90 
f29,50 

f 24,90 
f 5,75 
f 8,90 
f 6,90 
f 8,90 
f11,75 
f29,75 
f 3 9 , -
f 5,90 
f 5,90 
f 12,50 
f27,50 
f 4,90 
f22,50 
f 7,90 
f 3,90 
f 4,90 
f 5,90 
f 9,90 
f 5,90 
f 4,90 
f11,90 
f 6,90 

100 Israel 
300 
500 

Itahe 
Italië 

50 Jamaica 
300 Joegoslavië 
500 „ 
50 Kenya 
75 
50 

100 
50 
SO 
50 

100 
50 
50 
SO 
SO 

100 
50 

100 
100 
100 
200 
300 
200 
100 
500 
200 

Letland 
Libanon 

„ 
Liberia 
Liechtenstein 
Litauen 
Luxemburg 
Malakka 
Malta 
Marocco 
Mauritius 
Mexico 
Monaco 

Mozambique 
Nieuw-Zeeland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Perzie 
Philippinen 
Polen 
Rusland, zeer mooi 

100 San Marino 
500 Spanje, pracht object 

1000 Tsjechoslowakije, eer 
zeer bijz collectie 

500 Turkije 
500 

1000 
2000 

Eng Kol 

„ „ zeer mooi 

8,75 
9,90 

22,50 
11 ,— 
12,90 
27,50 
6,75 

14.— 
5,90 

12,90 
15,90 
18,90 
9,— 

13,50 
4,90 
9,90 

13,25 
15,— 

9,— 
4,95 

12,50 
17,— 
6,75 
9,75 
9,50 

17,— 
8,50 

22,50 
25.— 
11,90 
49,— 

59,50 
22,50 
11,95 
35,— 

f129,— 

GOUDMIJNEN, prachtige restantenpartijen, volkomen ONGESORTEERD en 
vol schitterende vondsten' Hierin vindt u van alles afgeweekte en onafgeweekte 
zegels, losse zegels, vellen, series en bundels' Voor WEKEN SORTEERGENOT' 
Kleine GOUDMIJN f25,—, grote GOUDMIJN f50,—. super GOUDMIJN f 100,— 

A T T E N T I E I De aangegeven cataloguswaarde is slechts een absoluut gegaran 
deerd minimum' Het kan ook drie of vijf keer zoveel zi jn' 
S v p vooruitbetaling of rembours Porto extra f 1,40 (rembours f2,15) Wij 
frankeren filatelistisch Bestellingen s v p schriftelijk of telefonisch (ook's avonds) 

POSTZEGELGROOTHANDEL OPTIMUS 
Kamphuizenlaan 5, Arnhem - tel. 085-421030 - giro 1565527 

JAC ENGELKAMP BIEDT AAN 
NEDERLAND KINDERZEGELS, zonder pi , met pi en gebruikt 
Nrs 141-143 ƒ10,—, f7,—, ƒ5,—, 1925 166-168 ƒ7,50, ƒ5,50, 
ƒ3,50, 1926 199-202 ƒ13,50, ƒ9,50, ƒ7,—, 1927 208-211 
ƒ12,50, ƒ8,50, ƒ5,—, 1928 220-223 ƒ16,75, ƒ11,50, ƒ4,—, 
1929 225-228 ƒ22,50, ƒ 16,—, ƒ7,—, 1930 232-235 ƒ22,50, 
ƒ15,—, ƒ8,—, 1931 240-243 ƒ32,50, ƒ23,—, ƒ12,—, 1932 
248-251 ƒ35,—, ƒ24,50, ƒ14,—, 1933 261-264 ƒ32,50, ƒ22,50, 
ƒ12,—, 1934 ƒ31,50, ƒ22,—, ƒ11,—, 279-282 ƒ20,—, ƒ14,—, 
ƒ5,50, 289-292 ƒ22,50, ƒ15,—, ƒ3,80, 300-304 ƒ9,—, ƒ6,—, 
ƒ2,50, 1938 313-317 ƒ7,50, ƒ5,—, ƒ2,—, 1939 327-331 ƒ8,50, 
ƒ6,—, ƒ2,60, 374-378 ƒ5,50, ƒ3,50, ƒ0,85, 544-548 ƒ5,— 
ƒ4,—, ƒ2,25, 563-567 zpl ƒ9,—, 573-577 zpl ƒ7,—, 596-600 
zpl ƒ5,50, 612-616 zpl ƒ8,— Alle hieropvolgende kinderzegels 
postfris zonder plakker voor 65 % van de prijscourant 
Bestellingen s v p boven de ƒ25,— 

JAC ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Giro 312696 - Telefoon 23 09 98 

POSTZEGELS, F.D.C.'S, MUNTEN 
ALBUMS, CATALOGI, PAKKETTEN 

BEZOEKT ONZE WINKEL OF STUURT UW MANCOLIJST 

"STOCK MONDIAL" 
ROTTERDAM-CENTRUM - TELEFOON 11 36 67 

IN STOCK O A ZEGELS/F D O ' S NED EN O G , ISRAËL, 
VER NATIES, EUROPA, MAX KAARTEN, 
MUNTEN NEDERLAND, MUNTENALBUMS 

SPECIALE ALBUMS VOOR DIEREN BLOEMEN, RUIMTEVAART 
STEEDS NIEUWE UITGIFTEN EN SUPPLEMENTEN 

GOUDSESINGEL 237a 
BIJ KRUISPUNT MEENT/JONKER FRANSSTRAAT 

VIJF MINUTEN VAN CENTRAAL STATION 
RUIME PARKEERGELEGENHEID 



TSJECHOSLOWAKIJE 

^ ' "a ' l 

Afbeelding zegels gemeld in februari, bladzijde 93. 
143'70. Wereldtentoonstelling Osaka. 

50 h. Drie klokken. 
80 h. Gereedschappen en draaibank. 

1.— kr. Twee folkloristische maskers. 

TURKIJE 
92'70. Toeslagserie Europees jaar voor natuurbe

scherming. 
50 + 10 k. Bescherming van natuurlijke bronnen: erosie. 
60 + 10 k. Bescherming van flora voor landschap. 
130 + 10 k. Bescherming van wild. 

202'70. Legging eerste steen brug over Bosporus. 
60 en 130 k. 

1s'» o S « 
AVRUPA S J 
TABlATI a  ! 
KORUMA S J 

YILI g i 

130*10 » 3 

IJSLAND 
203'70. Handschriften uit de middeleeuwen. 

5 kr. Bladzijde uit wetboek, 1363. 
15 kr. Bladzijde uit geschiedenisboek, eind veertiende 

eeuw. 
30 kr. Nog een bladzijde uit bovengenoemd boek. 

ia ; 1 
k:. »>, 
Wz « 
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m 
> A\i 
' l$ ! " 
t IWtttO 

30KR 

Èa^sfP'"'' 
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^ Ä p S ; 

■ f . 

' « 

: ISLAND ; 

ZWEDEN 
93'70. Nieuwe gebruikszegel. 

5 .— kr. donker blauwgroen. Grootzegel van het konink
rijk in 1439, afbeelding van Sint Erik. 

BUITEN EUROPA 
ABOE DHABI 

l  l  ' 70 . Nieuwe gebruiksserie. 
10, 50 en 70 f. Portret heerser 

AF ARS EN ISSAS 
34'70. Inlandse dolk van Afar. 

10, 15, 20 en 25 f. Dolk in bewerkte houder 

.DES AFARS ET DES iSSASl 

AFGHANISTAN 
7!2'69. Wilde dieren. 

1 a. Stekelvarken. 
3 a. Wilde beer. 
8 a. Hert . 

2812'69. Maanlanding . 
1, 3, 6 en 10 a. Gezicht op aarde van de maan en voet

stappen van ruimtevaarders. 

55 AJNfAN 
22'70. Paasserie beroemde schilderijen. 

5 dh . Kruisiging. 
10 dh. Kruisafneming. 
12 dh. Christus en Maria Magdalena . 
30 dh . Thomas raakt Christus' wonden aan . 
50 dh. Wijzen bezoeken Herodes. 
70 dh. Aanbidding door de wijzen. 
1 r. luchtpost. Graflegging. 
2 r. luchtpost. De Maria 's bij het graf. , 

A L G E R I J E 

0.30 
311'70. Vierjarenplan. 
25 c. Tractor , stuwdam, tarwe en emblemen. 
30 c. Vliegtuig boven symbolen van landbouw en in

dustrie. 
50 c. Gestileerde emblemen voor landbouw en industrie. 

ARGENTINIË 
612'69. Musici. 

6 p . A. Williams, 
6 p . C. L. Buchardo. 
6 p . C. F. Gaito. 
6 p . F. Boero. 
6 p. J. Aguirre. 

13l2'69. Week van luchtvaart . 
20 p. Portret luitenant B. Matienzo; bergen en vliegtuig. 

I312'69 Plan voor nationale ontwikkeling. 
6 p. Complex van CoconCerros in Colorados. 

20 p. Wegkruising op ongelijk niveau. 
26 p. Kernenergiestation van Atucha. 

2012'69. Vijftig j a a r Lion's internat ional . 
20 p. Lion's embleem. 

2712'69. Kerstzegel. 
20 p. Madonna met kind, door Raul Soldi. 

AUSTRALIË 
163'70. Wereldtentoonstelling Osaka. 

5 c. Australisch paviljoen. 
20 c. Zuiderkruis, tekst in Japanse karakters: „van het 

land van het zuiden met gevoelens van warme 
vriendschap". 

BARBUDA 
162'70. Ferste zegel in serie koningen en koninginnen 

van Engeland. 
35 c Portret van koning Willem I, (10661087). 

23'70. Tweede zegel in serie koningen en koningin
nen van Engeland. 
35 c. Koning Willem I I , (10871100). 

I63'70. Derde zegel in serie koningen en koninginnen 
van Engeland, 
35 c. Koning Hendrik I, (11001135). 

l4'70. Vierde zegel in serie koningen en koninginnen 
van Engeland. 
35 c. Koning Steven (11351154). 

B E R M U D A 
Afbeelding zegel gemeld in januar i , bladzijde 33. 

BIRMA 
273'70. Dag van de strijdkrachten: vijfentwintig 
jaar leger in Birma. 
15 p. Volksmassa bestaande uit soldaten, boeren en ar

beiders met drie vlaggen: onafhankelijkheidsvlag. 
vlag van de opstand en vlag van de Birmaanse unie. 

4SJiäsLbn(ri60flnj$sr|:B». 

BOEROENDI 
272'70. Insektenserie, (vervolg). 

6.50 fr. Chelorrhina polyphemus. 
8.— fr. Brachytritus hieroglyphicus. 

10.— fr. Goliathus goliathus. 
15.— fr. Homoderus mellyi. 
20.— fr. Sternotomis bohemani . 
50.— fr. Sternotomis bohemani , 
75.— fr. Phyllocnema viridocostata. 
130.— fr. Mecynorrhina oberthueri . 

B R A Z I U Ë 
2912'69. Carnaval in Brazilië. 

5 c. Carnaval in Rio de Janeiro. 
10 c. Uitbundige vreugde in Rio. 
20 c. Rio, hoofdstad van de Samba. 

C A MER O EN 

243'70. Bloemen. 
15 f. Lantana camara . 
30 f. Passiflora quadrangular is . 
50 f, luchtpost. Oleome speciosa. 

100 f, luchtpost. Mussaenda erythrophylla. 

CANADA 
l83'70. Wereldtentoonstelling Osaka. 

25 c. Een waarde, vier verschillende afbeeldingen: 1. Expo 
'67 symbool. 2. Nationale bloem Brits Columbia. 3, Na
tionale bloem Ontar io . 4. Nationale bloem Quebec, Alle 
zegels met Expo '70embleem: gestileerde kersebloesem. 

l54'70. Ontdekkingsreiziger van Canada ' s weste
lijke vlakten, zeventiende eeuw. 
6 c. Kop Henry Kelsey. 

Cana 

imiïWA 
CHILI 

December '69. HispanoChileense postzegel ten toon
stelling; tachtig jaar Chileense filatelistenvereniging. 
Blokje met drie zegels: 

3 e. Pedro de Valdivia. 
5 e, Brug van Cal Y Cabto . 

10 e. Ambrosio O'Higgins, 

CHINA (PEKING) 
Er komen betrouwbare maar nog niet bevestigde berichten 
dat de volksrepubliek China nu ook het gebruik van 
gewone gebruikspostzegels heeft afgeschaft. 
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Verzamelt U 
Tsjecho-Slowakije? 

Voordelige en Interessante aanbieding blokken postfris. 
Nummers volgens Yvert . 

3 
U 
5 
6 
8 
9 
90 

10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
16° 
17 
18 
19 
19a 
20 

Kleinve 

1,25 
2,— 
3,50 
7,50 
2,50 

25,— 
57,50 
0,75 
0,65 
2,15 
0,75 
9,75 
2,— 

35,— 
7,50 
1,25 
2,— 

21,50 
45,— 

1,75 

letie van 
1046/ Vogels 
1^3/88 
1115/20 

Vlinders 
Bloemen 

21 
21a 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

10 

135il/59 Olympiade 
1448/5-4 
1560/65 

Bloemen 
Montréa 

60 
55 
55 

105 
70 
40 

10.— 
45,— 

7,50 
4 , -
2,25 
3,50 
4,— 
1,40 
3,75 
4,— 
2,40 
3,— 
6,50 

15,— 
2,50 
6,50 
4,50 
4,— 

17,50 
2,15 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

Zwar tdrukken en speci 
letjes. 
1 Praga1962 
2 Janacek 
3 Shakespeare 
4 Titiaan 
5 St. Wencelas kroon 
6 Miniatuur (gouddruk) 
7 Hradcany (2 bloks) 
8 Praga 1968 „ D ü r e r " 
9 idem vliegp. 

I e Schilderijen 
2e 
3e 

Kleinbllokjes van 4 : 
899 Comenlus 
916 tentoonstel l ing 
983 Brno 
1182 Praga 1962 

ale vel-

135,— 
40,— 
65,— 
50,— 
37,50 
21,50 
87,50 
17,50 
16,50 

110,— 
35,— 
19,— 

7,— 
10,50 
15,— 
95,— 

Levering zolang de voorraad strekt , franko vanaf f 50,—. Betaling bin
nen 30 dagen nafaktuurdatum. Aankoop: Wi j zijn altijd geïnteresseerd 
in bovengenoemde soorten, vooral in specialiteiten. Graag uw bestel
ling of aanbieding aan: 

Postzegelhandel 
W. TIEMAN 
N.Z. Voorburgwal 334, bij het Spui. 
Amsterdam - Tel. 63243, privé 16 6910 

PRE-FDC-ALBUMS voor 80 buit. covers, 17 x 12 cm ƒ6,70; voor 
100 Nederl . covers ƒ7,40; voor 100 lange covers (b.v. Indone
sië), 25 X 13 cm ƒ14,90; voor 40 Nederl. covers, 19 x 12 cm 
ƒ2,80. DROOGBOEK 12 bl. vloeipapier, 14 x 20 cm ƒ0,90; 20 x 
30 cm ƒ1,70. MANCOBOEKJE handig zakformaat, 8 x 14 cm, 
voor 5280 zegels ƒ 1 , — . MANCOLIJSTEN 10 x 13 cm, voor 440 
zegels, per 10 st. ƒ1,50; 15 x 21 cm, voor 1600 zegels, per 10 
stuks ƒ 1,50; 9 x 20 cm, voor 2000 zegels, per 10 stuks ƒ 1,60. 
SCHWANEBERGER kleurengids voor zegels ƒ 7,90. PHILATEST-
FILTER onmisbaar voor luminescerende, b.v. van Nederland 
ƒ8,10 PHILA-FLECK maakt vuile zegels schoon ƒ3,50. Perg.-
zakjes, 4 x 8 cm, p. st. ƒ0 ,01 ; 5 x 8 cm, 6 x 9 cm, 7 x 10 cm, 
9 X 13 cm, 10 X 13 cm, p. st. ƒ0,02; 11 x 16 cm, 13 x 18 cm, 
p. st. ƒ 0,03. Vraag uitgebreide prijsli jst. 

Opdrachten boven ƒ 3 0 , — 1 0 % kort ing, 
verzendkosten. Giro 1253414. 

t/m ƒ 10,— + ƒ 0,75 

P. W. MEINHARDT - VLASKAMP 200 DEN HAAG 

Een modern ingerichte postzegelzaak 
hebben wij geopend aan de 

LAAN VAN MEERDERVOORT 39 
DEN HAAG 
Wij hebben een uitgebreide 
voorraad met vele topstukken en 
variëteiten van: 
Nederland en O.G., tevens 
1e emissie op plaat en alle fdcs. 
België en Belg. Congo, ook 
klassieke zegels voorr. 
Luxemburg, Duitsland, in het 
bijzonder Bundespost en Berlijn. 
Liechtenstein, Zwitserland, vrijwel 
alle dienstseries en blokken. 
Oostenrijk, Vaticaan, Monaco, 
vrijwel compleet. 
Israël, vnl. ongebruikt met f. teb. 
ong. alsmede de fdcs. 
Vergd. Europa en Vergd. Naties, 
compleet en de fdcs. 

De prijzen zijn aantrekkelijk en een bezoek 
wordt ten zeerste gewaardeerd. 
Dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur. 
Telefoon (070) 33 33 25, na 18.00 uur 66 90 20 

INTERPHILA 
LAAN VAN MEERDERVOORT 39 - DEN HAAG 

29e veiling: 
Medio aprif 1970 

Voor de 30e veiling in mei kunt u 
nog inzenden tot 15 aprii 1970 

Ontvangt u onze ri jk geïiiustreerde 
veilingcataiogus nog niet? Een brief-
kaartje voistaat om u te verzekeren 
van regelmatige toezending. 

GRATIS!! 

POSTZEGELVEILING 
'f Oosten 

Perikweg 27 - Enschede - Tel. (05420) 18824 



CHINA NATIONALISTISCH 
20270. Belangri|ke historische Chinese personen. 

