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EERST ZIEN  DAN KOPEN 
G A R A N T I E . Alle kilo's aangeduid met een * zijn verpakt in een verzegelde plastic zak — U kunt dus zien wat U koopt 
verbroken dan heeft U recht van terugzending en U kunt onmiddell i jk Uw geld terug ontvangen 

■IS de verzegeling NIET 

Tijdelijk ontvangt u bij iedere inzending GRATIS 27 postfrisse zegels (complete series) 
BELGIË 1 * Luxe kwali tei t met topwaarden 
C A N A D A 1 * Zeer goed — goed gesorteerd 
C A N A D A 2 Iets minder van kwali tei t 
CUBA* Zeer mooie zegels — goede sortering — 

topwaarden 
DENEMARKEN 1 * Zeer goed — veel gelegenheidszegels — 

topwaarden 
DENEMARKEN 2 Wel met grootformaatzegels — mindere 

kwaliteit 
DUITSLAND 1 * Bundespost — met veel grootformaat ge

denkzegels — topwaarden — zonder en 
Zuschlagzegels ruim 300 per kilo 

DUITSLAND 2 Bundespost — van het betere iets minder 
D D R 1 Behordenpost — verzegelde doos — met 

gedenkzegels — enige topwaarden — 
speciale bijlagen 

D D R 3 „El i te Extra" — verzegelde doos — met 
waardevolle bijlagen boven de 800 
Michel Mark — circa ÏU complete Sper

waarden Series — F D C — eerste vlug

brieven e d 
ENGELAND 1 * Het betere Missie kilowaar — met veel 

schilderijen en gelegenheidszegels 
ENGELAND 2 Minder van kwal i te i t 
FINLAND 1 Uitsluitend grootformaatzegels — top

waarden — zeer mooi — verzegelde doos 
FINLAND 2 Zeer veel mooie zegels van 1963/65 — 

verzegelde doos 
FRANKRIJK 1 Met grootformaat gedenkzegels — top

waarden 
FRANKRIJK 2 Is van mindere kwal i te i t 
HONGARIJE Verzegeld 1966 — overwegend grootfor

maatzegels — met topwaarden 
ITALIË 1 * Zeer mooi — met veel grootformaat 

zegels — hogere waarden 
ITALIË 2 Van mindere kwal i te i t — doch goed 
ITALIË 3 Alleen grootformaat zegels — iets moois 

— groot uitgesneden 

36,50 
19,95 
U,95 
45,— 

27,50 

18,95 

29,50 
22,50 

23,45 

58,— 

22,50 
9,75 

79,— 

41,— 

26,50 
17,50 

25,— 

35,— 
U,95 

NEDERLAND 2* 

NEDERLAND 3 

NOORWEGEN 1* 

NOORWEGEN 2 

POLEN* 

PORTUGAL 1* 

PORTUGAL 2 
ROEMENIË 

SPANJE 1* 

SPANJE 2 

TSJECHOSLOWAKIJE 
1* 

TSJECHOSLOWAKIJE 
2* 

U.SA 1* 

U S A 2 

ZWEDEN 1* 

ZWEDEN 2 

ZWEDEN 3* 

ZUIDAFRIKA* 
65,— 

Zeer r i jk aan groot formaat gelegenheids

zegels — met topwaarden to t 5 gulden — 
veel 2,50 zegels 
Van mindere kwaliteit — wel met groot

formaat zegels 
Metzeer|veel grootformaat gelegenheids

zegels— topwaarden to t 10 Kronen 
Missie verzegeling — met iets minder ge

legenheidszegels en topwaarden 
Bijna alleen grootformaatzegels — uit

zonderli jk mooi — met topwaarden 
Zeer goed — mooie zegels met topwaar

den 
Iets minder van kwaliteit 
Verzegeld — zeer goed — met topwaar

den — overwegend grootformaatregels 
Met zeer veel mooie grootformaatzegels 
— enige top waarden 
ledere ki lo is anders — met enig groot

formaatzegels geen topwaarden 

,,Speciaal" door de staat verzegeld — 
zeer mooi — enorme sortering 

,,Superieur" door de staat verzegeld — 
zeer mooi — enorme sortering — top

waarden met speciale bijlagen 
Met veel grootformaat gedenkzegels — 
zeer mooi — weinig topwaarden 
Met minder gedenk en gelegenheidsze

gels en geen topwaarden 
Zeer veel grootformaatgelegenheidsze

gels — veel topwaarden — iets moois 
Met minder grootformaatzegels — wei

nig topwaarden — groot uitgesneden 
Uitsluitend Grootformaatzegels — veel 
topwaarden — zeer mooi 
Zeer goed — met mooie en duurdere ze

gels 

19,50 

7,95 

24,50 

18,95 

29,50 

37,50 
26,— 

42,50 

31,50 

14,50 

21,50 

29,50 

19,50 

8,50 

39,50 

14,95 

59,50 

41,50 

WILT U EEN ZEER GROTE SORTERING? 
Bestel dan de "SPECIALE SAMENSTELLING" 

Bij ieder pakket „Speciale Samenstelling" ontvangt u t i jdeli jk GRATIS 6 F.D.U Indonesië. 
DUITSLAND 

GROOTBRITTANNIE 

ORIENT 

A N N O 1800" een zeer grote sortering 
van oud en nieuw Duitsland — oost en 
west — in deze ki lo pakketten bevinden 
zich zegels zoals — Brustbilder — Pfen

ninge — Adler — Germania — Infla — 
Hindenburg — Grossdeutsche Reich — 
Deutsche Post — Bundespost — Berlin — 
D D R enz enz. ook met topwaarden 

Luxes" met veel gedenkzegels — top

waarden — fosfor — speciale watermer

ken — en samendrukken — met zeer veel 
mooie zegels van de Kolomen en Domi

nions — Iste klas Missie kilo. Zeer interes

sant 

Zegels uit 10 Aziatische landen — grote 

42,50 

26,50 

sortenng — ook met oudere zegels — 
zoals b V Ned Indie 34,50 

OOSTEUROPA Zeer mooie zegels uit circa 10 OostEuro

pese landen — enorme grote sortering — 
zeer veel grootformaatzegels en topwaar

den — met enige bijlagen 45,— 
WERELD 1 „Speciaal Extra" met veel grootformaat

zegels en hogere waarden — een zeer 
grote sortering uit meer dan 30 landen — 
verzegeld 29,50 

WERELD 2 Goede sortering — zegels uit circa 20 lan

den — met groot formaat zegels en enige 
hogere waarden 22,50 

WESTEUROPA Een mooie grote sortering uit circa 15 
landen — met groot formaat gelegen

heids zegels en topwaarden — zeer goed 36,50 

BIJ de beschri|ving van bovenstaande landenkilo s gebruikten wi| geen fantasieverhaal — wi| staan voor de volle 100% in dat de omschrijving |uisc is en dat de pakketten werden beoor 
deeld na meerdere malen te testen WIJ V E R K O P E N ALLEEN KILOWAAR — GEEN LOSSE ZECELPAKKETTEN — G EEN RONOZENDVERKEER 
Verzending bestellingen per giro f 1,50 extra per kilo (dit verdient U terug door filatelistische frankenng) bi] rembours f 2,50 extra (geen filatelistische frankenng mogelijk) 

POSTZEGEL IMPORT  EXPORT E. B R E D E N H O F 
C. D. Tuinenburgstraat 2t0 — Rotterdam 2« — Telefoon 01019 M 50 — Giro 53 39 84 



VOOR NIKS! CADEAU! GRATIS! 
ontvangt y^ kilo Amerikaanse Missiezegets ter waarde van f 12,50 CADEAU! Dit pakket ontvangs U 
dagen sorteergenot met véél mooie vondsten' Bij aankoop van elk f 2 5 , — 

G E H E E L GRATIS fraaie en waardevolle complete series! 2000 INDONESIE (Tweeduizend) voor de 

teder die voor ƒ50,— uit onze aanbiedingen bestelt, 
GEHEEL GRATIS. U bent dan verzekerd van vele 

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

hand afgeteld, veel ongebruikt w.o de 
meest waardevolle soorten, op catalo
guswaarde werd niet gelet (door leken 
afgeteld) U vindt de meest dure soor
ten in n' groce verscheidenheid' Be
slist 'n gelegenheidskoopje voor f39 ,— 

300 GEMENGDE EUROPAMOTIEFZEGELS r 3 0 , -
(1956 tot heden) zonder Nederland erbij, 
voor de vuist afgeteld door de secr van 
de Raad van Europa' Deze unieke partifen 
gaan weg voor slechts f 3 0 , -

NIEUW 1 KG POSTVERZEGELD TSJECHO -
SLOW VELE VONDSTEN' Slechts f 32.50 
1 KG SPANJE v/d MISSIE, VELE GROOT
FORMAATZEGELS, ENORM MOOI ' SLECHTS 
f 32,50. / j KG IDEM, S L E C H T S f 16,90 

ZOJUIST O N T V A N G E N : Onuitgeiochte kilo's SCHOTLAND SUPER (Engeland met enorm veel Schotse en andere Regionals) Het abnormaal hoge aantal Grootfor-
maat-Gedenkzegels valt onmiddellijk op ' Vele zeldzame fosforzegels zitten er tussen, hier spreekt u nog jaren over. Voorlopig met meer dan 1 kilopakket per besteller 
wegens beperkte voorraad Per kilopakket slechts f32.50 + f 1.50 porto. Per ' / kilo (500 gram) slechts ƒ 16,90 + f 1,50 porto 
Vele verzamelaars ontdekten dat 't geld nog op straat ligt, als men de straat maar weet! Ons Engels kilowaar zit nl. stikvol met fosforzegels, waarvan 
sommige f4,50 tot f 18,— per stuk genoteerd staan. (Zie betreffende rubriek sinds februari in dit blad). 
V̂  kilo Engeland, enorm groot aantal, zeer modern. Slechts f 12,50 -f- f 1,50 porto. 1 kilo Engeland „Super" geweldig Slechts f 29, h f 1,50 porto. 
O N U I T G E Z O C H T Nederlandse MISSIEZEGELS. Het mooiste van het mooiste' Ontelbare Gedenk- en Weldadighetdszelges zitter er m' 
Dit IS kilowaar, waar iedere ras-verzametaar wel eens van gedroomd heeft, maar tot nog toe nimmer heeft kunnen kopen' 
WIJ wegen altes, per kilo, voor de hand weg uit de balen Prijs slechts f 13,95 •\- f 1,50 porto per droomkilo van ruim 6000 (zesduizend'") exemplaren. 

Z O J U I S T O N T V A N G E N : DE A L L E R N I E U W S T E N O O R S E MISSIEPAKKETTEN. S T I K V O L MET 
G R O O T F O R M A A T GEDENKZEGELS. VELE EUROPAMOTIEFZEGELS, IETS GEWELDIGS! 
T O C H M A A R f 29,95 PER K ILOPAKKET E N f 15,50 PER / , K I L O ( N O O R W E G E N SUPER). 
50 gram V\^estduitse Bankpost, allemaal Grootformaat-Gedenkzegels der Duitse Bundespost, geheel ongesor
teerd, een pracht en n jk sortiment voor slechts f 18,95, ook deze voorraad is zéér beperkt 

Wi) ontvingen een partijtje Engelse Bankpost, bestaande uit allemaal Grootformaat 
Gedenkzegels, het mooiste van het mooiste' Vele Engelse schilderijzegels, enz. enz 
Alles gaat weg voor de abnormaal lage prijs van slechts f 14,95 per 100 gram. Als u 
nu direct bestelt bent u verzekerd van een uniek koopje 
/ , kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Veel landen, veel 

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

veel avontuur 
VA kilo afgev/eekte BUITENLANDSE zegels ( + 6250 zegels) 
y, kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( + 12 500 zegels) 
'/, kilo CANADA, kantoorpost, modern! Met grootformaat' 
/ ï kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n njk sortiment met veel groot for

maat zegels' 'n Koopje 

ƒ 12,50 

f 24,50 
f21,50 
f42.50 
f 12,50 

f 12,50 

Vi Itilo WEST-DUITSLAND, met iets van de Oost-Zone, mèt gelegenheids-
zegels f 12.50 

% kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 12,50 
/ , kilo NOORD-IERLAND, zéér veel AVONTUUR, moot sortiment met 

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

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

mooi' Slechts ƒ25,— 

100 gram U.S.A. bankpost, alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi metzeer 
vele vondsten! Gaan weg ä f 13,90 
1 KG U.S A MISSIEZEGELS, DAGEN LANG SORTEERGENOT' SLECHTS f24,50 

Postzegelhandel H. FIORANI HEEFTuEEN POSTZEGELMANIE?DAN MET SPOED NAAR FIORANÜ 
P O S T O R D E R A D R E S : I.J. Mark .J .W. Fhsostraat 48, ZOETERMEER. Tel . : (01790) 5233 

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N : 
Uitsluitend vooruitbetaling of rembours 
Postgiro 41511 t n.v I. j Mark te Zoetermeer 
Portokosten extra. Alle pakketten, ook kilowaar f 1,50, 
5 kg pakket f4,50. 10 kg pakket f 6 , — Rembours 75 ets 
rncer 

Vraag gratis PRIJSCOURANT 
Honderden koopjes 

Wij nemen bundel- en massawaar 
in betaling Vraag mkooplijst. 

A F H A A L A D R E S S E N : (bespaart u portokosten; 
Amsterdam-W ,,Fiopost". Woestduinstraat 109. Tel (020) 15 24 55 
Den Haag MARK Pnmutastraat 19, Tel (070)68 16 78 
Zoetermeer MARK. J W Fnsostraat 48, Tel (01790)52 33 

INDONESIA TOCH 
VOORDELIGER!!! 

Want w i j leveren zo'n 40 compl. postfr. series gewoon gratis. Verder 
volgens onze nieuwste prijsl., waarin men aanbod vindt van vr i jwel 
geheel INDONESIA, RIAU, Nw. GUINEA, I. BARAT, enz. Voorts 
bevatten onze prijsl. nneer dan 2000 versch. aanb. van NEDERLAND 
en OVERZ. GEB., compleet en los, postfr. en gestempeld. Tenslotte 
nog tal van aanbiedingen van MOTIEF-, GROOT-FORMAAT- en 
LANDEN-samenstellingen tegen de laagste prijzen. 
Het loont dus de moeite om even zo'n stel gratis prijsl. bij ons aan 
te vragen. 
Doe het dus nu maar, bi j-

J. BIJLSMA Schimmelpennincklaan 3, Zutphen Tel. 05750-33 11 

F.D.C. ALBUM 
Elk album bevat resp. 50 of 25 glas
heldere plastic zakjes, waarin rug-
gelings twee covers kunnen worden 
opgeborgen, gescheiden door een 
wit beschrijfbaar papier De band in 
tweekleurig modern materiaal met 
goudopdruk Met plastic schroeven 
Elke zak heeft de sluiting aan de rug-
zi|de, zodat uitvallen van covers 
uitgesloten is Gestoken in car-
tonnen hoes 

F.D.C Album no. 3 11 x 21 cm voor 50 covers Voor NederI covers 
F D C Album no 4 13 x l 8 / i cm voor 50 covers Voor Buitenl covers 
F D C Album no 5 11 x 21 cm voor 100 covers Voor NedcrI. covers 
F D C Album no 6 13 x 18% cm voor 100 covers Voor Buitenl coverj 
Losse plastic zakken naleverbaar 

ALBUMFABRIEK „NEERLANDIA" 
Ceylonlaan 11 - UTRECHT - Telefoon 030-88 08 34 - Giro 352003 

454-57 
459-60 
461 
474-75 
476-93 
526-37 
553-64 
568-71 
576-80 
587-92 
593-98 
612-17 
765-70 
795-802 
830-33 
841 
853-58 
859-62 
867-72 
876-77 
891-96 
911-12 
914-15 
923 
930-35 
937-38 
945-50 
960-65 
966-67 
969 

Leverir 
Di t is s 

■ ■ 

♦ * 

6,75 
4,50 
8,25 
2,75 

21,75 
13,50 
13,50 
11 ,— 
30,— 

8,25 
10,— 
3,25 
5,— 
8,— 

12,50 
25.— 
19,— 
8,— 

30,— 
4,50 

32,50 
4,— 
6,— 

12,50 
25,— 

7.50 
27,50 
25,— 
10,— 
5,— 

.FRANKRIJK... 
oo 

6,75 
4,50 
7,50 
2,75 

21,75 
13,50 
13,50 
11 ,— 
30,— 
8,25 

10,— 
3,25 
5,— 
8,— 

12,50 
25.— 
19,— 
8,— 

3 0 , 
4,50 

32,50 
2,75 
6,— 

10,— 
25.— 
7,50 

27,50 
10,— 
10,— 
5.— 

g op volgorde, 
echts een 

uw mankolijsten 
gree 

986 
98994 
100607 
101217 
102732 
1033 
104849 
106671 
108287 
108990 
1093 
110004 
110813 
113238 
114041 
114249 
115760 
116671 
118788 
119802 
120712 
124852 
125762 
129500 
130105 
131922 
132324 
134550 
136365 
136667 

** IS onge 

** 
10.— 
55.— 
7,— 
9,25 

40,— 
5,— 
6,— 

12,— 
7,— 
3,25 
1,75 
6.— 
8 , 
5,50 
2,50 
5,75 
3,50 
9,— 
2,25 
3,25 
6,75 
4,50 
8,25 
7,50 
5,— 

20,— 
4,— 
6,75 

15,— 
3,— 

bruikt 

oo 
8,75 

55,— 
7,— 
6,75 

40,— 
4,50 
6,— 

12,— 
5,50 
3,25 
1,75 
4,50 
8,— 
4,— 
2,50 
4,20 
3,— 
9,— 
2,25 
2,75 
6,75 
3,40 
8,25 
7,50 
3,40 

15,— 
4,— 
6,75 

12,— 
3,— 

postf 

137075 
137677 
139899 
140001 
140711 
1413 
141417 
1419 
1422 
142427 
145759 
146465 tr. 
147075 
147879 
149294 
151718 
153031 
154347 
preo 10618 
Lp 1619 
Lp 20 
Lp 2122 
Lp 23 
Lp 2427 
Lp 28 
Lp 29 
Lp 3033 
Lp 34 
Lp 3537 
Lp 3841 

"IS, °° Is ge 

** 
6,— 

17,50 
5,50 
2,— 
3,75 
5,50 
2,25 
1,50 

16,50 
9,50 
3,75 
3,— 
3,— 
2,50 
3,75 
2,50 
2,50 
4,50 

35,— 
6,— 

30,— 
4,80 
1,25 

37,50 
4,— 

85,— 
145,— 

9,— 
37,— 
18,50 

bruik t 
3 uit onze zeer grote voorraad Frankrijk, 

. . . 1849heden 

POSTZEGELHANDEL „VIKING " 
Boddenstraat 55 Al 
giro 119.88.62 

melo  tel .(05490)16417 

ao 
6,— 

11,50 
3,75 
2,— 
3,75 
3,50 
2,25 
1,25 

16,50 
6,50 
2,25 
3,— 
3,— 
2,25 
2,25 
1,25 
1.25 
3.— 

0,85 
25,— 
4,80 
1,25 
5,— 
4,— 

22,— 
20,— 
7,— 

12,50 
4,— 

zend 



N E D . I N 
** = post 

Ned. Indie 
1* gomplekje 
16« 
16° 
U° 
27* 
29« 
30» 
30° 
58' 
59» 
135/37»' 
U9/59 ' 
U9/59° 
160/66* 
167/70* 
172/75* 
182/85** 
217/20* 
217/20** 
221/25* 
226/27'* 
230/34* 
239/40" 
256° 
260* 
265* 
277* 
278* 
280* 
286* 
288' 
289*' 
289° 
290/92 ♦• 
293/97' 
298/302** 
304/16** 
322/25" 
326/32" 
337/44' 
345* 
346* 
360° 
361° 
Lp 1/5** 
Lp 13** 
Lp 14/16** 
Port 52° 
Port 53/65** 
Dienst 1/7* 
Brandkast 

1/7' 

DIE, N W  G U I N E A , 
r ronder plakker, * = 

95,— 
44,— 
18,50 
9,— 

12,50 
12.50 
52,50 
3 2 , 
28,— 
36,— 
13.50 

120.— 
115.— 
77,50 
14,— 
17,50 
14,75 
16,— 
18,— 
11,— 
6,50 
7,25 
3,75 

10,— 
225,— 
17,50 
16,— 
18,50 
64,— 
15,— 
22,50 

1 7 0 , 
82,50 
12,50 
16,— 
1.75 
7,— 
1,60 

19,50 
3,25 

19,— 
47,50 
6,— 

32,50 
12,50 
17,50 
35,— 
26,50 
14,25 
35,— 

117,50 

1 Nw.Guinea 
1 / 9 " 
10/18" 
1 9 / 2 1 " 
22 /24" 
30 /37" 
38 /40" 
41/44** 
45/48'* 
49/52** 
Port 1 / 6 " 
Untea1/19*" 
Untca1/19» 

Curasao 
2* 
3* 
4* 
6* 
7° 
11° 
12* 
18' 
26/28* 
35/41 * 
42* 
43 ' 
57/67° 
68' 
69» 
70* 
71° 
71 a° 
79' 
82 /88" 
1 0 3 " 
104° 
106° 
107° 
108° 
110° 
111° 
112° 
113° 

Alle zegel 

]u 

14,— 
17,50 
34,50 
47,50 
11.75 
4,25 
5,50 
5,25 
5.25 
6,75 

35.— 
30,— 

35,— 
3.50 

35,— 
14.— 
5,50 

55,— 
22,50 
7,25 

41 ,— 
77,50 
35.— 
40.— 
16,— 

3,25 
11,50 
26.— 
4.— 
4.— 

32.50 
24,— 

1.75 
1.50 
1,50 
1.50 
1,50 
1,50 

12,— 
1.50 
2,75 

114° 
115° 
116° 
117° 
118° 
119' 
120' 
121/25'* 
126/37' 
136° 
137° 
141/52' 
153/57" 
158/63*' 
164/67" 
168/77** 
178/81' 
179° 
180° 
182/84" 
192° 
195° 
196/97" 
198/99** 
200/05** 
206/08** 
209/10" 
211/17" 
230/33* 
232° 
233° 
234/38** 
234/38* 
239/43'* 
239/43° 
244** 
245*' 
2 4 6 " 
2 4 7 " 
248/52** 
248/52* 
253/54" 
255/56" 
2 5 7 " 
258/60 
261** 
262/64** 
265/68" 
2 6 9 " 
2 7 0 " 
271/74" 
2 7 5 " 
275/90" 
291/92** 
293/96** 
2 9 7 " 
298/302** 
303*' 
304/06** 
307/10" 
311/13** 
314*» 
315/17" 
318/21" 
322** 
323/24»» 
325/28** 
329»» 
330/32»» 
Lp.1/3 ' 
Lp 4/16' 
Lp 17 ' 
Lp 18/25" 
Lp 18/25° 
Lp 26/40' 
Lp 38° 
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Nederlandsch Maandblad voor No. 7 

waarin opgenomen „De Philatelist 

Officieel orgaan van de IMederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

ONZE „IMAGE" 

Het julinummer van het Maand
blad kenmerkt zich door de afwe
zigheid van het gewone vereni-
gingsnieuws en de aanwezigheid 
van het nieuws van een aantal bui
tenbeentjes onder de verenigingen 
leder voor zich bestri jken ze een 
eigen gebied van de filatehe, dat 
interessant genoeg bli jkt te zijn om 
blijvend een groep enthousiaste 
verzamelaars bijeen te houden 

Niettemin blijkt het dat velen 
contact zoeken met een dergelijke 
gespecialiseerde vereniging en er 
toch niet m slagen aansluiting te 
vinden Het duidelijkst bli jkt dat uit 
brieven aan de redactie waarin om 
inlichtingen wordt gevraagd over 
onderwerpen die heel gemakkelijk 
beantwoord kunnen worden in een 
kring van specialisten 

Op eigen kracht komen eenzame 
verzamelaars er toe een bepaald 
gebied te bewerken en uit hun vra
gen blijkt duidelijk dat zij niet be
horen tot het gilde der beginners, 
maar dat ze op een wezenlijk pro
bleem zijn gestuit en dat ze daarvan 
een goede weergave weten te 
geven 

Dergelijke vragers wordt altijd 
gewezen op het bestaan van ge
specialiseerde verenigingen en stu-
dieclubs op hun gebied 

Niettemin komen deze vragen 
steeds weer terug 

Kennelijk ontbreekt er iets aan 
de „ image" van de fi latelie, waar
door er met meteen bij iedereen die 
met een filatelistisch probleem m 
aanraking komt, een licht opgaat 
Voor een deel komt dat omdat de 
f'latelie een schaarse verschijning 
;s bij radio en televisie In de loop 
der jaren zijn wel vele kranten er 

toe overgegaan de verzamelaars 
onder hun lezers te gerieven met 
postzegelnieuws Het Algemeen 
Nederlands Persbureau heeft sinds 
1 maart van dit jaar ook een filate-
listische nieuwsdienst, waarvan alle 
kranten die op het ANP-net zijn 
aangesloten, gebruik kunnen ma
ken 

Het IS onze zaak ervoor te zor
gen dat ze dat ook gaan doen Als 
uw dagblad met regelmatig een bij
drage over postzegels opneemt, zal 
het wellicht helpen een briefie aan 
de hoofdredactie te schrijven met 
het verzoek daarin verandering te 
brengen Als de redactie zelf al met 
overgaat tot het inwill igen van uw 
verlangens, dan is er een gerede 
kans dat uw wens wordt opgeno
men onder de ,,Ingezonden brie
ven" en daarop kunnen dan weer 
anderen reageren waardoor een 
kettingreactie op gang kan komen 
Het zal de moeite lonen gezamenlijk 
te proberen de filatelie meer m de 
publieke belangstell ing te plaatsen 
als een van de meest ideale vormen 
van vri jeti jdsbesteding 

Net zo mm als dammen en scha
ken gerangschikt kunnen worden 
onder de gewone spelen, zomin kan 
men de filatelie geli jkstellen met an
dere hobby's Bij radio en televisie 
IS men daarvan met overtuigd, met 
alleen tot onze maar naar onze hei
lige overtuiging ook tot hun eigen 
schade 

JONG EN FRIS 

Met de vakantie m het hoofd be
hoeven WIJ de filatelie nog met hele
maal vrijaf te geven Sommigen 
hebben zelfs hun plannen verlegd 

naar september om de jaarli jkse 
pauze van werk en hobby te combi
neren met een bezoek aan de grote 
internationale tentoonstell ing van 
dit jaar, de Philympia, die van 18 tot 
26 september m Londen wordt ge
houden Anderen bezoeken verza
melende vrienden m binnen- of bui
tenland en sommigen hebben nog 
met voldoende aan het ruilen van 
zegels en ruilen van huis met hun 
partner 

Het contact op basis van de post
zegel IS een van de vele facetten 
waardoor de filatelie zich onder
scheidt van vele andere hobby's 
Het opzetten van kleine, grote en 
reuzegrote tentoonstell ingen is een 
ander facet 

Het contact over de grenzen 
heeft de filatelie gemeen met bij
voorbeeld de sport, hoewel de in
tense verbroedering daar blijft be
perkt tot degenen die uitgezonden 
worden en de uitverkozenen die 
hen vergezellen 

Filatelistische tentoonstell ingen 
zou men kunnen vergeli jken met de 
dam- en schaaktoernooien die lo
kaal, nationaal en internationaal 
worden georganiseerd om meesters 
en grootmeesters naardetop van de 
piramide te begeleiden Evenals in 
de filatelie bereiken maar weinigen 
de hoogste onderscheiding, maar 
dat belet met dat duizenden geïnte
resseerd meeleven en hun steentje 
bijdragen om de piramide m stand 
te houden Het wedstri jdelement 
geeft ook aan de filatelie een trans
fusie, die haar levenskrachtig 
houdt 

Laten we de rustperiode in het 
verenigingsleven getiruiken om ons 
te bezinnen op nieuwe mogelijkhe
den om onze gemeenschappelijke 
hobby jong en fris te houden 

juli 1970 353 



door J. P. de Leeuw, A. I. J. P. 

VIJFENTWINTIG JAAR VERENIGDE NATIES 

Serie van twee gelegenheidszegels uit 1954, uitgegeven voor de 
viering van de Dag van de Rechten van de mens 

Een tweede uitzondering maken we nog voor de herinneringsserie: 
,,Dag van de Rechten van de Mens 1954". Opnieuw een goed gelukt 
ontwerp. Jammer dat de vermelding van de bijzondere tekst: „Rech
ten van de Mens" in de vijf off iciële talen het zegelbeeld wat erg 
vol maakt. Leonard C. Mitchel l uit Nieuw-Zeeland is de vader van 
deze zegel. Moeder en kind tekenen zich af tegen het embleem van 
de V.N. en de aanduiding ,,10-XII-1948-54" wijst op de onderteke
ning van de „Universele verklaring van de rechten van de mens" 
op 10 december 1948. Dat de lage waarde van juist deze serie, 
postfr is in de catalogi nogal hoog gewaardeerd wordt, is te wij ten 
(respectievel i jk te danken) aan het feit, dat juist deze zegel veel is 
gebruikt voor de frankering van kerst- en nieuwjaarspost 1954 en 
1955. De oplage van 1.000.000 stuks was al op 15 december 1955 
uitverkocht, terwij l de waarde van Bc nog tot 11 september 1956 
aan de U.N.P.A.-loketten verkri jgbaar bleef. 

CORNERBLOCKS EN TABS 
Evenals de zegels van de staat Israël worden ook de U.N.P.A.-

uitgiften met tab verzameld. Elk vel bevat, hetzij in de onder- en 
bovenrand, hetzij in de linker- en rechterzijrand, telkens twee 
vignetten met daarop het embleem van de V.N. gedrukt. Onder, 
boven of om het embleem de naam van het door de uitgifte geëerde 
V.N.-onderdeel met het jaar van uitgifte. Deze tabs of , ,Z ier fe lder ' 
zoals de Duitsers het tekenender uitdrukken, bevinden zich altijd 
naast, onder of boven de tweede zegel van de hoek. Het ver
zamelen van , .Cornerblocks" (tenminste vier zegels) is kenmer
kend voor het verzamelgebied. Gezien de lengte van het randschrift, 
moeten de cornerblocks van de frankeerzegel van 25c uit 1965 met 
de vermelding: ,,Bundesdruckerei Ber l in" tenminste zes zegels 
bevatten wil len ze de veel hogere catalogusnotering waard zijn. 
Overigens was deze vermelding van de naam van de drukker in de 
velrand met het eerste geval van dien aard. Hetzelfde gebeurde op 
de vellen van de frankeerzegel van 8c blauw die in 1958 werd 
vervaardigd door ,,Bradbury, Wilk inson and Co, Ltd., New Maiden, 
Surrey, England". Toen werd de oplage echter niet afgewezen en 
bleef de l iefhebberspri js achterwege. 

