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Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 22 09 01 

(prive Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 

telefoon (023) 24 49 83, b g g (020) 12 31 23 

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 LOSSE 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. 

Postzegelhandel 
„ t RAEDTHUYS" 
(eig. J. D. Muis) 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 22 09 01, b g g 12 31 23 

heeft voor u eén van de grootste postzegelvoorraden van Neder
land, ruim honderd grote dikke winkelboeken vol tegen normale 
prijzen O a 

Nederland en O.G. Gebruikt vrgwel alles aanwezig zelfs V/2 et 3-gaats rol-
tanding luchtp Curagao en Suriname Alle weldadigheidsuitgiften voorradig 
West-Europa o a grote stock Duitsland, FrankrIJlt, Zwitserland, Italië, Vatl-
caan, Zweden, IJsland enz enz Prijzen m het algemeen 50 et per Yvert-
franc Ie pi 10% minder 
Oost-Europa: grote voorraad vooral Rusland en Hongarije (veel ongetand) 
in het algemeen 40 et p Vvert-frane behalve nieuwe uitgiften 
Eng Kol. 9 winkelboeken vol hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth 
AzIS: alle landen veel Japan, Yemen enz enz 
Zuld-Amerlka: grote stoek van alle landen veel luehtpost 
Afrika: alle landen ook de nieuwe staten 
Israël' grote stoek in het algemeen 50% Benco ook Ie dag-env 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POSTZ. 
op POSTZ , SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES, VER EUROPA. 

Onlangs aangekoeht een zeer grote luchtpostcolleetie 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 heerlijke 
kop koffie of een glaasje frisdrank Mancolijsten worden omgaand m ieder 
geval binnen 14 dagen behandeld Donderdag s gesloten 

NU ZICHTBOEKJESÜ 
Zelfbediening thuis Geen wachten maar op uw tijd en plaats prettig aan 
vullen 
VOORDELEN BESLIST BILLIJKE PRIJZEN filatelistische frankermq 
NED EN O R (gebruikt/ongebruikt) WEST-EUROPA SKANDINAVIË (mei 
IJSLAND) USA ZW ÎTSERLAND 
Vraagt PROEFZENDING 
OVERDUIN ZICHTZENDINGEN SOEST VERL KOLONIEWEG 16 J 

M A X . KAARTEN EN GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Nederland Osaka p st v 2 krt 2,35, Zomerz eigen krt met st Keukenhof 
3,25 serie van 5 krt 4,— Bi)z St Keukenhof, Metriek Stelsel, 60 jr Scouting op 
sp env en sp krt p st 1,25 60 jr Scouting ook op max krt Ant nr 258 6,50 
Suriname Pasen op 5 krt 7,50 AMS op 1 krt (eigen ontwerp) 2,25 op 2 foto s 
scholen 3.— 

P O S T en ZEGEL, Dorpsstraat 13, Abbekerk. Te l . (02298) 278. 

30e veiling: 
Medio mei 1970 

Voor de 31 e veiling in juni leunt u 
nog inzenden tot 15 mei 1970 

Ontvangt u onze rijk geïllustreerde 
veilingcatalogus nog niet? Een brief-
kaartje volstaat om u te verzekeren 
van regelmatige toezending. 

GRATIS!! 

POSTZEGELVEILING 
't Oosten 

INDONESIA nog voordeliger ! ! 
Want m onze prijslijsten vindt u ongeveer 40 compl 
postfrisse series zelfs geheel gratis aangeboden 
Naast Indonesia nog ruim 2000 aanbiedingen van 
Nederland, Curagao/Ned Antillen, Suriname, Nw-
Guinea, zowel postfris als gestempeld 
Voorts de FDC's van Nederland, Ned Ant, Surina
me en Indonesia 
Tenslotte zijn we nog altijd het voordeligst met 
GROOT-FORMAAT en MOTIEF-samenstellmgen 
Vraagt dus onze gratis prijslijsten 
J. BIJLSMA - Schimmelpennincklaan 3 - ZUTPHEN 
Telefoon (05750) 3311 Giro 927678 

Perikweg 27 - Easchede - Tel. (05420) 18824 

Met mijn advertenties in de vorige nummers heb ik getracht u een 
indruk te geven van hetgeen ik heb aan te bieden Veel daarvan is 
meervoudig aanwezig en het loont zeker de moeite deze aanbiedingen 
nog eens te bekijken en mij bij interesse aan te vragen. 

Ik beschik over een groot aantal fraaie collecties, partijen en een on
noembaar aantal zeldzame zegels van zeer vele landen en gebieden, 
welke ik tegen redelijke prijzen wil verkopen. Ook voor ruiltrans-
acties en in aankoop van goede objecten ben ik altijd geïnteresseerd 
S.v.p. echter geen mancolijsten van goedkope zegels of series, daar de 
behandeling hiervan teveel tijd kost t o v . de opbrengst Voor dit 
kleine genre bent u in de kiosk Stationsstraat hoek Morsesingel elke 
zaterdag echter hartelijk welkom. 

De Leidse Postzegel beurs J. Spijker 
Verdistraat 133 Leiden Tel (01710) 2 68 84 na 18 00 uur 



BELT U EVEN? 
Of ZENDT OMGMND 'N KAARTJE, U BENT DAN VERZEKERD VAN VELE AVONDEN GEZELLIG SORTEERGENOTI VÉÉL AVONTUUR MET 
MOOIE VONDSTEN I 

„De inhoud heeft ten volle aan mijn verv/achtingen beantwoord, in uw adver
tentie stond geen woord te veel ' " B W te Arnhem 
„ wat u mi| stuurde is mij uitstekend bevallen'" ] 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 Waddmxveen 
„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-Gedenkzegels der Duitse 
Bundespost, geheel ongesorteerd, een pracht en n jk sortiment voor slechts f 18,95, 
ook deze voorraad is zéér beperkt 

ZOJUIST O N T V A N G E N : Onuitgezochte kilos SCHOTLAND SUPER (Engeland met enorm veel Schotse en andere Regionals) Het abnormaal hoge aantal Groot
formaat-Gedenkzegels valt onmiddellijk op' Vele 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 + fl .SO porto Per % kilo fSOO gram) slechts f 16,90 -|- f 1,50 porto 

Vele verzamelaars on tdek ten dat ' t geld nog op s t raat l ig t , als men de st raat maar wee t ! Ons Engels kilowaar z i t nl. stikvol met fosforzegels, waarvan 
sommige f 'i.SO t o t f 18,— per stuk genoteerd staan. (Zie betref fende rub r iek sinds februar i in d i t blad). 
Yi k i lo Engeland, eno rm g r o o t aantal, zeer modern . Slechts f 12,50 + f 1,50 po r to . 1 k i lo Engeland „Super", geweldigi Slechts f 29, f- 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 Wetdadigheidsiegels zitten er i n ' 
ALLES M O E T WEG, DE BALKEN KRAKEN 1 
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 f 13.95 4- f 1,50 porto per droomkilo van ruim 6000 (zesduizend*") exemplaren Bestel omgaand dan 
bent u verzekerd van vele avonden gezellig sorteergenot met mooie vondsten' 

W I J 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 pnjs 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 slechts per persoon: 
1 kilo NEDERLAND, Missiezegels, met veel bijzondere zegels, veel wel

dadigheid f 13,95 
/ , kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Veel landen, veel 

avontuur, alles door elkaar, dus zoeken maar' f 12,50 
1 kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Idem vele landen, 

veel avontuur f 24,50 
% kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels i± 6250 zegels) f 21,50 
% kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 12 500 zegels) r42,50 
Yx kilo CANADA, kantoorpost, modern' Met grootformaat' f 12,50 
Y2 kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n rijk sortiment met veel grootfor

maat zegels' 'n Koopje f 12,50 

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

Yi kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat ƒ 12.50 
Y2 kilo NOORD-IERLAND, zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met 

heel erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 12,50 
Y2 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 k 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! 

DÈ AANBIEDING VAN DE MAAND 
500 VERSCHILLENDE RUIMTEVAARTt ENORME Y/AARDE f SLECHTS F 79,50 
1000 VERSCHILLENDE RUSLAND f GIGANTISCHE WAARDEI SLECHTS F89.— 
RUSLAND jaargang 1968 compleet, 133 zegels en 4 Gedenkblocks, hcht gestempeld Yvertwaarde ruim 90 f re Slechts f27,50 
IDEM, laargang 1967 compleet, 131 zegels en 5 gedenkblocks f27,50 500 INDONESIË, pracht collectie, bijna compleet' Slechts f 45 ,—' 
100 IISLAND, zeer moeilijk te krijgen, enorme waarde, slechts f57 ,— 
NIEUW-GUINEA 1956 Lepraserie licht gestempeld f6,35 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 f 5.50, 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 f 2,65 

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

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

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

NED ANTILLEN, CURAQAO en SURINAME» Elke partij heeft 
minstens een cataloguswaarde van f125,— De winkelwaarde 
zou terecht f 110,— moeten bedragen maar u betaalt slechts f45 ,— 

1100 NEDERLAND-NED INDIE-INDONESIË - NIEUW GUINEA-
NED ANTILLEN - CURACAO en SURINAME iets geweldigs' 
Uw album is meteen gevuld, RUIM f 250,— cataloguswaarde 
WINKELWAARDE f200,— Bij ons slechts f 99 ,— 

DROOMPARTIJ ruim 500 louter en alleen 
motiefzegels. ruimtevaart, sport, bloe
men, dieren, vlinders, torren, kevers, 
olifanten, vissen enz Bijzonder grote 
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 Winkelprijs 
f 5 . — Alles bij elkaar slechts 

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

rui l , handel, boekjes plakken enz enz 
U kunt er werkelijk alle kanten 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-

f 27.50 t,gp p^,j5 pg^ JQQJ ^y pQg f 12,95 

500 AMERIKAANSE GELEGENHEIDSZE-
GELS Voor de vuist weg afgeteld door 
ons U vindt het mooiste goed in deze 

r -1^ 9Q partijen, veel nieuwe soorten erbij Ze 
gaan weg voor slechts f 16,95 

300 ENGELSE GROOTFORMAATZEGELS 
der laatste jaren in vele soorten, waar

bij v- l̂e 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 f30 ,— 

2000 INDONESIË (Tweeduizend) voor de 
hand afgeteld, veel ongebruikt w o de 
meest waardevolle soorten, op catato-
guswaarde werd niet gelet (door leken 
afgeteld) U vindt de meest dure soor
ten in 'n grote verscheidenheid' Be
slist 'n gelegenheidskoopje voor f39 ,— 

HEEFT V 'JV POSTZEGELMANIE? 
P o s t z e g e l h a n d e l H . F I O R A N I DAIS MET SPOED NAAR FIORANU 

P O S T O R D E R A D R E S : (vooruitbet. of rembourszending) J. W. Fnsostraat 48, ZOETERMEER. Tel.- (01790) 52 33 

Portokosten ex t ra Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes Postgiro41511 t.n.v. I.J. Mark 
te Zoeterndeer 
A F H A A L A D R E S S E N : 'W i j nemen bundel- en massawaar in betaling. Vraag inkoopli jst. 
„F lopost" , Woestduinstraat 109, Amsterdam-W. Tel. 15 24 55. MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 6816 78 
MARK, J. W. Fnsostraat 48, Zoetermeer 



ZICHT-
ZENDINGEN 
EUROPA 
NEDERLAND en O R zovi/el 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 vóór 
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 DDR 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, OOSTENRIJK 
voor 1945 hoofdzakelijk gebruikt na 1345 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 aanwezig, 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 wo 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 , PERZIË, 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 , 
een briefkaartje met naam en adres en u ontvangt deze PRIJS
LIJST gratis 
Korting zowel voor prijslijst als zichtzendingen, bij uitname van 
van ƒ30,— 5 % , ƒ50,— 10%, ƒ100,— 15%, ƒ1000,— 20%, 

POSTZEGELHANDEL 
OLYMPIADE 
G L VAN TOOR 
BINNENWEG 13 - LOENERSLOOT - HOLLAND 
TELEFOON (02949) 377 

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 

in de verenigingscontributie begrenen 
Voor met-aangeslotenen 

(bij vooruitbetaling aan de penningmeester) 
franco per post per jaar f 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 
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Ged Oudegracht 138, Haarlem, telefoon (023) 31 92 15 (5 lijnen) 
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No. 4 

ZWOLLE 1970 
Er zijn heel wat goede redenen om u 

voor te bereiden op de nationale post
zegeltentoonstelling die dit jaar in 
Zwolle zal worden gehouden. Vereni
gingsbestuurders, Bondsbestuurders, 
juryleden, inzenders en handelaren 
behoeven er niet eens over te denken 
of ze wel zullen gaan. Zij zijn de trouwe 
pelgrims naar het jaarlijkse mekka der 
filatelie. 

Het gaat er maar om of zij de achter
ban warm kunnen krijgen voor een uit
stapje naar Zwolle, waar behalve f ilate-
listische geneugten ook zoveel andere 
dingen te beleven zijn. 

Als u er nog nooit geweest bent, een 
reden temeer om er nu een kijkje te ne
men met een uitstekend excuus: de 
postzegeltentoonstelling. Wellicht is 
het niet meteen tot u doorgedrongen 
dat de tentoonstelling gehouden wordt 
in het Pinksterweekeinde, dat dit jaar 
bijzonder vroeg valt. Ook dat is een 
goede reden om er eens uit te trekken 
en behalve de tentoonstelling ook de 
omgeving van Zwolle in lentetooi te 
verkennen. Twee bustochten staan 
voor de liefhebbers op het programma. 

Tot nu toe hebben we nog niet eens 
de voornaamste reden opgenoemd: de 
postzegels, die in grote verscheiden
heid te zien zullen zijn in de kaders en 
te koop zullen zijn bij de handelaren. 
„Iedereen" zal er weer zijn en „ieder
een" zal u missen als u er niet bij bent. 

NOGMAALS STADSPOST 
Er zijn postzegelhandelaren die geen 

stadspostzegels verkopen en er zijn 
handelaren die dat wel doen. Er zijn 
filatelistische bladen die geen berich
ten opnemen over stadsposten en er 
zijn bladen die dat wel doen. Nu blijkt 
er zowel onder handelaren als verza
melaars de misvatting te bestaan dat je 
iets wat je nog niet op zijn juiste waar
de kunt schatten, uit de wereld kunt 
helpen door er over te zwijgen. Enke
len gaan zelfs zover dat ze een boycot 
van de stadspostzegels, die ze in 
eigen kring niet hebben kunnen be
werkstelligen, aan anderen willen op
dringen. 

Wij hebben duidelijk uitgesproken 
dat stadspostzegels naar onze mening 
geen postzegels zijn, maar wij zouden 
niet willen zeggen dat ze niet verza-
melwaardigzijn. 

Het Maandblad is er niet om de ver
zamelaars iets te verbieden of om iets 
aan te prijzen, maar alleen om voor
lichting te geven over wat er aan de 
markt komt. Zolang er geen sprake is 
van verkeerde praktijken vellen wij 
geen oordeel. Als iemand stadspost
zegels uitgeeft zonder er een stadspos-
terij op na te houden en er alleen op 
uit is om argeloze verzamelaars geld 
uit de zak te kloppen, dan vindt hij ons 
op zijn weg. 

Men kan het leuk vinden of niet, 
maar de stadspost bestaat en functio
neert. Ze laat zich voor haar diensten 

betalen en geeft kwitanties uit in de 
vorm van zegels. En al is er misbruik 
gemaakt van de verzamelzucht, zodra 
de rage is uitgewoed en de stadsposten 
aan normale verhoudingen van vraag 
en aanbod zijn gewend, zullen er ver
zamelaars zijn die een boeiende col
lectie van de stadsposterij in Neder
land kunnen laten zien. 

DUUR EN ZELDZAAM 
Om en nabij een miljoen gulden 

heeft 's-werelds zeldzaamste postzegel 
— de 1 cent zwart op karmijn van Brits 
Guyana — opgebracht. Ongeveer 
anderhalf miljoen bracht de rest van 
de „Great"-collectie BritsGuyana twee 
dagen later in Londen op. De veilingen 
van Robert A. Siegel (New York) en 
Robson Lowe (Londen) maakten drie-
eneenhalf miljoen voor een collectie 
waarvan de grondslag in 1940 werd 
gelegd. In dat jaar betaalde de Austra
liër Frederick T. Small, uit Fort Lauder
dale in Florida rond f 180.000 voor de 
uniekei-centzegel. Hij verwierf ook de 
befaamde Brits-Guyanacollecties van 
senator Ackerman en van kolonel 
Edward Howland Robinson Green. 

De nieuwe eigenaar is niet bekend. 
De zegel is gekocht door een groep 
beleggers, die er verstandig aan zal 
doen dit „pronkjuweel" op belangrijke 
tentoonstellingen te laten zien. Ai was 
het alleen maar om te zorgen dat hun 
kostbare bezit niet in het vergeetboek 
raakt. 
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BEVRIJDING 
1940-1945 door J. C. MEIJER, 

lid van de vereniging „De Beeldfilatelist" 

19HhRRI|7IND45 

Eerste zegel na 5 mei 1945 

Aan de hand van nieuwe postzegels die 
de laatste maanden zijn verschenen kan men 
merken dat de postadministraties in diverse 
landen aandacht besteden aan de bevrijding 
van het juk der nazi's, vijfentwintig jaar 
geleden. Dit feit is, of zal, in de meeste 
voormalige bezette gebieden filatelistisch 
worden gevierd. Al deze landen hebben de 
wrede en meedogenloze bezetting van het 
Duitse nationaal-socialisme ondervonden. 

Bij het verzamelen van postzegels die 
betrekking hebben op de gebeurtenissen 
van de jaren 1939-1945, bemerkt men dat de 
nazi's in alle bezette landen van Europa 
dezelfde methoden gebruikten: terreur, ver
volging, moord en zo meer. 

Eigenlijk is het vanzelfsprekend dat de 
posterijen van deze landen zegels hebben 
uitgegeven die de bevrijding als motief 
hebben. Ook nu weer, vijfentwintig jaar na 
de bevrijding, herinneren postzegels aan de 
maanden, weken en dagen vol spanning die 
voorafgingen aan het bevrijden van een stad, 
een provincie of een land. 

Wanneer men zich de moeite geeft een 
goede beschrijvende catalogus door te ne
men — bijvoorbeeld een Duitse Michel of 
een Zwitserse Zumstein — en een lijst 
opstelt van zegels die de bevrijding 1944/ 
1945 als motief hebben, dan komt men tot 
de slotsom dat deze belangrijke gebeurte
nis in de geschiedenis van de vroegere 
bezette landen verschillende malen op post
zegels is herdacht. Een geïnteresseerde 
verzamelaar, die er bovendien in slaagt een 
aantal filatelistische stukken — in de vorm 
van bevrijdingsstempels op hele stukken — 
te bemachtigen, kan van dit onderwerp een 
aardig filatelistisch geheel maken. 

De bevrijdingsperiode geeft soms opdruk
ken en provisorische zegels te zien. Veel 
werd verwoest, grondstoffen waren schaars 
en moderne technische hulpmiddelen ston-
f'er de posterijen en de postzegeldrukkers 
veelal niet ter beschikking, zodat men de 
kans heeft uit filatelistisch oogpunt interes
sante vondsten te kunnen inlassen. 

De bevrijding van Europa werd zowel van 
het westen en zuiden als van het oosten 
van ons werelddeel uit bewerkstelligd. 

POLEN 
Op 1 februari 1945 verscheen in Polen 

een serie van tien provisorische opdrukken. 
De opdruk vermeldt steeds een Poolse stad, 
met de dag van de bevrijding. Het opdruk

ken gebeurde met blauwe inkt op een rode 
zegel. Men kan deze opdrukken beschou
wen als een aankondiging van de bevrijding 
(afbeelding 1). 

;945 Yvert 439 

Na deze provisorische opdrukken, die een 
tastbare illustratie vormen van de historische 
feiten, komen er enkele series postzegels 
die verschillende facetten van de herwonnen 
vrijheid laten zien. Uit de serie ,,Strijd en 
martelaren van het Poolse volk 1939-1945" 
uit 1964 beelden we een zegel af met een 
schilderij van de slag bij Studzianki in 
augustus 1944 (afbeelding 2). 

Ï964 Yvert 1393 

1964 Gelegenheidstempel op Yvert 1290 
(1963) 

Al eerder, in 1954, werd voor deze slag 
een tweetal zegels uitgegeven, terwijl men 
de naam Studzianki ook op een poststempel 
terugvindt (afbeelding 3). Poolse tanks van 
het in de Sovjet-Unie gevormde korps 
,,Westerplatte" trekken zegevierend over 
het hakenkruis westwaarts. De naam Wes-
terplatte herinnert aan een plateau waar de 
Poolse troepen in 1939 heftige tegenstand 
boden aan de Duitse aanvallers. Studzianki 
is een symbool voor de bevrijding van het 
Poolse volk. 

Warschau, de door de oorlog zo zwaar 
geteisterde Poolse hoofdstad, komt enkele 
malen voor op een bevrijdingszegel, bijvoor
beeld in 1955 ter gelegenheid van de tiende 
verjaardag van de bevrijding (afbeelding 4). 
De zegel toont het stadswapen ,,Sirene" 
van Warschau, getooid met een feestelijke 
sjerp. 

r955 Yvert 793 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Van Tsjechoslowakije kiezen we een zegel 

die de bevrijding van een politieke ge
vangene voorstelt (afbeelding 5). De ge
vangene staat met gebalde vuist voor de 
ruïnes van het bevrijde land. Deze post
zegel is uitgegeven voor de strijd tegen het 
fascisme en voor de herdenking van de 
bevrijding der politieke gevangenen. 

)952 Yvert 632 
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JOEGOSLAVIË 
Een land waarvan verschillende postzegels 

de strijd tegen de nazi's in beeld brengen 
is Joegoslavië, Dat is niet zo verwonderlijk 
als men bedenkt dat van de bevolking van 
dit land ongeveer tien percent is omgeko
men in de oorlog. De gehele oorlogstijd 
door hebben ondergrondse verzetsorgani
saties hier verbitterd tegen de Duitse be
zetters gevochten. Het waren de onder
grondse strijders die op 20 oktober 1944 de 
hoofdstad Belgrado in samenwerking met 
de Russen bevrijdden (afbeelding 6). 

1945 Yvert 419 

De zegel waarop dit feit werd herdacht 
verscheen op 20 oktober 1945, één jaar na 
de bevrijding. Op 20 oktober 1969, vijfen
twintig jaar later, is daarvoor weer een 
zegel uitgegeven. Het is de eerste waarde 
uit een serie van zes; voor elk der zes 
hoofdsteden van de zes republieken, die 
samen de federatieve Joegoslavische repu
bliek vormen, een zegel. Typerend voor de 
geschiedenis van dit land tijdens de tweede 
wereldoorlog is afbeelding 7. 

1963 Yvert 960 

De linkerzijde van deze zegel was als 
ontwerp bestemd voor een postzegel van 
het eigen bevrijdingsleger in 1944: een 
partizaan, met geweer en vlag — hoe kon 
het anders in die tijd? Het ontwerp kwam 
tot uitvoering in het jaar 1963 toen herdacht 
werd dat in november 1943 in de plaats 
Jajce de ,,Raad voor de bevrijding van Joe
goslavië" bijeenkwam. Op de rechterzijde 
van de zegel ziet men de historische datum 
van de herdenking, die beschouwd wordt 
als de stichtingsdatum van deze volksrepu
bliek. 

BULGARIJE en ROEMENIË 
De politiek speelt een belangrijke rol bij 

dit onderwerp. De zegeluitgaven van enkele 
Oosteuropese landen zijn hiervan een spre
kend voorbeeld. Bijvoorbeeld de zegels van 
Bulgarije en van Roemenië, twee landen die 
aanvankelijk voor Duitsland kozen. De Sov-
letrussische offensieven van 1944 brengen 
deze landen in moeilijkheden. Regerings
wisselingen, die aan de bevrijding vooraf 
gingen, werkten er aan mee dat in deze 
landen postzegels verschenen waarop de 
komst van de Russen wordt gezien als een 
bevrijding. Op een zegel van Roemenië 
(afbeelding 8) ziet men een Roemeense 
landbouwer wiens ketenen verbroken zijn. 

J945 Yvert 859 

Verbroken boeien vormen een dankbare 
verbeelding van verkregen vrijheid en men 
kan dit motief op postzegels van verschil
lende landen vinden. Een zegel van Bulga
rije (afbeelding 9) toont ook bevrijde han
den, juichend omhooggeheven door een 
jongeman. 

r945 Yvert 449 

Een Sovjetrussische serie ter herdenking 
van de bevrijding van Bulgarije laat onder 
meer zien hoe hartelijk de bevrijders in de 
hoofdstad van Sofia moeten zijn ontvangen. 
Men kan moeilijk tot een andere slotsom 
komen als men de zegel bekijkt waarop een 
Bulgaarse vrouw een Russische soldaat 
omhelst (afbeelding 10). 

1944 Sofia omhelst de Russen 

SOVJET-UNIE 
Als men de moeite neemt in de catalogus 

de Russische zegels na te gaan dan blijkt 
het dat er talrijke postzegels zijn die in het 
kader van de herdenking der bevrijding een 
plaats kunnen vinden. Het zijn doorgaans 
zegels uitgegeven voor de bevrijding van 
landen of steden die na de tweede wereld
oorlog in de Sovjetrussische invloedssfeer 
zijn gebleven. Maar ook voor eigen steden 
die heroverd en bevrijd werden, alsook voor 
oorlogshelden zijn Sovjetrussische zegels 
verschenen. 

GRIEKENLAND 
Griekenland werd in het najaar van 1944 

door Britse troepen bevrijd, voor welk wa
penfeit vorig jaar een serie van drie her
denkingszegels is verschenen. Uit deze 
reeks beelden we af de symbolische com
positie van de godin Athena, bescherm
vrouwe van de stad Athene (afbeelding 11). 
Zij wordt uitgebeeld met lans en schild, 
staande op de landkaart van Griekenland. 

;969 Yvert 994 

FRANKRIJK 
Op 6 juni 1944 landden de geallieerden 

in Normandië en Frankrijk geeft filatelistisch 
een duidelijk beeld van de bevrijding. Voor, 
tijdens of na de aftocht van de gehate nazi
horden verschijnen prompt lokale zegels en 
lokale poststempels. De verzamelaar staat 
voor de moeilijke opgave uit te maken of 
dergelijke zegels wel echt zijn. De plaatse
lijke bevrijdingsopdrukken komen meestal 
voor met de zegels van het type maarschalk 
Pétain, met de letters R.F., de afkorting van 
République Frangaise, eventueel aangevuld 
met het woord ,,libre" (vrij) of het Lotharing-
se kruis. 

In Parijs verscheen een niet-officiële be
vrijdingszegel met het portret van generaal 
Charles de Gaulle, uitgegeven door de 
binnenlandse strijdkrachten in de Franse 
hoofdstad. Tussen 20 en 26 augustus 1944 
was de postdienst onderbroken en geduren
de deze periode werd deze zegel gebruikt 
door de ondergrondse postdienst, in com
binatie met een opdruk op het type Pétain 
1 franc 50. Opgemerkt moet worden dat 
echtgelopen brieven moeilijk zijn te onder
scheiden van maakwerk. Afbeelding 12 
geeft een brief weer met het bevrijdings-
stempel van Lyon: 12 september 1944. 

1944 Lyon bevrijd op 2 september 

Vermeldenswaard zijn de provisorische 
opdrukken van Bordeaux. Ook hier de R.F.-
opdrukken, waarvoor verschillende soorten 

1944 Twee verschillende R.F.-opdrukken op 
Yvert 517, samenhangend 
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lettertypen zijn gebruikt, die voorhanden 
waren in een plaatseli jke drukkeri j (afbeel

ding 13) Zo kan het gebeuren dat men in 
een verticaal paartje van twee exemplaren 
twee verschi l lende soorten lettertypen te 
zien kri jgt nameli jk van een groteske en van 
een Egyptische letter 

Ook de Franse postzegels van 1944 tot 
heden geven verscheidene aspecten van 
de bevri jding weer We beperken ons tot 
de bevri jding van Straatsburg (afbeelding 
14) Op deze in 1969 verschenen zegel 
staat naast het tr iomfanteli jke Liberation' 
(Bevri jding), het portret van generaal Le

dere Van Afr ika uit vocht deze generaal 
zich met zijn tankcolonne een weg naar 
Frankrijk waar in Straatsburg het eindpunt 
werd bereikt 

RrPITBUQLF tRANC « SF 

;969 Yvert W19 

GROOTBRITTANNIÊ 
Menigeen zal met weten dat er bij het 

Duitse offensief van meijuni 1940 ook een 
stukje GrootBrit tannie door de Duitsers 
werd bezet Voor de Franse kust l iggen de 
Britse Kanaaleilanden waarvan Guernsey 
en Jersey de belangri jkste zijn Voor deze 
bezette gebieden werden eigen postzegels 
uitgegeven die tot november 1944 zijn ver

kocht Tegen die t i jd was de bevri jding 
gekomen en konden weer Britse frankeer

zegels worden aangevoerd 
In Engeland werd deze bevri jding met 

vergeten In 1948 verscheen een serie van 
twee speciale zegels voor de bevri jding van 
de Kanaaleilanden (afbeelding A) Op deze 
serie is de wiervissenj m beeld gebracht 
een motief dat ontleend is aan een zegel 
van Jersey onder de Duitse bezetting (af

beelding B) 
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1948 Yvert 240 
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LUXEMBURG 
Luxemburg maakt in f i latelistisch opzicht 

weer op geheel andere wijze melding van 
zijn bevrijding Op een serie van vier zegels 
dankt het de bevri jders, Amerikanen Engel

sen Fransen en Russen in hun eigen taal 
We geven deze serie hier weer op een 
eerstedagenvelop (afbeelding 15) 

Een Belgische zegel van 1964 herinnert 
aan de stri jd om en de bevrijding van de 
monding van de Schelde en de stad Ant

werpen in september 1944 (afbeelding 19) 
De haven van Antwerpen was van vitaal 
belang voor de bevoorrading van de op

dringende geallieerde legers in WestEuropa 
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/945 Yvert 356/359 dank aan Amerikanen, 
Engelsen Fransen en Russen 

BELGIË 
België viert de bevri jding met het over

winningsteken het Vmotief (Victory) als 
opdruk op gewone frankeerzegels (afbeel 
ding 16) als inschnft op een serie gewone 
frankeerzegels (afbeelding 17) en als deel 
van het ontwerp op de bevri jdingsserie van 
tweemaal zestien waarden die werd gedrukt 
bij Water low & Sons m Londen Op de 
voorgrond van deze zegels een symbolisch 
leeuwmotief (afbeelding 18) 

■ »■»»'»»»»»»»■»» 
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NEDERLAND 
In het najaar van 1944 werden belangrijke 

gedeelten van de zuidelijke Nederlandse 
provincies bevrijd Er brak voor de Neder

landse PTT een moeilijke t i jd aan die men 
kan i l lustreren aan de hand van echtgelopen 
poststukken Postverbinding tussen het ge

deelte van ons land boven de grote rivieren 
dat in handen van de Duitsers bleef en het 
bevrijde gedeelte in het zuiden was on

mogelijk Bovendien was door de spoorweg

staking in ons land alle vervoer en ook het 
postverkeer aan grote vertraging onder

hevig 
Poststukken die m die periode uit het 

bezette naar het bevrijde deel van het land 
werden verstuurd kwamen bij de afzender 
terug met de vermelding Verbinding ver

broken retour afzender door de posterijen 
aangebracht 

Afbeelding 20A toont die mededeling van 
de posterijen in een primitieve vormgeving 

Ook de brief van Groningen naar Arnhem 
(afbeelding 20B) kon met door PTT worden 
besteld Arnhem was m het najaar van 1944 
een stad in het frontgebied Toch bereikte 
de brief zijn bestemming bijna Tot Apel

doorn (zie de afstempeling 13 december 
1944) kwam deze brief, daar bleek dat geen 
verbinding met Arnhem meer mogelijk was 
Vandaar Terug afzender 

Vindingri jkheid van het schrijvende publiek 
m die donkerste dagen van de bezetting 
vertoont de brief van Alphen aan den Rijn 
naar Amsterdam een afstand van ongeveer 
veertig kilometer (afbeelding 20C) Om de 
bestell ing van de brief te bespoedigen werd 
deze meegegeven met de beurtschipper Van 
der Horst & Van der Bijl Voor deze dienst 
werd 25 cent betaald In Amsterdam werd 
de brief gepost, zoals men kan opmaken 
uit het poststempel van 21 april 1945 De 
vervoerder heeft de brief gefrankeerd met 
een postzegel van vijf cent het toenmalige 
lokale tarief 



VICTORIEZEGEL 

Op de Nederlandse zegel die zal verschij
nen ter gelegenheid van de vijfentwintigste 
herdenking van onze bevrijding, is het 
V(ictory)teken afgebeeld. De Vactie, waar
mee de Britten begonnen, werd door de 
Duitsers overgenomen met V = Viktorie. 

De aanplakbiljetten waarop deze V voor
kwam werden door middel van een paar 
snelle halen met een kwast verf omgewerkt 
tot antipropaganda. De omhoogstekende 
poten van de letter V werden veranderd in 
armen, waartussen een hoofd werd gete
kend, onder een helm onmiskenbaar Made in 
Germany, met de mond wijd open. De dren
keling werd volttooid door wat golflijntjes 
rechts en links van het hoofd, waarbij ten 
overvloede zo groot mogelijk HELP werd 
gekalkt. 

Verzamelaars van Noorwegen weten dat 
de Duitse bezetters Noorse zegels overdruk
ten met een grote V. 

De V op de Nederlandse bevrijdingszegel 
van 12 cent is het vrijheidssymbool, dat op
rijst uit het duister van de bezetting. Sinds 
mei 1945 is het ons weer vergund in vrijheid 
te leven en te werken. 

DIENST 

No. 6 
ALGEMEENE REKENKAMER 

FINANCIEEL BEHEER DER STICHTINGEN 
N V D EN W H N 

GEESTBRUGWEG 60 . RIJSWIJK (Z H ) 

■**♦, 
m ' ^ ^ 

JÊ 

1944 Verbinding verbroken tussen Den Haag 
en Middelburg 
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1944 Op weg van Groningen naar Arnhem 
in Apeldoorn gestrand 

1943 Per beurtschipper van Alphen aan den 
Rijn naar Amsterdam voor een kwartje 
en tegen stadstarief naar de geadres
seerde 
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NOORWEGEN 
Tenslotte noemen we Noorwegen dat een 

postzegel uitgaf met het Inschrift „Kongens 
hjemkomst" ('sKonings thuiskomst). De 
historische achtergrond van deze zegel (af
beelding 24) is veelzeggend. Koning Haa
kon VII verliet zijn land op 7 juni 1940 en 
ontsnapte daarbij ternauwernood aan de 
Duitse invallers. Op 7 juni 1945, na een 
verblijf van vijf jaren in Engeland keerde hij 
uit zijn vrijwillige ballingschap terug op 
bevrijde Noorse bodem. 

J945 Vergaan met s.s, Groningen IV in het 
IJsselmeer, na de oorlog bezorgd en 
nog steeds leesbaar 

Een „oorlogsslachtoffer" is de brief van 
afbeelding 20D die blijkens de mededeling 
van PTT op de achterzijde met het stoom
schip Groningen IV einde 1944 (? Redactie) 
op het IJsselmeer verging en pas na de 
oorlog boven water kwam. De inkt is geen 
surrogaat geweest want niet alleen het 
adres maar ook de brief zelf is nog uit
stekend te lezen. De eerste zin van de brief, 
gedateerd Groningen 3 januari 1945, luidt: 
,,0p 2 januari kwam jouw brief, die op 14 
december (1944) in Zeist was afgestempeld, 
hier aan." De laatste zin: ,,Maar laat eerst 
maar eens horen hoe lang deze brief onder 
weg is. Die van jou was 19 dagen onder
weg." Het hield de briefschrijvers wel bezig 
in die dagen. De vlekken op de envelop zijn 
onmiskenbaar restanten van klei. 

Op 5 mei 1945 is het eindelijk zover dat 
heel Nederland is bevrijd en de eerste post
zegel die na die datum verschijnt is een 
bevrijdingszegel. Het ontwerp toont de Ne
derlandse leeuw die de nazidraak verslaat 
en het opschrift ,,Herrijzend Nederland". 

Ï955 Tweede lustrum bevrijding 

Ook in de jaren 1955 (afbeelding 21) en 
1965 verschenen in ons land herdenkings
zegels met de bevrijding van 1945 als on
derwerp. We beelden hierbij af de wat 
minder bekende speciale veldpostafstem
peling ,,19451965, 20 jaar bevrijding" (af
beelding 22). Dit stempel werd gebruikt op 

de leger en luchtmachttentoonstelling ,,Pa
raat". Het dateert van 5 mei 1965 toen het 
precies twintig jaar geleden was dat ons 
land werd bevrijd. Nederland herdacht in 
dat jaar het verzet in de jaren 19401945 
met een suggestieve sober uitgevoerde 
serie postzegels. 

DENEMARKEN 
Gelijktijdig met Nederland sloeg ook voor 

Denemarken het uur der bevrijding (afbeel
ding 23). Op deze zegel wappert de Deense 
vlag boven de golven van de oorlogsjaren 
die haar dreigen te overspoelen. 

1947 Yvert 303 

Het historische gebeuren van de bevrijding 
1944/1945, waarnaar de onderdrukte volken 
in het bezette Europa reikhalzend hebben 
uitgezien, dat zijn weerslag vindt op post
zegels en poststempels, is het waard ook 
door de filatelie dankbaar te worden her
dacht. 

m-n^m 
' I iaar 

A a,pp v/ C. I /éüfcr 

M/pI'lim' .i,fi,iy^ /il-P'i/ fti^fi 

1965 Vierde lustrum bevrijding: veldpost 
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De Corrientespostzegel (sht) door professor dr. Leonardo Lowey, Buenos Aires 

Met deze aflevering wordt deze studie van het afgesloten 
gebied Corrientes, tegenwoordig een provincie van de Zuid-
amerikaanse staat Argentinië, beëindigd. De eerste afleve
ring werd opgenomen in het meinummer van 1967, blad
zijden 244/247. De vervolgen zijn gepubliceerd in de nummers 
van januari, februari en maart van dit jaar, bladzijden 6/8, 
54/55 en 114/116. 

EERSTE HERDRUKKEN 
De eerste herdrukken werden in dispositie II, in drie 

groepen onder elkaar, in normale positie op een vel gedrukt. 
De kleuren van de vellen zijn lichtbruingeel, violet, blauw 
en lichtgroen in verschillende tinten, maar men gebruikte 
bij deze herdrukken steeds hetzelfde soort papier. De afme
tingen van deze vellen liggen tussen 209 en 217 mm hoogte, 
en tussen 154 en 159 mm breedte. 

Bij de meeste vellen verschijnen de afdrukken van de 
drie groepen in verschillende sterkten van drukinkt. Waar
schijnlijk heeft men een stapel vellen van verschillende 
kleuren genomen daarop eerst de eerste groep — de boven
ste — op alle vellen afzonderlijk gedrukt en daarna de 
tweede groep in het midden van het vel. Toen men met de 
tweede groep klaar was, is type 3 van de plaat gevallen en 
werd opnieuw erop gesoldeerd, echter een kleine millimeter 
meer naar rechts, zodat type 3 nu in eenzelfde verticale lijn 
met type 7 kwam te staan. Zie onderstaande reproduktie: 

Het meest kenmerkende verschil van een groep der acht 
typen der herdrukken met de originele groepen bestaat 
daarin dat van type 2 de bovenlijn aan de rechterkant sa
menloopt met het beeld en niet daarmede evenwijdig blijft 
lopen zoals dit bij het originele type 2 het geval is: 

ISCTIIffl' Iffll Iffll 
Origineel Herdruk 

Eerste herdruk op lichtbruingeel papier; dispositie II, type 5 nu in 
eenzelfde verticale lijn met type 7 

Daar alleen de lichtblauwe zegel nummer 3 (1860) in dis
positie II werd gedrukt is alleen verwarring met deze zegel 
mogelijk als men een geheel vel koopt. Men ziet echter on
middellijk aan type 2 of men een herdruk dan wel een 
originele zegel voor zich heeft. Men kan het ook opmaken 
uit de positie van type 3 in de onderste groep zoals boven 
beschreven. Mocht men losse groepen van acht kopen dan 
geeft type 2 aan of het een herdruk is of niet, daar bij de 
herdruk de bovenste lijn aan de rechterkant het binnen-
beeld raakt zoals wij boven gezien hebben. Waarschijnlijk 
is dit daaraan te wijten dat bij een reparatie van de plaat 
type 2 bij het solderen over de daaronder liggende ijzeren 
plaat uitstak en een slag met een houten hamer kreeg om 
het cliché weer precies binnen de grenzen van de ijzeren 
plaat te krijgen. 

Soms werden de vellen van de herdrukken van witte gom 
in plaats van gele of geel-bruine gom, voorzien. 

Wanneer en waarom de herdrukken werden gemaakt is 
niet meer vast te stellen. Op verschillende vellen komt op 
de rand een stempel CORRIENTES 23 SETIE 79 (September) 
voor, (zie nevenstaande reproduktie), maar daar de Cor-
rienteszegel nog een jaar langer in omloop was en de laatste 
uitgave in lichtroze eveneens het gebrek van type 2 der 
herdrukken vertoont, zal de herdruk wel later zijn gemaakt. 

Verwarring van de lichtroze zegel van de laatste uitgave 
met de eerste herdrukken is niet mogelijk, daar de eerste 
herdrukken, zoals wij boven gezien hebben, niet op lichtroze 
papier werden gedrukt. Gehele vellen van de laatste uitgave 
zijn steeds in dispositie III of IV gedrukt, maar nooit in 
dispositie II zoals de herdrukken. 

Als reden van de herdrukken dacht ik eerst dat deze ver
band hielden met de op 9 oktober 1874 opgerichte Wereld
postvereniging (U.P.U.), ik kreeg echter op mijn desbetreffen
de vraag van genoemde instelling bericht dat geen verzoek 
van Corrientes om lidmaatschap in de archieven der U.P.U. 
is te vinden. 

Bij losse zegels, met uitzondering van type 2, is het soms 
erg moeilijk het verschil tussen herdruk en originele zegel 
te zien. Voor mijn collectie heb ik een gehele scala van de 
ontwikkeling van ieder type met de afwijkingen in de loop 
der jaren van 1856 af tot 1880 gemaakt. Met behulp daarvan 
kan ik vaststellen of het een originele zegel of een herdruk 
is. Dit te beschrijven en te illustreren zou hier te ver voeren. 

TWEEDE HERDRUK 
Enkele jaren later, waarschijnlijk in 1883, werd een tweede 

herdruk gemaakt, nu echter alleen in groepen van acht zegels. 
Het papier heeft geheel andere tinten als de originele vellen 
en de zegels zijn daarom gemakkelijk èn aan papier, wat 
dunner is, èn aan de kleuren te herkennen. Dikwijls zijn 
de tweede herdrukken van een stempel op de zegel voorzien 
met verschillende officiële stempels, waarvan de datum net 
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vóór 1880 w^erd veranderd. Ook daarbij is vergissing uitge
sloten, daar de blauwe, gele en groene zegels van de her
drukken dikwijls het jaartal 1879 dragen, toen de originele 
zegels in deze kleuren al lang niet meer in omloop waren. 
Ook komen penvernietigingen op de herdrukken voor, echter 
niet met brede strepen van de ganzeveer, maar met dunne 
strepen van de stalen pen; bovendien werd een geheel andere 
inkt gebruikt. 

Ter gelegenheid van de herdenking van de honderdste 
verjaardag van dr. J. G. Pujol, die het gebruik van de eerste 
postzegel - de Corrienteszegel •— in Argentinië heeft in
gevoerd, werden in 1917 te zijner nagedachtenis witte velle
tjes gedrukt, met op iedere zegel diagonaal in rode inkt ge
drukt: „Centenario del Ex-gobernador Pujol 1817-1917', zo
als onderstaand is te zien: 

Souvenirvelletie uit 1917 met diagonale rode opdruk ..Centenario 
del Ex-gobernador Pujol 1817-1917" 

DERDE HERDRUK 
De druk geschiedde met de originele plaat. Tegelijkertijd 

werden waarschijnlijk de derde herdrukken op dun papier — 
slecht verzorgd — gedrukt. Deze derde druk is niet meer zo 
duidelijk en de plaat was bij het drukken soms erg vuil. 
De meeste kleuren stemmen met de originele kleuren niet 
overeen, maar verwarring is bij gelijke kleuren onmogelijk 
daar het papier veel dunner is. Er werden geen complete 
vellen maar alleen kleine vellen met één groep van acht 
zegels gedrukt. 

Samenvattend kan worden gezegd dat men bij de aankoop 
van Corrienteszegel zeer voorzichtig moet zijn. Er zijn meer 
herdrukken en vervalsingen in de handel dan originele zegels. 
Bij herdrukken is verwarring mogelijk, bij vervalsingen niet, 
zoals wij zullen zien. 

VERVALSINGEN 
De meest voorkomende en meest gevaarlijke vervalsing is 

de zogenoemde Hamburger vervalsing. Het is een imitatie 
van type 1 die gemakkelijk aan de N van CORRIENTES te 
herkennen is. 

Kenmerk van de ..Hamburger vervalsing"- punt onderin de rechter-
poot van de letter N van CORRIENTES 

Velletje ..Hamburger vervalsing ' op violet papier 

De vellen werden in tien rijen van ieder vijf zegels (niet 
vier) gedrukt, waarvan vijf rijen rechtop en vijf rijen kop-
staand, zodat rij 5 (rechtstandig) en rij 6 (kopstaand) tête-
bêche vormen. Op het gehele vel komen vijftig zegels in 
plaats van 32 of 24 voor. Er bestaan zeer vele mogelijke en 
onmogelijke kleuren, onder meer grijs. Het papier kan soms 
aanleiding tot verwarring geven, maar nooit de gemakkelijk 
te herkennen letter N. Vele valse stempels komen op de 
Hamburger vervalsingen voor, vooral een ovaal stempel met 
„Correos de Santo Tomé". 