I.— S. Hsuan Chuang (602664), importeur en versprei
der van boeddhisme in China. 

*■.— 8. Chu Hsi (11301200), vernieuwer van confusia
nisme tot nporonfiisianismr 

«133'70. Wereltllemooiislellmg Osaka. 
5 S. Clhinees paviljoen en vlaggen. 
"> S. Chinees paviljoen omringd door vlaggen van deel

nemende landen. 

CONGO BRAZZAVILLE 
203'70. Minerale gesteenten, luchtpost. 

100 f. Aurichalcite. 
150 f. Oioptase. 

REPUBüOUE POPULAIRE DU COffeS 

CONGO KINSJASA 
December '69. Kerstblokje, schilderij. 

50 k. Reproduktie. De aanbidding door de wijzen, van 
Petrus Paulus Rubens (15771640). 

COOK ^ L A N D E N 
9270. Gebruiksserie, bloemen, Yvert 137/142 en 

144/153, nu gedrukt op fluorescerend papier. 
V2 c. Hibiscus rosasinensis 
1 c. Hibiscus syriacus. 
2 c. Plumeria rubia f. lutea. 

^Yi c. Clitoria ternatea. 
3 c. Hibiscus rosasinensis. 
4 c. Nymphea capensis. 
5 c. Bauhinia binpinata rosea. 
6 c. Hibiscus rosasinensis. 
8 c. Allamanda cathartica. 
9 c. Stephanotis Horïbunda. 

10 c. Ponciana regia. 
15 c. Plumeria rubra. 
20 c. Thunbergianatalensis. 
25 c. Canna generalis. 
30 c. Euphorbia pulcherrima. 
50 c. Gardenia tahitensis. 

ECUADOR 
December '69. Operatie , ,vriendschap". 

2 .— S. Lmbleem vriendschap. 

EGYPTE 

m 
1870 

1 1 aiféWy 

rV w 
% 

Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 89. 
2270. Interparlementair congres in Cairo. 

20 m. Parlementsgebouw, wereldbol, weegschaal in even
wicht en olijftak. 

ETHIOPIË 
Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 89. 

FALKLAND EILANDEN 
30470. Vijftig jaar nationale strijdkrachten. 

2 d. Wacht te paard . 
6 d. Soldaten bij kustbatterij. 
1 sh. Sergeant in de houding. 
2 sh. Wapen strijdkrachten. 

GILBERT EN ELLICE EILANDEN 
23'70. Honderd jaar Brits Rode Kruis. 

10, 15 en 35 c. Ontwerp van vijftienjarige schooljongen: 
Rode Kruishelper past mondopmond
bcademing toe op slachtoffer. 

GUINEA ( E Q U A T O R I A A L ) 

27170. Verja^iniag van de onafhankelijkheid, 
nieuwe gebruikszegels. 
0.50. 1.—, 1.50, 2.—, 2.50, 10.— en 25.— p . Portret pre^ 
sident republiek. 

GUINEE 
15l '70. Bestrijding van pokken en mazelen. 

25 f. Kind met rug vol pokken. 
30 f. Moeder en kind met mazelen. 
40 f. Meisje wordt ingeënt. 
50 f. Jongen wordt ingeënt. 

200 f. luchtpost. Portret Kdward Jenner (17491823), 
eerste toepasser koepokinenting. 

GUYANA 
232'70. Dag van de republiek. 

5 c. Kaar t van het land en portret eerste minister L. F. S. 
Burnham. 

6 c. Bouwvakarbeiders op eigenhulpproject. 
15 c. Luchtopname universiteitsgebouwen. 
25 c. Paleis president. 

H O N G K O N G 
143'70. Wereldtentoonstelling Osaka. 

15 c. Embleem tentoonstelling. 
25 c. Embleem en Chinese jonk. 

INDIA 
32'70. Herdenking sterfdag C. N. Annadura i . 

20 p . Portret schrijver en journalist. 
19270. Herdenking Munshi Nval Kishore. 

20 p. Portret. 

INDONESIË 
Februari 7 0 . Wereldtentoonstelling Osaka. 

5— r. bruin, geel, groen. Indonesisch paviljoen. 
15.— r. rood. groen, blauw. Gestileerde vogel Garoeda. 
30.— r. rood, geel, blauw. Indonesisch paviljoen. 

EXP0'70 ' 

CSffifïi 

IRAK 
6170 . Dag van het leger. 

15 en 20 f., driehoekig formaat. Soldaat, landkaar t en 
vliegtuig. 

Maar t 
0.15 I ^ 

Maar t 
leden, 
0.80 U". 

Maart 
0.40 1£. 

Maar t 
0.80 l£. 

Maart 
theater. 
1.00 i r . 

ISRAEL 
'70. Levi Eshkol. 
Portret oudpremier (19631969). 
7 0 . Verdediging van Jeruzalem. 50 jaar ge

Portret Ze'ev Jabotinsky. 
'70. Zestigste verjaardag HaShomer . 
Portret Manya Shohat. 
'70. Spoorweg DimonaOron. 
Gestileerde weergave van kameel en trein. 
'70. Vijftigste verjaardag Habimah nationaal 

Toneelspelers voor decor van straat. 

I V O O R K U S T 
73'70. Dag van de postzegel 1970, 

30 f. Man bedient tclegraaftoestel en portret van Gabriel 
Dadié (18911953). 

COH D rvomF 
'jtm 

.tÖ91C.*iVBi0H DADIt ^ l ' V . 1 

JAPAN 
252'70. Twceendertigste zegel in serie seminatio

nale parken. IkiTsushima park. 
15 y. Gezicht op de Aso baai en twee meisjes met inheems 

paard in bergen van eiland. 
143'70. Wereldtentoonstelling Osaka. 

7 y. Vuurwerk bij tentoonstelling. 
15 y. Wereldbol, met guirlandes van Japanse kersebloe

sem. 

wm^w 
S f S B » NIPPON BW?3ffiMSêSia 

, , lussen . Koriii Ogata 50 y. Reproduktic schilderii 
(16581716). 

Ook blokje van 80 y. Alle zegels met embleem tentoonstel
ling. 

K O E W E I T 
252'70. Negende nationale dag. 

15 en 20 f. Portret emir, staatswapen en nationale vlag. 

K O R E A (ZUID) 

• 
: »CH 

: io 

ä > o i ^ o g Q ( | * ^ 

f^ '̂ iP" 
WW-

•5 

i 
l  l  '70 . Zeventig jaar geleden tot L . P . L . toegelaten. 

10 w. Embleem U.P.U. en vrouw met brief, gekleed in 
nationale klederdracht. 

5170. Derde serie zegels sprookjesmotieven; ver
haal van zon en maan . 

5 w. Moeder met mand rijstkoekjes op hoofd ontmoet 
tijger. 

7 w. Nadat de tijger de moeder heeft opgegeten, wil hij 
door spleet in omheining naar kinderen om die op 
te eten. 

10 w. Tijger bedreigt kjndercn die in boom om behoud 
bidden. 

20 w. Kinderen klimmen via touw naar de hemel; tijger 
valt van touw dood op grond. 

55 Alle zegels ook als ongetand blokje uitgegeven. 
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N o 

GOEDKOOPSTE PRIJSLIJST! 
I X 

Nederland 
169/76 
270/73° 
277° 
287/88 
293/95 
299° 
309/° 
318/22° 
332/45 
356a/d 
374/78 
379/91 
397/401° 
402/03 
405/21 
423/27 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 
469/73 
490/94 
495/99 
500/03 
504/05 
508/12 
513/17 
538/41 
542/43 
544/48 
550/55 
556/60 
563/67 
568/72 
572 
577 
578/81 
582 
583/87 
592/95 
596/600 
601 
607/11 
612/16 
641/45 
646 
647/48 

Nummer 
Alleen ° i 
vorige ad 
Leverings 

3,75 
12,— 

2,50 
6,75 
6 , — 
1,25 
0,80 
4,50 
8 , — 

18,— 
4,50 
2 , — 
0,50 
4,50 
0,75 
0,40 
4,25 
0,50 
1,75 
1,75 
6 , — 
1,50 
2,75 
2,25 
3,50 
0,65 
2,25 
5 , — 
4,75 
2,25 
5 ,— 

12,— 
22,50 
9,50 
9,50 
4,20 
4,25 
9,50 
1 , — 
9,25 

30,— 
6,25 
0,20 
7 , — 
9 , — 

10,— 
1,10 
1,50 

ng 15 vol 

lOx 

35,— 
110,— 

20,— 
62,50 
55,— 
11 ,— 

7 , — 
37,50 
72,50 

165,— 
42,— 
16,50 
4,50 

39,— 
6,50 
3,25 

35,— 
4,50 

15,— 
15,— 
55,— 
13,50 
25,— 
19,— 
30,— 

6 , — 
19,— 
44,— 
41 ,— 
20,— 
45,— 

110,— 
210,— 
82,50 
84,— 
38,— 
39,— 
82,50 

9 , — 
85,— 

250,— 
53,50 

1,80 
60,— 
77,50 
95,— 

. 9,50 
13,— 

N o . 
649/53 
654 
661/65 
671/75 
676/80 
683/87 
695/99 
712 
713/14 
720/21 
722/26 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
791 
800/01 
807/10 
811 
812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 
836/38 
839 
840/41 
842/46 
847/48 
849/53 
855 
856/57 
858 
859/63 
868/69 
875 
876 

1 x 
5,25 
0,40 
5,25 

16,— 
4.75 
4,25 
4,50 
0,50 
0,65 
0,70 
6,25 
0,80 
4 , — 
1,60 
4,50 
1,40 
0,40 
3 , — 
1 , — 
2,75 
1,20 
2,10 
0,65 
1,30 
1,10 
0,60 
0,15 
1,10 
0,40 
0,70 
0,15 
0,35 
0,15 
1.35 
0.15 
0,65 
0,80 
0,60 
1,35 
0,40 
1,60 
0,20 
1 , — 
1,75 
1,80 
0,60 
2,50 
0,20 

l O x 
47,50 

3,25 
47,50 

142,50 
4 1 , — 
38,— 
38,— 

4 , — 
6 . — 
6 , — 

53,— 
7,25 

32,50 
14,— 
40,— 
12,50 
3,50 

25,— 
8,50 

23,50 
10,— 
18,— 

5,75 
11 ,— 
9,50 
5,25 
1,30 
9,50 
3,50 
6 , — 
1,30 
3,25 
1,30 

12,50 
1,30 
5,50 
7 , — 
5,50 

12,— 
3,75 

14,— 
1,60 
9 , — 

15,— 
16,— 
5,50 

22,— 
1,80 

jens N.V.P.H. catalogus 1970. Alles 
ndien vermeld dan is het i 
vertentie 'ebruari 
voorwaarden: Ui 

zijn nog 
tsluitend 

aangenomen. Indien een bepaald art 
tueerd en worden daarvoor 
administratiekosten 

jxe gestern 
geldig. 

jeld. Al 

N o . 
877/81 
882/83 
884/85 
886/88 
889/93 
Boekjes 
56/57 
58 
5 9 A 
luchtpost 
4/5 
Dienst 
9/15° 
25/26° 

1 X 
1,75 
0,90 
1 , — 
5,50 
1,80 

6 , — 
1,50 
1,65 

0,40 

30,— 
3,50 

Nederlands Indië 
298/303 
304/16 
317/21 
Curasao 
158/63 
182/84 

1.35 
6 . — 
0,40 

3 . — 
2,10 

Ned. Antil len 
253/54 
261 
270 
303 
325/28 
344 
354 
355/57 
372/75 
380/83 
400/03 
Suriname 
145 
247/48 en 
L.P. 29/30 
321/22 
340/44 
376/77 
386/87 
436/37 
Luchtpost 
27/28 
32 
33/34 
35/46 

is postfris 

2 , — 
0,55 
1,20 
0,65 
2 , -
1,40 
0,50 
1.35 
1,20 
1,20 
2 , — 

1.10 

10,— 
6,75 

12,— 
0,60 
1 , — 
1,10 

5 , — 
1,10 
3 , — 
9,25 

l O x 
16,— 

8 , — 
9 , — 

52,50 
16,50 

52,50 
13,50 
15,— 

3.75 

265,— 
30,— 

11,50 
55,— 
3,50 

24,— 
17,50 

18,— 
5 , — 

11 ,— 
6 , — 

16,50 
12,— 

4 , — 
12,— 
1 1 , — 
11 ,— 
18,50 

10,— 

90,— 
60,— 

105,— 
5 , — 
8,50 

10,— 

44,— 
9,50 

27,50 
87,50 

zonder plakker. 1 
onze aanbiedingen uit onze 1 

tegen vooruitbetaling. Betaalcheques 
kei is uitverkocht 

dus geen andere artikelen 
dient ƒ1.60 extra te worden overg 

Jan wordt het geld 
geleverd. 

emaakt. 

worden 
aeresti-

Voor porto- en 1 

VERZENDHUIS DE GRAAFF 
POSTGIRO 1851486 POSTBUS 3379 AMSTERDAM 

* = ongestempeld - Nrs catalogus Yvert - Al le aanbiedingen vri jbli jvend 

Luxemburg nr. 392/397* ƒ 2 9 , - , 429/432* ƒ21,50. 433/438* ƒ72,50, 439/442* 
ƒ20,50, 449/452* ƒ22,50, 453/454* ƒ72,50, 484/489* ƒ15,75, 500/505* ƒ15,75. 
Duitsland nr. 398/400* ƒ67,50, 416/420* ƒ 7 4 , - , 421/425* ƒ 7 4 , - , 427/430* 
ƒ90 , . - , 435/438* ƒ 58,50, 462/466 ƒ 5 0 , - , 513/521* ƒ 7 4 , -

Postzegelhandel J. C. Renzen - Bergselaan 225 b - Rotterdam 

Postzegelhandel 
W. H. EECEN 

Van Hall-laan 24 - Naarden - Telefoon 3 12 14 - Giro 451627 

ZICHTZENDENGEN 
Billijke prijzen. Referenties alle gewenste landen, 

opgeven s.v.p. 

Zeer mooie zichtz. Ned. en O.G., Duitsland enz., 
Frankrijk en kol., Engeland en kol., Scandinavië, 
ruimtevaart, flora, fauna, nwe. Afrikaanse landen, 
Zuidamerikaanse Staten, Ver. Staten enz. enz. 

Verzamelt U 
RUSLAND? 

Interessante aanbieding blokken, nummers volgens Yvert 1970. 

1 
2 
3 
4 
5/7 
8 
9 
10 
11 
11a 
12 
13 
14 
15 

postfris gebr 

4,— 17,50 
3,75 35.— 

50,— 75,— 
7,50 10,50 

1 7 5 , - 250,— 
24,50 12,50 
42,50 25,— 
70,— 37,50 

175,— 225,— 
7 7 5 , - 1 0 0 0 . -

37,50 25,— 
87,50 85,— 
27,50 2 1 , — 
27,50 2 1 , — 

16/17 
18/20 
21 
22 
23/24 
25/26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35a 
35 b 
36 

37,50 
37,50 
25,— 
20,— 
25,— 
37,50 
12,50 
25,— 
10,— 

3 , — 
30,— 

3,75 
87.50 

6,50 
10,75 
33,50 

1,50 

20,— 
21,50 
12,50 
20,— 
17,50 
20,— 
7,50 

20,— 
6,50 
1,75 

30,— 
1,50 

87,50 
4,50 
7 , — 

27,50 
1 , — 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

6,50 
6,50 
1,25 
6,50 
3,50 
3,50 
3,50 
2,75 
2,50 
3,25 
4,50 
5,50 
5 . — 
2 , — 
2 , — 
2 , — 
2 , — 

5 . — 
4,50 
0,60 
4,75 
2,50 
1,50 
2 , — 
1,50 
1,75 
1,50 
2,50 
3,25 
5 , — 
1,50 
2 , — 
2 , — 
2 , — 

Orders boven ƒ50,— portovr i j . Betaling binnen 30 dagen. 

Aankoop: Wij zijn geïnteresseerd in verzamelingen, partijen, blokken en goede 
zegels van Rusland. Gaarne uw bestelling of aanbieding zenden aan: 

POSTZEGELHANDEL W. TIEMAN 
N.Z. Voorburgwal 334 bij het Spui, Amsterdam - Te l . 6 32 43 privé 16 69 10 

Lijst nr 

VOORDELIGE 
DCnilDI ICI/ 
ivcr 
50 

UDLI t l \ 

AANBIEDING 
iMnnMcciif 
IMUV/HI 

maart/april 1970 
nummers Zonnebloem Cat. 1970. Voor zover niets anders vermeld alles postfris. 1 

1B/7B 
8 A 
1D/7D 
13/14 
15/23 
39 
40 
64/66 
67/71 
72/80 
81/95 
96/100 
101/06 
107/16 
107/11 
112/16 
117 
118 
119/26 
127/32 
133/36 
137/41 
142/45 
146/49 
150/53 
154/56 
157/60 
161/63 
164/78 
179/84 
185/88 
189/94 
195/99 
200/03 
204/08 
209/13 
214/19 
220/22 
223/37 
228/30 
231/35 
236/41 
242/47 

1.35 
1,50 
2 , — 
1,25 
2,50 
0,35 
4,25 
6,50 
1,50 
6 , — 
1,10 
0,50 

16,— 
5,10 
5 , — 
0,25 
0,10 
4,25 

16,— 
0,35 
2,25 
0,45 
3 , — 
5,25 
3,75 
6,50 
0,90 
6 , — 
1 , — 
0,55 
4,75 
0,50 
4,25 
2,50 
1,25 
1,25 
0,45 
0,25 
1,35 
0,45 
0,65 
0,30 
0,65 

248/51 
252/56 
257/61 
262/67 
268/75 
276/79 
280/85 
286/88 
289 
290/99 
bl. 1/4 
300/02 
303/05 
306/07 
318 
319/21 
322/27 
328/31 
332/35 
344/63 
336/39 
340/43 
364/66 
367/74 
375/78 
379/8« 
383/86 
387/90 
391/94 
395/97 
398/401 
402/05 
406/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424/33 
432A 
432A blok 
van 4 
432A+B 
paar 
(slechts 2 

0,35 
0,30 
0,35 
0,30 
0,15 
0,50 
1 , — 
0,20 
0,10 
2,50 
2,50 
0,40 
0 50 
1,70 
0,30 
0.55 
0,25 
0,35 

1,15 
0,35 
0,35 
0,35 
0,75 
0,10 
0,15 
0,15 
0,15 
0,20 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,20 
0,50 
0,15 
0,40 

30,— 

125,— 

150,— 
ex. 