Cut-outs, pastekens, velcontrolenummers, plaatnummers en op-
lageverschil len zijn het terrein van diegenen onder ons die de V.N.-
zegels op klassieke wijze verzamelen en terecht of ten onrechte 
erkenning zoeken voor de Verenigde Naties als ,,postzegelland" 

354 juli 1970 

SLOT 

In dit opzicht hinken organisatoren en juryleden veelal op twee 
gedachten. Want nu eens zien we U.N.P.A.-collecties opgenomen 
in de tentoonstell ingsklasse: ,,Landenverzamelingen" en dan weer 
worden ze, tot grote ergernis van de inzenders, naar de thematische 
afdeling verwezen 

STEMPELS ZELFS IN NEDERLAND 
Stempelverzamelaars kunnen bij de V.N. hun hart ophalen. Alleen 

al aan voorlopers, dat zijn stempels welke vóór 24 oktober 1951 
gebruikt werden op uitgaande post van het , ,UN-lnformation-Off ice" 
en stempels gebruikt op uitgaande post van de Verenigde Naties na 
haar officiële oprichting, maar voor het in werking treden van de 
U.N.P.A., heeft de Lindnercatalogus 26 vermeldingen. Officiële post
stukken met deze stempels worden tegen exorbitant hoge prijzen 
verhandeld. Hetzelfde is het geval met de nummers 1 tot en met 10 
van de eindeloze lijst van off iciële U.N.P.A.-afstempelingen. 

Tot het gebied van de V.N.-afstempelingen behoren merkwaar
digerwijze ook enkele in Nederland gebruikte stempels. De tweede 
reizende V.N.-postzegeltentoonstell ing bezocht ook Amsterdam 
Bezoekers van de V.N.-caravan konden luchtpostkaarten van 11c 
kopen, welke, voorzien van het tentoonstell ingsstempel en geadres
seerd werden meegenomen en na afstempeling in New York aan de 
geadresseerde werden toegezonden. De afstempeling werd verricht 
met het herinneringsstempel ,,15th Anniversary of the United 
Nations Postal Administrat ion" en het normale dagtekeningstempel. 

Kaststempeltje op VN-luclitpostkaart van het onvoorziene opont-
Itoud in Breda van de rijdende VN-tentoonstelling die in 1966 een 
bezoek bractit aan ons land 

Dank zij de actieve Bredase postzegelverzamelaarsvereniging 
verbleef de caravan geheel onverwacht ook enkele uren in Breda 
op reis naar Brussel. Een stempel was niet voorzien, maar ook 
daaraan had men in Breda gedacht. Een eenvoudig kaststempeltje 
,,Breda 15 okt. 1966/V.N.Auto" was beschikbaar. Het stempel werd 
door de U.N.P.A. overgenomen en op 550 luchtpostkaarten gebruikt 
Ze werden alle naar New York gezonden en aldaar op 19, 26, 27 of 
31 oktober op bovenomschreven wijze vernietigd en aan de ge
adresseerden toegezonden. Stukken waarop dit stempeltje uit Breda 
voorkomt zijn zeer gezocht doordat vele V.N.-enthousiastelingen 
een aparte verzameling ,,Reizende tentoonstel l ing" bijeenbrengen. 



Hoekblok van de blauwe gebruikszegel van 8 cent, uitgegeven op 
2 juni 1958. met naam van de drukker m blauw in de velrand 
BRADBURY, WILKINSON & Co. Ld. NEW MALDEN. SURREY. 
ENGLAND 

EERSTEDAGENVELOPPEN 
Wie zich met tot het stempelverzamelen voelt aangetrokken, kan 

zich aan de overbekende eerstedagenveloppen wijden Ook hier een 
grote verscheidenheid Zelfs zo groot dat een wijze beperking 
geboden is 
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Eerstedagenvelop „ArtCraft" met stempel van 10 december 1952 
ter herdenking van het aanvaarden van de Universele verklaring 
van de rechten van de mens door de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties op 10 december 1948 
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Officiële eerstedagenvelop van New York met stempel van 14 april 
1958 op de serie Central Hall. London 
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Officiële eerstedagenvelop van Geneve met stempel van 13 februari 
1961 op serie Internationaal Gerechtshof 
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Semiofficiele eerstedagenvelop van de WFUNA met stempel van 
28 april 1967 op de EXPOserie van de VN met waarden in Cana

dese munt 

Men kent de officiële uitgiften van het UNPAkantoor in New 
York Niet voor elke uitgifte een eigen ontwerp, maar zo nu en dan 
een nieuw type Een enkele maal een bijzonder ontwerp voor een 
bijzondere uitgifte zoals bijvoorbeeld voor de herdenkingsserie 
,,Twintig jaar V N " Daarnaast komen uit New York diverse parti

culiere eerstedagenveloppen Bekend zijn de Artmaster en de Art

craftsenes In Nederland zeer geliefd zijn de officiële Geneve

enveloppen, bijzonder fraai uitgevoerde covers veelal uitgevoerd in 
reliëfdruk 

Tenslotte noemen we nog de halfambteli jke enveloppen, uitge

geven door de W F U N A (World Federation of United Nations 
Associations) 

SOUVENIRFOLDERS 
Terwille van een althans oppervlakkige volledigheid noemen we 

ook nog de in New York en Geneve uitgegeven herinnenngsvouw
bladen (souvenirfolders) als verzamelobject 

Beginnende in het jaar 1958 verscheen elk jaar een officieel uit
gegeven vouwblad met de in dat jaar verschenen V N zegels 
De bladen zijn zowel verkri jgbaar met uitsluitend postfrisse zegels 
als ook met een eerstedagstempel op de laatstverschenen serie 

Een bijzonder vouwblad verscheen ter gelegenheid van het 
Wereldbosbouwcongres te Seattle ( U S A ) op 29 augustus 1960 
Het IS een gemeenschappeli jke uitgave van de Amerikaanse post

admmistratie en de UNPA Het blad bevat de UNOherinnenngs

serie ter gelegenheid van dit congres, vernietigd met een bijzonder 
eerstedagstempel en de bijzondere Amerikaanse zegel, verniet igd 
met een handstempel voor de eerste dag van uitgifte 

Ook de wereldtentoonstel l ingen te New York en Montreal waren 
aanleiding tot het doen verschijnen van bijzondere souvenirfolders 
De folder uit New York bevat een vrij wil lekeurige greep uit de 
toen vigerende V N zegels Daarbij werd een reclametekst gedrukt 
Het geheel kon als een drukwerk uit het Hoofdkwart ier der Ver

enigde Naties te New York worden verzonden De Canadese folder 
bevatte een V N serie m Canadese munt en kon op de wereldten

toonstell ing worden gepost 
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Designer 
RoSfBl PbSRor 
United N itinns 
d r i p i n c P r t s t n t i i u n L n n 

Issued 111 honour of tlic International Aroma I iur^ \ \^(.ni\ 
\ proposal to establish such an agtnc\ was first mnic b\ IIR Fusuitn! 
of the Umttd States, Dvsight D Iiscnhovstr to the (iciieral \ssuiibl\ 
of the United Nations on 8 Dei ember 1953 The Assembh iirnni 
raously endorsed the proposal The Agency, which came into being 
on 29 July 1957, has its headquarters in Vienna. Austria 

" C E N T R A L H A L L " 
Commemorative Issue 

listted 
14 Apnl 1958 

Pfitittng 
3c 5,000,000 
8c 4,000,000 

Designer 
OlA\ VlATHfiSlN 
Lnited \ itlons 
Orjphic Present t'K n Lint 

This IS the hrst st imp m a series depicting the buildings where 
United Nations General Assemblies have been held Central Hall. 
Wtstminster, 1 ondon, was the site of the hrst pirl of the hrst session 
of the General Assembly m 1946 
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piii4,mjmiw*wi| A Tffi ft 
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Destgnc r 
I I IS \»l' ( Mli< Mr 
Neu Zetland 

• 
1 his issiic marks the tenth i i i i i iMisirs <>t ilu i i lopuon bv tht Lni t i i l 

Nat ions ( r c iu ra l / V s e m b h , of the L n n r r M l D u l i n t i o n of H u i i i i n 
Rights on 1Ü Dtitcraber 194S 

Eerste VNvouwblad met alle gelegenheidszegels van het jaar 1958 
met eerstedagstempel op de serie uitgegeven voor de tiende 
verjaardag van het aannemen van de Universele verklaring van de 
rechten van de mens door de Algemene Vergadering van de Ver

enigde Naties op 10 december 1948 

0 nM t m 

Handrolstempel op EXPOserie van de VN in Canadese dollar

waarden van 29 april tot en met 29 oktober 1967 gebruikt in het 
VNpaviljoen op de wereldtentoonstelling in Montreal UNITED 
NATIONS UNIES/EXPO 67 CANADA INTERNATIONAL UNDER

STANDING/COMPREHENSION INTERNATIONALE (vertaling inter

nationale eensgezindheid) 

De uitgifte op 4 oktober 1969 van V Nzegels met waarde 
aanduiding in Zwitserse francs ter vervanging van de tot dan 
gebruikte Zwitserse dienstzegels voor de post van fiet Geneefse 
bureau van de V N was oorzaak dat eind 1969 twee jaarfolders 
tegelijk verscfienen Het ene bevat uitsluitend de in Amerikaanse 
dollars uitgedrukte waarden het andere de zegels in Zwitserse 
francs 

U(41TCD NATI0t4S €) NATIOMÏ lift ES 

UNITfO NATIONS ! 

, # ^ - ^ 

0 O 

l A I R M \ I L 

Kaart en twee enveloppen verzonden uit New York De bovenste 
op 17 november 1967 met VNembleem in de vlag van het stempel, 
de middelste op 3 oktober 1967 met VN vlag in de propagandatekst 
VISIT PAVILION/ON THE/UNITED NATIONS EXPO 67 en de kaart 
per luchtpost op 26 januari 1968 met VNsymbool en tekst INTER

NATIONALIYEAR FOR/HUMAN RIGHTS 
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Luchtpostenvelop verzonden door de United Nations Postal Admi

nistration uit Geneve op 9 april 1970 

Poststuk, aangetekend verzonden uit Geneve, met groene douane

verklaring, waarop de waarde van de inliggende enveloppen en 
zegels is aangegeven: $ 0,83 

Officiële aanbieding 
IPU en VNzegels 

De IPU en UNOzegels zijn op de eerste dag van uitgifte 
— 23 juni 1970 — aangeboden aan enkele persoonlijItheden, 
die nauw zijn betrolïken bij deze wereldorganisaties. De heer 
A. G. de Vries, lioofddirecteur der Posterijen reikte een carnet 
met zestien IPUzegels uit aan Mr. M. de Niet Gzn., voor
zitter van de Eerste Kamer der StatenGeneraal, in zijn 
k'waliteit van voorzitter van de Nederlandse groep van de 
Interparlementaire Unie, aan mr. H. E. Scheffer, voorzitter 
van het Nationale Comité vijfentwintig jaar Verenigde Na
ties en aan dr. J. Vixseboxse, chef directie internationale 
organisaties van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Behalve de TweedeKamerleden mevrouw C. W. I. Wtte
waall van Stoetwegen, Mr. C. Berkhouwer en mr. G. A. Kieft, 
was ook mr. A. F. Schepel, griffier van de Tweede Kamer 
aanwezig. Ir. D. J. Enschedé vertegenwoordigde het Huis 
Enschedé, terwijl ook de ontwerper van beide zegels, de heer 
Ben Bos, aanwezig was. 

De heer De Vries zei bij de aanbieding dat de gelijktijdige 
verschijning van beide zegels zeer zinvol is, gezien het ge
m.eenschappelijke in doelstelling en het internationale karak
ter der beide organisaties. Mr. De Niet, die op het eerste 
gezicht een honingraat of een doolhof op de IPUzegel meen
de te hebben gezien, vond voor deze beelden een toepasse
lijke vergelijking in de internationale politiek. Hij wees er 
op dat de regeringen  vertegenwoordigd in de V.N. — en de 
parlementen —■ vertegenwoordigd in de IPU — eikaars tegen
spelers vormen en dat het ook daarom zo zinvol is deze 
zegels tegelijk uit te geven. Het had volgens mr. De Niet wel 
enige strijd gekost om PTT te overtuigen van de noodzaak 
deze zegel te laten verschijnen. Het was nodig geweest een 
beroep te doen op minister drs. J. A. Bakker van Verkeer en 
Waterstaat, gelukkig zelf exparlementariër, om deze zegel 
er door te krijgen, aldus mr. De Niet, maar ik neem aan dat 
u er nu met animo en overtuiging achter staat. Naar zijn 
mening zal de filatelie blij zijn met deze zegels. 

Dr. Vixseboxse wees, zoals ook mr. De Niet had ge
daan, op de kleurensymboliek van de zegels: blauw is de 

TWIJFELACHTIGE WAARDE 
Zo zijn we dan nu gekomen tot die V.N.zegels die een waarde

aanduiding dragen in een andere valuta dan die van de U.S.A. 
Beide soorten, zowel de zegels in Canadese munt als die in Zwit

serse francs verschenen op grond van een speciale overeenkomst 
met de postadministratie van het betreffende land. 

Hebben de zegels in Zwitserse francs nog enige betekenis, gelijk 
aan de beperkte postale betekenis van de vroegere , ,Dienstzegels", 
de zegels in Canadese dollars uitgedrukt achten wij van vrij twi j fe l 

achtige waarde. Ze konden ook slechts worden gebruikt in het 
postkantoor van het V.N.pavil joen te Montreal. Hoewel wij ons ten 
volle bewust zijn van de betekenis die de UNPAuitgif ten bezitten 
voor de propaganda van de V.N.gedachte en wij deswege bereid 
zijn veel door de vingers te zien, toch hopen we van ganser harte 
dat de V.N.autoriteiten voldoende zelfbeheersing zullen hebben om 
de wensen van de propagandisten met voldoende reserve te bezien. 
Het zou bijzonder jammer zijn, indien door een al te toegeefl i jk 
uitgiftebeleid de goodwil l , die de V.N.zegels bij de verzamelaars 
veroverd hebben, voor een deel weer teloor zou gaan. 

DANKBARE ONDERWERPEN 
Terugkerende tot de aanleiding tot het samenstellen van dit 

artikel, de Nederlandse zegel, die ter gelegenheid van de vi j fen

twintigste verjaardag van de volkenorganisatie op 23 juni 1970 is 
verschenen, zouden we eigenli jk ook nog iets moeten vertel len over 
de talr i jke mogeli jkheden om thematische verzamelingen bijeen te 
brengen met zegels van over de gehele wereld, die de V.N. of één 
van haar gespecialiseerde nevenorganisaties tot onderwerp hebben 
FAO, UNESCO, UNICEF, ILO en UPU zijn in dat opzicht heel dank

bare onderwerpen met grote mogeli jkheden. We laten hierbij zelfs 
de vele omnibusuitgaven — ook voor ons een voortdurende zorg — 
nog buiten beschouwing. Als V.N.adepten juichen we vanzelfspre

kend elke postzegeluitgifte die de V.N.gedachte aanmoedigt toe. 
Het misbruik dat zekere emittenten voortdurend van dit soort uit

giften maken, eist van ons dat we de welwil lende eenvoudige 
verzamelaar waarschuwen Verder ingaan op deze zaak en op het 
thematische verzamelen van zegels betrekking hebbende op de V.N. 
en haar nevenorganisaties zou ons voor dit artikel te ver voeren. 
Misschien gebeurt dat nog eens op een ander t i jdstip. 

J Ph. DE LEEUW, A.I.J.P. 

Semiofficiële eerstedagenvelop van de NVPH met beide zegels en 
de handtekening van de ontwerper Ben Bos 

kleur van de trouw, die Nederland en het Nederlandse volk 
betonen aan de beginselen van het Handvest der Verenigde 
Naties, groen is de kleur van de hoop op een wereld waarin 
de volken in vrede samenwonen. 

Ook mr. Scheffer, die was vergezeld van drs. W. J. C. Mel
gert, directeur van de Nederlandse Voorlichtingsdienst voor 
de Verenigde Naties en secretaris van het herdenkingscomité, 
sprak een kort dankwoord. 

De heer De Vries deelde mee dat er nog twee van de bij
zondere carnets waren uitgedeeld. Het ene aan de minister 
van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns en het andere 
aan Oe Thant, secretarisgeneraal van de Verenigde Naties. 
Dat laatste een week voor de officiële eerste dag van uitgifte. 
Dit was een afwijking van de regel, maar u zult het met me 
eens zijn dat deze uitzondering in dit bijzondere geval vol
komen gewettigd was, aldus de heer De Vries. 

4P 
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DE INTERPARLEMENTAIRE UNIE 
SLOT A. G. C. Baert 

1955 Finland 
Finland bedacht in 1955 de 44e conferen

tie met een zegel van 25 mark, waarop, 
wederom in groen, de vergadering in ple

naire zitting is afgebeeld (Yvert 424). 

Finland 1955, Yvert 424 

1957 GrootBrittannië 
Bescheidenheid is het kenmerk van ware 

grootheid. Albion deed het dan ook voor de 
46e conferentie in Londen af met een 
bescheiden zegeltje, de blauwe 4 pence

gebruikszegel met extra tekst (Yvert 305). 
Zo onopvallend was de In bescheiden op

lage uitgebrachte zegel, dat hij bij het sor

teren van het ,,gewone goed" vaak onop

gemerkt bleef en dientengevolge nu ook 
gestempeld tot de betere zegels behoort. 

GrootBrittannië 1957, Yvert 305 

Brazilië 1958, Yvert 654; het kiezentrekker

paleis 

Dit gebouw, waarin voor haar verhuizing 
naar Brasilia de Kamer was gehuisvest, is 
genoemd naar Joaquim da Silva Xavier, een 
der voormannen van de vri jheidsbeweging 
in de achttiende eeuw, die de bijnaam droeg 
van Tiradentes, de kiezentrekker. 

1959 Polen 

I i 1111 11 i I ï ŝ  Tl"''''■'' 
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1960 Japan 
Als alti jd hebben de Japanse zegels ver

schenen ter ere van het 49e congres te 
Tokio in 1960 een eigen allure. De 5 yen 
geeft in donkerblauw en oranje een wat 
symbolische plattegrond van de vergader

zaal in halve cirkelvorm (Yvert 654), de 10 
yen in gri jsblauw en roodbruin de Japanse 
volksvertegenwoordiging en de onvermijde

li jke Fujiberg (Yvert 655). 

1961 België 

België 1961, Yvert 1191/1192 

In Brussel kon de IPU terugzien op een 
halve eeuw conferenties. De jubileumviering 
werd door de Belgische PTT begeleid met 
twee wat drukke zegels met aardbol, lauwer

tak, Griekse tempel en al, het geheel ge

ïnspireerd door het embleem van de IPU: 
een 3frankzegel in roodbruin en blauwgroen 
(Yvert 1191) en een 6frankzegel in oranje

bruin en zwart (Yvert 1192). 

1962 Braj^ilië 

• i 
» i 

Canada 1965, Yvert 366 

In de volgende jaren hebben Denemarken 
en Joegoslavië geen behoefte aan postaal 
eerbetoon, maar Canada maakt in 1965 het 
f i latel ist isch hoffeli jkheidsgebaar voor de 
IPU. Ter gelegenheid van de 54e conferen

tie in Ottawa verschijnt er een gelegen

heidszegel voor — let wel — de IPU zelf. 
De donkergroene 5 cent vertoont de toren 
van het parlementsgebouw (Yvert 366). 

Was het vóór 1957 nog een uitzondering, 
wanneer er een postzegel verscheen, met 
ingang van dit jaar schijnt het uitgeven van 
een gelegenheidszegel ter ere van de IPU 
tot de goede postale zeden te behoren. 

1958 Brazilië 
De 47e conferentie heeft in 1958 In Rio 

de Janeiro plaats. De Braziliaanse PTT geeft 
bij deze gelegenheid een bruinviolette zegel 
van 2y2 cruzeiro uit (Yvert 654). Het pom

peuze gebouw, dat wordt afgebeeld, stelt 
het Tiradentespaleis voor. 

Polen 1959, Yvert 981/2 

In 1959 wordt de 48e conferentie in War

schau gehouden. Polen laat bij deze ge

legenheid twee zegels verschijnen, de 60 
groszy in groen, zwart en rood, en de 2y2 
zloty in grijsli la, zwart en rood (respectieve

lijk Yvert 981 en 982). Ook hier is het ver

gadergebouw van de volksvertegenwoordi

ging — de Sejm — afgebeeld. 

lafjan 1960, Yvert 654/5 

i I 
Brazilië 1962, Yvert 721 

In 1962 stond Buenos Aires op het pro

gramma, maar een staatsgreep in Argentinië 
veri jdelde dit voornemen en het werd Bra

silia, de moderne hoofdstad van Brazilië. De 
postautoriteiten lieten de situatie niet uit de 
hand lopen en ten tweede male verscheen 
een gelegenheidszegel: de al even moderne 
10 cruzeiro eert in geeloranje de 51e Inter

parlementaire conferentie (Yvert 721). 

1965 Canada 
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1966 Iran 

► • ■ 

L.^ . .  J 
Iran 1966, Yvert 1184/5 

In Iran verschijnen in 1966, bij het 55e 
congres te Teheran, twee zegels, waarin 
opnieuw het vignet van de IPU is verwerkt. 
Behalve dit embleem laat de 6 rial in lila, 
blauw en donkergroen de paleispoort zien 
en de 8 rial in lila, blauw en donkergroen 
het parlement (Yvert 1184 en 1185). 

1967 Moskou 
Zoals hierboven al werd verteld ging de 

bijeenkomst van Moskou niet door. Pas op 
een laat t i jdstip werd tot afgelasting van 
deze conferentie besloten, zodat het — 
gezien de veelheid van Sovjetrussische 
emissies — valt aan te nemen, dat de 
bijzondere postzegels al in druk waren. 
Interessant zou het zijn te weten wat er van 
deze nimmer uitgegeven emissie is gewor

den. 

1969 India 

India. 1969, Yvert 285 

In 1968 heeft Peru kennelijk geen behoefte 
aan een extra postzegel, zelfs niet voor de 
IPU, maar India leeft het intussen vri jwel 
traditie geworden gebruik na. Voor de 57ste 
zitting van de IPUConference verschijnt 
daar op 30 oktober 1969 een zegel van 20 
paise, voorstellende een wereldbol en het 
parlementsgebouw in Nieuw Delhi. 

De Council in de filatelie 
Vóór de tweede wereldoorlog was het 

gebruikeli jk, dat de Council in het voorjaar 
bijeenkwam in de stad waarin het Inter

parliamentary Bureau was gevestigd — eerst 
Brussel, later Geneve. Na 1945 ging dit 
algemeen bestuur ertoe over zijn voorjaars

bijeenkomst in steden aan of bij de Middel

landse Zee te, houden; na 1964 ook elders 
in de wereld. 

Bleef dit tot voor kort buiten het postale 
gebeuren, in 1969 was het Oostenri jk, dat 
deze zogenaamde voorjaarsvergadering van 
de IPU aan de fi latelistische vergetelheid 
ontrukte. In dit land verscheen ter gelegen

heid van de ,,Frühjahrstagung" op 8 april 

een donkerblauwgroene zegel van 2 schil l ing 
met een afbeelding van het Weense parle

mentsgebouw, dat veel overeenkomst ver

toont met het IPUembleem. 

Voorjaarsvergadering Oostenrijk 1969 

Voorjaarsvergadering Monaco 1970 

Ook de zitting van de Council in dit jaar 
gaf aanleiding tot een bijzondere emissie. 
Aan de bijeenkomst in Monte Carlo wijdde 
Monaco op 21 februari 1970 een zegel van 
40 centimes, waarop het gebouw van de 
Conseil National staat afgebeeld met in de 
rechterbovenhoek de portretten van de prin

sen Albert I en Rainier III van Monaco. De 
kleur is zwart met een vleugje rood in de 
vlag en de prinselijke hoofden. 

1970 'sGravenhage 
In de reeks zegels aan de IPU gewijd 

verscheen op 23 juni als 22ste de Neder

landse zegel, die aandacht vraagt voor het 
werk van de Interparlementaire Unie als zo

danig en niet in de eerste plaats voor de 
58ste conferentie, die pas op 1 oktober 
begint. 

Centraal in deze staande zegel van 25 
cent staat een vierkant vakwerk van 49 hok

jes, waarin de middelste negen op l icht

groene achtergrond; de overige achtergrond 
is grijs, de tekst zwart. De strakke, moderne 
zegel is van de 39jarige ontwerper Ben 
"Bos, een der medewerkers van het Amster

damse reclameadviesbureau Total Design, 
leerling van de Rietveldacademie. 

De opdracht van PTT aan Bos luidde te 
zoeken naar een symboliek voor de vrede 
Bos, die zich meer ontwerper dan tekenaar 
voelt, zag weinig in een traditionele sym

bolische voorstel l ing, waarin al gauw vre

desduifjes en saamgebogen vrouwenhanden 
een rol gaan spelen. Omdat iets dergeli jks 
in zijn vermogen noch in zijn aard lag, zocht 
hij een eigen symboliek en vond die voor

namelijk in de kleurstell ing van het ontwerp, 
dat bedoelt de beweging te laten zien van 
een duistere situatie naar een l ichtere via 
een duideli jke organisatievorm. Het georga

niseerd overleg in het kader van de Inter

parlementaire Unie manifesteert zich in het 
vakwerk, waarin, via een streng geordend 
patroon, van onvrede — het grijs — naar 
vrede — het groene, l ichtende venster — 
wordt toegewerkt. 

De opdracht van PTT behelsde ook dat 
tussen de IPUzegel en de 45centszegel 
ter gelegenheid van het vi j fentwintigjarig 
bestaan van de Verenigde Naties, die even

eens door Bos werd ontworpen, een serie

verband moest bestaan. Bij zijn werk is Bos 

uitgegaan van de IPUzegel en hij heeft in 
aansluitmg daarop de VNzegel ontworpen, 
daarmee onbewust de historische ontwikke

ling volgend. 

EERSTEDAGSTEMPELS en GELEGEN

HEIDSSTEMPELS worden zelden aan een 
krit ische beschouwing onderworpen, de 
tekenaars nimmer vermeld. Ten onrechte, 
want vele stempels zijn het werk van kun

stenaars pur sang en vertonen dan ook 
fraaie staaltjes van artistiek kunnen. Ont

werpers als Gerard Coljé, Henk Kamphorst 
en Jillard Keijzer werken regelmatig voor 
PTT. Sinds 1970 is ook de 26jarige Amster

damse graficus J. P. Boterman op dit terrein 
actief. De eerstedagstempels van de Europa

zegels 1970, de gelegenheidsstempels voor 
de Zwolse f i latelistische manifestaties in mei 
en het bijzondere stempel voor de in het 
begin van vorige maand gehouden vergade

ring van de International Road Transport 
Union zijn van zijn hand. 

Ook het eerstedagstempel voor de IPU

zegel werd door Boterman ontworpen. Om

dat het onderwerp van de zegel zinnebeel

dig is, heeft hij slechts getracht deze stem

pel een stukje grafisch vakmanschap te 
doen zijn. 

DE VERGADERING IN OKTOBER 
Van 1 tot en met 9 oktober confereert de 

IPU in en om het Binnenhof in 'sGraven

hage. Voor de plechtige openingsbijeen

komst op 1 oktober is de Ridderzaal ge

reserveerd. Koningin Juliana zal aan deze 
,,inaugural ceremony" met haar tegenwoor

digheid luister bijzetten. Verondersteld mag 
worden, dat minister Luns of een der andere 
leden van het kabinet de welhaast tradit io

nele rede over de buitenlandse politiek zal 
uitspreken; het is namelijk gebruik, dat de 
minister van Buitenlandse Zaken van het 
gastland in een der eerste vergaderingen 
een overzicht geeft van de politiek van zijn 
land. Daarna buigen de deelnemers zich in 
werkzitt ingen en studiecommissies over hun 
taak, die wordt afgewisseld met ontvangsten 
van de regering en van de drie grote steden, 
alsmede met verscheidene excursies. 

TIJDELIJK POSTKANTOOR 
In de Kelderzaal van het Binnenhofcom

plex komt een t i jdeli jk postkantoor; een 
bijzonder poststempel wordt aangevraagd; 
het gebruik van bijzondere aantekenstrook

jes wordt nog overwogen. Te zijner t i jd 
zullen in de betrokken rubrieken van het 
Maandblad hierover nadere mededelingen 
volgen. 

Een Hollandse feestavond volgt tot besluit. 
Het totale werk en verstrooi ingsprogramma 
wordt voorbereid door het bestuur van de 
Nederlandse groep van de IPU, dat daarbij 
de medewerking ontvangt van Holland 
Organizing Centre te 'sGravenhage, een 
der grote internationale congresorganisatie

bureaus in WestEuropa. 
Met grote erkenteli jkheid mag tenslotte 

gewag worden gemaakt van de bij de 
samenstell ing van dit artikel ondervonden 
medewerking van mr. A. F. Schepel, die 
i l lustratie en studiemateriaal^) verschafte, 
aanvullende gegevens verstrekte en de aan 
de IPU gewijde teksten aan een krit ische 
beschouwing onderwierp. 

Ook aan het Nederlandse Postmuseum is 
dank verschuldigd voor het zo voortvarend 
ter beschikking stellen van foto's van zes

tien der afgebeelde postzegels. 

■*) Onder meer tiet alleszins lezenswaardige boekje 
,,The InterParliamentary Union" van de" Zweedse 
hoogleraar Fredril< Sterzei, m 1968 uitgegeven door 
P. A. Norstedt & Sóner. Stockholm 
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AANTEKENSTROOKJES 
Einde 1870 werden in het Duitse Rijk — om precies te zijn 

in het zojuist geannexeerde Elzas-Lotharingen — de eerste 
aantekenstrookjes gebruikt, in de zin waarin wij deze ook 
thans nog kennen. Binnenkort zullen deze strookjes in Duits
land een eeuw^ bestaan en om dat te herdenken zal van 7 tot 
8 november a.s. in Dusseldorp, samenvallend met de Derde 
Westeuropese „Grosstauschtag" een tentoonstelling „100 jaar 
R-strookjes" worden gehouden, georganiseerd door de ,,Ar
beitsgemeinschaft Deutsche R- und V-Zettel". 

Doch dat is niet de reden dat wij de aantekensitrookjes als 
speciaal onderwerp voor deze rubriek gekozen hebben. Sinds 
kort is namelijk in Duitsland — en wel in de Duitse Bonds-
lepubliek — weer ingevoerd de mogelijkheid om bij speciale 
gebeurtenissen in de bijzondere postkantoren ook bijzondere 
aantekenstrookjes, met een verwijzing naar het evenement, 
te gebruiken. 

VÓÓR DE OORLOG 
Vóór de tweede wereldoorlog kende men m Duitsland, 

evenals bij ons, de mogelijkheid dergelijke speciale aanteken
strookjes te gebruiken. We laten er een zien van de „Berliner 
Briefmarken Ausstellung 1924", nog vrij primitief, door een 
gummistemE)eltje als overdruk over het strookje van Berlin 
66, vervaardigd. Later werden ze speciaal gedrukt, zoals 
de strookjes van de internationale pwstzegeltentoonstelling 
„IPOSTA" in Berlijn in 1930 — ressorterend onder het kan
toor Berlin 62 — en van het Olympisch Stadion bij de Olym
pische spelen in 1936 (afbeeldingen 1, 2, 3). 

Beniner Br ie fmarken-Ausste l lung 1 9 2 4 
Au»Bt«llungs-L«itung BERLIN W6S, t.i»lpzig«r Strata 3 

Nachnahme- M r*r t „.. „ Marfc Pf.) 