Andere vervalsingen van Corrienteszegels zijn gemakkelijk 
te herkennen, daar ze met géén type overeenstemmen. Soms 
wordt de afbeelding van het cliché gebruikt dat de Belg 
Moens in 1882 in zijn werk ter illustratie diende. Verder 
zijn de vervalsingen zo slecht dat ze zonder meer door de 
slechte nabootsing, afgezien van kleur en papier, opvallen. 
Onderstaand enkele voorbeelden: 

Afbeelding uit de catalogus van Moens en drie andere vervalsingen 

Blokje van vier valse zegels op geaderd geel papier 

VERVALSING VAN STEMPELS 
Stempelvervalsingen komen eveneens vrij dikwijls voor: 

van „Correos de Santo Tomé" hebben wij al gesproken. 
ITATI bestaat vals in een gesloten kring, terwijl de ori
ginele kring onder open is. Penvernietigingen zijn er met 
dunne strepen van een stalen pen en niet met brede strepen 
van een ganzeveer. Van de stad Corrientes ziet men op 
vervalsingen stempels met „Oficina de Corrientes" voor. 
Het FRANCO-stempel van Goya is dikwijls vals. Een enkele 
keer komt het zeven-strepen-stempel van Goya op de Ham
burger vervalsingen vals voor. Op originele zegels worden 
valse penvernietigingen aangetroffen, hetgeen dwaas is daar 
de ongebruikte zegel meer waard is. Valse stempels treft men 
op originele zegels zo goed als niet aan, wel op de eerste 
herdrukken. 
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VIJFTIG JAAR SAARZEGELS 
DECEMBER 1945 — FRANSE ZONE 

In mei 1945 capituleerden de Duitse legers en wederom 
werd het „Saargebied" — als deel van de veel grotere 
„Franse zone" — door Franse troepen bezet. 

Met een herstel van het postverkeer en het uitgeven van 
postzegels daarvoor maakten de Fransen geen haast. 

De door de Amerikanen meegebrachte „AM-Post"-zegels 
werden al in maart 1945 in gebruik genomen en in juli 1945 
begon Westermann in Brunswijk met de „Duitse druk" van 
deze uitgave. 

Doch in de Franse zone behielp men zich aanvankelijk 
met „baarfrankering". Pas op 17 december 1945 werden de 
eerste waarden van de algemene uitgave voor de gehele 
Franse zone (10, 12, 20 en 30 Pfennig en 1,— Mark) gedrukt, 
in januari 1946 gevolgd door de verdere Pfennigwaarden en 
m april 1946 door de 2,— en 3,— Mark. 

Zegel van de algemene uitgave voor de Franse bezettingszone, 
afbeelding wapen van het Saarland, met „coin date" 
Dezelfde zegel in paar met tussenstrook met ,,machine-nummer", 
waaruit te zien is dat deze op pers nr. 15 gedrukt is 

De Pfennigwaarden geven de wapens van de vijf onder
delen van de Franse zone: Baden, Pfalz, Rijnland, Saar en 
Württemberg en zo zien we het Saargebied weer in onze 
verzameling verschijnen. Deze „algemene" zegels werden in 
Parijs gedrukt en zij vertonen de bijzonderheden van de 
Franse zegels zoals „coins dates" en tussenstroken (afbeeldin
gen 1 en 2). Deze tussenstroken zijn als regel blanco, doch 
dragen soms het nummer van de drukpers waarop de zegels 
gedrukt werden. Men kan hierop de nummers 15, 16 en 17 
aantreffen. 

JANUARI 1947 — WEER EIGEN „SAAR"-POSTZEGELS 
Het eerste van de vier „Landen" van de Franse zone die 

eigen postzegels kregen was het Saargebied. Reeds in januari 
1947 verschenen ze, ontworpen door professor Jonynas, oor
spronkelijk uit Litouwen afkomstig doch als ontheemde in 
Freiburg in Breisgau te land gekomen. Gedrukt werden ze 
bij de firma Burda in Offenburg. Zowel ontwerper als druk
kerij verzorgden ook de uitgaven van de „Landen" Baden, 
Rijnland/Pfalz en Württemberg, die in mei en juni 1947 ver
schenen. De „algemene" uitgave voor de gehele Franse zone 
bleef overigens nog tot 27 november 1947 geldig, zodat ge
mengde frankeringen van Saarzegels met deze algemene 
uitgave zeer goed mogelijk zijn. 

Drie waarden van deze serie zijn uitgegeven op papier 
met watermerk (12, 45 en 75 Pfennig) en dit watermerk 
kan men bij de 12 en de 75 Pfennig in twee standen vinden, 
gewoon of gespiegeld, hetgeen leidt tot „dalende" of „stij
gende" golflijnen (afbeelding 3). 

Zegel van de eerste Saarserie uit 1947 met zichtbaar watermerk 

Een merkwaardigheid van deze serie is dat ze tegen twee 
verschillende soorten Marken verkocht werd. In het begin 
was het Saarland nog net als de andere delen van Duits
land een bezet gebied waarin de oude „Rijksmark" als wettig 
betaalmiddel gold. In juni 1947 echter werd het Saarland 
economisch weer bij Frankrijk gevoegd en de „Saarmark" 
als nieuwe valuta alleen voor het Saarland ingevoerd. 

Tegelijkertijd werd de streek om Saarburg — tussen Saar
brücken en Trier — weer bij Rijnland-Palts gevoegd, zodat 
daar korte tijd gemengde frankering van Saarzegels en zegels 
van Rijnland/Pfalz mogelijk was (8 juni tot 7 juli 1947). 

In het overblijvende Saarland zou dus de zegel van 
1,— „M" vervangen worden door een zegel van 1,— „SM" 
(Saarmark). De pfennigwaarden hadden geen muntaandui-
ding en daaraan behoefde niets veranderd te worden. De 
zegel van 1,— „SM" is wel gedrukt, doch nooit meer in 
koers gekomen, want er begon een nieuw hoofdstuk: 

20 NOVEMBER 1947: 
INVOERING VAN DE FRANSE FRANC 

Geldsaneringen plegen als verrassingen te komen en ook 
hier gebeurde dat zo. Geheel onverwacht hoorde men dat 
de „Saarmark" — dus niet de oude Rijksmarken uit andere 
delen van Duitsland — ingewisseld kon worden op basis van 
1,— SM tegen 20,— franc. Er moesten toen natuurlijk ook 
snel andere postzegels komen en dat kon alleen door over
drukken. Hierbij werden twee oplagen van de oude zegels 
als ondergrond gebruikt: 

a. wat er nog aanwezig was van de eerste oplage die in 
januari/februari 1947 gedrukt was, waarbij de 1,— „M". 

b. een in de zomer 1947 bestelde hier en daar nog al wat 
„geretoucheerde" oplage, waarbij de 1,— „SM". 

Van deze laatste oplage schijnen de waarden van 12, 15 
en 24 Pfennig nog net aan enkele loketten verkocht te zijn, 
zodat deze ook zonder opdruk „echt gebruikt" kunnen voor
komen. 

De Duitse catalogussen onderscheiden „a" als „Urdruck" 
van „b" als „Neudruck". Deze laatste oplage is echter niet 
nieuw gedrukt om overdrukt te worden, doch deze was ge
woon bestemd ter aanvulling en vervanging van de eerste 
oplage. Alleen door de plotselinge invoering van de Franse 
franc kwamen ze vrijwel alleen met overdruk in het ver
keer. 

De verschillen tussen de twee oplagen zijn bij de over
drukte zegels over het algemeen zeer goed te zien. Het een
voudigste bij de Markwaarde, waarvan 15.250 stuks met „M" 
en 571.643 stuks met „SM" overdrukt werden tot 50,— franc. 

Voor details verwijzen wij verder naar de speciaalcatalogus, 
wij tonen echter nog even de 4,— franc op 16 waarbij de 
„Urdruck" een onder spits toelopende „1" heeft terwijl bij 
de „Neudruck" de „1" een duidelijke voet heeft. Bovendien 
is de tekening tussen de benen van de arbeider, waarin men 
bij de eerste oplage de kop van Hitler meende te herkennen 
— die spookt tot vandaag de dag door de Duitse postzegels, 
zie de 50 Pfennig „gebouwen" — duidelijk weggeretoucheerd 
(afbeelding 4 a en b). 

De aanduiding bij Yvert over het geelachtige papier van 
de „Urdruck" gaat slechts gedeeltelijk op. Inderdaad is de 
eerste oplage op slecht papier gedrukt dat een zekere neiging 
tot vergelen heeft, maar er bestaan vele exemplaren van 
deze oplage waarbij de „grote vergeler" geen enkel spoor 
achtergelaten heeft. 

april 1970 185 



Volledigheidshalve melden wij nog dat de haast waarmede 
deze overdrukken vervaardigd werden leidde tot vele varië
teiten als kopstaande en dubbele opdrukken, verschillende 
afstanden tussen cijfers en letters enzovoort. En dat dure 
opdrukken op goedkope zegels natuurlijk bijzonder aantrek
kelijk zijn voor vervalsers! 

1 APRIL 1948 — 31 DECEMBER 1956: 
FRANSE UITGAVEN 

Met de eerste definitieve serie in Franse waarde komt er 
weer orde in de zegels. De komende acht jaar zullen na
genoeg alle zegels in Frankrijk gedrukt worden — een heel 
enkele gelegenheidszegel, die bij Courvoisier in Zwitserland 
gedrukt wordt, uitgezonderd — en het Saargebied is econo
misch een deel van Frankrijk, al is het voor iedereen duide
lijk dat het ook dit keer tijdelijk zal zijn. 

KOPPELVERKOOP 
Vele bijzonderheden „die niet in de catalogus staan" zijn 

er over deze periode niet te vermelden. Als we afzien van 
de twee „watersnoodblokken", die wegens „koppelverkoop" 
op de zwarte lijst van de F.I.P. staan, zien we een redelijk 
uitgavenprogramma en goed uitgevoerde zegels. 

Maar de geschiedenis gaat voort. Er komt een Schuman-
plan, een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Er 
komt een Raad van Europa en ook het Saarland wordt 
daarin opgenomen, wat twee zegels oplevert die door de 
„Europaverzamelaars" zeer gezocht en dus duur worden. 

Van de 200,— franc werden 162.240 stuks verkocht, wat 
toch echt niet zo weinig is, maar ook hier ziet men weer 
dat de vraag naar een zegel soms meer de prijs bepaalt dan 
de werkelijke zeldzaamheid. 

Van de „Tag der Briefmarke 1950" bij voorbeeld werden 
124.000 stuks verkocht. Maar ondanks de lagere oplage en 
ondanks het feit dat de druk in velletjes van tien stuks 
aanleiding kon geven tot het verzamelen in geheel vel is 
toch de waarde van deze laatste zegel aanmerkelijk ge
ringer! 

1 JANUARI 1957: O.P.D. SAARBRÜCKEN 
De „Volksbefragung" in 1955 had hetzelfde resultaat op

geleverd als zijn voorganger twintig jaar daarvoor en zo 
gebeurde het dat op 1 januari 1957 het Saarland weer een 
deel van Duitsland werd en de postdienst verder verzorgd 
werd door de „Ober Post Direktion Saarbrücken" van de 
Duitse Bundespost. 

DEUTSCHE iUNDESPOST 

&ÄARI.AND 

»3 SoptBtnbar 1958 

Europa 1958 op eerstedagbnef, a uit Bonn met waarde in D Mk 
b uit Saarbrücken met waarde in Fr 

De Franse valuta bleef echter nog tot 5 juli 1959 geldig, 
zodat er speciale zegels in Franse francs uitgegeven moesten 
worden. De zegels worden nu echter weer in Duitsland ge
drukt. Vele gelegenheids- en weldadigheidszegels verschenen 
nu zowel in „Mark" als in „francs" (afbeeldmgen 5 a en b). 
Bovendien werden de verzamelaars nog gelukkig gemaakt 
met twee series frankeerzegels, eerst zonder en toen met „F" 

WIE 
O 
WIE 

honderd 
gulden voor 

eerstedagafstempeling 
Zou er iemand zijn die een eerstedagafstempeling in zijn 

bezit heeft op de eerste portzegels van Nederland, die hon
derd jaar geleden in gebruik ^verden genomen? 

En als er niemand is die met een eerstedagafstempeling 
voor de dag kan komen, is er dan misschien iemand die een 
afstempeling kan laten zien van de meimaand 1870? 

Zelfs een jongere datum behoeft niet kansloos te zijn voor 
de prijs van HONDERD GULDEN, die de Raad van Beheer 
beschikbaar stelt voor degene onder de lezers van het Maand
blad die de oudste datum van afstempeling van de eerste 
emissie portzegels tevoorschijn brengt. Een afstempeling van 
19 mei 1870 is bekend, zodat u wel daarvóór moet zijn om 
kans te hebben. 

De organisatoren van de nationale tentoonstelling in Zwolle 
hebben de 5 cent 1870 niet voor niets gekozen als embleem 
voor ZWOLLE 1970. Vrijdag 15 mei, dit jaar de dag van de 
Algemene Vergadering van de Nederlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen, van de receptie van de 35-jarige afde
ling Zwolle van de I.V. Philatelica en van het jaarlijkse 
Bondsdiner, was op de kop af honderd jaar geleden de eerste 
dag van gebruik van de portzegels, die in twee waarden 
werden uitgegeven: 5 en 10 cent. Ze werden naar een ont
werp van J. A. Schmidlin gedrukt in vellen van tweehonderd 
stuks in boekdruk. 

Voor de melding van de oudste afstempeling op een port-
zegel van de emissie 1870 kunt u in aanmerking komen voor 
EEN PRIJS VAN HONDERD GULDEN ! 
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Europa 1958, op de Expo in Brussel afgestempeld „Bonn Europa" 

als waardeaanduiding. In het bijzonder van de laatste serie 
is de oplage in feite vrij klein — er zijn slechts 338.374 series 
van verkocht — zodat het mij voorkomt dat de catalogus
waarde hiervan geen afspiegeling geeft van de werkelijke 
waarde. Maar de vraag naar gewone frankeerzegels is blijk
baar geringer dan naar gelegenheidszegels! 

AAN DE KAAK 
Slechts één gebeurtenis in het bestaan van deze O.P.D. 

willen wij toch nog even aan de kaak stellen. Zoals u zich 
zult herinneren werden in 1958 op de „Expo" in Brussel 
de Europazegels verkocht met een stempel „Amsterdam-
Europa" enzovoort. Ook de Europazegels van het Saarland 
waren te verkrijgen, doch die werden niet afgestempeld met 
„Saarbrücken-Europa" doch met „Bonn-Europa", precies als 
de Europazegels van Duitsland zelf. Dat deze zegels in Franse 

voor uw boekenplank 
NEDERLAND 1852 5 CENT PLAAT II, door G. C. van Balen 
Blanken / Jan Poulie en Bert Buurman. Prys ƒ 20,—. Ver
krijgbaar by de verkoopafdeling van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen. 

Punctueel volgens het draaiboek is het derde deel in deze 
onnavolgbare reeks van de verschillende platen van de laag
ste waarde van de eerste emissie Nederland van de pers ge
komen. De heer Van Balen Blanken was al van plan de 
geboorteakte te laten tekenen in de Hollandiavergadering 
van 20 maart toen hij ons in januari de publikatieplannen 
onthulde, waarover in het Maandblad van februari (blad
zijden 65/66) het een en ander is verteld. En dat is gebeurd 
ook. 

Men krijgt behalve een volledig gereconstrueerd vel ook 
alle honderd zegels van plaat II, op nummer gezet, ver
groot, op 25 bladzijden voorgezet; vier per bladzijde. Er staat 
bij vermeld uit welke collectie de verschillende zegels zijn 
gekozen. Vervolgens tweeënveertig bladzijden met de ver
schillende kenmerken: acht bladzijden voor: 1. onderkant, 
2. bovenkant en 3. detailvergrotingen van bepaalde kenmer
ken, samen vierentwintig bladzijden en negen bladzijden 
voor: 1. linkerkant en 2. rechterkant, samen achttien blad
zijden. Dit deel van het boek is uitgevoerd in kleur. 

In het zwart-witte deel, dat op hetzelfde kostbare papier 
is gedrukt, wordt een schematische weergave van de vel-
reconstructie getoond, waarop men kan zien dat de positie 
van de blokken vastligt door de nummers 25, 50, 85 en 100. 
Daarmee is onomstotelijk vastgesteld dat deze reconstructie, 
die de basis vormt voor dit deel in de reeks, juist is. 

Afgezien van de onvoorstelbare hoeveelheid filatelistische 
arbeid die hiervoor verzet is, ging er ook veel tijd zitten in 

munt in Bonn helemaal niet geldig waren mocht de pret 
niet drukken; het was toch maar voor de verzamelaars (af
beelding 6). 

DE FILATELIE IN HET SAARLAND 
Dat in een gebied waar zo veel op het terrein van de post

zegels te beleven is ook de filatelie bloeit is niet te ver
wonderen. Dat ook PTT daarin deelt zien we aan het af
gebeelde speciale stempel. Al in 1947 begon onze collega 
Pierre Seguy, president van de Association Internationale des 
Journalistes Philatéliques, zijn radiopraatjes over postzegels 
voor de zender Saarbrücken. Het vijftienjarig jubileum van 
deze uitzendingen werd met een speciaal stempel gevierd. 

En als straks de poorten opengaan van de „SABRIA 70", 
de Duitse „nationale" postzegeltentoonstelling van dit jaar, 
dan zullen daarbij zeker ook de zegels van het Saarland een 
belangrijk tentoonstellingsobject vormen. 

Mocht u er eens willen gaan kijken dan maken wij u er 
opmerkzaam op dat u bij reizen per trein een aanmerkelijke 
reductie kunt krijgen op vertoon van een speciale kaart, aan 
te vragen bij de heer Seguy, Postschliessfach 33 in 6632 Saar-
wellingen. 

Wij wensen u gaarne goede reis! 
FL. 

Kaart met speciaal stempel vijftien jaar filatelistische uitzendingen 
door de Saarlandse radio 

reizen. In de inleiding wordt daarover gezegd dat de heer 
Van Balen Blanken vier maal naar Londen, drie maal naar 
Aubonne (Zwitserland), tweemaal naar Keulen, eenmaal naar 
Salenstein, eenmaal naar Deventer en eenmaal naar Geldrop 
is gereisd. De heer Poulie kwam vier maal naar Amsterdam 
en ging eenmaal naar Londen. De Amerikaan Fred. L. Reed 
kwam tweemaal naar Amsterdam en eenmaal naar Londen. 
De heren De Beaufort en Louis kwamen ieder eenmaal naar 
Amsterdam. Het doel van al die reizen was één postzegel: 
de 5 cent van de emissie Nederland 1852. Weliswaar kwamen 
er van die zegel meer exemplaren op tafel, maar alles con
centreerde zich op één waarde van de eerste Nederlandse 
postzegel. 

Overigens moet men niet menen dat men met dit boek in 
de hand alle zegels van plaat II kan nummeren, gesteld dat 
men de plaatkunst zodanig machtig is dat men een bepaalde 
zegel aan een bepaalde plaat kan toewijzen. Deze plaat II is 
zo snel gesleten dat oorspronkelijk duidelijk herkenbare ze
gels nauwelijks meer te herkennen zijn in de latere afdruk
ken, aldus de auteurs in hun inleiding. 

Dit werk mag in geen enkele verenigingsbibliotheek ont
breken omdat het een onmisbaar hulpmiddel is voor al de
genen die zich willen oriënteren omtrent het platen. Degenen 
die de beide eerste delen hebben gekocht hebben geen aan
beveling nodig om dit derde deel er bij te zetten en wie wel 
filatelist is maar zich nog niet gewonnen heeft gegeven uit 
ongeloof of deze ontzagwekkende onderneming tot een eind 
zou worden gebracht, kan ik aanraden: overtuigt u door 
meteen de al verschenen drie delen aan te schaffen. U kunt 
er op rekenen dat de volgende drie binnen niet al te lange 
tijd zullen volgen. 

A. BOERMA 
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Kersverse PTT-er R. D. E. Oxenaar, de man achter de computer 

EINDHOVEN — Nederland zorgtmetdezomerpostzegels van dit jaar 
voor een wereldprimeur, waarover in vakkringen enthousiaster wordt 
gereageerd dan door sommige verzamelaars. Hoofdredacteur Emil W. 
Mewes van ons zusterorgaan in West-Duitsland zet de postzegels uit 
de computer in zijn etalage: op de omslag van zijn Sammler Lupe. 
De voorzitter van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen, 
de heer P. Th. van der Heijden is mindertesprekenover het uiterlijk van 
deze uitzonderlijke postzegels. Hij zei op de persconferentie die de 
Centrale Directie van PTT op 5 maart speciaal voor deze gelegenheid in 
de Technische Hogeschool van Eindhoven had belegd, dat hij alle be
grip kon opbrengen voor het zoeken van nieuwe wegen, zelfs als dat 
experimentele wegen zijn, maar hij vond de belettering niet passen bij 
de hypermoderne voorstellingen op de zegels. Hij vindt deze combina
tie ronduit lelijk. 

Hoofddirecteur der Posterijen A. G. de Vries, die de nieuwe zegels 
aande verzamelde journalisten voorstelde, kon de heer Van der Heijden 
naderhand in de kraamkamer waar de computer staat opgesteld, letters 
en cijfers laten zien die met behulp van een rekentuig waren vervaar
digd en die niet veel afweken van het type letters en cijfers dat gebruikt 
is op de nieuwe zomerpostzegels. 

OnzeWestduitse collega Mewes, als mede journalisten van landelijke 
en provinciale dagbladen woonden de persconferentie in de Senaats
kamer van de Eindhovense T.H. bij. De heer de Vries vertelde interes
sante bijzonderheden over de werking van de computer. Nederland 
neemt op computergebied een vooraanstaande plaats in onder de 
andere Europese landen. In heel Europa zijn ongeveer vijfduizend com
puters in gebruik en het zal niet lang duren of Nederland bezit er 
tweeduizend stuks. PTT alleen heeft er vijftig tot zestig in dienst en bij 
dat aantal zal het niet blijven. Als Europa de Verenigde Staten van 
Amerika wil inhalen dan moet het wel de pas erin zetten. Er zijn daar al 
veertigduizend computers in bedrijf. 

PTT is sinds kort met enkele andere grote bedrijven deelgenoot in een 
centrum voor programmering, met een Engels woord een ,,software
house", dat men een bibliotheek voor computerinformatie zou kunnen 
noemen. 

Het hoofd van de Dienst voor esthetische vormgeving van PTT, drs. 
H. J . A. M. van Haaren gaf vervolgens tekst en uitleg over computer-
kunst en over de manier waarop zijn dienst tot de overtuiging was ge
komen dat deze soort kunst uitnemend geschikt is te maken voor 
postzegels. 

Bij het ontstaansverhaal van de zomerpostzegels speelt de computer 
dan ook uitsluitend als snel en perfect werkend hulpmiddel een rol. De 
ontwerper wordt als kiezer en combinator een oneindig aantal variabele 
spelmogelijkheden geboden op een terrein dat zonder deze hulp zeer 
arbeidsintensief en daardoor moeizaam hanteerbaar pleegt te zijn. 

Het ontstaansverhaal begint feitelijk bij het zoeken naar een definitie 
van waardepapier in het kader van een opdracht van de Nederlandsche 
Bankaan R. D. E. Oxenaartot het ontwerpen van een nieuw Nederlands 
bankbiljet. 

De ontwerper is hier in actie in nauwe samenwerking met drukker, 
laboratorium en bankspecialist en wordt geconfronteerd met een uiterst 
gecompliceerde materie, waarin vele traditioneel-emotionele, optische 
en perceptiefactoren een rol blijken te spelen. 
Eén van de concrete resultaten van dit onderzoek ten aanzien van het 
,,grafisch gezicht" van waardepapier in het algemeen (dus ook van 
postzegels) was, dat lineaire structuren werden ervaren als een element 
van waarborg. 

Lineaire structuren in de zin van volgens bepaalde patronen geor
dende héle dunne, héle strakke, elkaar onder steeds wisselende hoeken 
kruisende lijnen. 

De heer Van Haaren is er trots op. ,,De Nederlandse PTT", zo zegt 
hij,,,schept een unieke ruimte om eigentijdse cultuur te laten zien." 

Voor de vervaardiging van deze uitzonderlijke zegels is gekozen voor 
een combinatie offset/plaatdruk, de methode die een bijzonder cachet 
geeft aan het waardepapier. 

De heer Eggink van het Comité voor de zomerpostzegels gaf de 
nieuwe schepping een warme aanbeveling mee. Dat mag dan ook wel 
want de opbrengsten die tot 1967 een opgaande lijn vertoonden, gaan 
sinds 1968 achteruit. 

De ontwerper R. D. E. Oxenaar, sinds 1 januari van dit jaar PTT-er en 
daarvoor free-lance grafisch ontwerper, heeft al eens een serie kinder
postzegels gemaakt. Hij heeft aan de wieg van de computerzegels ge
staan toen er een studie werd gemaakt over de vraag wat is waarde
papier? 

Een kenmerk van waardepapier zijn de fijne regelmatige lijnstructu-
ren en krullen, die moeilijk nagemaakt kunnen worden. Zo'n werkje is 
een kolfje naar de hand van de computer die men een tekenmachine laat 
besturen en die men,,voedt" met een papieren band waarin opdrachten 
zijn geponst. 

Een stukje ponsband dat de computer ,,leest" en waarvan de inge-
ponste ,,informatie" vi/ordt verwerl<t en via de tel^enarm op papier 
v/ordt gebracht 
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Canadese post 
V" ■■■"■■■■̂  

f 1̂  .^ftfcM^ de dienstzegels 
door A. P. C. Benjaminsen, London, Ontario. 

Perforaat OHMS 

PERFORAAT 
In mei 1923 kwamen postzegelverzamelaars tot de aange

name ontdekking dat op post van enkele regeringsdeparte
menten zegels werden gebruikt welke voorzien waren van 
een perforaat. Dit perforaat bestond uit de letters O.H.M.S. 
De letters H en M waren vijf gaten hoog en hadden een mid
dellijn van 0,031 inch. Het aanbrengen van dit perforaat werd 
gedaan op een Cummins 58 perforator door de afdeling „geld" 
van het Departement van Financiën, die tevens de distri
butie der zegels over de andere departementen verzorgde. 
Daar men voor dit doel gebruik maakte van de normale vel
len postzegels komt het perforaat in acht verschillende po
sities (zie afbeelding) voor, om nog maar niet te spreken van 
dubbele perforaties enzovoort. Dit perforaat was in gebruik 
tot en met 11 maart 1935 en komt voor op vrijwel alle 
zegels welke in dat tijdvak zijn uitgegeven. 

Van 12 maart 1935 tot en met 1 juli 1939 werd het aanbren
gen van het perforaat achterwege gelaten. Gedurende dit tijd
vak verstrekten de posterijen gewone frankeerzegels aan de 
verschillende departementen. 

Van 1 juli 1939 af begon men wederom met het perforeren 
van dienstzegels; nu echter werd het gedaan door de Cana
dese Posterijen. In het begin op de machine van het Depar
tement van Financiën en daarna op een nieuwe machine. 
De letters H en M zijn nu slechts vier gaten hoog. De eerste 
zegel welke in circulatie werd gebracht was de uitgave 1937 
koning George V. Dit perforaat bleef in gebruik tot en met 
september 1949. Aangezien het aanbrengen van dit perfo
raat nog steeds een handeling was die met de hand moest 
worden verricht en dus erg kostbaar was besloten de poste
rijen het perforeren van zegels te staken. 

OPDRUK 
De zegels voor officieel gebruik werden nu voorzien van 

een opdruk. Deze opdruk bestaat in dezelfde lettercombi
natie. In de eerste oplage van deze zegels vergat men op 
de volgende zegels de punt achter de S: Oorlogsuitgave 1
210142050 cent en de $ 1.00, 50 cent olie, 7 cent luchtpost 
en de 14 en 6 cent van de gecorrigeerde uitgave. Tevens 
vindt men de 1 et. verbeterde uitgave zonder punt achter de 
M; de 5 cent zonder punt achter de O en H, achter de H en 
achter de M 

• • • • 
• • • • • ^ 
• « • • T.vpc 

• • • . Ol.. . 
• • • • : •. • 
: • : •% 

Type 1 (vijt gaatjes hoog) 

On Her Majesty's Service 
aan de achterkant (in 
spiegelbeeld) gezien 

OH HO 
MS ZNi 

B 

x>« 2 0 
os «/»x 

SW 
HO 
c 

os 
X r ü 

Type 2 (vi 

W2 
OH 

D 

5 0 

Zegel met opdruk O H M.S en een zegel met de (latere) opdruk 
G, die zowel Government (Engels) als Gouvernement (Frans) kan 
betekenen 

ABCDEFGH verschillende standen van het perforaat 

Type ,,b" en type ,,c" van de tweetalige G 

Aangezien de Franse taal zowel als het Engels de officiële 
talen zijn van Canada en dat de Franssprekende Canadezen 
moeite hadden met het begrip van de lettercombinatie 
O.H.M.S. werd op 30 september 1950 een nieuwe opdruk in 
gebruik genomen. Deze opdruk bestaat uit de letter G (zie 
afbeelding type b) voor Government  Gouvernement. In 
deze opdruk, welke in gebruik was tot en met 31 december 
1963, vindt men een interessante variëteit. Op de volgende 
zegels — 10 cent Eskimo, 20 cent Papierindustrie en 50 cent 
Textiel vindt men de zogenoemde „Flying G (zie afbeelding 
type c). Na gMioemde datum werd het gebruik van dienst
zegels opgeheven. Post van officiële regeringsinstanties wordt 
nu verzonden in enveloppen voorzien van O.H.M.S. en een ge
drukte frankeermachine afstempeling. 

In totaal zijn 330 verschillende zegels met vijf gaten per
foraat, 326 in het vier gaten perforaat, 42 in de O.H.M.S.
opdruk en 35 in de Gopdruk gecatalogiseerd. Aangezien som
mige zegels zeer schaars zijn zal het niet meevallen om nu 
nog een goede verzameling van deze dienstzegels op te zetten, 
tenzij men over een ruime beurs beschikt. 

Dienstzegels werden en worden nog steeds verkocht bij de 
Filatelistische dienst. Het was echter noodzakelijk een ver
klaring te overleggen dat men de zegels niet voor persoon
lijke post zou gebruiken. Nu echter is deze verklaring niet 
meer noodzakelijk. 

Voor verdere gegevens omtrent de dienstzegels wordt ver
wezen naar de handboeken en catalogussen. 
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Hongaarse notities 4 
HET WATER — VRIEND EN VIJAND 

Dit opschrift geldt niet alleen voor Nederland. Ook in 
Hongarije is „watersnood" een bekend begrip en ook daar 
speelt het water zowel bij het transport als bij de recreatie 
een belangrijke rol. Dat het water echter toch niet in die 
mate een rol speelt als in Nederland kan wellicht het beste 
blijken uit de benaming van de ministeries. Nederland kent 
sinds jaar en dag „Verkeer en Waterstaat", doch in Hon
garije had men in 1967 — ik wil aannemen dat het sinds
dien niet gewijzigd is — een „Ministerie van Verbindingen 
en PTT". Hieronder ressorteerden dan ook een „Departement 
Spoorwegen", een „Departement Scheepvaart" en een „Di
rectoraat Bruggen en Wegen". 

r m » » » » . . . . ■ »■» » i » » « » » « » » H » H » l » H l » » i | 
^' ' M \ t i k \ P O M A K J f lVAKA 

. . . . . . . . . . . . »».. .^. . .nl». 

1913 watersnoodzegel met 
aanhangsel Yvert 122 1965 watersnoodzegel Yvert 1764 

HOOGWATER — ARVlZ ! 
De eerste weldadigheidszegels die in Hongarije in novem

ber 1913 uitgegeven werden hadden een toeslag bestemd 
voor de watersnoodslachtoffers van dat jaar. De gewone 
frankeerzegels werden daarvoor verlengd met een strookje 
dat vermeldde dat 2 filler toeslag op elke waarde geheven 
werd (afbeelding 1). Hiervan werden slechts ruim 130.000 
complete series verkocht — de lagere waarden natuurlijk 
veel meer — en de rest w^erd overdrukt met toeslag voor de 
weduwen en wezen van de in de inmiddels begonnen eerste 
wereldoorlog gevallenen. 

In mei 1940 komt er weer een serie — nu nog aangevuld 
met een blok — voor watersnoodslachtoffers en in 1965 is 
het wederom zo erg dat er een speciale toeslagzegel (afbeel
dmg 2a) en een toeslagblok (afbeelding 2b) voor de slacht
offers uitgegeven wordt. 

^^^^W/rujTOTtfi«'*^'^^'^ 

c,7 8 6 
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1965 watersnoodblok Yvert 56 op eerstedagenvelop 

Dit blok herinnert merkwaardigerwijze niet alleen aan de 
watersnood van 1965 doch geeft een afbeelding van een 
reliëf dat de watersnood van 1838 herdenkt. Ook in 1879 
teisterde watersnood Hongarije. Van de 5595 huizen van de 
stad Szeged bleven er toen slechts 297 behouden. Nu is 
Szeged weer de vierde stad van Hongarije met meer dan 
100.000 inwoners. 

De moeilijkheden ontstaan doordat de Donau en vooral de 
Tisza (Duits: Theiss) regenrivieren zijn die zeer ongelijkma
tige hoeveelheden water af te voeren hebben. 

GRAAF SZÉCHENYI, BEDWINGER DER RIVIEREN 
Graaf Stephan Széchenyi, 17911860, komt de eer toe de 

„waterstaat" van Hongarije opgebouwd te hebben. Op een 
iierdenkingszegel uit 1941 zien we hem de rotswanden die 
in de „IJzeren Poort" (thans m Roemenië gelegen) in de 
Donau de scheepvaart en de waterafvoer belemmerden op
ruimen (afbeelding 3a). Ook de regulering van de Tisza is 
door hem ondernomen, al heeft het nog tot ver in onze eeuw 
geduurd voor dit werk voltooid was. Toen was de lengte van 
de rivier door het verkorten van bochten enzovoort van 
1420 km op 977 km gereduceerd. 

Slechts op één zegel zien we iets van die regulering, name
lijk de stuwdam in Tiszalók op een frgnkeerzegel van 80 filler 
uit 1952, toen deze dam overigens bij mijn weten nog in 
aanbouw was (afbeelding 4). 

Hoe belangrijk het werk van Graaf Széchenyi voor Hon
garije geweest is moge wel blijken uit het feit dat ondanks 
zijn adellijke afkomst zijn 175jarige geboortedag in 1966 
ook door het huidige regime herdacht werd. Hierbij werd 
niet de regulering van de rivieren maar de bouw van de 
„kettingbrug" in Budapest als symbool van zijn werk ge
kozen (afbeelding 3b). 

^ y f f p p p f f W f f W T T W w 
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1940 watersnoodblok Yvert 7 
1941 herdenkingszegel 
graaf Széchenyi Yvert 575 

1966 herdenkingszegel 
graaf Széchenyi Yvert 1826 
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7952 Stuwdam in de Tisza (Theiss) b/y Tiszalok Yvert lOOSB 
■•••••>«i i i f i |nf iM 

SCHEEPVAART OP POSTZEGELS 
Reeds bij de eerste serie in de nieuwe „Pengö"waarden 

in 1926 vinden we op de hogere waarden een gezicht op de 
Donau bij Budapest, soms met en soms zonder schip. Maar 
een grote rol speelt de scheepvaart toch niet op de Hongaarse 
zegels. Bij de „vijfjarenplanserie" van 19501953 wordt de 
waarde van 3,— Ft. (afbeelding 5a) aan de scheepvaart 
gewijd en in de luchtpostserie van 1950 (afbeelding 5b) en de 
„exporf'serie van 1955 komen vrachtschepen voor 

1950 vijfjarenplanzegel voor de 
scheepvaart Yvert 937 

„ — 

1950 zeeschip op 
Yvert luchtpost 101 

> . 

1967 Donaucommissie met tekst in het Russisch en in het Frans' 
Yvert 1893 

Doch een echte „schepenserie" met afbeeldingen van een 
aantal Hongaarse Donauschepen komt pas in 1967 (afbeelding 
6) ter herdenking van de vijfentwintigste zitting van de 
„Donaucommissie". Want de Donau is evenals de Rijn een 
„internationale" rivier. We zien daarop Hongaarse schepen 
varende in de verschillende landen die thans aan deze com
missie deelnemen. 

Sinds op het Weense congres van 1815 een regeling voor 
de vaart op de Donau werd opgenomen zijn er heel wat 
verschillende commissies in werking geweest, waarbij in de 
loop van de jaren de Oostenrijkse invloed langzaam maar 
zeker afnam, doch dat is een verhaal opzichzelf. 

RECREATIE TE WATER 
Het personenvervoer op de Donau heeft evenals op de Rijn 

altijd al een toeristisch aspect gehad. Daarnaast is de vis
rijkdom van de Donau niet alleen van belang voor de be
roepsvissers — onder meer afgebeeld in de „beroepenserie" 
van 1955 (afbeelding 7a) — maar ook de sportvisserij wordt 
hier beoefend. De „vissenserie" van 1967 is bijvoorbeeld uit
gegeven ter gelegenheid van het congres van de interna

i r * * " ' * ' * ' * " * * * * '  * ^ 
/955 Visser in de beroepenserie Yvert 1159, 1967 Hoogste waarde 
,,vissen"serie ntet embleem van de internationale hengelaarsver

eniging Yvert 1916 

tionale hengelaarsvereniging ( C I P S) en van het wereld
kampioenschap sportvissen in Dunaujvéros aan de Donau 
(afbeelding 7b). 

Doch veel belangrijker voor de recreatie te water is het 
grote Balatonmeer (Duits: Plattensee) ten zuidwesten van 
Budapest. Waarschijnlijk mede met het oog op de buiten
landse toeristen, die men op deze wijze wilde trekken, zijn 
hier in de laatste jaren ettelijke series aan gewijd. 

Het begint al in 1953 als we bij de serie „herstellingsoor
den" ook twee plaatjes van Balatonfüred vinden (afbeelding 
8a). In 1959, in de serie „Verkeersmuseum", de eerste stoom
boot die op het Balatonmeer voer en in 1959 een volledige 
serie met alle genoegens die de watersport daar biedt (af
beelding 8b). In '1963 komt er al een schone badnymf bij 
kijken (afbeelding 9a, b en c) en in 1968 krijgen we nog 
eens een serie landschappen aan het Balatonmeer (afbeel
ding 8c). 

Beelden van de Balaton 1953 Yvert luchtpost 146, 1955 Yvert 1303 
en 1959 Yvert 1987 

En inderdaad stijgt het aantal buitenlandse bezoekers aan 
Hongarije in het algemeen en aan de Balaton in het bijzon
der de laatste jaren vrij sterk, ook uit het westen. Volgens 
een officiële statistiek waren er bijvoorbeeld in 1965 de vol
gende aantallen buitenlandse toeristen in Hongarije: 11.000 
uit Engeland, 14.000 uit Frarlkrijk en 29.000 uit de U.S.A. 
Tegen bijvoorbeeld 522.Q00 uit Tsjechoslowakije en 108.000 
uit Rusland. 

Het toeristenverkeer is ook in Hongarije een belangrijk 
„exportartikel" en daar er haast geen bergen meer zijn is 
het water hierbij een zeer belangrijke factor geworden. 

» 
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/963 honderd jaar Bad Siofok — alle geneugten van een moderne 
badplaats wachten u' Yvert 1552/1554 
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FILATELIE EN WETENSCHAP 
De interessante watermerken ■waarvan we in het februari

nummer op bladzijde 59 afdrukken in zwart/wit hebben laten 
zien kunnen zichtbaar gemaakt worden door middel van 
betastraling. 

Op deze methode is onlangs de aandacht gevestigd in een 
van de stellingen bij een proefschrift dat werd verdedigd 
door de heer L. H. de Nie, scheikundig ingenieur. Hij zegt 
in die stelling het volgende: 

,,De methode ter bepaling van watermerken in postzegels, gebaseerd 
op doorlichten met betastraling, zoals beschreven door Van Ooij en 
Otto, verdient meer aandacht. W. J. van Ooij en P. Otto, Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie 45 (1968, 76, 575). 

Ir. Van Ooij heeft deze methode toegepast op veertien 
Hongaarse zegels met verschillende watermerken. U moet 
zich hierbij voorstellen dat u het watermerk niet aan de 
achterkant ziet maar aan de voorkant. U kijkt niet achterop 
de postzegel, maar u kijkt er doorheen. De afbeeldingen van 
deze watermerken zijn gemaakt in het Interuniversitair 
Reactor Instituut te Delft. 

Het proefschrift van de heer De Nie, dat op 14 januari van 
dit jaar werd verdedigd, is getiteld „Druppels, vorming en 
stofoverdracht". Het is uitgegeven door de Delftsche Uit
geversmaatschappij N.V. Delft 1969. 

FL. 

Verschillende watermerken ,,St Stephanuskroon". 

a ,,kr" in vier verschillende standen 

h a J L.\....<£^ 
J. C. NORENBURG 80 JAAR 

Op maandag 2 maart bereikte onze oudhoofdredacteur en 
oudadministrateur J. C. Norenburg de leeftijd der zeer 
sterken. Hij kan — met zijn echtgenote die hem steeds in 
alle functies trouw terzijde stond — op een indrukwekkende 
staat van dienst in de filatelie bogen. Oudvoorzitter, thans 
erelid van de Rotterdamsche PhilatelistenVereeniging en 
oudsecretans van de Nederlandse Bond is de heer Norenburg 
ook geweest. 

De voorzitter van de R.Ph.V., Ir. A. van der Heyden en 
het oudste bestuurslidinjaren de heer G. C. Tops, kwamen 
de jubilaris de verguld zilveren verenigingsmedaille aanbie
den met passende inscriptie, waarvoor hij zeer erkentelijk 
was. Het Maandblad was vertegenwoordigd door de vice
voorzitter van de Raad van Beheer, die een grote mand met 
fruit en andere goede zaken aanbood. 

De heer Norenburg geniet een goede gezondheid en kan 
uit zijn vroegere filatelistische loopbanen met smaak vele 
herinneringen ophalen. Hij heeft ons verzocht langs deze weg 
alle oude vrienden zijn hartelijke groeten over te brengen 
— waarbij mevrouw Norenburg zich vanzelfsprekend aan
sluit. H. 

^ r 

,,Zijn er bij jullie op aarde ook al insteekalbums te krijgen?" 

b kroon in ellips/cirkel m vier verschillende standen 

Bifiap 
Ï S O l 
Mèj. .'2 

I 
5 ^ 

c ,,IV" in twee verschillende standen 

d ..Vierkant" tussen de cirkels 

'a 
V 

e /V/V/ twee halve watermerken per zegel f IV kopstaand 
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FILTRIMUS-EEN DODE 
MUS 

HM$ 'VICTORY' IN ROHERDAM 

Onze jaarlijkse uitdaging aan de lezers om 
hun originaliteit te tonen in antwoord op een 
strikvraag ter gelegenheid van de viering van 
de Dag van de eerste april heeft weer onver
moede talenten aan de oppervlakte gebracht. 

We beginnen met een rijm dat ook de te-
leurgestelden zal verzoenen met hun „onver-
kregen" kans op een filatelistisch snoepreisje. 

Met de rente in handen, 
naar heel verre landen, 
harmonisch verdeeld, 
tussen pret en bontkraagtanden. 

Wat zou dat heerlijk zijn, 
een reis langs de Rijn, 
harmonisch verdeeld, 
tussen bontkraag en wijn. 

En dan verder van hier, 
naar 't aloude Trier, 
harmonisch verdeeld, 
tussen bontkraag en bier. 

Daags daarna op uw gemak, 
naar de kant van Armagnac, 
harmonisch verdeeld, 
tussen bontkraag en cognac. 

Ook een daagje Londen in, 
lijkt mij heel wel naar mijn zin, 
harmonisch verdeeld, 
tussen bontkraag en gin. 

Dan in Wenen, één dag later, 
(nu misschien met 'n flinke kater) 
harmonisch verdeeld, 
tussen bontkraag en ,,Prater". 

Zou u déér niet van houen, 
naar 't vroeg're Litouwen, 
harmonisch verdeeld, 
tussen bontkraag en vrouwen? 

Of als ze't u vroegen, 
een dag lang zwoegen, 
harmonisch verdeeld, 
tussen bontkraag en kroegen? 

Maar één dag bewaren, 
voor 't Hollandse Laren, 
harmonisch verdeeld, 
tussen bontkraag en ,,klare". 

Helaas, hoe graag ik ook wi l , 
't is slechts een paskwil, 
harmonisch verdeeld, 
tussen bontkraag en. . . 1 april. 

We kregen als gewoonlijk vele reacties. De 
meesten zijn er zonder meer ingevlogen, maar 
enkelen verkeren in twijfel. Die twijfel is niet 
zo groot geweest of ze hebben hun briefkaart 
er toch maar aan gewaagd: ,,Met 1 april in 't 
verschiet, vliegt het vliegtuig wellicht niet". 

,,Prima mop", meldt een ander en hij voegt 
daaraan toe: ,,Jammer, ik kan niet meedoen, 
mijn vrouw wil nooit op 1 april op reis." 

,,Ha, ha. . . 1 april", laat een volgende we
ten. 

De man die ons wil verbeteren ontbreekt 
evenmin op het appel. Hij schrijft: ,,0m niets 
ten nadele te zeggen van een eventueel be
staande notaris Ek.G. wil ik volstaan met te 
zeggen dat ik liever een andere naam zou 
willen hebben, bijvoorbeeld de heer K. Eg 
(Beter dan ,,G.Ek") Veel succes met de 
trekking op. . . 1-4-'70. Nog gefeliciteerd 
overigens. Nooit geweten dat u zo kapitaal
krachtig was. Alleen ,,onverkregen rente', 
helpt niet veel voor de kas. De extra franke
ring is bedoeld voor vergoeding van de 
ruimte welke u voor deze zeer geslaagde grap 
hebt moeten afstaan, of misschien voor de 
teller van de ingezonden brieven." 

Ook de ene afwijzende reactie ontbreekt dit 
jaar niet. Ze komt zo rechtstreeks uit het hart 
dat we u haar niet willen onthouden. 

,,Wat flauwe kul — elk jaar in het Maand
blad zoo'n april mop — Geeft u mij het adres 
eens op van die flauwe kerel, dan trek ik hem 
er ook een; heb ook iets voor hem. In zoo'n 
serieus blad verwacht ik zoo'n flauwe kul niet. 
Het is geen moppenblad". 

Wat dacht u van een vereniging van model
bouwers? Een serieus gezelschap rondom het 
maandblad De Modelbouwer? Maar wel een 
verhaal in het maartnummer over een bezoek 
van het geheel gerestaureerde admiraalsschip 
van Nelson, de HMS ,.Victory", dat onder 
bevel van Cmdr John Nelson (s.o.r.n.), achter-
achterneef van de beroemde admiraal Nelson, 
bemand met kadPtten, gepensioneerde offi
cieren en onderoTïicieren van de Royal Navy 
op 31 maart Rotterdam zal aandoen en de 
volgende dag ä f7,50 per persoon ter bezich

tiging ligt. Voor iedere honderdste bezoeker 
het bekende boekwerk van Longridge 
,,Nelsons ships", plus een complete set 
modelbouwtekeningen van dit schip. Touw
werk van de bekende Vlaardingse touwslagerij 
Ploeg & Zn. 