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N : Besti 
voerd. Aankopen b 
kosten. 
2'/= gid. 
Betaling 

Ons onbek 
extra. Alle 

sneden 50 gi 
ende kopers 

voorradig) 
4326 70,— 
(slechts 3 ex. 
voorradig) 
434/45 0,50 
446/49 0,25 
450 0,10 
451/52 0,20 
453/55 0,30 
456/58 0,30 
459/63 0,30 
464/67 0,25 
468/71 0,35 
472/86 0,30 
487/88 0,25 
489/93 0,35 
494/97 0,30 
498/501 0,25 
502/10 0,65 
511/14 0,25 
515 0,40 
516/35 1,35 
536/39 0,45 
540/48 1,50 
549/58 1,50 
559/62 0,50 
563/78 3,50 
579 0,40 
580/82 0,40 
583/84 0,55 
585/86 1,25 
587/89 0,55 
590/91 1 ,— 
592/94 3,50 
595/99 1 ,— 
600/01 0,50 
602 0,30 
603/05 1 , — 
606/07 0,60 
608/09 1,20 
610/12 1,20 
613/14 1,50 
615/19 2,50 

Mingen onder 5 gulder 

620/21 
622/26 
627/31 
632/35 
636/41 
642 
643/44 
645/46 
Porten 
1/3 
4/13 
14/20 
21/26 
27/28 
29 
2 9 A 
29 + 29A 

30/41 
42/44 
45/46 
Riau A rc I 
23/25 
26/32 
33/41 

1 , — 
2 , — 
2,25 
1,20 
2 , — 
0,50 
0,70 
0,60 

3,50 
7,50 
2,25 
0,50 
0,35 
0,60 
1,20 

1,85 
2,50 
0,60 
1 50 

ipel 
35,— 

3 , — 
7,50 

1/26 
27/42 

3 
2^50 

Japanse Bezet
ting Sumatra 
1/12 
Malakka 
1/10 
13/14 

Java 
1/4 
5/12 
13/14 

24,— 

24,— 
25,— 

5,50 
12,— 
13,50 

Grote Oost 
1/11 

worden nie 
Iden worden verhoogd met tenminste 1 VC 
levering uitsl. onder rembou 

vorige Indonesië-aanbiedingen zijn hiermede 
binnen 8 dagen na ontvangst. 

Eerstedagbrieven en gebruikte zegels van Indonesië zijn NIET Ie 

20,— 

uitge-
gulden 

s. Remboursement 1 
vervallen. 

verhaar. 
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LAOS 
3O-3-'70. Trommels. 

30 k. Kongphenc, middagtrom. 
55 k. Kongthong, bronzen t rommel . 

125 k. Pong, houten trom. 

L E S O T H O 
11-3-'70. Honderdste sterfdag Moshoeshoe I 

2 Y-i c. Portret zittende Afrikaanse staatsman. 
25 c. Portret Moshoeshoe met hoge hoed. 

MALAWI 
4-2-'70, Inheemse insekten. 

9 d. Mylabris dicincta. (Verbetering februari bladzijde 
91.) 

MALI 

ECOIE Dt= PAf', BOj 

23-2-'70. Llf jaar C. A. P. T . K. A. O. 
100 f. luchtpost. Fragment van kaart Afrika, waarop vel

schillende landen aangegeven, posthoorns en blik
semschichten. 

2-3-'70. Serie religieuze schilderijen. 
100 f. De maagd en het kind, school van Van <ler Weyden 

(midden vijftiende eeuw). 
150 f. De geboorte, Maitre de Flemalle, omstreeks 1425. 
300 f. De maagd, het kind en Sint Johannes de doper, 

Nederlandse school, zestiende eeuw. 

MAURETANIE 
Albeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 91 . 

DE MAURITANIË 

WtfiOlMIR tLüCH ItNtNE IB?0 mi 

M E X I C O 
! 7-I-'70. Toerismeserie. 

40 c. Kathedraal van Puebla. 
40 c. Totempaal in anthropologisch museum Mexico city. 
40 c. Bellaunzaranstraat m Guanajuato . 
40 c. Luchtgezicht op Puerto Vallar te in Jalistodistrict. 

26-1 -'70. Nationale volkstelling. 
20 c. Embleem volkstelling. 
40 c. Paardehoofd en emblemen, symbolen landbouw

telling. 

M O N G O L I Ë 
6-12-'69. Ruimtereis Apollo 12. 

5 m. Ruimtevaart Spoetnik 3, 15 mei 1958. 
10 m. Vostok 1, 12 april 1961. 
15 m. Mercury 7. 20 februari 1962. 
20 m. Vosjod 2. 18 maart 1965. 
30 m. ApoUo 8, 21 december 1968. 
50 m. Soyuz 5. 15 januari 1969. 
80 m. Apollo 12, 19 november 1969. 
Blokje van 4.— t. waaiin getande zege! met gelancecid 
ruimtevaartuig met alle t rappen. 

M O N T S E R R A T 
Nieuwe gebruiksseiie, vogels. 

1 c. Sula sula. 
2 c. Falco sparvenus. 
3 c. Fiegala niagnificens. 
4 c. Casmcrodius albus (Egretta a lba) . 
5 c. Pelecanus occidentalis. 

10 c. Coereba flavcola. 
15 c. Ciolophaga ani. 
20 c. Phaethoii aethereus. 
25 c. Icterus oberi. 
50 c. Sericotes holosenceus. 
S I.—. Orthorh>nchus cristathus. 
S 2.50. Hydranassa caerulea. 
8 5.—. I''aulanipis jugularis. 

NIEUW CALEDONIË 

19-2-70. Vügelseiie 
15 f. Philemon dienienensis. 
30 f. Halcyon sancta. 
39 f. luchtpost. Chalcophaps indica. 

100 f. luchtpost. Haliaetus sphenurus. 

NIEUW ZEELAND 

Afbeelding zegel gemeld in januar i , bladzijde 35. 
12-3-'70. Nieuwe gebruikszegel. 

10 c. Wapen Nieuw Zeeland en hoofd koningin Elizabeth 
(uitgifte valt samen met bezoek koningin Elizabeth). 

NIGER 

23-2-'70. Nationaal museum Nigci. 
30 f. Paviljoen klassieke kunst. 
45 f. Paviljoen eigentijdse kunst 
5 0 1 . Audiovisueel paviljoen, 
70 f. Paviljoen Nigeriaanse muziekinstrumenten. 

100 f. Paviljoen kunslniivcihcid. 

NIGERIA 
30-!2- '69. Internationaal jaai Afiikaans toerisme. 

4 d. Olumorots. 
1 sh. Folkloristische musici. 
1 sh. 6d. Waterval van Assob. 

OOST-AFRIKA 
i8-5- '70. Aardslation voor satellieten. 

30 c. Gebouwencomplex, waarin station is gevestigd. 
70 c. Ontvangantenne oveidag. 
1 sh. 50 c. Antenne 's nachts. 
2 sh. 50 t . Weicidbül . satelliel, en stialcn. 

PAPUA & N E W GUINEA 
Februau '70. Gebruikszegel uit tie schelpenserie ook 

uitgegeven met nieuwe synthetische gom. 
5 c. Zegel gelijk aan ^'vert 141. 

PAKISTAN 
26-l- '70. Nieuwe gebruikszegel. 

20 p . Tuin van Shalaniar. 

PERU 
16-l- '70. Vijftig jaar Internationale arbeidsorgahisa-

tie. 
3 s. Embleem met handen en steeksleutels. 

16-1-'70. Unicef 
5 en 6.50 s. Moederschapsmedaille. 

POLYNESIË 

7-4-70. PATA 1970. 
20 f. Gestileerde figuur met wereldbol in a rmen. 
40 f. Kaar t eiland, vliegtuig, wereldbol en vier figuren, die 

letters PATA diagen. 
bO I. Gestileerde figuur met wereldbol onder a rm. 

J^ QATAR 
Janua i i '70. Lidmaatschap U. P. U. 

1 d. Vliegtuig en pobtauto. 
2 d. Oceaanboot met pust aan boord. 
3 d. Sorteren van post uit postauto. 

60 d. Gebouw hoofd postkantoor. 
1.25 r. Hoofdgebouw U. P. U. 
2 . - r. Embleem ü . P. U. 

R E U N I O N 
16-3-70. Dag van de Postzegel 1970. 

20 + 5 F CFA. Stadsbesteller in 1830, zelfde albeelding 
als Franse zegel. 

R O E W A N D A 
December '69. Vi|ftig jaar Internationale arbeids

organisatie, reprodukties schilderijen, 
20 c. Man met span ossen, Oscar Bonncvalle. 
40 c. Detail Val van Icarus, Pieter Brueghel. 
80 c. Slipway Ostende, Jean van Noten. 
60 c. Visser, Gonstantin Meunier. 

8.— fr. De kookster. Pierre Aertsen, 
10.— fr. De smeden van Vulcanus, Velasquez. 
50.— fr. Stookster, Constantin Meunier, 
70.— Ir. Mijnwerker, baron Pierre Paulus. 

December '69. Herdenking Napoleon, schilderijen, 
20 c. Napoleon als ruiter, David. 
40 c. Napoleon op scliimmel, Debret. 
60 c. Napoleon aan hoofd van troepen, Gautherot . 
80 c. Napoleon staande, Ingres. 
8.-— fi. Napoleon op slagveld, J. A. Pajou. 
20.— fr. Napoleon in bespreking, Gros. 
40,— fr. Portret Napoleon, Gros. 
80.— fr. Kroning van Napoleon, David. 

SENEGAL 
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Vraag bij uw handelaar naar de laatste nieuwtjes van 

het postzegelverkoopkantoor van de Crown Agents 

ST, VINCENT 
20 JAAR REGELMATIGE LUCHTVERBINDINGEN 

Datum van uitgifte 10 maart 1970 

Si.VIncH^nt 
«*»ai(. ».̂ S»! ï»:?iö 

8" StVincHnit 10« St .Vineent 25« 

GILBERT & ELLICE EILANDEN 
100 JAAR RODE KRUIS 

»tef Cnts,' 

I^lice Idaods 

Datum van uitgifte 2 maart 1970 

1870-1970 

Gilbert & 
Ellice Islands 

°lH7n-i970 

Gilben fte, 
Fllire [slands 35^ 

GUYANA 
DAG VAN DE REPUBLIEK 

Datum van uitgifte 23 februari 1970 

PITCAIRN EILANDEN 
BLOEMEN 

Datum van uitgifte 23 maart 1970 

f ~y^Awf/^ . Ati^/tr^ 

ZAMBIA 
WERELD-DAG 

VAN DE METEOROLOGIE 
Datum van uitgifte 23 maart 1970 

ZAMBU 15n i 



Albeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 93. 
3-4-'70. Tien jaar onafhankelijkheid. 

500 f. luchtpost. Gedenkteken, en man in kano met zeil; 
ster. 

Ook blokje met deze zegel. 

SEYCHELLEN 
April '70. Tweehonderd jaar vestiging op Sint Anna. 

20 c. Gezicht op eiland, zeilboot en vogels. 
50 c. Eiland, en vissen. 
85 c. Kaar t eiland en gebied. 
3.50 r. Anker wordt uitgeworpen. 
Alle zegels met portret koningin Elizabeth. 

SINGAPORE 
15-3-'70. Wereldtentoonstelling Osaka. 

15 c. Zeeschelpen. 
30 c. Tropische vissen. 
75 c. Flamingo en kraanvogel. 
1.— $. Orchideeën. 

SINT LUCIA 
7-3-'70. Pasen 1970. 

25 c. Verzegeling van het graf. 
S 1.—. Opstanding. 
35 c. De drie martelaren bij het graf. 
Reproduktie triptiek William Hogar th ; zegels samenhan
gend gedrukt. 

SINT T H O M A S EN PRINCIPE 

k RtPl'BiKX HiRHiOUÏSA « 

25-2-'70. Vijfhonderd jaar geleden ontdekking van de 
eilanden. 
2.50 e. Kaar t van de eilanden en portretten van Pero 

Escobar en Joao de Santarem. 

SINT V I N C E N T 
13-3-'70. Twintig jaar regelmatige luchtdienst. 

b, 8, 10 en 25 c. Vier verschillende vliegtuigen die in deze 
jaren de luchtdienst met eiland onder
hielden. 

THAILAND 
31-l- '70. Negentiende driejaarlijkse bijeenkomst inter

nationale raad van vrouwen. 
50 s. Embleem van de raad, met daarb innen Thaise tem

pels. 

T O G O 
December '69. Opdruk „Joyeux Noel" (Gelukkig 

kerstfeest) op zegels en blok van de maanlandinguitgifte: 
1.20, 45, 60 en 100 f. 

24-1-'70. Vijftig jaar Internat ionale argbeidsorganisa-
tie; reprodukties schilderijen op gebied van arbeid. 

5 f. Ploegen, Klodt (Duitsland), 1805-1867. 
10 f. Tuinieren, Pissarro (Frankrijk) 1830-1903. 
20 f. Oogsten van fruit. Diego Rivera (Mexico), 1886-1957. 
30 f. en 60 f. De zaaier. Vincent van Gogh, Nederland. 

1853-1890 

45 f. Arbeiders, Diego Riveia. 
90 f. Gelijk aan 45 f. 

T R I N I D A D & TOBAGO 
Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 93. 

TSAAD 
17-3-'70. Reproduktie schildeiij. 

100 f. luchtpost . Dorpsleven. Goto Narcisse. 

T U R K S & CAICOS EILANDEN 
Atbeelding zugel gemeld in februari, bladzijde 93 . 

U R U G U A Y 
26-l - '70. Herdenking Ghandi . 

100 p . Portret Gandhi en menigte Indiërs. 

VENEZUELA 
Januar i '70. Derde serie koloniale architectuur, ker

ken. 
10 c. Sint Antonia van Clarines. 
30 c. La concepcion van Caroni . 
40 c. San Miguel de Burbusay. 
45 c. San Antonie de Matur in . 
75 c. San Nicolas de Moruy. 
I.— b . Kathedraa l van Coro. 
Blokje met de zegel van 45 c . verkocht voor 75 c. 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 

6-5- 7ü. Sciie natuuihjke lustoiie. 
6 c. Amerikaanse adelaar met witte kop. 
6 c. Kudde olifanten. 
6 c. Ceremoniële kano van Haidas, Indianenstam uit het 

Noordwesten. 
6 c. Groep voorhistorische reptielen. 

V I E T N A M (ZUID-) 
31-l - '70. H u l p aan slachtofTeis van communistische 

Tctaanval in 1968. 
10 d. Vrouw brengt pakje naar gioep vrouwen en kind bij 

b randende ruine. 
20 d. Groep vluchtelingen, op achtergrond brandende 

huizen, kind wordt door arts onderzocht. 
15-l- '70. Inlandse vogels. 

2, 6, 7en 30 d. Driehoekige zegels met verschillende in
landse vogelsoorten. 

^ YEMEN K O N I N K R I J K 
20-12-'69. Kerstserie, ikonen in Oost Jeruzalem. 

'/a b. De blijde boodschap. 
1 b . Christus, de uitdeler van het leven. 

I Vz b. Doop van Christus. 
2 b . Sint Mar ina . 
4 b. Sint Joris en de draak. 
5 b. Kristos Pantokraton, 
6 b . Aartsengel Michael . 

10 b. Sint Nikolaas. 
12 b. Aartsengel Gabriel . 
18 b. De geboorte. 
24 b. Maagd en kind. 
28 b. De redder. 

Twee blokjes: 24 b. De voorstelling in de tempel . 
24 b. Sint Joris en de draak. 

21-12-'69. Restauratie Al Aqsa moskee. 
4 4- 2 b. Brandende moskee. 
6 f 3 b . Lessenaar van Saladin. 
10 b. Hoofd bidhal . 
Blokje van 24 b. 

25-12-'69. Herdenking Prins Abdal lah al-Hassan. 
4 b. Portret prins en vlag van Yemen. 

ZUID-AFRIKA 
AOieeiding zegel gemeld in februari, bladzijde 93 . 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 

DUITSLAND (OOST) 
10-3-70. Archeologische vondsten in de D D R . 

10 Pf. Ruiter in halfrelief, 700. 
20 Pf. Helm met gespsluiting, 500. 
25 Pf. Bronzen bekken, 1000 voor Christus. Sperwaarde . 
40 Pf. Trommel van aardewerk, 2500 voor Christus. 

DUITSLAND (WEST-) 
4-5-'70. Luropazegels. 

20 Pf. groen en 30 Pf. rood. Gemeenschappelijk C E P T -
embleem. 

4-5-'70. Nationale postzegeltentoonstelling „Sabr ia 
70". 
30 Pf. groen, rood en zwart. Afbeelding zegel 1 mark ui t 

gebruiksserie Saarland 1947. 
29-4-70 . Verkoop Sabria-zegel in Saarbrücken a a n 

bijzondere postkantoren van de nat ionale tentoonstelling. 

G R O O T - B R I T T A N N I Ë 
1-4-70. Philympiapostzegel boekje. 

Twee velletjes van zes gebruikszegels van 5 d. ; met fïlate-
listische advertenties. 