Speciaal stempel en aantekenstrookje Berliner Briefmarken-Aus
stellung 1924 
Speciaal stempel en aantekenstrookje IPOSTA Berlijn 1930 

Speciaal stempel en aantekenstrookje Olympisch Stadion in Berlijn 
1936 

NA DE OORLOG 
Aanvankelijk kende men geen speciale aantekenstrookjes 

voor evenementen. Het strookje „Hannover-Messegelände", 
behorend bij de jaarbeurs te Hannover, moet dan ook niet 
gezien worden als een speciaal strookje voor de jaarbeurs 
maar gewoon als een kantooraanduiding (afbeelding 4). 

Zelfs bij de internationale pwstzegeltentoonstelling in Ham
burg in 1959 werden gewone aantekenstrookjes „Hamburg 36" 
gebruikt (afbeelding 5). 

Kantoorstrookje Export-beurs Hannover 1949 
Kantoorstrookje ..Hamburg 36" van de internationale postzegelten
toonstelling ..INTERPOSTA', 1959 
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DECEMBER 1969 HET ROER GAAT OM 
BIJ beschikking van 29 december 1969 werd echter door het 

Bondspostmmisterie beslist dat voortaan voor bijzondere 
postkantoren desgevraagd ook bijzondere aantekenstrookjes 
beschikbaai gesteld zouden kunnen woiden De eerste keer 
dat van deze gelegenheid gebruik werd gemaakt was bij de 
DuitsZwitserse jeugdpostzegeltentoonstellmg m maart 1970 
in Beckum in Westfalen 

Vele speciale strookjes zijn sindsdien gevolgd of zullen nog 
volgen De hieronder staande lijst vermeldt de plaatsen waar 
en wanneer deze strookjes gebruikt zijn, respectievelijk in de 
naaste toekomst gebruikt zullen worden Een zekere reserve 
moeit hierbij natuurlijk gemaakt, wijzigingen worden voor
behouden 

Saai b r ü c k e n 
Muhldo i f a m 
Inn 
Köln 15 
S a a r b r ü c k e n 
B o n n 1 
P i r m a s e n s 1 
S c h w e n n i n g e n 
N e c k a r 
Essen 
Gelnhausen 1 
Dusseldorf 1 
Köln 15 
H a m b u r g 36 
L e v e r k u s e n 1 
F r a n k f u r t 1 

Saal messe 1970 
Europ Inn ta l Volksmarsch 
Messe fur das Kind 
SABRIA 70 
I n t e r n a t Beethovenfes t 
9 I M S 

Sudwes t Messe 
60 J a h r e BSV Essen 1910 e V 
800 J a h i e Stad t 
Danische Woche 70 
51 D L G Auss te l lung 
FESPA 70 
Rat ibore i Ti effen 
3 E I P H I L A  BSW 

1119 IV 1970 
12 IV 1970 
1719 IV 1970 
29 IV3 V 1970 
28 V 1970 
71? V 1970 

20 V1 VI 1970 
•"23 V 1970 
23'26 V 1970 
2331 V 1970 
2431 V 1970 
2731 V 1970 
3031 V 1970 
3031 V 1970 
(t tbeeldint» 8) 

B e c k u m 
(Westfalen) 
Detmold 

DCHJUBRIA 1970 

DEPOSTA 1970 

2022 III 1970 

35 IV 1970 
(afbeelding 6) 

^3!K«;5s<saa«'^^ 

i i K̂ h e 

M 
bc__ 

'f '"' 
.1 

50 

^ ï l * i t c ^ 

fe; K î 3 

Bijzonder aantekenstrookje postzegeltentoonstelling van de spoor

wegemployeesfilatelisten in Frankfurt 3 EIPHILA BSW 

DETMOUIEII POSIWERTZEICHEH  AUSSTELUIIIB 
RANG 2 ■ VQM 3 «PRIL BIS S «PRIl 1970 

Bijzonder aantekenstrookje postzegeltentoonstelling DEPOSTA in 
Detmold het tweede bijzondere strookje dat werd uitgegeven 

Westerburg PhilatelieForschung 1970 45 IV 1970 
Hamburg 11 J 
Düsseldorf 1 ' 100 Jahre Deutsche Bank 18701970 914 IV 1970 
Frankfurt 1 ' (afbeelding 7) 

ir 
\n 

O b 

W r 

4 1 T 

r s k r 3Z 1 

b 

Bijzonder aantekenstrookje op speciale envelop met ingedrukte 
postzegel Frankfurt 100 jaar Deutsche Bank 

Köln 1 f 
M a n n h e i m l 
H a m b u r g 36 
Kiel 
Ber l in 12 
Wiesbaden 
H a m b u r g 36 
Köln 15 
Lüdensche id 
K r o n b e r g 
Siegen 
B o n n 1 
Köln 15 
Köln 15 
Köln 15 
Köln 15 
H a m b u r g 36 
G l u c k s t a d t 
Bad Durkheimi 
Cas t ropRauxe l 

Köln 15 
Hamta j rg 36 
K o ' n i5 
Bonn 1 

Olympia Auss te l lung Deutsche B a n k 410 VI 1970 

F A B 70 912 VI 1970 
P o m m e i n t i effen 1970 1314 VI 1970 
I n t e r n a t i o n a l e Filmfestspiele luni 1970 
Gross tausch tag 28 VI 1970 
L E F A ' 7 0 2729VIII1970 
I n t e r n a t Her ren ModeWoche 2830 VIII 1970 
3 IHAGA 29 Vlllf, IX 197Ü 
L i e c h t e n s t e i n  B i i e t m a r k e n s a l o n 1213 IX 1970 
Schacho lympiade 527 IX 1970 
I n t e r n a t Beethovenfes t 1970 1226 IX 1970 
I n t e r n a t H a u s r a t & Eisenwarenmesse 1315 IX 1970 
I n t e r n a t Wasche & Miedersa lon 1720 IX 1970 
I F M A 2629 IX 1970 
Pho tok ina 311 X 197» 
Al ss te l lung Schiff & Maschine 812 X 1970 
Fibe i b a h n e r B n e f m a r k e n a u s s t e l l u n g 1011 X 1970 
Baduph i l 70 1011 X 1970 
DeutschFranzos i sche J u g e n d 
b n e f m a r k e n  A u s s t e l l u n g 242') X 1970 
SPOGA 2527 X 1970 
EMTEC 2831 X 1970 
EuroSnack 711 XI 1970 
I n t e r n a t Beethovenfes t 1970 1117X111970 

HOE ER AAN TE KOMEN 
Van de evenementen die al geweest zijn bent u wel op de 

handel aangewezen Maar wilt u de toekomstige aan uw 
adres toegeadresseerd zien dan dient u zich — in de Duitse ot 
Engelse taal — in verbinding te stellen met de genoemde 
„Arbeitsgemeinschaft Deutsche RZettel, Arbeitsgruppe 
„SonderRZettel" des Bundes deutscher Philatelisten eV , 
p/a de heer Herbert Schuhmacher, Petersbergersti 17, in 
D 5090 Leverkusen, Duitse Bondsrepubliek, die ook zo vrien
delijk was ons bovenstaande lijst ter beschikking te stellen 

FL 
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BOSBRAND!! 
VERHOTIT 

W ' A t D -

'* ^ ^ . L I - ^ 

B.R.D. 1958, Yvert 199, 20 pf Verhütet Wald- Swaziland 1962, Yvert 93, 2 c Brandtoren 
brande 

Amsterdam C S , / 6/9/37, Elke bos- of heide
brand 

DDR 1969, Yvert 1160, 5 pf Schützt unsere 
Walder 

C-EEN VUUR , ^ - t ^ 
IN BOS EN HEI ^2BVia>^ ' 

L. - K 

Eindhoven, 26/6/62, Geen vuur in bos en he, 

10 r^e>i)'*-f-^^^^^^^^^-

Bulgarije 1965, Yvert 901, 44 st Vliegtuig 's-Gravenhage, 4/7/60, Behoed ons land... 
boven bosperceel 

Het IS weer zover U heeft natuurlijk ook 
weer in uw li jfblad gelezen dat hier of daar 
in een perceel bos, hei of duin de rode haan 
kraaide En luisterend naar de stem van de 
nieuwslezer op radio of televisie heeft u 
— al dan met bewust — de waarschuwing 
in u opgenomen dat er met de heersende 
weersomstandigheden gevaar bestaat voor 
bos- of heidebrand Wanneer u zich in deze 
maanden in het bos, op de hei of in de 
duinen begeeft, dan treft u overal de rode 
borden aan die waarschuwen voor brand
gevaar. 

Een nationaal verschi jnsel ' In genen dele, 
zeer internationaal zelfs, want overal ter 
wereld doen de autoriteiten hun best de 
mensen te doordringen van het gevaar voor 
bosbrand dat voortdurend dreigt 

Het goede propagandamiddel dat in de 
fi latelie schuilt is dan ook alom aangegrepen 
om te wijzen op de gevaren door brand die 
de bossen bedreigen Vooral op machine 
stempels is daarvoor ruimschoots de keus 
gevallen 

De oorzaak van een bosbrand kan zijn een 
vuurtje gestookt om iets te koken'of te ver
branden, maar ook het stuk glas dat ergens 
achterbleef en dat door de zonnestralen ging 
werken als een brandglas De achteloos 
weggeworpen lucifer of nog brandende 
sigaret moeten eveneens gezien worden als 
belangrijke stichters van veel onheil m het 
bosbezit 

Op fraaie wijze wordt dit uitgebeeld in een 
Zwitsers machinestempel — en dan zoals in 
dat land gebruikeli jk ook nog in verschil len
de talen Suggestief is ook de stempelvlag 
die de frankeermachine van ons aller Neder
landse Heide Maatschappij m 1959 voerde 

Een juiste noot wordt aangeslagen in Port-
of-Spain, hoofdstad van Trinidad & Tobago, 
waarbij er op wordt gewezen dat het ver
dwijnen van de bosopstand droogte en 
afspoeling van de vruchtbare en daardoor 
kostbare bovengrond zal veroorzaken. 

Tussen 1935 en 1949, herhaald in het t i jd
vak 1959-1963, verschenen in Nederland in 
de vlaggen van de stempelmachines in ver
schil lende grote plaatsen teksten die alle 

'w i jzen op de noodzaak bos en hei te vr i j 
waren van vuur Als wi j nagaan welke opper
vlakten ook dit jaar al weer een prooi der 
vlammen werden dan zal een herhaling of 

Voor uw boekenplank 

DNK DEUTSCHLAND-NETTO-KATALOG 1970/1971. Uitgave 
Hans Grobe, 3 Hannover, Theateristrasse 7. Pr^s 2,50 DM. 

Deze catalogus verschijnt vooi de veertigste maal in een 
handig formaat tegen dezelfde lage prijs. De afbeeldingen 
en het papier zijn daarmee m overeenstemming. Het geheel 
is een handig gebruiksvoorwerp. De prijzen zijn die van de 
uitgevende handelaar, met inbegrip van BTW. Alle Duitse 
postzegels sinds 1849 staan er in, alsmede de gemeenschap
pelijke Europa-uitgiften met voor-, mee- en bi}lopers. 

Voor zover mogelijk en nodig wordt bij de zegels de gel
digheidsduur, het watermerk, de tanding, het drukprocédé 
en de afmeting voor een hawidstrook vermeld. 

Het werk is niet omvangrijk, maar telt toch meer dan 
driehonderd bladzijden. De eerste prijskolom, die vroeger 
gold voor ongebruikte zegels, geldt nu voor postfris zonder 
plakker omdat de handel meent dat men met deze prijs voor 
ogen, die van de andere ongebruikte zegels gemakkelijker 
kan afleiden. In sommige gevallen leidt dat tot een extra 
prijsaanduiding: „Seri» zonder plakker!". 

Rosenthal, E., E. Blum: RUNNER AND MAILCOACH, 
POSTAL HISTORY AND STAMPS OF SOUTHERN AFRICA, 
pp. XII, 280, ill. Purnell & Sns., Kaapstad, 1969, R 9.75. 

Dit boek bestaat uit twee delen. Eric Rosenthal bespreekt 
in dertig hoofdstukken de postgeschiedenis van zuidelijk 
Afrika. Hij begint met de poststenen aan de Kaap, waar
onder brieven gelegd werden die dan weer door de beman
ning van het volgende schip gevonden werden en meegeno
men, en eindigt met de Boeing 707. 

Het is een roemruchte geschiedenis van ontdekkingswerk 
in het binnenland, dralende postverbindingen en oude post
kantoortjes, reizigers, koetsen en moeilijkheden in de vier 
provincies van de Republiek Suid-Afrika, Zuidwest-Afrika, 
Rhodesië, Mozambique en de omliggende landen. Veel aan
dacht wordt besteed aan eigenaardige lokale verschijnselen 
en gebeurtenissen, zoals kamelenpost, de Mount Currie Ex
press, postlopers, private zegeluitgiften. Voortrekkers, de 
belegering van Mafeking en postboten naar Europa. 

Ondanks de vele politieke moeilijkheden in het verleden, 
de vroeger slechte, of dikwerf totaal ontbrekende wegen en 
de geweldige afstanden, zien we het postwezen langzaam 
uitgroeien tot het gecompliceerde en moderne bedrijf wat 
het vandaag ook in dit deel van de wereld is. 

In het tweede deel verschaft E. Blum een overzicht van 
de eopost, de zegeluitgiften in de verschillende gebieden, de 
Kaapse driehoeken, proeven en opdrukken, watermerken en 
de belangrijkste variaties en misdrukken. Bij elke uitgave 
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Tenero, 29l7l68, Prevenite qli incendi 

I Waldbrände f ; / 

Luzern, ; 6/6/64, Verhütet Waldbrande . 

i L 
Ü N C L N C l f>iFJ r-OSCf, 

San Remo, 3/9/66, Non provocate incendi 

Berlijn. 26/6/33, Vorsicht mit Feuer . 

'u i l . - d^"^^ 

Sydney, 912/67, Prevent bush fires 

Port-of-Spain, f, Forest fires cause 

sJ3 

Baile, / 5/4/64, Prevent forest fires 

V 

Hyeres, 11/8/52, Sois prudent en forét 

! - r r r ( > - J 

New York, 2/4/65, Remennber — Only you 
can prevent 

PAS OP 
METuVUUP 
.BOS ..HEI 

I '^^Eli^ BDEEBip 
i i ' i ' i É «EDEBUNoscui; i f l 2 i 
IB §": HEIIICMAA7SCWPP1 L^ J 

Frankeermachinesctempel 1465 Nederland-
sche Heidemaatschappij, 28/4/59, Pas op 
met vuur 

een nieuwe tekst voor hetzelfde doel zeker 
op zijn plaats zijn 

Een fraaie zegel van 20 Pfennig verscheen 
in 1958 in de Bondsrepubliek in de cam
pagne tegen bosbranden (Yvert 155) De 
tekst ,,Verhütet Waldbrande" tegen een 
sprekende rode achtergrond met zwartgebla
kerde bladerloze bomen doet wel zeer dui
deli jk naar voren komen waarom het gaat 

De aan de bosbouw gewijde waarde 2 cent 
van de in 1962 in Swaziland verschenen 
serie gebruikszegels laat een brandtoren 
zien, de uitki jkpost voor de brandwacht 
Ook in ons land treffen wij in grote bos
percelen dergeli jke brandtorens aan 

In 1969 verscheen in Honduras een serie 
waarbij op twee zegels de portretten van 
slachtoffers van bosbranden zijn afgebeeld, 
terwij l de hoogste waarde het embleem te 
zien geeft van de Internationale organisatie 
ter bescherming tegen bosbranden 

Een uit vier zegels bestaande serie, uit
gegeven ter opvoeding van de bevolking 
tot bescherming van de bossen tegen brand, 
zag eveneens in 1969 in Oost-Duitsland het 
licht In verschil lende fasen wordt gewezen 
op het nut dat de bossen voor de mensheid 
hebben Merkwaardig is echter dat op geen 
der zegels een aanwijzing te vinden is van 
het doel van deze emissie 

Bosbrandweren treffen wij in verschil len
de landen aan In Nederland zijn diverse 
korpsen in voorjaar en zomer uitgerust met 
gereedschappen, speciaal geëigend voor het 
bestri jden van bosbranden Hierbij wordt 
dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen 
die de Koninkl i jke Nederlandse Heide Maat
schappij te Arnhem daarover verstrekt 

BIJ grote — soms dagen en helaas wel 
eens weken durende — bosbranden wordt 
wel gebruik gemaakt van vliegtuigen die dan 
vanuit de lucht de bestri jding aanpakken 
Hoewel de boven een bosperceel vl iegende 
tweedekker, voorkomend op de in 1957 door 
Bulgarije ter gelegenheid van de Week van 
het Bos uitgegeven zegel van 44 stotinki een 
insecticide uitstrooit, zal een dergeli jk toe
stel zonodig evengoed een poedervormig 
branddovend middel kunnen verstuiven 
Want m de stri jd tegen het vuur moeten alle 
middelen aangewend worden ter inperking 
van de schade 

A SMIT 

wordt een globale prijsbepaling gegeven voor zowel onge
bruikte als gebruikte zegels. De meeste nieuwe zegels zijn 
voorzien van afbeeldingen, waarvan een deel in kleur 

Het IS een boek voor zowel de historicus als de filatelist, 
voor beginnende verzamelaars van zegels uit een of meer 
van deze gebieden zowel als vergevorderde specialisten. 
Voor een ieder, die belangstelling heeft voor de postgeschie-
denis en de postzegels van Zuidelijk Afrika, is dit een on
misbare gids. 

DR. F. G. E. NILANT, Pretoria 

SIEGER CATALOGUS „PFERDE AUF BRIEFMARKEN" uit
gave Sieger Verlag Lorch, prijs DM 6,— te bestellen bU Sie
ger-Verlag Lorcli/Württemberg, postgiro Stuttgart 4562. 

Een nieuwe uitgave van deze actieve uitgeverij waarmee 
zij de thematische verzamelaars aan zich verplicht heeft. Zo
als gebruikelijk bij deze uitgeverij is het geheel overzichtelijk 
gerubriceerd, in handig formaat uitgevoerd en rijkelijk voor
zien van afbeeldingen. Deze catalogus is beperkt tot de ruiter-
sport, rensport en paardenfokkerij. Men zal tevergeefs zoeken 
naar catalogisering van ruiterstandbeelden, heraldische paar-
den-afbeeldingen, postruiters- en koetsen enzovoort 

Toch heeft men een boekwerkje kunnen samenstellen van 
ruim honderd pagina's met 450 afbeeldingen en ruim 600 
noteringen Voor de thematische verzamelaars van dit gebied 
zal dit boekwerkje ongetwijfeld een welkome aanvulling zijn 

R. TOCILA 

VEILINGOPBRENGSTEN 

Enkele opbrengsten van topstukken Nederland in veiling 
276 van J K. Rietdijk N.V., gehouden van 1-3 juli in 's-Gra-
venhage. 

nummer 1 /. ƒ 950,-
21 V, 23 v - 27 v ƒ 2600,-
oranje nummer 35 f ƒ 3300,-
nummer 50 v ƒ 1075,-
nummer 51 va ƒ 900,-
nummer 57 v ƒ 730,-
nummer 61 v ƒ 1350,-
nummer 73 v ƒ 1225,-
nummer 77 Cva / 1225,-
nummer 91 Ava ƒ 2000,-
nummer 94 Bv ƒ 630,-
nummer 95 Bv ƒ 850,-
nummer 124 Fv ƒ 440,-
nummer 126 Bv ƒ 710,-
nummer 163 Bv ƒ 1525,-
nummer 181 Af f 5200,-
nummer 204 v ƒ 1350,-
nummer 287 v ƒ 5800,-
nummer 404 f ƒ 4500,-

1852 
1872 
1891 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1900 
1913 
1913 
1913 
1923 
1923 
1924 
1926 
1927 
1936 
1943 

5 cent 
nummers 
5 
Vi 
1 
3 
7'/> 
40 

cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 

1 gulden 
3 

12'/2 
20 
10 
25 

cent 
cent 
cent 
cent 
cent 

1 gulden 
9 
3 
6 
2'/2 

cent 
cent 
cent 
cent 
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Hongaarse notities (7) 
SCHILDERIJEN VAN HONGAARSE KUNSTENAARS 

Door politieke en historische verwikkelingen in Hongarije 
gedurende eeuwen heeft de schilderkunst zich in het land 
der Magyaren moeilijk kunnen ontwikkelen. De gotiek kwam 
met de Franse Cisterciensers naar Hongarije in de twaalfde 
eeuw. De Italiaanse invloed culmineerde onder koning Ma
thias Corvinus en tegen het einde van de vijftiende eeuw 
was de Germaanse smaak overheersend. De Turkse invasie 
heeft niet alleen onherstelbare verwoestingen aangericht, 
maar ook voor meer dan anderhalve eeuw belemmerend ge
werkt op iedere kunstuiting. In de zeventiende eeuw werkten 
dan ook belangrijke Hongaarse schilders in het buitenland. 

Na een aarzelen in het begin van de achttiende eeuw kwam 
de Hongaarse barok onder aansporing van de Oostenrijkse 
tot bloei. Tegen het einde van de achttiende eeuw wendde de 
Hongaarse smaak zich meer tot de Franse stijl. Het begin 
van de negentiende eeuw kenmerkte zich door een neo-
classisistische invloed. 

De Hongaarse PTT heeft op tal van zegels de schilders uit 
het eigen land geëerd. De serie van beroemde personen uit 
de jaren 1932/1937 toont schilderijen uit de achttiende en 
negentiende eeuw, terwijl een speciale schilderijenserie naar 
doeken uit de negentiende eeuw het licht zag in 1966, in 1967 
gevolgd door twee series met werken uit de negentiende en 
de twintigste eeuw. De beide laatstgenoemde series geven 
schilderijen weer uit het Nationale museum te Budapest. 

Eerstedagafstempeling 28 september 1938 op Yvert 473, kardinaal 
Peter Pazmany 
Franz Rakoczy II van Transylvanie, Yvert 468, 1935 
De heilige Elisabeth, Yvert 440, 1932 

De oudste gravure op een Hongaarse zegel is die van „Kar
dinaal Peter Pazmany" (afbeelding 1) uit 1935 in de waarden 
6, 16 en 20 filler. Het is een kopergravure van Gyorgi Sze-
lepcsenyi (omstreeks 1595-1685), naar een afbeelding in Pro-
positionis theologiciae uit de bibliotheek te Budapest. 

ZEVENTIENDE / ACHTTIENDE EEUW 
Uit de zeventiende/achttiende eeuw kennen we het werk 

,,Franz Rakoczy II" in het Museum voor schone kunsten te 
Budapest, uit 1943 op 8 filler en in 1935 op een serie (af
beelding 2), van de hand van Adam de Manyoki (1673-1756). 
Hij was een leerling van Largillière in Parijs en hij werkte 
in Holland, in Berlijn, in Hongarije en tenslotte in Dresden, 
waar hij in 1713 hofschilder werd. 

NEGENTIENDE-EEUWSE SCHILDERS 
Sandor Liezen-Mayer (1838-1898), auteur van de „Heilige 

Elisabeth" op de waarden van 10 en 20 filler (afbeelding 3) 
en van „De heilige Elisabeth deelt aalmoezen uit" op de 
waarden 32 en 40 filler uit 1932, beide te zien in het Natio
nale museum te Budapest. 

Alexander Petofi, Yvert 241, 1919 Yvert 452, 1932 

Miklós Barabas (1810-1898) schilderde veel in biedermeier
stijl. Van zijn hand zijn „Ferenc Kolcsey" op 5 filler in 1932, 
„Lajos Kossuth" op 30 filler, ,,Mihaly Vörösmarty" op 25 
filler, „Alexander Petöfi" op 45 filler in 1919 (afbeelding 4), 
op 25 korona in 1923, op de waarden 40 filler, 60 filler en 
1 formt in 1949, alsmede „Meisje in het bos" (1879) op 60 
filler in 1966 (afbeelding 5a) en „Madame Istvan Bitto" (1874) 
op 1 forint in 1966 (afbeelding 5b). 

Yvert 1865/1866, 1966 

Jozsef Borsos (1821-1883), genre- en portretschilder en in 
het bijzonder schilder van slagvelden, studeerde aan de 
Weense academie, vandaar dat talrijke doeken van hem 
hangen in de musea van Graz en Wenen. In het Nationale 
museum te Budapest zijn van hem te zien: „Dame in fluwelen 
jasje" (omstreeks 1860), in de eerste schilderijenserie van 
1967 op 1,50 forint (afbeelding 8 c) en de „Nationale gardist" 
(1848) op 2,50 forint (afbeelding 8 f). 

Yvert 1898 en 1901 1967 

Mihaly Munkaczy (1844-1909), historie-, genre- en portret
schilder, werkte in Dusseldorp in 1868 en in Parijs in 1872. 
Zijn ,,Zelfportret" staat op 40 filler in 1932. Voorts kennen we 
van hem „Franz Liszt" (1886), in de eerste reeks van 1967 
op 60 filler (afbeelding 8a), „Vrouw met takkebos" (1873) en 
„Gapende leerling" (1868) op de waarden 2 en 2,50 forint in 
1966 (afbeeldingen 5e en 5f). 
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Yvert 1869/1870, 1966 en Yvert 1896, 1967 

Thanhoffer schilderde „Sander Körösi Csoma", aanwezig 
in de Academie van Wetenschappen te Budapest en afge
beeld in 1932 op 50 filler. 

Het Nationale museum te Budapest herbergt van Orlai 
Petrics Soma (1822-1880) het grote doek „Milton dicteert het 
drama Paradise lost aan zijn dochters", in 1967 op een blok 
van 10 forint, uitgegeven ter ere van de internationale post
zegeltentoonstelling Amphilex in Amsterdam (afbeelding 6). 

Bertalan Szekely van Adamos (1835-1910) studeerde in 
Wenen en München. Hij koos tragische onderwerpen uit de 
nationale geschiedenis van Hongarije. Van zijn hand is „Losa 
de Eötvós" op 6 filler in 1932 (afbeelding 7). 

Het „Zelfportret" (1840) van Samuel Lanyi uit het Natio
nale museum van Budapest prijkt op de 1 forint in de eerste 
serie van 1967 (afbeelding 8b). 

yvert 1897 en 1900. 1967 

Alajos Györgyi (1821-1863), genaamd Giergl, studeerde aan 
de Weense academie en vestigde zich na een studiereis door 
Italië in Budapest. Hij maakte naam als portretschilder, 
vooral van leden van adellijke families en voorname lieden. 
Zijn doek „Szidonia Deék" staat op de 2 forint uit de eerste 
serie van 1967 (afbeelding 8e). 

NEGENTIENDE / TWINTIGSTE EEUW 
Mihaly Tivadar Csontvary Kosztka (1853-1919) studeerde 

in Duitsland en Frankrijk. Hij was een autodidact, die voor
namelijk landschappen schilderde in Italië en het verdere 
Middellandse-zeegebied, bij voorkeur ruïnes. Zijn „Zelf
portret" (1900) staat op de 3 forint uit de tweede serie van 
1967 (afbeelding 9g). 

Yvert 1935/1937, 1967 

Karoly Ferenczy (1862-1917), uit Hongaarse ouders in Wenen 
geboren, leerling van Bourgereau in Parijs. Hij was een 
genre- en portretschilder, onder meer van ,,Oktober 1903", 
op de 1,50 forint uit de tweede reeks van 1967 (afbeelding 9c). 

Adolf Fenyes (1867-1945), genre-schilder, was leerling van 
Szekely, Bourgereau en Benczur. Zijn „Broer en zus" (1906) 
staat op de 60 filler in de tweede reeks van 1967 (afbeelding 
9d). 

Yvert 1931/1933, 1967 

Gyula Benczur (1844-1920) studeerde in München bij Karl 
Piloty. Hij was van 1876-1883 professor aan de Münchense 
academie en vestigde zich daarna in Budapest. In het Na
tionale museum van de Hongaarse hoofdstad bevinden zich 
onder meer zijn volgende werken: „Afscheid van Laszlo 
Hunyadi" (1866) op de 1,50 formt (afbeelding 5c) en ,,Lezen
de vrouw" op de 1,70 forint (afbeelding 5d), alsmede „Lode-
wijk XV en Madame Dubarry" (1874) op de 3 formt in de 
eerste serie van 1967 (afbeelding 8g) 

Pal Szinyei Merse (1845-1920) schilderde onder meer ,,Dame 
in purper" (1879), op de 3 forint in de reeks van 1966 (af
beelding 5g), ,,Picknick in mei" (1874), op het blok van 10 
forint uit 1966 (afbeelding 10) en „Liefdespaar" (1870) op de 
1,70 forint uit de eerste serie van 1967 (afbeelding 8d). 

Yvert 1871 1966 en Yvert 1899. 1967 

Yvert, bloc 64. 1967 
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TWINTIGSTE EEUW 
Het „Zelfportret" van Janos Nagy Balogh (18741919) uit 

het Nationale museum te Budapest staat op 5 forint uit 1969 
(afbeelding 11). 

KODALY Z O L T A N 
ARCKEPE (1882 19671 

M A G Y A R POSTA 
Yvert, 1964. 1968 

&NACYOKTÓBERISZOCIAIISTA H ANACYOKTOBERISZOCIAUSTA 
FORRADALOM50.ÈVFORDULOJA ■ FORRADALOM50.ÉVFORDUIÓJA 

Yvert 2082, 1969 

Gyula Derkovits (18941934) schilderde „Verbanning 1930", 
op de 2,50 forint in de tweede serie van 1967 (afbeelding 9f). 

Van Istvan Szönyi (18941960) is „Vrouwen op rivieroever" 
(1929) afgebeeld op de 1,70 forint in de tweede serie van 1967 
(afbeelding 9d op bladzijde 365). 

Yvert 1934, 1967 

Istvan Csok (18651961), leerling van Bourgereau en Robert 
Fleury in 1912 te Parijs. Hij maakte onder andere het doek 
„Peetvader aan het ontbijt" (1932), op de 2 forint in de tweede 
reeks van 1967 (afbeelding 9e op bladzijde 365). 

Oszkar Glatz (18721958) schilderde „Vechtende jongens" 
(1901), afgebeeld op de 1 forint in de tweede serie van 1967 
(afbeelding 9b op blazijde 365). 

Bela Uitz (1887 ), een expressionistische schilder, stu
deerde in Budapest. Hij maakte bij voorkeur portretten en 

Yvert 1925/1926, 1967 

allegorische voorstellingen. Zijn „Appelplukster" (1906) is af
gebeeld op het blok van 10 forint in 1967 (afbeelding 12). 

Victor Vasarely (1908 ) is een schilder van dezelfde 
richting. Hij exposeerde op de Salon de Mayo in 1967 met 
„E.G. 12", afgebeeld op 3 centavos van Cuba in 1967. 

Sandor Legrady schilderde „Zoltan Kodaly", op 5 forint van 
1968 (afbeelding 13), dat zich bevindt in het administratie
gebouw van PTT in Budapest. Van zijn hand zijn ook „Lenin 
als leraar", „Portret van Lenin" en ,,Lenin aan boord van 
de kruiser Aurora", op de waarden 60 filler, 1 forint en 3 fo
rint uit de Leninserie van 1967 (afbeelding 14). 

J. W. SMITS 

AMPHILEX 

lofi 
Ortai Petncs Som» MiUon 

MAGYAR POSTA 

F.I.P. KONGRESSZUS 
AMSTERDAM 

Yvert, bloc 67 1967 
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Treinbrieven 
de nieuwe regeling 

PERSFOTO'S 
NIET VOUWEN S.V.P. 