We zouden er niet achter gekomen zijn als 
er niet iemand was bij wie modelbouwen en 
postzegelverzamelen in één persoon ver
enigd waren. Die iemand verkeerde in de toe
stand waarin het echtpaar zich bevindt op 
bladzijde 120 van ons maartnummer, met dat 
verschil dat man en vrouw]samen smakelijk 
hebben gelachen om deze prent. Vijf bladzij
den verder weer een mop. Nu laten we onze 
briefschrijver even zelf aan het woord:,, Direct 
bekroop mij de wens in te schrijven voor deze 
goed verzorgde reis. Ik wil hiervan echter toch 
afzien, daar ik al door mijn beroep (geen vrije
tijdsbesteding) vrij vliegen heb over de gehele 
wereld. 

Uw gebaar vind ik echter zo sympathiek, 
dat ik ook niet wil achterblijven en in overleg 
met het bestuur van de Nederlandse Vereni
ging van Modelbouwers heb ik besloten aan 
de beide deelnemers een gratis rondleiding te 
geven op het HMS Victory te Rotterdam. 
Onze bijdrage is nog verder uitgebreid door 
aan de deelnemers de terugreis met de Victory 
naar Londen aan te bieden, waarbij het zo ge
arrangeerd is dat de deelnemers na aankomst 
in Londen te gast zullen zijn op Bucking
ham Palace, waar zij in de gelegenheid zullen 
worden gesteld de bontkraagtandjes te meten 
in de verzameling van koningin Elizabeth. 

Van die serieuze hobbyisten moet je het 
maar hebben. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het meinummer 
dienen uiterlijk op 15 april In het bezit te zijn 
van de redactie. 

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

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
t ing Gebieden Malakka ( lokale uit
gif ten, 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 

- Beeldfi latel ist ische tentoonstell ing 
,,Van automobiel tot auto", tot en 
met 15 mei 

- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands 

Indie 
- De schnjfcultuur schri j fmaterialen, 

de schri j fkunst en de brief 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar 

1970 
tot 26 april: 
Utrecht Tentoonstell ing van padvindenj-
postzegels en -poststukken ,,Zestig jaar 
verkennen in Nederland 1910-1970", Spoor
wegmuseum, 10 00-17 00 di/za, zondag 
13 00-17 00, maandag gesloten Expositie 
van de Vereniging Scout-Philatelisten-Bene-
lux onder auspiciën van Scouting Neder
land Inlichtingen W Baron Six van Oter-
leek, Linnaeuslaan 27, Haarlem 
tot 28 juni: 
Frankfurt am Mam Bundespostmuseum, 
Schaumankai 53 Gelukwenskaarten en ge
ïl lustreerde brieven uit drie eeuwen Toe
gang en catalogus gratis Geopend zondags 
10 00-13 00 en van dinsdag tot en met zater
dag van 10 00-15 00 uur Tot 5 juli de post
zegels van Polen en Tajechoslowakije 
16-17 april: 
Assen Postzegeltentoonstell ing met bijzon
der postkantoor van de Verenigde Naties 
Op 16 april verkoop van de twee nieuwe 
VN-postzegels in Zwitserse waarden, die op 
zelfgeadresseerde enveloppen naar Geneve 
gezonden kunnen worden voor eerstedag-
afstempeling Op 17 april zijn met-geadres
seerde eerstedagenveloppen met deze beide 
zegels verkr i jgbaar Verkoop van alle koer-
serende VN-postzegels tot eind april 

17 april: 
Deventer Ruildaq 10 00-18 00 uur in restau
rant Deventer kunsti jsbaan Le Patineur, 
Rembrandtkade Inlichtingen afdeling De
venter Nederlandsche Vereeniging van Post 
zeqelverzamelaars p/a J A van de Vijver, 
Cartesiusstraat 38, Deventer Tel (05700) 
1 55 09 
18 apr i l ' 
Soest Ruilmiddag, 12 00-18 00 uur „ D e 
Rank", Soesterbergsestraat 18 toegang vri j 
Gratis tombola fi 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 apr i l : 
Hoorn Postzegelbeurs en veil 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 ) 
24-26 april: 
Bruggen Duits-Britse postzegeltentoonstel
ling. Rang III Jugendheim Toegang 1,50 D M , 
catalogus inbegrepen Bijzondere envelop
pen, kaarten en een briefkaart Westduits 
stempel met afbeelding St Nicholas pa
troonheil ige kerk van Bruggen Brits veld
poststempel met wapen van Bruggen op 
Engelse postzegels Inlichtingen St-Gabriel 
Gilde-Bruggen/Philatel ic Club RAF Bruggen 
p/a Fit Sgt Hale, Eng Records, Sgt Smith, 
Photographic Section, of Herr Spiel, Haupt
postamt Bruggen West-Duits land 

25 apr i l : 
Soesterberg Luchtvaartrallye ter gelegen
heid van het t ienjarig bestaan van de Fede
ration Internationale des Societes Aéro-
philateliques Bijzonder stempel 
25, 26 april: 
Toreby (Zuidoost Denemarken) Deens-
Nederlandse postzegel-jeugdtentoonstell ing 
Filator 70 Inlichtingen Kristian Anneberg 
DK 4891 Toreby L , Danemark 
25-26 apr i l : 
Riva del Garda Zevende internationale 
postzegel- en muntententoonstellmg Inlich
tingen Azienda autonoma di Soggiorno 
38066 Riva del Garda-ltalia 
29 april-3 mei: 
Saarbrücken Nationale postzegeltentoon
stelling met internationale deelneming Sa-
bria '70 Inlichtingen Pierre Seguy, 6632 
Saarwell ingen, Rotdornweg 6, Postfach 33 
DBR 
1-3 mei: 
Deurne-C Thematische tentoonstell ing ,,H6t 
Roode Kruis en de postzegel" in Expohall, 
T Couwelaerlei 97, Deurne Inlichtingen 
F Fieremans, Jozef Verbovenlei 110, 2100-
Deurne-Belgie 
2 mei: 
Laren (N-H) Ruildag, circustent kermister-
rein ,,Hilversum en omstreken" in samen
werking met winkel iersvereniging „Laren" 
Inlichtingen en tafelreservering P van Hey-
ningen. Ericaweg 32, Laren (N-H) 
2 mei: 
Oegstgeest Ruildag afdeling Leiden Inter
nationale Vereniging Philatelica, 10 00-17 00 
uur. Gemeentecentrum, Lij tweg Inlichtingen 

H Brinks, Van Wassenaerlaan 34, Oegst
geest 
4 mei: 
Eerste dag van uitgifte Europazegels 1970, 
verkri jgbaar tot 30 mei 
6-10 mei: 
Vlissingen Rayontentoonstell ing ter gele
genheid van het 25-jarig bestaan afdeling 
Vlissingen I V Philatelica, Scheldekwart ier 
Hemelvaartdag ballonopsti jging echtpaar 
Boesman Bijzondere envelop en speciaal 
stempel voor ballonpost Inlichtingen J L 
Roland, Hogeweq 81, Vlissingen 
9 mei: 
's-Gravenhage Filatelistische herdenking 25 
jaar bevri jding in het Nederlandse Post-
museum. Zeestraat 82 Bijzonder eendaags 
vlagstempel 25 jaar bevri jding/Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen Toegang 
vri j Aanvang 13 00 uur 
9 mei: 
Sidcup, Kent Speciale postvlucht Parijs-
Lympne-Biggin Hill, Kent Inlichtingen Sid
cup Philatelic Society c/o 35 Southwood 
Road, New EItham, London S E 9 Great 
Britain 
12 mei: 
Nederlandse Antil len Eerste dag van uit
gifte Kerkenzegels Verkri jgbaar tot 11 mei 
1971 
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) 199 64 
15-16 mei: 
Luton, Bedfordshire Eerste internationale 
thematische tentoonstell ing in Groot-Bri t-
tannie ,,U K Thematics 70" Inlichtingen 
Mr Colin Fountain, 66 Newark Road, Luton. 
Beds , Great Britain 
20 mei: 
Suriname Eerste dag uitgifte zegels We
reldpostvereniging, verkri jgbaar tot 19 mei 
1971 
23 mei: 
Delfzij l Ledententoonstell ing ter gelegen
heid van het vijf jarig bestaan Philatelisten-
verenigmg NKF en ruildag in samenwerking 
met 'Verein Emder Briefmarkensammler 
Hotel Dik, Landstraat, 10 00-18 00 uur toe
gang vri j Inlichtingen G Kingma, Finse-
straat 5, Delfzijl 

r ^ 
V E I L I N G A G E N D A 
22-25 apri l 
Wiesbaden Veil ing Lange & Fial-
kowski , Kurhaus 

27 april-1 mei 
Saarbrücken Veil ing Lange & Fial-
kowski , ter gelegenheid van de na
tionale tentoonstell ing Sabria 70 in 
de congreshal 

23-25 april 
Londen Veil ing Stanley Gibbons 

13-15 mei 
Amsterdam Veil ing R Postema 

27-29 mei 
's-Gravenhage Veil ing Van Dieten 

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

^^^ml 14-18IVIEI 

Secretariaat: O. Basniin, Oosterlaan 3, Zwolle. Telefoon: na 18.00 uur (05200) 199 64 
Pennin^eester: Dr. H. J. van Wiechen, Nieuwstraat 55, Zwolle 
Postgirorekening Nutsspaarbank Zwolle: 80 44 60 

EENENZESTIGSTE ALGEMENE VERGADERING VAN DE 
NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN
VERENIGINGEN / 
ACHTENVIJFTIGSTE FILATELISTENDAG 

Het duurt nog wel een kleine maand voordat de Zwolle
naren fllatelistisch Nederland ontvangen ter gelegenheid van 
het vijfendertigjarig bestaan van de afdeling Zwolle van 
Philatelica, maar u krijgt het draaiboek nu alvast voorge
schoteld omdat het volgende Maandblad tijdens de nationale 
tentoonstelling Zwolle 1970 verschijnt. 

PROGRAMMA 
woensdag 13 mei 0.800-22.00 uur. Opzetten verzamelingen. 
donderdag 14 mei 10.00-22.00 uur. Tentoonstelling geopend. 
vrijdag 15 mei 10.00 uur. Officiële opening van de ten

toonstelling door de Commissaris der Ko
ningin in de provincie Overijssel Jhr. dr. 
O. F. A. H. van Nispen tot Pannerden in 
de restaurantzaal van de Stilo-sporthal. 
10.30-13.30 uur. Algemene Vergadering in 
de restauranthal van de Stilo-sporthal. 
14.00 uur. Lunch in Hotel Wientjes voor de 
deelnemers aan de Algemene Vergadering. 
Kosten ƒ 7,50 per persoon. Voor busvervoer 
wordt gezorgd. 
15.00 uur. Rondrit door Salland (zie Maand
blad van maart, bladzijde 135 voor bijzon
derheden). 
17.30 uur. Ontvangst ten stadhuize voor 
deelnemers aan de Algemene Vergadering. 
18.30-19.30 uur. Receptie ter gelegenheid 
van het vijfendertigjarig bestaan van de 
afdeling Zwolle van de Internationale Ver
eniging „Philatelica". Receptie van het 
Bondsbestuur voor gasten en genodigden. 
20.00 uur. Bondsdiner in de Buitensociëteit, 
Stationsweg 4. Kosten ƒ 20,— per persoon, 
service en BTW inbegrepen. 

zaterdag 16 mei 10.00-22.00 uur. Tentoonstelling geopend. 
09.00 uur. Kapittelvergadering van de 
Costerusridders. 
10.00 uur. Bekertoernooi ter gelegenheid 
van de 58e Filatelistendag in de restau
rantzaal van de Stilo-sporthal. 
13.00 uur. Gemeenschappelijke lunch in 
Hotel Wientjes met bekendmaking van de 
uitslag van het Bekertoernooi. Kosten 
f 7,50 per persoon. 
14.00 uur. Rondrit door Noordwest-Over
ijssel (zie Maandblad van maart, bladzijde 
135 voor bijzonderheden). 
14.30 uur. Eventuele voortzetting Algemene 
Vergadering. 

zaterdag 16 mei Speciale bijeenkomsten / Buitensociëteit: 
10.00-14.00 uur. Studiegroep Britannia. 
Speciale bijeenkomsten / Hotel Wientjes: 
10.00-12.30 uur. Studiegroep Griekenland. 
12.30-17.30 uur. Po & Po. 
13.00-16.00 uur. Studiegroep Frankrijk. 
14.00-17.00 uur. Studiegroep Canada/USA. 
14.30-17.30 uur. Studiegroep Zwitserland. 

zondag 17 mei 13.00-20.00 uur. Tentoonstelling geopend. 

maandag 18 mei 10.00-17.00 uur. Tentoonstelling geopend. 
13.00 uur. Gemeenschappelijke lunch in 
Hotel Wientjes. Kosten ƒ 7,50 per persoon. 
Speciale bijeenkomst / Hotel Wientjes: 
09.30-13.00. De Vliegende Hollander. 

RESERVERINGEN 
Deelnemers en verenigingssecretarissen wordt geadviseerd 

de kaarten voor logiesverzorging die zijn toegezonden heden 
in te zenden, voorzover dat niet gebeurd is. Het adres: V W , 
Grote Markt, Zwolle. U krijgt per omgaande bericht waar 
voor u gereserveerd is. 

Deelnemers aan lunches, bondsdiner en bustochten dienen 
hun aanmeldingen in te zenden bij H. Takken, Klimopstraat 
18, Zwolle, door middel van de antwoordkaarten die aan de 
verenigingssecretarissen zijn toegestuurd. 

De betaling gelieve u tegelijkertijd te voldoen door over
schrijving van het verschuldigde bedrag op postgirorekening 
950477 van H. Takken, Zwolle. 

VIGNETTEN 
Vignetten Zwolle 1970 met tentoonstellingsembleem in 

zwart op een oranje ondergrond, kunt u bestellen door ƒ1,— 
over te schrijven op postgirorekening 950477 van H. Takken, 
Zwolle. U krijgt dan drie velletjes vignetten franco thuis. 

ENVELOPPEN EN STEMPELS 
U kunt de speciale enveloppen bestellen met het tentoon-

stellingsstempel of met het stempel van de 58e Filatelisten-
dag, door ƒ 0,50 per stuk over te schrijven op postgiroreke
ning 950477 van H. Takken, Zwolle. U dient wel duidelijk aan 
te geven welke stempels u wenst en hoeveel enveloppen met 
ieder stempel. 

Degenen die de enveloppen ongeadresseerd wensen te ont
vangen dienen ƒ 0,75 per envelop over te maken op postgiro
rekening 950477 van H. Takken, Zwolle. De enveloppen zullen 
dan in een afzonderlijk gefrankeerde envelop worden toege
zonden. 

CATALOGUS 
De catalogus van de tentoonstelling Zwolle 1970 kunt u 

bestellen door ƒ 3,— over te schrijven op postgirorekening 
950477 van H. Takken, Zwolle. U krijgt uw exemplaar dan 
franco thuis. De catalogus wordt op de tentoonstelling ver
kocht voor f 2,50. 

Behalve een volledige beschrijving van de verschillende 
inzendingen bevat deze gids een plattegrond van de ten
toonstellingsruimte en een aantal filatelistische artikelen. 

Zeer waarschijnlijk zullen de volgende studies er in worden 
opgenomen: Postgeschiedenis van Zwolle, door J. Giphart, 
De eerste Nederlandse portzegels, door drs. J. F. Cleij, Nieuwe 
wetenswaardigheden over de Nederlandse poststukken, door 
J. Geuzendam, Postgeschiedenis van Oostenrijk-Lombardije, 
door J. A. Fock, De langstempels van de hulpkantoren in 
Nederland, door J. Kok Rzn en een bijdrage van het Neder
lands Postmuseum over de emissie 1872. 

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn de ten
toonstelling te bezoeken, verzuimt u dan in geen geval de 
catalogus te bestellen. Ze is haar geld dubbel en dwars waard. 
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JURY 
De jury is als volgt samengesteld: 

H. K. Berghuijs, Deventer, A. Boerma, Heemstede, J. H. 
Broekman, Bergen, drs. J. F. Cleij, Vught, mr. A. van der 
Flier, 's-Gravenhage, N. van Gelder Sr., Amstelveen, J. J. 
Jonker, Eindhoven, K. F. Kielman, Haren, H. van der Made, 
's-Gravenhage, drs. E. A. Mennega, Utrecht, A. Rorije, Vlis-
singen, Ph. Smulders, 's-Gravenhage, C. G. van Veenendaal. 
Amsterdam en mr. W. S. Wolff de Beer, Huizen. 

ERECOMITÉ 
In het erecomité hebben de volgende personen zitting: 

Jonkheer dr. O. F. A. H. van Commissaris der Koningin in 
Nispen tot Pannerden de Provincie Overijssel 

Mr. J. Drijber 
H. Reinoud 

P. Th. van der Heijden 

A. G. de Vries 
S. Rietveld 

I. Bergsma 
Ir. A. van Gans wijk 
Dr. R. E. J. Weber 
Mr. P. J. C. Schipper 
J. J. A. Korteweg 
L. H. Tholen 

Baron E. J. van Voorst tot 
Voorst 
A. Hofman 

Burgemeester van Zwolle 
Directeur-generaal van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie 
Voorzitter van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Vereni
gingen 
Hoofddirecteur Posterijen 
Voorzitter van de Nederland-
sche Vereeniging van Postze
gelhandelaren 
Commissaris van politie 
Voorzitter van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken 
Directeur Postmuseum 
Voorzitter Stichting Filatelie 
Directeur Postdistrict Zwolle 
Voorzitter van de Raad van 
beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie 

Erelid en oudste lid-oprichter 
van de afdeling Zwolle van de 
Internationale vereeniging 
Philatelica. 

1 
^ ^ 4 - V 

\ . J ^ v ^ 

É ^ \ 
^ \s- ' t 

^ f ^ " ^ 

ZWOLLE 

^ ^ 

Jp centrum W'\J^ 

-—NV 
\wepP2i ̂ ^^^^^0 

ŵ 
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De Stilo sporthal, waar de tentoor)stelling gehouden wordt, is te 
bereiken met lijn 3 van de stadsbus, die van het plein voor het 
NS-station vertrekt. 
Tegenover het station vindt u de Buitensocieteit aan de ene kant en 
Hotel Wientjes en Hotel Van Gijtenbeek aan de andere kant. 
De weq naar de sporthal loopt via de Grote Markt in het centrum, 
waar VVV is gevestigd, via de Diezerstraat, de Thomas ä Kempis-
straat en de Middelweg. 
De Van Wevelinkhovenstraat, waar de sporthal nummer 107 heeft, 
IS daarvan een zijstraat 
Telefonisch is de sporthal onder twee nummers te bereiken: 
Expositieruimte (05200) 3 26 78 
Café-restaurant (05200) 3 28 48 

ZWOLLE TOERISTISCH 

Als u toeristisch iets van uw uitstapje 
naar Zwolle wilt maken dan stapt u 
regelrecht van het station (of uit uw 
auto) op de Grote Markt de Hoofdwacht 
binnen waar V.V.V. zetelt. U kunt er 
vouwbladen te kust en te keur krijgen 
en handige plattegrondjes met de weg 
van NS-station naar de Stilosporthal of 
van de binnenstad alleen. Er is een fol
der voor de voetganger, en een aparte 
van de Schepenzaal, die tegenwoordig 
dienst doet als trouw- en ontvangst

zaal. Vermoedelijk zal het gemeentebe
stuur hier de filatelisten ontvangen op 
vrijdag 15 mei. 

Een ander foldertje vertelt allerlei 
over de Grote of Sint Michaëlskerk, ge
noemd naar de schutspatroon van de 
stad. Het grote Schnitger-orgel, dat 
vierduizend pijpen en vier manualen 
heeft, dateert van 1720. Het werd in de 
tacïitiger jaren van de vorige eeuw in 
romantische zin gerestaureerd, maar in 
de vijftigter jaren van deze eeuw her
steld in de oorspronkelijke dispositie, 
waardoor het zijn barokkarakter heeft 

herkregen. 
Op de plattegrond kan men aan het 

verloop van de grachtengordel zien dat 
Zwolle in vroeger tijden een vesting
stad is geweest, met wallen, poorten en 
torens. De Sassenpoort, de enige poort 
die is overgebleven, staat met haar vijf 
torens afgebeeld in de beide bijzondere 
stempels die in Zwolle gebruikt zullen 
worden. Deze poort, die dateert van 
1408, heeft een „meezenkouw", een uit
bouw van waaruit bij een belegering 
kokende olie of gesmolten lood op de 
aanvallers gegoten kon worden. 

TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

GESLAAGDE TENTOONSTELLING 
IN BORCULO 

BORCULO — De ruil- en tentoon-
stellingsdagen van de postzegelvereni
gingen „Lochem en omstreken", „Goor-
se Postzegelclub" en de jeugdclubs 
„Borculo" en „Klein Borculo", gehouden 
op 28 februari en 1 maart in de aula 
van de L.T.S. te Borculo zijn tot ge
noegen van een ieder een succes ge
weest. De vele bezoekers, zowel jong 
als oud, hebben hun hart kunnen op
halen aan de verschillende objecten die 
deze gelegenheid bood. De aanwezig

heid van de heer A. J. Th. Friesen, 
tweede voorzitter van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 
en de heren J. D. Brandt en Smith na
mens de Stichting voor het Philatelis
tisch Jeugdwerk in Nederland werd 
daarbij op prijs gesteld en gewaardeerd. 

Het doel van de organisatoren was 
het meer bekendheid geven aan het ge
noegen van het postzegelverzamelen 
met al zijn aspecten en tevens de schijn
werper te richten op de postzegelver
enigingen in de Achterhoek en Twente. 
Dit resulteerde reeds in een merkbare 

ledenwinst. Er zijn nogal wat verzame
laars in deze streken, die zich (nog) niet 
in verenigingsverband gegroepeerd heb
ben! 

De bescheiden tentoonstelling getuig
de van een goed gehalte. Het predikaat 
„klein maar fijn" was op zijn plaats. 
Het moet echter gezegd worden dat de 
senioren nog wel iets van de junioren 
kunnen leren. Eén jeugdige inzender 
werd nog bijzonder verrast, omdat hij 
met zijn inzending Nederland mag ver
tegenwoordigen op de Deense jeugd-
postzegeltentoonstelling. 
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De publiekprijs bij de senioren werd 
gewonnen door mevrouw N. Roos-'t 
Hart (Lochern e.o.) met haar inzending 
„Natuurrampen"; een tweede prijs ging 
naar de heer Geerts (Goor) voor „De 
geschiedenis van het joodse volk" op 
postzegels, een derde prijs werd toe-
gjekend aan mejuffrouw Hartstra 
(Lochern e.o.) „Wilde bloemen". Bij ge
brek aan tijd was voor deze tentoon
stelling in de afdeling volwassenen geen 
officiële jury uitgenodigd. 

AI met al een weekend dat voor her
haling vatbaar is. 

J. PUTMAN 
Tijdens dit weekend heeft een bezoe

ker een nummer 3, Nederland, emissie 
1852 verloren. Inlichtingen bij secretaris 
B. Frank, Ch. de Bourbonlaan 19, 
Lochern. 

TENTOONSTELLING IN HET 
POSTMUSEUM 
„VAN AUTOMOBIEL TOT AUTO" 

In het Nederlandse Postmuseum, Zee
straat 82 te 's-Gravenhage, wordt van 
16 maart tot en met 15 mei een kleine 
tentoonstelling gehouden op beeldfila-
telistisch gebied, gewijd aan de grote 
evolutie die de auto heeft doorgemaakt. 

Het is bijzonder interessant te con
stateren dat de oude autotypen van 
vóór 1900 een veelal open model ver
toonden, waarbij van enige bescherming 
van chauffeur en medereizigers geen 
sprake was. Wij kunnen deze typen te
rugvinden op de zegels van de Duitse 
Bondsrepubliek 1961 en ook op de uit
gifte van San Marino 1962, waarop een 
„Peugeot" uit 1898, afgebeeld op een 
zegel van Monaco, uitgifte 1961, een 
frappante uitzondering maakt. 

wrv 

REP.d.SAN MARING 

De eerste beschutting tegen stof en 
weersomstandigheden is bij de auto
mobielen van rondom 1900 nog zeer 
onvoldoende. Er was een kap op aan
gebracht die men op kon zetten en 
neerlaten. Men was enigszins beschermd 
tegen de regen, maar de wind woei er 
van alle kanten doorheen. Niger ver
enigt een vijftal van deze Oldtimers op 
zijn uitgifte van 1969. 

Karakteristiek waren de taxi's uit de 
tijd van de eerste wereldoorlog. Op een 

postzegel van Frankrijk, uitgifte 1964, 
passeren zij nog eens de revue ter her
innering aan de slag aan de Marne, toen 
vierduizend militairen in deze taxi's 
naar het front gereden werden. 
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De autobus en de postauto hebben 
ook hun kinderjaren gekend. Daarvoor 
behoeven wij alleen de zegels van 
Tsjechoslowakije 1969, Oostenrijk 1957 
en de Duitse Bondsrepubliek 1955 te be
kijken. De autobus uit 1907, afgebeeld 
op de Tsjechische uitgifte van 1969, is 
een gesloten model dat nog sterk aan 
een tramwagen doet denken. De chauf
feur zat nog, onbeschermd tegen regen 
en wind, onder een afdak van weinig 
betekenis. De postauto's, afgebeeld op 
zegels van de Duitse Bondsrepubliek 
1955 en Oostenrijk 1957, achtereenvol
gens uit de jaren 1906 en 1907, laten een 
amfitheaterachtig gebouwde carrosserie 
zien, waarboven een dak op spijlen was 
aangebracht. De zijkanten konden door 
middel van gordijnen gesloten worden. 

DEUTSCHE BUNDESPOST 

U JAHRE KRAFTPOST 

In de Mercedes Benz van 1927 her
kennen wij duidelijk het model van de 
hedendaagse auto. Wij kunnen hem 
zien op een zegel uitgegeven door Mali 
in het jaar 1968. Maar ook de „Panhard 
et Levassor" uit 1914, eveneens afge
beeld op een zegel van Mali 1968, staat 
al ver af van de fragile modellen van 
vóór de eeuwwisseling, waarvan men 
nog een aardig voorbeeld vindt op een 
zegel van San Marino 1962, een „Peugeot 
vis-è-vis" uit 1895, waarin men niet 
achter elkaar maar tegenover elkaar zat. 
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Vanzelfsprekend zijn de moderne 
auto's niet vergeten. Op een uitgifte van 
Mali uit 1969 zijn aardige combinaties 
aangebracht, zoals een „Panhard" uit 

1897 met een 24-Ct 1969 en een „Ci
troen" uit 1923 met een DS-21 1969. 
Verder een „Renault" uit 1898 met een 
Renault 16 1969 en een „Peugeot" uit 
1893 met een Peugeot 404 1969, waar
door de grote evolutie die de auto in 
een tijd van ruim zeventig jaar heeft 
doorgemaakt naar voren komt. 

Een speciale serie, gewijd aan de 
„Grand Prix 1967", uitgegeven door Mo
naco, toont verschillende modellen race
auto's uit de jaren 190771966. 

Het verzamelen van „Old-timers" op 
postzegels is één van de meest fasci
nerende onderwerpen die de beeldfila-
telie heeft te bieden. 

Onze bescheiden expositie geeft een 
overzicht van de vele mogelijkheden 
die in dit onderwerp schuilen. Wij wil
len dan ook eindigen met de welge
meende raadgeving: „Kom eens kijken 
en begin er ook mee". 

F. A. D'HERSIGNY 
ZESDE-LUSTRUM-
TENTOONSTELLING IN DE 
LEIDSE LAKENHAL 

LEIDEN — Voorzitter A. de Best van 
de Leidsche Vereeniging van Postze
gelverzamelaars kon zijn gehoor bij de 
viering van het dertigjarig bestaan op 
14 maart een fijne ledententoonstelling 
voorzetten in het stedelijk museum ,,De 
Lakenhal". 

De nieuwe Leidse burgemeester, mr. 
G. C. van der Willigen, opende de ten
toonstelling met een lofzang op de ge
lukkige hobby die zoveel gelukkige 
mensen in deze culturele tempel bijeen 
had gebracht. De burgemeester zei het 
in de filatelie te prijzen dat zij speciale 
aandacht schenkt aan de jeugd. 

De jury, die bestond uit de heren 
W. Kloos uit Leiden, C. G. van Veenen-
daal uit Amsterdam en drs. A. M. A. van 
der Willigen uit 's-Gravenhage, kende 
één eerste prijs toe. Deze bekroning 
verdiende de gespecialiseerde Roeme-
niëverzameling van de heer A. L. Beker, 
die tevens de bronzen medaille van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen als ereprijs verwierf. 

Tweede prqzen: 
E. P. Arts, voor Nederland 1852, afstem

pelingen op eerste emissie, 
W. F. Briel, voor Luchtpost naar, van 

en in Indonesië en Luchtpost in het 
noordpoolgebied; met als ereprijs de 
bronzen medaille van de Nederland-
sche Vereeniging van Aero-Philate-
listen „De Vliegende Hollander", 

H. van der Lelie voor „Het stempel 
Leiden", met als ereprijs de bronzen 
medaille van het Leidsch Dagblad, 

H. W. van der Vlist, voor Frankrijk 
1852-1876. 

Derde pr^jis: 
A. de Best voor Britse koloniën ten 

oosten van Suez, 
J. P. de Bruin, voor Postwaardestukken 

Nederland, Nederlands-Indië, Japanse 
bezetting. Republiek Indonesië en co
dering Rotterdam, 

S. Jongsma, voor Israël, met de medaille 
van de heer J. Spijker van de Leidse 
Postzegelbeurs, 

Th. N. H. van Leeuwen voor België 
1849-1866, 

J. Spijker voor „Alles wat mensen 
kunnen doen", met de prijs van voor
zitter De Best en een pluim van de 
jury voor de originele opzet. 
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Vierde prüs: 
Mevrouw Earning voor Ghana, 
S. Jongsma voor Zwitserland, 
Y. S. Kramer voor Israël, interimpe

riode, 
J. A. Meuris voor Britse koloniën, Eli

zabethseries. 

Vyfde pros: 
M. Bakker voor Schilderijen op post

zegels, 
A. C. Bestelink voor Duitsland, fran

keerzegels en sportzegels, 
J. A. Meuris voor Britse koloniën. 

De heer Spijker deelde met de heer 
W. F. Briel het lidmaatschap van het 
organisatiecomité, dat de hele tentoon
stelling nagenoeg eigenhandig voorbe
reid, op papier uitgewerkt en metter
daad naar boven gedragen en opgezet 
had. 

De opening werd bijgewoond door dr. 
R. E. J. Weber, directeur van het Ne
derlands Postmuseum te 'sGravenhage, 
de heer C. G. van Veenendaal, secreta
ris van de Nederlandse Bond van Fila
telistenVerenigingen, drs. J. Boesman, 
voorzitter van de Vliegende Hollander, 
de hoofdredacteur van het Maandblad, 
alsmede vertegenwoordigers van zuster
verenigingen uit Haarlem en de omge
ving van Leiden. 

SABRIA 70 
NATIONALE TENTOONSTELLING 
VAN WESTDUITSLAND 
IN SAARBRÜCKEN 

Een speciale postzegel, vijf bijzondere 
stempels, een veiling van Lange & 
Fialkowski en een overzicht van „Vijf
tig jaar Saarpostzegels" vormen de 
voornaamste attracties van de nationale 
postzegeltentoonstelling van West
Duitsland, die van 29 april tot 3 mei 
in de Saarlandse hoofdstad Saarbrücken 
zal worden gehouden. 

De aantrekkelijkheid van het geheel 

wordt nog verhoogd doordat ook buiten
landers tot de expositie zijn toegelaten. 
Een van hen is de specialist op het ge
bied van de „platenboeken" van de eer
ste emissie Nederland, de heer G. C. van 
Balen Blanken uit Amsterdam. 
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Vier van de vijf Sabnastempels: het ten
toonstellmgsstempel, het stempel voor de 
jubilerende vereniging, het stempel voor het 
halveeeuwfeest van de Saarpostzegels en 
het stempel voor het congres van de fila
telistische journalisten. Het eerstedagstem
pel voor de nieuwe Saarpostzegel ontbreekt 
Catalogus (300 bladzijden) met hennnenngs
blokje, waarop drie Saarpostzegels — 1,25 
M met opdruk „Saargebiet", de 5 M Beieren 
met opdruk ,,Sarre" en de 200 F „Toelating 
tot Raad van Europa" — en toegangsbewijs, 
wordt na ontvangst van DM 4,50 franco toe
gezonden. 

De Westduitse minister voor de poste
rijen, net als in Nederland ook belast 
met Verkeer, is beschermheer van de 
tentoonstelling die hij voornemens is 
zelf te openen. Dit schone voornemen 
hebben velen van zijn ambtsvoorgangers 
gekoesterd, maar onveranderlijk heb

ben wij zijn secretarisgeneraal Ernst 
Moering zien optreden, omdat de mi
nister op het laatste ogenblik was ver
hinderd. Maar wellicht lukt het ditmaal 
wel. 

De tentoonstelling is groots opgezet 
in twee expositiehallen, ter weerszijden 
van het centraal station gelegen. 

Als de catalogus even fraai is uitge
voerd als de twee voorafgaande bro
chures, dan wordt het een voorbeeld 
voor de toekomst. Het thema is vijftig 
jaar Saarpostzegels en zestig jaar Fila
telistenvereniging in Saarbrücken. In 
het eerste boekje schrijft dr. Heinrich 
Schneider een verhandeling over de 
vijftigjarige Saarpostzegels en Pierre 
Seguy tekent in het tweede een filate
listisch en landschappelijk portret van 
Saarland aan de hand van zijn post
zegels onder de titel: „Das Saarland hat 
nicht nur Schlote" (Saarland heeft niet 
alleen fabrieksschoorstenen). Dr. Schnei
der schrijft hierin over de specialisa
ties van de Saarfilatelie. 

Een schema van het nieuwe kader dat 
de Westduitse en de Zwitserse Stich
tingen Filatelie hebben laten maken 
staat er in, evenals een overzichtelijke 
plattegrond van het stadscentrum waar
op de verbinding tussen beide tentoon
stellingshallen is aangegeven. 

In het erecomité heeft ook zitting de 
heer F. Th. van der Heijden, voorzitter 
van de Nederlandse Bond van Filate
listenVerenigingen en de aanwezigheid 
van prins Johann van Thurn und Taxis 
in het erepresidium waarborgt weer een 
belangwekkende inzending in de erehof 
uit het archief van deze postmeesters
familie. 

Mocht u een eerstedagenvelop met 
stempel willen bestellen met de nieuwe 
Saarpostzegel, die tijdens de Sabria in 
voorverkoop komt in Saarbrücken, dan 
dient u 1 Mark over te maken op de 
postgirorekening 14670 Saarbrücken, van 
het Landesverband Saar p/a Sekretariat 
der Ausstellung, 66 Saarbrücken, Post
fach 615. 

Veilingopbrengsten 
Enige spectaculaire opbrengstprijzen van de 438e veiling 

van de firma J. L. van Dieten te Den Haag. 

Nederland 
1852 10 cent nummer 2, ongebruikt blok van vier 

rechts onder iets kort ƒ 3300,-
1852 10 cent nummer 2, ongebruikte superbe strip 

van drie exemplaren ƒ 2650,-
1852 15 cent nummer 3, ongebruikte strip van drie 

exemplaren met enige gom ƒ 1700,-
Puntstempelverzameling in blanco album 2491 
stuks ƒ 3500,-

1864 5, 10 en 15 cent in superbe ongebruikte 
blokken van vier exemplaren ƒ 8700,-

1898 1 cent nummer 51 variëteit links ongetand, 
ongebruikt, postfris ƒ 270,-

1927 Rol tanding 7 Va cent driegaats, ongebruikt 
postfris ƒ 1050,-

1934 Cour de Justice nummers 9-15 compleet on
gebruikt ƒ 1900,-
Postbewijs compleet ongebruikt ƒ 1900,-

Nederlands-Indië 
2V2 Gulden JAVA kopstaand nummer 80f onge
bruikt prachtstuk ƒ 1000,-

Curacao 
1923 Jubileum 5 Gld. nummer 81A, ongebruikt 

prachtstuk ƒ 500,-

Suriname 
1873 25 cent ultramarijn ongebruikt prachtstuk .. ƒ 210,— 
1898 10 cent op 25 cent ongebruikt prachtstuk . . . . ƒ 300,— 

Beieren 
1849 1 kreuzer zwart, gebruikt pracht stuk ƒ 1150,— 

Groot- Brittannië 
1840 Gedeeltelijk gereconstrueerde plaat van de 

nummer 1 van 217 stuks, merendeels redelijke 
kwaliteit ƒ 4200,— 

Verenigde St'aten 
1893 Columbus, compleet ongebruikt zonder gom 

en kleine gebreken ƒ 2300,— 

Zweden 
1918 55 en 80 öre, nagenoeg postfris ƒ 1500,— 

Totale opbrengst van de gehele veiling, inclusief opgeld, 
/ 660.000,—. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur; C.H.W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

ZOMERPOSTZEGELS 1970 
(Dienstorder H.133 van 5 maart 1970). 

1. Algemeen. 
De Zomerpositzegels 1970 zullen van 7 april tot en met 23 mei 
1970 op alle postinrichtingen verkrijgbaar worden gesteld. 

2. Waarden, toeslagen en doel. 
De zegels zullen worden uitgegeven in de frankeerwaarden 
van 12, 15, 20, 25 en 45 cent. De toeslagen bedragen respec
tievelijk 8, 10, 10, 10 en 20 cent. 

De netto-opbrengst boven de frankeerwaarde is bestemd 
voor steun aan daarvoor in aanmerking komende instellingen, 
welke binnen het Koninkrijk een cultureel belang dienen, op 
het terrein der volksgezondheid werkzaam zijn, of het maat
schappelijk werk bevorderen. 

3. Ontwerpen, voorstelling, kleuren. 
De zomerzegels 1970 zijn ontworpen door de heer R. D. E. 
Oxenaar te 's-Gravenhage met medewerking van de groep 
numerieke besturing van de afdeling bedrijfskunde i.o.. Tech
nische Hogeschool, Eindhoven. 

Papiersoort: zonder watermerk 
Gomming: synthetische gom 
Velindeling: 10 x 10 is 100 zegels 

De zegels zullen voor onbepaalde tijd geldig zijn voor de 
frankering. 

5. Bevordering verkoop. 
Op de medewerking van de ambtenaren wordt weer een beroep 
gedaan teneinde de verkoop zoveel mogelijk te bevorderen. Ter 
vergroting van het debiet zal onder meer kunnen worden bijgedra
gen door te gelegener tijd met een enkel woord de aandacht van de 
kopers van zegels op deze bijzondere postzegels te vestigen. 
6. Aanvang verkoop. 
Met de verkoop mag niet eerder dan op 7 april 1970 worden be
gonnen. 
7. Comités. 
Voorschotten van Zomerzegels aan personen en comités, 
mogen pas op 7 april aanstaande worden verstrekt. Voor 
zover nodig wordt nog gewezen naar de voor deze zegels 
geldende bijzondere bepalingen betreffende de verkoop, 
reclame en de tentjes in de hallen. 

8. Terugzending niet-verkochte exemplaren. 
Niet-verkochte exemplaren dienen door de kashouders tussen 
25 en 29 mei 1970 op de voorgeschreven wijze aan de agent 
zegelwaarden van het distriotspwstkantoor te worden terug
gezonden. 

De overige bepalingen van deze dienstorder zijn van interne 
PTT-aard. 

Tot zover de dienstorder. 

Waarden en 
toeslagen 
1 2 + 8 cent 

15+ 10 cent 

2 0 + 1 0 cent 
25 +10 cent 

45 + 20 cent 

voorstelling 
isometrische projectie van 
cirkel naar vierkant 
evenwijdige vlakken in een 
kubus ontleend aan een 
programma van het 
Centrum voor Cubische 
Constructies te Heerlen 
twee schaalverdelingen 

overgangsfasen van 
concentrische cirkels met 
oplopende diameter 
vier spiralen 

kleuren 
zwart op geel 
zwart op aluminium 

zwart op wit 
zwart op blauw 

wit op aluminium 

4. Overige bijzonderheden. 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen Grafische 
Inrichting N.V. te Haarlem. 
Druktechniek: offset (kleurenondergrond) 

plaatdruk (beeld) 
Beeld-en zegelformaat: 25 x 36 mm 
Perforaat: 12% : 14 

In het Jaarverslag van PTT over 1968 — dat bekroond is 
met een eerste prijs van het Gerrit J. Thiemefonds, een te 
Amsterdam gevestigde instelling die al ongeveer een halve 
eeuw de kennis van en de schoonheid in de grafische vakken 
bevordert — werd een voorproef gegeven van de mogelijk
heden van de computer. Er kwamen enkele studies in voor, 
waarvan een aantal thans de Zomerpostzegels hebben ge
haald. 

Toch was het uitgangspunt van de nieuwe tekentechniek 
niet de postzegel, maar het ontwerp van een nieuw bankbiljet 
voor de Nederlandsche Bank. Waardepapier heeft een onder
grond van volgens bepaalde patronen geordende héle dunne, 
héle strakke, elkaar onder steeds wisselende hoeken kruisende 
lijnen. De drukkerij Enschedé besloot de mogelijkheid van 
een numeriek gestuurde tekenmachine te onderzoeken voor 
het construeren van waarde-structuren. PTT gaf opdracht 
voor het ontwerpen van een reeks Zomerpostzegels. De reeks 
die tot stand kwam is de eerste ter wereld, die zo tot stand 
is gekomen. 

Een ander unicum in deze Nederlandse postzegelserie is 
ook, dat ze „niets voorstelt". 

Toch hebben wij grote bewondering voor PTT, die het 
heeft aangedurfd een dergelijke serie uit te geven. De Neder
landse bijzondere postzegels hebben steeds een eigen gezicht 
gehad, men kan het over de afbeeldingen wel eens niet eens 
zijn, maar er is verscheidenheid. Er is steeds plaats voor 
nieuwe opvattingen, nieuwe stijlen, nieuwe technieken. Bij de 
druktechniek van de Zomerpostzegels komt dit ook tot uiting. 
Ze worden als waardepapier gedrukt! Een ondergrond van 
offsetkleuren en het beeld in plaatdruk daarop, iets wat voor 
postzegels nog niet eerder is gebeurd. 

Hoewel het systeem van ontwerpen zich niet leent tot een 
jaarlijkse herhaling, toch kunnen wij ons voorstellen dat een 
eventuele vervanging van de postzegels van de laagste waar
den, met behoud van de prachtige cijfers van Jan van Krim
pen, ook nog wel eens — zij het in de verre toekomst — op 
een soortgelijke wijze tot stand zou kunnen komen. 

DE OSAKAZEGEL 
Door de vrij donkere aluminiumkleur van de Osakazegel 

is het beeld van het Nederlandse paviljoen op de Expo 70 
slecht te onderscheiden. Bij kunstlicht ziet men het vrijwel 
niet, tenzij het licht onder een bepaalde hoek op de zegel valt. 
De cijfers zijn fors en van een type, dat ons niet kan bekoren, 
het schijnt dat de ,,2" en de „5" eikaars spiegelbeeld zijn. 

De technische bijzonderheden der veldelen zijn als volgt: 
tanding: boven- en onderzijden doorlopend, 

linker- en rechterzijden twee gaten 
doorlopend 

etsingsnununers: geen 
telcqfers: links 1 tot en met 10, 

rechts 10 tot en met 1 
ponstekens: geen 
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markeerboogjes: 
overigre bqzonderheden: 

afwq kingen: 

geen 
kleurcirkels, rode kleurstreep en 
blauwe kleurstreep 
met uitzondering van minieme kleur-
verschuivingen tot heden niet gemeld. 

MAXIMUMKAART 

De heer G. F. Fischer te Nieuwendam maakte deze maxi-
mumkaart van het Nederlandse paviljoen op de wereldten
toonstelling in Osaka (Japan) waarvoor op 10 maart een 
bijzondere postzegel werd uitgegeven. 

Op die datum heeft de heer H. Reinoud, directeur-generaal 
van PTT, een eerstedagenvelop met deze zegel in de werk
kamer van minister-president P. J. S. de Jong, in het ministe
rie van Algemene Zaken aan het Plein te 's-Gravenhage 
overhandigd aan de premier. 

BEVRIJDINGSPOSTZEGEL 
Ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding van 

Nederland, vijfentwintig jaar geleden, zal van 21 april tot en 
met 31 december 1970 — of zoveel langer als de voorraad 
strekt — een bijzondere postzegel van 12 cent zonder toeslag 
op alle Nederlandse postinrichtingen verkrijgbaar zijn. 

Op de postzegel, die in de kleuren rood, blauw en bruin is 
uitgevoerd, is een V-teken afgebeeld, dat als symbool van 
de vrijheid uit het donker van de bezetting omhoog rijst. 
Bijzondere tekst: „1945 NEDERLAND VRIJ". 

Het ontwerp werd verzorgd door de heer Otto Treumann 
uit Amsterdam. 

EUROPAZEGELS 1970 
De Nederlandse Europapostzegels zullen van 4 mei tot en 

met 30 mei 1970 — en zoveel langer als de voorraad strekt — 
op alle Nederlandse postinrichtingen verkrijgbaar zijn. Het 
ontwerp voor dit jaar werd verzorgd door dr. Louis de Broc-
quy uit Ierland. Evenals vorig jaar bestaat de serie uit twee 
zegels. 

Waarden en kleuren: 25 cent rood en 45 cent blauw. 
Het op beide zegels afgebeelde vlechtwerk symboliseert 

de samenwerking en integratie van de bij de Conférence 
Européenne des Administrations des Postes et des Telecom
munications aangesloten landen. Als bijzondere tekst komt 
op beide zegels voor het woord „EUROPA" en de letters 
„CEPT". 