18/26-9-70. Verkoop reservevoorraad van honderd
duizend boekjes tijdens internationale tentoonstelling in 
Londen. 

GUERNSEY 
8-5-'70. Vijfentwintig j aa r bevrijding, 

4 d. Marineschepen bij haven van Guernsey. 
5 d. Landing van eerste Britse troepen. 
li- Proclamatie van koning George V I . 
Nieuwe druk van de waarden 1 d. en 1/6 uit de gebruiks
serie op til, wegens onjuist aangegeven ligging van de 
Kanaalei landen op kaart van de voorstelling op de zegels. 
Tevens nieuwe postzegel boekjes met nieuwe afbeeldingen 
op de omslagen; waarden : /2 / - , 4/ en 6/-. 

HONGARIJE 
Februari 7 0 . Luchtpostserie antieke auto ' s . 

40 f. paars/donkergeel. Daimler 1886. 
60 f. lila/grasgroen. Peugeot 1894. 

1,— F. lila/rood. Benz 1901. 
1,50 F. groen/blauw. Gudetl 1902. 
2,— F. l i la/bruin. Rolls-Royce 1908. 
2,50 F. lichtgroen/lila. Ford „ T " 1908. 
3 ,— F. oranje/groen. Vermorerl 1912. 
4,— F. groen/lila. Csonka 1912. 
Getand en J^ ongetand. 

MALTA 
21-3-'70. Dertiende kunstexpositie van de Raad van 

Luropa. Mal ta 1 april-1 juli 1970. 
Waarden I d.. 2 d., 5 d., 6 d., 8 d., 10 d., 1 s/6 d. en 2 s/-d. 
Voorstellingen: Antieke schilderingen en historische voor
werpen van de Orde van St. J an . 
Tevens postzegel boekjes (nummer 1) met een velletje van 
zes zegels van 1 d- en twee velletjes van zes van 2 d-waardt 
van de koerserende gebruiksserie. 
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Grote aanbiedi 

Paarder 
" ^ ^ " 

in c o m p l e t e series. 

Afghanis tan 
660/664 en Lp 18/23 
Souvenir sheet 26 
Dui ts land 
579 
Souvenir sheet 6 
idem 7 
612 
637 
639 
640/651 
697/702 
704 
738 
RheinlandPfalz 
39/40 
WestDui ts land 
157/158 
205/208 
441/444 
West Ber l i j n 
196/207 
301/304 
305/309 
Oost Du i ts land 
694/698 
712/714 
833/837 
926/929 
983/988 
999/1002 
A j m a n 
80 en Lp 21 
Fujeira 
1/9 Lp 
Dienstzegels (Lp) 1/4 
73 en Lp 14 
Alger i j e 
434/436 
Lp 13 
Oos ten r i j k 
119/135 
485/488 
648/652 
773/776 
Azo ren 
271/282 
Barbados 
60/68 
92/102 
103/115 
129/140 
141/153 
België 
394/400 
407/409 
583/592 
603/614 

" ■" 

ng thema 

1 
nummers volgens Yver t . 

8,85 
8.33 

2,60 
3,12 

20.84 
33,86 
16,93 
19.53 
13,02 
5,21 
2,08 
3.12 

3,12 

1,56 
1.40 
2.55 

7,55 
2,55 
1.87 

3.12 
2.70 
1,92 
3.64 
5.21 
2.86 

15,63 

16,93 
13,02 
14,84 

5.73 
4.16 

781,50 
10.42 
14.32 
31.26 

18.23 

78,15 
169,32 
182,35 
114,62 

72,94 

145.88 
7.81 
5.21 
9.37 

653/660 
938/940 
1163/1168 
1474/1477 
Bosnië en Herzegowina 
29/44 
45/60 
Bulgar i je 
224/230 
799/802 
1216/1221 
1356/1361 
1635/1640 
1661/1666 
1668/1676 
Kaap Juby 
49/64 
65/81 
82/98 
103/109 
120/133 
Cuba 
304/311 
1094/1100 
Tsjechoslowaki je 
498/500 
1214/1219 
1294/1299 
1692/1697 
1717/1721 
Lp 49/50 
Spanje 
226/235 
576/589A 
739/742 en Lp 288 
744/747 en Lp. 230 
785/792 
927/936 
943/954 en Lp 278/281 
987/996 en Lp 286/289 
1026/1037 
1099/1122 
Frankr i j k 
1422 
1424/1427 
1457/1459 
1478/1479 
1517/1518 
Griekenland 
Lp 22/30 
439/440 
675/684 
841/847 
899/910 
914/920 
954/961 
H a i t i 
Dienstzegels (Lp) 6/9 

2,86 
27,61 
11,72 
3,43 

28,65 
46,89 

130,25 
13,02 

3.38 
3.12 
3.75 
3,75 
9.22 

195,37 
208.40 
72.94 
44.28 
23.44 

31,20 
3.90 

9.11 
7.81 

10,42 
4.42 
5,21 
7,81 

416,80 
156,30 
26,05 
20,84 
20,84 
3.64 
3.90 
3,90 
8,07 
4.68 

20.84 
11.98 
3,90 
2.60 
2,60 

18.23 
5,21 

28,65 
6.51 
8.07 
3,64 
3,38 

8,59 

Betal ingen per cheque of bankoverschr i jv ing 
Correspondent ie bij voorkeur In Frans. Engel 

u j ' 

lo 
■ 11/1 

iQ 
ĥ  

U J 
Ki 

BÜÉ 
Neder land 
461/465 
740/744 
Hongar i j e 
559/561 
606/611 
869 
986/989 
1202/120S 
1285 
1459/146. 
1649/165f 
1700/1711 
1744/175; 
1975/198; 
2020/2023 
Liechtenstein 
177/181 
193/196 
373/376 
Li thauen 
56/66 
67/77 
85/99 
274/276 
289/302 
Lp 60/67, 
Lp 84/89 

 ■—„.dÜlL. — 

1.66 
3,38 

3.12 
3.6« 

11.72 
9.11 
7.81 
3,64 
8.33 
7,81 

10,42 
5.21 
5,62 
5,62 

14,32 
5,99 
7,81 

31,26 
8.33 

11.72 
11.72 
57.31 

Imperforated 7,81 

M a r o k k o 
390/392 
471 
Spaans Marokko 
133/146 
203/217A 
218/230 
232/236 
237/253 
302/318 
318 A/318 R 
371/379 
390/402 
421/434 
435/439 
440/446 
447/456 
Frans M 
241/243 

arokko 

3.64 

3.38 
7,81 

45,58 
117,22 
104,20 

9,11 
26,05 
41,68 
65.12 
13.02 
19.53 
6,25 
4,42 
4,42 

7,81 

3,64 

~m' -]f\ 
B 'li 
" " ^ v f lÉSAL^ ' * , , 

^^^Ss9l| 
WKmÜÊllmÊKÊ^^Bl^r'^ 

Monaco 
442/443 
532/537 
742 
758/763 
764/768 
773/781 en Lp 93 
Mongol ië 
134/141 
171/178 
Lp 1/3 
313/320 
337/344 
Nepal 
126/129 
Polen 
1495/1503 
1590/1597 
1616/1623 
1714/1721 
1740/1747 
Portugal 
438/452 
647/650 
774/788 
919/921 
987/988 
San Mar ino 
587/596 
660/665 
721/724 
Saarland 
148/154 
253/254 
270 
303 
Turkije 
1079/1082 
1471 
Uruguay 
307/309 
Lp 27/38 
Lp 39/55 
Lp 56/59 
Lp 60/79 
Lp 101/107 

(Banco At län t i co , rekening I d l / I IS ) of i n te rna t iona le postwissci. 
1 of Du i t s ! 

F I L A T E L I A E U G E N I O L L A C H , S . L ,op.ericHti9i5, 

Ave. Genera l is imo, 489 Barcelona15  Spain 

t3 

'5 
s» 

3P 
h ^H 

5.99 
10.42 
2,65 
4,68 
4,16 
7.55 

7.03 
7.81 
3.38 
5.21 
5,73 

3,12 

4.68 
4.48 
5.21 
3.90 
5,05 

39,07 
3,64 

23,44 
3,12 
3,12 

3,64 
3,64 
6,25 

182,35 
20.84 
57.31 
7,81 

4,42 
2,08 

3,90 
286,55 
260,50 

3,38 
286,55 
33,80 

Complete serie van 8 waarden gebruikt, nominaal £,14/3, in miniatuur

velletje gestempeld ,,First Day of Issue", een spectaculaire veelkleurige 
private uitgave met afbeeldingen van zeevogels, uitgegeven door de 
,,Scottish National Trust". De beste locale uitgifte van het Verenigd 
Koninkri jk tot op heden, dat ,,moet" iedere GrootBnttanniéverzamelaar 
hebben. Normale prijs £ ,14/3. Worden u gratis gezonden, vraagt 
slechts een zichtzending bij 

D. J Hanson Ltd. (Dept. D/P 53), Eastrington, Goole, Yorks. 

WIJ VERKOPEN MEER ZEGELS 
om(dat wij meer aan te bie(den hebben Het is zo 
eenvou(dig als wat. 
,,The Stamp Wholesaler", een leiciencie filatelisti
sche uitgave in de U.S.A. schreef onlangs dit over 
ons: 
,,Deze grote postzegelhandel, die nu aan de be
roemde Nassau Street zijn dertigjarig jubileum viert, 
is gespecialiseerd in complete ongebruikte series 
en blokken van de gehele wereld van 1920 af tot nu 
toe. Zij beweren dat hun voorraad voor meer dan 
98 % compleet is en u kunt aannemen dat dat ook 
zo is!" 
Uw mancolijst zal prompt worden uitgevoerd door 
F R A N K W A R N E R 117 Nassau Street, New York, N Y. 10038, USA 

,,One of the most complete stocks of the world  in the world" 



WIJ HEBBEN HET U 
VAN TEVOREN GEZEGD: 

DE 146ste VEILING WAS EEN VAN 
DE BESTE DIE WIJ OOIT HADDEN 

En ditmaal 
zijn wij net zo zeker 

van onze zaak: 
De 147ste veiling 

- de 2de jubileumveiling -
belooft nu al 

net zo goed te worden. 
En wordt het zeker ook wanneer Uw post 
voor 15 maart 1970* in onze handen is. 

Wij wachten er al op! 

*De 147ste veiling bij GR0BE wordt 
van 22 tot 26 juni 1970 gehouden. 

Uw Hans en Jürgen Grobe 

3000 Hannover DBR 

Theaterstrasse 7 

Telef. 0511/2 52 20 

ERUBE 
Wetenschappelijke 

Philatelie 



OOSTENRIJK, van 1945 af 
in complete jaargangen. 
Bestellingen van ƒ 100.— af worden franco uitgevoerd Aanbieding vrij
blijvend onder voorbehoud van vergissingen en prijswijzigingen Betaling 
en levering m gedeelten is mogelijk Bij contante- of vooruitbetaling 2 % 
korting 
Jaargang 1945 ongebr f371.50. gebr f387.-
Jaargang 1946 ongebr f 49,50. gebr f 55.— 
Jaargang 1947 ongebr f 54 50. gebr f 26.50 
Jaargang 1948 ongebr /'24S.50. gebr f 8 5 , -
Jaargang 1949 ongebr ft35.-, gebr f119,50 
Jaargang 1950 ongebr f 127 - , gebr f 96 -
Jaargang 1951 ongebr f 85,— , gebr f 69 50 
Jaargang 1952 ongebr ƒ119,50, gebr f 67,50 
Jaargang 1953 ongebr ƒ 3 0 0 , - , gebr ƒ215 , -
Jaargang 1954 ongebr f 7 5 , - , gebr f 26,50 
Jaargang 1955 ongebr f 59, — , gebr f 21,50 
Jaargang 1956 ongebr f 25,50, gebr ƒ 11 90 
Jaargang 1957 ongebr f 39,70, gebr f 17,20 
Jaargang 1958 ongebr f 42,20 gebr f 1 3 , -
Jaargang 1959 ongebr f 9,50, gebr f 5,30 
Jaargang 1960 ongebr f 10,40 gebr f 5 50 
Jaargang 1961 ongebr f 11,70, gebr f 9,30 
Jaargang 1962 ongebr f 19 90, gebr f 10 70 
Jaargang 1963 ongebr f 11,90, gebr f 8 80 
Jaargang 1964 ongebr f 13,50, qebr f 12,50 
Jaargang 1965 ongebr f 27,30, qebr f 25,50 
Jaargang 1966 ongebr f 13 50, qebr f 11,50 
Jaargang 1967 ongebr f 13,50, gebr f 11,50 
Jaargang 1968 ongebr f 18,90 gebr f 1 8 , -
Jaargang 1969 ongebr f 21,50, gebr f 21,50 

IMPORT EN EXPORT van postzegels, munten en verzamelaars-
benodigdheden, kunstvoorwerpen en antiquiteiten. 
Adres RINGSMUTH, Postfach 154, A-1100 Wien, Oostenrijk. 

Alle verdere uitgaven van 
1-1-1970 af op nominaalbasis 
tegen 20 cent per Oostenr 
Schil l ing 

BIJ abonnement-bestelling 
tegen 18 cent per Oost Sch 

BIJ de jaargangen van 1945 af 
zijn begrepen Frankeerzegels 
,,Klederdrachten" geel en wit 
papier, Frankeerzegels 
, Gebouwen" Michel , ,x" en 
, y " Automaatzegels gedrukt 
in rollen en gedrukt in vellen, 
bij jaargang 1965 herdruk 
, WIPA-blok" en bij jaargang 
1968 herdruk ,, IFA-blok" 
inbegrepen, 1969 herdruk blok 

Opera" en bij jaargang 1957 
Ml nr 1038 geel, grijs en 
wi t papier (10,— Sch ) 

AANBIEDING NEDERLAND POSTFRIS 
N o . vo lgens N V P H 70 . D e ser ies z i jn pos t f r i s . L e v e r i n g in v o l g o r d e 
van b i n n e n k o m s t en b i j een a fname van mee r als 1 0 0 , — f r a n k o t h u i s . 

48 
49 
56 
60 
62 
64 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

450,— 
90,— 

6,— 
4,— 
7,— 

5 0 , -
32,50 
12,50 
60,— 
12,50 
10.— 
10,— 
15,— 
22,50 
45,— 
55,— 
20,— 
40,— 
75,— 

79 
80 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/101 
102/03 
104/05 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/31 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 

200,— 
550,— 

14,— 
6,— 

50,— 
8,25 

800,— 
28,— 

170,— 
0,55 
28,— 
5.— 

16,— 
240,— 
32,— 
25,— 
80,— 
6,50 
8,— 

144/65 
166/68 
169/98 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 

2 6 0 , -
6 , -

110,— 
10,50 
20,— 
10,— 
44,— 
13,— 

8,— 
1 9 , -
26,— 
1 8 . -
80,— 
36,— 
27,— 
5 5 , -
28,— 
13,50 
8,— 

257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
332/49 
518/37 

45,— 
26,— 
14,— 
14,50 
4,50 

25,— 
28,— 
1 1 , — 
15,50 
20,— 
6,50 

18,— 
5,75 

10,— 
7,— 
9,50 
2,— 

125,— 
320,— 

D e ser ies w o r d e n g e l e v e r d zo lang de v o o r r a a d s t r e k t en a l le n i e t 
v e r m e l d e ser ies z i j n vanaf n r . 48 pos t f r i s aanwez ig . 
N a d e o o r l o g o p e n k e l e u i t z o n d e r i n g e n na aan 7 5 % d e r ca ta logus 
p r i j s . 

POSTZEGELHANDEL LUCAS 
TEN EEKHOVELEI 303 - 2100 DEURNE - TEL. 03-24 09 47 

INKOOP VAN DE VOLGENDE ZWITSERSE MUNTSTUKKEN 
IVIunten van 1 Rappen: 1850 tot 1870 elk f 2 5 . - . 1872 tot 1906 elk ƒ 6 . -
Munten van2 Rappen: 1866 tot 1906 elk ƒ 6 , - , 1907 tot 1936 elk f 1,50 
Munten van 5 Rappen: 1851, 1872, 1873, 1874, 1876 elk ƒ 2 0 , -
Munten van 10 Rappen: 1851, 1871, 1873, 1876 elk f 1 7 , - , 1875 f 250 , -
Munten van 20 Rappen: 1851, 1858, 1859 elk ƒ 1 3 , -
iVlunten van Vi Franc: 1850, 1851, elk ƒ 70 - , 1875, 1877, 1878 1879 elk ƒ 2 5 , -
1881 1882 1894 1901 elk ƒ 15 -
Munten van 1 Franc: 1850 1851, 1860 elk ƒ 6 0 , - , 1861 ƒ 3 5 , -
Munten van 2 Franc: 1850, 1863 elk ƒ 0,90. 1860, 1862 elk ƒ 50 -
Munten van 5 Franc: 1874, 1922, 1923, 1925, 1926 elk ƒ 6 0 , - , 1850 1851, 1889, 
1890 1891,1892 1907,1908 1909, 1924 elk ƒ 120 , - , 1885, 1873 1888,1894, 
1895, 1900, 1904, 1916elk ƒ 2 5 0 , - , 1896 1912, 1928 elk ƒ 2000,-
Ook een los stuk is welkom, vooral van het kleingeld Bedragen boven 
de ƒ50,— worden desgewenst na een schrifteli jke offerte door mij vooruit
betaald Referentie Zuger Kantonalbank 
WALTER HELFER 
BIRKENHALDE 2 - CH-6312 STEINHAUSEN/2g - ZWITSERLAND 

JOEGOSLAVIË CEPT ONTVANGEN onze abonnees aan normale prijs 
Enkele over aan dagprijs — FDC's en postfris — West-Europa Israel 
USA UNO Uitgebr abonn Cirk voor antwoordporto 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE 
Blondeelstraat 36 - Rotterdam-14 - Telefoon (010) 20 40 70 - Giro 50 74 07 

HEDEN IS VERSCHENEN: 

KERSTZEGEL-ALBUM „EUROPA" 
bevattende 23 bladen, prijs zonder band . ƒ37,95 
gev^atteerde plastic ringband . ƒ 16,50 
Kerstzegelcatalogus Groth . ƒ 3,85 
Porto steeds extra Eventuele prijswijzigingen voorbehouden 
Alleenverkoop van dit album voor Nederland 

POSTZEGELHANDEL T. P. VERBURG 
Paul Krugerstraat 78 - Nijmegen - Postgiro 1348996 of A B N 53 74 14 975 

Opruimingsprijzen - alles postfr is 
Lever zolang voorraad komplete jaargangen (geen portzegels) van Oost-Duitsland 
en Ts]echoslov^aki]e. 