Aangezien de dienstorder 286 van 14 mei 1970 voor de ver
zamelaar nogal moeilijk te lezen is, willen we hier aan de 
hand van de brieven, waar het ons immers om gaat, deze 
interessante ontwikkeling uiteenzetten. 

Er zijn duidelijk twee verschillende soorten: 

PERS-TREINBRIEVEN die in principe geheel buiten mede
werking van de post worden verzonden en slechts door de 
geadresseerde zelf van het station of aan de trein kunnen 
worden afgehaald en derhalve door NS-personeel worden 
uitgereikt. 

Zij zijn in het bijzonder gekenmerkt door een RODE zelf-
plakkende strook, waarop vermeld moet worden of zij aan 
de trein zullen worden afgehaald, dan wel station-restante 
als vroeger gebruikelijk. 

In voorkomende gevallen kan tijdens het vervoer post
personeel medewerken, doch dit MÓET de brief uiterlijk op 
de plaats van bestemming weer aan NS-personeel overdragen, 
dat dan UITSLUITEND voor de uitreiking zorg draagt. 

Uitsluitend rechtstreekse treinen waarborgen een snelle 
overkomst. Moet er overgeladen worden dan geeft dit in deze 
nieuwe regeling in de meeste gevallen vertraging. 

In tegenstelling tot de gewone treinbrieven kunnen PERS-
treinbrieven ook gedurende de weekends tussen zaterdag
middag 15.00 en zondagavond 24.00 uur verzonden worden 
doch dan alleen tegen dubbel tarief — twee NS-zegels van 
45 cent — en uitsluitend in rechtstreekse treinen, ZONDER 
overlading derhalve. 

Haarlems Dagblad 

• HAARLEM 

Qer Dijkstra 

Dubbel tarief oude en nieuwe treinzegel van 45 cent op de eerste 
dag van de nieuwe regeling zondag 31 mei 1970 

TREINBRIEVEN kunnen alleen van maandag tot en met 
zaterdag worden verzonden en dragen een WIT etiket, waarop 
naast het volledige adres ook het betreffende POSTKNOOP-
PUNT moet worden vermeld. Op dat station of eerder wordt 
de gewone treinbrief aan postpersoneel overgedragen, dat 
deze brieven als normale correspondentie of expressestuk 
behandelt in het geval het expresserecht van te voren in 
normale postzegels is voldaan. 

Uitdrukkelijk is vermeld, dat als tot nu toe brieven aan 
bemande postrij tuigen kunnen worden afgegeven ook zonder 
NS-treinbriefzegel. In een dergelijk geval geeft het plakken 
van een NS-zegel geen enkele versnelling. 

ALLE speciale treinbriefzegels zijn nog steeds geldig, der
halve ook nog de 15 cent van 1946 en de 5, 25, 35, 45 cent en 
de slechts zes weken gebruikte 50 cent van 1964 in het nu 
vervangen type. De vervanging gebeurde om het nieuwe NS-
embleem ook op de treinbriefzegels in te voeren. 

èWl 

,,la, wat wilt u — mijn man verzamelt postzegels 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het augustusnummer 
dienen uiterlijk op 22 juli in het bezit te zijn van 
de redactie. 

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

r 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 
- Chris Lebeau Ontwerpen voor 

Nederlandse postzegels 
Een , ,gewone" postzegel (emissie 
1924 type Lebeau, 2 cent) 

- Vervolg col lectie C D Ricardo 
Nieuw geëxposeerd: Japanse bezet
ting Britse en Amerikaanse gebie
den Birma (vervolg) Brits-Borneo, 
Hongkong, Filippijnen Ingaande 20 
juli 

- De postzegels van Afghanistan, 
Albanië, Cuba, Litouwen, Papoea, 
Papoea en Nieuw-Guinea, Reunion 
en de Verenigde Staten van Amen-
ka 

- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands 

Indie 
- De schpjfcultuur schri j fmaterialen, 

de schri j fkunst en de brief 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar 

J 
1970 
28 juli: 
Eerste dag van uitgifte zegels Nederlandse 
Hartst ichting, verkri jgbaar tot 22 augustus 
27 juli-31 juli: 
Katwijk Tentoonstelhng ter gelegenheid van 
het t ienjarig bestaan van de afdeling Katwijk 
van de I V Philatelica Sporthal Cleyn Duin 
tegenover raadhuis 
1 augustus: 
Katwijk Ruildag met badgasten. Sporthal 
Cleyn Duin, 10 30-17 00 uur Tafelreserve-
nng J L van Kempen, Boshuysenstraat 2, 
Katwijk aan Zee Telefoon (01718) 146 15 
(met op zondag) 
1 augustus: 
Putten (G Id ) Grote ruilbeurs van 10 00-
17 00 uur Jeugdhuis, Kerkstraat 67, Putten 
Toegang ƒ 0,50 Interessante kavelverkoop 
om 13 00 uur Kavell i jst op verzoek Tafels 
beschikbaar a ƒ 5,— Inlichtingen Postzegel
vereniging ,,Telstar", p/a H Kraaijenhof, 
Bosrand 58, Putten (GId) 
28-30 augustus: 
Bremen Dag van de Aerophilatel ie, inter
nationale luchtposttentoonstel l ing 
tot 31 augustus: 
Rotterdam Thematische tentoonstell ing ,Re
ligie op postzegels in de Sint Laurenskerk 
in het kader van de C 70 manifestatie 
10-13 september: 
Muggia/Triest Internationale posthistorische 
tentoonstell ing ter gelegenheid van het hon
derdjarig bestaan van het postkantoor in 
Muggia Veil ing van en handel in posthisto-
risch materiaal 
12-13 september: 
Helmond Regionale jeugd-postzegeltentoon-
stelling Inlichtingen W J M Martens Mont-
golf ierstraat 29 Helmond Telefoon (na 18 00 
uur) (04920) 3 86 16 

18-23 september: 
Roden Tentoonstell ing t i jdens Jaarbeurs van 
het noorden en Jaarlijkse paardenmarkt 
26 september ruilmiddag Hotel Zuiderveld, 
Wilhelminastraat 2 Begin 14 00 uur Inlich
tingen mr W Glastra Lanxlaan 16, Roden 
19 september: 
Zwol le Maandeli jkse postzegeimarkt Hotel 
Wientjes 13 30-17 00 uur Toegang ƒ0,50, 
jeugd tot 16 jaar ƒ0,25 (met verrassing) 
Inlichtingen bij de afdeling Zwolle van de 
I V Philatelica p/a A Wever, Reeesbroec-
straat 29, Zwol le Telefoon (05200) 3 26 47 
18-26 september: 
Londen Interna'tionale postzegeltentoonstel
ling Philympia 1970 Inlichtingen Walter 
House, 418-422 Strand, London, W.C 2 
28 september-3 oktober: 
Wallasey (voorstad van Liverpool) Eerste 
internationale tentoonstell ing ter wereld van 
schepen op postzegels Inlichtingen Ernst 
W Argyle, President Wal lasey Philatelic 
Society, 20 Wentworth Avenue, Wallasey, 
Cheshire 
19-20 september: 
Landau Tentoonstell ing met internationale 
deelneming in de Duitse Rang II ter ge
legenheid van het 65-jang bestaan van de 
vereniging Landau/Pfalz 1905 e V Inlich
tingen Hermann von Chossy, D-674 Landau/ 
Pfalz, Kleiner Platz 11, BRD 
23 september: 
Parijs Internationale tentoonstell ing van 
ballonpost ter gelegenheid van het eeuw
feest van de ballonpost uit het belegerde 
Parijs 
1 oktober: 
Suriname Eerste dag van uitgifte zegels 
vi j f t ig jaar Surinaamse voetbalbond, ver
kri jgbaar tot 30 september 1971 
2-5 oktober: 
Rome Nationale tentoonstel l ing Roma 70 en 
festival van de f i latel ist ische fi lm Palais du 
Congres 
3-4 oktober: 
Emden Jaarlijkse gezamenlijke Duits-Gro-
ningse tentoonstel l ing Inlichtingen mr J C 
Timmer, Hertenlaan 69, Haren 
3-4 oktober: 
Schiphol Negende dag van de Aero-Phila-
telie Wedstr i jdtentoonstel l ing leden Her
denking honderd jaar ballonpost Parijs Spe
ciale envelop, bijzonder stempel Zaterdag 
1100-1700, zondag 1000-1700 uur Inlich
tingen Nederlandse Vereniging van Aero-
philatelisten ,,De Vliegende Hollander", p/a 
F W N Hugenholtz, Anstotelesstraat 859, 
Apeldoorn 
9-11 oktober: 
Amsterdam Tentoonstell ing en viering Dag 
van de Postzegel, gezamenli jke Amsterdam
se verenigingen en de Studiegroep Frankrijk 
Hotel Casa 400, James Wattstraat 75, nabij 
Amstelstation Inlichtingen B J Hastrich, 
Leliestraat 42, Volendam Tel (02993) 3598 
9-11 oktober: 
's-Hertogenbosch Tentoonstell ing ter ge
legenheid van het veert igjarig bestaan van 
de 's-Hertogenbossche Filatelisten Vereni
ging Provinciaal Genootschap, Bethanie-
straat 4 Inlichtingen M L P G Teurlings, 
Ophoviuslaan 20 's-Hertogenbosch 

9-11 oktober: 
Maastricht iubi leumtentoonstel l ing Limphi-
lex III 
10 oktober: 
Breda Nationale ruildag voor jeugd ver

koop enveloppen 3 Dag van de Postzegel 
1970 KMT-gebouw, J F Kennedylaan In
lichtingen Postzegelvereniging Breda, af
deling Jeugd, p/a mejuffrouw M C E Leen-
ders, Valkenierslaan 53 en J Booy Jac 
Romanstraat 164, Breda 
10 oktober: 
Groningen Ruildag ter gelegenheid van de 
viering van de Dag van de Postzegel, cafe-
restaurant Het Boschhuis, Hereweg tegen
over Sterrebos Inlichtingen Philatelisten 
Vereniging Groningen, p/a J Lagaay, De 
Savornin Lohmanplem 12a, Groningen Tele
foon (050) 3 28 63 
23-25 oktober: 
's-Gravenhage Tentoonstelling ter gelegen
heid van het 25-jarig bestaan van de Ver
enigde Naties en het tienjarig bestaan van 
de postzegelverzamelaarsvereniging Ver
enigde Naties/Verenigd Europa in het Vre
despaleis Inlichtingen J P de Leeuw, Breit-
nerstraat 21, Zwijndrecht T e l ^ o o n (01850) 
2 74 97 
23 oktober-1 november: 
Freiburg (West-Duitsland) Internationale 
tentoonstell ing Postgeschiedenis en filatelie, 
in het Kongreshaus 
31 oktober: 
Hilversum Nationale ruildag, 10 00-17 00 uur 
Totohal, gemeentelijk Sportpark, naast NS-
halte Soestdijkerstraatweg Handelaren-
stands Toegang ƒ0,50 Inlichtingen Post
zegelvereniging ,,Hilversum & omstreken", 
p/a de secretaris en A H Bonefaas, Joh. Ge-
rardsweg 132, Hilversum, tel (02150) 54808. 
7 november: 
Leiden Halfjaarlijkse nationale ruildag, 
10 00-17 00 uur Kantine P Clos en Leem-
bruggen (Leithen Wolfabneken), Langegracht 
8-12, ingang achterzijde Derde Binnenvest
gracht 3 Inlichtingen afdeling Leiden I V 
Philatelica, p/a H Brinks, Van Wassenaer-
laan 34, Oegstgeest 
8 november: 
Rijssel Dag van de Aerophilatelie, lucht
posttentoonstell ing Inlichtingen J Houlteau, 
44 Pornichet, Avenue de la Mer 22 
10 november: 
Eerste dag van uitgifte Nederlandse kinder
postzegels 
16 november: 
Nederlandse Antil len Eerste dag van uit
gifte kinderpostzegels 

25 november: 
Suriname Eerste dag van uitgifte Surinaam
se kinderpostzegels, verkri jgbaar tot 31 
januari 1971 

V E I L I N G A G E N D A 
2-4 september: 
Londen Veiling Stanley Gibbons, 
Drury House, Russell Street, London 
W C 2B 5 HD 
16-19 september: 
Frankfort aan de Mam Veil ing H C 
Schwenn Bockenheimer Landstrasse 
18, Postfach 4196, 6 Frankfurt am 
Main 
19-23 Oktober: 
's-Gravenhage Veiling J L van Die-
ten, Tournooiveld 2 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

NEGENDE DAG VAN DE 
AERO-PHILATELIE 

De negende dag van de Aero-Philate-
lie wordt dit jaar georganiseerd op za
terdag en zondag 3 en 4 oktober 1970 in 
het restaurant „De Wijde Wereld" op de 
luchthaven Schiphol door de Neder-
landsche Vereeniging van Aero-Philate-
listen „De Vliegende Hollander". Ter 
herdenking van het eeuwfeest van 
de „Ballon Monte" 1870 te Parijs zullen 
belangrijke ballonpostcollecties worden 
tentoongesteld. Er komen inzendingen 
uit Noord- en Zuid-Amerika, België, 
Duitsland, Groot-Brittannië en vanzelf
sprekend Nederland. In totaal zullen 
ongeveer honderd kaders gevuld worden 
voor deze tentoonstelling. 

De speciale enveloppen welke dit jaar 
worden uitgegeven voor het speciale 
PTT-stempel staan in het teken van de 
ballonvaart. Er zijn twee soorten enve
loppen: een kabinetformaat en een eer-
stedagenvelopformaat. De enveloppen 
kosten ƒ1,— per vier stuks blanco. 
Twee gestempelde enveloppen kosten 
ƒ 1,50 per twee stuks. 

De gestempelde enveloppen worden 
na de tentoonstelling toegezonden, ter
wijl bestelde en betaalde enveloppen, 
blanco, rechtstreeks worden gezonden 
naar het adres dat op de giro sitaat ver
meld. Gaarne vermelden wat u wenst, 
kabinet- of fdc-formaat. 

Betalingen kunnen geschieden via 
postgiro: 402628 ten name van Stichting 
Tentoonstelling, „De Vliegende Hollan
der", Rotterdam. Tijdens deze twee da
gen zullen handelaren aanwezig zijn 
met vele bijzonderheden op luchtvaart
zegels en -enveloppen met stempels. 

Openingstijden van deze dagen zijn 
zaterdag: 11.00-17.00 en zondag: 10.30-
16.30 uur. Entree voor de tentoonstelling 
ƒ 0,25 per persoon. Tijdens de tentoon
stelling ook enveloppenverkoop. 

Inlichtingen: „De Vliegende Hollan
der", p.a. F. W. N. Hugenholtz, Aristote-
lesstraat 859, Apeldoorn. 

INTERNATIONALE 
FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLING 
„25 JAAR VERENIGDE NATIES" 

De tentoonstellingscommissie van de 
Internationale filatelistische tentoon
stelling „25 Jaar Verenigde Naties", 
welke op 23, 24 en 25 oktober 1970 in het 
Vredespaleis te 's-Gravenhage zal wor
den gehouden, kan de volgende nieuwe 
belangrijke mededelingen doen: 

Hoewel de tentoonstelling zoals be
kend geen wedstrijdkarakter zal heb
ben kunnen inzenders toch een beoor
deling van een uitermate bevoegde „be-
oordelingscomissie" ontvangen. In deze 
commissie hebben de volgende belang
rijke filatelistische persoonlijkheden 
zitting genomen: 
1. Dr. Detlef Schmidt te Hamburg, 
grondlegger in Europa van het verza-
melgebied „Verenigd Europa" en redac
teur van het op ons gebied toonaan
gevende Westduitse tijdschrift: „UN-E"; 

2. Ir. E. Strens te Breda, bondsjurylid; 
3. Mr. W. S. Wolff de Beer te Huizen, 
bondsjurylid; 4. J. D. van der Sloot te 
Vlaardingen, bekend verzamelaar, die 
met zijn V.N.-collecties vele hoge on
derscheidingen verwierf op tentoonstel
lingen in binnen- en buitenland; 5. C. 
Spoelman te Ridderkerk, verenigings
secretaris. 

De tentoonstellingscommissie is ervan 
overtuigd dat zowel de talrijke inzen
ders uit het buitenland als de Neder
landse inzenders zich geen deskundiger 
oordeel over hun verzamelingen kunnen 
wensen dan hen door deze commissie 
kan worden verstrekt. 

Voor de tentoonstelling werd ook een 
,,Commissie van aanbeveling" gevormd. 
Deze commissie zal worden voorgezeten 
door de heer Paul Voutsinas, directeur 
van de postadministratie der Verenigde 
Naties te Geneve. Leden van de com
missie zullen zijn onder anderen de 
heren: L. H. Tholen, voorzitter van de 
Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie en mr. P. J. 
C. Schipper, voorzitter van de Stichting 
Filatelie. 

Omtrent de ter beschikking te stellen 
tentoonstellingsenveloppen is er ook 
belangrijk nieuws. Naast het bijzondere 
poststempel, dat de Nederlandse PTT 
ter beschikking stelt, zal niet het 
gewone dagstempel van 's-Gravenhage 
worden geplaatst, maar het dagstempel 
van het postkantoor van het Vredes
paleis. Voor stukken die aangetekend 
worden zal het aantekenstrookje van 
het Vredespaleis ter beschikking staan. 

Daardoor zullen deze herinnerings
enveloppen niet alleen voor V.N.-ver
zamelaars van betekenis zijn, maar 
worden het stukken die elke Nederland
verzamelaar graag in zijn collectie zal 
opnemen. Ondanks deze wijziging blijft 
de oplage van de tentoonstellingsenve
loppen onveranderd. Wij herinneren 
nog even er aan, dat diegenen, die de 
tentoonstelling niet kunnen bezoeken, 
enveloppen kunnen bestellen door voor
uitbetaling van het verschuldigde op 
girorekeningnummer 1015555 ten name 
van de Penningmeester van de post
zegelverzamelaarsvereniging „Verenigde 
Naties/Verenigd Europa", Meloenstraat 
129 te 's-Gravenhage. 

De mogelijkheden zijn: 
1. Tentoonstellingsenvelop gefrankeerd 

met de Nederlandse herinnerings
zegel „25 Jaar Verenigde Naties", 
met tentoonstellingsstempel en dag
stempel van het Vredespaleis, ƒ 1,—. 

2. Dito met aantekening en aanteken
strookje Vredespaleis, ƒ 2,—. 

3. Dito met V.N.-zegel gefrankeerd 
(Zwitserse waardeaanduiding 50 rap
pen) afgestempeld in V.N.-postkan
toor te Geneve, ƒ 1,25. 

4. Dito met V.N.-zegels gefrankeerd 
(6 + 13 dollarcent), afgestempeld op 
het V.N.-hoofdkwartier te New York, 
ƒ2,—. 

— Wij hopen nog een vijfde — zeer 
bijzondere — mogelijkheid te kunnen 
openen. 

Voor toezending van ongeadresseerde 

enveloppen (uitsluitend mogelijk voor 
enveloppen met Nederlandse frankering) 
is extra porto verschuldigd voor ver
zending in een extra omslag. Hetzelfde 
geldt voor grotere aantallen. 

Correspondentie en verzoeken om na
dere inlichtingen gaarne richten aan de 
tentoonstellingssecretaris. 

J. Ph. DE LEEUW, A.I.J.P. 
Breitnerstraat 21 
Zwijndrecht 

ZEVENDE INTERNATIONALE 
CONFERENTIE VOOR 
JEUGDFILATELIE 
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Bijzondere envelop en speciaal stempel, 
voor de zevende internationale conferentie 
voor jeugdfilatelie van de FIP, van 29 tot 3/ 
mei in Grein In het stempel het stadswapen 
met het jaartal 1468, op de zegel het portret 
van bondspresident Franz Jonas en in het 
vignet de plaatsen van de zeven leugdcon

ferenties in een vierkant geprojecteerd op 
de kaart van Europa 

GREIN AAN DE DONAU — Nadat in 
1967 gelijktijdig met de internationale 
jeugdtentoonstelling Juventus 67 de 
zesde internationale jeugdconferentie 
van de jeugdcommissie van de Federa
tion Internationale de Philatelie door en 
in Luxemburg was verzorgd, had de 
Ring ÖS'terreichischer Philatelisten Ju
gend (RÖPHJ) ditmaal de organisatie 
van de zevende conferentie op zich ge
nomen. 

Vergeleken bij Luxemburg is het 
aantal vertegenwoordigde landen iets 
teruggelopen. Frankrijk, GrootBrittan
nië en Spanje zijn niet verschenen. 
Tsjechoslowakije, dat zelf geen afge
vaardigden kon sturen, zou vertegen
woordigd worden door Hongarije, waar
van de gedelegeerden wegens ziekte 
verstek moesten laten gaan. Bovendien 
waren de Roemenen verhinderd door de 
watersnood. Wel kwam er opnieuw een 
vertegenwoordiger van de D.D.R. en 
waren voor het eerst de SovjetUnie en 
Tunesië aanwezig. 

Vertegenwoordigers van de volgende 
veertien landen hebben aan de drie
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daagse conferentie onder voorzitter
schap van de Westduitser Hartwig Da-
nesch deelgenomen België, Bulgarije, 
Denemarken, Duitsland — West en 
Oost —, Finland, Luxemburg, Neder
land, Oostenrijk, Polen, Sovjet-Unie, 
Tunesië, Turkije en Zwitserland 

In zijn openingswoord herinnerde de 
voorzitter aan het grote succes van de 
eerste internationale postzegel-jeugd-
tentoonstelling, in 1967 in Luxemburg ge
houden Dit succes heeft echter ook zijn 
schaduwzijde Was het sinds 1959 ge
bruikelijk dat bij ledere internationale 
tentoonstelling onder FlP-patronaat een 
jeugdklasse aanwezig was, na Luxem
burg IS er geen jeugdklasse meer, zodat 
de jeugd in 1970 en in 1971 (Budapest) 
geen kans krijgt om internationaal te 
exposeren 

Met vijf referaten en twee voorstellen 
(van Roemenie en van Polen) was het 
programma van de conferentie behoor
lijk gevuld Het eigenlijk congres werd 
voorafgegaan door een officiële ont
vangst en een toespraak van de direc-
teur-geneiaal van de Oostenrijkse PTT 

Een uitvoerige discussie ontstond naar 
aanleiding van het referaat van de heer 
Danesch ,,Was gehoit eigentlich noch 
alles zui Philatelie'" Een aantal com
missies zal een en ander nader uitwer
ken, waarbij aan de nationale organisa
ties zal worden gevraagd hun oordeel te 
geven 

Een tijdelijk postkantoor met een 
gelegenheidsstempel vormde een attrac
tie, terwijl de jeugdclub van Grein een 
clubtentoonstelling van zestig kaders 
had opgesteld Deze jeugdclub bestaat 
pas sinds een jaar De vijfentwintig 
leden hadden elk een inzending ver
zorgd Natuurlijk waren er goede en 

minder goede objecten, maar het be
haalde resultaat lag gemiddeld op een 
dusdanig niveau dat menige jeugdclub 
in ons land er jaloers op zou moeten 
zijn 

Gelegenheid om over allerlei onder
werpen van gedachten wisselen was er 
des avonds Onder de vele vertrouwde 
gezichten misten we die van ing A 
Oktabec en ing K Rossy uit Tsjecho-
slowakije, die in hun land door anderen 
zijn vei vangen Doordat een van de 
Russen vloeiend Duits sprak, konden we 
van hen veel interessants vernemen Zo 
onder meer dat dit jaar m de Sovjet
unie meer dan driehonderdtachtig post
zegel-jeugdtentoonstellingen worden 
gehouden 

Om de organisatiekosten te beperken 
werden tijdens de conferentie geen af
drukken van de referaten ter beschik
king gesteld van de gedelegeerden Deze 
zullen volledig worden opgenomen in 
het verslag dat binnen drie maanden 
gereed moet zijn 

J J JONKER 

NEGENTIG JAAR VINDOBONA 
Een van de oudste filatelistenvereni-

gmgen is ongetwijfeld de Oostenrijkse 
, Philatelisten-Klub Vindobona", die op 
25 april 1880 onder de naam „Wiener 
Philatelistenklub" werd opgericht Tot 
de oprichters behoorde ook de toen 32-
jarige, later beroemd geworden verza
melaar, Philip la Renotiere von Fei ran 
(1848-1917) 

Een jaar na de oprichting kon de 84 
leden tellende vereniging van 13-20 no
vember 1880 in Wenen al haar eerste 
nationale tentoonstelling houden In 
1890 organiseerde zij samen met andere 

veienigingen, de eers'te internationale 
postzegeltentoonstelling ter wereld 
Deze expositie viel samen met het tien
jarig bestaan van de „Wiener" en het 
veertigjaiig bestaan van de postzegel in 
O&stennjk Door samengaan met een 
aantal andere clubs werd in 1902 de 
naam gewijzigd in „österreichischer 
Philatelisten-Klub Vindobona" De ver
eniging beschikt thans over een van de 
grootste filatehstische bibliotheken ter 
wereld 

Dit jaar bestaat ,,Vindobona" negentig 
laar Met een tentoonstelling (24-26 
april) in de Beethovenzaal van het 
,Palais Palffy" in Wenen is dit jubileum 

gevierd Vijfentwintig leden exposeer
den op 104 kaders vele rariteiten en 
unica De beroemde „rode Mercunus" — 
een dagbladzegel van 6 kronen uit 1851 
— ontbrak niet De tentoongestelde eo-
filatelistische brieven gingen terug tot 
het begin van de vijftiende eeuw 

„Vindobona" heeft ter gelegenheid van 
haar jubileum een „Festschrift 1880-
1970" uitgegeven Van de zeer lezens
waardige artikelen noemen wij Karl 
Kuhn over nieuwontdekte eofilatelis-
tische af Stempelingen, Hans Kolbe over 
gemengde frankering Oostenrijk 9 kr-
Lombardije 45 centes, Paul Wolf over 
de Oostenrijkse postwaardestukken uit 
de jaren 1861-1867 en gemengde fran
keringen 1850-1867 (beide overzichten 
met een aangepaste pnjsnotering) 

Er IS neg een klein aantal exemplaren 
van dit jubileumboek beschikbaar Ze 
kunnen tegen betaling van Sch 25 in
clusief porto (ongeveer ƒ 3,50) worden 
aangevraagd bij de voorzitter van „Vin
dobona' , dl Paul Wolf, Graben 27, 1010 
Wien 

E J P MULDERS 

Voor uw boekenplank 

In memoriam 
E. F. GILLISSEN 

Bestuur en leden van de Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging zijn droevig getroffen door het overlijden, 
na een ernstige ziekte, van hun erelid en oud-pen-
ningmeester, dokter Ernst Frederik Gillissen Hij werd 
47 jaar 

Fnts Gillissen is vele jaren penningmeester van de 
vereniging geweest Toen hij begin van dit jaar om 
gezondheidsredenen voor deze functie moest bedanken, 
IS hem het erelidmaatschap aangeboden 

Als bestuurslid was hij een bijzonder mens Hij wist 
altijd tot de kern van de zaken door te dringen en 
met het voorbijgaan van persoonlijke opvattingen, bij 
te dragen tot een beleid dat uitsluitend het belang van 
de veienigmg diende Wanneer ergens een kloof dreig
de te ontstaan was hij het die bereid was aan een op
lossing te werken 

Maar ook de filatelist Gillissen was een bijzonder 
mens Hij wist de schoonheid van een zegel te waar
deren, de eeiste emissie van Nederland had voor hem 
geen geheimen, ook niet de oudere emissies van België, 
waarvan hij een groot aantal fraaie exemplaren bezat 
Verder hadden de oude en nieuwe zegels van Oosten
rijk zijn bewondering 

Helaas verhinderden zijn drukke bezigheden als arts, 
later bedrijfsarts, hem zijn verzamelingen ten toon te 
stellen 

Wij zullen aan zijn nagedachtenis de beste herinne
ringen blijven bewaren H 

DE HALFRONDSTEMPELS OP DE EMISSIE 1852 NEDER
LAND / THE HALFROUND POSTMARKS ON THE FIRST 
ISSUE OF THE NETHERLANDS, door Fred. L. Reed. Uitgave 
J. L. van Dieten, Tournooiveid 2, 's-Gravenhage. Prijs / 5,—. 

Vele verzamelaars kennen deze lijst van de oudste Neder
landse veinietigingsstempels van de eerste druk van vijf jaar 
geleden En specialisten, zoals de inleider drs A M A van 
der Willigen, weten nog dat het origineel van deze lijst voor 
het eerst werd gepubliceerd door Johannes de Kruyf in het 
Mededelingenblad van „Netherlands and Colonial Philately" 
in New York Deze lijst verschilt van de vorige in zoverre 
dat nu de afstempelingen gebruikt in de posttreinen en in 
de militaire kampen zijn opgenomen en dat enkele verbete
ringen zijn aangebracht 

Heel jammer dat de Nederlandse vertaling van een stem
pel dat „duidelijk leesbaar, rechtstaand en volledig" is geen 
enkele overeenkomst meer vertoont met het Engelse ,,smack 
on the nose 

Het werkje heett negen bladzijden tekst met afbeeldingen 
en de lijst is verdeeld over zes bladzijden, met links en 
rechts in de breedte de naam van het postkantoor en daar
tussen in de rubrieken A B en C, voor verschillende stempels, 
de drie waarden en een waardering in verschillende groe 
pen 

De auteur heeft grote bewondering voor het werk van 
drs Van der Willigen, op grond van een vergelijking tussen 
diens waardebepaling in „Stempels op de emissie 1852 Ne
derland" en het prijsverloop van de verschillende stempels 
op de veilingen, in het bijzonder voor de halfrondstempels 
De heer Reed verdient op zijn beurt onze bew^ondering voor 
de pijnlijke nauwkeurigheid waarmee hij zelf te werk gaat 
Zijn verhandeling over de „kwaliteit van het stempel" is 
daarvan een schoolvoorbeeld 

A BOERMA 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur C H W Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
Rubriekredacteur P J A Varekamp, Anton Mauvelaan 4, Bussum 

BIJZONDERE POSTZEGELS 
NEDERLANDSE HARTSTICHTING 

PTT geeft van 28 juli tot en met 22 augustus 1970 drie by-
zondere postzegels uit met toeslag ten bate van de Neder
landse Hartstichting 

Doelstellingen van deze stichting zijn onder meer het stimu
leren van onderzoek naar de oorzaken van hart- en vaat
ziekten, het geven van voorlichting aan artsen, patiënten en, 
in het algemeen, het geven van adviezen en het houden van 
bevolkingsonderzoek in beperkte omvang 

De voorstelling op de zegels is een samenvattend beeld 
van de gekwetste onderdelen van het menselijk organisme 
hart en bloed Het ontwerp werd verzorgd door Marte Roling 
uit Amsterdam 

NEDERLAND 12c NBJBtlAWD 25e NEDBtLAND 45« 

alsmede „UW 

Waarden en kleuren. 
1 2 + 8 cent rood, oranje en zwart 
25 + 10 cent rood, roze en zwart 
45 + 20 cent rood, groen en zwart 

Bijzondere tekst „HARTSTICHTING" 
HART UW LEVEN" 

De prijs van de serie is / 1,20 

Technische gegevens: 
Beeldformaat 22 x 33 mm 
Zegelformaat 25 x 36 mm 
Tanding 12% 14 
Papier Zonder watermerk 
Gomming Synthetische gom 
Velindeling 10 x 10 = 100 zegels 
Druktechniek Rasterdiepdruk 
Drukkerij Joh Enschede en Zonen Grafische Inrich

ting N V, Haarlem. 