Technische gegevens: 
Zegelformaat 33 x 22 mm 
Beeldformaat 36 x 25 mm 
Tanding 14 : 12% 
Papier zonder watermerk 
Gomming synthetische gom 
Velindeling 10 x 10 = 100 zegels 
Druktechniek rasterdiepdruk 
Drukkerij Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 

4 5 c NEDERLAND 

Europa . ^ ^ ^ 

Xechnisclie gegevens: 
Beeldformaat 25 x 36 mm 
Zegelformaat 25 x 36 mm 
Tanding 12% : 14 
Papier zonder watermerk, fosforescerend 
Gomming synthetische gom 
Velindeling 10 x 10 = 100 zegels 
Druktechniek rasterdiepdruk 
Drukkerij Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 

2 5 c NEDERLAND 

De geldigheidstermijn voor de frankering is onbepaald. Bij
gaande foto's werden genomen van het goedgekeurde ont
werp. 

De geldigheidstermijn voor de frankering is onbepaald. 
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POSTZEGELS NIET MEER OP DE KAART 
MAAR OP HET POSTPAKKET 

Een langgekoesterde en vaakgeuite wens van de verzame
laars gaat eindelijk in vervulling, tenminste voor de ont
vangers van postpakketten uit Nederland in het buitenland: 
de postzegels worden op het pakket geplakt in plaats van 
op de kaart. 

Het is altijd een grote grief van de verzamelaars geweest 
dat de meestal hoge waarden van de frankering van een 
postpakket op dat deel van de kaart waren geplakt dat het 
eigendom bleef van PTT. Ze kwamen uiteindelijk wel bij de 
verzamelaars terecht via de rijksveilingen, maar er moest dan 
nóg eens voor betaald worden. 

Met ingang van 1 juli wordt deze nieuwe regeling van 
kracht voor Nederland en nog enkele andere landen. De 
postzegels die daarvandaan komen zijn voor de ontvanger 
van het pakket. De meeste landen verantwoorden de ver
zendkosten evenwel op de adreskaarten die ter beschikking 
van de postadministraties blijven. 

Voor binnenlandse postpakketten blijft de huidige werk
wijze (postzegels op adreskaarten) van kracht. 



WAARDE 15 CENT IN KINDERZEGELVELLETJE 
Het Tweede-Kamerlid mr. R. van den Bergh heeft aan 

minister J. A. Bakker (Verkeer en Waterstaat) vragen ge
steld over de „blokjes" van de kinderpostzegels. 

De hoofddirecteur der Posterijen, de heer A. G. de Vries, 
stuurt ons het antwoord op die vragen toe met een verwijzing 
naar het februarinummer van het Maandblad waarin afwij
zend wordt gereageerd op deze bijzondere velletjes en op de 
samenstelling ervan. Inzonderheid spreken wij onze bevreem
ding uit over de waarde 15 cent, die viermaal in het velletje 
voortkomt. 

Het antwoord van minister Bakker, dat hierop betrekking 
heeft, luidt als volgt: 

„De Kinderpostzegelactie gaat vooraf aan een periode 
waarin relatief veel drukwerken worden verzonden, onder 
andere in de vorm van kerst- en nieuwjaarskaarten waar
van er tegenwoordig vele zwaarder zijn dan 20 gram. Het 
Nederlands Comité voor Kinderpostzegels speelt hierop in 
met de opwekking: „Maak met kerstmis en nieuwjaar uw 
post met Kinderzegels klaar". De zegels van 12 respectieve
lijk 15 dienen onder meer voor de als drukwerk verzonden 
kaarten tot en met 20 gram, respectievelijk boven 20 tot en 
met 50 gram, zowel met binnen- als met buitenlandse be
stemming." 

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

SURINAME 
NIEUW GEBOUW WERELDPOSTVERENIGING 

Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe 
gebouw van de Wereldpostvereniging te Bern in Zwitserland 
zal de postadministratie van Suriname van 20 mei 1970 tot 
en met 19 mei 1971, twee bijzondere postzegels zonder toe
slag uitgeven. 

Het ontwerp voor deze serie werd verzorgd door P. Wetse-
laar van studio Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem. 

Waarde Voorstellingen 
10 cent frontaanzicht nieuw gebouw We

reldpostvereniging + embleem We
reldpostvereniging 

25 cent nieuw gebouw Wereldpostvereni
ging gezien van boven + embleem 
Wereldpostvereniging 

Kleuren 
blauw en violet 

rood en zwart 

Over de bijzondere velletjes zegt de minister het volgende: 

„De op verzoek van het Nederlands Comité voor Kinder
postzegels door PTT verkrijgbaar gestelde velletjes zijn niet 
bedoeld als „bloes" in de betekenis die men in filatelistische 
kring daaraan hecht. Het is de ondergetekende bekend dat 
desondanks deze velletjes ook wel voor filatelistische doel
einden worden gekocht. 

Het is juist dat van een voor verzameldoeleinden gekocht 
velletje de opbrengst voor PTT groter is dan die voor het 
Nederlands Comité voor de Kinderpostzegels. 

Bedacht moet echter worden dat PTT uit de opbrengsten 
van voor filatelistische doeleinden gekochte zegels de kosten 
van de gehele voorlichting en het verkoopapparaat ten be
hoeve van de filatelie dient te bestrijden, alsmede de kosten 
van behandeling van poststukken met filatelistische franke
ring." 

FILATELIELOKETTEN 
Leeuwarden tweede en vierde woensdag van de maand van 

16.00-19.00 uur (wijziging openstellingsuren ingaande 1 april). 

AFWIJKINGEN 
Via de heer J. Ph. de Leeuw t e Zwijndrecht ontvingen wij 

foto's van een door de beer Th. W. van Bersselaar te Groenlo 
gekocht veldeel van de 25 cent Koningin Juliana type Hartz 
en profil, waarvan de linker velrand bij het drukken gedeel
telijk dubbelgevouwen is geweest, zodat de marge een deel 
van de druk heeft ontvangen en een deel van twee zegels 
geen druk kreeg. 

Als bijzondere tekst komt op beide postzegels voor „1970 — 
NIEUW GEBOUW WERELDPOSTVERENIGING TE BERN". 

De prijs per serie is in Nederlandse munt f 0,73, inclusief 
vier percent BTW. 

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. 
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De geldigheidstermijn voor de frankering is onbepaald. 
Bijgaande foto's werden genomen van het goedgekeurde 

ontwerp. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Hierbij afgebeeld drie zegels die uitvoerig zijn beschreven 

in het maartnummer, bladzijde 138. Twee behoren tot de 
paasweldadigheidszegels die op 25 maart zijn uitgekomen en 
die tot en met 31 mei 1970 verkrijgbaar zullen zijn. 

De derde is de laagste waarde van de serie twintig jaar 
middelbaar onderwijs, waarvan de 25 cent werd afgebeeld. 
Deze zegels, die zijn uitgekomen op 3 april, zullen verkrijg
baar zijn tot en met 2 april 1971. 
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NEDERLANDSE ANTILLEN 

NIEUWE UITGIFTEN 
Op 14 juli verschijnt de jaarlijkse serie postzegels voor 

sociale en culturele instellingen in vier waarden met toe
slag. De prijs bedraagt in Nederlands geld f 2,08, inclusief 
4 percent BTW. 

Op 16 november komen de kinderzegels aan de loketten, 
eveneens vier waarden met toeslag. De prijs per serie is 
f 1,87, inclusief BTW. 

%. 

<^fSll02P^*^ 

OUD NIEUWS 
Een interessant artikel van de hand van drs. J. Boesman 

is verschenen in de Aerophilatelist van januari 1970. Het 
betreft hier een vlucht van de Argentijnse majoor Pedro 
L. Zanni met een éénmotorige Fokker C IV. Enkele maanden 
vóór Van der Hoop zijn bekende vlucht maakte in 1924, 
vertrok deze majoor met zijn mecanicien Beltrame van 
Schiphol via Brussel - Parijs - Lyon - Konstantinopel - Alep
po - Baghdad - Basra - Karachi op 26 juli 1924. Verder via 
Cawnpore - Calcutta - Hanoi waar op 19 augustus het vlieg
tuig over de kop sloeg bij het vertrek en geheel velrnield 
werd. Men had echter op pech gerekend en in Hanoi bleek 
een compleet Fokker C IV watervliegtuig gereed te liggen 
waarmede verder gevlogen werd naar Japan. In Japan is 
echter ook dit vliegtuig verongelukt. 

Deze pioniersvlucht van Nederland naar Japan in 1924 
was tot nu toe vrijwel onbekend, maar gezien de enorme 
prestatie geleverd in die dagen, is het toch wel waard dit 
te memoreren. 

De Argentijnse posterijen hebben op 21 oktober 1969 deze 
luchtvaartpionier geëerd met een postzegel waarop de piloot 
is afgebeeld, het Fokkervliegtuig alsmede de route Amster
dam - Tokio. 

LUCHTPOST 
Rubrjekredacteur. R Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, Amsterdam-O 

NEDERLAND 
De vliegverbinding fhet Chicago is nog steeds niet voor 

elkaar. Na het uitstel is een voorlopige datum van 1 april 
genoemd; of dit echter haalbaar zou zijn,-is nog de vraag. 
Wel zal op deze datum de LUXAIR een twee maal wekelijkse 
dienst Luxemburg-Brussel-Amsterdam openen, wellicht met 
speciaal stempel en mogelijkerwijs postmeegifte van Am
sterdam uit. 

Met de eerste vlucht van de KLM naar Nicosia (Cyprus) 
in november 1969 zijn ongeveer 4100 stukken op de heen- en 
550 op de retourvlucht vervoerd. 

BAHRAIN 
De vrij jonge luchtvaartmaatschappij Gulf Aviation Com

pany, opgericht in 1950, heeft op 5 april een eigen serie 
zegels gekregen, terwijl zij op 1 april een nieuwe dienst 
opende tussen de Perzische Golf en Londen. 

BELGIË 
Met de eerste vlucht van de SABENA naar Conakry werd 

op 7 november 1969 38 kilo post vervoerd. Deze is afgestem
peld met een speciaal violet stempel, terwijl de retourpost 
voorzien werd van een zwart stempel. Deze post (27 kilo) 
werd een dag later naar België vervoerd. 

GROOT-BRITTANNIË 
Ete heer Slagter uit Delft zond mij nog een afbeelding van 

het speciale stempel voor de herdenking van de vlucht van 
Engeland naar Australië (afbeelding). 

Ter gelegenheid van de maanlanding van de Apollo 13 
zal op die dag te Gloucester een speciaal stempel gebruikt 
worden. 

NIEUW VERZAMELGEBIED 
Het is wellicht interessant voor verzamelaars te weten dat 

men nu aan twee nieuwe gebieden kan beginnen waar van 
tot nu toe slechts één postaal stuk te verkrijgen is. 

Jumbo's 
De pers- en propagandadienst van de Pan American deelde 

mij mede dat met de nieuwe Jumbo Boeing 747 (waarmede 
362 passagiers van New York naar Londen zijn vervoerd) op 
de eerste commerciële vlucht op 21 januari post vervoerd is. 
Dit is dan het eerste stuk van een nieuw verzamelgebied: 
post vervoerd per jumbo. In de toekomst zullen nog vele 
stukken volgen. 

Supersonica 
Het tweede gebied wat ik in de aandacht zou willen bren

gen betreft de poststukken betrekking hebbend op super
sonische vliegtuigen. De enkele poststukken die bestaan en 
echt gevlogen hebben zijn nog vrij gemakkelijk te krijgen, 
alsmede de bijzondere stempels betrekking hebbend of af-

' beelding gevend van deze vliegtuigen. Men kan het één en 
ander nog vrijwel compleet krijgen en gemakkelijk bijhouden. 

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

NEDERLAND 
De internationale antwoordcoupon in het laatste type, Pays-

Bas-Nederland rood, 50 cent blauw, bestaat met twee water
merken en twee verschillende zettingen van NEDERLAND, 
respectievelijk 31 en 33 mm, zoals wij in februari al hebben 
medegedeeld. 
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De heren Wiggers de Vries en Schouten maken me attent 
op nog een verschil. Aan de voorzijde bestaan ook twee ver
schillende zettingen in de (onderste) Nederlandse tekst: de 
voorlaatste regel heeft „bestemd voor het bui-" en de laatste 
regel „tenland." of de voorlaatste regel heeft „bestemd voor 
het" en de laatste regel „buitenland.". 

SURINAME 
In de veiling van Van Dieten, postgeschiedenis ex-collectie-

Viehoff, kwam ook een briefkaart van Suriname voor, type 
koning Willem III, 5 cent, lila, Geuzendam nummer 9, in 
1893 gebruikt van Paramaribo naar Aachen. Tot zover niets 
bijzonders. Maar de achterzijde van deze enkele kaart was 
bedrukt met de antwoordkaart van de dubbelkaart, Geuzen-
dam nummer 10. Deze werd door de geadresseerde geretour
neerd in 1893 van Aachen naar Paramaribo. 

De stempels maken het stuk tot een sieraad voor de ver
zameling — thans in het bezit van de heer A. M. A. van der 
Willigen, die het me toonde. 

Correspondentie werd op deze kaart tussen afzender en 
geadresseerde beide keren niet gevoerd. Maar het is wel een 
bewijs dat op dezelfde vellen zowel de enkele kaart als de 
dubbele kaart werd afgedrukt, anders had dit niet kunnen 
voorkomen. 

BELGIË 
De Belgische postbladen werden ook van een moderne 

belettering voorzien. Merkwaardig is dat het exemplaar van 
3 fr, leeuw, rood op licht blauwgroen papier de aanduiding 
draagt „gesloten briefkaart". Volgens ons spraakgebruik is 
dit toch geen „briefkaart" al kan men door het dichtplakken 
van de geperforeerde randen het geheel sluiten en het cor
respondentiegedeelte onzichtbaar maken voor onbevoegden. 
Heel lang werd de briefkaart in België aangeduid met „post
kaart", totdat het „briefkaart" werd. Dit lijkt me een contra
dictio in terminis. 

FINLAND 
Briefkaarten, leeuw met waarde in diapositief op violette 

cirkel, violet, 0,30 en 0,30 + 0,30. 
Aerogram, 0,50 vliegtuig boven landschap, blauw. Tekst in 
drie talen. 

In „Postal Stationery" 12, 1 komt een artikel voor van Jan 
Dekker. Het „Translated by Dr. Rodney L. Mott" is niet juist. 
Mott heeft het in het Engels gestelde artikel hier en daar 
aangepast aan het Amerikaanse spraakgebruik. Dekker be
schrijft de vondst van D. A. Dromberg in de Finse archie
ven, eerder gepubliceerd in „Philatelia Fennica" en „Svensk 
Filatelistisk Tidskrift". Het komt er op neer dat voor de 
postzegels stalen blokken, vervaardigd voor hot drukken van 
enveloppen, zijn gebruikt, doordat de boven en onder staande 
vakjes voor de waarde werden weggesneden en vervangen 
werden door ingevoegde losse stukjes. „The 1860 Envelopes 
and their vital role in the 1866 Stamp issue." Een ongewoon 
geboortecertificaat voor een postzegeluitgifte. Meestal ge
bruikt men immers postzegelclichés voor postwaardestukken. 

GHANA 
A. Lewandowski meldt in „Postal Stationery" 12,1 de aan

koop van een grote collectie aerogrammen met handstempel-
opdruk (de twee opdrukken: GHANA horizontaal, of schreef-
loos diagonaalsgewijze omhoog) uit 1957 op aerogrammen van 
de Goudkust. Hij meldt 25 variëteiten. 

Hij zegt „all commercially used, refuting once and for all 
their spurious character". Overtuigd heeft het korte artikel 
met twee onduidelijke afbeeldingen mij niet en ik zou mij 
willen aansluiten bij de ondertitel: „The most controversial 
of them all". 

PHILLIPPIJNEN 
R. L. Griffin schrijft in „Postal Stationery" 12,1. een artikel 

over dit land. Hij onderscheidt zes regeringsperioden: Spaans 
1854-1898, Verenigde Staten van Amerika 1898-1935, Gemene
best der Philippijnen 1935-1946, Japanse bezetting 1942-1945, 
Militair U.S.A. gezag in de heroverde en bevrijde gebieden 
1944-1946 en de Republiek der Philippijnen sinds 1946. 

Hij noemt twee oude catalogi: 
Catalogo Descriptivo de los Sellos de Correos, Telegraphos 
y Tarjetas Postales de las Islas Filipinas, door Balbino Cotter 
Cortes en Francisco de Quinto. Uitgave van Imprenta El Tipo, 
Manila, 1895 en 
Catalogo Descriptivo de los Sellos de Correos y Tarjetas 
Postales de las Islas Filipinas. Uitgave van Imprenta de la 

Revista Mercantil, Manila, 1896. 
Bij verdrag van Parijs verkreeg de U.S.A. op 10 december 

1898 zeggenschap, wat tot 15 november 1935 duurde. De post
waardestukken van deze periode werden in de UPSS cata
logus van Slawson gecatalogiseerd. De Japanse bezetting 
duurde van 8 december 1941 (postaal 4 maart 1942) tot 12 
januari 1945. De Amerikaanse herovering leidde tot „Victory" 
uitgiften, tussen 20 oktober 1944 {postaal 24 november 1944) 
en 4 juli 1946. Opdrukken met lokale handstempel uit Taclo-
ban, Leyte (eiland in de Visayan-groep). Postaal-historisch 
een interessant land om te verzamelen. 

STEMPELS 
Rubriekredacteur, Drs A M A van der Willigen, 
Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 2023 

FRANKEERMACHINES 
Onze meldingen in de nummers van juli 1969 en januari 

1970 inzake frankeermachine-afdrukken met Inschrift PTT 
in de waardestempels en Bijzondere Regeling in de datum
stempels worden thans ook in dienstorder H.114 van 26 febru
ari 1970 als aanvulling op de voorschriften in de Postgids 
opgenomen. 

Hierin wordt nu ook gemeld dat de betreffende stukken 
„uitstelbaar" zijn: de behandeling van deze stukken kan 
buiten de piekuren gebeuren en de uitreiking door het 
kantoor van bestemming kan zo nodig worden uitgesteld. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Eerstedagstempels werden wederom gebruikt voor de uit

gifte der Osakazegels op 10 maart en voor de zomerzegels 
op 7 april, uiteraard slechts voorzover uitsluitend de be
treffende zegels op de semi-officiële couverten waren geplakt 
en deze op genoemde data ergens in Nederland waren ge
post. 

op ^\o 

%i 1" 
% ^ 

TYPENRADERSTEMPELS 
1.2.1970 Het poststation Suawoude werd tijdelijk gesloten 

11.2.1970 Gevestigd: bijpostkantoor Tilburg-Schouwburgring 
23.2.1970 Naamswijziging: Hulppostkantoor Kapelle Bieze-

linge heet thans Kapelle 
1.3.1970 Naamswijzigingen: Capelle (N.B.) werd Sprang-

Capelle 
's-Grevelduin-Capelle werd Sprang-Capelle-School-
straat 
Sprang werd Sprang-Capelle-Van der Duinstraat 

2.3.1970 Gevestigd: postagentschap Utrecht-Fortunadreef. 
MACHINESTEMPELS 

Bijzondere stempelvlaggen worden tijdelijk gebruikt: 

1. van 26 maart tot en met 28 april te Haarlem met af
beelding en tekst KEUKENHOF LISSE HOLLAND; 

2. van 31 maart tot en met 27 april te Amsterdam, 's-Gra
venhage, Rotterdam en Utrecht met afbeelding en tekst 
150 jaar METRIEK STELSEL in Nederland; 

3. van 3 tot en met 30 april te Utrecht met afbeelding en 
tekst 60 JAAR SCOUTING IN NEDERLAND; 

4. van 7 april tot en met 21 mei te Amsterdam, Arnhem, 
's-Gravenhage, Groningen, Maastricht en Rotterdam met 
afbeelding en tekst KOOP ZOMERZEGELS Zomerzegels 
brengen levensvreugde. 

Verzamelaars die afdrukken van één of meer dezer stem
pels willen aanvragen kunnen daartoe aan de betreffende 
postdirecteuren in een als brief gefrankeerde envelop stukken 
toezenden, geadresseerd aan hun eigen of een ander adres 
en voldoende gefrankeerd voor normale verzending (Terug
zending in een gewone of dienstenvelop is niet toegestaan). 
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BELGIË 
Rubriekredacteur: L, C. Mademan, Alt Schnerderlaan 61, 

B 2100 Deurne C, België 

NATUURBESCHERMING 
In het raam van het Europees jaar voor het natuurbehoud 

kwam een reeks van twee postzegels op 7 maart in voor
verkoop te Brussel  Luik  en St. Amandsberg. 
Technische gegevens: 
3,50 fr. Beuk en Rijksplantentuin 10.500.000 exemplaren 
7,— fr. Berk 2.750.000 exemplaren 
tekening: Van Loock 
kleuren: polychromie 
drukprocédé: diepdruk en heliogravure gecombineerd 
gravure: (teksten in diepdruk): Janssens 

(heliocilinders): Ets. J. Malvaux 
realisatie: Zegeldrukkerij te Mechelen 

Weder zijn deze zegels als verzorgd werk te beschouwen 
als men de slecht geplaatste cijfers op de 3,50 fr. waarde 
veronachtzaamt. Deze cijfers worden gedeeltelijk opgeslorpt 
in de afbeelding van de rijksplantentuin. 

9,— frank + 4,— frank. 
— Voor de sportreeks hebben de onderwerpen respectievelijk 

betrekking op het hengelen en het hockey. De waarden en 
toeslagen zijn bepaald als volgt: 
3,50 frank + 1,50 frank 
9,— frank + 4,— frank. 

— De reeks van vier liefdadigheidsvignetten met filantro
pisch karakter, krijgen als onderwerpen respectievelijk de 
beeltenis van C. Huysmans, van M. Baers, van kardinaal 
Cardijn en van P. Pastur. De waarden en toeslagen zijn 
bepaald als volgt: 
1,50 frank + 50 centiemen 
3,50 frank + 1,50 frank 
7,— frank + 3,— frank 
9,— frank + 4,— frank. 

— De reeks met toeslag, ten bate van werken met vader
landslievend karakter, evoceren, respectievelijk, de ver
zetsbewegingen en de bevrijding der kampen. De waarden 
en toeslagen zijn bepaald als volgt: 
3,50 frank + 1,50 frank 
7,— frank + 3,— frank. 

— Voor de reeks „Solidariteit" werden respectievelijk een 
schilderij van P. Delvaux en van R. Margritte als onder
werp gekozen. De waarden en toeslagen zijn bepaald als 
volgt: 
3,50 frank + 1,50 frank 
7,— frank + 3,— frank. 
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UITGIFTEPROGRAMMA 1970 
Bijkomende gegevens met betrek op het uitgifteprogramma 

1970 zoals geput uit het staatsblad van 13 februari: 
— Het bijzondere blaadje met toeslag, gewijd aan de Gentse 

Floraliën, reproduceert, met andere grondtinten, de drie 
postzegels FLORALIËN. Prijs: 25 frank. 

— De postzegel, uitgegeven ter gelegenheid van de „Dag van 
de Postzegel", zal het nieuwe gebouw van de Wereldpost
unie fte Bern voorstellen. 

— Het propagandablaadje met toeslag ten bate van de Inter
nationale filatelistische tentoonstelling „Belgica 72" zal 
drie in de periode 18701878, uitgegeven Belgische post
zegels reproduceren: de postzegel van 8 centiemen (cijfer) 
en de postzegels van 1 frank en 5 frank, die de beeltenis 
van koning Leopold II voorstellen. 
De postzegels die op het blaadje voorkomen, hebben res
pectievelijk de waarden van: 
1,50 frank + 50 centiemen 
3,50 frank + 1,50 frank 
9,— frank + 4,— frank 
Prijs van het blaadje 20 frank. 

— De onderwerpen van de culturele reeks hebben respec
tievelijk betrekking op het openluchtmuseum van Bokrijk, 
op het openluchtmuseum van Middelheim, op de Pleister
plaats van Courcelles en op het Gaumaismuseum. De 
waarden en toeslagen zijn bepaald als volgt: 
1,50 frank + 50 centiemen 
3,50 frank + 1,50 frank 
7,— frank + 3,— frank 

BEGROTING PTT EN DE VERZAMELAARS 
Uit het begrotingsontwerp van PTT voor het jaar 1970 

halen wij volgende passus die ons filatelisten kan interes
seren. 
— Het aantal ingeschrevenen in het filatelistisch fichestelsel 

der postadministratie bedroeg op 31 december 1968: 222.113. 
Hun aantal beliep 233.002 op 30 juni 1969: een toeneming 
van 4,9 percent in zes maanden. Verleden jaar hebben 
20.434 verzamelaars een abonnement onderschreven op de 
nieu^ve uitgiften van speciale postzegels. 
Tijdens het eerste semester van 1969 werden 2685 nieuwe 
soortgelijke abonnementen geboekt. In dit domein beloopt 
de stijging ongeveer 13 percent. Anderzijds is het aantal 
bestellingen van postwaarden uitgevoerd door de Dienst 
van verzamelaars met ongeveer 10 percent gestegen. 

Over zijn geheel genomen beeft de filatelistische dienst 
in 1969 aan de schatkist een bijkomende meerontvangst 
van circa 168.000 frank bezorgd, hetzij 5 percent meer dan 
in 1968. 

— Als gevolg van de bestaande tariefverschillen werden onze 
posterijen overstelpt met de afgifte van grote hoeveel
heden poststukken, drukwerken (in het bijzonder boeken) 
afkomstig uit de tauurlanden (uit Frankrijk in de streek 
van Moeskroen, uit Duitsland in de streek van Luik en 
uit Nederland in de streek van Antwerpen). Men heeft 
onder meer één enkele afgifte genoteerd die 400.000 boe
ken omvatte. Deze toestand vloeit enerzijds voort uit onze 
te lage tarieven, onder meer voor drukwerken — een 
toestand die tot op zekere hoogte werd verholpen door de 
nieuwe tarieven — en anderzijds uit het bestaan van 
internationale en Europese tariefovereenkomsten. 

AANMAAKPRIJZEN ONZER POSTZEGELS 
Volgens de minister zijn de gemiddelde eenheidsprijzen de 

volgende: 
— IV2 a 2 centiemen voor de zegels die in heliogravure ge

drukt worden (methode die gebruikt wordt voor de ge
wone waarden met grote afzet). 

— 15 centiemen voor de zegels vervaardigd volgens de ge
combineerde methode heliogravurediepdruk (vooral ge
bruikt voor de bijzondere uitgiften). 

— 6 centiemen voor de zegels vervaardigd uitsluitend volgens 
de methode van de diepdruk. 

S H A P E 
Met de oprichting van SHAPE (Supreme Headquarters 

Allied Powers Europe — Hoofdkwartier geallieerde opper
bevelhebber in Europa) in België werd een eerste postkan
toor, een ontvangerij tweede klasse, op 1 april 1967 open
gesteld, waartoe de aanvraag op 4 november 1966 door het 
Besituur der Posterijen werd ingediend. Een tweede kantoor, 
het bijkantoor van SHAPEDorp, aangevraagd op 31 oktober 
1967, werd op 5 augustus 1968 opengesteld. 

GELEGENHEIDSAFSTEMPELINGEN 
Twee niet onaardige gelegenheidsafstempelingen werden op 

28 maart geslagen. Een eerste te Schepdaal ter gelegenheid 
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van de heropening van het Trammuseum en een tweede om 
de negentiende bloemenmarkt te Koksijde te illustreren 
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PERSONALIA 
De heer A. J. Waumans, voorzitter van de postzegelver

zamelaarskring „Taxandria" te Turnhout, werd aangesteld 
als lid van de Centrale Adviesraad voor kulturele zaken der 
stad Turnhout. De heer Waumans, die vele aanknopings
punten heeft in Nederland, is tevens medewerker aan ver
schillende tijdschriften — schrijvend onder het pseudoniem 
't Kemphaantje. 

BRIEF UIT LONDON 

lÄ^ ] - : 

General 
Anniversaries 

HET DECIMALE POND STERLING 
Vooruitlopend op het decimale stelsel, waarbij in februari 

van het volgend jaar het pond sterling van de 20 shillings of 
de 240 pence, zal worden vervangen door een pond, onder
verdeeld in 100 pennies, zal op 17 juni 1970 een aantal post
zegels in de hogere waarden uitkomen en wel de 10 p., 20 p. 
en 50 p. Ze zullen de waarden van respectievelijk 2 s. 6 d., 
5 shillings en 10 shillings vervangen. De waarde van £• 1, 
blijft onveranderd, doch alle waarden worden in vellen van 
honderd stuks gedrukt; dit gebeurde tot nu toe in vellen van 
veertig stuks. 

Ter onderscheiding wordt de nieuwe zegel van 10 p. ge
drukt in kersrood en die van 20 p. in olijf groen. De oude 
waarde van 10 sh. en de nieuwe van 50 p. blijven in de 
blauwe kleur verschijnen. 

Ook de hoge waarden der portzegels krijgen nieuwe zegels 
voor de 10 p., 20 p. en 50 p. alsmede die voor £ 1,—. Dat zijn 
de zegels met Inschrift „To Pay". Ze worden voornamelijk 
gebruikt voor de heffing van invoerrechten op uit het bui
tenland afkomstige postpakketten. Het oude ontwerp is nog 
van 1914! 

BEROEMDE HERDENKINGSDAGEN 
De serie die dit jaar enkele beroemde herdenkingsdagen 

uitbeeldt is als volgt samengesteld: 
5 Pence — de Verklaring van Arbroath. 
Toen Eduard II er niet in slaagde zijn recht op de Schotse 

troon te verkrijgen, beïnvloedde hij de paus de Schotse ko
ning Robert the Bruce te excommuniceren. De Verklaring 
van Arbroath van 1 april 1320 was het antwoord op deze 
excommunicatie. 

Ze verklaarde de geschiedenis van de Schotse onafhanke 
lijkheid en de beslistheid deze te handhaven uit naam van 
het Schotse volk. 

Op de zegel van 9 pence is Florence Nightingale herdacht. 
Ze werd geboren op 12 mei 1820 in Florence en leerde de 
verpleegkunst in Kaiserworth bij Düsseldorf. Zij voltooide 
haar studie in Londen en Edinburgh. Tijdens de Krim-oorlog 
werd zij met 38 verpleegsters in oktober 1854 uitgezonden. 
Daar werd zij in de hospitalen door de gewonden de „Dame 
met de lantaarn" genoemd. Ze overleed op 13 augustus 1910. 

De waarde van 1 shilling herdenkt 75 jaar Internationale 
co-operatieve alliantie, getekend in augustus 1895 in Londen. 
Op de zegel staan afgebeeld Earl Grey van Groot-Brittannië, 
Charles Robert van Frankrijk, professor Victor Bohmert van 
Duitsland en De Keussler van Rusland. Doel van het verbond 

was — en is nog steeds — de bevordering van een niet op 
winst gebaseerd systeem van voortbrenging en handel, ge
organiseerd in het belang van de gehele gemeenschap en 
gebaseerd op vrijwillige en wederkerige hulp. 

Het vertrek van de „Mayflower" is onderwerp van de 
zegel van 1 sh. 6 d., welk zeilschip op 6 september 1620 uit 
Plymouth vertrok met ongeveer honderd mensen aan boord, 
die een nieuw leven, vrij van godsdienstige vervolging, in 
de Nieuwe Wereld — Amerika — zochten. Op 11 december 
1620 landde het gezelschap, later bekend als de Pelgrim 
Vaders, in Amerika en stichtten daar de nederzetting Ply
mouth, thans in de staat Massaschusetts. 

Tenslotte wordt het honderdvijftigjarig bestaan van het 
Koninklijk sterrekundig genootschap herdacht op de zegel 
van 1 s. 9 d. Het genootschap behoorde tot de eerste vakge
nootschappen gevormd voor een wetenschappelijk doel. Het 
was gedurende vele jaren een internationaal vooraanstaand 
genootschap. Zijn bibliotheek is wereldberoemd. 

HET BRITSE POSTMUSEUM 
In februari was het Nationale Postmuseum een jaar oud. 

In dit eerste jaar werd het door bijna 72.000 personen be
zocht. Om de waardevolle verzamelingen nog beter te be
schermen heeft het laboratorium van de Posterijen gezocht 
naar een optimaal beschermmiddel en dit gevonden in poly
ethyleen terephtalaat; een soort doorzichtige film als de beste 
manier om de zegels te beschermen tegen beschadiging van 
buiten zonder de verzameling zelf aan te tasten. 

NIEUWE ENVELOPPEN 
VOOR AANGETEKENDE ZENDINGEN 

Voor het eerst in vijftien jaar wordt de ingedrukte zegel-
afdruk gewijzigd; sinds 13 april is dit de bekende beeltenis 
van de koningin naar Machin, die ook op de postzegels voor
komt. De druk is in lichtgrijs in een achthoek. 

ZUID-RHODESIË 
De minister van Posterijen en Telecommunicaties heeft 

bekendgemaakt dat de onlangs uitgegeven postzegels van 
Rhodesië met decimale waarden niet geldig zijn voor franke
ring van poststukken. Post uit Rhodesië voorzien van derge
lijke postzegels zal beschouwd worden als niet of niet vol
doende gefrankeerd en met strafport worden belast. 

Als reden wordt opgegeven dat de uitgifte van deze zegels 
geen wettige basis heeft. Deze maatregel is een gevolg van 
de economische sancties tegen het regime van premier Smith 
in Rhodesië. Dit neemt niet weg dat de postzegels door ver
zamelaars wel gekocht worden voor hun verzamelingen ter
wijl echt gelopen — al dan niet met strafport voorziene 
poststukken — gezocht zijn. 

PHILYMPIA-POSTZEGELBOEKJES 
Op 1 april worden de bijzondere postzegelboekjes van 5 sh. 

in omloop gebracht. Ze onderscheiden zich van de koerseren-
de boekjes niet door de inhoud; deze is ongewijzigd twee 
velletjes van zes postzegels van 5 pence. De advertenties 
zijn echter afkomstig van de filatelistische handel; ze hebben 
een speciale omslag. 

Om niet voor de tentoonstelling begint uitverkocht te zijn, 
is een hoeveelheid van 100.000 boekjes gereserveerd voor 
verkoop tijdens de Philympia van 18 tot 26 september aan
staande. Alleen de posterijen zullen voordeel van deze boek
jes hebben, de organisatoren houden er niets aan over. 
Londen, 1 april 1970 CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur: 

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

Bovensteweg 6, Mook 

Verenigde Naties 
De postale overeenkomst tussen UNPA en de Zwitserse 

PTT voorziet in de uitgave van veertien frankeerzegels in 
Zwitserse waarden binnen een jaar tot een totale waarde 
van 20.90 franc. De eerste acht kwamen uit 4 oktober 1969, 
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de zes andere verschijnen op 17 april en 22 september 1970. 
Op 17 april: Zw. fr. 0.60 en Zw. fr. 10.00. De nieuwe 

zegels zullen worden verkocht zowel op het UNObureau te 
Geneve als op het UNOhoofdkwartier te New York, alsmede 
op de UNObijkantoren in de wereld, met ingang van de dag 
van uitgifte. Eerstedagafstempeling voor deze zegels wordt 
slechts gegeven in het Palais des Nations te Geneve. 

Het Geneefse stempel is gegraveerd door de Geneefse etser 
JeanMichel Bouchardy. Het stelt voor het UNOhoofdkan
toor te New York en het Palais des Nations te Geneve, naast 
het UNOembleem. Het is dezelfde tekening als die van 
4 oktober 1969, maar thans in blauw. Er komen de volgende 
eerstedagenveloppen beschikbaar: 

envelop met een zegel van Zw. fr. 0.60 en een 
zegel van Zw. fr. 10.00, 

envelop met een zegel van Zw. fr. 0.60 en een 
met een zegel van Zw. fr. 10.00, 

envelop met een blok van vier zegels van Zw. fr. 0.60 en een 
envelop met een blok van vier zegels van Zw. fr. 10.00. 

De zegel van 60 centimes heeft dezelfde tekening als de 
zegel van 11 cents door New York uitgegeven in 1962; slechts 
de kleuren zijn gewijzigd en wel in goud en verschillende 
bruine tinten. Het is het ontwerp van de Deen Olav S. Ma
thiesen dat in rasterdiepdruk wordt gedrukt bij Courvoisier 
S.A., Zwitserland, in een voorlopige oplage van 3.300.000. 

De zegel van 10 franc geeft hetzelfde beeld als de zegel 
van $ 1.—, in 1951 te New York uitgegeven, maar de kleur 
is nu blauw. Het ontwerp van de Nederlander J. F. Doeve 
wordt gedrukt in staalgravure bij Setelipaino in Finland; 
voorlopige oplage 2.250.000. 

De UNOpostadministratie zal op 22 mei 1970 een gelegen
heidszegel „Fight Cancer" = kankerbestrijding uitgegeven. 
De viering van de „Wereldgezondheidsdag" op 7 april 1970 
zal gewijd zijn aan preventie van kanker in het beginstadium. 
Ter gelegenheid van deze dag zal het tiende Internationaal 
kankercongres van de Internationale Unie tegen kanker 
worden gehouden te Houston, Texas, van 2229 mei 1970. 

Naar schatting zullen ongeveer 8000 vrijwilligers in de 
strijd tegen de kanker, beroeps en nietberoeps, het congres 
bijwonen; verwacht wordt dat de meeste landen van de 
wereld zullen zijn vertegenwoordigd. 

De nieuwe herinneringszegel komt uit in de waarden 
6 cents (blauw) en 13 cents (groen) in oplagen van respectie
velijk 2.500.000 en 2.000.000. Het ontwerp is van Leonard 
Mitchell (NieuwZeeland) en wordt in offset gedrukt bij de 
Westduitse Bundesdrückerei. 

OQBBSE 

SUIDAFRIKA 
Rubrieksredakteur: F. G. E. Nilant, Universiteit van Pre
toria, Pretoria. SuidAfrika. 

WATERSEËLS 
Die jaar 1970 is waterjaar in SuidAfrika. Water is die 

belangrikste element vir die land se toekoms. In die afgelope 
kwarteeu het die verbruik van water as gevolg van sterk 
groeiende bevolking en industrialisasie, onrusbarend toege
neem. 

Daar is nou besluit om in die volgende tien jaar die 
probleem onder die knie te probeer kry en te sorg dat water 
beter en doeltreffender benut word, om besoedeling teen te 
gaan, beter verspreiding en opgaring te reel, maar ook om 
die algemene publiek bewus te maak van die lewensbelang 
van water. Een van die middele om propaganda vir water 
te maak was die uitgifte van twee posseëls. 

Die 2V2 c seël, met silinders 403 (bruin), 404 (groen) en 405 
(blou), gee die embleem van die waterjaar weer. Dit bestaan 
uit 'n druppel water wat op 'n dubbelstel oop groen blare 
rus: die water steun die lewe van die plant. 

Om albei seëls onder die publiek se aandag te bring is 
afgewyk van die gewoonte om 'n I2V2 c seël uit te gee. 

Hiervoor in die plek is 'n 3 c seël uitgegee, wat vir binne
landse lugpos gebruik word. Hierdie seël, gedruk met silinders 
400 (geelgrys), 401 (blou) en 402 (groen), stel > gestileerde 
golwende water voor. 

Albei seëls het die tweetalige opskrif: „WATER 70". 
Die seëls is gedruk in veile van honderd, elkeen twee 

panele, A en B. Albei is fosforesserend. 
Op die eerste dag van uitgifte is 'n spesiale ronde stempel 
gebruik met 'n baie eenvoudige ontwerp: 'n druppel water 
met die woorde „WATER 70", waaronder die datum: 14.2.1970, 
Pretoria. 

Op die eerstedag koevert is 'n gedrukte lugposstrokie, 
hierdie slag in 'n mooi donker grysblou kleur. Hieronder 'n 
ontwerp van goudoranje molekule, in sirkelpatroon, geba
seer op die wetenskaplike voorstelling in diagram van die 
watermolekuul H2O. Die koringare is 'n simbool van vrug
baarheid en die bron van ons daaglikse brood. In Suid
Afrika is dit veral koring wat so uistekend groei in gebiede 
wat deur watervergaarbakken besproei word. 

Die koevert is no. 13. 
Die kaartjie binnekant dra weer die simbool van die water

jaar. Daar is in Afrikaans en Engels 'n verduideliking van 
die belangrikheld van water in die geskiedenis en ontwikke
ling van SuidAfrika. 

Toe Jan van Riebeeck in 1652 na die Kaap gekom het, het 
hy van die bewindhebbers van die OosIndiese Kompanjie 
nadrukllk opdrag gekry om 'n fort te bou, maar ook om aan 
verbykomende skepe vars water te verskaf. 

Dis opvallend dat die eerste dispuut wat by die jong volks
planting ontstaan het, juis in verband gestaan het met ver
bruik van water. 

Op die oomblik is water 'n uitdaging aan die ontwikkeling 
en die ekonomie van die land, 'n probleem waarvoor in die 
komende tien jaar 'n oplossing gevind moet word. 

WATER 70 
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SUIDWESAFRIKA 
Op dieselfde dag as in die Republiek het in Suidwes

Afrika 'n soortgelyke tweetal seëls verskyn. Die seëls het 
S.W.A. as landsaanduiding; hulle is nie huoresserend nie. 

'n Spesiale advertensieafstempeling word in die Repu
bliek gebruik: reghoekig 2% x 3% cm: water means life / 
water gee lewe. Dis in verskillende stede in gebruik. 

In SuidwesAfrika word dieselfde stempel gebruik, met 'n 
derde toevoeging in Duits. 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN  VERENIGINGEN 
Secretaris: C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam11. Telefoon (020) 44 00 72 
Peimüigmeester: H. P. van Lente, Curacaostraat 351 te Amsterdam1017. Telefoon (020) 38 83 64 
Gironummer 1078391 ten name van H. P. van Lente, penningmeester van de Bond 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 

lilachten omtrent verzamelaars of handelaren, wende men 
zich tot de beheerder' H. P. van Lente, Curagaostraat 351 te 
Amsterdam1017, telefoon (020) 38 83 64. 
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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. 
(Herplaatsing wegens misstelling). 

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. 

HERDENKING 25 JAAR BEVRIJDING 
De Nederlandse Bond zal op zaterdag 9 mei 1970 in het 

Nederlands Postmuseum, Zeestraat 52, 's-Gravenhage, de vijf
entwintigste verjaardag van de bevrijding vieren. Er zullen 
enveloppen van de Nederlandse Bond beschikbaar zijn voor 
de bevrijdingszegel waarop op deze dag een speciaal vlag-
stempel gegeven zal worden. Voor dit ééndagsstempel wordt 
een oud model brievenbus in het Postmuseum opgesteld. 
De toegang is vrij en alle filatelisten zijn hartelijk welkom. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
1. Opening door mr. A. van der Flier, voorzitter van de 

Haagsche Philatelisten Vereeniging, als vertegenwoordiger 
van de Haagse Verenigingen, voor het Bondsbestuur. 

2. Begroeting door de gastheer van deze bijeenkomst, dr. R. 
E. J. Weber, directeur van het Nederlandse Postmuseum. 

3. Voordracht „Belevenissen van een illegaal" door J. H. 
Schuilenga, secretaris van de Hoofddirectie Telegrafie en 
Telefonie te 's-Gravenhage. 

4. Lezing van Bondsvoorzitter P. Th. van der Heijden over 
de moeilijkheden van de Bond tijdens de bezetting en 
kort na de bevrijding. 

ALGEMENE VERGADERING MEI 1970 
In artikel 26, letter e van het Huishoudelijk Reglement is 

bepaald dat de afgevaardigden naar de Algemene Vergade
ring een door voorzitter en secretaris van een Vereniging 
ondertekend schrijven dienen mee te brengen, uit welk 
schrijven de benoeming van de afgevaardigden blijkt. In dit 
schrijven moet tevens worden vermeld welke afgevaardigde 
de stemmen der Vereniging zal uitbrengen. 

Het Bondssecretariaat stelt er prijs op indien de Vereni
gingsbesturen vorenbedoeld schrijven vóór 9 mei aanstaande 
willen inzenden bij: 

C. G. van Veenendaal, Assumburg 70, Amsterdam-11. 
Hierdoor zal een vlotte administratieve afwikkeling wor

den bevorderd. 

PROGRAMMA 61STE ALGEMENE VERGADERING 
EN 58STE FILATELISTENDAG 

Het programma voor de Bonds- en Filatelistendagen tijdens 
de nationale tentoonstelling in Zwolle is als volgt samenge
steld: 

vrijdag 15 mei 10.00 uur. Officiële opening van de nationale 
tentoonstelling Zwolle 1970 door de Commis
saris der Koningin in de provincie Overijssel, 
Jhr. dr. O. F. A. H. van Nispen tot Pannerden, 
in de restaurantzaal van de Stilosporthal, 
Zwolle. 
10.30-13.30 uur. 61ste Algemene Vergadering 
van de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen in de restaurantzaal van de 
Stilo-sporthal, Van Wevelinkhovenstraat 107. 
14.00-15.00 uur. Gemeenschappelijke lunch in 
Hotel Wientjes. Kosten ƒ 7,50 per persoon. 
17.30-18.00 uur. Ontvangst ten stadhuize. 
18.30-19.30 uur. Receptie Bestuur Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen. Receptie 
bestuur afdeling Zwolle van de Internationale 
Vereniging Philatelica ter gelegenheid van het 
vijfendertigjarig bestaan van de afdeling. 
Beide in Hotel Wientjes. 
20.00 uur. Aanvang Bondsdiner in de Buiten
sociëteit, Stationsweg 4, Zwolle. Kosten ƒ 20,— 
per persoon, inclusief service en BTW. 

zaterdag 16 mei 09.00 uur. Kapittelvergadering Costerusridders, 
Hotel Wientjes. 
10.00-12.30 uur. 58ste Filatelistendag in de res
taurantzaal van de Stilo-sporthal. Bekertoer
nooi met drie deelnemers. 

13.00-14.30 uur. Gemeenschappelijke lunch met 
bekendmaking van de uitslag van het Beker
toernooi in Hotel Wientjes. Kosten ƒ 7,50 per 
persoon. 
14.30 uur. Eventuele voortzetting van de Al
gemene Vergadering. 

Bijzonderheden over programmapunten van algemene aard 
en openingstijden van de nationale tentoonstelling zijn elders 
in dit nummer opgenomen. 

BEKERTOERNOOI 
Aan het Bekertoernooi dat op de 58ste Filatelistendag — 

zaterdag 16 mei — wordt gehouden, zullen drie personen 
deelnemen: de heer W. J. A. Arratoon uit Haarlem met „De 
unieke landmailportzegels", de heer D. W. de Haan uit Rijs
wijk (Z.H.) met „Enkele aspecten uit het postverkeer met 
Groot-Brittanië" en G. H. F. Meijer ing. over „Machine
zegels en -poststukken". Mogelijk zal er nog een vierde deel
nemer zijn. 

Drs. J. F. Cleij, die de wisselbeker vorig jaar op de 57ste 
Filatelistendag tijdens de Hagapost 1969 in 's-Gravenhage in 
zijn bezit kreeg, zal de beker niet verdedigen. 