1964 43,50 
1965 35,— 
1966 32,50 
1967 33,90 
1968 34,90 
1969 38,10 

DDR 1950/1969 
kompleet 885,— 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

40,— 
21 ,— 
9,50 

14,50 
32,50 
25,— 
33,— 
44.— 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

4 1 . — 
36,50 

100,— 
54,— 
34,50 
30,— 
30,— 
30,— 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

43,— 
70,— 
32,50 
33,— 
40,— 
42,50 
40,— 
38,— 
36,— 

Tsjechoslowaki)e 1945 t/m 1969 kompleet met alle blokken ook de ongetande 
f800,—, nieuwtjes dit land f 0,50 per Kroon Zo ook nog voordelig leverbaar Polen, 
Rusland, Roemenie, Joegoslavië, Hongarije, West-Duitsland, alles plus porto. Betaling 
direct na ontvangst of vooruit op giro 120.90.78 of Friesland Bank. 

DE PHILATELIST 
Postbus 507 Leeuwarden 

GROENLAND/DENEMARKEN 
postfris en gestempeld of FDC levert billijk, prijslijst gratis 

Polarstamps, DK 4180 Soró, Denemarken 

De sluitingsdatum van het aprilnummer 
is gesteld op 25 maart 1970 

VEILEN.... 
REEDS MEER DAN 

25 JAAR! 
3p 17 en 18 april wordt de 108e veiling gehouden 
in de KON. HARMONIE (100 meter vanaf station) 
Tilburg. 
Naast vele betere losse nummers en series NOR en 
EUROPA wederom prachtige LANDENCOLLEC-
TIES EN RESTANTEN. 
Indien u nog niet tot onze vaste relaties mocht 
behoren is een briefkaart voldoende om de goed 
omschreven catalogus te ontvangen. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn de veiling per
soonlijk te bezoeken dan worden uw schriftelijke 
biedingen GOED bij ons behandeld. 

Postzegelhandel 
van Amelsvoort 
St. Annaplein 7 - Tilburg - Tel. (04250) 2 17 76 
Giro 1110107 - Bankrelatie: Amro Tilburg 

VEILEN... 
REEDS MEER DAN 
25 JAAR! 



BEKEND
MAKING 

J 
Voor alle gebruikers van LINDNER 

Produkten 

• Met ingang van 18 februari 1970 zijn wij 
aangesteld als importeur voor Nederland 
van alle Lindner-produkten. 

• Wij kunnen thans alle bestellingen uit 
voorraad leveren. 

• Gaarne vernemen wij op korte termijn alle 
klachten, ontstaan tijdens het vorige 
importeurschap. 

• Het is de vorige importeur uitdrukkelijk 
verboden met ingang van 19-2-1970 
bestellingen uit te voeren en betalingen te 
incasseren. 

J. A. Lemstra^ Philatelie 
Du Perronlaan 44 - Uithoorn - Tel. (02975) 3422 

Voor onze Vooriaarsveiling 
ontvingen wi§ reeds een paar 
zeer interessante inzendingen 
(o.a. Japanse Bezetting van Nederlands-Indië) 

Voor een vakkundige bewerking hebben wIj tijd nodig! 
Wilt u deelnemen met een inzending goede zegels, 
gaarne omgaande toezending. 
U kunt elke dag Inzenden. 
Voor belangrijke objecten komen wIJ u gaarne 
thuis bezoeken. 

R. oell 
oQkoma 

PRINSESTRAAT 58-60 
hoek Juffrouw Idastraat 
's-Gravenhage 
Postadres: Postbus 45 
Telefoon (070) 11 03 19, ook 's avonds! 

Uit onze correspondentie 
De heer P. C. de G. te R. schreef ons: 

Enige dagen geleden ontving ik uw definitieve 
afrekening van de opbrengst van mijn postzegel-
verzameling. Over uw afwikkeling van zaken ben 
ik bijzonder tevreden en ik zal dan ook niet 
nalaten uw veilingen bij kennissen aan te bevelen. 

De heer L. van de E. te Z. schreef ons: 
In uw onlangs gehouden veiling kocht ik schriftelijk 
twee kavels. V.w.b. kavel 589 het volgende: 
op enkele van de zegels bevinden zich roestplekjes, 
waarmede ik helaas niet akkoord kan gaan. In uw 
veilingcatalogus stond hiervan niets vermeld. 
Ik verzoek u thans dit kavel terug te nemen en mij 
een nieuwe rekening toe te zenden. 

Ons antwoord luidde: 
Naar aanleiding van uw schrijven dd. deel 

ik u mede dat uw reclame terecht was. Het 
betreffende kavel wordt dan ook door mij terug
genomen. Dientengevolge is uw rekening 
verminderd met ƒ Hopende u hiermede 
van dienst te zijn geweest, enz. 

Een nadere toelichting op het bovenstaande lijkt ons 
overbodig. Ook u bieden wij gaarne onze diensten 
aan! 

Onze 30e veiling zal worden gehouden op 4 april 1970. 
Voor deze veiling kan met meer worden ingezonden, 
echter wel voor de 31e velling, die zal worden 
gehouden op 23 mei 1970. 

Onze op bijzondere wijze uitgevoerde veilingcatalogus 
zenden wij u op verzoek gaarne toe. Een briefkaart 
aan ons adres Is voldoende! 

ARNHEMSE POSTZEGELHANDEL 
Postbus 415 - ARNHEM 



MISTEN WIJ 
DE TREIN?? 

Als wij het Maandblad en ,,Mijn Stokpaardje", met al die fantas
t ische aanbiedingen, crit isch en zorgvuldig doorlezen, dan zou 
bovenstaande vraag bevestigend moeten worden beantwoord. 

Wij kunnen u geen goudmijntjes, 
rariteiten of normale zegels van de 
courante landen tegen spotprijzen in 
het vooruitzicht stellen. 

Als wi j echter de resultaten van onze zichtzendingen beki jken, 
dan staat het, als een paal boven water, dat wi j 

de aansluiting NIET misten. 
Sterker nog, het blijkt meer en meer, dat deze zichtzendingen in 
een onmisbare behoefte voorzien. 
Meer dan 35 jaar geleden begonnen wij er mee. Toen al waren 
wij onze t i jd ver vooruit. Het was immers de 

zuiverste vorm van zelfbediening, 
de verkoopwijze die de wereld inmiddels veroverde. 
Zover dit noodzakelijk was, pasten wij ons aan de veranderde 
normen in de filatelie aan. 
Van de oude degeli jkheid deden wij geen afstand, wel van een 
aantal gebieden, welke uit handelsoogpunt wel aantrekkeli jk 
waren, maar waar wij niet meer achter konden staan. 
Daarom verzorgen wij tegenwoordig alleen nog maar zendingen 
van 

Nederland en O.R. Zeer uitvoerig met 
t. en t. 
België - Luxemburg - Frankrijk -
Oostenrijk - Scandinavië incl. IJsland 
- Finland 
Voor- en na-oorlogs Duitsland, 
met gebieden 
Zwitserland incl. uitvoerig 
dienstzegels 
Vaticaan - Engeland en Koloniën 

HOE LIGGEN NU DE KAARTEN. Ons probleem is hoe met 
serieuze verzamelaars in contact te komen. Wij weten best dat 
velen, die beslist wel belangstell ing voor deze werkwijze hadden, 
bij vroegere proefnemingen werden teleurgesteld. Wi j preten
deren ook niet het iedereen voor 1 0 0 % naar de zin te kunnen 
maken. 
Maar bestaat er voor u ook geen probleem? Is het voor u zo 
eenvoudig aan goed materiaal te komen? Waar kunt u nog een 
goede zichtzending van bv. Engelse Koloniën bestellen? Of 
zendingen van Frankrijk en Scandinavië en Zwitser land van 
belangri jke omvang en waarde? 
Het gaat ons beslist met uitsluitend om het aantrekken van 
kapitaalkrachtige en vergevorderde verzamelaars. Ook pasbegin
nende of gevorderde verzamelaars zijn hartelijk welkom. 
Vooral voor deze twee laatste categorieën hebben wij b.v. van 

Nederland en O.R. 
heel aantrekkeli jke boekjes, waarin, vooral van Nederland, vele 
series los zijn uitgepri jsd, zowel gebruikt als ongebruikt. U 
behoeft beslist geen ,,r ichard" te zijn om van deze zendingen 
gebruik te maken. Wel moet de minimum-uitname per zending 
ƒ 4 5 , — kunnen bedragen. U kunt de zendingen, al naar wens, 
1 X per maand, 2 x per maand, 1 x per 2 maanden of 1 x per 3 
maanden laten komen. 

Neemt u eens een proef I I I I 
U loopt immers geen enkel risico! ! I 

Een proefzending wordt u franco toegezonden, zonder een 
enkele koopdwang, terwij l wi j ook reeds voor de terugzending 
frankeerden. 
Overwin even uw weerstand en vraag een zending aan. Opgeven 
s v p . vol ledig verzamelgebied, pasbeginnend, gevorderd of 
vergevorderd. Of beter nog, belt u ons even op. Wij zijn dan 
wederzi jds ineens geïnformeerd. 

nr~HTI ifl POSTZEGELHANDEL 
^BL %: VAN DUYN & 
^ M ^ VERHAGE 
^V Y / /U " Hoyledesingel 38 
W x Ä C ^ ^ i f ^ Pcstbox 3195 

^^^^-^I^Ü^C^t Rotterdam (3013) 
J Telefoon (010) 22 44 21 

BRANDKASTEN. 
INMETSELKLUISJES 
BRANDVRIJE ARCHIEFKASTEN 
voor bedrijf en woning 
ALTIJD EEN GROTE COLLECTIE VAN BEKENDE MERKEN IN 
VOORRAAD, TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN w^ K 

1 äF*^^^H iî i 

>,V 

1 

Kom eens kijken, 
u bent van harte welkom 
en wordt deskundig voorgelicht. 
Tevens bieden wij u nog 
de mogelijkheid tot inruil. 

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen. 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

MOZES KNAP EN ZOON 
R O T T E R D A M 
Tel. (010) 12 43 71 
HOEK VAN KNAP 
Schledamsevest 91-97 

A M S T E R D A M 
Tel. (020) 23 94 36 

Singel 279 
Spuistraat 244 

18.- PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op papier. 

2 . - PER KILO 
betalen wij voor uitgezochte kilo's Nederland. 

Ook buitenlands kilowaar steeds te koop gevraagd. 
leder kwantum — snelle afwikkeling (geen zendingen onder f50,—). 
Tevens te koop gevraagd complete series Nederland, alléén in engros-
hoeveelheden. 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

„NOVIOMAGUM" 
2e Walstraat 17 - Ni jmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

ALBUM- EN STOCKBOEKENINDUSTRIE 
„NEERLANDIA" - UTRECHT 
Ceylonlaan 11 - Telefoon (030) 88 08 34 - Postrekening 35 20 03 

INSTEEKBOEKEN: 

Uranus, 8 kartons met elk twaalf pergamijnstroken. Totaal 192 
stroken. In moderne tweekleurige band met goudopdruk, 23 x 32 
cm, ƒ 6,20 per ex. (Bij bestell ing van 3 ex. ontvangt u deze 
franco thuis.) 

ZWARTE INSTEEKKAARTEN: 

Voor de verzending van kleine zichtzendingen. 4 pag., waarvan 
op 2 pag. elk 5 pergamijnstroken zijn geplakt. Formaat pim. 11 x 
15 cm dichtgevouwen. 
Bij afname van 100 insteekkaarten ƒ 25,50 + ƒ1,50 porto 

200 insteekkaarten f 45,40 -I- f 2,50 porto 
500 insteekkaarten f 103,50 franco thuis 

Stort het bedrag van uw bestell ing op postrekening 352003 en 
u ontvangt uw zending met enkele dagen thuis. 



FRANKRIJK 
Nu weer alles vanaf 1940-heden voorradig. Post-
fris en mooi gebruikt, onze prijs: 50 cent per Yvert-
fr. Lever ook alle losse nummers. 
Zend nu uw mancolijst, of bel ons betreffende uw 
wensen. 
Mist u de beroemde mannenseries? Wij houden ze 
in voorraad . . . 
Mist u de luchtpostnrs. 20, 29, 30, 33? Wij houden 
ze in voorraad . . . 
Enfin, alle nummers van 450 tot heden aanwezig . .., 
ook de nummers vóór 450 kunnen wij u mee helpen. 
POSTZEGELHANDEL „VIKING" 
Boddenstraat 55 - Almelo - Telefoon (05490) 1 6417 

NAAST 
ONZE 
AAN

BIEDING 

1 BRIEFKAART EN U ONTVANGT2 
zichtzendboekjes postfris Nederland 
na 1940 + 1 boekje gebruikt vóór 
1940 vragen wij uw speciale aandacht 
voor de hiernaast genoennde landen. 

Veel mooi materiaal is hierin ver
werkt. Vraag eens een ZICHTZEN-
DING aan bij 

POSTZEGELHANDEL 
„DE LOUPE" 

LIJSTERBESLAAN 18 - (P.O.B. 24) 
OOSTVOORNE - TELEFOON 34 09 

CURAQAO en 
SURINAME 
(vóór 1940 gebr., 
na 1940 postfris) 
BELGIË 
(ongebruikt) 
LUXEMBURG 
(ongebr. en gebr.) 
FRANKRIJK 
(ongebr. en gebr.) 

Minimumuitname 
ƒ30,— 

DIRECT GELD 
voor verzamelingen, partijen, restanten 
Gaarne aanbiedingen met prijs 

Postzegelhandel G. v. d. Eynde 
Broekemalaan 1 - UTRECHT (Tuindorp) - Tel. 71 39 94 

Mijn geïllustreerde prijslijst 1970 voor West- en Oosteuropese 
landen is nog verkrijgbaar. 
Stort ƒ 1 . — op mijn giro 37.20.32 of zend ƒ 1,— aan postzegels, 
waarna ik u de prijslijst per omgaande doe toekomen 

Postzegelhandel A. W. COUWENBERGH 
Sarphatistraat 130 - Amsterdam - Telefoon (020) 94 02 63 
Persoonlijk bezoek uitsluitend 's avonds na telefonische afspraak 

SAFE POSTFRIS ALBUMS 
VAN VRIJWEL ALLE EUROPESE LANDEN LEVERBAAR 

108 Nederland 1852-1944 33 bladen, zonder band f 27,90 
109 Nederland 1945-1960, 22 bladen zonder band f 19,40 
110 Nederland 1961-1967 19 bladen zonder band f 16,85 
173-176 Ned Ant-Surrname 1965-1967, 12 bladen, zonder band f 10,60 
Bijpassende ringband luxe uitvoering, gewatteerd plastic f 14 80 

Vraag onze uitgebreide prijsli jst Levering franco 
IMPORTEUR FA. J. VAN MASTRIGT 

Zwarte Hondstraat 1/Biaak - Rotterdam 1 - Tel (010) 14 35 80 • Giro 661478 

^[HAIIBEK 

ir 
/ / 

SCHAUBEK 
BRILLANT ALBUMS 

ZONDER PLAKKERS 
met HAWID-klemstroken 

IN KUNSTLEDEREN KLEMBANDEN 
Gemakkelijk hanteerbaar, DUBBELE klemnaad, 

geen verschuiven der zegels, 
volkomen vlakliggende bladen door stansing. 

Uit ons „BRILLANT"-programma: 
NEDERLAND COMPLEET f 105,60 

Nederland tot 1945 ƒ 63,60 
Nederland vanaf 1945-1968 ƒ 60,60 

OVERZEESE RIJKSDELEN COMPLEET f 181,80*) 
Nederlands Indië f 60,— 
Nederlands Nieuw Guinea ƒ 26,10 
Curagao-Nederlandse Antillen ƒ 56,70 
Suriname ƒ 75,— 

BELGIË COMPLEET ƒ203,40*) 
BONDSREPUBLIEK EN WEST-BERLIJN f 79,80 
D.D.R ƒ 131,40 
FRANKRIJK f167,40*) 
GROOT-BRITTANNIË ƒ 75,60 
IERLAND f 36,90 
LUXEMBURG f 91,20 
OOSTENRIJK met BOSNIË ƒ 181,80*) 
VATICAAN/KERKELIJKE STAAT ƒ 66,30 
ZWITSERLAND ƒ 120,90 
AUSTRALIË COMMONWEALTH f 61,80 
ISRAËL f 106,80 
U.S.A ƒ126,30 
UNO ƒ 38,10 
*) in 2 kunstlederen klembanden! 

Zojuist verschenen: 
CANADA f 65,40 

Al deze albums zijn ook verkrijgbaar in de normale uitvoering 

Direct uit voorraad leverbaar! 
Alle verdere Schaubek albums, zowel in de normale 
als de ,,Brillant"-uitvoering, vindt u in onze grote prijs

lijst die gratis verkrijgbaar is. 

Nadere inlichtingen (w.o. proefblad ,,Brillant") 
verschaft gaarne uw postzegelhandelaar of 

SCHAUBEK IMPORT 
ROELF BOEKEMA 

Prinsestraat 58-60 hoek Juffrouw Idastraat 
Den Haag 

Telefoon (070) 11 0319 - Giro 7668 
Bank: Hollandsche Bank-Unie N.V. 