De geldigheidstermijn voor de frankering is onbepaald Bij
gaande foto werd genomen van het goedgekeurde ontwerp 

De heer G F Fischer 
uit Nieuwendam 
maakte deze 
maximumkaart voor 
de Europazegels die 
op 4 mei zijn 
verschenen 

SURINAME 
BIJZONDERE POSTZEGELS 

VEERTIG JAAR BINNENLANDSE LUCHTPOST 
Van 15 juli 1970 tot en met 14 juli 1971 geeft de postadmi-

mstratie van Suriname drie bijzondere postzegels zonder toe
slag uit ter herdenking van het feit, dat veertig jaar geleden, 
op 15 juli 1930, de eerste luchtpost in Suriname werd gevlo
gen 

40 jaar 

Op de zegels is het silhouet afgebeeld van een tweemotorig 
vliegtuig vliegend boven de plattegronden van Paramaribo 
Totness en Nieuw-Nickerie De ontwerpen werden verzorgd 
door ir A Verkuyl en ir L C Johanns, te Paramaribo 
Waarden en kleuren 
10 cent zwart, lichtblauw en donkerblauw 
20 cent zwart, geel en oranje 
25 cent zwart, lichtrood en donkerrood 

Voorts IS op elke waarde de bijzondere tekst vermeld „40 
jaar binnenlandse luchtpost" 
De prijs per serie is in Nederlandse munt ƒ 1,10 

Technische gegevens: 
Beeldformaat 24,1 x 38 mm 
Zegelformaat idem 
Tanding 12'/2 13'/. 
Papier zonder watermerk 
Gomming synthetische gom 
Velindeling 5 x 10 = 50 zegels 
Druktechniek offsöt 
Drukkerij Joh Enschede en Zonen Grafische 

Inrichting N V , Haarlem 

De geldigheidstermijn voor de frankering is onbepaald Bij
gaande foto werd genomen van de goedgekeurde ontwerpen 

EERSTE LUCHTPOST IN SURINAME 
De eerste vlucht had plaats op 17 juli 1930 van Paramaribo 

naar Nickerie met een toestel van de „Pan American Air
ways" De eerste retourvlucht van Nickene naar Paramaribo 
werd gemnnkt op 23 luli 1930 

Htéui 
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Op de te verzenden stukken werd een ontzettend groot 
stempel geplaatst, waarvoor een plaatsruimte van 8 x T'/̂  cm 
nodig was. Dit stempel bestond uit een rechthoek, waarvan 
in het midden een cirkel, die van boven en onder uitsteekt. 
In de hoeken buiten de cirkel de letters P.A.A., afkorting 
van „Pan American Airways", in een dubbele cirkelring: 
„+ EERSTE + BINNENLANDSCHE + LUCHTPOSTVER-
ZENDING+ ", binnen in de cirkel een Surinaams rivier
gezicht met twee vissers in een korjaal, waarboven een vlieg
tuig, en enderaan „PARAMARIBO + NICKERIE" met de 
woorden ,,VICE" links en „VERSA" rechts er onder. 

Het extra tuchtrecht bedroeg 12'/2 cent per 5 gram. Van 
Paramaribo zijn verzonden 2414 stuks, waarvan 557 aange
tekend. Van Nickerie 1761 stuks, waarvan 199 aange'tekend. 

MAXIMUMKAARTEN 

De maximafilist G F Fischer maakte de hierbij afgebeelde maxi-
mumkaarten van de serie Trans World Radio, die op 5 februari 1970 
werd uitgegeven door de postadministratie van de Nederlandse 
Antillen voor het vijfjarige TWR-zendstation op het eiland Bonaire 

De heer Fischer vervaardigde maximumkaarten voor de vijf paas-
weldadigheidszegels die op 25 maart 1970 door de Surinaamse 
postadministratie werden uitgegeven De vijf kaarten worden hierbij 
afgebeeld op een derde van de ware grootte 

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

ZWOLLE '70 
Het juryverslag schreef onder meer over de tendens naar 

meer specialisatie en grotere belangstelling voor poststukken 
en eofilatelie. 

In strikte zin waren er feitelijk twee, zo men wil drie, 
collecties postwaardestukken ingezonden: Dekker met brief
kaarten van Deens West-Indië, 1877-1917; Jvangean met 
Zweden 19e eeuw en Bakker Schut met Danzig (waarvan 
slechts één kader met postwaardestukken), respectievelijk 
bekroond met verzilverd brons met ereprijs, verzilverd brons 
en brons met ereprijs. Er valt nog over te zeggen dat de 
verzameling Dekker uitblonk door de verrichte studie, die in 
Kopenhagen opgemerkt en gewaardeerd werd, maar waar
voor hier geen afzonderlijke afdeling geschapen was. De bij
zondere erkenning vond de research in de ereprijs (zilver). 
De landenverzameling van Jvangean kwam daardoor in de 
verdrukking - het gebied was omvangrijker en er waren 
goede stukken aanwezig - een zegelverzameling van deze 
aard zou mijns inziens zilver verdiend hebben. 

Hier en daar waren in zegelverzamelingen mooie stukken 
te zien, zo bijvoorbeeld de proeven van Nederlandse brief
kaarten bij Veraart, Suriname bij Erfmann, Bhopal bij Een
ders, een envelop met bijfn.nkering van Mecklenburg-Schwe
rin bij De Krijff en West-Thracische enveloppen bij Van 
Wiechen. 

Op zich is het opnemen van poststukken en postwaarde
stukken door de jury positief gewaardeerd. Moest ik alles 
willen opnoemen wat ik in onderscheidene collecties zag, dan 
was deze rubriek daarvoor te klein. Wel geloof ik dat het 
opnemen van weinige stukken het de jury moeilijker maakt 
een juist oordeel te vellen tegenover hen, die dit (nog) na
laten. De deskundigheid van ieder jurylid wordt op de proef ' 
gesteld bij het nagaan wat de inzender niet bezat, of naliet j 
te laten zien, en wat toch een plaats verdiend zou hebben. 

Hachelijker wordt het wanneer wel opgenomen stukken niet 
juist beschreven staan; een briefkaartformulier is geen brief
kaart, kruisbanden zijn geen kaarten en enkele „gemakke
lijke" ongebruikte kaarten van een Engelse kolonie vermin
deren de concurrentiewaarde van een verzameling. Zo goed 
als de kwaliteit van postwaardestukken ook op één lijn dient 
te staan met de kwaliteit van zegels en afstempelingen, die 
getoond worden. Blijven werken en naar vervanging streven 
is een beter advies dan een vitterige opmerking achteraf. 

De tendens die de jury signaleerde doet ons hopen dat 
Rotterdam '71 en Postmerken daarna (Utrecht) deze nog dui
delijker zullen laten zien. Een stoot in deze richting kon 
tilatelistisch Nederland internationaal gezien best gebruiken. 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 
De heer W. Rouwenhorst leverde in „Die Ganzsache" 1970/ 

1-2 een bijdrage over de postwaardestukken met opdruk 
UNTEA. 

DUITSE DRUKWERKKAARTEN 
De heer F. A. Beijer meldt in ,,Die Ganzsache" 1970/ 1-2 een 

kaart, die op 16 september 1869 uit Remscheid naar Leipzig 
verzonden werd. Uit de frankering met een zegel van 1/3 
groschen blijkt dat deze drukwerkkaart aan het kruisband
tarief voldeed. De auteur vraagt opgave en bewijsexempla-
ren van dit soort drukwerkkaarten van vóór de verschijning 
van de eerste briefkaart. 
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POSTSCHEINE EN DEPESCHEN-UMSCHLÄGE 
Onlangs kreeg ik de nieuwe, vierde en herziene druk van 

het boek van H. Grobe, Altdeutschland, Spezialkatalog und 
Handbuch (Hannover 1968) in handen. Het werd, voorzover 
ik me herinner, nog niet eerder in het Maandblad gemeld. 
Vergeleken met de Neuer Ganzsachen Katalog en de Michel-
Deutschland Spezial-Katalog geeft dit handboek vooral in
formatie over de afstempelingen. Het is rijk geïllustreerd. 
Bovendien is de netto-waardebepaling (van 1968) uit de prak
tijk van een erkend veilingmeester opgenomen. Zowel post
zegels als postwaardestukken worden behandeld. 

Voor liefhebbers wordt de waarde van dit boek wel bepaald 
door het tweetal bijlagen. Dr. H. Pieper bewerkte opnieuw 
de Depeschen-Umschläge (32 bladzijden met veel illustraties) 
en professor Weidlich bewerkte de Altdeutsche Postscheine 
(21 bladzijden met veel illustraties). Verzamelgebieden die 
bij de oosterburen populair aan het worden zijn bij alle 
schaarste van dit oude materiaal. 

GROOT-BRITTANNIË 
De heer F. A. Beyer komt er toe in „Die Ganzsache" 1970/ 

1-2 een opstelling te geven van de enveloppen met beeltenis 
van koningin Elizabeth II, nu er „definitieve" verschenen 
zijn. Deze melden 'wij het laatst, maar bij de muntverande-
ring in een tiendelig stelsel verschijnen er ongetwjfeld weer 
,,definitieve", en misschien in de overgangstijd (zoals bij
voorbeeld in Nieuw-Zeeland gebeurde) ook provisorische. 
Wij zagen niet alles wat Beyer meldt en menen er enkele 
stukken aan te hebben toegevoegd: 
Enveloppen: 

3 d, Elizabeth II, type Tudorroos, violet. Verscheen in 1957 
op lichtblauw papier, 120 x 93 mm en in 1960 op geelachtig 
papier 162 x 114 mm. Na de portoverhoging verscheen in 
hetzelfde type een 4 d, blauw (tinten), eveneens op lichtblauw 
papier 120 x 93 en op geelachtig papier 162 x 114 mm. Beyer 
meldt een 4 d donkerbruin in hetzelfde type op lichtblauw 
papier in het formaat 146 x 95 mm. 

In 1968 verscheen in verband met de invoering van de 
First class mail een bijdruk in lichtblauwe dubbelcirkel 
,,Postage/ld/Extra" bij 4 d donkerbruin, links en rechts een 
luminescerende strook (28 x 2 mm). Beyer meldt 146 x 95 mm. 
Die zag ik niet. Wel het formaat 235 x 120 mm. 

In 1969 verscheen een 4 d, voor second class mail, rood met 
een luminescerende strook van 28 x 2 mm rechts, formaat 
146 X 95 mm. In 1970 kwam een dikkere luminescerende 
strook 28 X 4 mm. Van de laatste zag ik ook het formaat 235 x 
120 mm. 

In 1969 verscheen ook voor de first class mail een bijdruk 
van een lichtblauwe dubbelcirkel „Postage/ld/Extra" bij de 
4 d, donkerblauw, met twee dikke luminescerende stroken 
van 28 X 4 mm. Beyer meldt 146 x 95 mm. Ik zag ook 235 x 
120 mm. 

In 1970 verscheen een achtkantige stempel met koningin 
Elizabeth in droogstempel: 
4 d roodoranje, luminescerende strook rechts 28 x 4 mm, 
146 X 95 mm (second class); 
5 d donkerblauw, luminescerende strook rechts 28 x 4 mm, 
146 x 95 mm (first class) (afbeelding). 

Enveloppen voor aangetekende zendingen: 
3/4, Elizabeth, Tudorroos, grijs met bijdruk van dubbelcirkel 
in blauw met „Minimum extra postage/1 d". Formaten G. H 
en K (afbeelding). 

3/5, achtkantig, donkergrijs. Formaten G, H en K. De ver
koopprijs aan het loket bedraagt respectievelijk 3/8, 3/9 en 4/-. 

Postbladen (Waardestempel als postzegels): 
4 d donkerbruin, rechts luminescerende strook 25 x 2 mm 
4 d rood, rechts luminescerende strook 25 x 4 mm 
5 d blauw met links en rechts luminescerende stroken van 
25 x 4 mm. Deze soort bestaat in boekdruk en helderder, 
scherper fotodruk. 

L E T T E E CARD O 
o. 5u ra 

Ta open tt*«ar off the td^re at the perfor«tio« 

Briefkaarten (waardestempel als postzegels): 
4 d donkerbruin 
4 + 4 rood (met papiertoeslag van -/2). 

BRITSE ANTWOORDCOUPONS 
H. Hoffmann levert een artikel over „Neue Antwortscheine 

für das Commonwealth". Wij hebben daarover al bericht. 
Maar ,,Die Ganzsache" vermeldt een blad „The Reply Coupon 
Collector". Ook een terrein dat meer in de belangstelling 
is gekomen. 

ISRAËL 
A. Steichele meldt in „Die Ganzsache" 1970/ 1-2 de aan

getekende gerechtelijke oproepingen (civiele en militaire 
zaken), die via de post, met dienstzegel gesloten, aangetekend 
aan de betrokkene worden uitgereikt. 

KANAALEILANDEN 
Britse enveloppen voor aangetekende zendingen van 3/5 

werden bijgedrukt met Jersey Channel Islands. Aan de ach
terzijde werd in plaats van Inland gedrukt: United Kingdom 
and Channel Islands. 

Bailiwick, Guernsey, aerogram 9 d 
Jersey, aerogram 9 d 

LIECHTENSTEIN 
Bij de „Postwertzeichenstelle der Fürstlichen Regierung" 

te Vaduz zijn, naar me bleek, uitverkocht geraakt de brief
kaarten van 10 rappen, de boekjes met elf verschillende, ge-
illustreerde kaarten van 10 rappen en de 10 + 10 rappen. 

Momenteel zijn daar verkrijgbaar briefkaarten van 20 rap
pen, boekjes met elf verschillende, geïllustreerde kaarten van 
20 rappen en 20 + 20 rappen. (Drukmerk: Courvoisier 1967). 
Verder zijn verkrijgbaar briefkaarten van 30 en 30 + 30 rap
pen (drukmerk: Courvoisier 1965). 

NIEUW-ZEELAND 
Het kruisbandje 2'/2 cents, Elizabeth II naar rechts, rood, 

verscheen nu op kanariegeel papier. 
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ZWITSERLAND 
De briefkaart van 30 rappen, cijfer, rood is in een andere 

uitvoering verschenen De scheidingslijn staat 8'/2 cm van de 
linkerzijde in plaats van 9 cm De adreslijnen zijn 71 in plaats 
van 76 mm geworden De vierde ddreslijn is thans onderbro
ker voor plaatsing van het postgetal voor de plaatsnaam Dat 
rechtse gedeelte is onderstreept Die streep is nu 53 in plaats 
van 76 mm lang De afstand tussen de vierde en vijfde adres-
lijn werd 11 in plaats van 8 mm POSTKARTE enzovoort in 
schreefloze kapitalen werd vervangen door normaal type 
onderkast met kapitalen 

U.P.S.S. 
Uit het financieel verslag van de United Postal Stationery 

Society over 1969 blijkt dat deze vereniging — groeiend en 
bloeiend — eens per jaar een veiling van schenkingen aan de 
vereniging houdt, die ongeveer ƒ7500,— opbracht, bijna even
veel als de leden aan contributie bijdragen 

In beweikmg is een lijst van vooraf gestempelde briefkaar
ten van de U S A Inlichtingen bij Steve Pavlina, 208 Alle
gheny Avenue, Cheswick, Pa 15024 

Bijna persklaar is een nieuwe catalogus van Amerikaanse 
briefkaarten en die van de Kanaalzone, in bewerking geno
men wordt een nieuwe catalogus van de postwaardestukken 
van de Philippinen, Cuba, Puerto Rico en Hawaii 

Amateur-artikelenschrijvers 
De redacteur van de New Mexico Philatelist, C E Foster 

heeft een gidsje voor verzamelaars geschreven om hen aan te 
moedigen mededelingen te doen en artikeltjes te schrijven 
onder de titel „A Guide for Amateur Writers" (12 bladzijden) 
Gratis uitgave van de New Mexico Philatelic Association Het 
adres van C E Foster is, 317-D 15th Street N W , Albuquer
que NM 87104 

LUCHTPOST 
Rubriekredacteur R Tocria, Archimedesplantsoen 9hs, Amsterdam-O 

NEDERLAND 
Lufthansa 

Post verzenden uit het buitenland met Duitse Lufthansa-
vluchten wordt door de vereniging ILA voorzien van een 
speciaal stempel, aangezien de Duitse posterijen het speciale 
vluchtstempel alleen plaatsen op Duitse post DU in tegen
stelling met de Nederlandse posterijen die buitenlandse post, 
verzonden met een eerste of speciale vlucht vanuit Nederland, 
wel voorzien van het speciale poststempel wanneer dit voor 
die vlucht in gebruik is Zo is bijvoorbeeld post verzonden 
vanuit Nederland met de eerste Lufthansavlucht Frankfurt-
Munchen-Damaskus op 6 januari 1970 voorzien van een 
speciaal violet stempel Anschluss-post/zum/Lufthansa-Erst-
flug / LH 612 6 1 70'Frankfurt-Munchen-/Damaskus De post 
werd voorzien van een aankomststempel van 7 januari 1970 

Luxair 
De vlucht van Luxair van Luxemburg via Brussel naar 

Amsterdam leverde in Luxemburg een speciaal stempel op 
met als tekst VOL INAUGURAL LUXEMBOURG-BRUXEL-
LES-AMSTERDAM/PAR LUXAIR/ afbeelding vliegtuig/1-4-
70/LUXEMBOURG De stukken dragen het aankomststempel 
van Amsteidam van dezelfde dag 

Ook de stukken naar Brussel geadresseerd zijn abusieve
lijk te Amsterdam aangeleverd en dezelfde dag nog naar 
Brussel gezonden Of dit alleen het geval was met verzame-
laarspost dan wel met gewone post is met na te gaan 

Iberia 
De Spaanse luchtvaartmaatschappij opende op 5 april 1970 

een dienst van Amsterdam via Malaga naar Tenerife op de 
Kanarische eilanden De verzonden stukken zijn voorzien van 
een speciaal maatschappijstempel dubbelring AMSTERDAM
MALAGA - TENERIFE / IBERIA / VUELO / INAUGURAL / 
5 APRIL 1970 / afbeelding vliegtuig De stukken zijn voorzien 
van een aankomststempel van 7 april 1970 

KLM 
Ook de KLM heeft aan het begin van het seizoen nieuwe 

activiteiten ontplooid Zoals reeds eerder gesignaleerd is alle 
fantasie voor de speciale luchtpoststempels zoek en zijn de 
geëigende modellen gebruikt bij de volgende vluchten 5 april 
1970 eerste vlucht naar Barbados met als tekst 5 APRIL 1970 

afbeelding vliegtuig ' OPENINGSVLUCHT / AMSTERDAM-
BRIDGETOWN (BARBADOS) Aankomststempel 6 april 1970 

Volgens gegevens van de Aerophilatehst werden op de 
volgende trajecten post vervoerd Amsterdam-Barbados on
geveer 8500 stuks, op de retourvlucht 600, Curagao-Barbados 
500, Madrid-Barbados 450 retour idem 

Op 15 april 1970 maakte de KLM haar lang verwachte 
eerste vlucht naar Chicago De stukken (ongeveer 9000 stuks) 
dragen het speciale stempel met als tekst 15 APRIL 1970 / 
afbeelding / OPENINGSVLUCHT AMSTERDAM-CHICAGO 
aankomststempel van dezelfde dag De retourpost werd voor
zien van een speciaal maatschappijstempel met als tekst 
INAUGURAL FLIGHT / embleem KLM Royal Dutch Air
lines / Chicago / to Amsterdam / afbeelding vliegtuig en, 
zoals gebruikelijk, in Amerika in verschillende kleuren groen 
voor de stad Chicago en paars violet voor het vliegveld Aan
komststempel 16 april 1970 

CSA 
De Tjechische luchtvaartmaatschappij nam Amsterdam als 

halte op in haar nieuwe lijn Bratislava-Praag via Amster
dam naar New York De post werd zowel te Bratislava als 
te Praag voorzien van een speciaal stempel van gelijke tekst, 
alleen de plaatsnaam werd gewijzigd en bij de post van 
Praag werd de naam Bratislava in de tekst weggelaten 

De tekst luidt Bratislava ' 7 5 1970 / CSA II 62-Jet / afbeel
ding vliegtuig / OK 600 / PRVINI LET-PREMIER VOL / Bra
tislava - Praha - Amsterdam - New York De post werd te 
Amsterdam afgestempeld op 7 mei 1970 Sommige stukken 
dragen nog een maatschappijstempel De stukken vanuit 
Amsterdam naar Praag dragen alleen een maatschappijstem
pel met als tekst POTVRZENI PRVIHO LETU LINKY OK / 
afbeelding vhegtuig / CSA / 601 JET I 62 7-8-5-1970 / New 
York - Amsterdam - Praha - Bratislava Aankomststempel 
8 mei 1970 

Jubileumvlucht Amsterdam-Londen 
Gezien het feit dat op 5 juli 1970 het vijftig jaar geleden 

was dat voor het eerst luchtpost verzonden werd (Amster
dam-Londen), is een speciaal luchtpostverzending op 6 juli 
(omdat dit jaar 5 juli op een zondag valt) van Amsterdam 
naar Londen gezonden, voorzien van een officieel speciaal 
stempel Aangezien de Britse posterijen weigeren filatelis-
tische post te behandelen wordi de verzamelaars aangeraden 
geen post naar „Poste Restante" te zenden maar naar het 
Britse kantoor van de KLM 

Eveneens ter gelegenheid van bovenstaand feit werd van 
6 juli tot en met 2 augustus in Amsterdam - Rotterdam - Den 
Haag en Utrecht de normale post op de hoofdpostkantoren 
aldaar voorzien van een speciale vlag in de stempelmachines 
met als tekst 1920 5 JULI 1970 / 50 jaar Luchtpost / PTT KLM 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
De ALM (Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij) vloog op 

4 mei 1970 voor het eerst naar San Juan De stukken zijn 
afgestempeld met een blauw dubbelringstempel met als tekst 
FIRST FLIGHT / CUR-SJU 4-5-70 / sterretjes / ALM / LM-
205 De stukken dragen geen aankomststempel 

BELGIË 

Ter gelegenheid van een tentoonstelling zestig jaar lucht
vaart in Antwerpen werd op 18 en 19 april 1970 een speciaal 
stempel gebruikt (afbeelding) Op 14 juni is een internatio
naal luchtvaartmeeting gehouden op het militaire vliegveld 
te Werl De post is aldaar voorzien van een speciaal stempel 
(afbeelding) 
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WESTDUITSLAND 
De Lufthansa heeft bij het begin van het seizoen haar 

vleugels weer verder uitgespreid. De post vervoerd op deze 
vluchten werden voorzien van een speciaal stempel van het 
gewone model. Ik zou hier willen noemen: 1 april Hamburg
Gothenburg LH 214, met aankomststempel 1.4.1970, Op 2 april 
FrankfurtSofia LH 198 met aankomststempel 2.4.1970. Op 
4 april FrankfurtMerida (Mexico) LH 472, aankomststempel 
4.4.1970. Op 24 april FrankfurtMauritius LH 590, aankomst
stempel 25.4.1970 en op 26 april FrankfurtNew York LH 404 
met de Boeing 747, aankomststempel 26.4.1970. 

OOSTDUITSLAND 
Interflug vlucht van Dresden naar Moskou op 4 mei met 

speciaal stempel. Tekst: DRESDEN 24 / 8024 / afbeelding vlieg
tuig / INTERFLUG / DRESDEN  MOSKAU / 4.5.1970 met 
rood aankomststempel van 5.5.1970. 

GROOTBRITTANNIË 
De BOAC opende op 2 juni een transsiberische dienst van 

Londen via Moskou naar Tokyo; de retourvlucht werd ge
maakt op 3 .iuni 1970. Zoals gebruikelijk bij de Britse poste
rijen werd er geen speciaal stempel verstrekt. 

LUXEMBURG 
Op 22 maart 1970 opende de LUXAIR de eerste vlucht naar 

Malaga en op 2 mei 1970 naar Tunis. Beide vluchten hebben 
een gelijk speciaal stempel alleen aangepast aan de plaats
naam. Het stempel draagt als tekst: VOL INAUGURAL 
LUXEMBOURG  MALAGA respectievelijk TUNIS / par 
Luxair / Caravelle / afbeelding vliegtuig / datum / LUXEM
BOURG. Respectievelijke aankomststempels 26 maart 1970 
en 2 mei 1970. 

OOSTENRIJK 
Bij de eerste vlucht van Alitalia verleenden de Oostenrijkse 

posterijen een speciaal stempel voor de retourvlucht. Een 
rondstempel met als tekst ERSTFLUG WIEN  ROM  der 
ALITALIA MIT DC9 / afbeelding vliegtuig ALITALIA / 
Italy's World Airline / 1150 WIEN / 2. April 1970, aankomst
stempel 2 april 1970. 

Voor de eerste SASvlucht werd te Wenen een vierkant 
stempel gebruikt met als tekst DC8 ERSTFLUG / afbeelding 
vliegtuig / SAS / 1150 WIEN 7. APRIL 1970 / WIEN  ISTAN
BUL  BEIRUT  DAMASKUS met aankomststempel 8.4.1970. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Ook hier met het nieuwe seizoen vele activiteiten. 
Op 5 april 1970 opening van de CSAlijn PraagLuxem

burgBrussel en 7 april 1970 PraagKuala Lumpur. Bij de 
laatste vlucht is Nederlandse meeloperspost bekend. Beide 
vluchten dragen geen officieel speciaal stempel maar een 
comité of maatschappijstempel. 

Op 3 mei 1970 eerste CSAvlucht PraagTunis, ook zonder 
officieel stempel. 

Op 7 mei 1970 de eerder vermelde vlucht (onder Nederland) 
van PraagAmsterdam naar New York, met speciaal officieel 
stempel. Op 4 mei 1970 de eerste CSAvlucht van Praag via 
Montreal naar New York, waarbij wederom een speciaal 
stempel gebruikt werd van hetzelfde type als PraagAmster
damNew York. Aankomststempel Montreal 4 mei 1970. Air 
Canada opende op 2 mei 1970 een dienst van Praag via 
Brussel naar Montreal en Toronto. De stukken dragen een 
speciaal maatschappijstempel in het blauw voor Toronto en 
in het rood voor Montreal. De tekst luidt: afbeelding vlieg
tuig / AC 851 DC8 / AIR CANADA embleem Air Canada / 
FIRST FLIGHT / 2.5.1970 / PRAHA  BRUXELLES  MON
TREAL  TORONTO. 

Ter gelegenheid van een postzegeltentoonstelling te Lipnik 
nad Becvou is een speciale helikoptervlucht gemaakt waarbij 
de post voorzien werd van een speciaal blauw stempel met 
als tekst LIPNIK nad BECVOU  PRAHA / Prepravit Vrtul
nikem / 30.4.1970 / afbeelding helikopter / VRTULNIK C.4. 
De post werd te Praag op dezelfde dag afgestempeld. 

VERENIGDE STATEN 
De Nationalistischchinese luchtvaartmaatschappij China 

Airlines opende op 2 februari 1970 een dienst van San Fran
cisco naar Taipei, waarbij de post voorzien werd van een 
speciaal stempel afbeeldend een landkaartje en de „Golden 
Gatebrug" te San Francisco met tekst TAIPEI SAN FRAN
CISCO / CAI / CHINA AIRLINES / INAUGURAL SERVICE, 
aankomststempel op 4.2.1970. 

BRITISH AIRWAYS 
Deze maatschappij heeft in mei een lijst gepubliceerd voor 

verzamelaars van beschikbare stukken. Diegenen die zich 
hiervoor interesseren kunnen de lijst aanvragen bij de British 
European Airways Cargo Group HQ Cargocentre Europe 
Heathrow AirportLondon POB 99 HOUNSLOW, Mddx., 
onder referte aan First Flight List TFA 4060.9520. 

STEMPELS 
Rubriekredacteur: Drs A. M A. van der Willigen, 

Loan van Poot 194, 'sGravenhage 2023 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Ter gelegenheid van het van 25 tot en met 30 mei gehou

den congres ,,Citizen and City in the year 2000" werd in „De 
Doelen" te Rotterdam een bijzonder poststempel op de zegels 
afgedrukt, gecombineerd met een gewoon dagtekeningstempel 
(ernaast) RotterdamDe Doelen. 

In de maand juni waren in het Congresgebouw te 'sGra
venhage niet minder dan drie speciale poststempels in het 
bij postkantoor aldaar in gebruik en wel ter gelegenheid van: 
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The Hague June 14 1970 i 
Xlith Congress International 
Road Transport Union 

^ ^ l ^ - c . . 

VL 39 

1. het „Xlith Congress International Road Transport Union" 
van 1 tot en met 4 juni; 

2. het ,,ABVA Congres 1970" (Algemene Bond van Ambte
naren) van 10 tot en met 12 juni; 

3. het „World Food Congress' van 16 tot en met 30 juni. 
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In het bijpostkantoor Amsterdam-Congrescentrum werd 
voorts nog van 24 tot en met 26 juni een bijzonder stempel 
gebruikt voor het aldaar gehouden „Congres International 
d'Esthétique et de Cosmetologie" (Internationaal congres voor 
de schoonheidsleer en de schoonheidsmiddelen). 

MACHINESTEMPELS 
Sinds begin juni zijn te Dordrecht en Zeist Klüssendorf-

stempelmachines, voorlopig met 6 golf lijnen als stempel vlag, 
in gebruik. 

Tijdelijk gebruikte stempelvlaggen waren of zijn opgeno
men in de stempelmachines van de volgende postkantoren: 
1. Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht van 

1 tot en met 29 juni met tekst: FAO-embleem en „WE
RELD VOEDSELCONGRES 16-30 juni 1970"; ' 

2. Goes en Middelburg van 1 juni tot en met 23 augustus 
met de (al van vorige jaren bekende) tekst ZEELAND-
BRUG 5 KM; 

3. Heerlen van 15 juni tot en met 9 augustus met de afbeel
ding van een pauk en tekst WERELD MUZIEK CON
COURS Kerkrade 17 juli - 9 aug. 1970; 

4. Leiden van 3 juli tot en met 27 augustus met tekst: ,.Her
denking 350 jaar pilgrim fathers Leiden (1609-1620)". In de 
dienstorder is vermeld „2 exemplaren", waarmede wordt 
bedoeld dat deze vlag zowel in de Universal- als in de 
Klüssendorfmachine te Leiden wordt gebruikt (laatstge
noemde machine stempelt uitsluitend de post afkomstig 
uit de brievenbussen voor stadspost. 

5. Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht van 
6 juli tot en met 2 augustus met tekst „1920 5 juli 1970 
50 jaar luchtpost PTT - KLM". 

Verzamelaars, die stempels willen aanvragen kunnen daar
toe voldoende gefrankeerde en geadresseerde stukken in een 
gefrankeerde omslag tijdig aan de betreffende postdirecteuren 
toezenden met vermelding op de omslag ,,Stempeling met 
stempelvlag . . . " (in te vullen korte naam van de vlag), waar
na de stukken aan geadresseerden zullen worden toegezonden. 