KRING VAN STUDIEGROEPEN 
ITALIË — Er zijn enige aanvragen ontvangen om te komen 
tot de oprichting van een studiegroep Italië. Belangstellen
den gelieven zich op te geven bij: 

Bondsvertegenwoordiger: C. G. van Veenendaal, Assum
burg 70 te Amsterdam-11. Telefoon (020) 44 00 72. 

Verscheidene Studiegroepen houden bijeenkomsten in 
Zwolle tijdens de nationale tentoonstelling. Zie voor plaats 
en tijd bladzijde 195. 

Aanvragen om inlichtingen of opgaven als deelnemer kun
nen worden gericht tot de navolgende secretariaten: 
DE ARABISCHE WERELD: G. Bordewijk, Floreslaan 148, 
Vlaardirigen. 
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-lO. 

IBERIA: K. van Leeuwen, Berlagestraat 6, Huizen (NH). 
OOST-EUROPA: J. A. C. Achilles, Zuiderparklaan 249, 
's-Gravenhage. 
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). 
VOOR AFSTEMPELINGEN: F. J. A. de Groot, Gerard 
Keilerstraat 8, 's-Gravenhage. 
ZUID-AZIË: 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. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Beheerder: H. L. J. Weidema, 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 zaterdag) 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 Bibliotlieek gratis verkrijgbaar. 
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Verkoopafdeling 
De verkoopafdeling van de Bond is overgenomen door het 

bondsbestuurslid de heer E. C. de Poorter. 
Bestellingen dienen in het vervolg te geschieden door over

schrijving op postrekening 201159 60 (bestellingen die 
nog worden ontvangen op postrekening 85 34 66 ten name 
van Beheerder Bondsbiblioitheek 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. 

Verkrqgbare uitgaven 
Alle bestellingen op onderstaande uitgaven dienen uit

sluitend te geschieden door overmaking van het verschul
digde bedrag op postgirorekening 20115960 ten name van: 
Directeur afdeling verkoop Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen, Legerplaats Budel, post Weert. 

Bondstandingmeter ƒ 0,25 
per 10 „ 2,— 
per 50 „ 7,50 
per 100 „ 12,— 
per 250 „ 25,— 

Filatelisteninsigne (speldje of knoopje) „ 1,75 
per 10 „ 15,— 

Jubileumnummer Nederlandsch Maandblad Philatelie „ 1,75 
Lijsten Amphilex literatuurschouw, per stuk „ 0,25 
(Er zijn achttien lijsten: 1. Algemene werken, 2. Scheeps- en 
treinpost, 3. Luchtpost, 4. Nederland en Overzeese rijksdelen, 
5. België en Luxemburg, 6. Frankrijk 7. Duitsland 8. Groot-
Brittannië en Ierland, 9. Scandinavië, 10. Italië en Zwltser-
land-Liechtenstein, 11. Spanje en Portugal, 12. Donaulanden. 
13. Oost-Europa, 14. Balkan, 15. Afrika, 16. Azië, 17. Ame
rika en 18. Australië. Opgave van het nummer is voldoende). 

O. M. Vellinga, De Poststempels van Nederland, 
Herdruk 1969 uitgegeven door de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen ƒ 30,— 

Mr. W. S. da Costa en J. Giphart, Kleine Post-
kroniek van Amsterdam tot het begin van de 20e 
eeuw (overdruk uit Amphilexcatalogus) „ 2,50 

J. F. Cleij, Nederland Emissie 1864 „ 10,— 
G. C. van Balen Blanken/Bert Buurman, Neder

land 1852, 5 cent plaat III, 1968 20,— 
Idem, plaat IV 1969 „ 20,— 
Idem, plaat II 1970 „20,— 

F. W. van der Wart, De Poststempels van Neder
land, Machinestempels, 1969 5,— 
Jan Dekker, The Postal Booklets of Netherlands 
Dutch East Indies and Curacao, 1969 „ 7,50 

Filatelistische Essays, bijlage bij de catalogus 
HAGAPOST 1969 (190 bladzijden zeer interessante 
leotuur!) 3,— 

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

STICHTING FILATELIE 

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. 

(Herplaatsing wegens misstelling). 

VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N D E ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient, ge
tikt op officieel kopij-blad (in dup lo ) , en tezamen 
met de mutatiestrookjes en eventueel de maand-
staat voor de komende maand , in he t beicit t e 
xijn van de a d m i n i s t r a t e u r , uiterl ijk op de 
volgende da t a : 
j u n i n u m m e r : 21 mei 1970 
ju l inummer : géén verenigingsnieuws. 

Mutatiestrookjes: eerste zending: 
18 juni, nakomers uiterlijk 26 juni 
1970. 

aug. n u m m e r : 16 juli 1970 
De d a t u m van inzending van n a k o m e n d e 
(kleine hoeveelheden) mutatiestrookjes wordt ge
steld op 10 dagen nä de hierboven genoemde da ta 
(in h e 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 al eerder in de 
maand hebt ingezonden. I n dit geval de m a a n d -
s t a a t met de l aats te zending strookjes inzenden. 
Nooit meer dan één maandstaat per maand in
zenden. 
H H . secretarissen en leden-administrateurs wordt 
d r i n g e n d verzocht zich s t r ik t aan de genoemde 
data te houden. Indien t e laat wrordt i n g e z o n 
d e n , i s p l a a t s i n g in he t 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 N I E T m o g e l q k . 

Coornhertkade 16, Alkmaar . 
Meijer, Zaalbergstr. 52, Alphen 

1. 
N E D E R L A N D S C H E V E R E 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 L A A A S . Secr.: Mr . L. C. de Oude , 
•s-Gravelandsewcg 682, Schiedam. Te l . : (010) 260393. 
Ledenadm. : J. Wind, Celebesstraat 33, Vlaardingen. 
Te l . : (010) 343426. 

'Afdelings secrelariaten: 
Alkmaar: G. Groet, 
Alphen a.d. Rijn: J . C, 

a.d. Rijn. 
Almelo: J. K. v. Kalsbeek, Geert Grotelaan 13, Almelo. 
Amsterdam: A. W. A. Tofohr, Hoofdweg 75 (Bel), Am

sterdam. 
Apeldoorn: B. ten Hoopen, Jacht laan 134, Apeldoorn. 
Arnhem: E. J . Bergman, Goudensteinstr. 10, Arnhem. 
Bodegraven: J . H . Verhagen. K. Doormanstr . 53, Bode

graven. 
Boskoop: C. Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop. 
Deventer: J. v.d. Hooff, Anth. v. Dijkstr. 37, Deventer. 
Epe: D. van Ommen , Pcpulierenweg 3, Epe. 
Gooi öf Eemland: K. Verzijden, Arminiushof 19, Hil

versum. 
Goor: F. G. de Wals, Lindelaan 49, Goor. 

Den Haag: Sectieh. Mevr. A. H . de Vos-Patemotte, 
Vondelstraat 135, Den Haag . 

Haarlem: Sectieh. J. Maas , Joh . Bosboomlaan 2, Heem
stede. 

Heerhugowaard: L. v. Dijk, Bilderdijkstraat 2, Heerhugo-
waard. 

Krommenie: C. A, Siebeling, P. Latensteinstr. 1, Zaan
dam. 

Leiden: Drs. A. L. Beker, Wilhelminapark 8, Oegstgeest. 
Lelystad: W. H . Schraal, Marderhoek 16, Lelystad.^ 
Lochern: B. Frank, Ch. de Bourbonlaan 19, Lochern. 
Monster: F. A. Janmaa t , Choorstr. 62E, Monster. 
Nijmegen: Mej . L. v. Haaren , Heersweg 12, Druten. 
Oudewater: G. Lekkerkerker, N .L . Zandweg 25, Oude -

water. 
Steenwijk: G. A. Talen, Pr. Bernhardstraat 74, Steenwijk. 
Suriname: Joh. Peek, P .O. Box 403, Paramaribo. 
Twenthe: J. T . Friesen, Rembrandts t r . 18, Goor. 
Utrecht: A. Dusée, Niftarlakeplantsoen 15, Utrecht . 
Vlaardingen: P. J. Slangen, Merel laan 45, Vlaardingen. 
Voorburg: Sectieh. P. A. v. Waasdijk, Hoekweg 10, 

Voorburg. 
Voorschoten: E. Ta lman , Pr. Bernhardlaan 46, Voor

schoten. 
W.-Friesland: A. Janssens, J. P. Coenstr. 56, Hoorn. 
Dir. rondzendverkeer: J. J. Kroone, Socrateslaan 36, 

Utrecht. 
Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van 

ons lid 337 Dr. H . J. Fluiter, Wageningen. 
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-
boutstraat 62, Breda. Te l . 32307. 

Ledenvergadering: maandag 27 april 19.30 uur in Ge
meenschapshuis „ D e Kleiberg", Dr. Struyckenstraat 9, 
Breda. Veiling. Jeugdbij eenkomst: zondag 3 mei van 9.30-
12.00 uur in het „Jeugd-cent rum". Nieuwe Ginneken-
straat 18, Breda. 

Copy-adres: Hans Goeyers, Tijgerhof 8, Breda, steeds 
vóór de lOde van de maand . 
3 . 

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 „ 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. Te l . 
(02157) 489. 

Ledenvergadering: vrijdag 24 april 1970, 20.15 uur Hotel 
Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Overleden: 108 A. H . Bennewitz, 735 R. Staphorsius. 
4. 

U T R E C H T S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I 
G I N G . W n d . secretaris tevens ledenadministrateur: 
P. O . M . van Hasselt, Prins Hendriklaan 87 te Utrecht. 

Ledenvergadering: dinsdag 31 maar t 1970 n .m, om 8.00 
uur in Tivoli, Utrecht . 

Agenda: Land en wedstrijd thematische verz. veiling en 
verloting. 

Het bestuur meldt u met droefenis, dat op 25 februari 
1970 plotseling overleed Drs. M. T h . Teune , vice-voor
zitter van de U.Ph .V. en jarenlang Directeur Rondzen-
dingen. 

Zijn plotselinge heengaan is voor ons een schok — zijn 
sympathieke persoonlijkheid maakte hem gauw tot een 
vriend van allen die met hem in nauwer contact t raden. 

Hij ruste in vrede! 
5. 

H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G . 
Secr. F. Bender, C o m . Suyslaan 48, Rijswijk Z .H . Leden
administrat ie: A. V. Woerekom, Alexanderstraat 9, 
's-Gravenhage. 

Bijeenkomst: 23 april 1970 in Diligentia, Lange Voorhout 
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. Te l . : (070) 241270. Beheerder Centraal 
Led en register: N. F. Hedeman, Valkenboskade 86, 
's-Gravenhage. Te l . : (070) 390857. Directeur van het 
Rondzendverkeer: Ph. Smulders, Weimarstraat 376, 
's-Gravenhage. Te l . : (070) 333790. 

Algemene Ledenvergadering. Voorjaarsvergadering 1970 
zaterdag 9 mei 1970, 10.00 uur te Vlissingen in de aula van 
de Hogere Technische School, Edisonweg. Agenda: I. 
Opening. 2. Notulen van de najaarsvergadering 1969. 3. 
Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Royementen. 5. 
Jaarverslagen 1969. 6. Verkiezing hoofdbestuursleden. 7. 
Mededelingen aangaande het in voorbereiding zijnde 
nieuwe huishoudelijk reglement. 8. Kleine verloting. 9. 
Regeling volgende vergaderingen. 10. Rondvraag. 11. 
Sluiting ca, 12.30 uur. 

Overleden. Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
vermelden van ons lid Ut 7424, J. S. van der Meer, Utrecht . 

Afdelingen. De volledige lijst van de afdelingssecretaria
ten en bijeenkomsten is als volgt gewijzigd: 

's-Gravenzande. Maandelijkse bijeenkomsten thans laatste 
vrijdag van de maand om 19.30 uur in het Herv. Cent rum 
, De Brug", Koningin Julianaweg 61 , 's-Gravenzande. 

Rotterdam. Secretaresse: Mej . C. Hofland, Mathenesser-
weg 200a, Rot terdam-7. Tel . : (010) 370225. 
7. 

R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E E -
N I G I N G . Secr.: C. H. W. Heusdens, Postbus 2171, 
Rotterdam-3005, tel . : (010) 244871. Ledenadm. : P . W. 
van der Stel, V a n Wijngaardeniaan 72, Rotterdam-3026, 
tel . : (010) 192316. 

Bijeenkomsten: Ledenverg. maandag 27 april 1970 in 
Gebouw „De Nieuwpoort", Grote Kerkplein 5, Rotter
dam, 8.00 uur 's-avonds. Bezichtiging van kavels der vei
l ing: zaterdag 25 april 1970 in het clublokaal van Stich-
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t ing Gebouw „De Heuvel" , St Laurensplaats 5, Rotter
dam Verdere ledenverg 2e kwartaal 25 mei, 29 juni 
Clubbijeenkomst Elke zaterdag van 14 00-17 00 uur in 
een der zalen van Stichting Gebouw ,,De Heuve l " en elke 
donderdag van 19 30-22 SOuur in ,,De Gunst" , Brielselaan 
192, Rot terdam 

Attentie Wij vragen u nogmaals met nadruk het centrale 
adres van het secretariaat Postbus 2171, Rotterdam-3005 
te willen noteren, zodat uw brief daar terecht komt waar 
hij behoort , namelijk bij de secretaris of diens plaatsver
vanger 
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 Oosterwyk, W Brandligtstraat 
51-1, Amsterdam-1016, tel (020) 139093 

Bijeenkomsten dinsdag 12 mei ru i lavond, dinsdag 19 
mei ledenvergadering Beide m Krasnapolsky, ingang 
Warmoesstraat, kleine zaal Aanvang 20 00 uur 

Overleden de Heren J G Renz, J M Tobias en W H 
Lutkeveld 
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 . 
Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-Z 

Bijeenkomsten 28 april, 12 en 26 mei Societeitsavonden 
I n de jaarvergadering van 10 maar t werd het aftredende 
Bestuur herkozen 
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 I r T h vanderFeijs t .Bennekomseweg 13 
Heelsum Tel (08373) 3210 Ledenadm Mej M J 
Renssen, Leeuweriklaan 10, Zutphen 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, Barne-
veld, Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede, Eist, Epe, 
Lichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, Oosterbeek, Renkum-
Heelsum, Rheden-De Steeg, Velp-Rozendaal , Wagenm-
gen, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen 
18 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ B A A R N " Secr 
H L Har tmann , Prof Fockema Andreaelaan 69, Baarn 

Bijeenkomsten iedere derde maandag van de maand in 
Hotel „ D e la Promenade" , Baarn Aanvang 20 00 u u r 
21 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R U N S S U M -
H O E N S B R O E K " Secr P van der Scheer, Akerstraat 
48, Hoensbroek 

Stort uw contributie 1970 zo spoedig mogelijk op giro 
1056823 t n V A Jansen, Akerstraat 6, Brunssum 
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 Ledenadm D 
Krijnen, Vondellaan 47, Bussum Tel (02159) 10161 
Nieuwtjesdienst J W Giel, Pr Margriet plantsoen 63, 
Bussum Tel (02159) 31400 

Vergaderingen 2e maandag van de maand in Cafe Rest 
,,Expresso", Landstraat 6 (hoek Huizerweg) Bussum 
Aanvang 8 00 uur 

Contributies Leden die hun contributie 1970 nog niet be
taalden, worden verzocht deze ten spoedigste over te 
schrijven o p giro n o 349300 t n v penningm De Verza
melaar, Bussum (ƒ13,50) 

Nog met afgehaalde nieuwtjes kunt u op bovenstaand 
adres betrekken 
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 • F H Visser, Oranje
park 47, Dordrecht 

Bijeenkomsten ledere tweede woensdag van de maand in 
Gebouw C J M V , Burg de Raadtsingel, Dordrecht 
Aanvang 20 30 uu r , zaal open vanaf 19 00 uur Gelegen
heid 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 I n verband met de voorjaarsvakantie 
vindt de mei-bijeenkomst plaats op 29 april i p v 6 mei in 
de Mulierzaal van het Philips Ontspanningscentrum 
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 T h J A Neggers, Europalaan 
26 Nuenen 

Bijeenkomsten Elke eerste maandag van de maand , in de 
kantine van de Schouwbroekseweg, Eindhoven, Aanvang 
20 00 uur 
30 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ D E P H I L A T E L I S T " , 
G E L E E N Secr J H Stevens, Dahhast raat 5, Geleen 

Ledenvergadering Eerste zondag van de maand aanvang 
10 15 uur in „d 'Heremiet ' , Kluis 44, Geleen By afwijking 
wordt convocatie gezonden 

Overleden I r W Schlosser, erevoorzitter, G Maessen 
Mededeling Nieuwe samenstelling van het Bestuur (ing 

1 maar t 1970) Voorzitter en rondzendcommissaris J de 
Ree, Rijksweg Noord 94, Geleen, 2e voorzitter G de 
Klaver, Jos Klijnenlaan 13, Geleen, secretaris J H 
Stevens, adres als boven, 2e secretaris C Weverlmg, Alb 
Thi jmlaan 1, Geleen, Penningm en ledenadm J P. 
Kentgens, Lijsterstraat 23, Geleen, 2e penningm. P J 
van Eindhoven, Breitnerstraat 83, Geleen, Nieuwtjes-
dienst R H Faust, Rijksweg Noord 57, Geleen, Redactie 
Mevr M A Selman-Droge, Mark t 28, Geleen, Vertegen
woordiger Jeugd P J Kerkhofs, Azaleastraat 10, Geleen 
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 VAN Z E G E L S " , H A A R L E M Secr M W 
v d Koog, ,,De Heemhaven" flat 401, v Brücken Fock-
laan 4, Heemstede 

Algemene Jaarvergadering Donderdag 23 apri l , 8 uur , in 
de aula van de A H Gerhardschool, ingang poort Raaks, 
Haar lem 

Besluursverkiezmg Periodiek aftredend de heren M W 
v d Koog, Ie secr , D J Muller, 2e voorz , I r J J Doo-
ren, adm rondzendverkeer. Mevr C J Bauer-Velden, 
redactrice, T h van Leersum, a d m leesportefcuille Allen 
stellen zich herkiesbaar Ingevolge art 8 van het Huish 
Regl moeten kandidaatstellingen, door minstens 2 leden 
ondertekend, twee dagen vóór de vergadering bij de Ie 
secretaris worden ingediend 

Contributie 1970(71 Dringend verzoek aan hen die deze 
contributie k f 10,— nog niet hebben voldaan doet u het 
s v p nu dadelijk via postrekening 245576 ten n a m e van 
„Penningmeester O H v Z , H a a r l e m " Dat voorkomt 
extra werk en kosten' 

37 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E R L E N Secr C 

van Dishoeck, Lintjensstraat 21 , Heerlen Tel 719931 
Bijeenkomsten eerstvolgende bijeenkomst (ruilavond) 

donderdag 16 april De bijeenkomst van begin mei vervalt 
In de maand mei dus slechts een bijeenkomst donderdag 
21 mei e k Bestuursverkiezing Aan de beurt van aftreden 
zijn de penningmeester Drs P Hezemans, en de rondzend-
commissaresse Mevr W E A Matze-van H a l Beiden 
stellen zich herkiesbaar Indienen van kandidaten kan ge
schieden tot aan het begin van deze bijeekomst onder 
overlegging van een bereidverklanng van de betreffende 
kandidaat 

40 
' S - H E R T O G E N B O S S C H E F I L A T E L I S T E N V E R 

E N I G I N G Secr Ophoviuslaan 20, 's-Hertogenbosch 
Alg Ledenvergadering 22 april a s m Hotel „ M o d e r n " , 

Markt , Vught 

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-
su Tel (02150) 44548 

Ledenvergadering 16 april a s , Ruilbeurs elke zaterdag
middag van 14 00-17 00 uur, alle bijeenkomsten bij de 
Stichting Openbare Bibliotheek, Hilversum, 's-Grave-
landseweg 55 

42 
L E I D S C H E V E R E 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 L A A R S , L E I D E N Secr H Gaykema, Nic 
Beetsstraat 14, Hazerswouds/Rijndijk Tel (01714) 3060 

Vergadering dinsdag 28 april in het Logegebouw, Steen-
schuur 6, Leiden Aanvang 8 00 uur precies 

Normale agenda met veiling, verloting en n a afloop 
ruilen Jeugdafdeling ledere tweede donderdag van de 
maand 's-avonds 7 uur precies in huize „Over 't Hofif", 
Gerecht 10, Leiden 

Overleden lid 471, L de Meyer 
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 20 april Ledenvergadering Bcursavond 
11 mei Beide avonden 20 00 uur in ,,De Grote 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 
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 Sterner-Spork, 's-Gravendijkwal 79, Rotter-
dam-3 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand , Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rot te rdam 

52 
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 „ T I L B U R G " T E T I L B U R G Secr W van 
Erve, Insulindeplein 5, Ti lburg Tel (04250) 26464 

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-

naeusstraat 99 
Bijeenkomsten elke tweede en vierde maandag van de 

maand m het Patronaatsgebouw, hoek Zeeweg/Willems-
beekweg, I Jmu iden -O Aanvang jeugd 18 30 uur Vol
wassenen 19 45 uur 

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-
niuslaan 30, Sassenheim Tel (02532) 8612 

Vergadering!veiling!ruilavond iedere 2de donderdag van de 
maand , aanvang 20 00 uur in het Jeugdhuis, Jul ianalaan 
Jeugdclub van 18 45 tot 20 00 uur 

67 
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 „ Z W I J N D R E C H T E N O M S T R E K E N " 
Bijeenkomsten in Gebouw „De Horst" , Emmastraat , 

Zwijndrecht Aanvang 20 30 uur Ledenvergaderingen 
28/4, 26/5, 23/6, 25/8, 22/9, 27/10, 24/11 en 15/12 Con
tactavonden 12/5, 9/6, 8/9, 13/10 en 10/11 

Nieuw bestuur (per 24 maar t jl ) Mevr J F Visser-
Huizenga, Perkstraat 27, Zwijndrecht voorzitter, J C 
Kooijmans, Rot terdamse weg 62, Zwijndrecht secretaris, 
M H Mackay, J a n Vrolijkstraat 14, Zwijndrecht pen
ningmeester, G J de Haan , Stoop v Zwijndrechtstr 13, 
Zwijndrecht vice-voorzitter, T G Baan, Rot terdamse 
weg 120, Zwijndrecht alg adjunkt 

68 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ W A U B A C H " Secr 

M Reumkens, O N straat 9, Nieuwenhagen Tel 
(04443) 1717 

Ledenvergadering 18 april , 17 00 uu r , ruilen vanaf 15 00 
uur , in Gemeenschapshuis Lauradorp , Waubach 

69 
F I L A T E L I S T E N V E R V E E N D A M EN O M S T R E 

K E N Secr J D Neuteboom, E E Stolperlaan 24, 
Veendam 

Bijeenkomst donderdag 14 mei in hotel Java , P rms 
Hendrikplein 7, zaal open 19 00 uur, veiling 
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 Dintcr, 
J a n van Nassaustraat 70, 's-Gravenhage Tel (070) 
249309 

Bijeenkomsten derde dinsdag van de maand in „Hote l du 
Passage", Passage 31, 19 30 uur 
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 
Withstraat 36, Twello Tel (05712) 2182 

Regionale ruilavond Ie donderdag van de maand , 19 00 
tot 22 00 uur , toegang vrij, in de kantine van het bedrijf 
aan de Parallelweg 
75 

S K F - P O S T Z E G E L C L U B „ F R I M Ä R K E T " , V E E 
N E N D A A L Secr Klaas Katerstraat 46, Veencndaal 

Bijeenkomsten dinsdag 21 april en dinsdag 19 mei a s 
20 00 uur in de kantine der S K F , Veenendaal 
77 

P H I L V E R „ H O O G E Z A N D - S A P P E M E E R " Secr . : 
G J M Vlek Erasmusweg 129, Hoogezand Te l . 
(05980) 3717 

Ledenbijeenkomsten maandag 4 mei en I juni , 's avonds 
8 uur in Hotel Struve, Sappcmeer Nieuwe leden gelieven 
hier hun stempeltje voor de rondzenddienst bij de secreta
ris af te halen 

Het Bestuur moet tot zijn leedwezen het overlijden mee
delen van ons geacht medelid, de heer E H Bullinga 

Met ingang van september a s leider Rondzenddienst 
J W Oldenhuizing Rembrandtple in 61 , Hoogezand 

Voor onze steeds groeiende jeugdafdeling zouden wij 
graag zegels e d van u ontvangen Wil t u eens uw dou
bletten naz i en 'Zend ingen aan W Vos, P Potterstraat 28, 
Hoogezand 
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, Placiusstraat 3, Appingedam Tel (05960) 
3019 

Vergader ing! ruilavond vrijdag 8 mei, aanvang 19 30 u u r 
veiling van kavels ingebracht door de leden, mater iaa l 
voor deze veiling kan ingeleverd worden bij de heer J R 
Niehof, hoofd rondzendingen, tevens verloting 

Willen de leden, die hun contributie voor het j aa r 1970 
nog niet betaald hebben, dit alsnog storten op g i ronummer 
1756545 ten n a m e van de Penningmeester Postzegel
vereniging Appingedam (het nummer werd in het j aa r 
programma verkeerd vermeld) 
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 17 april kwis, 15 mei kienen, 29 mei 10 
m m lezing, 12 juni kienen Aanvang 20 00 u u r , jeugd 
19 00 uur 

Geroyeerd C J v d Lern, Beverwijk, R Guichelaar , 
Heemskerk 
86 

E E R S T E K E R K R A A D S E P H I L A T E L I S T E N V E R 
E N I G I N G , K E R K R A D E Secr T h J Tossings, M a r i a 
Gorettistraat 79, Kcrkradc Tel 3117 

Maandelijkse vergaderingen in het lokaal van J Cher -
min Markt 54, Kerkrade op de 3e zaterdag 20 00 u u r 
87 

F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ S I T T A R D E N 
O M S T R E K E N " Secr J J Hage H Consciencestraat 2, 
Sittard 

Maandelijks ledenvergadering met n a afloop behande
ling van een filatelistisch onderwerp, ruil bijeenkomst, 
jeugd bijeenkomst Nadere gegevens worden leden e n 
geïnteresseerden per convocatie toegezonden 
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 (GId ) 

Vergadering!ruilavond elke 3e donderdag van de m a a n d , 
waarvoor convocatie wordt toegezonden, in het repetitie
lokaal van het Putten 's Mannenkoor, achter Hotel 't Pu t -
tertje, Put ten (Gld ) Aanvang 20 00 uur Zaal open 
19 00 uur 
98 

„ U N I V E R S I T E I T S F I L A T E L I S T E N V E R E N I 
G I N G " , N I J M E G E N Secr Mej M Jansen, St A n n a -
straat 282, Nijmegen Tel (08800) 50339 

Contactavond donderdag 14 mei 1970, 20 00 uur in he t 
Nieuwe Preklinische Instituut, Geert Grooteplein Noord 
101 

A M B A C H T S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 
Secr sse Mevr M W Bomers-de Bruin, Scheepmakers-
straat 8, Hendrik-Ido-Ambacht , tel (01858) 4349 

Bijeenkomsten Ledenverg 20 april , 20 00 uur in „ D e 
Schoof", ruilbeurs zaterdag 2 mei van 13 00-17 00 u u r in 
,,De Schoof" 
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 sse Mevr E A Spoelstra-Schroder, S tad
houderslaan 35, Soest Tel (02155) 2039, Hoofd R o n d 
zendverkeer K Meinecke, Soesterbergsestraat 135, Soest 

Bijeenkomsten iedere eerste vrijdag van de m a a n d in de 
grote zaal van „ D e R a n k " , Soesterbergsestraat 18, Soest 
I n de april-bijeenkomst lezing over Spanje door R J 
Slim 
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Dick Johan rekent af met de Hoge Prijzen !! 
WAARSCHUWING 

K o o p n i e t b i i de eers te de beste U w postzegels Let o p ' 

V e r a n t w o o r d k o p e n is k o p e n bi j Dick<Johan van d e r 

Zwaan 

* W a n t hi i l e ve r t U eers te k w a l i t e i t postzegels en geen 

nagegomde t r o e p Als U he t me t g e l o o f t , k o m t U 

r u s t i g bi) m i j thu is U w postzegels halen en k e u r e n 

* D o o r z i jn e n o r m e o m z e t v e r k o o p t h i j t egen de laagste 

p r i j zen 

* Gee f t U a l t i j d kos te loos advies be t re f f ende aankoop en 

v e r k o o p van U w postzegels 

* V e r k o o p t a l leen postzegels d ie hun hande lswaarde be

h o u d e n 

* U mag a l t i j d i n l i c h t i n g e n r n w i n n e n bi j de r u i m 5000 
vaste k lan ten d ie de F i rma t e l t , w a a r o n d e r vele m i l ) o -
na i rs , maar o o k g e w o n e verzamelaars l ede r is w e l k o m ' 

C o n c l u s i e : D i ck - | ohan adv iseer t U 
Wees zeer secuur m e t de aankoop van u w postzegels Le t 
U t o c h o o k voo ra l op de serv ice en de p r i j z e n O p d i t 
laatste aanhakend zou ik U w i l l e n v e r z o e k e n o n d e r 
staande aanb ied ing eens te lezen 

H o o g a c h t e n d 

D . J. v . d . Z w a a n . 

Wegens enorm succes 
Nu ook FDC's van Nederland & O.R. tegen Postkantoorprijs 
( + 25 cen t v o o r de N e d F D C ( I e dag enve lop ) , v o o r O v e r z e e - F D C s 0,40) 
( V o o r b e e l d ser ie P o s t k a n t o o r p r i j s f 1 , — + FDC f 0.25 U be taa l t dus f 1.25 De no rma le pr i js is m in imaa l f 1,80) 
D e p r i j zen d ie h i e r o n d e r z i j n aangegeven, z t jn inclusief de F D C b e r e k e n d A l les 1e k w a l i t e i t en goede s tempe ls ( O n 
beschreven 5 % mee r ) 

Nederland 
E66 
E67 
E68 
E70 
E71 
E72 
E73 
E74 
E75 
E76 
E77 
E78 
E78a 
E79 
E80 

( n u m m e r i n g N . V . P . H . c a t . 1970) 
0,40 
0,60 
0,40 
0,40 
0,87 
1,25 
0,85 
1,65 
0,63 
1,65 
0,43 
1,10 
1,70 
1,85 
0,85 

E81 
E82 
E83 
E84 
E84a 
E86 
E87 
E88 

N e d . A n t i l l e n 
E39 
E41 
E42 
E43 

1,85 
0,45 
2 , — 
0,90 
0,90 
2 , — 
2 , — 
0,45 

0,90 
0,90 
0,90 
1,62 

E44 
E45 
E47 
E48 

S u r i n a m e 
E36 
E37 
E38 
E39 
E44 
E4S 
E46 

Goedkope aanbieding FDC's 
S u r i n a m e 
nr . 
El 4 
E15 
E16 
El 7 
E IS 
E l 9 
E 20 
E21 
E 22 
E23 
E24 

l x 
2,45 
4,20 

1 4 , — 
5,60 
1,40 
2,10 
5,95 
1,40 
2,10 
2,10 
3,50 

lOx 
2 1 , — 
3 6 , — 

1 3 5 , — 
4 8 , — 
12,50 
1 9 , — 
52,50 
1 2 , — 
1 8 , — 
1 8 , — 
3 2 , — 

E25 
E26 
E27 
E30 
E31 
E32 
E35 

1,75 
1,75 
6,30 
5,60 
3,10 
3,50 
3,50 

N e d . A n t i l l e n 
n r . l x 
E21 5,85 
E23 2,45 
E24 2,80 

1 6 , — 
1 6 , — 
5 7 , — 
52,50 
28,50 
3 1 , — 
3 1 , — 

iOx 
5 3 , — 
2 1 . — 
2 5 , — 

2,20 I E47 
1,62 E48 
2,20 
2,20 

0,90 
0,90 
1,80 
2 , — 
0,90 
1,48 
3,40 

E25 
E26 
E27 
E29 
E31 
E34 
E36 
E35 
E38 

E49 
ESO 
E51 
E52 
ES3 
ES4 
E55 
E56 
E57 
E5S 
E59 
E60 
E61 

1,60 
1,40 
5,25 
2,10 
4,20 
3,50 
2,10 
0,85 
4,55 

1,50 
1,50 
3,40 
1,60 
1,30 
3,40 
1,10 
1,30 
1,10 
1,50 
3.40 
1,60 
3,40 
1,10 
1,10 

1 4 . — 
13,50 
47,50 
19,25 
3 9 , — 
3 1 , — 
19,50 

7,50 
4 3 , — 

A n d e r e F D C ' s l e v e r e n w i j o o k 
t e g e n s c h e r p e p r i j z e n . 

T E K O O P G E V R A A G D : Pa r t i j en , co l lect ies enz, W i j k o p e n alles, als de p n j s v o o r ons a a n t r e k k e l i j k is Hee f t 
U w a t t e k o o p , b i ed t he t dan v r i j b l i j v e n d eens aan 

RESTANTEN OPRUIMING 
N E D E R L A N D V E R B E N E D E N D E W I N K E L P R I J S 
( N u m m e r i n g vo lgens de N V P H cat 1970 
z o n d e r p l a k k e r , eers te k w a l i t e i t ) 

N u m m e r 
3 7 9 / 9 4 ' 
397/01 
404 
405/21 
422 
423/27 
428/42 
443 
444/48 
449 /53 
454/59 
462 
469/73 
490/94 
495/99 
504/05 
508/12 
544/48 
550/55 
561/62 
573/77 
578/81 
592/95 
601 

l x 
2,25 
0,55 
0,10 
0,75 
0,08 
0,50 
4,20 
0,10 
0,60 
1,80 
1,80 
6,65 
1,50 
2,90 
2,30 
0,70 
2,30 
4,95 

13,50 
2,30 
7,75 

10,50 
2 8 , — 

0,20 

IOx 
19,50 

5 , — 
0,85 
7 , — 
0,75 
4,25 

37,50 
0,75 
5 , — 

1 7 , — 
1 6 , — 
62,50 
1 4 , — 
27,50 
2 1 , — 

6,50 
2 1 , — 
47,50 

122,50 
2 1 , — 
72,50 
97,50 

2 6 0 , — 
1,90 

N u m m e r 
647/48 
649/53 
666 /70 
671/75 
683/87 
695/99 
700/01 
702/06 
720/21 
722 /26 
727/28 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
786/90 
886/88 

A l les 

l x 
1,50 
5,25 
6,50 

1 5 , — 
4,25 
4,10 
1,75 
5,70 
0,68 
6 , — 
2,10 
1,70 
4,25 
1,40 
1,75 
3,75 
0,45 
2,75 
1 05 
2,70 
1.35 
1,95 
3,55 
5,70 

V E R D E R E G O E D K O P E A A N B I E D I N G E N 
N e d e r l a n d : 
(Post f r is z o n d e r p l akke r , N V P H cat 1970) 
n r 854 

842 /46 
839 
816/17 

N i e u v f G 

6,50 p 
1,50 p 
1,10 p 
0,45 p 

u i n e a ; 
n r 75 0,65 p serie 

78/81 

b l o k , 10 b l o k k e n 52,50 
ser ie , 10 series 1 4 . — 
ser ie , 10 series 1 0 , — 
ser ie : 10 ser ies 4,20 

, 10 ser ies 5,50 
1 20 p se r i e , 10 s« nes 1 0 , — 

Postfr is 

I O x 
13,50 
47,50 
6 2 , — 

142,50 
37,50 
37,50 
16,50 
5 4 , — 

6,25 
5 5 , — 
1 9 , — 
15,50 
38,50 
1 3 , — 
16,50 
36,50 

3.50 
2 6 , — 

9,75 
2 5 , — 
12,50 
18,50 
32,50 
52,50 

I n d o n e s i ë : 
125 versch 
100 versch 

c o m p l 
c o m p l 

Z E L D Z A A M 
132 versch 
C h i n a : 
Z e e r goede 
waarde 175 

Z - M o k 

ge ldbe 
, — (100 

ertes Indonesië 89,50 
er ies Indones ië 47,50 

k k e n ( d i e r e n , b l o e m e n e n z ) 9,95 

egg ing en m o o i ve rzame lob jec t , cat 
zegels) N U 

L e v e r i n g s v o o r w a a r d e n : A l l e e n bi j v o o r u i t b e t a 
o n d e r r e m b o u r s P o r t o 1,50 e x t r a R e m b o urs 2,50 

12,50 
ing o f 
e x t r a 

I N D O N E S I Ë (pos t f r i s z o n d e r p l a k k e r ) t e g e n d e 
a l l e r , a l l e r l a a g s t e p r i | z e n . ( N u m m e r i n g v o l g e n s 
Z o n n e b l o e m ca t . ] 

N u m m e r 
39 
40 
67/71 
81/95 
96/100 
101/06 
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 

1x 
0,40 
4,95 
1,95 
1,25 
0,65 

17,75 
6,25 
0,10 
0,12 
4,75 

17,50 
0,45 
2,95 
0,50 
2,80 
6,95 
4,20 
8,25 
1 , — 
7,30 
1,25 
0,60 
6,25 
0,60 
4,95 
2,90 

IOx 
3,50 

42,50 
1 5 , — 
1 1 , — 

5 , — 
1 6 0 , — 

5 0 , — 
0,80 
0,80 

42,50 
1 6 0 , — 

3,50 
22,50 

4,50 
2 6 , — 
62,50 
37,50 
6 5 , — 

9 , — 
62,50 
1 0 , — 

5,25 
47,50 

5,40 
42,50 
2 5 , — 

N u m m e r 
204/08 
209/13 
214/19 
220/22 
223/27 
228/30 
231 /35 
236/41 
242/47 
248/51 
252/56 
257/61 
262/67 
268/75 
276/79 
280/85 
286/88 
289 
290/99 
300/02 
303/05 
306/17 
318 
319/21 
322/27 
328/31 

l x 
1,45 
1,50 
0,50 
0,30 
1,50 
0,45 
0,85 
0,40 
0,85 
0,40 
0,35 
0,40 
0,35 
0,25 
0,60 
1,25 
0,20 
0.15 
2,85 
0,45 
0,65 
1,95 
0,40 
0,75 
0,40 
0,40 

IOx 
12,50 
12,50 

4.50 
2.70 

13,50 
4,10 
6,50 
2,90 
6,10 
3,75 
2,85 
3,50 
2,75 
1,50 
4,75 

1 0 , — 
1,85 
1 , — 

2 5 , — 
4 , — 
5,25 

17,50 
3,50 
5,50 
2,50 
3,50 

Games 
( 2 4 w ) 
336/39 
340/43 
364/66 
367/70 
371/74 
375/78 
379/82 
383/86 
387/90 
391/94 
395/97 
398/01 
402/05 
406/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424/33 
434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 
456/58 
459/63 
464/67 
468/71 
472/86 
487/88 
489/93 
494/97 
498/01 
502/10 
511/14 
515 
516/35 

N e e m v o o r d 
100 Rp i s 2 , -
1 ,80) 

1,75 
0,45 
0,45 
0,55 
0,50 
0,50 
0,12 
0,15 
0,15 
0,15 
0,20 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,20 
0,60 
0,18 
0,45 
0,65 
0,35 
0,12 
0,25 
0,40 
0,40 
0,35 
0,30 
0,40 
0,35 
0,25 
0,45 
0,35 
0,30 
0,90 
0,30 
0,45 
1,10 

e l ig een 

1 5 , — 
3,50 
3,50 
4,25 
3,75 
3.75 
1 . — 
1,25 
1,25 
1,30 
1,80 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,75 
4,75 
1,30 
3,50 
4,70 
2,50 
1 , — 
2,10 
2,90 
2.90 
3 , — 
2,50 
3,25 
2,50 
2,20 
3,50 
3 , — 
2,60 
6,25 
2,50 
4 , — 
8,75 

abonne 
— ( B I J a fname va 

536/39 
540/48 
549/58 
559/62 
563/78 
579 
580/82 
583/84 
585/86 
587/89 
590/91 
592/94 
595/99 
600/01 
602 
603/05 
606/07 
608/09 
610/12 
613/14 
615/19 
620/21 
622/26 
627/31 
632/35 
636/41 
642 
643/44 
645/46 
Irian 

Barat1 
I r ian 

Barat II 
Riau 

26/32 
Riau 

33/41 

0,45 
1,70 
1,95 
0.80 
4,10 
0,50 
0,50 
0,60 
1,50 
0,65 
1,20 
4,10 
1,35 
0,60 
0,35 
1,15 
0,70 
1,40 
1,40 
1,75 
3,25 
1,35 
2,50 
2,50 
1,35 
2,20 
0,50 
0,75 
0,65 

4,95 

2,95 

3,50 

7,50 

3,7 
12,5 
13,5 

4,7 
32,5 

3,7 
4 , — 
5,25 

1 1 , — 
5,20 
7,50 

32,50 
1 0 , — 

5 , — 
3 , — 

1 0 , — 
6 , — 

1 1 5 0 
11,50 
1 5 , — 
2 5 , — 
1 0 , — 
17,50 
2 2 , — 
11,50 
19,75 

4,50 
7 , — 
5,75 

37,50 

2 5 , — 

29,50 

67,50 

ment U be taa l t dan de koers 
n 10 series o f m e e r 100 Rp = 

D. J. van der Zwaan 
Postbus 9062 - Amsterdam - Postgiro: 1963854 -Telefoon: (020) 111764 (Verzendadres). 



NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur; J. Th. A . Friesen, Rembrandtstraat 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 pater Cyprianus van den 
Wijngaard in Rome, A. G. C. Baert In 's-Gravenhage en New Stamps in Landen. 

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 wij 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-lijst is In het februarinummer 1968 
op bladzijde 94 opgenomen. De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie besloot dergelijke uitgiften te kenmerken en er geen 
afbeeldingen meer van op te nemen. De gebruikelijke gegevens worden wel 
vermeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaarschuwd. 

VERENIGDE NATIES 
17-4-'70. Tweede uitgifte VN-postzegels met Zwitserse 

waarde-aanduiding. 
0,60 F. goud en bruin, verder gelijk aan Yvert 103 ( l i c ) 

10,— F, blauw, verder gelijk aan Yvert 3 (S 1,—). 
22-5-70 . Strijd tegen kanker. 

6 c. blauw en 13 c. groen. Symbolische voorstelling. 

EUROPA 
ALBANIË 

11-2-'70. Vijfentwintig j aa r vakbonden. 
2 5 q . en 1,751. 

10-3-'70. Lelies, 
5 q. Lilium cernuum 

15 q. Lil ium candidum. 
25 q. Lil ium regale. 
80 q. Lilium martagon. 
1,10 1. Lil ium tigrinum. 
1,15 1. Lil ium albanicum. 

A N D O R R A 
4-5-'70. Europazegels. 

0,40 en 0,80 F. Gemeenschappelijk CEPT-motief. 

BELGIË 

6-4-70. Jeugdhlatehe. 
1,50 f. Kindertekening; postbode aan het werk. 

13-4-'70. Dag van de postzegel. 
3,50 f. Nieuw gebouw Wcreldpostunie Bern. 

BULGARIJE 
20-2-'7q. Wereldtentoonstelling Osaka. 

20 st. Paviljoen van Bulgarije. 

CYPRUS 
4-5-'70. Europazegels. 

20, 30 en 150 m. Gemeenschappelijk GEPT-motief. 

DUITSLAND (OOST-) ^ 
Afbeelding zegels gemeld in maar t , bladzijde 157. 

FINLAND ^ 
11-4-'70. Nieuwe gebruikszegel. 

0,80 mk. Houten kerk van Keuru , gebouwd in 1758 door 
Oostbotnische meester Antti Hakola. 

FRANKRIJK 
Afbeelding zegel gemeld in maar t , bladzijde 147. 
31-3-'70. Eerste lancering raket Diamant B van basis 

in Guyana . 
0,45 F. Lancering raket ; volgstation en palmbomen. 

13-4-'70. Serie beroemde persoonlijkheden. 
0,404-0,10 F . F . Edouard Branly. 
0,40 + 0,10 F . Alexandre Dumas père (1802-1870). 

0.4U*ttl() 
0 ,40+0 ,10 F. Maurice d<- Broghe (1875-1960). 

4-5-'70. Europazegels. 
0,40 en 0,80 F. Gemeenschappelijk CEPT-motief. 

11-5-'70. Vijfentwintig jaar wapenstilstand in Europa 
op 8 mei 1945. 
0,40 + 0,10 F. Portret maarschalk de Lat t re de Tassigny. 

l l -5 - ' 70 . Nieuwe zegel in serie reprodukties schilde
rijen. 
1,— F. Primitieve kunst uit Savie, vijftiende eeuw. 

19-5-'70. Drieènveertigste nationale congres van de 
Franse bond van Filatelistenverenigjngen. 
0,40 F. Stadswapen Lens en at tr ibuten van wijnbouw. 

HONGARIJE 
Afbeelding zegel gemeld in maar t , bladzijde 157. 
Maar t '70. Maanvlucht Apollo-12. 

12 Ft. Velletje met vier gelijke zegels van 3 Ft. Tekening 
van astronauten op de maan . 

M a a r t '70. Ruimtcvluchten Soyuz 6, 7 en 8. 

12 Ft. Velletjes met vier gelijke zegels van 3 Ft. De drie 
Soyuzcabines tegelijkertijd in de ruimte getekend. 

7-3-'70. Postzegeltentoonstelling Budapest ' 71 . 
Drie zegels van 2 + 1 F. Gebouwen van Boedapest, op 

voorgrond Donau en brug. 
Getand en ongetand. 

MABYAH 
P O S T A 

a,«v,ä,,(,fc«|,, . , . • f t , 

IERLAND 
4-5-'70. Europazegels. 

6 en 9 d., 1 sh. 9 d. Gemeenschappelijk CEPT-motief. 

JERSEY 
9-5-'70. Vijfentwintig jaar bevrijding. 

4 d. Lord Coutanches, naa r portret van James Gunn . 
5 d. Portret Sir Winston Churchill , naar D. van Praag. 
1 sh. 6 d. Bevrijding, schilderij van Edmind Blampied. 
1 sh. 9 d. Rode-Kruisschip Vega, naar schilderij van on

bekende schilder. 

JOEGOSLAVIË 
16-2-'70. Beroemde mannen uit Joegoslavië. 

0,50 d. Jovan Cvijic (1865-1927), grondlegger weten
schappelijke geografie in Servië. 

1,25 d. Dr. Andrija Stampar (1888-1958), hoogleraar me
dische faculteit universiteit van Zagreb. 

l , 5 0 d . Joakim Krcovski (overleden 1820), pastoor en 
schrijver in Macedonische taal . 