Uitgever C. F. Lücke, SCHAUBEK VERLAG, DDR, 705 LEIPZIG 



EXTRA PREMIE 

Voor Nieuwe Invest ment-Abonnees 
Indien u zich heden nog opgeeft voor het Investment-Abonnement met ingang van 1 april kunt u de complete 
toensmesene van Spanje (totaal 46 waarden) bestellen tegen de speciale premieprijs van ƒ6,50 per complete set 
Reeds honderden Investment-Abonnees schreven hun dank voor de keurige afwerking en prima verzorging 

Wat is het Investment-Abonnement? 
Door een regelmatige storting van ƒ 15,— per maand ontvangt u éénmaal per kwartaal alle nieuwe postzegels van 
de 10 meest verzamelde en daardoor meest interessante landen Hierdoor bouwt u een collectie op welke ook 
,,later" zijn waarde behoudt Dus geen collectie met waardeloze zegels maar een waardevolle uitgebreide landen-
collectie 

Waarom f 15,— per maand? 
Het maandelijkse bedrag van ƒ 15,— is zo berekend dat naast de gezamenlijke nieuwe uitgiften van de 10 landen 
ook nog bijzondere uitgiften van andere landen die ,,bijzonder goed" zullen worden erbij worden geleverd tot het 
bedrag ad ƒ 15,— vol is. Komt er m één maand voor b v ƒ 13,— aan nieuwe uitgiften uit dan wordt er voor ƒ 2,— 
aan bijzondere uitgiften bijgeleverd 

Welk type kan ik nemen? 
U kunt kiezen uit twee typen, nl 
TYPE A 
Zwitserland - Oostenrijk 
Frankrijk - West-Duitsland 
Engeland - Frans-Andorra 
Spanje - Malta 
België - Liechtenstein 

Per wanneer kan ik mij laten inschrijven? 
U kunt zich laten inschrijven aan het begin van ieder kwartaal U kunt zich dus nu met ingang van 1 april laten 
inschrijven 

TYPEB 
Hetzelfde als type A maar zonder Malta en Liechtenstein, 
hiervoor in de plaats Vatikaan en Luxemburg 



MAAK 
GEBRUIK VAN 
ONDERSTAANDE 
inschrijfbon 
EN ZEND HEM 
AAN a ANTHONY 

BOHNENN 
INVESTMENT PHILATELIE 

Jat. V. Lennepstraat 58 
Amsterdam Posigiro 787465 
Bank: H.B.U. Amsterdam 

INSCHRIJFBON 
Hierbij geef ik mij op als Investment-Abonnee met 
ingang van 1 april voor: maal een Investment-
Abonnement volgens type tegen een maande: 
iijks bedrag van ƒ15,—. Ik ontvang hiervoor alle 
nieuwe postzegels van de bovengenoemde landen 
plus de aanvullende bijzondere uitgiften. Het bedrag 
voor de maand april maak ik hierbij tegelijk aan u over. 
Ik maak gaarne wel/geen gebruik van uw premie-aan-
bieding. 

NAAM: 

ADRES: 

PLAATS: 

HANDTEKENING: 

Zojuist verschenen: 
OFFICIËLE UITGAVE 
der Philatelistische Dienst 
van het Ministerie van 
Posterijen van ISRAEL 
Catalogue No. 81970 

Verkrijgbaar bij de erkende handelaren 
ad F. 5,25 plus porto 

Publicatie van de Benelux-agent 
der IsraëlP.T.T. 

RECHTSTREEKS UIT LONDON! Een unieke col lect ie, bestaande uit 27 
miniaturen m prachtige kleuren Originele postzegels uit Panama, Paraquay, 
Roeanda, Roemenie, Equador enz Reprodukties van meesterwerken van 
Rubens, Rafael, El Greco, Muri l lo en andere grote kunstschilders Nor
male w/aarde f 6,50 Nu ter mtroduktie van het kopen uit het buitenland 
— wat 'J 20 tot 60 procent bespaart — slechts f 1 , — 
Sluit ƒ 1 — aan ongebruikte Hollandse postzegels bij en v/ij zullen U met 
teleurstellen Vraag naar aanbieding Nr NFlO 

, ,Grat is" — Een souvenir van de Britse B R O A D W A Y A P P R O V A L S 
Postzegeltentoonstell ing 1967, waarop de - - Danmarfc Mill 
aangeboden postzegels met reprodukties = ~ . ' « " ' ™ ™ nm, aangeboden postzegels 

zijn afgebeeld. London S.E.5, England. 

AANGEBODEN 
MONACO, 3 5 % VAN YVERTWAARDE OF RUIL VOOR NEDERLAND. 

Ongestempeld: nr 9, nr 11, nr 12, nr 16, nr 22, nr 52, nr 60A, nr 61A, 
nr 66, nr 68, nr 70, nr 73, nr 75, nr 76, nr 79, nr 80, nr 91, nr 99, nr 104. 
Mooi gebruikt; nr 14, nr 22, nr 23A, nr 24, nr 25, nr 44, nr 70, nr 72S, 
nr 77A, nr 77, nr 82, nr 86, nr 87, nr 94, nr 99, nr 104, nr 110 
Al les in een of nr 9 apart Theo Koning, Kerkweg 3, Obdam 

ongestempeld - Nrs catalogus Yvert - A l le aanbiedingen vrijbli jvend 

ë nr. 84/91* ƒ22,50, 92/99' f74,—, 100/107* f34,—, 147 
f58,50, 325* f56,50, 400* f105,—, 471/477* f 18,—, 488/495' 
ƒ 20,50. 
Zwitserland nr. 149/150* ƒ 147,50, 358/366* f52,50, Vip. 6* 
f 18,—, vip. 7* f22,50, vip. 9* f 15,75. 
Postzegelhandel J. C. Renzen - Bergselaan 225 b - Rotterdam 



Postzegelhandel 
„ t RAEDTHUYS" 
(eig. J. D. Muis) 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 22 09 01, b g g 12 31 23 

heeft voor u een van de grootste postzegelvoorraden van Neder
land, ruim honderd grote dikke winkelboeken vol tegen normale 
prijzen O a 

Nederland en O.G. Gebruikt vri jwel alles aanwezig zelfs 7V2 et 3-gaats rol-
tanding luchtp Curagao en Suriname Al le weldadigheidsuitgiften voorradig 
West-Europa: o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vati-
caan. Zweden, IJsland enz enz Prijzen in het algemeen 50 et per Yvert 
franc Ie pi 1 0 % minder 
Oost-Europa: grote voorraad vooral Rusland en Hongarije (veel ongetand) 
m het algemeen 40 et p Vvert-franc. behalve nieuwe uitgiften 
Eng. Kol.: 9 winkelboeken vol hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth 
Aziê: al le landen veel Japan, Yemen enz enz 
Zuld-Amerika: grote stoek van alle landen, veel luchtpost 
Afr ika: alle landen ook de nieuwe staten 
Israël: grote stock in het algemeen 5 0 % Benco, ook Ie dag-env 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POSTZ. 
op POSTZ , SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES, VER. EUROPA. 

Onlangs aangekocht een zeer grote luchtposteollectie hele wereld, w o veel 
brieven Eveneens grote collectie scheepvaart 

Albums insteekboeken, catalogi loupes in ruime sortering voorradig 

U kunt bij ons rustig zitten postzegelen onder het genot van een heerli jke 
kop koffie of een glaasje frisdrank Mancolijsten worden omgaand, in ieder 
geval binnen 14 dagen behandeld Donderdag's gesloten 

DER SAMMLER-DIENST het Duitse filatelistische tijdschrift 
• verschijnt eens per 14 dagen Abonnement^rljs: ƒ25,80 per jaar 
• gemiddeld 132 pag pernummer (half jaar ƒ 13 40) proefnr gratisl 
• nieuwtjes met fotopagina's op Advertenties: prijzen op aanvraag 

kunstdrukpapier Woordadvertenties: opschrift-
woorden 60 et, tekstwoorden 25 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland 
FILEKTURA - POSTBUS 54 - KATWIJK AAN ZEE 

POSTGIRO 51 69 28 - BANKGIRO 47 59 00 146 - TELEFOON (01718) 4068 

BRANDKASTEN 
voor uw debiteurenadministratie, postzegels en alle onvervang
bare stukken 
KAPTINO heeft meer dan 500 nieuw/e en gebruikte brandkasten 
en inbouwkluizen voor u staan Nieuvi/e brandveilige kasten 
ƒ268,80, ƒ420,— enz Zware LI PS pantserbrandkasten met en 
zonder cijfercombinatie, tegen voordelige prijzen U hebt bij ons 
ook de gelegenheid om uw te grote of te kleine brandkast m te 
ruilen 

TEL- en SCHRIJFMACHINES 
keuze uit 3000 machines Nieuwe VICTOR TELMACHINES met 
telstrook ƒ 224,— Nieuwe Amerikaanse elektr telmachines met 
verm en telstrook van ƒ425,— NU ƒ325,— El winkelkassa's 
met dagtotaal ƒ 929,— Nieuwe schrijfmachines met 24, 32, 45, 
60 en 70 cm wagenbreedte, alle schriftsoorten van GIGANT tot 
micro Nieuwe stalen schrijfbureaus uit voorraad, met 3, 5 of 6 
laden van ƒ 168,— af 
Komt u ook eens kijken? Alle'dagen geopend U koopt bij ons 
prettig en 

BIJ KAPTINO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, ZIJIweg 53, telefoon 32 69 66 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.O. Indië 12, telefoon 83 94 46 

POSTZEGELS 
Bent u nog geen lid van ons 
NATIONAAL ZEGEL SPAAR PLAN ? 

Vraag dan direct vrijblijvend onze prijslijst en om inlichtingen, 
welke u per omgaande worden toegezonden 
U gelieve hiervoor f 0,40 aan postzegels in te sluiten 

Wij wensen hierbij al onze leden een heel Gelukkig en Voorspoedig 
Nieuwjaar toe 

STADIONWEG 103 - AMSTERDAM-Z - TEL (020) 73 92 16 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

l D. MUIS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 22 09 01 

(privé Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefoon (023) 24 49 83, b g g (020) 12 31 73 

REEDS MEER DAN 15 JAAR ben Ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL-
LECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSr ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot, er wordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis 
Treed tegen een tarief van 5 % ook op als commissionair bij 
verkoop van uw collectie, ook wanneer u toch liever wilt 
laten veilen. Ik zorg dan voor juiste uitkaveling. 

U.S.A Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 

• toegezonden. 

Ook uw manco-lijst is welkom. 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: »»«J.IV.M. - O I A l V I H o 

POSTBUS 124 ' s - H E R T O G E N B O S C H 

M l # B U I S L A M P TypeF4T5/BLB D E F E K T ? 
W . W . y^ij LEVEREN U EEN NIEUWE VOOR ƒ 16,50 
C WOUDENBERG, import-export - Postbus 24 - Oostvoorne 

FALZ 
LOS 

ALBUM 

INSTEEKBOEK „POPULAIR" 
prima kwaliteit gebonden In gehamerd marmeren omslag 
Wit bristolkarton middenstrook 

A 16 biz , 160 stroken ƒ 5,50, per drie ƒ15,— 
B 35 bIz , 384 stroken ƒ 11,25, per drie f 30,— 
C 64 bIz , 640 stroken ƒ22,50, per drie ƒ60,— 
franco levering bij vooruitbetaling 

FALZLOS ALBUMS 
Vraagt onze uitvoerige prijsli jst monsters, Amphilex-
souvenir 

L. J. A. LUDEKER - BOX 143 - HILVERSUM - POSTGIRO 353322 
BEZOEKT OOK ONZE WINKEL LEEUWENSTRAAT 2A 

16e VEILING OP 11 APRIL . . 
Ev veiling wordt gehouden op 13 juni Te allen tijde kan goed 
materiaal worden ingezonden 
Wij garanderen zorgvuldige behandeling uwer inzendingen 
Onze veilingen worden veelvuldig bezocht, vele schriftelijke 
biedingen verzekeren u van goede opbrengsten 
Kopers vinden ruime keuze, vele gezochte losse exemplaren en 
passende collecties 

Denkt u aan liquidatie ? Denkt u aan uitbreiding ? 

Onze catalogi GRATIS te verkrijgen, bel of schrijf ons. 

Neem dan contact op met 

POSTZEGELVEILING "TWENTHIA" 
POSTBUS 177 - ALMELO - TELEFOON (05490) 1 6417 



Juist die zegels, waar U misschien reeds jarenlang 
naar zoekt, die hebben wij in onze 
enorme voorraad postzegels van de 
gehele wereld 
klassiek en modern, gebruikt en ongebruikt 

Of u nu Nederland, Frankrijk, Zululand of een ander land verzamelt, een bezoek aan 
onze winkel loont altijd. Ook uw mancolijst zien wij gaarne tegemoet (zonder enige 
verplichting uwerzijds). 

Voor zeer vergevorderde verzamelaars is onze speciale afdeling zeldzame zegels een 
eldorado. (Vijf grote insteekboeken vol met rariteiten, zeldzame zegels en series van de 
gehele wereld). 

BIJZONDER MOOIE STOCK van de volgende landen (inclusief luchtpost, port, dienstzegels 
en souvenirblokken): Nederland en O.R., Albanië, België en Congo, Bosnië, Bulgarije, 
Denemarken, Duitsland en Gebieden, Engeland en Koloniën, Finland, Frankrijk en Koloniën, 
Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Italië, Joegoslavië, Kreta, Liechtenstein, Luxemburg, 
Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, 
Spanje, Turkije, Tsjechoslowakije, Zweden, Zwitserland, Verenigde Staten, Zuid-Amerika, 
Egypte en Soudan. 

Voor de MOTIEFVERZAMELAARS uitgebreide voorraad Schepen op postzegels, dieren, 
bloemen, vlaggen, religie, wereldbol, landkaarten. Rode Kruis, U.P.U., sport, ruimtevaart enz. 

Hebt u plannen 
om een ander land of gebied te verzamelen? Bij ons liggen dagelijks ter inzage restanten, 
collecties en partijen van Nederland en O.R., Europa of Overzee, welke wij tegen 
aantrekkelijke prijzen en block verkopen, variërend in prijs van enkele tientjes tot enige 
duizenden guldens. 

Postzegelhandel R. F. G. Sturms Nieuwe Zijds Voorburgwal 371 

Amsterdam-C Telefoon (020) 236012 

Onze winkel is dagelijks geopend van 9 tot 5.30 uur (donderdags na 1 uur gesloten) 



S K A N D I N A V I E 
FRANKRIJK NEDERLAND IERLAND 
Deze landen houden wij uitgebreid in voorraad, postfns-gebruikt. 
Heeft u manco's, zoekt u de moeilijke nummers of de meer een
voudige? 
Zend dan uw mancolijst aan ons. 
Wij leveren haast alle gevraagde nrs. tegen coulante prijzen. 

NEDERLAND: 60-80 % 
FRANKRIJK: 50 cent per Yvertfranc 
SKANDINAVIE: 50 cent per Yvertfranc 
IERLAND: 60-80 cent per Yvertfranc 

Op enige uizonderingen, zijn dit onze prijzen .. . 

Postzegelhandel „Viking" 
Boddenstraat 55 - Almelo - Telefoon (05490) 1 64 17 

NEDERLAND: 
Symbolen en Zeehelden, nr. 405-421, pfr., per 100 ƒ85,— 
5 gid. profile, nr. 639, gebruikt, per 100 ƒ30,— 
NED.-INDIË: 
5 et. Jub. 1923, nr. 160, gebruikt, per 100 ƒ 12,— 

INTERNATIONAL STAMP TRADE ANNE DEVRIES 
Internationale postzegelhandel 

Amsterdam - Postbus 4060 - Telefoon 5 57 90 - Postgiro 123689 

Maximumkaarten: Ant. T.W R,, 2 st.: f 3,25. 
Bijz. St.: Opening Beatrixgeb. op sp. Jaarbeurs-env. met div. stempels: f 2,50. 
50 jaar Raad van Arbeid- f 1,25. 
Kon. Huis: alle biJz. geb. op sp. env. en kaarten, gem. f 1,65. 
NIEUWTJES-RONDZENDINGEN 

POST EN ZEGEL 
Dorpsstraat 13 - Abbekerk - Telefoon (02298) 278 

NIET VAN DE MISSIE, 
WEL GOED! 

WIJ BIEDEN U A A N : 
Doos 5000 zegels op papier, hele wereld, 
goede soort, met gratis Insteekboek met 
zwarte biz. Slechts ƒ 25,—1 
Uniek ruilmateriaal I 
Gratis prijslijsten, met vele koopjes. 

EURO-TIP 
Postbus 1001 - Rijswijk (ZH) - Tel. (070) 98 36 90 
Levering rembours + f 1,95 porto, franco vla giro 1934422 t.n.v. 
Hallegraeff, Rijswijk (ZH). 

Z I C H T Z E N D I N G E N 

G. 