TYPENRADERSTEMPELS 
Wij danken de heer A. Ceelen, secretaris van de Eindhoven-

se Aero Club voor onderstaand bericht, dat vermoedelijk ver
band houdt met de in het vorige nummer gemelde tijdelijke 
sluiting van het interne postagentschap Eindhoven-Vliegbasis 
Welschap (geopend 5 januari 1970 en tijdelijk gesloten 25 
maart 1970): 

„Vanouds heet het vliegveld van Eindhoven ,,Welschap" en 
wij zweefvliegers zeggen ook nooit anders. Maar op dit oude 
vliegveld Welschap is sinds jaren de „Vliegbasis Eindhoven" 
gevestigd. PTT maakte de vergissing door in het officiële 
rondstempel te vermelden: Eindhoven-Vliegbasis Welschap. 
Het is óf Welschap (maar die naam bestaat officieel niet 
meer) óf Vliegbasis Emdhoven; de Vliegbasis Welschap be
staat niet." 

Wij danken voorts de heer Bert Brante te Sieenv/ijkerwold 
voor zijn mededeling, dat voor het op 1 juni 1970 geopende 
postagentschap Tuk (zie vorig nummer), op genoemde datum 
nog slechts een rubber langstempel POSTAGENTSCHAP 
TUK'STEENWIJK beschikbaar was, maar dat men overigens 
er met een gewoon rond dagtekeningstempel Steenwijk 2 
stempelde. 

28.4.70 Gevestigd: stadspostagentschap Eindhoven-Bijenkorf. 
1.5.70 Gevestigd: bijpostkantoor Rotterdam-Luchthaven 

Zestienhoven. 
1.6.70 Naamswijzigingen: Postagentschap Capelle aan den 

IJssel-Oost werd Capelle aan den IJssel-Schenkel. 
Noordwijk-Binnen werd Noordwijk en Noordwijk aan 
Zee werd Noordwijk-Abraham van Royenstraat. 
Opgeheven: postagentschap Delft-Papsouwselaan. 
Gevestigd: stadspostagentschappen Amsterdam-Ribes-
straat en Amsterdam-Stadionweg, Gouda-Tollensstraat 
en Heerlen-Anjelierstraat. Plattelandpostagentschap 
Zuidlaren-Schipborgerweg. 
Postagentschap Amsterdam-Buikslotermeer werd ver
vangen door een bij postkantoor. 

8.6.70 Het bijpostkantoor Vlaardingen-Sperwerlaan werd 
vervangen door het bij postkantoor Vlaardingen-De 
Loper. 

1.7.70 Naamswijziging: Hulppostkantoor Helden-Panningen 
werd Panningen en Helden (Dorp) werd Helden. 
Gevestigd: Stadspostagentschap Zevenaar-Van Olden-
barneveldtlaan. 

BELGIË 
Rubriekredacteur: L. C. Mademan, A l f . Schneiderlasn 61 , 

B. 2100 Deurne C, België 

CULTURELE REEKS 1970 
Dit jaar viel de keuze op toeristische onderwerpen voor 

het illustreren van de culturele reeks. De liefdadigheids-
vignetten, uitgevoerd in het gecombineerde diepdruk-hélio-
gravure procédé verschenen in voorverkoop op 30 mei 1970. 

Er waren zes plaatsen waar de voorverkoop doorging. In 
alfabetische orde waren het: Antwerpen - De Pinte - Fon-
taine/l'Evêque - Genk - Luik - Virton. 

Jaarlijks wat minder zegels en een beetje meer inspiratie 
zou onze postzegelindustrie, wat het nu tenslotte geworden 
is met die uitgifte aan de lopende band, heel wat meer in 
aanzien doen stijgen. 

Inderdaad werd voor de laagste waarde 1,50 frank + 
50 centiemen omzeggens een vergroot spiegelbeeld van het ze
geltje BOKRIJK (nr. 1464) dat in 1968 verscheen als onder
werp verkozen. Op de 3,50 frank + 1,50 frank krijgen wij de 
Posthoeve te Courcelles afgebeeld. Een Gallo-Romeins bas-
relief waarop een maaimachine, door de Galliërs gebruikt in 
de eerste eeuw, uitgehouwen is, maakt het onderwerp uit van 
de zegel in de waarde van 7 frank + 3 frank. 

Op de laatste waarde dezer reeks, de 9 frank + 4 frank is 
een der talrijke beeldhouwwerken in het Middelheim te 
Antwerpen afgebeeld. 

De tekeningen voor deze vignetten werden door Verbaere 
uitgewerkt, en de gravure werd respectievelijk door Spinoy, 
Janssens, Leclercqz en Decuyper verzorgd. 

Waarom de laatste waarde in 9 frank uitgegeven werd is 
voor velen een puzzel, daar er geen enkel posttarief dit 
bedrag voorschrijft. Gelukkig werd voor ieder der vignetten 
de toeslag juist onder de vijftig percent gehouden. 

PHILATELIC CLUB VAN BELGIË 
Sinds begin van het jaar wordt de functie van Algemeen 

Directeur dezer onderneming waargenomen door de heer 
G. Blumental die de heer Van Bierbeek hierdoor opvolgt. 

Een van de bpecidliteiten dezer organisatie is het creëren 
en/of het aan de m^n biengen van met-postale documenten. 
Een voorbeeld daarvan is een blaadje door hen uitgegeven 
in 1969 als hulde aan de parachutisten van Bastenaken en 
aan de maanlanders. Voor de leden wordt dit gewrocht vol
gens hun periodiek nr. 252 aan de prijs van 100 frank aan
geboden, maar a!s ge het wenst als luxe oplage op groene 
achtergrond, dan kunt u dit bekomen aan de spotprijs van 
200 frank. En dan maar met de beginnelingen, onwetenden 
of naïevelingen sollen dat hot een pret heeft 

BRIEF UIT LONDEN 

DE PHYLIMPIA-POSTZEGELS 

Philympia 1970 

1840 ttrsl engraved issue 

MQ 
Philympia 1970 S 

1855 fifst surface printed issue 

De drie bijzondere postzegels die ter gelegenheid van de 
internationale tentoonstelling in Londen verschijnen zijn op 
het aloude thema ,,postzegel op postzegel" gebaseerd. 
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De waarde van 5 d. toont de „Penny blackj" in de kleuren 
zwart, grijs en bruin met als boekletters „P" en „L" als af
korting van de naam van de tentoonstelling. De waarde van 
9 d. heeft de zegel van 1 shilling van 1847 als afbeelding 
terwijl de 1 s. 6 d. de vier pence karmijn van 1855 krijgt af
gebeeld. 

Drie druktechnieken van de postzegels met beeltenis van 
koningin Victoria. De zegels worden gedrukt door Harrison 
and Sons Ltd. in fotogravure, vellen van 120 zegels, tanding 
15 X 14. 

Voor verzamelaars op het vasteland zal het opvallen, dat 
er geen toeslag op deze zegels is en dat de verkoop ook niet 
gebonden is aan een toegangsbiljet voor de tentoonstelling. 
Philympia moet het zonder de steun van de posterijen stellen, 
terwijl de winst van de verkoop van de zegels voor ver
zamelaars, die ze meestal ongebruikt in de collecties op
nemen, geheel voor de postdienst is. 

Op 6 juni kwam de briefkaart met zegelbeeld van 4 d. in 
de nieuwe rode kleur uit; vroeger was dit sepia. De kaarten 
zijn verkrijgbaar bij het Filatelistisch bureau in Edinburgh 
en bij de filatelieloketten; ze komen aan alle postkantoren 
in de verkoop zodra de oude voorraad is uitverkocht. 

DE GIBBONSCATALOGI 
De bekende delen 2 (Europa en koloniën) en 3 (Amerika, 

Azië en Afrika) van Stanley Gibbons zullen niet meer ver
schijnen. In de plaats daarvan komen catalogi van landen of 
landengroepen zodat die van populaire gebieden meer zullen 
verschijnen dan afzonderlijke catalogi van minder verzamelde 
gebieden. Dit najaar komen uit Frankrijk, Duitsland en 
koloniën, Scandinavië, Italië, Zwitserland, Beneluxlanden, 
Israël, Japan en de Verenigde Staten. 
Londen, 1 juli 1970. 

CHRISTIAN HOUSTON A.I.J.P. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur: 

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

Bovensteweg 6, Mook 

De vijfentwintigste verjaardag van de ondertekening van 
het Handvest der Verenigde Naties wordt herdacht met de 
uitgifte van drie postzegels: 6 c (2.400.000); 13 c (2.000.000) en 
25 c (2.000.000) en met een blokje (2.250.000). De assistent 
secretarisgeneraal van het bureau algemene diensten 
(David B. Vaughan) brengt ter kennis dat op uitnodiging 
van de burgemeester van San Francisco (Joseph L. Alioto) ter 
gelegenheid van deze verjaardag eerstedagenveloppen zullen 
worden afgestempeld op het hoofdkwartier te New York en 
te San Francisco. 

Een overeenkomst tussen de Verenigde Naties en de Ameri
kaanse regering staat toe het gebruik van VNzegels binnen 
de grenzen van het hoofdkwartier te New York. 

Voor de eerste keer werd een uitzondering gemaakt op 
26 juni 1965 voor de 20e verjaardag. Bij die gelegenheid werd 
door de Amerikaanse regering de overeenkomst aangevuld 
zodanig, dat op die éne dag slechts het district van hei hoofd
kwartier tevens zou omvatten dat van höt Amerikaanse 
bureau van San Francisco, zulks alleen voor de eerstedag
afstempeling van de herinneringszegel, op die dag uitgegeven. 
Eenzelfde gunst wordt thans verleend op 26 juni 1970. 

San Francisco is de stad, waar het Handvest 25 jaar geleden 
werd ondertekend. 

De zegels en het souvenirblad, uitgegeven onder het motto 
„Vrede en vooruitgang" worden in fotogravure gedrukt bij 
Courvoisier S.A. in Zwitserland. De 6 c (rood, blauw en goud) 
en de 13 c (blauw, groen, rood en goud) zijn getekend door 
Courvoisier; de 25 c (blauw en goud) is ontworpen door de 
Deen Ole Hamann. Het 44 c blokje (rood, blauw, goud 
en groen) bevat de drie zegels en is ontworpen door de Deen 
Olav S. Mathiesen. 
Aantallen eerstedagafstempelingen: 
Peace Through International Law: 439.324; 
10 c airmail: 132.686; 
Labour and Development: 514.155; 

UN/Geneva definitieve (acht) zegels: 607.578; 
Tunisian Mosaic: 612.981. 

De 6 c „Peace Through International Law" was op 31 maart 
1970 uitverkocht. 

 :55S55 :5S»€»ö» . . 7 ■ C  . ^ S Ä ^  ^ ' ^  J 

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

Speciale datumstempels is in gebruik gewees in tydelike poskantore 
op Pinetown van 19 Julie 1970 vir die Nasionale saamtrek van die 
Padvinders van SuidAfrika op West mead, Pinetown en in Kaap
stad van 38 Julie by die Universiteit van Kaapstad waar 'n Simpo
sium onder beskerming van die Internasionale Unie van Geologiese 
Wetenskappe plaasvond 

DATUMSTEMPEL VIR BRITSE SETLAARS 
Gedurende die Agtiende Eeu het die Kaapse binnelandse 

bevolking hom steeds meer op veeteelt as op landbou gaan 
toelê. In die land waar daar so dikwels tekort an water is en 
waar die binneland vir groot dele uit halfwoestyn bestaan, 
is vir vee telkens meer grond en gras nodig. 

Hoewel die bewindhebbers van die OosIndiese Kompanjie 
hierdie gedurig verder wegtrek van Kaapstad probeer teen
gaan het, kon daar niks aan gedoen word nie. 

In die Sewentiende Eeu het die Bantoe op hulle beurt die 
Limpoporivier, die noordelike grens van vandagse Transvaal, 
oorgetrek en in suidwaartse rigting begewe. Dit sou eenen
'n halwe eeu duur voordat die groepe mekaar ontmoet. 

Die Britse regering, wat die Kaap in die begin van die 
Negentiende Eeu van die Hollanders verover het, moes nou 
'n oplossing vind teen die toenemende moeilikhede tussen 
blankes en swartes op die Oosgrens. Veediefstalle, gewapende 
oorvalle en brandstigting het toegeneem en partymaal tot 'n 
oorlog gelei. 

Die Kaapse goewerneur het aanbeveel dat die blanke be
volking, wat baie dun gesaai was in die grensgebiede, aan
gevul behoort te word met emigrante uit GrootBrittanje. 
Aan hierdie advies is uiteindelik gehoor gegee. 

Die eerste setlaars het met die skip „Chapman" in Desem
ber 1819 Engeland verlaat en het in April 1820 in Algoab^ai 
(vandag: Port Elizabeth) aangekom. Die mense is met osse
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waens na die binneland vervoer, waar hülle klein stukkies 
grond toegewys gekry het 

In Europa sou hierdie grond voldoende gewees het om 'n 
gesin te onderhou In Suid-Afnka was dit onmoontlik Bo-
wendien het baie van die emigrante niks van die boerdery-
bedryf afgeweet me Moeilikhede het niet uitgebly me, en 
bo alles was daar die gedurige gevaar van Bantoe-aanvalle 

Nogtans het na die verloop van jare die meeste emigrante 
hul pad gevind Ongetwyfeld het huUe tot die mees ener
gieke deel van die Britse bevolking behoor Hulle het oor 
genoeg ondernemingsgees beskik om uit die armoede sonder 
vooruitsigte in Engeland weg te trek na die ander kant van 
die wereld, in die volle vertroue dat hulle daar baie betei 
sou doen 

Hierdie verwagtings is me teleurgestel me 'n Hele aantal 
mense uit die eerste generasie het later reeds vooraanstaan
de poste beklee en saamgehelp om hul ouwe vaderland op 
te bou Die meeste van hierdie families het vandag ook 'n 
suiwei Afrikaanse tak in die land 

Die begin van dit alles is hierdie jaar 150 gelede In 1962 
het daar 'n tweetal seels verskyn ter herdenking van die 
eerste steenlegging van die Britse Setlaarsmonument in 
Port Elizabeth Daar was twee waardes, 2V2 en 12'/2 c Albei 
het 'n afbeelding van die „Chapman" vertoon, volgens 'n 
ontwerp van Frank Walker, wat hy ii) April 1962 na 'n 
skildery van die skip in Port Elizabeth gemaak het 

Op 13 Junie is 'n spesiale datumstempel gebruik by die 
poskantoor van Port Elizabeth in verband met die feesvie-
rings vir die 150ste herdenkingsjaar van die landing van 
die eerste Britse Setlaars in Algoabaai Dis 'n ronde stempel 
Port Elizabeth / 'n egpaar in vroeg Negentiende Eeuse kle
ding op die strand met twee skepies op see op die agter-
grond / 13 - 6 - 70 / 1820 - 1970 

Daar is geen amptelike herdenkingskoeverte beskikbaar 
gestel me Die 1820 Setlaars Feeskomitee het egter spesiale 
herinneringskoeverte laat maak met hul embleem m goud 
Die koevert is 110 x 160 mm in afmeting 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN - VERENIGINGEN 
Secretaris: C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-ll. Telefoon (020) 44 00 72 
Penningmeester: H. P. van Lente, Curacaostraat 35-1 te Amsterdam-1017. Telefoon (020) 3883 64 
Gironummer 1078391 ten name van H. P. van Lente, penningmeester van de Bond 

VIERING DAG VAN DE POSTZEGEL 1970 

De Dag van de Postzegel zal dit jaar gevierd worden op 
10 oktober in de volgende plaatsen Amsterdam Bergen op 
Zoom, Breda, Deventer, Groningen, 's-Hertogenbosch Maas
tricht en Rotterdam 

SPECIALE ENVELOPPEN / BIJZONDERE AFSTEMPELING 
Ter gelegenheid van de viering van de Dag van de Post

zegel 1970 zal op 10 oktober een door de Bond verzorgde 
envelop verknjgbaai zijn, waarop met medewerking van PTT 
een bijzondere afstempeling zal worden aangebracht De 
envelop wordt uitgevoerd in twee kleuren bondsblauw voor 
de belettering en sepia voor de oude postkoets die er op is 
afgebeeld 

Alle enveloppen dragen het telnummer 3 omdat het de 
derde envelop in successie is die de Bond voor de viering van 
de Dag van de Postzegel uitgeeft Op de enveloppen wordt de 
Bevrijdingszegel van 12 cent geplakt, die op 21 april is ver
schenen ter viering van onze vijfentwintigjarige bevrijding 

Het bijzondere stempel en de dagtekeningstempeling zullen 
voor alle plaatsen gelijk zijn om herhaling te voorkomen van 
het vormen van sets Het blijkt dat de setvorming tot onge
wenste toestanden leidt en de Bond wil voorkomen dat hij het 
odium op zich laadt van het verlenen van medewerking aan 
het totstandkomen van maakwerk 

Alle enveloppen krijgen het kantoorstempel Amsteidam — 
plaats van oprichting en vestiging van de Bond — naast het 
bijzondere stempel Dag van de Postzegel 1970 

UW GIROBILJET IS UW BESTELBON 
Teneinde een ieder die een of meer van deze enveloppen in 

zijn bezit wil krijgen in staat te stellen zulks te doen is de 
mogelijkheid geopend vooraf bestellingen op te geven bij de 
plaatselijke orgamsatiecomites, waaivan de adressen en num
mers van de postgirorekeningen hieronder worden vermeld 

Het parool is boter bij de vis Zodra uw girobetaling is 
ontvangen, bent u verzekerd van de ontvangst van het door 
u bestelde aantal exemplaren 

Losse enveloppen kosten kant en klaai ƒ 0,50 per stuk, plus 
ƒ 0,40 voor verzendkosten, ongeacht het aantal exemplaren 

dat u bestelt Deze portokosten zijn becijferd als een redelijk 
gemiddelde 

Gelijktijdig met de bestelling dient men het verschuldigde 
bedrag over te maken op de girorekening van een der 
orgamsatiecomites waar u uw bestelling kunt plaatsen De 
giro-overschrijvingen moeten vóór 15 september 1970 in het 
bezit zijn van de penningmeesters van de comités Betalingen 
die na deze datum binnenkomen kunnen niet meer in behan
deling worden genomen U gelieve tijdig te best'ellen om 
teleurstelling te voorkomen 

LIJST VAN ORGANISATIECOMITÉS / BESTELADRESSEN 
Amsterdam W J Habiecht 

Mariendaal 140, Amsterdam-N 
Postgiro rekeningnummer 1859388 

Bergen op Zoom J W H Versteeg 
Merwedelaan 31, Bergen op Zoom 
Postgiro rekeningnummer 1104239 

Breda J W Booij 
Jac Romanstraat 164, Breda 
Postgiro rekeningnummer 2032451, 
ten name penningmeester, afdeling Jeugd, 
Postzegelvereniging Bieda 

Deventer E ten Adel, 
Witte de Withstraat 36 Twelloo 
Postgiro rekeningnummer 999918 

Groningen P Eimers 
Koeriersterweg 56, Groningen-8 
Postgiro rekeningnummer 1013562 

's-Hertogenbosch P M Prinssen 
Kruiskampsingel 423, 's-Hertogenbosch 
Postgiro rekeningnummer 1087984, ten na
me van de penningmeester van de 's-Her-
togenbossche Filatelisten Vereniging 

Maastricht W Tomei 
Bürgern van Oppenstraat 72, Maastricht 
Postgiro rekeningnummer 1167041, 
ten name penningmeester, afdeling 
Maastricht, Philatelica 

Rotterdam A Berkhoudt 
Baardsestraat 5, Rotterdam-3007 
Postgiro rekeningnummer 1543700, 
ten name penningmeestei Dag van de 
Postzegel Rotterdam 

VERKRIJGBAARSTELLING 
IN DE PLAATSEN VAN VIERING 

Tijdens de viering van de Dag van de Postzegel op 10 ok
tober 1970 zullen de enveloppen eveneens verkrijgbaar zijn 

Een blanco envelop kost / O 25 per stuk, 
Een kant-en-klare envelop / 0,50 pei stuk 
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Deze enveloppen zullen verkrijgbaar zijn zolang de voor
raad strekt in de gebouwen waar de evenementen worden 
gehouden. 

EVENEMENTEN 
AMSTERDAM — Tentoonstelling in Hotel Casa 400, James 
Wattstraat 75, bij het Amstelstation. Goede parkeergelegen
heid in de onmiddellijke omgeving, gemakkelijk bereikbaar 
met bus en tram. Openingstijden: 
vrijdag 9 oktober 20.00-22.00 uur, 
zaterdag 10 oktober 10.00-17.00 uur, 

19.30-22.00 uur, 
zondag U oktober 12.00-17.00 uur. 

De toegang tot de tentoonstelling, die wordt georganiseerd 
door de gezamenlijke Amsterdamse filatelistenverenigingen, 
aangesloten bij de Bond, en de Studiegroep Frankrijk, is 
gratis. Deelnemers ontvangen een passende herinnering, maar 
het wedstrijdelement blijft achterwege. De Amsterdamse ver
enigingen en de Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk 
in Nederland zullen een informatiestand verzorgen. 

Op 10 oktober, de Dag van de Postzegel, zullen 's middags, 
ingaande 12.30 uur films worden vertoond; om het half uur 
herhaling van de doorlopende voorstelling, met telkens dertig 
minuten pauze. 

Inlichtingen: B. J. Hastrich, Leliestraat 42, Volendam, tele
foon (02993) 35 98. 
BREDA — De organisatie van de viering is in handen van 
de afdeling Jeugd van de Postzegelvereniging „Breda". Er 
zal een nationale ruildag worden gehouden voor jeugd be
neden 21 jaar in het Katholiek Militair Tehuis aan de J. F. 
Kennedylaan in Breda. De toegang is vrij. Het KMT-gebouw 
ligt op vijf minuten gaans van NS-station en stadscentrum 
en is met alle lijnen van de stadsbussen te bereiken. Parkeer
gelegenheid is er volop. 

Er wordt in samenwerking met de Bredase VVV een 
puzzeltocht door de stad gehouden. Deelnemersformulieren 
verkrijgbaar è ƒ 0,25 aan de zaal in het KMT-gebouw. 

Inlichtingen: 
J. Booij, Jac. Romanstraat 164, Breda. Telefoon (01600) 

3 32 08 (thuis) en 3 22 77 (kantoor) en 
Mej. Leenders, Valkenierslaan 53, Breda. Telefoon (01600) 

3 79 90. 
'S-HERTOGENBOSCH — Ter gelegenheid van de Dag van 
de Postzegel en het veertigjarig bestaan van de 's-Hertogen-
bossche Filatelisten-Vereniging wordt een tentoonstelling ge
houden in het gebouw van het Provinciaal Genootschap, 
Bethaniestraat 4. De toegang is gratis. Verwacht mag worden 
dat bezoekers wel de catalogus ä / 1,— zullen aanschaffen. 
De tentoonstelling wordt vrijdagmorgen om 10.30 uur ge
opend door burgemeester mr. G. M. J. W. van der Ven. 
Openingstijden: 
vrijdag 9 oktober 10.30-22.00 uur, 
zaterdag 10 oktober 10.00-22.00 uur, 
zondag 11 oktober 11.00-17.00 uur. 

Op de Dag van de Postzegel, zaterdag 10 oktober, begint 
's middags om 14.00 uur het Bekertoernooi voor de Thema
tische Filatelie. Om 17.00 uur geschiedt de feestelijke prijs
uitreiking van de thematische beker aan de winnaar van het 
toernooi en van de diploma's aan de deelnemers aan de ten
toonstelling. 

Inlichtingen: M. L. P. C. Teurlings, Ophoviuslaan 20, 's-Her-
togenbosch. 
GRONINGEN — De Philatelisten Vereniging „Groningen" 
houdt op de Dag van de Postzegel, 10 oktober, een ruildag 
in café-restaurant Het Boschhuis, aan de Hereweg tegen
over het Sterrebos. 

Inlichtingen: J. Lagaay, De Savornin Lohmanplein 12a, 
Groningen. Telefoon (050) 3 28 63. 
Bergen op Zoom: Inlichtingen: A. E. Peijs, 

Van Dedemdwarsstraat 1 
Bergen op Zoom 
Telefoon (01640) 46 27. 

Deventer: Inlichtingen: Th. B. Hebing, 
Het Wilgert 36 
Epse, post Gorssel. 

Maastricht: Inlichtingen: Th. Rijpkema, 
Populierenweg 15 
Maastricht 
Telefoon (044) 1 88 14. 

Rotterdam: Inlichtingen: E. Mager, 
Burgemeester Crezéestraat 14 
Ridderkerk 
Telefoon (01804) 30 88. 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

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

Waarschuwing 
De postzegelhandel J. W. Boshuis, Langestraat 28, Amster

dam-C., voldoet niet aan zijn financiële verplichtingen. Het 
aangaan van relaties met deze firma moet worden ontraden. 

BONDSKEURINGSDIENST 

Zegels die men wil laten keuren, moeten worden ingezon
den aan het hoofd van de keuringsdienst: Mr. G. W. A. de 
Veer, Postbus 2862, 's-Gravenhage. 

TENTOONSTELLINGEN 

Alle correspondentie aangaande tentoonstellingen gelieve 
men uitsluitend te richten tot de commissaris voor het ten
toonstellingswezen Binnenland, de heer M. de Meijer, Geest-
brugweg 59, Rijswijk Z-H. 

AANNEMING VAN EEN NIEUW LID 

In maart 1970 is kennis gegeven van de aanmelding voor 
het bondslidmaatschap van de Filatelistenvereniging „NOORD 
OOST FRIESLAND" te Buitenpost. 

Na de publikatie van deze aanmelding zijn geen bezwaren 
binnengekomen. Mede gelet op het bepaalde in artikel 5 van 
de Statuten heeft het Bondsbestuur besloten deze kandidaat 
met ingang van 1 augustus 1970 als lid van de Bond aan te 
nemen. 

Wij verwelkomen deze Vereniging van harte en spreken 
de hoop uit dat ons nieuw lid actief aan het verenigingsleven 
van de Bond zal deelnemen. 

Het adres van de waarnemend secretaris is: D. Veenstra, 
Irenestraat 56 te Buitenpost (Fr.). 

KANDIDAATLID 

Op het bondssecretariaat is het verzoek ontvangen van de 
Nederlandsche Vereeniging van Aero-Philatelisten „De Vlie
gende Hollander" per 1 januari 1971 lid te mogen worden van 
de Nederlandse Bond. De statuten van deze kandidaat zijn 
koninklijk goedgekeurd. Statuten noch huishoudelijk regle
ment bevatten bepalingen die in strijd zijn met de statuten 
en reglementen van de Bond. Secretaris is de heer F. W. N. 
Hugenholtz, Aristotelesstraat 859 te Apeldoorn. 