2,50 d. Marko Miljanov (1838-1901), Montenegrijnse 
vrijheidsstrijder en schrijver. 

3,25 d. Vasa Pelagic (1838-1899), priester en prediker van 
utopisch socialisme, schrijver. 

5 ,— d. Oton Zupancic (1878-1949), grootste Sloveense 
dichter uit moderne tijd. 

4-5-'70. Europazegels 
1,25 en 3,25 d. Gemeenschappelijk GEPT-motief 

21-2-
Unie . 
0,40 F. 

16-3-
0,20 F. 
0,30 F. 
0,40 F . 
0,70 F. 
1,15 F. 

16-3-
0,40 F. 

25-4-
Carlo. 
0,40 F . 

Mei 
scherm; 
0,30 F . 
0,40 F. 
0,50 F. 
0,80 F . 
! , — F . 
1,15 F. 

Mei 
3 , — F . 

Mei 
festival 
3 , — F . 

70. 
M O N A C O 

Voorjaarsbijeenkomst Interpar lementaire 

Gebouw en portretten prinsen. 
7 0 . Wereldtentoonstelling Osaka. 
Japanse prent. 
Ibissen. 
J apans landschap. 
Kersebloesem. 
Paleis van Monaco en kasteel van Osaka. 
'70. Bescherming zeehondenbaby's . 
Jonge zeehond op ijs. 
7 0 . Internationale hondententoonstelling Monte 

Dobermann. 
7 0 . Twintig jaar Wereldfederatie voor dierenbe-
ing. 
Vl inder : Parnassius apollo. 
Pottok, pony's uit het Baskenland. 
Zeekalf. 
Gems van de Pyreneeën. 
Zeearend. 
Europese otter. 
7 0 . Monegasks Rode Kruis. 
Compositie: Sint Lodewijk, koning van Frankrijk. 

7 0 . Monte Carlo flora, internationaal bloemen-

Reproduktie schilderij Vincent van Gogh : Rozen 
en anemonen. 

mnrrnnmumm-nmuimmum 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. april 1970 211 



Voor deze veiling, welke op 8 en 9 mei a.s. plaatsvindt, 
mochten wij diverse belangrijke collecties ontvangen. 
Onder meer een verzameling Nederland en O.R. vrij
wel ongebruikt compleet en merendeels postfris. 
Tevens een mooie Europacollectie, verkaveld in be
langrijke landenrestanten. 
Inzendingen kunnen dagelijks plaatsvinden. 
Catalogus op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

P O S T Z E G E L V E I L I N G R. POSTEMA SINGEL276-AMSTERDAM-TELEFOON249749 

POSTZEGELVEILING te GRONINGEN 
Op zaterdag 23 mei a.s. houdt de PHILATELISTEN VERENI
GING GRONINGEN een IMPORTANTE VEILING in Huize IVIaas, 
Vismarkt Z.Z. 52 te Groningen 
Aanvang der veiling om 13.30 uur en bezichtiging der kavels 
van 10.00 - 12.30 uur. 
De veiling omvat 500 kavels waarvan vele uit enkele nalaten
schappen van leden met ZEER BELANGRIJK en WAARDEVOL 
MATERIAAL van NEDERLAND en O.G. en diverse EUR. LANDEN. 
Tevens komen verschillende BELANGRIJKE COLLECTIES on
der de hamer, terwij l de afdel ing stockboeken en restanten 
vele interessante koopjes zullen bieden. 

De catalogus van deze veiling is na ontvangst van een briefkaart geheel gratis en 
vrijblijvend te verkrijgen bij de Veilingcommissaris, de heer J. Lagaay, de Sav. 
Lohmanplein 12a te Groningen. Tel. no. 0 5 0 / 3 2 8 6 3 

244e veiling 



Mei '70. Operatie Apollo 11. 
0,40 F. Document en portretten presidenten Kennedy en 

Nixon. 
0,80 F. Landing op maan, maan wandel ing. 

Mei '70. Nieuw gebouw Wereldpostunie. 
0,40 F. Maquet te gebouw, embleem U . P . U . 

Mei '70. Europazegels. 
0,40, 0,80 en 1,— F. Ongeveer gelijk aan gemeenschap
pelijk CEPTmotief. 

N O O R W E G E N 

NIORGE 

100 djloeiëtu!. ciiiidki IwÄm 

104'70. Europees jaar voor natuurbescherming. 
40 o. donkerbruin turkoois. Wolf (Canis lupus). 
60 o. bruingeel. Pulsatilla vernalis. 
70 o. grijsgroen en blauw. Waterval van Voringsfossen. 

100 o. bruin en blauw. Zeearend (Haliaeetus albicilla). 

OOSTENRIJK 
274'70. Vijfentwintig jaar tweede republiek Oosten

rijk. 
2,— sch. olijfgroen. Portret oudkanselier Leopold Figl, 

Oostenrijkse vlag. 
2,— sch. wijnrood. Slot Belvedère. 

y ' ) ( \ H R ! / U I I U Rl P U B I I K 

KI P d l i l I K O M 1 KRl l( 11 

ROEMENIË 
242'70 Wereldkampioenschappen ijshockey. 
20 b . Embleem kampioenschappen, vier spelers. 
55 b . Keeper. 
1,20 I. Twee voorhoedespelers. 
2,40 1. Spelers bij goal. 

W W^w ■ ̂ V%,'^ ^«f •  •» 

SAN M A R I N O 
182'70. Aanvullende gegevens serie tekens dierenriem. 
1 l. R a m . 15 1. Weegschaal. 
2 1. Stier. 20 1. Schorpioen. 
3 1. Tweeling. 70 1. Schutter. 
4 1. Kreeft. 90 1. Steenbok. 
5 1. Leeuw. 100 1. Wate rman . 

101 . Maagd. 180 1. Vissen. 
Alle zegels met symbool en sterrebeeld. 

SOVJETUNIE ^ 

262'70. Aardrijkskundige genootschap 125 jaar . 
6 k. Embleem en landkaart . 

33'70. Dag van de internationale solidariteit der 
vrouwen. 
6 k. Vrouwegestalte met opgeheven armen . 

103'70. Wereldtentoonstelling Osaka. 
4 k. Volkskunst, in kring gegroepeerd. 
6 k. Sovjetrussisch paviljoen. 

10 k. Jeugdactiviteiten tegen achtergrond van technische 
symboliek. 

SPANJE 
252'70. Beroemde personen, serie 1970. 

25 p . De heilige J u a n de Avila, schilderij El Greco in 
kathedraal van Toledo. 

50 p . Rodrigo Ximenénez de Rada , muurschildering J u a n 
de Borgona in Primadakathedraal . 

273'70. Jaarmark t van Barcelona 50 jaar . 
3,50 p . Gezicht op de markt . 

45*70. Europazegel. 
3,50 p . Gemeenschappelijk CEPTmotief. 

85'70. Werelddag van de postzegel. 
2 ,— p . Postzegel van I2cua r tosvan 1860 en spoorwegzegel. 

235'70. Vervolg serie klederdrachten. 
6,— p . Santa Cruz de Teneriffe. 

TSJECHOSLOWAKIJE 

162'70. Nieuwe waarden serie portret president 
Ludvik Svoboda. 
50 h. groen en 1,— k. rood. Portret president. 

172'70. UNESCOser ie wereldfiguren. Aanvull ing 
op melding in februari, bladzijde 85. 
40 h. Vladimir Iljitsj Lenin, 100 jaar geleden geboren. 
40 h. Friedrich Engels, 150 j aa r geleden geboren. 
40 h. Josef Manes, 150 jaar geleden geboren. 
40 h. Ludwig van Beethoven, 250 jaar geleden geboren. 
40 h. Maximil ian Hell , 250 j aa r geleden geboren. 
40 h. J a n Arnos Comenius, 300 jaar geleden gestorven. 

Alle zegels met inschrift U N E S C O (United Nations 
Educational , Scientific and Cultural Organisation  O p 
voedkundige, wetenschappelijke en culturele organisatie 
van de Verenigde Naties). 

133'70. Wereldtentoonstelling Osaka. Aanvulling op 
melding in maar t , bladzijde 151. 
50 h. zwart, rood, blauw, geel. Drie klokken. 
80 h. zwart, geel, blauw, roze. Werktuigbouw. 
1,— k. zwart, groen, lila. Bijenkorven, houten volks

plastiek. 
1,60 k. zwartbruin, geel, rood, bruinrood, donkerblauw. 

Ikoon van engel met heiligen. Einde zeventiende 
eeuw, Bardejov. 

2 ,— k. zwart, geel, rood, blauw, grijs. Gezicht op Worlik 
van de schilder F. K . Wolf (17651836), uit de 
nationale galerij van Praag. 

3 , — k. zwart, blauw, bruin, groen, okergcel. Gezicht op 
de Fudzijama van Kacusika Hokusai (17601849). 

54'70. Regeringsprogram van Kosicc 25 jaar . 
60 h. Symbolische voorstelling. 

74'70. Schilderijen van Josef Lada. 
60 h., 1,—k., I ,80k. en 2,40 k. Verschillende schilderstuk
ken van Lada . 

55'70. Opstand van Praag en 25 j aa r bevrijding. 
30 h. Twee zegels van deze waarde. 

75'70. Kunstwerken uit de burcht van Praag. 
3 , — k. Twee zegels in deze waarde met religieuze voor

stelling, in blokken van vier. 

TURKIJE 

202'70. Begin bouw brug over Bosporus (aanvullen
de gegjvens februar inummer) . 
60 k. Gezicht op voltooide brug . 
130 k. K a a r t van Europa en Azië, met profielbrug. 

103'70. Nieuwe gebruikszegels. 
1 en 50 k. Portret Ataturk en handtekening. 

163'70. Internat ionaal j aa r van het onderwijs. 
130 k. Gestileerde kop, embleem van het jaar . 

l4 '70. Nieuwe gebruikszegels. 
5, 30, 50, 75 en 100 k. Portret Ataturk. 

273'70. Wereldtentoonstelling Osaka. 
50 en 100 k. 

25'70. Vijfenzeventig j aa r Turkse cartografie. 
50, 60, 100 en 130 k. 

VATICAAN 
163'70. Wereldtentoonstelling Osaka. 

25 1. Embleem Expo '70. 
40 1. Kasteel van Osaka, geschilderd door Domoto. 
55 1. De Maagd en het kind, schilderij uit kathedraal van 

Osaka. 
90 1. Vaticaans paviljoen. 

110 1. Berg Fudzji. 
Alle zegels met embleem Exp>o '70. 

Z W E D E N 
64'70. Nieuwe gebruikszegels met heraldische 

motieven. 
2,55 kr. l ichtblauw. Zegel koning Magnus Ladulas, 1285. 
3 , — kr. zwartblauw. Zegel hertog Erik Magnusson, 1306. 

Beide zegels tweezijdig getand. 

BUITEN EUROPA 
ABU D H A B I 

l4 '70. Tweede gedeelte nieuwe gebruikszegels. 
5, 25, 60 en 90 f. Portret heerser in ovaal raam, 

AF ARS E N ISSAS 

„?,r«L. RF 7 0 F 
ItHHMUIHt, tHANUAIo 
KSAFARSETDESiSSAS 

85*70. lonosfeerstation van Arta . 
70 f. Station met hoge mast. 

205*70. Nieuw gebouw Wereldpostunie. 
25 f. Gelijk aan zegel van Comoren. 

K A J M A N ( M A N A M A ) 
Februari '70. Tweehonderdste geboortedag Napoleon, 

schilderijen. 
1 dh. Portret Napoleon. 
2 dh . Staatsraad in Luxembourg paleis, door Couder . 
4 dh . Verdediging van Parijs in 1814, door Vernet, 
5 dh. De overgave van Madr id , door Vernet . 

10 dh . Napoleon in Regensburg, door Gautherot . 
2,— r. De slag van Austerlitz, door Gerard. 
3 , — r. Huwelijk van Napoleon, door Rouget. 
Blokje van 15,— r. Ontmoet ing in Lyon, door Monsiau. 

Alles getand en ongetand. 

ALGERIJE 

ALGERIE 0,30 

AUIOURDHUI 

282'70. Dag van de postzegel. 
30 f. Postvervoer, vroeger postbode op ezel, nu postauto

bus. 
303*70. Zeedieren. 

0,30 dh. Aristeomorpha foliacea. 
0,40 dh . Pinna nobilis. 
0,75 dh . Retepora cellulosa. 
1,— dh. Corallium rub rum. 

ANTIGUA 
2 l  '70 . Hulpuitgifte door wijziging posttarief. 

20 c. Opdruk op 25 c. zegel gebruiksserie, Yvert 167. 
162'70. Veertig jaar luchtdienst; gelande vlieg

tuigen. 

14nïï V 

iRimcun 
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Kijkdagen: 

Kijkavonden: 

Geveild wordt onder meer: 

^ 

ONXE 
40e VEILING 

VINBT PLAATS 
OP 

22 en 23 3IEI 
A.S. 

ledere dag in ons kantoor (ook zaterdag) vanaf 9 mei 

Dinsdag 19 en donderdag 21 mei 

* Nederland en O.R. 
* Westeuropese landen met topseries 
* Veel Overzee, waarbij uitgebreide Engelse Koloniën 
* Enorm aantal collecties, restanten, stockboeken enz 

Vraagt regelmatig toezending van onze mooi uitgevoerde 
veilingcatalogi (een briefkaartje is voldoende) 

Vraagt tevens onze zeer gunstige inzendvoorwaarden ' 

Tot 26 mei kan nog goed materiaal worden aangenomen 
voor onze volgende veiling, welke gehouden wordt op 
26 en 27 juni (onze laatste veiling in dit seizoen). 

Bij toezending per post uitsluitend aangetekend 

ledere filatelist is op onze veilingen steeds van harte welkom 

ir. H. DE MUNNIK 
<orte Houtstraat 20b - Den Haag - Telefoon (070) 18 05 00 



5 c. Sikorsky S.38. 
20 c. Dernier X. 
35 c. H .S . 748 Hawker Siddeley. 
50 c. C 124 Globemaster. 
75 c. V . C . 10. 

ASCENSION 

6-4-'70. Nieuwe uitgiftedatum van in januar i ge
melde serie vissen. 

AUSTRALIË 

31-3-*70. Bezoek van koningin Elizabeth II en prins 
Philip. 

5 c. Portret koninklijk paar . 
30 c. Vlag Australië en silhouetportret koningin. 

13-4-'70. Elfde internationale graslandcongres. 
5 c. Koe en luzerneplant (Medicago Sativa), 

20-4-'70. Tweehonderdste verjaardag ontdekkingsreis 
van Cook, met bezoek aan Australië. 
5 c. Portret Cook en zeilschip. 
5 c. Navigatie-instrument en deel schip. 
5 c. Rest schip en landing, kangaroe. 
5 c. Deelnemers aan expeditie, landkaar t en schets 

bloemen. 
5 c. I n bezit nemen van land. 

Deze vijf zegels zijn in een strip met doorlopende teke
ning gemaakt . 
30 c. Portret Cook en onderdelen van illustraties van de 

vijf zegels van 5 c. 
5 5 0 o k ongetand blokje met de zes zegels. 

2 7-4-'70. Twee roUenzegels ter gelegenheid van natio
nale postzegel tentoonstel ling A N P E X . 
4 c. tweezijdig getand. Woestijnroos. 
5 c. tweezijdig getand. Australie's nationale bloem. 

BAHAMAS 
23-2-'70. Aanvullende gegevens melding in februari, 

bladzijde 87, pad vindstersserie. 
3 c. Padvindsters omspannen hand in hand de wereld, 

vlaggen van de Bahamas en de padvinderij . 
12 c. Kabouters ; nationale bloem van de Bahama 's . 
15 c. Padvindsters met zinspreuk van de gidsendienst. 

Mei '70. Nieuw gebouw Wereldpostunie. 
3 en 15 c. UPU-complex Bern. 

BAHRAIN 
5-4-'70. Eerste vlucht naa r Londen. 

30, 60 en 120 f. Wereldbol en vliegtuig, Big-Bentoren in 
Londen, toren van minaret , portret heerser. 

BARBADOS 
4-5-'70. Nieuwe gebruiksserie. 

1 c. Monument met leeuw op Gun Hil l . 
2 c. Fontein van Trafalgar. 
3 c. Drinkfontein van Montefiore in Bridgetown. 
4 c. Monumen t van Sint James. 
5 c. Fort van Sint Anna uit 1702. 
6 c. O u d e suikermolen in Morgan Lewis. 
8 c. Gedenkteken voor gesneuvelden in wereldoorlogen. 

10 c. Vuurtoren van South Point. 
12 c. Museum van Barbados. 
15 c. Moravische kerk van Shanton uit 1799. 
25 c. George-Washingtonhuis. 
35 c. Abdij van Sint Nicolaas. 
50 c. Pompstation van Bowmanston. 
S 1,— Koningin-Elizabethziekenhuis. 
S 2,50 Moderne suikerfabriek. 
S 5 ,— Internat ionale luchthaven van Seawell. 

BARBUDA 
l6-3- '70. Faaszegels, reprodukties schilderijen Nat io

nal Galery Londen; samenhangend gedrukt, 
25 c. Kruisdraging, door Ugolino di Nero. 
35 c. Kruisafneming door Ugolmo di Nero. 
75 c. Kruisiging, door de Meester van S. Francesco. 

15-4-'70. Vijfde zegel in serie koningen en koninginnen 
van Engeland. 
35 c. Koning Hendrik I I (1154-1189). 

l-5-'70. Zesde zegel in serie koningen en koninginnen 
van Engeland. 
35 c. Koning Richard I (1189-1199). 

B H U T A N 
Blokjes driedimensionale schildcrijenserie. 

Eerste blokje, gewone post: 5, 10 en 15 eh., 2,75 nu . 
Tweede blokje, luchtpost: 3 ,—, 4 ,—, 5 ,— en 6,— nu . 

25-2-'70. Opening nieuw gebouw Wereldpostunie in 
Bern: geschiedenis van het postvervoer. 
3, 10 en 20 eh., 2,50 nu. Maquet te van het gebouw, ver
schillende middelen waarmee post in loop der eeuwen is 
vervoerd. 

BOTSWANA 
23-3-'70. Ontwikkeling van het land. 

3 en 10 c. Bedrijf voor behandeling van d iamant , O r a p a 
1970. 
7 en 35 c. Ontginning koper- en nikkclmijnen in Selebe 
Pikwe. 

BRAZILIË 
Janua r i '70. Duizendste goal gemaakt door Pele. 

75 c. Blokje, gelijk aan zegel op 28 november '69 uitgege
ven, gemeld in februari 1970. 

5-2-'70. Carnaval 1970. 
30 c. Maskers, confetti en suikerbroodberg in Rio de 

Janeiro. 
50 c. Camaval t rommelaar . 

B U R U N D I 

Afbeelding zegel gemeld in maar t , bladzijde 151. 
16-3-'70. Paasserie: de veertien kruiswegstaties. 

1,— f. Jezus door Pilatus ter dood veroordeeld. 
1,50 f. Jezus neemt het kruis op de schouders. 
2 ,— f. Jezus valt de eerste keer onder het kruis. 
3 , — f. Jezus ontmoet zijn moeder Maria . 
3,50 f. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. 
4 ,— f. Veronica reikt Jezus een zweetdoek. 
5 ,— f. .Tweede val van Jezus onder het kruis. 
8,— f. Jezus spreekt tot de wenende vrouwen. 
10,— f. Derde val van Jezus onder het kruis. 
14,— f. Jezus o n t k l ^ d en met azijn gelaafd. 
15,— f. Jezus aan het kruis genageld. 
18,— f. Jezus sterft aan het kruis. 
20 ,— f. Jezus van het kruis afgenomen. 
50,— f. Jezus l ichaan in het graf gelegd. 

Twee blokjes met elk zeven zegels van deze serie. 

: ' " 1 

CANADA 
l3-5- '70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

10 c. blauw, 15 c. violet en bruin. Symbolische voorstel
ling. 

CEYLON 
11-5-'70. Nieuwe gebruiksserie inheemse wilde dieren. 

5 c , 15 c , 50 c. en 1,— R. Verschillende dieren. 

cmu 
Januar i '70. Tachtigste verjaardag annexatie Paas-

eiland. 
50 c. en 5, —e. Portret, kaart van eiland. 

4-2-'70. Honderd vijftigste verjaardag inneming van 
Valdivia door Lord Cochrane. 
40 c. en 2 ,— e. Zeilschip en wapen. 

COLOMBIA 
l-3- '70. Colombiaans instituut voor gezinszorg, t ien

jarig bestaan van kinderhulp. 
0,30 8 Schilderij van zorgende moeder, onbekende meester. 

C O M O R E N 
20-5-'70. Nieuw gebouw Wereldpostunie. 

65 f. Maquet te gebouw en embleem. 

C O N G O BRAZZAVILLE 

31-3-'70. Serie paddestoelen. 
5. f. Volvaria esculenta. 

10 f. Termitomyces entolomoides. 
15 f. Termitomyces microcarpus. 
25 f. Termitomyces aurantiacus. 
30 f. Termitomyces mammiformis. 
50 f. Tremella fuciformis. 

30-4-'70, Leggen coaxiale kabel Brazzaville-Pointe 
Noire. 
25 f. V a n spoorwagon wordt kabel gelegd. 
30 f. Spoorwagon en arbeiders die kabel leggen. 

30-5-'70. Dag van de moeders. 
85 f. Moeder voert kmd. 
90 f. Moeder met baby aan borst. 

COOK EILANDEN 

12-3-'70. Paaszegels; reprodukties schilderijen op
standing van Christus. 

4 c. Geschilderd door Raphael Sanzio (1483-1520). 
8 c. Geschilderd door Dirk Bouts (1415-1475). 

20 c. Geschilderd door Albert Altdorfer (1480-1538). 
25 c. Geschilderd door Muril lo (1618-1682). 

Ook blokje met de vier zegels samen. 

CUBA 
25-l - '70. Toeristische plaatsen. 

1 c. Strand van Jibacoa. 
3 c. Stad Tr inidad. 

13 c. Kasteel van Morro in Santiago de Cuba . 
30 c. Gezicht op Vinalesvallei. 

D A H O M E Y 
REPUBLIQUE DU DAHQMEY 

2-3-'70. Zegel in seri.* beroemde filatelisten. 
100 f. Portret Franklin D. Roosevelt, vijfentwintigste 

sterfdag Amerikaanse president (1882-1945). 
9-3-'70. Luchtpostserie. Amerikaanse successen bij 

bereiken van maan . 
30 f. Ruimtevaarders en raket op kleine wereldbol. 
50 f. Ruimtevaarders op raket, naa r maan . 
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Hebt u er al eens over 
nagedacht... 
W s s r o n n °'^^^ veilmgen steeds zeldzaam en interessant 

materiaal bevatten' 

W s s r o m inzenders juist ons dergelijk materiaal voor 
verkoop toevertrouwen' 

W s s r o m onze veilingen zich steeds in een groot succes 
verheugen' 

Daar moeten redenen voor zijn ! . . 

OM SLECHTS ENKELE TE NOEMEN: 

1 Onze vijftigjarige ervaring als auctionaris 
IS een garantie voor goede resultaten 

2 Kosten noch moeite w/orden gespaard 
om onze veilingen tot een succes te maken, 
uitgebreide foto-bijlagen, verzending van 
veilingcatalogi per l uch tpos t naar alle 
delen der aarde, nieuwe clientenwervmg 
door veelvuldig adverteren, enz enz 

3 Iedereen kan ,,ongezien" op onze veilingen 
kopen door onze nauwkeurige beschrijving 
der kavels 

U kunt ELKE DAG INZENDEN! 

BIJ belangrijke objecten komen wij 
u gaarne thuis bezoeken 
voor een bespreking. 

Vraagt de gunstige 
veiling-verkoop-condities. 

Dat had u eerder moeten weten! 

Onze 276e Postzegelveiling 
is in bewerking 

J. K. RIETDIJK n.v. 
DEN HAAG 

Telefoon (070) 11 70 20 
Plaats 31a 

VIT ERVARING WETEN WIJ DAT NA 

EENMAAL 
EEN 11 CHT ZENDING VAN ONS TE 
HEBBEN ONTVANGEN. U MET BE-
LAHGSTEUIHC NAAR DE VOLGEN-

B R I E F K A A R T EN U O N T V A N G T ^ 
zichtzendboekjes POSTFRIS Nederland na § 
1940 + 1 boekje gebruikt vóór 1940 Of op ^^ 

uw verzoek ook in combinatie met Ned -Indie, Cura-
gao en Suriname Mm uitname ƒ30,— per zending 

'i!^ra:t(i9fiiKÊst3Ê^niwi!m!imsw.€$^!m^!KTaanBaais»J:^l^ 

1 
POSTZEGELHANDEL 
Lijsterbeslaan ld, " r\ C I /^ I I O Î  " 
OOSTVOORNE(pos(bus24) U t L U U K t 

P O S T Z E G E L H A N D E L ,,DE V E L U W E " 
J V d Berge - Apeldoorn - Nieuwstraat 66 - Tel 162 81 / 3 1043 
Pracht oud materiaal van brieven/stempels, tandingen + port 
ROLTANDINGEN-ongebi voorhanden Voor verkoop dan wel 
inruil, zo doorlopend w^ordt gezocht naar oudere ansichtkaarten 
Nederland, bneven/krt, munten vanaf 1650 t/m 1850 

POSTERIS ALBUMS Ook verkrijgbaar bij 
handelaar ter plaatse 

POSTFRISSE V O O R D R U K A L B U M S „ N E D E R L A N D " 
Bestelnr Inhoud Aantal bladen 
108 Nederland 1852-1944 33 
109 Nederland 1945-1960 22 
110 Nederland vanaf 1961 19 
110 ZD Nederland samenhangende zegels 3 
110 ABC Nederland Amphilex vellen 3 
173-176 Ned Ant - Suriname 1965 1968 15 

Bijpassende ringband om de inhoud in te plaatsen 
704 Luxe uitvoering in gewatteerd plastic, leverbaar in de volgende kleuren 

wijnrood, helderrood, donkerblauw, zwart en donkergroen 
704 PL Lichtbruin gewatteerd plastic ,,Luxe ' 
807 Skai Bordeaux rood-808 tabak-809 beschuit-805 donkerblauw-806groen 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 704 en 704 PL 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 805, 806, 807, 808, 809 
Van de meeste Europa landen SAFE albums voorradig Vraag onze gratis SAFE folder 
Het bestelde wordt u op zichc gezonden, zonder verplichting tot kopen Levering 
franco 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstriat 1/Blaak - Rotterdam 1 Tel (010) U 35 80 - Giro 661478 

Pnis 
27,90 
19,40 
16,85 

2,70 
2,70 

14,15 

15,40 
19,80 
21,50 
7,90 

SPECIAAL BALLONCOVER 
Op zondagmiddag 24 mei zal er vanaf de sportterreinen van de v v Vredenburch te 
Rijswijk (ZH) een opstijging plaatsvinden met een NIMBUS ballon Dit ter gelegen
heid van een bouwfondsdag Voor die dag werd een speciaal cover ontworpen, waarop 
de in mei uitkomende Europazegels zullen worden geplakt en voorzien zullen worden 
van een Ballonboordstempel Wij stellen een ieder in de gelegenheid in te tekenen 
voor de volgende covers 

A. beplakt met 25 cent zegel 1,25 
B. beplakt met 45 cent zegel 1,45 
C. beplakt met 25 en 45 cent zegels 

dus compleet 1,70 
D. Als specialiteit zullen 500 covers voorzien 

worden van de handtekening van een der 
piloten en beplakt met de 25 en 45 cent zegels 3,— 

De covers zullen worden gepost in de plaats van landing en van daaruit aan u worden 
toegezonden 
Inschrijving kan geschieden via girono 319600 t n v ,,VREDENBURCH' p/a Lelie 
straat 8 te Rijswijk (ZH) Op de achterkant van de girokaart vermelden welke men 
wil hebben 
P. A. van der Horst, Schoolstraat 12, Rtjswijk (ZH) Telefoon 90 25 78 



70 f. Ruimtevaarders op landingsmodule naar maan . 
110 f. Ruimtevaarders met vlag op kleine maan . 

Ook blokje met de vier zegels samen. 
64'70. Vijfentwintig j aa r Verenigde Naties. 

30 en 40 f. Symbolische weergave werk V.N., jaar tal en 
embleem. 

April '70. Driehonderd jaar ambassade van de ko
ning van Ardres in Parijs. 
30, 50, 60 en 110 f. Verschillende afbeeldingen. 

Mei '70. Paarden en ruiters Bariba. 
10, 30 en 70 f. Verschillende afbeeldingen. 

DOMINICA 
22'70. De6nitieve uitgiftedatum serie maanvlucht 

ApoUo l l . Blokje met bijbeltekst ,,Looft Hem, zon en 
m a a n . . . (Psalm 148:3), gemeld in december 1969, blad
zijde 713). 

DONQNICAANSE REPUBLIEK 
Januar i '70. Gedenkteken J u a n Pablo Duarte . 

1, 2, 3, 6 en 10 c. Hoofd van standbeeld. 
62'70. Internationaal jaar onderwijs. 

1 c. Opgaande zon boven geopend boek, embleem. 
Februari '70. Nationaal jaar volkstelling. 

5 c. Kaar t en symbolen voor bevolking. 
6 c. Motto voor volkstelling en wapen, 

10 c. Verschillende soorten huizen. 

* DUBAI 
233'70. Werelddag meteorologie. 

60 dh. Lancering radiosonde van weerschip, Hastings 
weerverkenni ngsvl iegtuig. 

1,— r. Radiosonde type Kew met ballon en radarzoeker. 
1,25 r. Amerikaanse weersatelliet T . O . S . (Tiros Opera

tion Satellite), weerraket. 
3 , — r. Arielsatelliet in de ruimte met Britse appara tuu r 

voor ozonmeting en stuwraket. 

ECUADOR 
Januar i '70. Tweede gedeelte vlinderserie. 

50 c. Pereute leucodrosime. 
60 c. Metamorpha dido. 

Januar i '70. Operatie vriendschap. 
4,— s. Portretten president Kennedy, senator R. F. 

Kennedy en vicepresident Johnson op Arlington
begraafplaats. 

ETHIOPIË 
154*70. Rotskerken in Lalibela. 

5, 10, 15, 20 en 50 c. In de rotsen uitgehouwen kerken uit 
de twaalfde en dertiende eeuw. 

FIDZJI EILANDEN 

jnj i ipcj 
43'70. Bezoek koningin Elizabeth, prins Philip en 

prinses Anne. 
2, 10 en 25 c. Zegels uit gebruiksserie, Yvert 240, 247 en 
250, met opdruk „Royal Visit 1970". 

274'70. Sluiting melaatsenziekenhuis in Makogai . 
2,10, 10 en 30 c. Schilderingen van patiënten, luchtopname 
van ziekenhuis, oogsten van vruchten. 

GABON 

175'70. Internationale dag telecommunicatie. 
25 f. Wereldbol, satelliet, televisiescherm, embleem. 

GUATEMALA 
Januar i '70. Maadlanding . 

50 c. en 1,— q. Maanmodule landt vanaf het moederschip. 
Ook als blokje uitgegeven. 

GUINEE 

32'70. Bijeeukonist van staatshoolden O.E.R .S . 
landen. 
30 en 200 f. Kaar t Afrika met speciaal aangegeven de vier 
deelnemende landen, die aan de stroom van de Senegal 
liggen. 

GUYANA 
Afbeelding zegel gemeld in maar t , bladzijde 153. 

243'70. Paaszegels, reprodukties schilderijen. 
5 en 15 c. Kruisafneming, door Peter Paul Rubens (1577
1640). 
6 en 25 c. Kruisi^ine: Christus, ook door Rubens . 

H O N D U R A S (BRITS) 
24'70. Orchideeën. 

5 c. Epidendrum cochleatum. 
15 c. Cycnoches Warscewiczii. 
22 c. Brassavola nodosa. 
25 c. Brassia maculata . 

H O N G K O N G 

HONGKONG # ^ 
EXPO 70 •«. 

€s9 '- ' 
■^1 

[ 2 5 c ^^M^ 
94'70. Honderd jaar TungWahgroep van zieken

huizen. 
10 en 50 c. Chinese tekst, die in ziekenhuis voorkomt, por
tret koningin Elizabeth. 

Afbeelding zegel gemeld in maart , bladzijde 153. 

IRAK 
82'70. Veertiende Ramadhanrevolut ie . 

10 en 15 f. Soldaat, boer en arbeider bouwen muur in 
nationale Iraakse kleuren. 

I R A N 
26l*70. Witte revolutie van de Sjah en het volk. 

1 en 2 r. Portret Sjah, omgeven door symbolen voor 
vooruitgang en ontwikkeling. 

JAMAICA 
11370. Nationale helden. 

1 c. George Wiliam Gordon. 
3 c. Sir Alexander Bustamente, geboren 1884, stichter 

arbeiderspartij en eerste ministerpresident. 
5 c. Norman Washington Manley (18931969), stichter 

nationale partij en eerste minister, 
10 c. Marcus Mosiah Garvey (18871940), idealistische 

negerleider, die negers naar Afrika wilde terug
brengen. 

15 c. Paul Bügle (18201865), bevrijde slaaf, leider van 
protestmars voor gelijke rechten. 

233'70. Paaszegels, reprodukties schilderijen. 
3 c. Christus draagt het kruis. 

10 c. Christus aan het kruis. 
20 c. Euphorbia pulcherrima 

(poinsettia). Laster flower. 

JORDANIË 
212'69. Prinselijk huwelijk. 

20, 80 en 100 f. 
1012'69. Vluchtelingen. 

Dertig waarden van 1 tot 30 f. 

K O E W E I T 
43'70. Palestijnse commando's . 

10, 20 en 45 f. T o p van rots en enkele commando 's . 
213'70. Dag van het gezin. 

20 en 30 f. Gestileerde voorstelling vader, moeder en drie 
kinderen. 

K O R E A ( N O O R D . ) 
September '69. Herdenkingsmonument mevrouw 

K a n g Ban Sok, moeder van leider Kim il Sung. 
10 j . Huis van de moeder (18911932). 
10 j . Bijeenkomst vrouwenvereniging. 
10 j . Moeder weerstaat Japanse politie. 

Oktober '69. Herdenking Kim Hyong Jik, revolutio
nair, die tegen Japanners vocht. 
10 j . Geheime bijeenkomst Koreaanse nationale bond. 
10 j . Onderricht in vaderlandse ideeën op school van 

Myongsin. 
November '69. Wereldconferentie journalisten tegen 

imperialisme van V.S. 
10 j . Embleem bijeenkomst en portret president Nixon, 

door vijf pennen doorstoken. 
December '69. Fokken van konijnen. 

2, 10, 10, 10 en 40 ch. Verschillende soorten t amme ko
nijnen. 

K O R E A (ZUID.) 
252'70. Nieuwe gebruikszegel. 

30 w. Watervaas in vorm van eend. 
53'70. Vierde reeks zegel in sprookjesserie: de ge

schiedenis van de houthakker en de fee. 
10 w. Houthakker neemt kleren van badende feeën. 
10 w. Houthakker getrouwd met fee. 
10 w. Fee met kinderen naar hemel . 
10 w. Houthakker ontmoet gezin in hemel . 
55 Ook ongetande blokjes met dezelfde waarden. 

MALAWI 
183'70. Deelneming aan paastentoonstelling in 

Johannesburg, ZuidAfrika. 
1 sh. 6 d. Opdruk op gebruikszegel, Yvert 99, , ,Rand 
Easter Show Malawi 1970". 

36'70. Commonwealthspeien. 
4 en 9 d., 1 sh. 6 d. en 3 sh. Hardloper . 

Ook blokje met de vier waarden samen. 

MALI 
303'70. Vijfentwintigste sterfdag president Roose

velt. 
500 f. luchtpost. Portret Roosevelt 

REPUBLIQUE DU MALI 

H O nooatv 

M A R O K K O 
23l  '70. Marokkaanse schildering. 

I ,— d. Aanvallende Spahiruiter, door H a r a m al Glaoui. 
262'70. Toeslagzegels slachtoffers overstroming. 

0 ,10+0 ,25 en 0,15 + 0.25 dh. Portret koning Hassan I I . 

MAURETANIÉ 

REPUBLIOUEISUMIQUE 
DE^IÉAÜRITAp ^ 

l^il,UH:»»^ 
april 1970 217 



SPECIALE AANBIEDING BETERE 
ZEGELS EN SERIES VAN EUROPA 
No volgens Y 
België 
122* 
147* 
147« 
176° 
177» 
178» 
290* 
301» 
301» 
325» 
362* 
362» 
400* 
400° 
410° 
891* 
898/99 
Ltp. 5* 
Up. 5° 

Denemarken 
55/61* 
62/64* 
68* 
84° 
85/86* 
85/86° 
87/90* 
148* 
149* 
152A* 
153/64* ■■ 
Ltp 1/5* 
Serv. 1° 
Serv. 3° 

Griekenland 
404* 
452/61 • 
592/603* 
Ltp. 5/7* 
Ltp. 8 / U * 
Ltp. 14* 
Ltp 40/49 

Finland 
34/35* 
47° 
48° 
54° 
60° 
90* 

Frankrijk 
128* 
162/69* 
162/69° 
182° 
207* 
216* 
216° 
229/32* 
229/32° 
2521110 
256° 
261b* 
266/68* 
269* 
300* 
321° 
354/55* 

vcrt 1970 

60,— 
150,— 
65,— 

225,— 
65,— 
75,— 

120,— 
60,— 
60,— 
60,— 

100,— 
85,— 

120,— 
100,— 

90,— 
160,— 
100,— 

35,— 
35,— 

45,— 
25,— 

200,— 
50,— 
45,— 
40,— 

220,— 
32,50 

1 2 5 , 
75,— 
50,— 

150,— 
35,— 

125,— 

65,— 
165,— 

90,— 
125,— 

70.— 
60,— 

125,— 

55,— 
150,— 
112,50 
100,— 

30,— 
40,— 

140,— 
125,— 
100,— 
275,— 
80,— 
70,— 
60,— 
95,— 
75,— 

160,— 
70,— 
75,— 
60,— 

135,— 
70,— 
75,— 
90,— 

* = ongebruikt 
398a* 
701 A/F* 
Ltp.1/2* 
Ltp. 1/2° 
Ltp. 14° 
Ltp. 15* 
Ltp. 15° 
Ltp. 29* 
Ltp. 30/33* 
Ltp. 35/37* 
Bloc 3* 
Bloc 3° 
Pre Obi. 47* 
Pre Obi. 47° 

° = gebruikt 
90,— 

375,— 
275,— 
275,— 
215,— 
450,— 
215,— 
80,— 

150,— 
42,50 

180,— 
160,— 
125,— 

50,— 

Liechtenstein 
1a/3a* 
3a° 
3b» 
82/89* 
82/89° 
117* 
128* 
129* 
Ltp. 1/6° 
Ltp. 7/8* 
Ltp. 24/33* 
Service 1/8* 
Service 9/10* 
Service 9/10» 

Luxemburg 
1° 
la» 
44* 
54* 
68* 
78* 
140* 
239/43* 
244/48* 
252/57* 
433/38 

Monaco 
14* 
16* 
21* 
21a* 
27/33» 
46* 
54/64» 
54/64a» 
119/34» 
133° 
134» 
135/39* 
184* 
184° 
185/94» 
200/14» 
353/64* 
Ltp. 42/44* 
Port 4» 
Port 4° 
Port 10* 
Port 10» 
Port 27/28° 

Italië 
2» 
4° 

225,— 
50,— 

200,— 
350,— 
400.— 
200,— 
600,— 
110.— 

85,— 
175,— 

75,— 
225,— 
225,— 
225,— 

45, 
100,— 

75,— 
200,— 

50.— 
75.— 

650,— 
50,— 
60,— 
70,— 
80,— 

40,— 
80,— 
45,— 
70,— 

900,— 
125,— 
60,— 
70,— 

260,— 
45.— 
90,— 
65.— 

110.— 
100.— 
150.— 
100.— 

60.— 
200,— 
160.— 

50,— 
110,— 
65,— 

100,— 

125,— 
100,— 

Uw Zaak: Postzegelhande! 

Kruisweg 43 

34* 
36* 
37* 
63° 
83/86° 
124/27* 
124/27° 
140/42* 
140/42° 
146/51* 
152/55° 
156/62° 
263/71° 
295/304° 
305/20° 
339/43° 
396/405° 
406/15° 
481/503* 
518/29* 
572/90* 
Ltp. 25° 
Ltp. 26/31 A* 
Ltp. 42/47* 
Ltp. 42/47° 
Ltp. 48/49° 
Ltp. 52/55° 
Ltp. 64/67° 
Ltp. 78/83° 
Ltp. 96/101° 
Service 1/8° 

Saar 
277/Ltp. 13* 

Zweden 
2° 
9a° 
11° 
12* 
14» z.gom 
41/49A* 
50° 
55/61* 
76/86* 
122/47* 
163A/77* 
178/92* 
195/204* 
211/22* 
223» groen 
229/34* 
235/46 
Ltp 1/3* 
Ltp 7* 
Serv. Inter. 
1/2* z. gom 

Zwitserland 
149/50* 
143* 
244» 
313/15* groen 
313/15* creme 

f Keur 
I Ltp.1/2* 

Ltp. 13a/15a» 
ƒ Keur 
l Service 1/8» 

Service 60A° 
Service 77° 
Service 78/83° 

PHILADELPHIA 
— Haarlem — Tel. (023) 320138 

120,— 
145,— 
125,— 

60,— 
150,— 
60,— 
60,— 
80,— 
80,— 

500,— 
130,— 
180,— 
50,— 
50,— 
60,— 
60,— 
60,— 
90,— 

200,— 
150,— 

75,— 
750,— 

75,— 
100,— 
150,— 
300,— 

95,— 
45,— 

135,— 
55,— 
60,— 

240,— 

65,— 
50,— 
45.— 
50.— 

100,— 
300,— 

30,— 
100,— 
200,— 
200,— 
600,— 
600,— 
150,— 
100,— 
125,— 

80,— 
175,— 

65,— 
100,— 

200,— 

175,— 
55,— 
65,— 

110,— 
80,— 

240,— 
150,— 

350,— 
210,— 
200,— 
100,— 

JAC ENGELKAMP BIEDT AAN 
SURINAME ONGEBRUIKT ZONDER PLAKKER 
Nrs. 127-129 ƒ5,—; 183-186 ƒ10,-—; 190-193 ƒ9,—; 194 ƒ17,50 
202-205 ƒ37,—; 206-209 ƒ5,—; 210-213 ƒ2,50; 214-219 ƒ12,— 
220-228 ƒ10,—; 247-248 vIgp 29-30 ƒ9,50; 276-277 ƒ7,70 
278-279 ƒ 8,—; 280-283 ƒ 40,—; 285-294 ƒ 26,—; 295-296 ƒ 6,60 
297-307 ƒ8,50; 308 ƒ20,—; 312-315 ƒ16,50; 317-320 ƒ6,—; 321-
322 ƒ6,50; 324-325 ƒ1,50; 326-329 ƒ3,80; 335 ƒ2,80; 336-339 
ƒ5,—; 340-344 ƒ10,--; 345-348 ƒ3,70; 349-353 ƒ6,30; 361-370 
ƒ10,—; 371-375 ƒ3,60; 379-383 ƒ4,—; 384-389 ƒ2,90; 390-393 
ƒ1,90; 394-397 ƒ1,70; 398-402 ƒ3,90; 403 ƒ3,60; 405-409 ƒ3,30; 
410-413 ƒ1,90; 414-418 ƒ3,40; 431-435 ƒ3,20; 436-438 ƒ3,—; 
453-457 ƒ3,20; 462-467 ƒ3,90; 470-477 ƒ2,80; vigp. nrs. 15 
ƒ3,50; 16 ƒ11,—; 17 ƒ15,—; 19 ƒ55,—; 24-26 ƒ35,—; 27-28 
ƒ4,50; port 36-46 ƒ75,—. 