NEDERLAND O.G. 
Uitnameplicht 25 g 
De advertentie van 

S E V E N H U Y S E N 
Provenierssingel 16 

POSTFRIS 
uiden 
februari is nog geldig 

- Rotterdam - Tel (010)28 5518 

STADSPOSTEN NEDERLAND 
Wij zijn een van de weinige postzegelh 
staande (alleen de echtbestaande) 
plaats 
Appingedam 
Amsterdam 1 
Amsterdam II 
Beverwijk 
Delfzijl 
Den Helder 1 
Den Helder II 
Delfzijl 
Hengelo 
Harlingen 
Leeuwarden 1 
Leeuwarden II 
Utrecht 1 
Utrecht II (Biafra) 
Utrecht IN (Pakketpost) 

zee 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 

Complete set tot 20 februari 
Nieuw Almelo 
Leveringsvoorwaarden 

3 

indels die 
stadsposten tegen 
els serie 1 x 

0,80 
1,50 
1,50 
0,80 
0,80 
1 , — 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
1,50 
2,25 

15,— 
0,80 

: Bij vooruitbetaling per 
Of onder rembours: portokosten f 2 , - . 

u de volop in 
-edelijke prijze 

lOx 
7,25 
14,— 
14,— 
7,25 
7,25 
9,— 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
7,50 

13,50 
20,— 

137,50 
7,25 

postgiro 

POSTZEGELHANDEL ROB KÖRPER 
J. M, Kemperstraat 28 - Postbus 10087 ■ Amsterd am  Tel 

: Po 

de belan 
n kunnen 

FDC1X 
1,25 
1,80 
1,80 
1,65 
1,25 
1,35 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,75 
2,80 

2 1 , — 
1,25 

cokosten 

120850Giro 

jscelliiig 
everen. 

lOx 
11, 
17,— 
17,— 
15,50 
1 1 , — 
12,— 
11 ,— 
11 ,— 
11 ,— 
1 1 , — 
1 1 , — 
11 ,— 
1 1 , — 
16,— 
25.50 

198,— 
11 ,— 

f 1 , — 

1339420 

NU Z I C H T B O E K J E S Ü 
Zelfbediening thuis. Geen v/achten, maar op üw tijd en plaats prettig aan
vullen. 
VOORDELEN: BESLIST BILLIJKE PRIJZEN, filatelistische frankering. 
NED. EN O.R. (gebruikt/ongebruikt), WESTEUROPA, SKANDINAVIE (incl. 
IJSLAND), USA, ZWITSERLAND 

Vraagt PROEFZENDING 
OVERDUIN ZICHTZENDINGEN SOEST VERL. KOLONIEWEG 16 

Speciale aanbieding Finland 
Ongebruikt en gebruikt 50 cent per Yvertfranc 1970 
Ongebruikt: Neudruck 1/2 ƒ200,—; nrs. 14, 17, 22, 23, 25, 28 
t/m 35, 36, 38, 40, 43, 44, 59, 61 t/m 78, 80 t/m 120, 122 t/m 133, 
136 t/m 151, 153 t/m 165, 167 t/m 192, 195 t/m 583, 585 t/m 622. 
Luchtpost: 2 t/m 11. Timbr. Milt. 1 t/m 7. Collspar Autob: 1 t/m 
13. Oce: Finland: Carelie 1 t/m 28. 
Deze ongebruikte nrs. voor 60 cent per Yvertfranc: 79, 90, 121, 
134/35, 152, 166, 193, 194, 584. Luchtpost 1, Timbr. Milt: 8. 
Gebruikt: Nrs. 3 t/m 9, 12, 13 t/m 25, 14a, 16a, 16b, 17a, 18a, 
19a, 28 t/m 86 (t 14x13, 29 t/m 32), 89, 91 t/m 107, 111 t/m 120, 
122 t/m 131, 140 t/m 160, 164/65, 167 t/m 213, 219 t/m 224. 

UW z a a k 
postzegelhandel PHILADELPHIA 
KRUISWEG 43 - HAARLEM - TELEFOON (023) 32 01 38 

Te koop aangeboden van particulier: 
Verz. Ned. en O.G., Inden, en Nw. Gn. 

Merendeels ongebruikt in DAVO album. 
Pracht object w.o. div. foutdrukken. 

Cat. Ned. 1970 pim. ƒ25.000,—. 
Serieuze gegadigden spec, op aanvraag. 

Br. onder nr. PH 674, Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 

w ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, 
partijen, series en bundels tegen contante 

verzamelingen, 
betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

BELEGGINGSOBJECT 
Wegens gevorderde leeftijd aangeboden 

vrijwel complete, postfrisse 
QUEEN ELISABETH ll-VERZAMELING 
(ongeveer 10.000 verschillende zegels). 

Volgens Gibbons pIm. 3000 Pond sterling. 
(Afwijkingen en kopstaande watermerken 

niet in aanmerking genomen). 
Bezichtiging, uitsluitend voor serieuze gegadigden, 

die bereid zijn een redelijk bod te overwegen, 
na overleg. 

Brieven onder nr. PH 673 aan Boom-Ruygrok N.V., 
Haariem. 



KLEINE ANNONCES 
De reflactie k a n geen v e r a n t w o o r -
de lükhe id n e m e n voor de bonaf id i -
te i t der onde r s t aande adressen . 

Prijs de r annonces / 0,85 per m m 
exclusief 4 «/o BTW 

A A N G E B O D E N 
Hongari je . Wi] leveren u alles, zo
wel oud als n ieuw, b lokken en 
gebieden in p r ima kwal i te i t . 
Prijslijst gra t i s . Abo voor n i e u w 
tjes mogelijk. Comple tee r t n u u w 
(motief) ve rzamel ing! O p d r a c h t e n 
s v p . aan I P S , Sassenhe ims t r . 61, 
Amsterdam-17. Tel. (020) 15 53 04. 

Henk Sap, Delft, l eve r t Nede r l and 
en O.G. on- en ges tempeld voor 
50"/» Ui ts lu i tend woensdag en za
t e r d a g afgelLaald. Elke week w o r 
den vele goede collecties los u i t -
geprijsd tegen 50"/« zodat elk zegel 
voor half ca ta logus b innen uw 
bere ik t ligt Daa rnaas t is tegen 
de laagst mogelijke prijs in voor
raad ELK Neder l ands n u m m e r van 
no. 1 to t 900, port , b r a n d k a s t , 
F.D C.enz . ONGELOOFLIJK? Kom 
m a a r eens kijken in mijn n i euwe 
winke l , Brees t r aa t 27. Delft . Tel. 
3 51 97. 

Te k o o p (of m ruil vooi p u n t - en 
k le inr s t ) Ned. zeg'els Vianaf 1852. 
E. de Vries, v. Hogendorp laan 100, 
Doe t inchem Tel (08340) 47 84. 

Aangeboden- be t e i e Oostenr i jkse 
zegels, postfris en g e b i u i k t ; ook 
alle klasse zegels. J A Rompes , 
Ni jenrodeplantsoen 4-II, U t rech t . 
Tel (030) 44 17 78 

Grote part i j coll. b u n d e l - en kilo
w a a r aangeb . Tel (01619) 426. 

Aangeboden- be te re Net ler landse 
ser ies , postfris, billijke prijs . C 
Wil lemsen, Lou Jansenp le in 43-III, 
A m s t e r d a m - W , tel. (020) 11 05 26 

Heeft u oude Hollandse m u n t e n ' 
Deze Wil Ik rui len voor postzegels 
van de gehele were ld . Mun ten 
ee r s t op zicht zenden . Ik ruil 
ook voor oude aanz i ch tkaa l ten. 
B v. Har l ingen , P K D. s tr . 118, 
Vlaard ingen 

Ik wens mijn ve rzamelgeb ied te 
b e p e r k e n Ik l iquideer v e r z a m e 
ling Europese landen, ook N.O. en 
Congo Afgestempeld aan 50"/o, 
postfris (met of zonder s cha rn i e r 
60"/o cote Yver t . Ook a a n k o o p van 
elk land afzonderlijk mogelijk Ra
r i te i ten volgens ove reenkoms t . 
Pos tbus 149, Roosendaal N.B 

Te koop aangeboden ve rzamel ing 
F r a n k r y k , ongebru ik t , gedeeltel i jk 
postfris Cat. w a a r d e (Yvert) c i rca 
francs 9500. Ui te rs te prijs f 3.250,— 
Te bezicht igen na telef. a f spraak , 
(070) 98 04 67 

Bijzonder fraaie verz G r i e k e n l a n d 
v.a. 1861-1924 voor 70"/o compl . m e t 
veel gebr en ongebr ser ies . 1924-
1958 gebr en postfr. of ee rs te p lak
ker . 1960-1967 gebr. en postfr I-
b lokken van vier compl . m e t veel 
r a r i t e i t en De Gr iekse gebieden 
m e t veel goede series en de F.D.C 
op twee na compl aangeboden , 
alles in vier a lbums , zeer geschik t 
voor voor tze t t ing of belegging, 
waa rde Yvert n fr. 20.000 te be -
z icht ingen na a fspraak . J . Maan, 
Osdorpplem 78, tel. 19 43 30, Am
s t e rdam-Osdorp 

Aangeb collectie Enge land en Eng. 
gebiedsd. o a Cyprus , Gold Coast, 
Gibra l t a r , Seychel les , Maur i t ius , 
Tr in idad , zeer goede kwal i te i t . 
Resp. ong 2000 en 12.000 Frcs . 
(Yvert 1968) m e t een a a n t a l be t e r e 
zegels Zeer geschikt voor v e r d e r 
ve rzamelen . Br . onder n r . P H 691, 
Boom-Ruygrok N.V., H a a r l e m 

Grote postzegelverz . te koop van 
par t . o.a. Ned. en kol (veel vóór 
1940). Ook 10 s tockboeken met o.a. 
veel postfris Ned en kol. en deel 
v. Europa . Cat. w a a r d e f f 8.000,-. 
Alles één koop ƒ 1750,—. Telefoon 
(01710) 3 45 36. 

Oud ve rzamelaa r r u i m t op zijn 
collectie Neder land ongebr . m. pi. 
m e t o.a. Nr. 1 f 400,— ; 3 ƒ 575,— , 
4 f 115,— ; 13 f 8,75; 15 f 63,— ; 
16 /■ 24,—; 20 ƒ 7 , — ; 22 ƒ 17,50, 
36/38 ƒ 22,— ; 40 ƒ 15,— ; 44 ƒ 130,— , 
64 f 40,— , 66 ƒ 27,50; 84/86 f 37,50; 
90/100 ƒ290,— ; 132/33 ƒ32,50, 134/35 
/ 24,—; 195 f 14,— ; 203/207 f 16,— ; 
212/19 } 35,— ; 229/31 f 22,— ; 238/39 
f 30,— , 244/47 ƒ 43,— ; 257/60 f 32,— ; 
265/66 ƒ12,— , 267/68 ƒ13,50, 270/73 
f22—, 332/49 f 120,—; 356/73 / 35,— , 
592/95 / 28,— , Po r t 31/43 f 90,—. 
Geef uw manco ' s op. Ook voor 
N.O.G. gebr. en ongebr . a an E. 
Wessmg, Rubenss t r aa t 49, A m s t e r 
dam, telefoon (020) 79 86 24. 

Ter ove rname he t Mbl. Phi la te l ie 
van m a a r t 1947 t/m dec. 1967, m e t 
uitz. van juli 1960; in ui ts t . s taa t . 
Tegen elk aann . bod. H. Sasburg , 
Jach t l . 52, Apeldoorn . Tel. (05760) 
1 29 76. 

Aangeb . ; Zeer mooie verz . Ned. 
en O.G. (zonder Indon . en zonder 
fdc's). Uitsl. ges tempeld ( ronds tem-
pels), p r ima kwal i te i t , vri jwel al le 
toeslagseries compl . Cat. w. N V. 
P.H ƒ 3570,—, vr. pr . f 2200,—. T. 
S taar t jes , Kon. Ju l i anas t r . 11, Cas-
t r i cum. Tel. 5 04 21. 

Verkoop mijn dubbe le ae rospace 
covers . Specificatie zend t B rou 
wer, Box 3626, A m s t e r d a m . 

Automatenboek jes . Te koop of te 
ruil aangeboden . Ook de versch i l 
lende teks ten . W de Rooy, E iken 
laan 30, Waalwijk 

Beleggingsobject . Comple te post-
frisse verzamel ing Veren igde Na
ties, inclusief alle b lokken en pos t 
s tukken . Bovendien vele double t 
ten. Prijs f 1000,— In l i ch t ingen v. 
bezichtiging telefoon (070) 65 83 94. 

Stadspostzegels van Beverwi jk . 
Per serie ] 075, FDC ƒ 1,25. Echt 
gelopen s tukken / 0,25. Por tovr i je 
toezending H a n d e l a r e n g ro te ko r 
t ing. Bestel len bij C. L. Alders , 
Konings t raa t 140, Beverwi jk . Giro 
39 32 27. Telefoon (02510) 2 81 14. 

Israël , postfr., ful l - tab, bil l i jke 
prijzen. Vraag prijslijst. P. Nieu
wel ink, Veenbess t r aa t 768, Soest . 

FDC'S Neder l and El-30, Sur . El-10. 
J. Laman Tr ip , W. Beuke l s s t r aa t 
17, Ams te rdam, te l . (020) 94 60 09. 

Wie rui l t mijn oude pren tbr ie f -
k a a r t e n ? Ik wil ook mijn onge
b ru ik te b lokken en zegels van 
Ned. ruilen tegen p u n t s t e m p e l s . 
A H van Elk, Wi lhe lminas t r aa t 6, 
Beuningen (Gld.). Tel. (08897) 12 18. 

Aangeb. Postfris Ned . 87-89 f 9,25, 
b lokken van 4 ƒ 45,—; 84-86 ƒ 45,—. 
Keislair , Kos tve r lo rens t r . 99, Z a n d -
voort . Telefoon (02507) 24 06. 

Rul len; zend mij 100-500 versch . 
postzegels van D e n e m a r k e n , I J s 
land, F'inland, Noorwegen of Z w e 
den. U on tvangs t g e g a r a n d e e r d 
eenzelfde a a n t a l r e t o u r . S.v.p 
keuze landen opgeven . G. W. Heu-
smkveld , Capuci jnens t r . 33, Uden
hout. 

Van par t i cu l i e r wegens ve rhu iz ing 
ter o v e r n a m e D e n e m a r k e n , D.W. 
Groen land Yver t frs. 3800,—; F in 
land 2100,— , I J s l and 3700,— ; Noor 
wegen 3400,—, Zweden 4500,— incl . 
163/177 en 178/192. Vrijblijvend bod 
gevraagd onder n r . P H 722 aan 
Boom-Ruygrok N.V., H a a r l e m . 

Wie wil er spo r tboeken ru i l en 
tegen postzegels. B.v. a t le t iek , z.-
spor ten enz. (voor s tudie) . F. van 
Leeuwen, ie S c h e e p v a a r t s t r a a t 45, 
Hoek van Holland. 

E n g e l a n d : p.f.z.p. Alle F'os', Wtk. 
Se - tenen t , Var ië te i t en . Lijst op 
a a n v r a a g . Ned. boekjes 57 ƒ 1,75 
58 f 1,20, 59a ƒ 95,—, 60 f 20,— 61a 
ƒ 20,— (ƒ 0,40 por t i ) . F . Henderson , 
Rog. V. d. Weydens t r . 31. E indho -

Zend mij 50-100 groo t fo rmaa tzege l s 
Europa . Re tou r E u r o p a of Oost-
Eu ropa (Rusland, Polen, Romenia 
enz.). Re tou r Oos t -Europa . J . Hof-
meijer jr . , P a p e g a a i w e g 93, Apel 
doorn . 

G E V R A A G D 

Alle soor ten bunde l s , m a s s a w a a r , 
k i logoed door A. v. d. Heijden, 
Henge lo laan 1196, Den Haag . Tel. 
67 08 75. 

Te koop g e v r a a g d : p n n t s t e m p e l 
168 op alle v o o r k o m e n d e zegels 
( typen en t and ingen) , t evens op 
b r i even e n s t u k k e n . J . Rijksen, 
Li j s te rberg 7, R h e n e n . 

G e v r a a g d : P u n t s t e m p e l s op post-
bewijszegels en p o r t nr . 1 en 2. 
K le in ronds t empe l s op d iverse ze
gels. A. H. Bonefaas , Joh . G e r ad t s -
weg 132, H i lve r sum. Tel. (02150) 
5 48 08. 

Nede r l and . 100 versch . gr. f o rmaa t 
ƒ 6,—, 50 versch . Weldadigheid 
/ 5,—. Voor i ede re beste l ler gra t is 
1 St. nr . 529 N.V.P.H. + 1 st. nr . 
533 N.V.P.H. F r a n c o toez. na s tor
t ing op giro nr . 1161790 t .n.v. J . M. 
Dijk, Dr. O. Pos tmas t r . 16, Sneek . 

Bod gev raagd op E80, k leur b l auw 
op enve loppe missend en E87, 
k l eu r zwar t missend. Beide enve 
loppen voorz ien van eers te dagaf-
s t e m p e l m g . Br ieven aan Harold 
de Vries, F lo r i jn ruwe 50B, Maas
t r ich t . 

Gevraagd" P recance l s V.S. in pa r 
tijen J . W. van Wichen, Rijnstr . 
19, Woerden 

Te koop gevr.- P u n t - en kl . rond 
s tempels , los en op b r i even of 
k a a r t e n enz. Ook ru i len tegen Ned. 
6 Overzee , Israel , enz. P . van 
Al te ren , Amste l s t r . 13, Apeldoorn 
Tel (05760) 3 12 82 (na 19 u u r s.v.p ) 

G e v r a a g d : Zegels v a n de Oud-
Dui tse S ta t en , los of op brief. 
G a a r n e z ich tzending m e t prijs a a n : 
A. B. WiUekes, Ne t t e lhor s t s t r . 91, 
Den Haag. Tel. (070) 60 65 24. 

Ve rzame laa r v r a a g t voor s t empe l -
s tudie en p l aa t cons t ruc t i e zegels 
m aan ta l l en , zowel los als in pa 
ren, s t r ips , e tc . van de emissies 
1872 Wil lem I I I - 1876 ci j fer type en 
1891 h a n g e n d h a a r . T. Molenaar , 
Scheldehof 19, Almelo . 

Zoek op brief of k a a r t a f s t empe
l ingen van Nede r l andse schepen 
(K N S.M., K.P.M., Afnka- l i jnen , 
e n z ) , paquebo t s t empe l s , vóófila-
telie m e t gesch reven a a n d u i d i n g e n 
o m t r e n t v e r v o e r te wa te r , schui t -
b r ieven , enz. Ook een enke l s tuk 
IS w e l k o m . Wil kopen of ru i len 
voor w a t u zoekt . C. Bae r t , S c h a m -
m e n k a m p 51, Rot te rdam-23. 