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

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

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

Aanvragen om inlichtingen of opgaven als deelnemer vqor 
andere verzamelgebieden kunnen worden gericht tot de na
volgende secretariaten: 
DE ARABISCHE WERELD: J. A. C. Achilles, Zuiderparklaan 
249, 's-Gravenhage. 
BELGIË: G. Kuiper, Trans 21, Arnhem. 
CHINA: C. Mulder, Kievietstraat 23, Alphen aan den Rijn. 
DUITSLAND: A. F. J. Aben, De Hoogsitraat 22, Vlijmen (NB). 
FRANKRIJK: Mevrouw P. Teeuwissen, Winklerlaan 136 
Utrecht-O. 
GRIEKENLAND: H. C. van Ginhoven, Rembrandtplein 110, 
Lisse. 
GROOT-BRITTANNIË: R. C. Goedvrind, Deurloostraat 47hs, 
Amsterdam-10. 
IBERIA: K. van Leeuwen, Berlagestraat 6, Huizen (NH). 
OOST-EUROPA: A. Prins, Eikbosserweg 126, Hilversum. 
SCANDINAVIË: Drs. Th. Jansen, Van Foreestweg 145, Delft. 
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ULTRAVIOLET G H F Meijer ing, Sarphaitistraat 109, 
Amsterdam-C 
USA/CANADA T Tuizenga, Hoendiepsitraat 17, Amsterdam-
Z 
VOORAFSTEMPELINGEN F J A de Groot, Gerard Keiler
straat 8, 's-Gravenhage 
ZUID-AZIË G H Hillen Sr , Mozaftlaan 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 Tele
foon (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, Marienburgstraat 12, Arnhem Geopend 
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 zaterdagmiddag gesloten 

Aanvragen voor het lenen van boeken schriftelijk te richten 
aan de Gelderse Bibliotheek, alle overige correspondentie aan 
de beheerder 

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

(Zevende lijst sinds het verschijnen van het tweede supple
ment, vorige lijsten m het Maandblad van januari, april, juni 
en oktober 1969, januari en mei 1970) 

De hieronder genoemde werken vormen voor de verzamel-
gebieden Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duits
land en Groot-Brittannie een deel van de aanwinsten af
komstig uit de bibliotheek-MiUaard Wegens de omvangrijk
heid is publikatie van alle titels met mogelijk 

De overige landen en de algemene werken zullen een vol
gend keer worden gepubliceerd 

Voor de titels is het catalogushoofdstuk aangegeven 
5 1 F W Julsen The 19th Century Stamps of Holland 

1939 P C Korteweg Nederland, Emissie 1864 Rotter
dam, 1954 M J Mijer Beschrijving van alle Neder-
landsch Oost-Indische Frankeerzegels, Portzegels, Brief
kaarten en Briefomslagen van 1864 tot heden Batavia 
1889 

5 2 P C Korteweg De VOC-stempels Rotterdam, 1929 
5 4 G A Evers De Postzegeldrukkerij aan des Rijks Munt 

te Utrecht (1851-1866), Utrecht, 1938 
5 5 J C W Ie Jeune Het Brieven Postwezen in de Repu

bliek der Vereemgde Nederlanden Utrecht, 1851 
H V d Linden Eenige Aanteekenmgen omtrent den 
Postdienst sedert 1650 te Rotterdam Rotterdam, 1929 

6 1 M Martin Rundum die Luxemburger Briefmarken 
6 2 P de Smeth Belgique, l'Emission de 1869, Bruxelles, 

1929 
A Ungeheuer Etude sur Ia Premiere Emission des 
Timbres-poste du Grand'-Duche de Luxembourg (1852-
1859) Luxembourg, 1946 

6 3 J du Four Les Marques Postales Belges de 1830 a 
1914 Bruxelles, 1959 
A de Cock La Congo Beige et ses Marques Postales 
Bruxelles 1931 

6 4 F Rhein The Postal History of the Grand Duchy of 
Luxemburg Luxembourg 1941 

7 1 M Carnevale-Mauzon Le Service Postal Rural (1830-
1836) Pans, 1959 

7 2 G Brunei Le Timbre-Poste Frangais Pans, 1896 
G Brunei Les Emissions de Timbre-Poste Frangais 
de 1849 a 1900 2me tirage Pans, 1929 
A Maury Histoire des Timbres-poste Frangais Pans, 
1949 
A Suarnet Les Varietes des Timbres de France de 
1849 a nos jours Pans, 1964 

7 3 P DiUemann Description Generale des Timbres-poste 
de l'Emission de Bordeaux (1870-71) Amiens, 1929 

7 4 R Lesgor et M Minmgerode The Cancellations on 
French Stamps of the Classic Issues New York, 1948 
A Rochette Catalogue des Etoiles de Pans 1950 

7 5 P Mamcent Genese de la Poste Aerienne du Siege de 
Pans Rouen, 1951 
J le Pileur Les Aerostats Poste (1870-71) Pans, 1953 

7 6 O de Pomyers Les Premiers Timbres des Colonies 
Frangaises 1957 

7 7 H Bauer Quelques Etudes sur les Timbres-poste dits 
,,d'Alsace-Lorraine" et sur les Marques postales etc 
de la Guerre 1870-71 Pans, 1935 
G Brunei La Poste a Pans depuis sa Creation a nos 
Jours Amiens, 1920 
M Carnevale-Mauzon La Purification des Lettres en 
France et Malte Pans, 1960 
D Perriot La Poste a Marseille de sa Creation a nos 
Jours Marseille, 1955 
R Salles La Poste Maritime Frangaise Tome I tot en 
met Tome VI 1961 tot en met 1967 

8 1 E Muller Die Markenheftchen, Kehrdruck- und Zwi-
chenstegmarken der Schweiz (1904-1954) Basel 1954 

8 5 H Jaggli-Weber Die schweizerische Post- und Ent
wertungsstempel (1843-1862) Luzern, 1920 

9 1 F Seifert Baden Handbuch Teil 1 Vorphilatelistische 
Stempel Leipzig, 1935 
S Simon Baden Handbuch Teil 2 Die Abstempelun
gen auf und neben Briefmarken ab 1851 Leipzig, 1936 
J Brunner Bayerns Postwertzeichen 1849-1920 Mün
chen, 1924 
I de Kesselte Dei schwarze Einser München, 1949 
Chr Piefke Die Geschichte der Bremischen Landes
post Bremen, 1947 
A von Lenthe Hannover, Postanstalten und Post
stempel Horne/Kehdingen, 1957 
W H Schnoor Die Franko-Marken von Hannover 
W H Schnoor Besonderheiten von Hannover 
W H Schnoor Alt-Hannover, Postgeschichte fur Brief
markensammler 
F Sebastian Norddeutscher Postbezirk Hannover, 1947 
W Rasche Bewertung der preussischen Ringnummer
stempel Berlin, 1936 
H Gobeler Sachsen Handbuch Berlin, 1955 
G Buton und M Ton Ring- und Ortsstempel mit Be
wertung Berlin, 1921 
K Kohler Die Briefmarken von Württemberg 1940 
F Wolffling-Seelig, 500 Jahre Post in Württemberg 
1965 

9 2 Th Emin Les Timbres de la Sarre Paris 
9 8 H W Gewande Sudwestafrika Bad Ems, 1954 

G Hoffmann Giesecke Deutsch Neuguinea 1959 
9 12 Germany Phil Society Fakes and Forgeries of Ger

many and Colonies 1966 
10 1 H Osborne British Line Engraved Stamps, Two Pence 

Blue Studies of Plates 1 to 15 Londen, 1946 
H Osborne British Line Engraved Stamps, Repaired 
Impressions London, 1949 
J B M Stanton Gieat Britain, The Varieties and 
Characteristics of the 1 d Red Line Engraved Stamps 
(1841-1864) London, 1958 
T Todd A History of British Postage Stamps London 
1941 
J Easton British Postage Stamp Design London, 1953 
W Newport The Channel Islands Birmingham, 1950 
Ch Nisson and B Mcgowan The Plating of the Pennj 
Black London, 1922 

10 2 E B Evans The Mulready Envelope and its Carica
tures London 1891 
H Commings The College Stamps of Oxford and 
Cambridge 

10 3 J G Hendy The History of the Early Postmarks of the 
British Isles London, 1905 
F G Kay Royal Mail London, 1951 
C W Ward English TPO s Their History and Post
marks Croydon, 1948 
H C Westley The Postal Cancellations of Londor 
1840-1890 London 1950 
R C Alcock and F C Holland Maltese Cross Can
cellations Cheltenham, 1959 
G Brumell British Post Office Numbers 1844-1906 
Bournemouth, 1946 

10 4 S Graveson Penny Postage Centenary London, 1940 
H W Hill Rowland Hill and the Fight for Pennj 
Post London, 1940 
H Robinson The British Post Office London 1948 
H Robinson Britain's Post Office, London, 1953 
F Staff The Penny Post (1680-1918) London, 1964 
E C Smith Sir Rowland Hill London, 1907 
T Todd William Dockwra and the Rest of the Under
takers, the Story of the London Penny Post Edinburgh 
1952 
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11 o D B Armstrong British and Colonial Postage Stamps 
London, 1920 
H D S Haverbeck The Commemorative Stamps of the 
British Commonwealth London 1955 
T Todd Stamps of the Empire Toronto, 1938 
C Wunderlich Das Empire Berlin, 1941 

113 G J Alhs Cape of Good Hope London, 1930 
A A Jürgens The Handstruck Letter Stamps of the 
Cape of Good Hope 1792-1853 and the Postmarks 1853-
1910 Capetown, 1943 

116 E Thorndike and P Shek The Postage Stamps of 
Hongkong 1959 
H D S Haverbeck The Postage Stamps of Nepal 
W R Forrester Wood The Stamps and Postal History 
of Sarawak RedhiU, 1957 

117 A A Rosenblum The Stamps of the Commonwealth 
of Australia Melbourne, 1966 

118 R J G Collins The Stamps of the Pacific Isl 1924 
H G D Gisburn British Solomons Islands Protectorate 
Southampton 1956 

119 K M Day and E A Smythies Canadian Fancy Can
cellations of the 19th Century Toronto 1962 
D and M Patrick Canada s Postage Stamps Toronto 
1964 
W S Boggs The Postage Stamps and Postal History 
of New Foundland Michigan 1942 
N Argenti The Postage Stamps of New Brunswick 
and Nova Scotia London, 1962 
Jephcott Greene and Young The Postal History of 
Nova Scotia and New Brunswick 1754-1867 Toronto 
1964 

11 10 B S H Grant The Postage Stamps of the Falkland 
Islands and Dependencies 
G W Collette e a Jamaica London, 1928 

VERKOOPAFDELING 
De verkoopafdeling van de Bond is overgenomen door het 

bondsbestuurslid de heer E C de Poorter, Legerplaats Budel 
post Weert 

Bestellingen dienen in het vervolg te geschieden door over
schrijving op postrekening 2 01 59 60 (bestellingen die nog 
worden ontvangen op postrekening 85 34 66 ten name van 
Beheerde! Bondsbibliotheek zullen worden doorgegeven) 

BEKERTOERNOOI VOOR DE 
THEMATISCHE FILATELIE 

Dit ]aar zal het bekertoernooi voor de thematische filatelie 
worden gehouden m s-Hertogenbosch, tijdens de aldaar ge
organiseerde evenementen voor de viering van de Dag van 
de Postzegel op 10 oktober 1970 

Deelnemers wordt verzocht voor 10 september 1970 hier
van schriftelijk mededeling te doen aan het bondssecretanaat 
onder gelijktijdige vermelding van het onderwerp van hun 
lezing 

Opgemerkt wordt dat de voordrachten moeten dienen tot 
het bevorderen van het postzegelverzamelen op basis van de 
thematische filatelie Zij mogen een tijdsduui van twintig 
minuten niet overschrijden 

Vertoning van diapositieven is toegestaan Men gelieve bij 
zijn aanmelding op te geven of hiervan gebruik zal worden 
gema ikt 

STICHTING FILATELIE 

Het jaarverslag 1969 van de Stichting Filatelit is versche
nen en inmiddels overhandigd of toegezonden aan de secie-
tarissen van alle bij de Bond aangesloten verenigingen Be
langstellenden zal op hun verzoek een exemplaar van dit 
jaarverslag worden toegezonden 

De secretaiis 
C G van Vtcnendaal Assumburg 70 Amsterdam-11 

Sticht ing voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk in Nederland 

Secretaris N A van Bakelen Javastraat 20 Nijmegen 

V E R E N I G I N G V O O R G E S P E C I A L I S E E R D E V E R Z A M E L A A R S 
In pldats van het Verenigingsnieuws dat voigenji een 

oude traditie in juli een maand overslaat volgt hieronder 
een overzicht van de voornaamste Nederlandse verenigin 
gen van gespecialiseerde verzamelaars 

Voor de studiegroepen die voor het merendeel met de 
vorm van een vereniging hebben zie men onder het be 
trokken hoofdstuk v in de rubriek van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten Verenigingen 

Van de vermelde verenigingen wordt aangegeven onder 
1 de naam van de vereniging 
2 de doelstelling 
3 de activiteiten 
4 naam van en/of gegevens omtient eventueel tijdschrift 
5 aantal leden per medio 1970 
6 contributie 
7 secretaris of bestuurssamenstelling 

1 Nederlandsche Vereemging van Aero Philatelisten „DE 
VLIEGENDE HOLLANDER", 

2 Behart ging der belangen van de verzamelaars van 
luchtpoststukken en zegels luchtvaartdocumenten en 
stempels in Nederland en daarbuiten 

3 Rondzenddienst eerstevluchtenveloppen een nieuwtjes 
dienst van f f c van de diverse luchtvaartmaatschappijen 

De Aero philatelist en Er tussen door 
4 De Aero Philatelist Oplage 550 stuks per keer 

Er Tussen Door oplage 550 stuks per keer redactie 
H V d Made Goudsbloemlaan 109 s Gravenhage 

5 500 
6 r o t e n m e t l 9 7 0 ƒ 1 0 — p e r j a a r juli 1970/31 decern 

ber 1971 ƒ 1 5 — Ingaande 1 januari 1971 ƒ 1 0 — î  
ƒ 2 50 entreegeld (eenmalig) 

7 De Vliegende Hollander p/a t W N Hugenholtz 
Aristotelesstraat 859 Postbus 562 Apeldoorn Voor 
zitter drs J Boesman Statenlaan 2a s Gravenhage 

1 Vereniging „DE BEELDFILATELIST", 
2 Het bevorderen van het door haar leden m gezamenlijk 

verband beoefenen van de filatelie in het algemeen en 
van de beeldfilatelie in het bijzonder 
het maken van propaganda voor beeldfilatelie 
het geven van voorlichting en advies aan de leden, 
het organiseren van rondzenddiensten van postzegels 
het deelnemen en doen deelnemen aan nationale en 
internationale tentoonstellingen 
het organiseren van tentoonstelhngen 
Officieel orgaan De Beeldfilatelist verschijnt zesmaal 
per jaar 
Verder heelt de vereniging elf studiegroepen die elk 
hun publikaties hebben die drie maal per jaar ver 
schijnen De groepen zijn 
Biologie religie en mythologie sport en spel geschiede 

nis aardiijkskunde en volkenkunde kunsten h a n d e l e n 
verkeer onderwijs en wetenschappen en charitas 
U N O / U P U / t u r o p a landbouw ruimte en atomen 

5 ongeveer 500 leden 
6 ƒ 1 2 50 per jaar waardoor men het orgaan en een 

studiegroep ontvangt Flke volgende studiegroep ƒ 2 50 
per jaar 

7 Secretaris t Wessels Waldeck Pyrmontlaan 26 
Doorwerth Telefoon 8307 5064 ledenadminis t ra t ie 
H van Gelder Piet Heinplein 13 Velp Inlichtingen 
J van Oort Meidoornstraat 9 Duivendrecht 

1 B E N E L U X P O O L P O S T VERENIGING, 
2 De interesse voor en het verzamelen van pool post/egels 

en poolpostbrieven te bevorderen 
■̂  Rondzendingen in tie Benelux en Bon Isrepubliek 

Duitsland 
Veilingen 
Bijeenkomsten en ruiidagen m Nederland en België 
Tentoonstellingen 

4 Geïllustreerd contactoigaan Poolpiaat (twee 
maandelijks) 

5 120 
6 Hfl 7 IBh 1 0 0 / D M 8 — per kalenderjaai 
7 H C Kruyt Het Geuzenhuis 10 Gorinthem l e l 

(01830) 5476 

1 Filatehstenvereniging DAI N I P P O N , 
2 het bevorderen van het verzamelen van postzegels uit 

gegeven tijdens de Japanse be/et tmg van Nederlands 
Indie en onder het bewind van de Republiek Indonesië 
vóór de soevereiniteitsoverdracht 

3 Dai Nippon houdt bijeenkomsten organiseert een 
rondzendverkeer bevordert het publiceren van gege 
vens over haat verzamelgebied zowel door de vereni 
ging zelf (zi| heeft een catalogus Republiek Indonesië 
1945/1950 uitgegeven t n bereidt een uitgebreid hand 
boek over de Japanse bezetting voor) als door haar Ie 
den individueel keurt en veilt koitom doet alles wat in 
het belang wordt geacht van de filatelie op door het 
Dai Nippon bestreken gebied 

4 — 
5 omtrent honderd 
6 ƒ 3 50 per kalenderjaar de eerste maal te verhogen met 

ƒ 1 — entreegeld (hieraan moet wel worden toegevoegd 
da t een contributieverhoging in overweging is om meer 
reserves te kweken voor het uitgeven van het handboek 
over de Japanse bezetting) 

7 J Bonn Porto Buenolaan 15 Ouderkerk aan de Arnslel 
Telefoon 02963/1942 Overdag meestal te bereiken 
onder nummer 02150/16724 (reporlagedienst VARA 
radio) 

1 Vereiuging „NEDERLAND-ISRAEL-PHILATELIE" 
2 a Hel bevorderen van de filatelie m het algemeen 

b Het bevorderen van de filatelie betrelfende de st i i t 
Israel en het Midden Oosten 

c lo t haar speciale objecten rekent de veren «ing 
1 1 urkse post in hel Heilig I and 
2 De Levant postkantoren in Palestm i 
i Mandaatper iode in Palestina 
4 Interimperiode (april mei 1948) 
5 De staat Israel 
6 De Judaica filatelie 

ï Het oiganistren van bijeenkomsten zowel landelijk als 
regionaal met gevarieerde agenda s waartiooi de leden 
zowel hun kennis als vei zameling kunnen uitbreiden 

4 De N I P geeft viermaal per jaar haar orgaan genaamd 
N I P O R G A A N uit ilsmede achtmaal per jaar de 
N I P Berichten Het N I P O R G A A N bevat artikelen 

over de postale uitgaven van bovengenoemde gebieden 
en verder allts wat met de Israel filatelie te maken heeft 
De \ I P Berichten omvatten hel gewone verenigings 
nieuws 

5 400 Zowel binnenlandse als buitenlandse leden 
De veieniging is aangesloten bi | het Wereldcongres van 
Isiaelveremgmgen 

6 ƒ 1 5 per jaai Indien echter de contributie voor 
1 maar t van het verenigmgsjaai voldaan wordt wortlt 
een reductie v in ƒ 2 50 verleend Fntreegeld ƒ 1 

7 Secretaris A C Post Nieuwe l e e r t u nen 24 II \ m 
sterdam l eleloon (020) 24 02 5H 

1 NEDERLANDSE VERENIGING V A N P O S T . 
S T U K K E N & POSTSTEMPELVERZAMELAARS, 

2 Het bevoidcrtn van de kennis en het veizamelen van 
poststukken postale afstempelingen en filatelistische 
zaken die buiten de algemene a indacht vi l len 

3 ledenvergaderingen ruilbijeenkomsten tilatehsl sehe 
besprekingen rondzendverkeer veremgingsveilingen 
bevorderingen van publikaties 

4 De Postzak kwartaalblad Redacteur J Giphart 
5 310 
6 ƒ 1 0 — per jaai een eenmalige bijdrage van f 2 50 

(entree) 
7 J H Broekman Hoflaaii 2 J Bergen N H ( I e l 

02208/2582) 
De ledenadministratie wordt gevoerd dooi het be 
stuurslid ing 1 J Enschede Pagodedreef 27 Utrecht 

1 FILATELISTEN VERENIGING „ST GABRIEL", 
2 Vereniging van verzamel \ars van postzegels veibtrui 

houdende met bijbel en christen<loin aangesloten bi | 
Wereldbond Si Gabriel 
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3 Rondzenddienst , nieuwtjesdienst, stempeldienst, 
maandblad , landelijke en regionale bijeenkomsten en 
tentoonstellingen, pubhkaties waar mogelijk op het 
bestreken terrein, 

4 „Gabr ie l " , verschijnt tien maal per j aa r , 
5 . 2 4 0 ; 
6 ƒ 15,— per jaar , met inbegrip van het b lad , 
7. J Hendriks, Meteorenstraat 55, Hilversum Telefoon 

02150-55641 
Propagandacommissie H van Hulst, Smitstraat 30-1, 
Amstcrdam-O Telefoon 020-94 15 99 , 
Contactadressen 
Groningen en Friesland J G Prins, Pclmolenstraat 6, 
Joure Telefoon 05138-2099, 
Drente en Ovenjsel Ds P de Ruiter , Acacialaan 16, 
K a m p e n Telefoon 05202-5437, 
Gelderland H Vruggink, Weerkruislaan 71, Benne-
kom Telefoon 08389-5562, 
Noord-Brabant en Limburg I r J G J v d Meulen, 
Beekveld 26, Bcrlicum (N B } Telefoon 04103-369, 
Zeeland H GeiUeit, Statenlaan 170, Middelburg , 
Den H a a g en omstreken J R van Essen, Gaan van 
Necklaan 146, Rijswijk Telefoon 070-99 46 82 , 
Rot terdam en omstreken T h H Eitjes, Roerdomp-
straat 2, Zwijndrecht 

1 Nederlandse Filatelisten Vereniging „SKANDINA-
VIE", opgericht te Rot te rdam 7 maar t 1964 Konink
lijk goedgekeurd 30 september 1966, 

2 Het bevorderen van de filatelie, in het bijzonder die 
van Skandinavie, waaronder de navolgende landen 
worden begrepen Noorwegen, Zweden, Denemarken, 
Finland, Groenland, IJsland en Deens West-Indie en 
hetgeen verder onder deze landen gecatalogiseerd is , 

3 Het intensief onderhouden van een rondzenddienst , 
jaarlijks tenminste vier bijeenkomsten/ledenvergade
ringen in verschillende plaatsen van het l and , het be
vorderen van contacten tussen leden en verzamelaars in 
Skandinavie en 

4 het uitgeven van een mededelingen-blad (viermaal per 
jaar ) , genaamd „Het Noorder l icht" , 

5 150, 
6 ƒ 1 0 , — per j aa r , 
7 J Roelofs, Breitnersmgel 46, Rot terdam-13 Telefoon 

010-18 97 81 

1 Internationale Vereniging „DE S P O O R W E G M O 
TIEF FILATELIST**; 

2 Het bevorderen van de filatelie m het algemeen, het 
bundelen van de spoorwcgmotiefverza meiaars en het 
behartigen van de belangen van deze verzamelaars. 

3 Tweemaandelijkse ledenbijeenkomsten, tezamen met 
de tweemaandelijkese bijeenkomsten van de sectie 
Spoorwegmoticven van de Nederlandse Vereniging 
van Spoorweg-Filatelisten in het Spoorwegmuseum te 
Ut rech t , 

4 Tezamen een tweemaandelijks gestencild mededelin
genblad „Spoorwegen en Filatelie", met nieuwtjes en 
bijdragen, 

5 67, 
6 Contributies ƒ 4 , — per jaa r voor de Internationale 

Vereniging De Spoorwegmotief Filatelist, 
ƒ 1 3 , — per jaar, inclusief het l idmaatschap van de 
FlP-motiefgroep „Eisenbahnwesen' , 

7 H W Wareman , Elpcrmeer 64, Nieuwendam 

1 POSTZEGEL VERZAMELAARS VERENIGING „VERENIGDE NATIES - VERENIGD EUROPA*', 
2 Het bevorderen van de filatelie in het algemeen en die 

van de Verenigde Naties en Verenigd Europa in het 
bijzonder, 

3 contactdagen, ruildagen, studiegroepen en 
4 de uitgifte van een eigen Mededelingenblad (vijfmaal 

per j a a r ) , 
5 102, 
6 ƒ 15,— per j aa r (na 1 juli ƒ 7,50 voor het lopende j a a r ) , 
7 C Spoelman, Irisstraat 18, Ridderkerk 

Telefoon 01804-4755 

134-35 
141-43 
166-«8 
199-02 
203-07 
208-11 
212-19 
220-23 
225-28 
229-31 
232-35 

* * * IS 

• * i s 
» I S 

Zend 

NEDERLAND 
* * * * * o 

30.— 24,— 24,— 238-39 
10,— 8,— 5,50 240-43 
7,50 6.— 4,— 244-47 

14.— 11,— 8,— 248-51 
2 6 , - 20.— 14,— 257-éO 
1 3 , _ 10,— «,— 261-64 
60,— 42.50 28,— 265-66 
17.50 13,— 4,50 270-73 
22,50 17,50 8,— 274-77 
34,— 26,— 19,— 279-82 
24,— 18,— 8.— 

* • ♦ * * *> 

47,— 37,50 24,— 28386 
34,— 25,— 13,50 28992 
65.— 47,50 30,— 29699 
35,— 27,50 15,— 30004 
50,— 36,50 15,— 30509 
34,— 25,— 13,50 31317 
17,50 13,50 4,50 31822 
32,— 24,50 12.75 32731 
35,— 27.50 8,— 35055 
20,— 15,— 6,— 37478 

postfris zonder plakkers met originele gomlaac 
ongebruikt met plakkerplakkerspoor 
mooi gebruikt 

uv^ mankolijsten zeer g 

*** ** 
24,— 18,50 
22.50 16,50 
12,50 10,— 

9.— 7.— 
12,— 9,25 
7,50 6,— 

15,— 12,— 
8,50 6,50 

17,50 14,— 
5,50 4,25 

rote voorraad Nederland. 

POSTZEGELHANDEL „VIKING" 
Boddenstraat 55 Almelo  Tel 054901 64 1 7  G i r o 1198862 

o 

6,— 
4,50 
4.50 
3,— 
3.25 
2.25 
5.— 
3.25 
4.— 
1,20 

VERZAMELAARS VAN 
OOSTENRIJK 
HONGARIJE 
LEVANT 

KLASSIEK DEENSE KOLONIËN 
DUITSE STATEN 
SKANDINAVIE 
waaronder 

IJSLAND 
zeer goed vertegenwoordigd is. 

Bovengenoemde landen praktisch kompleet voorradig, waarin alle 
topnummers, blokken, stempelcollecties. De collectie heeft een zo

danige omvang dat een zichtzending niet mogelijk is Gelieve uw 
mancohjst in te zenden, of beter nog, kom naar Oostvoorne (ten 
westen van Rotterdam). Uw bezoek zal de moeite waard zijn 
Waar u al lang naar zocht kunnen wij u well icht leveren, want dit is 
tentoonstellingsmateriaal 
Maakt u wel een telefonische afspraak? 

V A N E N G E L A N D BIEDEN WIJ U A A N : 
Nr. 26 COMPLEET GEPLAAT OP LETTER („240 stuks") Alsmede 
een grote partij nummers, op een enkeling na compleet 

POSTZEGELHANDEL 
„DE LOUPE" 

LIJSTERBESLAAN 18 (gesloten pand) 

OOSTVOORNE 
TELEFOON 018853409 (NA 18 UUR 018853225) 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ D E V E L U W E " 

J. V d Berge, Nieuwstraat 66, Apeldoorn Telefoon 1 62 81 of 3 10 43 
Aanbieding zegels ZAmer i ka | ganzsachen 1920, USA, Belg |

Lux , France, Zwitser l . , Dtsl , Scandinavië, Rus! , geh Balkan, Eng 
Kol , dan wel m Xru i l , vorm uwer doubletten/col! Oudere soorten 
munten, brieven 18001900, of b r / k r t welke met port belast zijn 
Vlieg br , alswel oudere ansichtkaarten Nederland 

P O S T Z E G E L / M U N T E N B O U T I Q U E „ A R I A D N E " 

Rozenboomsteeg 10  Amsterdam  Telefoon 23 36 94 
(bij Spui/Kalverstraat, met parkeerplaats) 

G r o t e stock: FrankrijkRusland Verzorging van manco's, nieuwtjes 
etc Tevens bij ons vele koopjes te halen In onze boutique ook 
exclusieve geschenken afdeling 

De nieuwe YYERT 

1971 

Ter waarde van f 53,— geheel gratis 
of met zeer hoge korting. 

INLICHTINGEN BIJ 

POST 68 
Postbus 8149 , Amsterdam 

Antwoordpostzegel van 2 5 et. bijsluiten s.v.p. 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 

Telefoon (05470) 2135 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wij, i'aast de 
verschillende postadministraties en agentschappen, A, G. C. Baert In Den 
Haag en New Stamps in Londen. 
Voor inlichtingen en/of illustraties — speciaal van verschillende Midden en 
Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen 
dragen de actualiteit van deze ruliriek te vergroten, houden wij ons van 
harte aanbevolen. 

D E N E M A R K E N 

^ > i Ö i Ö Ö S 5 S « S t   ~Äc<S5C«5&C«<^ 

VERENIGDE NATIES 
Afbeelding zegeis gemeld in juni , bLid/iide 34.Ï. 

EUROPA 
ALBANIË 

305'70. Nieuw gebouw Wereldpostunie. 
25 (|., I . I5 en l.IO i. Maquette gebouw. 

BELGIË 
An>eelding ze^el gemeld in juni , bladzijde 343. 

2F50 BELGIË BEU310UE 

■ ■ ■ ■ ■ > ■ ■ ■ ■ » ■ » l > » W 

B E L G I Ë 
■inB^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

B E L O I O 

'M 
U b 

^^^'^^^^^^ 67'70 Patriottische reeks, verlet en bevnjding der 
concentratiekampen. 
'i,50 F. -^ 1,50 F. en 7 F, + 3 F. Allegorische voorstelling 
intieend aan een tekening op een boekomslag. 

67'70. Vervolg toeristische gebruikszegels, 
1,50 F. Gezicht op Kasterlee. 
1,50 F. Gezicht op Nijvel (Nivelles). 

CYPRUS 
'i8'70. r.uropees jaar voor natuurbescherming. 

O, 50 en 90 m. Verschillende landschappen met bergen en 
lioemen en embleem van dit jaar. 

rï8'7fl. Onttlekking elektromagnetisme door H. C 
Orsted. 
80 o. groen. Magneetnaald en elektrische draad tussen 

\\\ee tegengestelde polen. 

DUITSLAND (OOST) ^ 

1 

236'70. Vijfentwintig j aa r Volkspolitie. 
5 pf. Politieagent op motor. 

10 pf. Jonge pionieren feliciteren vrouwelijke agent ter 
gelegenheid van dag van Volkspolitie. 

15 pf. PoHtieauto type Wolga. 
20 pf. Transport politieagent op terrein spoorwegen. 
25 pf. Boot van waterpolitie, type draagvlakboot Wolga. 

236'70. Archeologisch onderzoek van Humbokï t 
universiteit in OostBerlijn: opgravingen in leeuwentempel 
in Musawwarat in Soedan. 
10 pf. Goden Amon, Shu en Tefnut. 
15 pf. Hoofd koning Arnekhamani . 
20 pf. Deel fries met koe. 
25 pf. Hoofd prins Arka. 
30 pf. God Arensnuphis. 
40 pf. Getande oorlogsolifanten met gevangenen. 
50 pf. God Apedemak. 

DUITSLAND (WEST) 
Afbeelding /.egel gemeld in jun i . bladzijde 343. Deze ze
gels, die de ,,Duitse bouwwerken uit twaalf eeuwen" gaan 
vervangen, verschijnen ook in WestBei lijn met insrhrift 
Berlin. 

; 0,50 
; »UOMIFINL 

FINLAND 
Afbeelding zege! gemeld in juni , bladzijde 343. 

FRANKRIJK 
. \ ibeelding zegel gemeld in juin. bladzijde 320. 

GRIEKENLAND 
166'70, l^uropees jaar van de natuuibescheiming. 

0,80 d. Abies cephalonica, Griekse / i lve rsp j i . 
2,50 d. Jankaea heldreichii. 
6 tl. Alectoris giaeca, Griekse patrijs. 
8 d. Capra aegagrus cretensis. Kretenzer steenbok. 

GROOTBRITT ANNIE 
157'70. Negende Britse Gemenebestspelen, Fdin

burgh 1970. 
5 d. emerald donkergroen geel, roze. Filmische uit

beelding veldloop. 
1/6 d. bruin, grijs, paars en blauw. Filmische uitbeelding 

crawlers. 
1/9 d. roze, bruin, mauve en oranje. Filmische uitbeel

^ling wielrenners. 

189'70. Opening internationale postzegel tentoon
stelling Philympia in Londen, reprodukties postzegels 
5 d. zwart, grijs en bruin. Ferste uitgegeven postzegel, 

1 penny zwart, Yvert 1. 
9 d. zwart, grijs groen en geel. 1 sh. groen van 1847, eerste 

reliefzegel, Yvert 7. 
1 sh. 6 d. zwart , grijs, karmijn en blauw. Zegel van 4 tl. 
uit 1855, eerste boektlruk zegel, Yvert 16. 

GUERNSEY 
128'70. Landbouw en veeteelt. 

5 d. Koe van Guernsey. 
4 d. Tomaten . 
9 d. Stier van eiland. 
1 sh. 6 d. Freesia's (gekweekt). 

HONGARIJE 

-mÊTfl 

m ■HÉI0ir H^HÉi 

26'70. Reprotluktie schihienjen uit Museunt voor 
schone kunsten in Boetlapesl. 

40 f. Simsen en Delila, Michele Rocca. 
' 60 f. Josef verklaart zijn thoom. Giovanni Rattistn 

Langetti . 
1,— F. Clio, Pierie Mignard. 
1.50 F. Venus en sater, Sebastiano Ricci. 
2,50 F. Andromeila, Francesco Furini. 
4,— F. Venus, Adonis en Amor, Luca Giordano. 
5,— F. Allegorie, Corrado Giaqunto . 
1 0 , ^ F, Diana en Callisto. Abraham Janssens. 
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ZICHT-
ZENDINGEN 
EUROPA 
NEDERLAND en O.R. zoveel 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 vóór 1900 redelijk aanwezig, na 1900 ongebruikt 
nagenoeg compleet opgenomen, gebruikt ten dele aanwezig, 
DUITSLAND, zowel gebruikt als ongebruikt zeer goed aan
wezig, idem na 1945 en D.D.R., OUD-DUITSE STATEN, gebruikt 
en ongebruikt zeer goed aanwezig met zeer zeldzaam materiaal, 
overige Duitse Gebieden zoals SAARLAND, DANZIG, MEMEL 
etc. uitgebreid opgenomen, ZWITSERLAND gebruikt en onge
bruikt vooral klassiek uitgebreid opgenomen, ENGELAND, 
hoofdzakelijk klassiek uitgebreid opgenomen gebruikt, SCANDI
NAVIË uitgebreid aanwezig, vooral FINLAND nagenoeg compl., 
klassiek gebruikt, rest gebruikt en ongebruikt, OOSTENRIJK 
vóór 1945 hoofdzakelijk gebruikt, na 1945 nagenoeg alleen on
gebruikt, RUSLAND, speciaal het klassieke gedeelte ZEER uit
gebreid aanwezig, met zeer veel variaties, zowel gebruikt als 
ongebruikt, modern gebruikt en ongebruikt met nagenoeg alle 
topsenes en zegels inclusief LUCHTPOST, RUSSISCHE GE
BIEDEN zeer uitgebreid opgenomen, variërend van een enkel 
zegel tot veldelen, met alle variaties die bekend zijn, hoofdz. 
ongebruikt, MONACO zowel gebruikt hoofdz. klassiek, en onge
bruikt na 1920 inclusief luchtpost, ITALIË klassiek gebruikt en 
ongebruikt, modern nagenoeg alleen ongebruikt, inclusief L-P., 
OUD-ITALIAANSE STATEN zeer uitgebreid aanwezig w.o. ZEER 
ZELDZAAM materiaal, GRIEKENLAND, klassiek uitgebreid op
genomen, hoofdz. gebruikt, modern hoofdz. ongebruikt, SAN-
MARINO uitgebreid opgenomen zowel gebr. als ongebr., POR
TUGAL vooral het klassieke gedeelte uitgebreid opgenomen, 
hoofdz. gebr., rest ongebr. opgenomen, SPANJE buitengewoon 
mooi en zeer uitgebreid opgenomen, het klassieke gedeelte 
zowel GEBRUIKT als ONGEBRUIKT zeer goed aanwezigi modern 
met alle topseries incl. LUCHTPOST hoofdz. ongebr. opgeno
men, met genoemde landen van EUROPA zoals b.v. ROEMENIË, 
TSJECHOSLOWAKIJE etc. alleen het klassieke gedeelte aan
wezig zowel gebr. als ongebr., w.o. ZEER ZELDZ. exempl. . . . 