JAC ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Giro 312696 - Telefoon 23 09 98 

NEDERLAND 
Ouder« nummers ongebruikt met plakker (*) mooi gebruikt (") 
een afdeling postfris zone 
(F. D. 
1° vanaf 
2° vanaf 
3° vanaf 
4° 
5° 
6» 
8» 
9° 
10° 
11° 
12» 
23» 
24° 
25° 
26° 
27° 
28° 
29° 
41° 
42* 
43* 
43° 
45» 
46° 
47» 
47° 
48» 
49° 
64» 
66» 
66° 
67* 
68* 
70* 
71» 
73* 
74* 
75* 
76» 
61b» 
61c* 
77* 
78* 
78° 
79* 
79° 
80» 
80° 
8 1 * 
82/83* 
84/86* 
84/86W° 
87/89* 
87/89° 
95* 
95° 
96* 
96° 
97* 
98* 
98° 
99* 
99° 
100* 
100° 
101* 
101° 
102/03* 
104» 
104° 
105* 
105° 
107/09* 
110/13» 
114/20» 
121/28* 
129» 
130* 
129° 
130° 
131* 
131° 
132/33* 
132/33° 
134/35» 
134/35° 
136/38» 
136/38° 
137° 
139/40» 
141/43* 
163* 
164* 
165* 
164° 
165° 
166/68* 
166/68° 
169/76* 
177/98* 
199/02* 
199/02° 
203/07* 
203/07° 
208/11 • 
208/11° 

Covers) 
18,50 
18,50 
80,— 
7,75 
5,25 

59.— 
1.75 

18,50 
10,— 
47,50 
78,— 

1,50 
1,50 

30,— 
1,75 
3,75 

12.50 
72,— 
8,50 

35,— 
■ 172,50 

10.50 
245,— 

4,75 
70,— 
16,50 

315,— 
52,50 
42,50 
28,— 
4 25 

10,— 
50,— 
7,— 
7,25 

17,50 
38,— 
45,— 
13,50 
29,50 

115,— 
35,— 
60,— 
2,75 

180,— 
3,90 

495,— 
420,— 

15,— 
6,— 

39,50 
1,75 
8,50 
3,50 
9,— 
4,50 
9,— 
4,— 

12.— 

«,— 12,— 
87,50 
32,50 

140,— 
25,— 

470,— 
425,— 

28,50 
85,— 
78,— 
90,— 
50,— 
27.50 
4,75 

16,25 
13,75 
12.— 

110.— 
4,75 

100,— 
105,— 

90,— 
35,— 
12,— 
22,50 
2 4 , 
80,— 
77,50 
30,— 
6,25 
7,50 
5,— 

45,— 
98,— 
3,50 
2,25 
5,25 
4.— 
3,75 

1 0 5 , 
9,50 
7,50 

17,50 
14,— 
8,75 
6,— 

212/19* 
212/19° 
220/23* 
220/23° 
224* 
224° 
225/28* 
225/28» 
229/31* 
229/31° 
232/35* 
232/35° 
236* 
237* 
236/37° 
238/39» 
238/39° 
240/43» 
240/43° 
244/47* 
244/47° 
248/51 * 
248/51° 
252/55» 
255° 
256* 
257/60* 
257/60° 
261/64* 
261/64° 
265/66* 
265/66° 
267/68* 
268° 
269* 
270/73* 
270/73° 
274/77* 
274/77° 
278* 
278° 
279/82* 
297/82° 
283/86* 
283/86° 
287/88* 
288° 
289/92» 
289/92° 
293/95* 
295° 
296/99 
296/99° 
300/04* 
300/04° 
305/09» 
305/09° 
310/12* 
312° 
313/17* 
313/17° 
318/22* 
318/22° 
323/24* 
324° 
325/26* 
326° 
327/31 • 
327/31° 
332/45* 
346/49* 
347° 
348° 
349° 
350/55* 
350/55° 
356/73* 
374/78» 
374/78» 
402/03B» 

er plakkers (**) 

38.— 
27.50 
12.25 
4.75 
8.25 
1 . — 

16,— 
7.50 

24.— 
18,50 
15,75 
9.— 

27,50 
42.50 

4.25 
32.50 
25,— 
25,75 
14,— 
45,— 
32.— 
25.— 
15.— 
12.50 

5.— 
7.25 

33.50 
16.— 
23.— 
14,— 
12,50 

5,50 
12,75 

5,25 
1,25 

22,— 
12,75 
24,50 
8,50 

10,— 
3,25 

14,— 
6,— 

16,75 
6,— 
6.— 
4,25 

15,75 
4,75 
5,— 
1 , — 
8,75 
4,75 
7,— 
3,10 
8,50 
3,40 
2,35 
0,95 
5,25 
2,40 

10,50 
5,— 
4,25 
2,25 
4,50 
3,— 
6,— 
3,25 
7,50 

115,— 
5,— 

18,— 
18.— 
12,25 

4,— 
37,50 

4,— 
1,10 

45,— 

Roltanding 
1/18* 
19/31* 
33/56» 
57/70» 
78/81» 
82/85* 
86/89» 
90/93» 
94/97* 
98/01* 

185,— 
52.50 
87,50 
42,— 
11,75 
17,— 
17,— 
24,— 
25,— 
24,— 

Luchtpost 
1/3* 
1/3° 
6/8* 
6/8° 
9» 
12/13* 
12/13° 
12° 

Port 
1/2° 
25» 

16,— 
2,90 

30,— 
8,75 

14,— 
190,— 
110.— 

55,— 

11,75 
11,50 

29/30* 

Dienst 
1/8* 
9/15» 
16/19» 
20/24° 
25/26° 

en eerste dag 

4 25 

137,50 
3 0 , 
19,25 
2,75 
3,75 

Postpakketver. 
1/2» 10,50 

Postfris zonder 
plakker 
66»* 
81*» 
82/83»* 
129** 
134/35»» 
139/40»» 
141/43»* 
166/68** 
169/76** 
191** 
199/02»» 
203/07»* 
208/11»* 
212/19»* 
220/23*» 
229/31*» 
232/35»* 
244/47** 
252/55** 
256»* 
257/60** 
265/66** 
267/68** 
270/73»* 
279/82*» 
287/88** 
289/92** 
293/95»» 
296/99*» 
305/09** 
310/12** 
318/22»* 
323/24** 
325/26** 
332/45** 
346/49** 
350/55»* 
356/73*» 
356/a/d»* 
374/78** 
402/03B»» 

35,— 
17,50 
7,50 

15,— 
30,— 

8,25 
10,— 
7,50 
4,50 

14,— 
13,50 
25,— 
12,50 
55,— 
16,75 
33,— 
22,50 
65,— 
16,50 
10,50 
48,— 
17,— 
18.— 
31,50 
20,— 
7,75 

22,50 
7,— 

12,50 
11,50 

3,— 
14,50 

5,50 
6,— 
9,25 

160,— 
16,50 
45,— 
18,75 

5,25 
55,— 

Luchtnott 
6/8»* 35,— 

Koltanaing 
I Z ' " 
13** 
15** 
19/31** 
33/56*» 
71 /73»» 
78/81** 
94/97** 
98/01 •» 

/D,— 
6,— 

12,— 
73,— 

124,— 
47,50 
15,— 
35,— 
35,— 

F. D. Covers 
E l 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
E 10 
E l l 
E12 
E 13 
E 14 
E 15 
E16 
E 17 

375.— 
160.— 

92.50 
72,50 
59,50 
62,50 
32.50 
45.— 
38.50 
22.50 
29.50 
1 1 , — 
32.— 
17,50 
23,50 
27,50 
22,— 

Alle zegels zijn 
l i tei t . F. 

E18 
E 19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E30 
E 31 
E 32 
E 33 
E 34 
E 35 
E36 
E 37 
E38 
E 39 
E 40 
E 41 
E 42 
E 43 
E 44 
E 45 
E4« 
E 47 
E48 
E 49 
E 50 
E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 56 
E 57 
E 58 
E 59 
E 60 
E 61 
E 62 
E 63 
E 64 
E 65 
E 66 
E 67 
E 68 
E 69 
E 70 
E 71 
E 72 
E 73 
E 74 
E 75 
E 76 
E 77 
E 78 
E 78a 
E 79 
E 80 
E 81 
E 82 
E 83 
E 84 
E 84a 
E 85 
E 86 
E 87 
E 88 
E 89 
E90 
E 91 
E 92 
E 93 
E 94 
E 95 
E 96 
E 97 
E 98 
E99 
E 100 
E 101 
E 102 
E 103 
E 104 

brieven 

14,— 
19,— 
1 * . — 
12,50 
10.— 
16,— 
1 7 , 
2 1 , — 

9,50 
21 ,— 
8,75 
8,— 
5,25 
6,50 
5.— 
8.— 
7,50 
1,50 
5,75 
1,60 
7,50 

^^— 2.— 
4,25 
3,— 
5,75 
2.50 
2,25 
5,75 
5,75 
1,20 
3,25 
3 , 
4.— 
3,— 
1.40 
3.25 
1.60 
4,75 
2,— 
2,75 
1,40 
2,— 
2,— 
0,90 
1,75 
1 , — 
1,50 
0,60 
0,75 
0,60 
2,— 
0,60 
1.25 
1,25 
0,90 
2,— 
0,65 
2,— 
0,60 
1 . — 
1,75 
2,10 
0,90 
2,10 
0,60 
2,25 
1 , — 
1,10 
5,40 
2,25 
2,25 
0,60 
2,50 
1 , — 
0,60 
1,25 
2,50 
1 , — 
2,50 
1 , — 
1,75 
0,90 
0,75 
2,50 
0,60 
0,60 
0,60 
2,50 

in prima kwa

D. Covers niet open

gesneden en met netjes getypte 
of gesch reven idressen. 
zijn incl. BTW. Levering 
de voorraad strekt, porto 
franco vanaf f 
Postgiro 

J. H. 

Prijzen 
zolang 
extra, 

50.— opdracht. 
271040. 

ACKERMANN 
Lutkemeerweg 
Halfv/eg N. H . 

U 9 , 
Tel. (020) 194187 



163'70. Insektenserie. 
5 f. Sternocera interrupta. 

10 f. Anopiocnemis curvipes. 
20 f. Julodis aequinoctialis. 
30 f. Thermophi lum sexmaculatuni marginatum. 
40 f. Piocaederus denticornis. 

303'7O. Opgravingen te Tegdaoust . 
30 f. Opgegraven voorwerpen. 

M A U R I T I U S 
74'70. Wereldtentoonstelling Osaka. 

60 c. en 1,— r. Zegels uit gebruïksserie niel opdruk ..Kxpo 
70 Osaka", Yvert 341 en 343. 

M E X I C O 
83'70. Eenentwintigste internat ionaal oogheelkundig 

congres. 
40 c. Doorsnede van een menselijk oog tegen achtergrond 
van de kleuren van het zonnespectruni. 

M O N G O L I Ë 

253'7Ü. l'duna van Mongolië. 
5 m. Canis lupus. WoH. 

10 ni. Ursus arctos. Bruine beei, 
15 m. Felix lynx. 1ynx of los. 
20 ni. Sus scrofa. Everzwijn. 
30 m. Alces alces. Eland. 
60 m. Marmota siberica. Siberische marmot . 
80 ni. Ovis ammon. Wild schaap. 
1,— t. Tapijt n>et Hun die jaagr met hond int Museum 

voor natuurwetenschappen in Ulan Bator, twee
duizend jaar oud. 

NEPAL 
2l3 '70. I.andbouwjaar. 

25 p. 
134'70. Beroemde historische figuren. 

1,— r. Portret Bal Bhadra Kunwar . 

NICARAGUA 
262'70. Achtste interamerikaanse conferentie over 

sparen en lenen. 
10, 15, 20, 35, 50 en 75 c , 1,— en 2,— C. Nicaraguaans 
meisje draagt tinaja op schouders, die in koloniale tijden 
al als safe gebruikt werd; embleem conferentie. 

NIEUW CALEDONIË 
205'70. Nieuw gebouw Wereldpostunie. 

12 f. Gelijk aan zegel van Comoren. 

NIEUWE H E B R I D E N 
205'70. Nieuw gebouw Wereldpostunie. 

1,05 gf. Gelijk aan zegel van Comoren. 
Zegel zowel met Frans als met Engels inschrift. 

NIEUW ZEELAND 

New Zealand expoTO 

84'70. Deelnemmg aan weieldtenloonstelling Osaka. 
7 c. Geiser restaurant. 

8 c. Overzicht gehele paviljoen. 
18 c. Uitbeelding wandeling door de wildernis. 

205'70. Vlinders en motten, gebruiksserie. 
Yz c , 1 c , 2 c , 2'/a c , 3 c , en 4 c. Verschillende al beel
dingen. 

NIGER 

253'70. Wercldtcnloüiislelhng Osaka. 
100 f. luchtpost. Afrikaans dorp in Japanse omgeving. 

313'70. Miljoenste intenting tegen pokken in West
Afrika. 

50 f. Kaart van Alrika, mentingspistool en embleem. 
64'70. Internationaal jaar onderwijs. 

100 f. luchtpost. Wereldbol, symbolen voor onderwijs en 
embleem met masker. 

N O R F O L K EILAND 
252'70. Eerste gedeelte nieuwe gebruiksserie, vogels. 

3 c. Gerygone modesta. Vliegenvanger. 
4 c. Eudynaniis taitensis. Langstaartige koekoek. 
9 c. Turdus pofiocephalus. Grijskoppige lijster. 

45 c. Aplonis fuscus Spreeuw, 
Volgende zegels komen uil op 22 juli , 24 februari 1971 

en op 16 juni 1071. 

^ l̂̂ Mf^ RS(!Ü»>^^Jlä»e4^ 

■ ' ^ ^ * ' ^ . 

l ^^ ff 
I Norfolk Island 

C'iyifmir'mnii^^ * 

3c 
OPPER VOLTA 

53"70. Nationaal museum, maskers. 
10 f. Masker van Niadale. 
30 f. Masker van Niäga. 
45 f. Masker van Iliu bara. 
80 f. Masker van Kar.m wed) i 

PANAMA 
6I '70. Zesde Caraibische Olympische Spelen. 

1, 2. 3, 5, 10, 13, 25 en 30 c. Silhouet discuswerper, lucht
opname van stadion en inschrift: , .Panama se Prepa ra" . 
13 c. Nationale bloem: Esperitu santo (Peristeria elata) . 
13 c. Brug over Panamakanaa l . 
30 c. Indiaans meisje. 

P E R U 
232'70, Aardewerk uit Vicuscultuur, zesde tot acht

ste eeuw. 
2,50 s. Brullende poema. 
3 .— s. Krijgsman. 
4,— s. Kleine kalkoen. 
5,50 s. Poema op versterking. 
6.50 s. Vrouw met vaas. 

PITCAIRN EILANDEN 
233'70. Bloemenserie; aanvullende gegevens op mel

ding in j anuar i . 
1 c. Lantana camara . 
2 c. Canna indica. 
5 c. Hibiscus tiliaceus. 

25 c. Gladiolus. 

POLYNESIE 
205'70. Nieuw gebouw Wereldpostunie. 

18 en 20 f. Gelijk aan zegel van Comoren. 

QATAR 
Afbeelding zegel gemeld in maart , bladzijde 155, 
31l '70. Definitieve uitgiftedatum UPUserie . 

50 dh. Onbevlekte ontvangenis, door Muril lo. 
3 ,— r. Druiveneters, door Muril lo. 
3,50 r. Aanbidding door de wijzen, door Murillo. 

10,— r. Blokje: De maagd en het kind. door Muri l lo . 
Januar i '70. Ruimtevlucht Apollo 10. 

2, 3. 5 en 10 r. Verschillende fasen in ruimtevlucht. 
Zegels ook als blokje uitgegeven, met portret president 

Kennedy en de ruimtevaartuigen. Alle getand en onge
tand, ook nog op goudfolie gedrukt. 

RIOEKIOE EILANDEN 
154'70. Week van de postzegel. 

3 c. Kleine kokosnoot; vat gemaakt van kokosnoot met 
deksel. 

284'70. Eerste zegel in serie toneelspelen. 
3 c. Muzikaal drama , ,ShushinKaneiri" . 

Ook in blokje van vier uitgegeven. 

R O E W A N D A 
December '69. Napoleonschilderijen, aanvullingen op 

melding in maart , bladzijde 155. 
20 c. „Bonapar te op de Grand Saint Bernard" . Jacques 

Louis David (Napoleontisch museum La Malmaison

Rueil). 
40 c. , .Napoleon decoreert te Tilsit een soldaat van het 

Russische leger", Jean Baptiste Debret (17681848) 
(Museum Versailles). 

60 c. . .Napoleon voor Augsburg1805", Claude Gauthe
rot (Museum Versailles). 

80 c. ,,Consul Bonapar te" , Jean Auguste Dominique 
Ingres (Museum v. Schone Kunsten, Luik). 

8 f. ,,Slag bij Marengo" , Jacques Augustin Catherine 
Pajou (Chateau de Grosbois). 

20 f. , .Ontmoeting Napoleon en Frans I van Oostenrijk", 
Antoine Jean Gros (Museum Versailles;. 

40 f. . .Napoleon te Arcole", Antoine Jean Gros (Louvre, 
Parijs). 

80 f. „Kroning van Napoleon en Josephine". Jacques 
Louis David (Louvre, Parijs). 

(Opgave: J . W. Smits, Eindhoven). 

S A L O M O N S EILANDEN 
■\ H i M > 1' ' n 

.SOIOMO« 
lSlAJi0S 

7« 
]54'70. Nieuw luK)Min>sikantüoi m Honiara . 

7 c. Reproduktie postzegel van New South Wales 1896, 
Yvert 76, met Tulagiafstempeüng uit 1906. 

14 c. Zegel van 2 d. Salomons eilanden van 1907, Yvert 3 
en portret postdirecteur C. M . Woodford. 

18 c. Zegel van 5 sh. Salomonseilanden, 1910, Yvert 18 en 
Tulagiafstempeüng. 

23 c. Nieuw hoofdpostkantoor, 

SALVADOR (EL) 
242'70. Insektenserie. 

5 c. Euchroma gigantea. 
10 c. Chlorion cyaneum. 
25 c. Pterophyila sp. 
2 ,— C. Eulema dimidiata . 
3 , — G. Elaterida. 
4.— C. Tenodera sinensis. 

SAOEDI ARABIË 
December '69. Vijftig j aa r Wereldgezondheidsorgani

satie. 
4 p . Embleem W H O . 

SENEGAL 
213'70. Voormannen van de negerbevolking. 

30 f. René M a r a n (18871960) uit Mart inique. 
45 f. Marcus Garvey (18871940) uit Jamaica . 
50 f. Dr. Price Mars (18761969) uit Haïti . 

:: 
December '69. 

RAS AL KHAIMA 
Kerstzegels, reprodukties schilderijen. 

^ SHARJAH 
Januar i '70. Ruimtevlucht Apollo 11. 

5 dh. Verlaten landingsvaartuig. 
5 dh. Amerikaanse vlag geplant. 
5 dh. Ruimtevaarder op maan . 
5 dh. Plaquette en eerste voetstap. 

Vier zegels van 75 dh. , gelijk aan die van 5 dh. 
Alles getand en ongetand, bovendien in blokjes. 
lanuari '70. Helden van de ruimtevaart . 

5 dh. en ] , — r. Portretten Amstrong. Collins en Aldrin. 
5 dh. en 1,— r. Apollo 1 1 op lanceerbasis, 20 juli 1969. 
5 dh. en 1,— r. Portretten Wernher von Braun, presiden

ten Kennedy, Nixon en Johnson, 
5 dh. en 1 — r. President Nixon en ruimtevaarders in iso

latieruimte. 
Ook nu weer alles getand en ongetand, blokjes. 
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N E D E R L A N D O .G . (postfris zonder plakker) 

62 ƒ8,25; 67A ƒ13,50; 69 ƒ10,50; 69A ƒ12,25; 70A ƒ9 25; 75 
ƒ60,—; 76A ƒ18,50; 134-35 ƒ30,50; 136-38 ƒ97,50; 139-40 ƒ8,—; 
141-43 ƒ9,75; 166-68 ƒ7,50; 199-02 ƒ13,—; 203-07 ƒ24,—; 208-11 
ƒ12,—; 212-19 ƒ56,50; 220-23 ƒ16,50; 225-28 ƒ22,25; 229-31 
ƒ31,—; 232-35 ƒ22,25; 238-39 ƒ43,50; 240-43 ƒ32,—; 244-47 
ƒ70,—; 248-51 ƒ34,50; 257-60 ƒ46,50, 261-64 ƒ32,—; 265-66 
ƒ16,50; 269 ƒ6,—; 270-73 ƒ31,25; 279-82 ƒ20,—, 283-86 ƒ23,—; 
287-88 ƒ7,75; 289-92 ƒ22,—; 293-95 ƒ7,—, 296-99 ƒ12,25; 300-
04 ƒ9,—, 305-09 ƒ11,50; 310-12 ƒ3,25; 313-17 ƒ7,25; 318-22 
ƒ14,50; 323-24 ƒ5,50; 325-26 ƒ6,—; 327-31 ƒ8,25; 332-45 ƒ9,25; 
346-47 ƒ155,—; 350-55 ƒ16,75; 356-73 ƒ44,—; 374-78 ƒ5,—; 379-
91 ƒ2,10; 392-96 ƒ2,10; 402-03B ƒ51,—; 402-03 ƒ4,75; 428-42 
ƒ4,25; 449-53 ƒ1,75; 454-59 ƒ1,70; 462 ƒ6,25; 469-73 ƒ1,60; 490-
94 ƒ2,85; 495-99 ƒ2,10; 500-03 ƒ3,40; 508-12 ƒ2,10; 513-17 ƒ4,90; 
518-34 ƒ72,50; 538-41 ƒ4,50; 542-43 ƒ2,10; 544-48 ƒ5,25; 556-60 
ƒ23,—; 561-62 ƒ2,30; 563-67 ƒ9,25; 568-72 ƒ9,50; 573-77 ƒ7,—; 
578-81 ƒ9,25, 583-87 ƒ9,50; 588-91 ƒ2,85; 592-95 ƒ29,25; 596-00 
ƒ6,—, 602-06 ƒ 10,25; 607-11 ƒ6,75; 612-16 ƒ8,75; 641-45 ƒ 10,25; 
647-49 ƒ1,45; 649-53 ƒ5,25; 655-59 ƒ5,75; 661-65 ƒ5,25; 666-70 
ƒ6,25; 671-75 ƒ16,—; 676-80 ƒ4,50; 681-82 ƒ17,50; vanaf 683 tot 
932 70 % catalogus per serie 

Amphilexblokken ƒ52,50; postzegelboekjes 56 + 57 ƒ6,70; 58 + 59 
ƒ3,25; lp. 9 ƒ18,75; 6-8 ƒ34,—; 12-13 ƒ240,—; rolt. 82-85 
ƒ22,—; 86-89 ƒ22,—; 94-97 ƒ34,—; 98-01 ƒ31,50, ook in paren; 
port: 27-28 ƒ 75,— 
Nieuw-Guinea: 1-9 ƒ13,75; 22-24 ƒ44,50; 30-37 ƒ11,50; vanaf nr 
38 tot 81 65 % catalogus per serie; UNTEA ƒ 32,—. 
Curagao: 82-88 ƒ22,50; 138-40 ƒ 2,50; 158-63 ƒ3,50; 164-67 ƒ2,40; 
168-77 ƒ 10,75; 182-84 ƒ2,20; 200-05 ƒ9,50; 234-38 ƒ25,—. 
Antillen: 209-10 ƒ6,50; 211-17 ƒ2,60; 239-43 ƒ18,—; 244 ƒ1,10; 
245 ƒ2,40; 247 ƒ1,25; 248-52 ƒ16,75; 253-54 ƒ2,20; 255-56 ƒ5,85; 
258-60 ƒ2,85; 265-68 ƒ5,65, 271-74 ƒ5,25; 275-90 ƒ28,50; 291-92 
ƒ1,10; 293-96 ƒ4,—; 298-02 ƒ6,60; vanaf 303 tot 415 6 5 % cata
logus; l p 4-16 ƒ27,50; 17 ƒ22,—; 41-44 ƒ37,—; 53-68 ƒ25,—; 
69-81 ƒ9,50; 206-08 ƒ10,85. 
Suriname: 111-14 ƒ6,50; 130-36 ƒ15,—, 183-86 ƒ10,25; 190-93 
ƒ9,25; 194 ƒ17,50; 200-01 ƒ1,95; 202-05 ƒ38,50; 206-09 ƒ2,85; 
214-19 ƒ 14,—; 220-28 ƒ 10,50; 239-43 ƒ 100,—; 247-48+lp ƒ 10,—, 
257-73 ƒ22,50; 274-75 ƒ1,10; 276-77 ƒ8,—; 278-79 ƒ8,75; 285-94 
ƒ26,—; 295-96 ƒ7,75; 297-07 ƒ9,50; 308 ƒ22,50; 312-15 ƒ18,50; 
317-20 ƒ6,75; 321-22 ƒ6,75; 326-29 ƒ4,25, 331-34 ƒ21,50; 335 
ƒ3,40, 336-39 ƒ5,85; 340-44 ƒ12,75; 345-46 ƒ1,30; 347-48 ƒ3,—; 
349-53 ƒ7,40; 361-70 ƒ12,50; vanaf 371 tot 515 6 5 % catalogus; 
l.p. 1-7 ƒ10,—; 15-17 ƒ28,—; 23 ƒ4,50; 24-26 ƒ36,75; 27-28 
ƒ5,35; 33-34 ƒ3,25; 15-19 ƒ495,—, 280-83 ƒ44,— 
Zichtzendmgen Ned. O.G. postfris. Uitnameplicht ƒ25,—. 

C. SEVENHUYSEN 
Provenierssingel 16 - Rotterdam - Tel (010)28 5518 - Giro 335372 

BRANDKASTEN 
voor uw debiteurenadministratie, postzegels en alle onvervang
bare stukken. 
KAPTINO heeft meer dan 500 nieuwe en gebruikte brandkasten 
en inbouwkluizen voor u staan. Nieuwe brandveilige kasten 
ƒ268,80, ƒ420,— enz. Zware LIPS pantserbrandkasten met en 
zonder cijfercombinatie, tegen voordelige prijzen. U hebt bij ons 
ook de gelegenheid om uw te grote of te kleine brandkast in 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 ƒ 425,— NU ƒ 325,— 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, Zijlweg 53, telefoon 32 69 66 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.O. Indië 12, telefoon 83 94 46 

Nederland & 
Ov. Rijksdelen 
Verzamelaars 

^ 

Bezoekt onze stand op de 
Nationale Tentoonstelling van 
14-18 mei a.s. te Zwolle in de 
Gem. Sporthal. 
Postzegelhandel Hartog Okker 
Herengracht 167 
Amsterdam 1001 
Onze Indonesië aanbieding 
lijst nr. 50 is nog geldig zolang 
de voorraad strekt. 

BOREK-LANDENCATALOGI 1970 
Albanië f 3,75, Argentmie-Brazi l ie-Chil i ƒ 6 , - , Australie-Nw-Zeeland ƒ3,75, 
Belgié-Lux ƒ2,75, Canada ƒ2,75, China ƒ3,75, Duitsland ƒ3.75, Frankrijl^-
Monaco ƒ3,75, Griekenland ƒ2,75, Groot-Britt ƒ2,75, Hongarije ƒ3,75, Israel 
ƒ1,75, Italie-Vaticaan-San Marino ƒ3,75, Japan ƒ2,75, Joegoslavië ƒ3,75, 
Nederland en O R ƒ2,75, Oostenri jk ƒ2,75. Polen ƒ3,75, Rusland ƒ 6 , - , 
Skandinavie ƒ 3,75, Spanje-Portugal ƒ 3,75, Tsjechoslowakije ƒ 3 75, Turkije 
ƒ3,75, USA-UNO ƒ3,75. Verenigd Europa ƒ1,75, Zuid-Afrika ƒ2,75, Zwitser-
land-Liecht ƒ2,75 Insteekalbums zonder middenstrook, 22x30 cm, 16 pag 
ƒ6,60, 32 pag ƒ10,65, 64 pag ƒ19,95 Verzamelaarspincet m schop m 
hoesje ƒ1,50 Pincet gebogen schop ƒ1 20 Postzegelplakker 1000 st voor-
gevouwen ƒ 0,75 Tandingmeter ƒ O 25 Walermerkschaaltje ƒ 0,75 Phila-
Fleck maakt vuile zegels schoon ƒ3,50 Philatest-Filter onmisbaar voor het 
ontdekken van fosforescerende zegels b v van Nederland compleet ƒ 8,10 
MancolIJsten 9 x 2 0 cm nrs 1-2000 per 10 stuks ƒ180 , 15x21 cm, nrs 
1-1600 per 10 stuks ƒ1,50 Mancoboekje handig zakformaat, 8 x 1 4 cm, voor 
5280 zegels ƒ 1 , - Droogboek 12 bl vloeipapier, 14x20 cm ƒ 0 90, 20x30 
cm ƒ1,70 Insleek-veriendkaarten wit 15x11 cm 4 stroken ƒ0,15, per 100 
ƒ13,50 Insteek-verzendkaart zwart 11 x 15 cm, 2 pag , 10 stroken ƒ0,30, per 
10 stuks ƒ 2,80 Muntenalbums. Zonnebloem-catalogus 1970 Nederland 
ƒ2,50, Indonesia ƒ 2,50 
NIEUW Safe-voordruk-albums ter bewaring van zegels zonder plakker voor 
meer dan 50 landen en verzamelgebieden leverbaar Vraag gratis folder 
Opdrachten boven f30,— 1 0 % korting, beneden ƒ10,— -I-ƒ 0,75 verzend
kosten. Giro 1253414 Telefoon (070) 833683 

P. W. MEINHARDT - VLASKAMP 200 - DEN HAAG 

Herhaling op veelvuldig verzoek 
doch bestel direct, gezien de nog beperkte voorraad. 
Complete verschillende postfrisse series van San Marino, Luxemburg, Itatie, 
Turkije e a Westeuropese landen en hooguit 5 pet overzee, met o a 
Europa en andere motieven, zeer geschikt voor doorverkoop, ruilen, rond-
zendinqen. enkele komen zelfs beneden nominaal 

Samenstellingen 
A) ± Frs 100,- Yvert ƒ 2 8 , -
B) ± Frs 200 , - Yvert ƒ 5 4 , -
C) ± Frs 3 0 0 - Yvert ƒ 7 6 , -
D) ± Frs 1000 - Yvert, echter met doubletten ƒ 240 -
Inclusief verzendkosten en BTW, geen extra korting voor handelaren Ter 
besparing van kosten uitsluitend tegen vooruitbetaling, levering zolang 
voorraad 

POSTZEGELHANDEL A. W. C O U W E N B E R G H 
S a r p h a t i s t r a a t 130 - A M S T E R D A M - Te le foon (020) 94 02 63 
Persoonlijk bezoek uitsluitend 's avonds na telefonische afspraak 
Postqiro 372032 Bank Holl Bank Unie N V 



SINGAPORE 

Afbeelding zegel gemeld in maar t , bladzijde 157. 
15-3-'70. Wereldtentoonstelling Osaka, tuin van het 

ingaporees paviljoen. 
5 c. Zeeschelpen. 75 c. Vogels. 
O c. Tropische vissen. 1 — $. Orchideeën, 

SINT KITTS NEVIS ANGtTILLA 
1-5-70. Honderdste sterfdag Charles Dickens. 

4 c. Scène uit „Grote vooruitzichten". 
O c. Scène uit „Grote vooruitzichten". 
5 c. Geboortehuis Dickens in Portsmouth. 
O c. Portret en handtekening Dickens. 

SINT LUCIA 
Afbeeldjng triptiek gemeld in maar t , bladzijde 157, 

SINT PIERRE EN M I Q U E L O N 
20-5-'70. Nieuw gebouw wereldpostunie. 

5 en 34 f. Gelijk aan zegel van Comoren. 

J5 SJARJAH 
Januar i '70. Schepen. 
en 90 dh. Sovereign of the Seas, 1635. 
en 90 dh. Mayflower, 1620. 
en 90 dh. H .M.S . Bounty, 1787. 
en 90 dh. H .M.S . Victory, 1765. 
en 90 dh. U.S.S. Constitution, 1797. 
en 90 dh. Santa Maria , 1492. 
en 90 dh. Roter Löwe, 1597. 
en 90 dh. Friedrich Wilhelm, 1680. 

TOGO 

21-3-'70. Tweede gedeelte nieuwe gebruiksserie. 
1 f. Korenoogst. 
3 f. Oprichtingsvergadering jeugdige landbouwpioniers. 
4 f. Klas op landbouwschool Glidji. 
7 f. Landbouwscholieren bij oogsten en dorsen. 

10 f. Coöperatief dorp in Togo. 
15 f. Tuinbouwschool en studenten. 
25 f. Model kuikenfokbedrijf. 
)0 f. luchtpost. Korenoogst, leraar en studenten. 
)0 f. luchtpost Parade jeugdige pioniers. 
Portzegels: 

) f. Peperplant. 
) f. Aardnoten. 
21 -2-'70. Afrikaanse haardrachten: coiffures van Togo. 
10, 20, 30, 45 en 90 f. Verschillende haardrachten , mo-

ïrne en oude kammen en schoonheidsmiddelen. 

TONGA 
7-3-'70. Koninklijk bezoek. 
5, 10, 25 en 50 s. Portretten Britse en Tongolese konink-

ike families. 
9, 24, 29 en 38 s. luchtpost. Koning Taufa ' ahau I V en 

iningin Elizabeth I I . 
> s., 1,— en 1,25 p. dienst-luchtpost. Portretten. 

TRINIDAD & T O B A G O 
2-3-'70. Definitieve uitgiftedatum Gandhizegels ge-
cld in februari, bladzijde 93. 

TSAAD 
22-4-'70. Honderdste geboortedag Lenin. 

iO f. Portret Lenin. 

TUNESIË 

20-3-'70. Muziekinstrumenten. 
25 d. Luit. 70 d. Rebab . 
50 d. Q u a n u m . 90 d. Naghrat . 

U R U G U A Y 
Februari '70. Fauna, eerste gedeelte. 

250 p . Zeeleeuw (Arctocephalus australis). 

VENEZUELA 
16-3-'70. Portretten Simon Bolivar. 

15,45 en 55 c. Bolivar, naa r gravure van M . N, Bates, 1819. 
65, 70 en 75 c. Bolivar, naa r tekening van F r a n c i s Roulin, 
Bogota, 1828. 
85, 90 en 95 c. Buste Bolivar, van José Mar ia Espinoza, 
Bogota 1828. 
1,—, 1,50 en 2 ,— b . Laatste portret Bolivar, door J. M . 
Espinoza, Bogota 1830. 

V I E T N A M (NOORD-) 
3-2-'70. Veertig jaar Vietnamese arbeiderspartij . 

12 xu. Portret president Ho Chi Minh , 1924, samen
hangend met 

12 xu. Portret president H o Chi Minh , 1969. 
12 xu. Portret T r a n P'hu. 
12 xu. Portret Le Hong Pong. 
12 xu. Portret Nguyen van Cu. 

8-3-'70. Kinderactiviteiten. 
12 xu. Kleuterschool. 
12 xu. Spel met mater iaal . 
20 xu. Planten begieten. 
20 xu. Buffel weiden. 
30 xu. Pluimvee voeren. 
40 xu. Muziekmaken als kunstuiting. 
50 xu. Modelvliegtuig maken uit liefhebberij voor de 

wetenschap. 
60 xu. O p weg naar school. 

«A E l 

WALLIS EN F U T U N A 
20-5-'7O. Nieuw gebouw Wereldpostunie. 
21 f. Gelijk aan zegel van Comoren. 

25-9-'*9. 
55 YEMEN (KONINKRIJK) 
Wereldfederatie dierenbescherming. 

1/2 b. Pauw. ^2 b. Leeuw. 
1 b. Slechtvalk. 1 b. Giraffe: 
2 b. Struikwurger. 2 b. Kameel . 
4 b. Vlaamse gaai. 4 b. Antilope. 
6 b . Amethystspreeuw. 6 b . Paard . 
8 b . Havik. 8 b . Zebra . 

10 b. Regenboogpapegaai . 10 b . Tijger. 
18 b. J ap . vliegenvanger. 18 b. Luipaard . 

Twee blokjes van elk 24 b. 
Zegels en bigkje getand en ongetand. 
November '69. Derde gedeelte ruimtevaartseric Apol

lo I I . 
6 b. Lancering van K a a p Kennedy. 

10 b. Ruimtevaarder voor de inscheping. 
12 b . President Nixon bekijkt de lancering. 
18 b. Drie ruimtevaarders. 
24 b. Ruimtevaarder op maan , met Amerikaanse vlag. 

J^YEMEN (REPUBLIEK) 
Maar t '70. Wereldtentoonstelling in Osaka. 

VA' Vi, Vi, 2, 3 en 4 b . Verschillende Japanse maskers. 

YEMEN (ZUID-) 
22-3-'70. Vijfentwintig jaar Arabische liga. 

35 f. Kaa r t Arabische staten, wapen en vlag van de 
Arabische liga. 

ZAMBIA 
23-3-'70. Werelddag van de meteorologie. 

15 n. Amerikaanse weersatelliet Nimbus II.I in de ruimte. 

ZUIDPOOLGEBIED (FRANS-) 
27-3-'70. Eiland Amsterdam. 

30 f. Kaa r t eiland. 
20-5-'70. Nieuw gebouw Wereldpostunie. 

50 f. Gelijk aan zegel van Comoren. 

SI948-19Ö9_TERRES AISTRALES 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 

CYPRUS 
7-5-'70. Definitieve uitgiftedatum Europazegels, ge

meld op bladzijde 211. 

D E N E M A R K E N 
4-5-'70. Herdenking bevrijding 25 jaar geleden. 

50 o. bruin, geel, blauw. Brandende kaars op blaker in 
vensterbank. 

DUITSLAND ( B E R U J N ) 
18-6-'70. Twintigste internationaal filmfestival, Ber

lijn, 26 juni-7 juli 1970. 
30 Pf. Filmstrook met de kleuren van het spectrum. 

ITALIË 
6-4-'70. Rafael Sanzio 450 jaa r geleden overleden. 

20 1. Detail fresco Galatée, Villa de Agostino Chigi, Far-
nesina, Rome. 

50 1, Detail Madonna met de distelvink, OfficinI, Flo
rence. 

FINLAND 
Vijfentwintigjarig bestaan van de Verenigde Naties. 

6-4-'70. Leninsymposium te Tampere , 6-10 apr i l . 
0,30 mk. Kop Lenin en UNESCO-embleem. 

15-5-'70. Congres Internat ionaal agentschap kern
energie te Otaniemi bij Helsinki, 15-19 juni 1970. 

24-10-*70. Wereldbol en UNO-embleem. 

GRIEKENLAND 
21-4-'70. Grieks grondstation voor communicatiesate-

lieten. 
2,50 en 4,50 d. Grondstation in Thermopylae en satelliet. 

2I-4- '70. Europazegels. 
2,50 en 4,50 d. Gemeenschappelijk CEPT-motief. 
3 d. Gestileerde uil samengesteld uit posthoorns. 

G R O E N L A N D 
4-5-'70. Denemarken vijfentwintig jaar geleden be

vrijd. 
60 o. rood. Volksfeest in Jakobshavn op 4 mei 1945. 

LUXEMBOURG 
4-5-'70. Europazegels. 

3 en 6 F. Gemeenschappelijk CEPT-motief. 
4-5- ' 70. Verkeersvei 1 igheid. 

3 F. Verkeersbord met waarschuwingsteken bij over
steekplaats voor voetgangers. 

ZWEDEN 
11-5-'70. Europees jaar natuurbescherming. 

55 ór en 70 o. Landschap. 

NIEUW ADRES 
POSTZEGELHANDEL G. v. d. EYNDE 

ARUBADREEF 9 
UTRECHT 

NIEUW TELNR. tijdelijk 2 72 30, na 1-10: 61 43 20 

VERZAMELT U SCHILDERIJEK ? ? 
Na groot succes in Duitsland en Zwitserland, nu ook in Neder
land verkrijgbaar: het SCHILDERIJENALBUM „EUROPA" voor 
zegels van Europa na 1945. De bladen zijn voorzien van veel
kleurige vergrotingen en HAWID-stroken. Bladprijs f 1,45. 
Vraagt u eens inlichtingen bij uw/ postzegelhandelaar of vraag 
een boekje met alle gegevens door ƒ0,50 aan postzegels te 
zenden aan importeur: T. P. VERBURG 
Paul Krugerstraat 78 - Nijmegen - Telefoon (08800) 7 58 44 

april 1970 221 



Schwenn AG Zürich 
Speciale veiling van 13-15 mei 1970 

Veilingcatalogus op aanvrage, prijs D.IVI. 5,— Behalve Oud-
Duitsland ter waarde van Zw. Fr. 750.000,— in luxe-kwaliteit 
worden in de eerste plaats klassieke zegels en gezochte uitgaven 
van geheel Europa geveild. 

De postzegelveiling met de relaties in de gehele wereld 

Schwann AG, CH 8022 Zürich, Bahnhofstrasse 18 
Postfach 166, Telefoon 441877 



FraiUkfort 

neemt nu a*! direct 
l̂.lv inasendinsen 

in ontvaing;st voor de grote 
"voor j aia.r sveiling; 

TJ"w zegels •w^orden aan de 
kapitaalkrachtige cliëntenkring van 
SchTAT̂ enn in de gehele wereld aan
geboden door meer dan 20.000 cata
logussen in luxeuitvoering. 
Schvvrenn kan u daardoor de absoluut 
hoogstmogelijke opbrengstprijs voor 
elke zegel garanderen. 
Profiteer ook van de topresultaten 
van de internationale Schw^enn
veilingen. 
Laat uw zegels geld verdienen! 

^ ^ ^ ■ i " ^ ^ ^ Inzendingen voor de 23ste Schwenn
.^M ^^ veiling, de grote voorj aars veiling van 
^ ^ 3 tot 6 juni kunt u ter verzekering 

van een zorgvuldige bewerking nu 
^ ^ reeds aan H. C. Schw^enn in Frankfort 
^ V V^ toezenden. 
^ ^ ^ " ■ ^ ^ ^ De inzendtermijn sluit 21 april 1970. 

Größtes AuktionsHaus Europas 

H. C. Schwann, 6 Frankfurt am Main 4 
Bockenheimer Landstraße 18, Telefon 0611/720301 



ZWITSERLAND 
Europa-zegels CE PT 

Datum van uitgifte 4 mei 1970 

Inlichtingen over 
nieuwtjesabonne
menten zowel voor 
losse zegels als voor 
eerstedagbrieven 
geeft u de 

WERTZEICHENVERKAUFSSTELLE PTT 
CH-3000 BERN/Schweiz 

british Solomon^slands 
Nieuw hoofdpostkantoor 
Datum van uitgifte: 15 april 1970 

Charles M. Woodford, de eerste Resident Commissioner van de Britse Salomon-
eilanden nam het initiatief voor de eerste postzegeluitgifte van dit Protectoraat 
in 1906 en in 1907 werd de eerste zending zegels met nominale waarden van y2, 
1, 2, 21/2, 5 en 6 d en 1/- sh door de drukkers uit Sydney in Australië verzonden. 
Deze uitgave werd een financieel succes en het Protectoraat vroeg en verkreeg 
het lidmaatschap van de Wereld-Post-Unie (U.P.U.) in september 1907. 
De Crown Agents gaven toen opdracht aan Thomas de la Rue om een nieuwe 
serie te vervaardigen, waarvan de kleuren aangepast waren aan het schema van 
de U.P.U. 
Ter herdenking van de bouw van een nieuw hoofdpostkantoor in Honiara in 1970 
geven de Britse Salomon-eilanden op 15 april 1970 een serie van vier zegels uit. 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Ontwerper G Drummond 

Drukker Bradbury Wilkinson & Co Ltd 

Drukprocédé Litho 

Drukplaat 25 stuks 

Watermerk C A in blokletters 

Waarden 7, 14. 18 en 23 cents 

Formaat 24,5 x 57,00 mm 



Hans Grobe 
3 Hannover 
Theaterstraße 7 

ERBIBE 

B e s t e 
e r z a m e l a a r 

Het onderzoeken en taxeren van top 
postzegels, stempels en zeldzaam-
heden wordt steeds moeilijker. 
Er zijn te veel charlatans, die ons 
vak onveilig maken. Op de meest 
verschillende plaatsen duiken 
de meest verschillende 
vervalsingen op. 
Uitstekend vakwerk. Maar tegen 
een grondig onderzoek bij Grobe 
zijn ze niet bestand. Ons vergelij
kingsmateriaal is beroemd en dan 
hebben wij nog ruim een dozijn 
uitstekende ogen. Telt U daarbij 
dan nog de ervaring van vanouds 
bekende veilinghouders met 
Europese reputatie op, dan kunt U 
wel gerust zijn. 
De wetenschappelijke bewerking 
van de speciale catalogus voor 
Oud-Duitsland en de uitgave van 
de meest verschillende 
philatelistische werken zijn meer 
dan genoeg bewijzen voor de 
eminente vakkundigheid van 
de Firma Grobe. 
Uw inzendingen zijn dus bij ons in 
de allerbeste handen. 

Hoogachtend Hans en Jürgen Grobe 

PS. De 147ste veiling, de 
tweede in dit jubileumjaar, 
vindt plaats van 
22 tot 26 juni a.s. 



BUREAU D'ÉTUDES 
POUR LE TIMBRE EN OR 
GENEVE Edtle metalen 

Handelsmerk gtdeponeerd in 1934 

GOUDEN ZEGELS 
"Hulde aan de f iguren 

met wereldnaam" 
Hiermede worden vier uitgiften elk bestaande uit een serie 
van twee postzegels aangekondigd 
Kwaliteit gegarandeerd GOUD f i jnbewerkt Mooie solide 
zegels elk afzonderli jk in 40 x 50 mm afmeting uitgevoerd 
voorzien van uitstekende lijm Sommige hebben een gekleurd 
emaille motief (zoals onderstaande afbeelding weergeeft) 

•i^^m^^rm^wtwm^tmntr 

\:ssis^ 

' V « « V 1 « ^ ^ ^ ^ W « ^ P * « * « « W 

»■^^rx 

«É«*«a«MM«AMa*M«MÉ«i 

^wwvppp^^p^^^nvmnvti 

5*ÄWM 

20 april10 mei 1970 

De data van uitgifte worden over de periode van maart tot 
juni verspre id, zij zullen op iedere lijst vermeld staan 
De verkoop van deze zegels geschiedt uitsluitend bij inschri j

ving wat de hoeveelheid betreft notarieel gegarandeerd 
Inschri jving open: 

Regering van Sharjah en 
aangesloten gebieden 
Koninkri jk Mutawakel i te van Jemen 
Republiek Guinea ( A f ) 20 april1 juni 1970 
Regering van Rasal Khaima 9 juni30 juni 1970 
Ter oriëntatie de prijs bedraagt ongeveer 18 — tot 27 — Zwf 
per exemplaar afhankelijk van het model 
Teneinde het inschri jvingsformulier en nadere inlichtingen te 
verkr i jgen gelieve u de antwoordcoupon ingevuld naar het 
onderstaande adres te zenden 

'^"^ WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — P A K K E T T E N — M E N G S E L S 

K I L O G O E D 

Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika, 
kopen WIJ geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij in het bijzonder te kopen: 

• P O S T Z E G E L S I N SERIES. Lage en middelbare waar

den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 
• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkeli jke goed

kope soorten. 
• P A K K E T T E N . Zorgvuldig samengesteld met onbescha

digde zegels. 
• G R O T E V O O R R A D E N 

en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten. 
• M E N G S E L S ( K I L O G O E D ) op papier. 
• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L w e n s e n w i j eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge

prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben. rO-

VRIJ OP AANVRAAG. Onze nieuwe inkoopprijslijst. 
T O P  I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 
D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

Verkoop aan Amerika's grootste en best bekende importeur: 

H. E. HARRIS 6L CO. 
BOSTON, MASS 02117 U S A  Cable Harrisco, Boston 

A 

Onder het motto 
,,Wie veel brengt 

zal menigeen iets brengen" 
werd de catalogus voor onze in mei plaatsvindende 
veiling samengesteld, die een overvloed van eerste
klas materiaal met m het bijzonder ook vele kavels 
van de eerste emissies — ook van Nederland — 
omvat 
Daarnaast komen dan vele moderne zeldzaamheden 
en interessante stukken ter tafel 
WIJ bevelen serieuze gegadigden aan zich nu reeds 
voor de toezending van de rijkgeillustreerde cata
logus te laten noteren zodat deze tijdig in uw bezit 
komt en u de tijd hebt om deze grondig te bestu
deren Geeft u zich even de moeite een briefkaart 
te schrijven met duidelijk adres en vermelding van 
uw beroep 
Het is de moeite waard 
W I J zeggen u dank voor uw belangstell ing en groeten, ons 
gaarne aanbevelend 

BRIEFMARKENAUKTION 

M A R T I N S E I D E L 
APHV  IFSDA 
D68 MANNHEIM1 
Tu Ilastraße 18 
Tel 094962148478 



VORSTENDOM LIECHTENSTEIN 
Het nieuwtjes-abonnement 
verzekert u van alle nieuv/e uitgaven van Liechtenstein tegen 

de nominale waarde. Jaarbedrag voor 1970 Zw. Fr. 11,10. 