WIJ zoeken voor d i rec t een jonge 
ac t i eve f i latel ist en z a k e n m a n als 
m e d e w e r k e r , om na een aan ta l 
j a r e n , doch ui ter l i jk na 5 j a a r 
onze zaak over te n e m e n . Moet de 
m o d e r n e ta len in woord en ge
schr i f t behee r sen . Alleen solide 
en k a p i t a a l k r a c h t i g e pe r sonen ko 
m e n in a a n m e r k i n g . G e h e i m h o u 
ding ve rzeke rd . Br i even o n d e r nr . 
P H 709 aan B o o m - R u y g r o k N.V., 
H a a r l e m . 

L 

N U Z I C H T B O E K J E S 
Nederland en O R (gebruikt/ongebruikt), West-Europa, 

Skandinavie (inclusief IJsland), USA, Zwitserland 
BILLIJK GEPRIJSD i i - FILATELISTISCHE FRANKERING i i 
Uw briefkaart (met referentie) voor PROEFZENDING naar 

OVERDUIN ZICHTZENDINGEN SOEST 
Ver! Kolonieweg 16 - Giro 385725 Ook verkoop op kantoori 

Eers te v luch t m 1924 n a a r Indie , 
Boesman n r s . B3b of B3c. Br . 
onder n r . PH-701, Boom-Ruygrok 
N.V., H a a r l e m . 

Bod gevraagd op nr . 1 van N e d e r 
land, onges t empe ld . Schelfhorst , 
Rohofs t raa t 82, Almelo . 

D I V E R S E N 

Verzamel t u V.N. en/of V.E.?? 
J a ? W o r d t d a n l id v a n de gespec 
Verenig ing op di t gebied. Sec re t a 
r i aa t : C. Spoe lman , I r i s s t r aa t 18, 
R i d d e r k e r k . Tel . (01804) 47 55. 

BUITENLAND 

K a r t o n n e n doos m e t circa IS.OO« 
ona fgeweek te zegels v a n overzee , 
onui tgezocht , r e m b o u r s , D.M. 20,—. 
H. Schmid t , D 4816 Sennes tad t , 
T a n n e n w e g 19a. Dui t se B o n d s r e p u 
bliek. 

Gra t i s prUslUst v a n zegels en 
FDC's v a n Zwi t se r l and , L i ech t en 
stein, Oostenr i jk en Va t i caan 
v r a a g t u a a n bij F. G. Huber , F ich-
tens t rasse 43 CH 9240, UZWIL, 
Zwi t se r l and . 

J a p a n . Postzegels 150 versch . f 5,-. 
50 Herdenk ingszege l s ƒ 5,-, 6 FDC 
f 5,-. Prijslijst g ra t i s . Yn. K a n a g a -
wa, 664 I t ami , Box 36, J a p a n 
(APHV). 

Te koop gevraagd- Belgische en 
L u x e m b u r g s e reeksen , nostgaaf 
K. Vaneynde , Alb Peeters le i 35, 
B-2180 K a l m t h o u t (België). 

Ru i l aanv raag . Nede r l andsch Ind ie , 
zegels en alle soo i t en br ieven , ook 
J a p a n s e beze t t ing wil ik rui len 
voor Bonds repub l i ek en Berli jn 
W Lindner , " 0 6231 Niede rnoch -
s tadt . B re s l aue r St rasse 7 Dui tse 
B o n d s i e p u b i e k 

Ruil gezocht v a n u i t de U.S.A. 
Zend 100-500 m o d e r n e g e b r u i k t e 
g roo t formaat -zege ls van Nede r l and 
en U o n t v a n g t hetzelfde aan ta l 
v a n U S A., Canada en Aus t ra l i ë . 
Cor re sponden t i e g raag in he t 
Engels . J a c k S te rn , 19923 Ashton , 
Detroi t , Michigan-48219, U.S.A. 

R u i l p a r t n e r in Hol land gezocht . 
Geef I ta l ië , Dui t s l and en F r a n k 
rijk. Basis Michel of Yver t . K u r t 
Hofmann , 6451 Dörn ighe im, H e r 
m a n n Lons St r . 3. 

V e r z a m e l a a r in Zuid-Wes t -Afr ika 
zoekt r u i l p a r t n e r in Hol land en 
voor de Overzeese gebieden Aan
geboden w o r d t Bonds repub l i ek 
Dui t s land en D.D.R., Zu id - en 
Zu id -wes t Afr ika , Z u id -Amer ika , 
Aus t ra l ië , ges t empe ld en onge
s tempeld . Cor re sponden t i e in Hol
lands , Dui ts of Engels . J. M. Hei-
m a n n , P.O. Box 5490, Windhoek , 
S.W.A. 10, Koch Str . K le in -Wind
hoek, South-West -Afr ica . 

Stadspostzegels 
D E N H E L D E R 

dubbele serie 1969 . 
FDC 1969 
dubbele serie 1970 . 
(Klem Duimpje) 
FDC 1970 

f 1,24 
. ƒ 1,24 

ƒ 0,80 

f 0,95 
Orders bij vooruitbetaling per 
giro of bankcheque, inclusief 

ƒ 0,40 port voor orders 
beneden f 10,— 

PESIE'S STADSPOST 
Kerkgracht 26-27 - Den Helder 

Telefoon (02230) 1 37 79 



LONDON STAMP EXCHANGE Ltd. 
5 Buckingham Street - LONDON, W.O. 2 

Prijslijst Gelegen 
Groot-Brittan 

1924 Bri t . Empire Exii ibition 
1925 Br i t . Empire Exhibition 
1935 Sliver Jubilee 
1940 Penny Post Centenary 
1948 Silver Wedding 
1948 Channel Islands Liberation 
1948 Olympic Games 
1949 U.P.U. 75th Anniversary 
1951 Festival of Britain 
1953 Coronation 
1957 Jubilee Jamboree 
1957 Parliamentary Conference 
1958 Br i t . Empire Games 
1960 General Letter Office Terc. 
1960 C.E.P.T. (Europa) 
1961 Post Office Savings Bank Cent. 
1961 C.E.P.T. (Europa) 
1961 Commonw. Parliamentary Conf 
1962 National Productivity Year 
1963 Freedom from Hunger 
1963 Paris Postal Conference 
1963 National Nature Week 
1963 International Lifeboat Conf. 
1963 Red Cross Centenary 
1963 Commonw. Pacific Cable 
1964 Shakespeare Festival 
1964 Geografical Congress 
1964 Botanical Congress 
1964 Forth Road Bridge 
1965 Winston Churchil l 
1965 700th Anniv. of Parliament 
1965 Salvation Army 
1965 Joseph Lister 
1965 Commonw. Arts Festival 
1965 Battle of Britain 
1965 Post Office Tower 
1965 20th Anniv. United Nations 
1965 I.T.U. Centenary 
1966 Robert Burns 
1966 Westminster Abbey 
1966 Landscapes 
1966 Wor ld Cup 
1966 Wor ld Cup Winners 
1966 Birds 
1966 Technology 
1966 Battle of Hastings 
1966 Christmas 
1967 E.F.T.A. 
1967 Flora 
1967 Paintings 
1967 Sir Francis Chichester 
1967 Discoveries 
1967 Christmas 
1968 Bridges 
1968 Anniversaries 
1968 Paintings 
1968 Christmas 
1969 Ships 
1969 Concorde 
1969 Anniversaries 
1969 Architecture 
1969 Prince of Wales 
1969 Gandhi Centenary 
1969 Post Office Technology 
1969 Christmas 
1970 Architecture 

heidszegels 
nië 

serie c 
gewoon 
22,50 
75,— 

6.15 
6.75 

52,50 
2.50 
2,50 
3,50 
1.75 

2 0 . -
8 . -
2.75 
6,50 

12,25 
9,— 
5.50 
2,— 
5,50 
5,50 
4.50 
1.75 
1.75 
7,— 
7,25 
5,— 

1 0 , - ( 5 ) 
6,75 
7.— 
2 . -
2.— 
3 . - ( 2 ) 
3,25 
1.80 
2.50 
5 . -
1.35 
2.20 
2,75 
2,25 
2.50(2) 
3 . -
1.60 
0,50 
1.50 
2.50 
2,50 
1.25 
1.75 
2.75 

— 
— 
__ 
__ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Bestellingen en alle co 
H. Dekker - Johan 

ngebruikt 
fosfor 

— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
26,— 
22.— 
5.— 
5,— 

26,— 
26.— 
15.— 
17 , - (4 ) 
22,50 
24,— 

5,50 
4,50 
2,50(1) 
6,50 
3,25 
5,50 
7.50 
1.50 
3,50 
9,— 
3,50 
2,65(1) 
4 ,— 
2,— 

— 
1,75 
3 . -
3,— 
3,— 
2,— 
2.75 
2,25 
1,25 
2.85 
1,60 
2.75 
2,50 
2,50 
1,60 
2,60 
1.60 
2,75 
2,25 
2,— 
0,85 
2,— 
1,25 
2,— 

Prijsverlaging 

Door het vri jkomen van voorraden van speculanten waren wi j 
vele gelegenheidsseries in prijs te verlagen! 

Speciale aanbiedingen 

Groot-Br i t tannië: 

1913 King George V, 8 d (S.G. 390; Yvert 149), gebruikt 
9 d (S.G. 392; Yvert 150). gebruikt 
9 d (S.G. 393a; Yver t 150A). gebruikt 

10 d (S.G. 394; Yvert 151), gebruikt 
1948 King George VI . £ 1.- (S.G. 478b; Yvert 245). ongebruikt 

idem. gebruikt 
1951 King George VI . 10$ (S.G. 511 ; Yvert 258), ongebruikt 

£ 1.- (S.G. 512; Yvert 259), ongebruikt 
1955 Queen Elizabeth II, 2/6, 5/-, 10/- en £ 1. - , watermerk 

St. Edward's Crown, (S.G. 536/539; 
Yvert 283/286), ongebruikt 

1969 2/6, 5/-, 10/- en £ 1.- , huidige frankeerzegels 

Postzegelboekjes: 

1969 Complete „jaargang" geïllustreerde boekjes (13 stuks) 
Filatelistisch „Kookboekje" 

1969 Speciale envelop ter herdenking eerste vlucht 
Engeland-Australië 

Luchtpostbladen: 

gewoon 
Prince of Wales, 1969 
Christmas, 1969 (3 stuks) 
Trinidad 1851, 1 d (S.G. 3; Yvert 3), 20 stuks ongebruikt 
Nieuw Zeeland 1858. 2 d (S.G. 10; Yver t 9). gebruikt paar 
Duitsland 1924, luchtpost 200 Pf. en 300 Pf. (Yvert 25 en 26), 
ongebruikt met plakker 

Veilingen 

in staat 

4,50 
3,— 
8,50 
4,50 

25,70 
17,— 
25,— 
42,50 

185,— 
2 1 , — 

43,50 
1 1 . — 

6,50 

0.50 
0,70 
2,— 

180,— 
170.— 

75,— 

Ook in Nederland kunt u meebieden op de veilingen, die regelmatig 
door London Stamp Exchange in Engeland worden gehouden. Voor f 2,50 
bent u een jaar lang verzekerd van toezending van de veilingcatalogi. 

Nieuwtjesdienst 

Nadere inlichtingen over onze „ N e w Issue Service" worden u 
zoek toegezonden. 

rrespondentie te richten aan het nieuwe adres: 
Jongkindstraat 171 

op ver-

- Amsterdam 17 - Tel. (020) 15 61 97 



ßwo HET GROTE l'̂ '̂ '̂ ""J ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen donkerblauwe stempelband 
uitgevoerd in goud en blauw Prima papier 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
cliches Gewicht 2'/2 kg Prijs ƒ16 — 
Idem alleen NEDERLAND ƒ10 50 

[Syo 

• aai» 
Skandinavia 

[Syo LANDEN ALBUMS 
Indonesia ƒ 10,— 
België „ 25,— 
Luxemburg ,, 17,50 
Frankrijk „ 25,— 
Monaco ,,20 — 
Groot-Brittannie ,,15,— 
Ierland „12 50 
Spanje I (tot 1945) , 20,— 
Spanje II (na 1945) „ 2 0 — 
Italië „ 25,— 
Vaticaan ,, 15,— 
Duitsland I (tot 19«) „ 20,— 
Duitsland II (na 1945) „25,— 
Oostenrijk „ 25,— 
Zwitserland „ 22,50 
Denemarken „ 15,— 
Noorwegen ,, 15,— 
IJsland „15,— 
Zweden ,,15 — 
Finland ,, 15,— 
Skandinavie „ 50,— 
Europa (met Nato, enz) ,,17 50 
Formaat 23 x 271/2 cm 
United Nations „ 10,— 
Rotary „ 10,— 
ALLE ALBUMS INCL SUPPLEMENT 1968 
BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste I Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen 

GROOT FORMAAT 341/2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN 
alleen NEDERLAND, 
BELGIË/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ 15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor 6 enveloppen) bestelnr 
2-delig (voor 4 enveloppen) 
1-delig (voor grote stukken) 

G3 
G2 
G l 

Per stuk ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen Opschrift FIRST 
DAY COVERS Prijs ƒ10 — 
Extra losse mappen 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr K 2 
1-delig (voor grote stukken) K 1 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D y W O DEVENTER 

rondzendingen van de beste soort 
Mijn zendingen waren bekend tot 1962 Door vele klanten geprezen 
als het beste dat ze op dit gebied kenden In 1962 moest ik wegens 
te veel ander werk tijdelijk stoppen met de postzegels 
Dit rondzendverkeer (in sommige gevallen is het ook een zichtzend-
bedrijf) verrijst nu verjongd en mooier dan ooit als een fenix uit zijn 
as of liever uit de ongeordendheid van vele honderdduizenden 
gemiddeld zeer hoogwaardige zegels of series die steeds afkom
stig zijn uit de mooiste en nooit goedkope verzamelingen van 
letterlijk de hele wereld die samen mijn ouderwets grote voorraad 
van de hele wereld vormen Geen massagoed geen rommel juist 
die zegels die in elke verzameling groot of klein passen 
En het OVERZEE-deel daaruit ligt nu voor u klaar in honderden 
grote boekjes vooral sterk in de eerstvolgende gebieden waarop ik 
me altijd al concentreerde 
LATIJNS AMERIKA 

FRANSE KOLONIËN 

ENGELSE KOLONIËN 

zeer mooi en enorm uitgebreid elk land 
aparte zendingen Waar vind men dat zo ' 
deze moet men zien om het te geloven 
Prachtig Ingedeeld per gebied Voor ELKE 
verzamelaar geschikt Duizenden van die 
leuke goedkope zegeltjes maar ook vele 
honderden topzegels Zoekt u GRANDE 
SERIE BASTILLE? Of een enorme keus uit 
Vathy Port Said of noem maar op Ook 
voor de meest gevorderde verzamelaar keus 
te over 
Ik heb er nooit veel over gepraat maar de 
opbouw ging door Wilt u werkelijk goede 
en redelijk geprijsde rondzendingen Engelse 
Kolomen? Ik heb ze voor u 

Al het OVERZEE is klaar dus ook Japan, China Siam Ethiopië, 
Liberia Egypte, Philippinen, U S A en Israel Ook natuurlijk de 
Franse, Portugese, Spaanse en Italiaanse Kolomen 

Het sterkst zijn deze zendingen haast altijd in het klassieke tot en 
met de tweede wereldoorlog Sommige landen worden zwakker na 
1950 En na 1960 heb ik helemaal mets Weinig postfris zonder 
plakker Boekjes met geschikt voor motiefverzamelaars (deze 
mogen hier wel komen zoeken) 

Voor wie geen tijd heeft GOEDE en uitgebreide zendingen te 
bekijken doch wel zijn verzameling wil aanvullen met kostbare 
soorten, heb ik lijsten gemaakt van de zegels en series met een 
waarde die tien gulden te boven gaat Serieuze kopers zullen deze 
lijsten na opgave van het gewenste gebied ontvangen 

Het gaat om vaak zeer kostbare zendingen die steeds aangetekend 
en stevig verpakt moeten kunnen worden verzonden Heenporto 
voor mijn rekening retourporto voor rekening van de klant die 
speciaal voor dat doel een voldoende korting op het bedrag van 
zijn aankoop ontvangt 

Aan het klaarmaken van mijn uiterst belangrijke EUROPA-zendingen 
wordt full speed gewerkt Indien u rekent op enige vertraging kunt 
u toch nu reeds de zendingen en de lijsten van de topzegels aan
vragen van Turkije, Griekenland Italië (etc), Spanje Portugal, 
Malta Gibraltar 

Meldt u zich a u b met volledige opgave verzamelgebieden en liefst 
met een eenvoudige referentie (bijv bij welke vereniging aangeslo
ten) Schriftelijk of telefonisch 

FRED. H. WILLEMS 
Graaf van Burenstraat 59 - Tel (05700) 1 28 00 - Deventer 



PATENTO INSTEEKALBUMS 
Deze albums zijn ideaal voor 
de verzamelaar die hoge eisen stelt. 
Doordat de stroken bovenaan 
3 mm zijn omgevouwen blijven 
de zegels beter op hun plaats zitten. 
De kunstlederen band met 
goudopdruk is in vijf kleuren 
verkrijgbaar. 

Indien op de rug een * is ingedrukt 
geeft dit aan dat de insteekboeken 
met een middenscheiding zijn 
gemaakt. 

333 333 
8 bladen 22 x 16 cm 
f 3.90 

555 
8 bladen 31 x23cm 
f 5,90 

666 
8 bladen 31 x 23 cm 
f 6,50 

777 
16 bladen 31x23 cm 
f 9.90 

Bij de postzegelhandel zijn er nog 20 andere Importa insteekalbumä te verkrijgen. Op aanvraag zenden 
wij u gaarne onze prijscourant. 

IMPORTA N.V. POSTBUS 390 DELFT IMPORTA 