Nieuwtjes-abonnementen worden franco verzonden. 

Slechte 3 uitgaven per jaar 
april, augustus en oktober. 

UITGAVE VAN 
30 APRIL 1970 

f \ 

Ft f -HSTfNI l M 
IK HPhNSU IS 

^ ^ 

Europees jaar voor natuurbescherming 
Bloemen uit Liechtenstein 

EUROPAZEGEL 
1970 

Senden Sie mir bitte kostenlos die ausführliche Dokumentation 
,,Briefmarkensammeln leicht gemacht". (Wir bitten um deutliche 
Schrift.) 

Name 

Strasse 

Ort 

Vorname 

Postleitzahl 

Ausschneiden und einsenden an: Postwertzeichenstelle der Fürst
lichen Regierung, 9490 Vaduz/Liechtenstein. 



Vraag bij uw handelaar naar de laatste nieuwtjes van 

het postzegelverkoopkantoor van de Crown Agents 

/ ^ I r 0 J 

ASCENSION ISLAND 
DEEP SEA FISH 

Datum van uitgifte 6 april 1970 

ASSESSJJN IS1A.IA .«yM.A|Ä*»si.AÄ 

MALTA 
XMIth Council of Europe 
Art Exhibition 
Datum van uitgifte 21 maart 1970 lÜO 

KIISSlll 
TJl'l[WROPJl 

iiX l l i i 
AIII 

Wffilü 

fflQlTO 

KUNSiLl 
TA'HWMPA 

■B^IIH 
Wß% 
P^« 

WI8JA to* I f * 
Tl' IART) 

mxm 6" 

10» 

KBNSILL 
TA'lfWIOP» 

'WittT<t«im 

maiTo 
y ^ i r  ^ ^ « IlliWÄOf" 

H^ ^^^^I^^BEw«^'' 

II^HH 

''All! 

i rMiii 

liliiU 
BRITISH HONDURAS 

ORCHIDS 
Datum van uitgifte 2 april 1970 



37ste internationale L & F. veiling 

een dubbele veiling in verband met SABRIA 70 
in Saarbrücken in de Kongresshalle van 28 april tot 30 april 1970, in Wiesbaden in het 
Kurhaus van 4 mei tot 6 mei 1970. 
Toezending van de catalogus na aanvraag met vermelding van beroep. 
Wij kopen steeds a contant grote verzamelingen en kostbare losse zegels. Werkeli jk 
grote objecten komen wij desgewens* bij u thuis in ontvangst nemen. 
De firma waarin u vertrouwen kunt hebben: 

LANGE & FIALKOWSKI 
Eigenaar: Hubertus Lange 

D62 Wiesbaden  Langgasse 2022  Tel. 06121/303013 

Op 13 mei zullen verschijnen 

« » « É 1 ■ « i ^ t * ^ ^ 

k * « ^ l « « M k * M 

KHREL 

r, I 0.B0 

V N I V ; 
iift«^kaftadA«*< 

Onafhankelijkheids 
serie 3 stuks 
(bloemen) 

dodenherdenking 1w 

■ ■ > » ■ ■ ■ ■ » ■ > » » W > F » 

^' « . 

F ^ t i p i t » i » i » » > m w 

^rK : 

V 
iSRREL 

Stadswapen 
ReFiobot 1w 

Jub. landbouw 
hogeschool 
Mikweh 
Israël 
serie 2w 

alle met de bekende stijlvolle uitvoering 
der eerste dag uitgifte 

Israël, de staat met de verantwoorde uitgaven 



POSTFRIS BELGIË MOEILIJKE SERIES 
No. Yvert - post Fris - vrijblijvend -
f500,—3% korting. 
108/25 108,— 
190/210 68,— 
211/9 33,— 
221/33 60,— 
267/72 32,— 
289 26,— 
290 130,— 
293/8 44,— 
356/62 130,— 
394/00 160,— 
404/6 7,— 
407/9 8,— 
411/8 18,— 
466/70 8,50 
471/7 21,50 
496/503 24,— 
504/11 75,— 
513/8 50,— 
519/26 28,— 

728/36 
737/42 
743/7 
751/55 
756/60 
761/72 
773/80 
781/4 
792/7 
789/806 
807/10 
814/22 
827/31 
834/40 
842/44 
860/62 
863/67 
868/75 

10,50 
27,— 
22,50 
45,— 
23,— 
33,— 
62,— 
15,50 

150,— 
11,— 
7,— 

40,— 
50,— 
31,— 
22,50 
42,50 
60,— 
32,— 

Ool< niet vermelde zegels in voor 

L De Houwer , Frulthoflaan ( 

boven f 100,— franco huis - boven 

876/78 
880/91 
892/97 
898/99 
900/07 
912/17 
918/23 
930/37 
938/40 
943/45 
946/51 
955/60 
973/78 
979/85 
987/89 
998/004 
1013/18 
1031 

32,50 
215,— 

65,— 
102,— 

43,— 
30,— 
43,— 
36,50 
28,— 
51,— 

160,— 
21,— 
18,— 
31,50 
15,— 
23,50 
9,— 

20,— 

1039/45 12,— 
1047/52 6,50 
1053/62 met 
LP 30/5 16,— 
1076/81 17,50 
1102/07 11,— 

BLOKS 
1 82,— 
4 135,— 
5 39,— 
6 39,— 
7 20,— 
26 44,— 
31 90,— 
32 23,— 
34 3,20 
35 3,50 
43 3,50 

raad - prijs op aanvraag. 

3, 2600 BERCHEM, België 

OOSTENRIJK, van 1 9 4 5 af 
in complete jaargangen. 
Bestellingen van ƒ 100,— af worden franco uitgevoerd. Aanbieding vrij
bli jvend onder voorbehoud van vergissingen en prijswijzigingen Betaling 
en levering in gedeelten is mogelijk. Bij contante- of vooruitbetaling 2 % 
korting. 
Jaargang 1945 ongebr. f371,50, gebr. ƒ387, -
Jaargang 1946 ongebr. f 49,50, gebr. f 55,— 
Jaargang 1947 ongebr. f 54,50, gebr f 26,50 
Jaargang 1948 ongebr. ƒ245,50, gebr. ƒ 8 5 , -
Jaargang 1949 ongebr. ƒ135 , - , gebr. ƒ119,50 
Jaargang 1950 ongebr. ƒ127, — , gebr. ƒ 96,— 
Jaargang 1951 ongebr ƒ 85, —, gebr. ƒ 69,50 
Jaargang 1952 ongebr. ƒ119,50, gebr. ƒ 67,50 
Jaargang 1953 ongebr. ƒ300, — , gebr ƒ215,— 
Jaargang 1964 ongebr. ƒ 75, — , gebr. ƒ 26,50 
Jaargang 1955 ongebr. ƒ 59, — , gebr. ƒ 21,50 
Jaargang 1956 ongebr. ƒ 25,50, ijebr. ƒ 11,90 
Jaargang 1957 ongebr. ƒ 39,70, gebr. ƒ 17,20 
Jaargang 1958 ongebr. ƒ 42,20, gebr ƒ 1 3 , -
Jaargang 1959 ongebr. ƒ 9,50, gebr. ƒ 5,30 
Jaargang 1960 ongebr ƒ 10,40, gebr. ƒ 5,50 
Jaargang 1961 ongebr. ƒ 11,70, gebr. ƒ 9,30 
Jaargang 1962 ongebr. ƒ 19,90, gebr. ƒ 10,70 
Jaargang 1963 ongebr ƒ 11,90, gebr ƒ 8,80 
Jaargang 1964 ongebr. ƒ 13,50, gebr. ƒ 12,50 
Jaargang 1965 ongebr. ƒ 27,30, gebr. ƒ 25,50 
Jaargang 1966 ongebr. ƒ 13.50, gebr. ƒ 11,50 
Jaargang 1967 ongebr ƒ 13,50, gebr. ƒ 11,50 
Jaargang 1968 ongebr. ƒ 18,90, gebr. ƒ 1 8 , -
Jaargang 1969 ongebr. ƒ 21,50, gebr. ƒ 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 
, ,WlPA-blok" en bij jaargang 
1968 herdruk ,, IFA-blok" 
inbegrepen, 1969 herdruk blok 
,,Opera" en bij jaargang 1957 
Mi. nr. 1038 geel, grijs en 
wit papier (10,— Sch.). 

GROENLAND/DENEMARKEN 
postfris en gestempeld of FDC levert billijk, prijslijst gratis, 

Polarstamps, DK 4180 Sorö, Denemarken 

1 1 1 / 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 f 16,50 
C. WOUDENBERG, import-export - Postbus 24 - Oostvoorne 

FDC 
ALBUMS 
in fraaie, tweekleu
rige band met opdruk 
in twee kleuren. In 
hoes. 

No. 3:11 X 21 cm voor 50 covers f 6 , — 
No. 4:13 X 18% cm voor 50 covers f 6,— 
No. 5 : 1 1 x 2 1 cm voor 100 covers ƒ9,95 
No. 6:13 X 18% cm voor 100 covers ƒ 9,95 

Het mooiste album in Nederland! 
ALBUM FABRIEK NEERLANDIA - UTRECHT 
Ceylonlaan 11 - Te l . 030 - 8 8 0 8 3 4 - G i r o 35.20.03 

WIJ VERKOPEN MEER ZEGELS 
omdat wij meer aan te bieden hebben. Het is zo 
eenvoudig als wat. 
,,The Stamp Wholesaler", een leidende 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 
FRANK WARNER 117 Nassau Street, New York, N.Y. 10038, USA 

,,One of the most complete stocks of the world - in the world" 

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 

Postzegelhandel 
W. H. EECEN 

Van Hall-laan 24 - Naarden - Telefoon 3 12 14 - Giro 451627 

ZICHTZENDINGEN 
alle gewenste landen. Billijke prijzen. Referenties 
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. 

SKANDINAVIE 
FRANKRIJK NEDERLAND IERLAND 
Deze landen houden wij uitgebreid in voorraad, postfris-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 



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, Frankrijken 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) 



MISTEN WIJ 
DE TREIN?? 

Als WIJ het Maandblad en ,,Mijn Stokpaardje , met al die fantas
tische 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 WIJ echter de resultaten van onze zichtzendingen bekijken, 
dan staat het, als een paal boven water, dat wij 

de aansluiting NIET misten 
Sterker nog, het bli jkt 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 ti 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 fi latelie aan 
Van de oude degeli jkheid deden wij geen afstand, wel van een 
aantal gebieden, welke uit handelsoogpunt wel aantrekkelijk 
waren, maar waar wi j met 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 -
Oostenri jk - Scandinavië incl IJsland 
- Finland 
Voor- en na-oorlogs Duitsland, 
met gebieden 
Zwitser land 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 Wij preten
deren ook met 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 Kolomen bestellen? Of 
zendingen van Frankrijk en Scandinavië en Zwitserland van 
belangrijke omvang en waa rde ' 
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 
ƒ45 ,— 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 ! 
U loopt immers geen enkel r i s ico ! ! 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 
wederzijds ineens geïnformeerd 

POSTZEGELHANDEL 

VAN DUYN & 
VERHAGE 
Hoyledesingel 38 
Postbox 3195 
Rotterdam (3013) 
Telefoon (010) 22 44 21 

POSTZEGELS 
Bent u nog geen lid van ons 
NATIONAAL ZEGEL SPAAR PLAN ? 

Vraag dan direct vri jbl i jvend onze prijsli jsten en om inlichtingen, 
welke u per omgaande worden toegezonden U gelieve hiervoor 
ƒ 0,40 aan postzegels in te sluiten. U kunt natuurlijk ook de nrs 
welke met op onze prijsli jsten zijn vermeld aanvragen 

STADIONWEG 103 AMSTERDAM-Z TEL (020) 73 92 16 

R 
WAARSCHUWING ! ! 

J Pesie, eigenaar van Stadspost Den Helder, maakt bekend 
dat hij door dreigementen met een proces over copyright ge
noodzaakt IS geweest per 23 februari 1970 de druk- en verkoop-
rechten van de Stadspostzegels Den Helder 1969 en 1970 aan 
een derde toe te staan Zegels van o a Den Helder worden nu in 
grote aantallen bijgedrukt Dientengevolge distancieert Stadspost 
Den Helder zich van de Vereniging van (bonafide) Stadspost
directeuren 

Tevens deel ik u mede dat alleen FDC Den Helder 1969 met het 
ronde stempel ,,Kramer's Reklame Besteldienst" en FDC 1970 
met PESIE-POST zoals afgebeeld in het Maandblad, de echte 
FDC's Den Helder zijn Alle andere zijn falsif icaties, welke in 
grote getale in omloop zijn 

RONDZENDINGEN 
Beperkt voorradig reeds gelopen rondzendboekjes voor de 
kleinere vereniging, club, personeelsvereniging e.d Ook kleine 
aantallen nieuwe boekjes 

POSTBUS 75 - NAALDWIJK 

J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN N.V. 
Gespecialiseerd in fi latelistische r isico's; 
particuliere verzamelingen, rondzendverkeer 
van verenigingen - tentoonstell ingen 

E. DU PERRONLAAN 44 - UITHOORN - TELEFOON (02975) 3422 

Aangeboden wegens gevorderde leeftijd mooie collecties Euro
pa, Engelse en Franse koloniën. Prijzen van 20 tot 35 cent de 
Franc Yvert Kan ook los uit worden gekocht 
Brieven onder nr Ph 763 aan Boom-Ruygrok N V , Haarlem 

REGELMATIGE LEVERING is méér waard dan z g „koopjes". 
Reeds 22 jr prachtige FDC en pfrs West-Europa Vele oudere FDC Cirkul GRATIS 
tegen antw porto T Hartevelds FDC Service (NVPH-IFSDA) Blondeelstr 36, 
Rotterdam-14 Tel.. (010) 20 40 70. Giro 507407 

3e SCHRIFTELIJKE VEILING 
Sluitingsdatum eind april 1970 

Naast een belangrijk aantal kavels van Skandinavie, Frankri jk, en 
Engeland en koloniën bevat deze veiling veel goede series en zegels 
van geheel West-Europa, Nederland & O.G., alsmede enkele mooie 
kollekties en restanten. 
U kunt thuis op uw gemak een keuze doen in de fraai geïllustreerde 
catalogus, waarin alleen kavels zijn opgenomen van prima kwali teit . 
Bovendien loopt u geen enkel risiko, van alle door ons geveilde 
zegels garanderen wij de echtheid gedurende één jaar na aankoop. 
Goede inzendingen zijn dagelijks mogelijk. Commissie 10%. 
Ontvangt u onze catalogi nog met ! Schrijft dan even een briefkaart 
of belt u even op en u kr i jg t ze gratis toegezonden. 

Postzegelhandel C. Opscholtens 
Vrijheer van Eslaan 393, PAPENDRECHT. Tel. (01850) 5 23 59. 



DER SAMMLER-DIENST het Duitse filatelistische tijdschrift 
Abonnementsprijs: ƒ25 80 per jaar 
(half jaar f i s 40) proefnr gratisi 
Advertenties: prijzen op aanvraag 
Woordadvertenties opschrift-
woorden 60 et tekstwoorden 25 et 

• verschijnt eens per 14 dagen 
• gemiddeld 132 pag per nummer 
• nieuwtjes met fotopagina s op 

Icunstdrukpapier 

Vertegenwoordiging voor Nederland 
FILEKTURA - POSTBUS 54 

POSTGIRO 51 69 28 - BANKGIRO 47 59 
- KATWIJK AAN ZEE 
00146 - TELEFOON (01718)4068 

U.S.A. 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden 

Ook uw manco-lijst is wellcom. 

„U.K.A.'-STAMPS 
POSTBUS tilt ■sHERTOGENBOSCH 

FALZ 
LO/ 

ALBUM 

INSTEEKBOEK „POPULAIR" 
prima kwaliteit gebonden in gehamerd marmeren omslag 
wit bristolkarton middenstrook 

A 16 biz , 160 Stroken ƒ 5 50, per drie ƒ 15 — 
B 35 biz 384 stroken ƒ 11,25, per drie ƒ30 — 
C 64 biz , 640 stroken ƒ22,50 per drie ƒ60 — 
franco levering bij vooruitbetaling 

FALZLOS ALBUMS 
Vraagt onze uitvoerige pri jsl i jst monsters Amphilex 
souvenir 

L. J. A. LUDEKER - BOX 143 - HILVERSUM - POSTGIRO 353322 
BEZOEKT OOK ONZE WINKEL LEEUWENSTRAAT 2A 

Goede voorrsiad Eng. Ko l . El izabeth. 

F A L K L A N D 

T R I S T A N D A C U N H A 

S W A Z I L A N D 

Alle series postfris 

Z W O L S E P O S T Z E G E L H A N D E L 
Rode Haanstraat 14, Zwo l le . 

Yvert 
i a / U 7 
148/149 
150/151 
152/155 
156/159 

110/113 
114/115 
116/117 

99/100 
101/103 
104/107 
109/112 

Stanley 
215/218 
219/220 
219/222 
223/226 
228/231 

109/112 
113/114 
115/116 

6,25 
2,10 
1,25 
3,10 
2,25 
4,30 
3,40 
3,90 
3,50 
3,75 
1,70 
1,35 

* = ongestempeld - Nrs cat Yvert - Alle aanbiedingen vrijbl 
ITALIË: nr 83/86* ƒ 200,—, 88/91 * ƒ 22,—, 93/94* ƒ 20,—, 
98/101* ƒ29,75, 124/127* ƒ52,—, 128/133* ƒ20,—, 140/142* 
ƒ65,—, 163/168* ƒ18,—, 192/195* ƒ19,—, 295/304* ƒ40,—, 
339/343* ƒ 60,—, 360/363* ƒ 28,— 
Postzegelhandel J. C. Renzen - Bergselaan 225b - Rotterdam 

Voor onze volgende veiling die 

begin JUL I d.S. 

zal plaats vinden, ontvingen 
wij o.a een UITGEBREIDE 

COLLECTIE DER GEHELE WERELD etc. 

INZENDEN voor deze veiling is 
nog nfiogelijk mits omgaand! 

Voor grote objecten komen wij 
persoonlijk bij u thuis. 

Koell 
JDoeki oemma 

Prinsestraat 58-60 hoek Juffrouw Idastraat 
'S GRAVENHAGE 

Telefoon (070) 11 03 19 - Postbus 45 

Hawid klemstroken" U weet dat voor elke verzamelaar , / 

het ideale middel ts voor het opbergen van postfrisse zegels Leverbaar 
zijn de volgende maten in zvi/art en wit Pakjes ó 25 stroken lengte 21 cm 

Hoogte 16, 20, 21, 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm per pak ƒ 2,50 
Hoogte 36 39, 40, 41, 44, 48, 49, 52 en 55 mm per pak ƒ 3,50 
Pakjes a 10 stroken, twee zijden dicht 210x66, 210x86, 
130x85, 148x105 en 160x120 mm per pak ƒ2,50 
Pakje a 7 stroken, twee zijden dicht 210x170 mm per pak ƒ3,50 
Hawid klemstrokensnijder ƒ 2,75, Hawid Simplex hefboomsnij-
apparaat ƒ 16 50 tube lijm ƒ 0,50 
BIJ bestelling vermelden zwart of wit Dit is slechts een greep uit onze 
voorraad klemstroken vraag onze complete pri jsl i jst 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen 
BIJ een bestell ing boven ƒ 10 — worden u de klemstroken portvry toege
zonden 5 % korting bij een aankoop boven ƒ 10 — en 10% korting bij een 
aankoop boven f 25 — 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat )/Blaak - Rotterdam-1 Tel (010)143580 - Giro 661478 

18.- PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op papier 

2 . - PER KILO 
betalen wij voor uitgezochte ki lo s Nederland 

Ook buitenlands kilowaar steeds te koop gevraagd 
leder kwantum — snelle afwikkeling (geen zendingen onder ƒ50,—) 
Tevens te koop gevraagd complete series Nederland, al léén m engros-
hdeveelheden 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

„NOVIOMAGUM" 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

17e VEILING OP 13 JUNI . . . 
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 schnftelijke 
biedingen verzekeren u van goede opbrengsten 
Kopers vinden ruime keuze, vele gezochte losse exemplaren en 
passende collecties 
Laatste veiling voor de zomer u kan nog tot 9 mei voor deze 
veiling inzenden 
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 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor-
delUkheid nemen voor de bonafidl-
teit der onderstaande adressen. 
Prijs der annonces ƒ 0,85 per mm 
exclusief 4 »/o BTW. 

A A N G E B O D E N 

T.e.a.b. ingeb. jaarg. „Mtjn Stok
paardje" 1954 t/m 1962. Paulinastr. 
67, Den Haag. 
Grote party coli, bundel- en kilo
waar aangeb. Tel. (01619) 426. 
Aangeboden; betere Nederlandse 
series, postfris, billijke prijs. C. 
Willemsen, Lou Jansenplein 43-III, 
Amsterdam-W., tel. (020) 11 05 26. 
Aangeboden: betere Oostenrijkse 
zegels, postfris en gebruikt; ook 
alle klasse zegels. J. A. Rompes, 
Nijenrodeplantsoen 4-II, Utrecht. 
Tel. (030) 44 17 78. 
Israël, postfr., fuU-tab, billijke 
prijzen. Vraag prijslijst. P. Nieu
welink, Veenbesstraat 768, Soest. 
Verkoop mijn dubbele aerospace 
covers. Specificatie zendt Brou
wer, Box 3626, Amsterdam. 
Hongarije. Wij leveren u alles, zo
ovel oud als nieuw, blokken en 
gebieden in prima kwaliteit. 
Prijslijst gratis. Abo voor nieuw
tjes mogelijk. Completeert nu uw 
(motief) verzameling! Opdrachten 
s.v.p. aan I.P.S., Sassenheimstr. 61, 
Amsterdam-17. Tel. (020) 15 53 04. 

Aangeb. door part.: Ver. Europa 
nr. Zonnebloef 66/67 18,—; 71/73 m. 
pi. 30,—; 74/76 40,—; 82/83 23,— ; 90/92 
m. pi. 100,— ; 225/226 m. pi. 8,— ; 258/ 
260 8,— ; 326/360 4 St. m. pi. 29,— ; 
Untea compl. m. pi. 37,50. P. Alder-
liesten. Dr. Plesmanstr. 40, Zwijn-
drecht. Tel. (01850) 2 91 05. 

Van particulier, pf. z. pi. 600 ser. 
Ned. v.a. 859/63; 250 ser. Ned. Ant. 
v.a. 389/92; 550 ser. Suriname v.a. 
477/78; cat.w. ƒ 3842,- voor ƒ 2250,-. 
In gedeelten min. 10 ser. 65% c.w. 
portvrij. Brieven onder nr. Ph. 737 
aan Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 

Nederland v. part. 13AO ƒ 140,—; 
80" ƒ 390,—; 10-hoekblok 1330 
ƒ 112,—; 238/9'* 4-blok ƒ 125,— ; 346/ 
9»»» ƒ 145,— ; Indië 289«» ƒ 170,— ; 
Suriname Lp 8/14«» ƒ 280,—; 18° 

. ƒ 400,— etc. Prijslijst, mancolijstbe-
werklng; Rogge, Willemsparkweg 
207, Amsterdam. 

In ruil aangeboden verzameling 
Frankrijk 1100 zegels, waarde Yv. 
frs. 3000,— tegen gelijkwaardige 
verzameling Engeland. J. G. Wes
terbeek, Tj. Hiddesplantsoen 25, 
Oud-Beijerland. 

Geef Ned.o of ♦•, Duitsl., O.G. of 
andere landen tegen munten van 
Nederland. H. F. Hospers, Ooster
dlep O.Z. 28, EmmerCompascuum. 

Rode Kruisverzameling gehele 
wereld; prachtig verzorgd. Meest 
ongebruikt; geheel gecatalogiseerd; 
in hawidstr. Cat. Yvert. Fr. 7750. 
Vrijblijvend bod gevraagd. Verz. 
te bezichtigen na afspraak. H. M. 
Cohen, Burg. Jansenlaan 405, 
Zwijndrecht. Tel. (01850) 2 52 22. 

Van verzamelaar aan verzamelaar 
aangeboden postfris Nederland 
346349 150,— ; 356/373 47,— ; 518537 
335,—; Lp. 1213 250,—. Suriname 
Lp. 814 335,—. Voorts gest. en en
gest. 5075"/» catalogus. Br. onder 
nr. Ph 742 aan BoomRuygrok 

■ N.V., Haarlem. 

Stuur mij 100150 postzegels West
Europa of Eng. kol. en u krijgt 
eenzelfde aantal retour. J. Bulder, 
Scarlattistr. 94, Zwolle. 

Te ruil of te koop: oude ansicht
kaarten, puntstempels en eerste
dagenvel. uit Europa. A. H. van 
Elk, Wilhelminalaan 6, Beuningen 
(Gld.). Tel. (08897) 12 18. 
Te koop: verz. Suriname, cat. prijs 
ƒ 1650,— voor ƒ 900,—. Telefoon 
(02150) 4 53 96. 
Interessante rondzendboekjes Ne
derland en wat O.R. Verzorg 
nieuwtjes van Engeland, Israël en 
Zwitserland. W. Barendregt, v. 
Overschiestraat 10, Waalwijk. Tel. 
36 21. 
Te koop: verz. Ned, en O.G., Ind. 
en Nw. Gn. Vrijwel gr. fr. vanaf 
1960 z. pi. cat. Ned. ƒ 21070,—. Se
rieuze gegadigden spec, op aanvr. 
Br. onder nr. Ph. 748 aan Boom-
Ruygrok N.V., Haarlem. 
Jamaica 19G4. £ 1 Yvertno. 239 voor 
ƒ 5,75. Tanzania Official no. 15/16. 
3i) Fr. voor ƒ 4,75. Egypte 1952 £ 1 
met opdruk no. 305 voor ƒ 4,95. 
Alles mooi gebruikt. Porto vrij. 
Niet goed, geld terug.. Postgiro 
11 52 81. E. Exel, Jac. v. Looystr. 4, 
Voorburg. Haast u. 

Postz. verr. Ned. en O.G. Cat. 
ƒ 3900,— voor ƒ 1850,—. Uitsl. è 
cont. Tel. (020) 17 44 85. 

Te koop: Cambodja 1951-'62 + Lp. 
•» ± 700 N. Fr. 180,—. Luxemb. 
252-7« 50,—; 276-81* 35,— ; 324-9»* 
25,— ; 330-2»» 35,— ; Frankrijk 308° 
40,—; 354-5° 45,— ; L-psb. 30-3»* 
110,—, in blok van 4 420,—; Israël 
1-3AO 100,— ; 231A»» 25,—. J. F. C. 
Verhoeven, Ten Hovestr. 66a, Den 
Haag. 

Aangeboden: Stalen Kajuitmotor
boot 5,5 m X 1,75 m, geheel com
pleet met 6 pk Johnson motor in 
ruil voor postzegelverzameling Ne
derland en O.G. Postfris waarde 
cat. NVPH ƒ 12.000,-. Bijbetaling 
mogelijk. B. Th. Raasveldt, Noten
plein 11, Den Haag. Tel. (070) 
63 24 55. 

Motief zegels: 100 versch. sport of 
dieren ƒ 3,50. Idem 300 ƒ 12,50; 500 
ƒ 22,—; 200 schilderijen ƒ 18,—; 300 
ruimtevaart ƒ 22,—. Ook andere 
motieven en aantallen. J. A. Fran
sen, de Wetstraat 96, Bolnes. Giro 
714633. 

50 vers. grootf. Nederland ƒ 1,50; 
250 Nederland, minst. 120 versch. 
ƒ5,—.; 500 versch. Europa ƒ2,75. 
Porto ƒ 0,50. Giro 1994597. A. Rut-
ten, V. S. V. d. Haarestr. 1, Am
sterdam. 

Motiefverzameling sport. Pracht 
verzameling in 21 banden met vele 
complete series. Alles postfris of 
eerste plakker. Yvert frs. 2500,—. 
Idem schepen in 6 banden Yvert 
frs. 5700,—. Brieven onder nr. Ph 
782 aan Boom-Ruygrok N.V., Haar
lem. 

In ruil (of te koop) Griekenland, 
Grote Hermeskoppen, gebruikt of 
ongebr., tegen Ned., Duitsl., Bel
gië, Frankrijk, Vatikaan, e.a. H. 
Steur, Kroonkampweg 66, Haren 
(Gron.). 
Nederland. 100 versch. gr. formaat 
ƒ 6,—, 50 versch. Weldadigheid 
f 5,—. Voor iedere besteller gratis 
1 St. nr. 529 N.V.P.H. + 1 st. nr. 
533 N.V.P.H. Franco toez. na stor
ting op giro nr. 1161790 t.n.v. J. M, 
Dijk, Dr. O. Postmastr. 16, Sneek. 

Engeland: p.f.z.p. Alle Fos', Wtk. 
Se-tenent, Variëteiten. Lijst op 
aanvraag. Ned. boekjes 57 ƒ 1,75 
58 ƒ 1,20, 59a ƒ 1,95, 60 ƒ 1.20, 61a 
ƒ 1,20 (ƒ 0,40 porti). F. Henderson, 
Rog. v. d. Weydenstr. 31, Eindho-

Aangeboden: Maandblad Philatelie 
jaargang 1953, 1954, 1955, 1960, 1961, 
1962, 1963, 1964; jaargang 1951 man
keert jan., febr., mrt., apr.; 1952 
mankeert jan.; 1953 mankeert jan., 
febr., mrt.; 1959 mankeert okt.; 1965 
mankeert jan., febr. Mevrouw Ph. 
Raaijmakers-Surgers, Van Voorst 
tot Voorststraat 51, Vught. 

Te koop: verz. Antillen, cat. prijs 
ƒ 1900,— voor ƒ 1000,—. Telefoon 
(02150) 4 53 96. 
Zwitserland: collectie soldatenze-
gels van de 2e wereldoorlog. E. R. 
Haighton. Tel. (08385) 1 11 64. 

G E V R A A G D 

Untea-postzegels (bij voorkeur in 
vellen) alsmede gestempelde Un-
tea-brief kaarten, -luchtpostbladen 
en -aerogrammen; zeer speciaal 
opdrukafwijkingen. H. Rouwen
horst. Helperzoom 315, Groningen. 
Alle soorten bundels, massawaar, 
kilogoed door A. v. d. Heijden, 
Hengelolaan 119«, Den Haag. Tel. 
67 08 75. 
Gevraagd: Honduras, Yvert no. Lp. 
207/16 (Rotary). S. A. Bijl, Beatrix-
straat 50, Den Helder. 
Engeland, 1 penny Yvert no. 26 
plaat 187. A. M. R. Slootweg, 
Wilmskamp U, Hengelo (O.). Tel. 
(05400) 1 04 62. 

Bod g^evraagd op jaargangen 1957-
'69 N. M. v. P. Verder op de vol
gende zegels: Nederland gebruikt 
392/96, 377/401, 504-505, 506-507, 693/94, 
700/701, 713/14, 717/718, 727/28, 729/30, 
731/35, 736/37, 743/44, 745/46, 747/51, 
752/56, 757/58, 764/65. A. Huizink, 
Vijverlaan 51, Hengelo (O.). 

Oude ansichtkaarten en munten. 
C. Rademaker, Soembawastr. 57-1, 
Amsterdam. Tel. (020) 5 30 42. 

PuntstempelcoU. of restantcoll. 
Ned. J. H. Degenaar, Meeuwenlaan 
13, Woerden. 

Gevr. alle stukken betreffende 
Expeditie Sterrengebergte 1959, 
Ned. Nw. Guinea. F. Hugenholtz, 
Aristotelesstr. 859, Apeldoorn. 

Gevraagd: Ned. Dienst no. 13F, on
gebruikt totaal ƒ 2000,— of ruilen 
V. verzameling Ned. O.G. ƒ 5000,— 
ongebr. J. H. Lap, Touwslagershof 
27, H. I. Ambacht. Tel. (01858) 
26 20 - 31 01. 

Ned.-Indië: te koop gevr. punt-, 
boot- en andere stempels, los en 
op brief of kaart enz. Ook rullen 
tegen puntstempels en zegels Ned. 
B. Veltman, Trekvogelweg 191, 
Amersfoort. 

DIVERSEN 

Van wie is gestolen op 18 septem
ber 1965-1966 een partij postzegels 
(postzegelbeurs in Frascati, Am
sterdam). Gelieve uw adres en te
lefoonnummer op te geven in de 
volgende uitgave van Philatelie. 
Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? 
Ja? Wordt dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: C. Spoelman, Irisstraat 18, 
Ridderkerk. Tel. (01804) 47 55. 

BUITENLAND 

Kartonnen doos met circa 10.000 
onafgeweekte zegels van overzee, 
onuitgezocht, rembours, D.M. 20,—. 
H. Schmidt, D 4816 Sennestadt, 
Tannenweg 19a. Duitse Bondsrepu
bliek. 
In ruil voor Benelux, Kunst en 
,,Europa" geef ik Joegoslavië en 
Oost-Europa. Viktor Skukan, Pa-
krac, Joegoslavië. 

Marcolavoflx het preparaat uit het 
ruimtevaarttijdperk om uw zegels 
af te weken. Geen geknoei met 
water meer zoals vroeger. Recht
streekse toezending met fliatelis-
tische frankering tegen vooruit
betaling van ƒ 3,— op postgiro-
rekening 392-84 Luxemburg of 2191-
25 Köln t. n. V. ETS. Jean Helte-
mes-Heirens, Hosingen/Luxem
burg. Tel. 913-60. Alleenvertegen
woordiger voor Benelux en Frank
rijk. 

Bondsrepubliek. 100 verschillende 
met bijslagpostzegels tegen ƒ 5,— 
in brief. Elmar Pudlo, 512 Herzo
genrath, Aachener Str. 35, West-
Deutschland. 

Modern Rhodesië. Oude en nieuwe 
uitgaven. Losse zegels, series, 
blokken met plaat- en etsingnum-
mers. Ook eerstedagbr. Schrijf 
aan: The Stamp Ambassador, P.O. 
Box A 136, Avondale, Salisbury, 
Rhodesia. 

IJsland; Kvaran, Sólheimar 23, 2de 
etage, Reykjavik, IJsland, heeft de 
grootste en best gesorteerde voor
raad zegels van IJslandse postze
gels. Gratis prijslijst, 8 pagina's 
folio met engros-aanbiedingen. 

Franse verzamelaar zoekt Fr.-ze-
gels 1849-1920 in ruil voor alle nieu
we uitgiften, ongebr. enkel of 
blok. Corr. Fr., D., E., aan Dela-
quaize, 52, rue Gandillet - 78, Car
rières s/Seine. 

Jonge Duitse verzamelaar (35 jaar) 
zoekt ruilpartner voor nieuwtjes, 
postfris en gestempeld. Basis Mi
chel, oudere zegels naar manco-
lijst. Utz-Peter Schinkels, 415 Kre
feld Arbeitsfrieden 19, Duitse 
Bondsrepubliek. 

Ruilaanvraag. Nederlandsch-Indië, 
zegels en alle soorten brieven, ook 
Japanse bezetting, zoek ik in ruil 
voor Bondsrepubliek en Berlijn. 
W. Lindner, D.6231 Niederhöch
stadt, Breslauer Strasse 7. Duitse 
Bondsrepubliek. (Herplaatsing we
gens misstelling). 

Voor 

onregelmatigheden 

in niet-schriftelijk 

opgegeven advertenties 

kunnen wij geen 

verantwoordelijl<heid 

aanvaarden 

,,Administratie Philatelie" 



ONZE ZICHTZENDINGEN 
Zijn nog steeds zeer in trek. Wij hebben boekjes beschikbaar van atle 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 Tsjechoslowakije, postverzegeld, zeer mooi 

y^ idem 
1 , Hongarije, met zeer mooi, topwaarden van gelegenheidssenes 

'X M idem 
I 100 gram idem 

453 gram Schotland (Engels pond), met veel gelegenheid 
1 kilo „ idem 
453 gram Ierland (Engels pond), zeer rijk aan gelegenheidszegels 
1 kilo idem 

44,50 
23,50 
99,— 
55.— 
12,90 
16.90 
32,50 

f 18,90 
f 37,50 

DROOMPARTIJ N E D E R L A N D & OVERZEE, ledere partij bevat 
ruim 1000 verschillende zegels van Nederland, Indie (incl. Indon.)» 
Nieuw-Guinea, Curasao en Suriname plus een schat van ruilmate
riaal 1 leder van deze collecties zit boordevol weelde en pracht en zal 
tot het beste behoren, dat u ooit aankocht! Cataloguswaarde ten
minste f 350,—, prijs slechts f 110.—! 
Idem, kleine partij, ruim 600 soorten, cat. waarde ruim f 150,—, 
slechts f39,— 
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 verzamelenl Ruim 800 
verschillende zegels met talloze zeldzame exemplaren I De partij 
voor avonden sorteergenot! Slechts f199,— (hoge cat. waarde). 
KLEINE DROOMPARTIJ N E D E R L A N D Z O N D E R O V , ruim 600 
soorten f99,—. 
COLLECTIE I N D O N E S I Ë , nu nog completer en nog mooier! 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-voordeel t je l Slechts f29,75. 

300 Finland, leuke verzameling, aardig om voort te zetten f 45,— 
300 Israel, een goeddeels complete collectie met hoge cat waarde 

Slechts f 99,— 
I 1000 Turkije met zeer veel herdenkingszegels Slechts ƒ 99,— 
I 1000 Franse Kolomen (en ex-) Een schitterende collectie met over

wegend motiefzegels ƒ 79,— 
I 2000 Franse Kolomen Zéér veel grootformaat en motieven Een van 

de mooiste collecties, die wij ooit in handen kregen f225 — 
940 Rusland, uitsluitend gelegenheidszegels, bijna allemaal complete 

series Zeer hoge cat waarde Slechts f 89,— 
I 1000 Bulgarije, een schitterende verzameling, waaraan weinig meer 

ontbreekt Met veel van hec klassieke goed Slechts f 137,50 
300 Saargebied met vele zeldzame zegels f225,— 

I 1500 China met een enorm hoge cataloguswaarde Slechts f 79,— 
400 Noorwegen Leuke verzameling, waaraan niet zoveel meer ont

breekt Slechts f 75,— 
I 1000 Frankrijk een prachtige collectie die los uitgeprijsd zeker f 800,— 

zou opbrengen Slechts f225,— 
I 1000 Hongarije, meer dan de helft grootformaat'Slechts f 44,— 
I 1500 Hongarije, goeddeels compleet, slechts f 99,— 
I 1000 Oostenrijk van zeer bijzondere klasse slechts f145,— 

500 Zwitserland, een prachtobject met vele leuke zegels Slechts f125,— 
250 Vaticaan, stijgt jaarlijks in waarde Slechts f249,— 

I 1000 Joegoslavië Is in Joegoslavië een veelvoud van de prijs waard, 
mag helaas niet ingevoerd worden Slechts f149,— 

500 Engeland, zeer uitgebreide verzameling met o a no 1, de be
roemde penny black met een cat waarde van Fr 80,— Weggeef 
prijs f225,— 

300 Beieren, bijna compleet met vele dure zegels Slechts f149,— 
11000 ttalie, zou los uitgeprijsd zeker het dubbele opbrengen Slechts f 99,— 

600 Zweden, praktisch compleet mee zeer sterk het klassieke goed 
Slechts f140,— 

500 Portugal, zeer aardige collectie Slechts f 59,— 
COO Schilderijen, praktisch allemaal grootformaatzegels Een heel 

museum in huis voor slechts f 49,— 
100 Rode Kruis Slechts f 6,90 
300 Bloemen, w i t een pracht'Slechts f 29,— 
500 Sport Slechts f 2 9 — 

1 kilo Engeland met zeer veel gelegenheidszegels, bijzonder koopje 
Idem, Engels pondspak (453 gram) 

1 kilo Indonesië, meest vellen, meer dan 150 soorten, cat waarde min
stens f3000,— 

Va „ Indonesië, meer dan 150 soorten, cat waarde minstens f1500,— 
Va ,. Israel met circa 10% gelegenheidszegels 
100 gram Israel, idem 
100 gram Engelse Bankpost, uitsluitend herdenkingszegels, zeer mooi 
Va kilo Idem 
300 Ruimtevaart Slechts 
61 Moderne motiefseries Arabische staten (schilderijen, ruimtevaart, 

enz) Samen 411 zegels (Zéér hoge cat waarde') Slechts 

f 
f 

29,— 
14,90 

f199,— 
f110,— 
f 
f 
f 
f 
f 

75,— 
1é,50 
U,95 
59 — 
2 9 , -

f 99,— 

ENGELSE K O L O N I Ë N , een object opgezet zonder op kosten te 
letten, waarin zich veel van het mooiite goed bevindt. N u 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 Brazilië 
200 Buiganie 
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 Frankrijk 
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 9,90 
f 6,75 
f 13,90 
f 7,90 
f1*,90 
f 10,95 
f 17,75 
f 9,90 
f 5,75 
f 5.95 
f 10,90 
f29,50 

f24.90 
f 5,75 
f 8,90 
f *,90 
f 8,90 
f11,75 
f29,75 
f 3 9 , -
f 5,90 
f 5,90 
f12,50 
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 Italië 
500 Itahe 
50 Jamaica 

300 Joegoslavië 
500 

50 
75 
50 

100 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
50 

100 
50 

100 
100 
100 
200 

„ 
Kenya 
Letland 
Libanon 

„ 
Liberia 
Liechtenstein 
Litauen 
Luxemburg 
Malakka 
Malta 
Marocco 
Mauritius 
Mexico 
Monaco 

„ 
Mozambique 
Nieuw-Zeeland 
Noorwegen 

300 Oostenrijk 
200 
100 
500 
200 

Perzie 
Philippijnen 
Polen 
Rusland, zeer mooi 

100 San Marino 
500 

1000 
Spanje, pracht object 
Tsjechoslowakije, eer 
zeer bijz collectie 

500 Turkije 
500 

1000 
2000 

Eng Kol 
„ „ 
„ „ zeer mooi 

f 8,75 
f 9,90 
f 22,50 
f 1 1 , -
f 12,90 
f 27,50 
f 4,75 
f u,— 
f 5,90 
f 12,90 
f 15,90 
f 18,90 
f 9,— 
f 13,50 
f 4,90 
f 9,90 
f 13,25 
f 15,— 
f 9.— 
f 4,95 
f 12,50 
f 17,— 
f 6,75 
f 9,75 
f 9,50 
f 17,— 
f 8,50 
f 22,50 
f 25,— 
f 11,90 
f 49,— 

f 59,50 
f 22,50 
f 11,95 
f 3 5 , -
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 ! De aangegeven cataloguswaarde is slechts een absoluut gegaran 
deerd minimum' Het kan ook drie of vijf keer zoveel z i 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 

STADSPOST ENSCHEDE 
Serie, gebruikt of ongebruikt ƒ 0,75, blok ƒ3,— FDC ƒ1 15 
Bestellen op giro 1308333 Handelaren korting 

De sluitingsdatum 

voor het mei-nummer 
is gesteld op 

15 april a.s. 

^ 1 1 O ' C ^ '̂ 9 ^ ^ ^ (laatste Rijksveiling) in zak, orig verz , met duizenden 
I V I L W 9 2% guldens 125,— 
Belgische Spoorwegen, mooie sortering en hoge waarden, 1 kilo 37,50 
Engeland, zeer interessant, met veel gelegenheidszegels, 1 kilo 40,— 
Engeland, uitsluitend gelegenheidszegels, Vi lolo ^0,—, 1 kilo 70,— 
Noorwegen, Missie met veel gelegenheidszegels, 1 kilo 24,— 
U S A , Missie, zeer mooi, met veel gelegenheidszegels, 1 kilo 21 ,— 
SPANJE, uitsluitend gelegenheidszegels, V^ kilo 60.—, 1 kilo 115,— 
F I N L A N D , 1 kilo verzegeld PTT, zeer mooi 41,50 
Levering franco Rembourskosten extra Stort direct op giro 555957 

P O S T Z E G E L H A N D E L P. K O O P M A N S C H A P 
HUIZERSTRAATWEG 10 NAARDEN TELËFQON (02159) 1 94 65 

* = ongestempeld - Nrs 

VATICAAN: nr 
ƒ 4 2 , — , 163/166* 
ƒ26,25, 174/175* 
265/267* ƒ 21 — 

Postzegelhandel J 

26/38* 
ƒ 78,75, 

ƒ35,— 

cat Yvert - Alle 

ƒ 140,—, 158/160* 
167/171* ƒ122,50, 

, 176/186* ƒ7,50 

C. Renzen Berg selaan 

aanbiedingen vri jbl 

ƒ 70,—, 161/162* 
172* ƒ31,50, 173* 
194/199* ƒ 2 1 — . 

225b - Rotterdam 



De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 
(meer dan 25 jaar onder de huidige deskundige directie) 

Makelaar-filatelistisch expert P Westerheiden 

AMSTERDAM-C. 
Rokin 58 

TELEFOON (020) 
2 3 0 2 6 1 - 2 4 2 3 8 0 

ONZE VOLGENDE IMPORTANTE VEILING, DIE IN JUNI a.s. WORDT GEHOUDEN, 

DE INZENDTERMIJN HIERVOOR SLUIT ULT. APRIL a.s. 

(30 jaar onder de huidige deskundige directie) 
Makelaar-filatelistisch expert P Westerheiden 

Eï/o HET GROTE l*^^^^J ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband 
uitgevoerd m goud en blauw Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
cliches Gewicht 2y2 kg Pnjs ƒ 16,— 
Idem, alleen NEDERLAND ƒ10 50 

Nederland 
enOv« 
Gebiedsdelen Eye -LANDEN ALBUMS 

Indonesia ƒ10,— 
België „ 25,— 
Luxemburg ,, 17,50 
Frankrijk ,, 25,— 
Monaco ,, 20,— 
Groot-Brittannie ,,15,— 
Ierland , 12,50 
Spanje I (tot 1945) 20,— 
Spanje II (na 1945) „20,— 
Itahe „ 25,— 
Vaticaan , 15,— 
Duitsland I (tot 1945) „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 27y2 cm 
United Nations „10,— 
Rotary „ 10,— 
ALLE ALBUMS INCL SUPPLEMENT 1968 
BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

ELVO -Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste' 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 ƒ15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor 6 enveloppen) bestelnr G3 
2-delig (voor 4 enveloppen) ,, G 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, G 1 

Per stuk f 0,75 

KLEIN FORMAAT 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden m 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 A V O DEVENTER 