BUITEN EUROPA o.a. 
ENGELSE KOLONIËN, zowel klassiek als modern uitgebreid 
opgenomen, het moderne hoofdz. ongebr., FRANSE KOLONIËN 
zeer uitgebreid opgenomen zowel gebr. als ongebr., klassiek en 
modern, SPAANSE KOLONIËN uitgebreid opgenomen zowel 
gebr. als ongebr., PORTUGESE KOLONIËN uitgebr. opgenomen 
gebr. en ongebr., ITALIAANSE KOLONIËN gebr. en ongebr., 
ZUID-AMERIKA het klassieke gedeelte zowel gebr. als ongebr., 
rest incl. LUCHTPOST (belangrijk) hoofdz. ongebr. aanwezig. 
Niet genoemde landen zoals o.a. U.S.A., 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,— S o/̂ , ƒ50,— 10%, ƒ100,— 15%, ƒ1000,— 20%. 

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

1 BRANDKASTEN. 1 
INMETSELKLUISJES 
BRANDVRIJE ARCHIEFKASTEN 
voor bedrijf en woning 
ALTIJD EEN GROTE COLI 
VOORRAAD, TEGEN ZEER 

'■ 

\i 

lk 

Jl 

w 
F" 
' ^ ^ i » \i 

""* 

1 

ECTIE VAN BEKENDE MERKEN IN 
AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

Kom eens kijken, 
u bent van harte welkom 
en wordt deskundig voorgelicht. 
Tevens bieden wij u nog 
de mogelijkheid tot inruil. 

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen. 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

MOZES KNAP EN ZOON 
R O T T E R D A M 
Tel. (010) 12 43 71 
HOEK VAN KNAP 
Schiedamsevest 91 97 

A M S T E R D A I V I 
Tel. (020) 23 94 36 

Singel 279 
Spuistraat 244 

DER SAMMLERDIENST het Duitse filatelistische tijdschrift 
• verschijnt eens per 14 dagen Abonnementsprijs: /■25,80 per jaar 
• gemiddeld 132 pag per nummer (half laar f 13,40), proefnr qratisi 
• nieuwtjes met fotopagina's op Advertenties: prijzen op aanvraag 

kunstdrul<papier Woordadvertenties: opschrift
woorden 60 et, tekstwoorden 25 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland 
FILEKTURA  POSTBUS 54  KATWIJK AAN ZEE 

POSTGIRO 51 69 28  BANKGIRO 47 59 00 146  TELEFOON (01718) 1 40 68 

DIRECT GELD 
Voor verzamelingen, partijen, bundelwaar. 
Gaarne opgave van vraagprijs. 
POSTZEGELHANDEL G. v. d. EYNDE & ZN. 
Nieuw adres: Arubadreef 9, Utrecht, telefoon 2 7230 

18. PER KILO 
betalen wij voor groctformaatzegels 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, alléén m engros-
hoeveelheden. 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

„NOVIOMAGUM" 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 



l()b'70. Heidenking vlucht Apollo l:ï, getand eii on
yetand blokje met vier verschillende zegels. 
i ,50 F. Ruimtevaartuig en maanlandei gekoppeld. 
2,50 F. Maanlander op weg naar maan. 
'1,50 F. Ruimtecapsule aan parachutes op weg naar aarde. 
2,50 F. Landing in oceaan en ophalen van ruimtevaarders. 
■276'70, Tweehonderdste geboortedag l.udwiy van 
Beethoven. 
I F. Por t in en noienschiifl \ a n }ieelho\'en. 

IERLAND 
137'7(). ' iweehonderiK ijltig jaai /eilen in lei land en 

stichting van Royal ('oi k ^'.u lu club. 

4 p. Reproduktie schüdeiij Pelei Monani> (1H7{)1749), 
iiH't wedstrijd van schepen van de/e C'Iub. 

ITALIË 
i05'7O. Zeshonderdste gebooi ledag van Krasmus 

van Narni . 
50 1. ffroen. Porirct van ,.l.e Gattanie la ta" . 

JERSEY 
287'7ü. Bloemenblag, sprookje Enid Bl>loii. 

4 <1. Uitbeelding van sprookje. 
5 d. Lompen voor rijken. 
1 sh. 6 d. Maaltijcl van fijnproevers. 
I sh. 9 d. Struisvogels: wij ^ijn de gioolsteii. 

MALTA 
Albeelding zegel gemeld in juni . bladziitle ' l i l . 

OOSTENRIJK 
Afbeelding zegel gemeld in juni. hl.ul/inle !J3I. 

^hJAlIRhBRIr.rN'ZfRHSI^PIKF 

R[PUHLIKC)SUKKMCH 

237'70. Vijl'entwintig jaar Brcgenzer Festspiele. 
3,50 sch. Nachtelijke opvoering van operette „Der Zigeu
nerbaron" op drijvend podium in Bodenmecr. 

277'70. Vijfentwintig jaar Salzburger Festspiele. 
3,50 sch. zwart, rood, goud en grijsbruin. Embleem spelen 
en deel decor. 

POLEN 
l55 '70. Boelenbeweging in Polen 75 jaar . 

60 gr. Feeststrik in gioen en rood op groene ondergrond. 
36'70, Welenschappeiiik genootschap van Plock 150 

jaa t . 
60 gt. Brandend olielampje op ondeisleuiieilde hand 

Juni '70. Wereldkampioenschap voeibal. 
00 (ji. Spelmoment CornikManchesier United. mei 

vignet waarop uitslagen van uedstii jden. 

P O R T U G A L 
l7'70 Herdenking honderdste ijebooi teda« ( la i 

iiioiia 

IftOO. 2!t5() en 75.00 Poiliet van de maaisilialk. 

ROEMENIË 

224'70. Heidenking lionderdste gebooitedag Lenin. 
40 b. Portret Lenin. 

April '70. RoenteensFranse postzegeltentoonstelUng 
Maximafila. 
1,50 1, Maximumkaar t , gefrankeerd met Roemeense zegel 

„De vrouw van de kunstenaar", door Claude 
Monet (Nationale Galerij). 

April '70. Honderdvijftigste geboortedag van Alexan
dra Cuza. 
55 b. Portret van Cuza, revolutionaire leidei. in uniform. 

Mei '70. Intereiircïpese culturele en economische 
samenwerking. 
40 b. en 1,50 I. Kaart van Luropa. waarop hoofdste(ien, 
die via lijnen met een punt verbonden zijn. 

Mei '70. Vijfentwintig jaar bevrijding. 
55 b. Vlag met embleem en bevrijdingsmonument. 
Mei '70. Wereldtentoonstelling in Osaka, Japan . 
20 b. Japanse tekening. 
I.— 1. Japanse pagode. 

Juni '70. Wereldkampioenschappen voetbal in Mexico. 
40 b. ' [ 'uee speleis bij bal. 
55 b. Spelei schopt bal achteiover. 
1.75 1, Twee spelers koppen bal. 
3.30 I. Doelverdedtger grijpt bal. 
Alle zegels met embleem spelen. 

Juni '70. Roemeense munten 
10 b. Drachme van Histria, vijfde eeuw voor Clhristus. 
20 b. GctoDakki didrachme, tweede en eerste eeuw. 
35 b. Ceslert, in het j a a r 106 door Trajanus geslagen om 

overwinning op Daken te vieren. 
60 b. Zilveren dukaat uit 1400, portret prins Mircea de 

oude (13861418). regent van Walachije. 
L75 I. Zilveren gioschen uit 1460, geslagen onder rege

ling van Moltlavische prins ICtienne cie Grote 
(14571504). 

't,— 1. Zilveren ihaler, geslagen door de stad Brasov in 
1601. 

SOVIETUNIE 

f^^j^s^'fwwa 

2()5'70. Zestiende congies communislist lie jeiigd
boiul Komsomol. 
4 k. Kmbieem Komsomol. 

205'70. Wereldjeugdsamenkomsl lei gelegenheid 
van honderdste geboortedag Lenin. 
6 k. Standbeeld Lenin. 

205'70. Vijfentwintig jaai' Weteldverbond van de 
democi atischc jeugtl. 
6 k. blauw en donkerblauw, lmbleem en jonge strijders 

voor solidariteit, vrede en vriendschap. 
275'7Ü. Sovjetrepubliek der Talaren vijftig jaar . 

4 k. Wapen en gebouw van de ministerraad van deze 
autonome Sovjetrepubliek. 

295'70. Wereldkampioenschappen spoil. 
10 k. Ciymnastiek in Ljubljana. 
16 k. Voetbal in Mexito . 

l6'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties, 
12 k. Embleem VN en beeldhouwwerk. 

56'70. Karelische Sovjetrepubliek vijftig jaar . 
4 k. Wapen en parlementsgebouw van deze autonome 

Sovjetrepubliek. 
166'70. Friedrich Engels 150 j aa r geleden geboren. 

4 k. Portret Engels. 
166'70. Unierepublieken Armenië en Kazachstan 

50 jaar. 
4 k. bruin. Vrouw in nationale klederdracht. 
4 k. paars. Vrouw in nationale klederdracht. 

SPANJE 
66'70. Generaal don Miguel Piimo de Rivera. 100 

jaar geleden geboren. 
2 p. Portret van de generaal. 

87'70. Vervolg serie klederdrachten. 
6 p. Segovia. 

237'70. Toeristische serie 1970. 
50 c. Alcazaba de Almeria. 

1 p. Kathedraal van Malaga. 
1.50 p. Santa Maria de la Asuncion in Lequeitïo. 

2 p. Klooster van San Francisco in Orense. 
3,50 p. El Portalon van Vitoria. 

5 p. La l.,onja van Zaragoza. 
78'70. Vervolg serie klederdrachten. 

6 p. Sevilla. 
188'70. Veertiende wereldcongres confectie. 

2 p. Symbolische voorstelling. 
258'70. 'l 'waalfde Europese zwemkampioenschap

pen, Barcelona. 
2 p. Schoonspringen en waterpolo. 
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KENNERS 
LeuchÉÉurm 
Albums 

. ^ r 

Leuchtturm Seruca-Falzlos-Albums (met 
Nederland vanaf 1852 tot heden 

vanaf 1945 tot heden 
Israël met TAB compleet 
Vaticaan met kerkel i jke Staat compleet 
Europa-Unie vanaf 1956 tot heden 
Verenigde-Naties vanaf 1951 tot heden 
België vanaf 1849 tot 1944 

vanaf 1945 tot 1959 
vanaf 1960 tot heden 

Frankrijk vanaf 1849 tot 1944 
vanaf 1945 tot heden 

Spanje vanaf 1850 tot 1939 
vanaf 1936 tot 1950 
vanaf 1950 tot heden 

Hawi 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 

d-stroken) 
312 SF 

0312 SF 
787 TABSF 
313 SF 
371 SF 
552 SF 
314 1 SF 
314 II SF 
314 III SF 
315 SF 

0315 SF 
E - 308 1 SF 
0308 II SF 
0308 III SF 

o a 
ƒ133,50 
ƒ 92,50 
ƒ 134,50 
ƒ 92,50 
ƒ 7 6 , -
ƒ 55,— 
ƒ 1 3 1 , — 
ƒ 98,— 
ƒ 9 6 , -
ƒ 9 6 , -
ƒ126,50 
ƒ130 ,— 
ƒ 68,50 
ƒ112,50 

ALLEEN BLADINHOUDEN 
Ned. Antillen vanaf 1949 tot heden 
Suriname vanaf 1945 tot heden 

nr 
nr 

12 NA SF 
12 SU SF 

ƒ 24,50 
ƒ 4 3 , -

VERKRIJGBAAR BIJ UW HANDELAAR 

Importeur Postzegelgroothandel 

IKF.HEIHAm 
Parnassusweg 24 huls 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 

VERZAMELINGEN 

PARTIJEN 

BELEGGINGSPOSTEN 

SERIES enz. enz. 

te koop gevraagd 

KONTANTE BETALING 

DISCRETIE VERZEKERD 

Grote Objekten worden afgehaald 

W. van SPLUNTER 
Quadenoord 5 - Rotterdani-26 

Tel. (010) 32 05 85 (ook 's avonds bereikbaar) 

U.S.A 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: » 

POSTBUS 124 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 

• toegezonden. 

Ook uw manco-lijst is wellioni. 

U.K.A."-STAMPS 
s - H E R T O G E N B O S C H 

o-^MOOIE E N V o X ' C ^ 
NIET TE HOOG 

isiifiilii? 
OOK 
VAN 
BELGIË 
(ongebruikt) 
FRANKRIJK 
(ongebr en gebr) 
MONACO 
(ongebr en gebr) 
LUXEMBURG 
(ongebr en gebr) 

-%:%, 
.^.'k 

PÜSTZEGELHANDEL 
DE LOUPE 

Lljsterbeslaan 18, Oostvoorne 
Teletoon 01885 - 3409. 

Ns 18 uur: 3225 

^ } 

ALS MEDE 

CURAQAO en 
SURINAME 

(vóór 1940 gebr 
na 1940 postfris) 



TSJECHOSLOWAKIJE 
Afbeelding zegel gemeld in april , bladzijde 213. 

26-6-70. Verenigde Naties 25 jaar . 
1 k. Symbolische voorstelling. 

31-8-'70. Antieke vuui wapens. 
0,30, 0,60, 1,20, 1,80 en 2,40 k. Verschillende vuuiwapens. 

^ÉSKOStpVENSKb 

TURKIJE 
i5-b-'7ü. KepiodiiktK-, schildeiijen. 

250 k. Ree, Seker Ahmet Pasha (1841-1907). 
250 k. Dame met Mimosa, Osman Hamdi (1842-1910). 

i5-6-'70. Derde nationale postzegeltentoonstelling 
Ankara 70. 
50 k. Compositie waarin Turkse folklore rol speelt. 
Zegel met klein aanhangsel met deuren van tentoonstel
lingsgebouw. 

VATICAAN 
Verbeterde opgave jimi, bladzijde 333. 
15 1. Christus' gelaat, Simone Mart ini . 
25 1. Christus' gelaat, Rogier van der Weyden. 
50 1. Christus' gelaat, Albrecht Dürer. 
90 1. Christus' gelaat. El Greco. 
180 1. Portret paus Paulus VI . 

29-5-'70. Priesterwijding paus Paulus VI . 

ZWITSERLAND 
18-6-'70. Nieuwe keerdrukken van bestaande zegels 

Yver t816 , 818, 819. 
Alleen verkrijgbaar in hele vellen: 
10 r, roodachtig blauw 40 stuks K 4,— 
10 r. roodachtig blauw 80 stuks F 8,— 
20 r. blauwachtig groen 80 stuks F 16,— 
30 r. rood 80 stuks F 24.— Totaal F 52,— 

BUITEK EUROPA 
AFGHANISTAN 

7-4-'70. Wereldgezondheidsdag. 
2 en 6 a. Doorstoken kreeft, symbool kankerbestrijding 

BAHAMAS 

30-6-'70. Tiansport in serie Goodwillcaravan. 
3 c. Toeristenbus. 

11 c. Dieselelektrisch treinstel. 
12 c. Oceaanschip en zeilboot. 
15 c. Straalvliegtuig. 

BARBADOS 

26-6-'70. Vijlentwintig jaar Verenigde Naties. 
4 c. Lagere school: meisje maakt huiswerk. 
5 t . Middelbare sthool: jongeman met microscoop 

25 c. Technisch onderwijs: m a n n e n aan freesmachine. 
50 c. Universitair onderwijs: universiteitsgebouw. 
Alle zegels met embleem Internat ionaal j aa r onderwijs. 

BARBUDA 
Juli '70. Honderdste sterfdag Charles Dickens. 

20 c. Scène uit Oliver Twist. 
75 c. Little Nell en gezicht op kathedraal van Sint Paul, 

van Hampstead Heath . 
15-7-'70. Veivolg serie koningen en koninginnen 

van Engeland. 
35 c. Portret koning Edward I I I , 

l-8-'70. Vervolg serie koningen van Engeland. 
35 c. Koning Richard I I . 

Juli '70. Nieuwe gebiuikszegel. 
20 L. CJiüte B a n a t u d a . 

B O U V I Ë 
April '70. Vunderzegels. 

Van de in juni gemelde vlinderzegels ook twee blokjes van 
respectievelijk 5. 10 en 20 c , en 1.—, 1,80 en 2,80 b. 

BOTSWANA 
6-7-'70. Honderdste sterfdag Charles Dickens. 

3, 7, 15 en 25 c. Illustraties van verschillende werken en 
portret Dickens. 

B R A Z I U Ë 
24-6-'70. Bia/i l iaans elftal wereldkampioen voetbal. 

50 c. Jules-Rimetcup en landkaarten Brazilië en Mexico. 

B U R U N D I 
8-7-'70. Zuidelijkste bron van de Nijl. 

7 en 14 l. (luchtpost). Velletje van achttien /egels met vei'-
schillende voorstellingen op deelkaart van Afrika; van 
boven naar boneden en van links naa r rechts: 

Kameel naar links, lopende dromedaris, okapi naa r 
rechts, neushoorn naar rechts, Addoxanti lope naa r l inks, 
inheemse koe naar links. 

Nijlmondmg niet piramiden en sfinx, Rode zee met 
dhow, Witte Nijl met waterval. Blauwe Ni)l niet kraan
vogel, Boven Nijl met secretarisvogel. Victoriameer en 
zuidelijkste bron op de Gikizberg, 

Liggende dromedaris, Addoxantilope naar links, kameel 
naar rechts, inlandse koe en face, neushoorn naa r links en 
okapi naar links. 

GAMEROEN 
9-7-'70. Bierbron weri|cn. 

15 r. Inwendige van biouwenij. 
30 f. Opslagtanks voor bier. 

CANADA 
l2-8-'70. Hoiideitlvi|ltigsle geboortedag Sii Oliver 

Moat. 

/ 

6 c. zwait en lOod. Portiet vadei van tonledeia l ie en 
regeringsgebouwen in Montreal . 

CEYLON 
Afbeelding zegel gemeld in juni , bladziide 335. 

» n ' » » p m t » p > T i m > w g T i 

^m 
CHINA (NATIONALISTISCH) 

12-5-'70. Rcprodukties antieke schildcri)en. 
Strip van vijf aaneen sluitende zegels van 1 . ^ S., Land
schap met rivier, met op alle plaatjes velschillende 
paarden, 
5,— $. Drie spelende paarden, detail van strip. 
8.— S. Ruiter met lasso en groep paarden, detail . 

CONGO BRAZZAVILLE 
25-6-'70. Honderdste geboortedag Lenin. 

45 f. Portret Lenin met pet. 
75 f. Lenin op stoel. 

30-6-'70. Inheemse fauna en Hoia. 
1 i. Brillantaisia vogeliana. 
2 i. Plectranthus decurrens. 
3 f. Myr ianthemum mirabile. 
5 f. Connarus griffbnianus. 

10 f. Sternotomis variabilis. 
15 t. Chellorrhina polyphemus. 
20 I. Metopodontus savagei, 

10-7-'70. Communistische voormannen. 
50 f. Karl Marx (1818-1883). 
50 f. Friedrich Engels (1820-1895). 

20-7-'70. Voorhistorische <lieren. 
15 f. Kentrosaurus. 
20 f. Dinotherium. 
60 f. Brachiosaurus. 
80 f. Arsinotherium. 

20-8-'70. Geschiedenis spoorwegen. 
40 f. Stoomlocomotief Mikado 141, 1932. 
60 I. Stoomlocomotief 130 ^ 032 ,1947 . 
75 I. Alsthomlocomoticf BB 1 10, 1962. 
85 f. Locomotief C.E.M. C.A.F.L. BB BB 302, 1969. 

5-9-'70. Voorlopers ruimtevaart , 
45 f. Vliegapparaat van Lilienthal, eerste vlucht met 

toestel zwaarder dan de lucht, 1891. 
50 f. Lindbeigh, 1927, eerste vlucht over Atlantist he 

oceaan, 
70 f. Spoetnik I , eerste kunstsatelliet, 1957. 
90 I. Apollo X I . eerste stap op maan . 1969. 

15' 
«%\ 

IRKPUBLIQUE P O P U L A r R K D 

RtPllBLlOUE POPULAIRE 
^ DU CONGO . ^ 

mmm PAS SUR IA LUKE lasa gr%, M I V I V m ^ 

H t f H B I I O t l POI>UAlUF OU CO^GO 

COOK EILANDEN 
Ailteeldin^ zetsel neiiieki ilt juni . bladzijde li35. 

COSTA RICA 
l4-5-'70. Internat ionaal congres kankeibestrijding. 

10 en 50 r . . 1.10 C. Gestileerde kreeft. 
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Verzamelingen en parfijen 
te koop gevraagd door: 

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

(privé: Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 

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

REEDS MEER DAN 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek door lopend 
te koop tegen beslist goede pri jzen: 

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 belangri jke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 6 T /M 25 JULI 

w. 

St.J 
Dam 

ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels. 
parti jen, series en bundels tegen contante 

ansstraat 5, Amsterd 
. Tel. (020) 23 66 25, 

am. 1e zijstraat naast Kras 
privé (020) 73 79 26. 

verzamel 
betaling. 

napolsky 

Ingen, 

bij de 

HET ZAL 
JE VERZAMELING 

MAAR WEZEN... 
die bij een taxatie van ƒ30.000 maar liefst ƒ60.000 opbrengt! 
Dit waG u.a. het geval in onze 276e veil ing van 1-3 juni j l . waar 
zeldzame stukken van Nederland tot ƒ 5800 opbrachten. De 
deelname aan die veil ing door buitenlanders was aanzienlijk. 

OVERWEEGT U 
VERKOOP VAN 

UW VERZAMELING? 
Onze ruim vij f t igjarige ervaring met postzegelvei l ingen waarborgt 
u een geslaagde verkoop. Onze relaties bevinden zich overal ter 
wereld. Neemt u eens contact met ons op, het verpl icht u tot 
niets 
ELKE DAG bestaat gelegenheid tot inzenden! 

J.K. RIETDIJK n.v. DEN HAAG 
TELEFOON (070) 11.70.20 PLAATS 31A 

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

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

Nederland en O.G. Gebruikt vrijwel alles aanwezig, zelfs iVi et 3-gaats rol-
tanding, luchtp. Curagao en Suriname. Alle weldadigheidsuitgiften voorradig. 
West-Europa: o.a. grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vatl-
caan. Zweden, IJsland enz. enz. Prijzen m het algemeen 50 ot per Yvert-
franc, 1e pi. 10% minder. 
Oost-Europa: grote voorraad, vooral Rusland en Hongarije (veel ongstand), 
in het algemeen 40 et p. Yvert-franc, behalve nieuwe uitgiften. 
Eng. Kol.: 9 winkelboeken vol, hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth. 
Azië: alle landen, veel Japan, Yemen enz enz. 
Zuid-Amerika: grote stock van alle landen, veel luchtpost. 
Afrika: alle landen, ook de nieuwe staten. 
Israël: grote stook, in het algemeen 50% Benco, ook 1e dag-env. 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken), RUIMTEVAART, POSTZ. 
op POSTZ., SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES, VER. EUROPA. 

Onlangs aangekocht een zeer grote luchtpostcollectie hele wereld, w.o. veel 
brieven. Eveneens grote collectie scheepvaart. 

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 6 TOT EN MET 25 JULI 

Z W O L S E P O S T Z E G E L H A N D E L 

Rodehaanstraat 14, Zwol le (centrum) 

Het adres voor uw nieuwtjes, abonnementen, zegel en FDC. Voor 
uw stokboeken. Pil. 7 Safe. Voor uw albums Davo. Voor uw klemstro
ken enz. Voor uw albums FDC. PS l-ll-lll. 

ÏS DAT NOU NODIG . . . 
Pri jset iketten met de hand te schrijven? Beslist 

No 
niet. MEINHARDT heeft ze al kant-en-klaar in 

I _ I voorraad. Per 100 f 1 , — ; per 1000 ƒ8,—. Voor 
I I I handelaren interessante kort ing. 

SAFE-supplementen 1969 zijn verschenen. Heeft u al een SAFE-
album met klemstroken voor postfrisse zegels? Vraag uitgebreide 
folder. P O S T Z E G E L D O O S mahoniehout voor het overzichtelijk 
opbergen van uw dubbele zegels in perg.-zakjes naar land of cat.nr.; 
ruimte voor 20.000 zegels! Formaat 3 0 x 2 0 x 1 0 c m . Met 300 perg.-
zakjes 53x78 mm ƒ22,15. Z O N N E B L O E M - C A T A L O G t 1970 
Nederland ƒ2,50; Indonesië ƒ2,50; Engeland ƒ2,50; U N O ƒ2,50; 
Ver. Europa ƒ 2,50. B O R E K - C A T A L O G I 1970/1971 — nu ook met 
M U N T E N . België-Lux. ƒ2,75; Duitsland v.a. 1945 ƒ2,20; Frankrijk-
Monaco ƒ3,75; Griekenland ƒ3,75; Hongarije ƒ3,75; Joegoslavië 
ƒ3,75; Nederland/O.R. ƒ2,75; Oostenrijk ƒ2,75; Polen ƒ3,75; Rus
land ƒ6,—; Tsjechoslowakije ƒ3,75; Turki je ƒ3,75; Vaticaan ƒ 1 , — ; 
Zwitserland/Liecht. ƒ2,75. DOUBLE-SAFE- insteekboeken 28 x 
30 cm, 16 pag. ƒ6,95; 32 pag. ƒ11,40; 48 pag. ƒ18,65. P H I L A T E S T -
FILTER, handige staafhuls m. UV-fi l ter voor het vaststellen van 
fosforesc. en fluoresc. zegels b.v. van Nederland ƒ8,10. P H I L A -
FLECK maakt vuile zegels weer schoon ƒ3,—. M A N C O - L I J S T E N , 
nrs. 1-2000 per 10 st. ƒ1,80; nrs. 1-1600 per lOst . ƒ1,50. M A N C O 
BOEKJE, handig zakformaat 8 x 1 4 cm, 20 pag. nrs. 4 0 x 0 0 - 9 9 en 
blanco nrs. ƒ 1 , — . I N S T E E K A L B U M wit zonder middenstrook, 
22x30 cm, 64 pag. ƒ23,50. R O N D Z E N D B O E K J E S , klein 200 
zegels, ƒ0,25; groot 500 zegels ƒ0,40. POSTZEGELPLAKKER, 
1000 St. voorgevouwen ƒ0,75. D R O O G B O E K , 12 bl., vloeipapier, 
14x20 cm ƒ0,90; 20x30 cm ƒ1,70. I N S T E E K V E R Z E N D K A A R -
T E N , wi t , 15x11 cm, perg.-dekblad ƒ0,17; per 100 ƒ15,—. VER-
Z E N D K A A R T , zwart, 4 pag., 2 x 5 stroken, 11 x15 cm ƒ0,30; per 
10 St. ƒ2,80. S N I J A P P A R A A T voor Hawid-klemstroken ƒ15,—. 
T E K E N S J A B L O O N , Philafix voor het tekenen van vakjes in blanco 
albums ƒ8,—. C A T A L O G I 1971, alle merken leverbaar. Alle niet 
genoemde artikelen en merken zijn evenwel leverbaar. Vraag uit
gebreide prijslijst. 
Opdrachten boven ƒ50,— 15% kor t ing, boven ƒ30,— 10% kort ing. 
Opdrachten beneden ƒ20, h ƒ0,75 verzendkosten. Giro 1253414. 
P. W. M E I N H A R D T - Vlaskamp 200 - Den Haag - Tel. (070)83 36 83 



148'70. Internationaal jaar van het onderwiis. 
10. 20 en 50 c. Internationaal embleem, korenaar, en 
silhouet van mensen in verschillende bezigheden. 

X F U J E I R A 
106'70. Herdenking Rode Halve Maan. 

25 en 50 dh., 1.  en 2, — r. Verschillende bezigheden van 
medische aard. 

I06'7O. Honderd j aa r Brits Rode Kruis. 
25 en 50 dh., 1.— en 'l.— r. Opdruk op bovengenoenule 
serie: „Cenienaiy ofBiitisch Red Cross Society". 

Ki6'70. Vijl'enzeventig jaar Olympische spelen. 
25 en 50 dh., 1.— en 2, r. Verschillende sportieve ge
beurtenissen en Olympisch embleem. 

136'70. Olympische spelen in München . 
25 en 50 dh. . 1,— en 2,— r. Opdruk op bovengenoemde 
serie: „Munich 1970". 
Wie meent <lal Fujeira niet voldoende zegels uïtgeelï, kan 
nog altijd de meeste van bovengenoemde zegels kopen in 
zilver of goudreliefdruk. 
Zou een zomergriep de oorzaak zijn van volgende zegel
ontlasting? 

265'70. Grote persoonlijkheden uil <le vroege Duitse 
geschiedenis. 
25 dh. Karel V (15001558), keizer van hei heilige 

Roomse Rijk. 
50 dh. Frederik Willem (16201688), keurvorst van Bran

denburg. 
75 dh. Willem I (17971888), koning van Pruisen, keizer 

van Duitsland. 
1,— r. Otto van Bismarck (18151898), rijkskanselier. 
2,— r. Paul von Hindenburg (18471934), president van 

Duitsland. 
Twee hoogste waarden ook als blokje samen, mooi versierd. 

305'70. Persoonlijkheden uit <ie nio<lerne Duitse ge
schiedenis. 
60 dh. Konrad Adenauer (18761967). bondskanselier. 
1.25 r. Ludwig Krhard, bondskanselier. 
2,50 r. Theodor Heuss (18841963), bondspresident. 
3,— r. Kurt Georg Kiesinger, bondskanselier. 
5,— r. Willy Brandt, bondskanselier. 
Ook hier weer twee hoogste waarden samen ïn blokje. 

l6'70. Wereldkampioenschappen voetbal in Mexico. 
1,—. 1,50, 2,50, 3 ,— en 4.— r. Verschillende voetballers 
met bal in stadion. 
12,— r, Blokje. Duel tussen twee voetballers. 

26'70. Internationale postzegel tentoonstelling Phi
lympia in L o n d e n . 
1,— r. Reproduktie Franse satellietzegel. 
1.50 r. Reproduktie DeGaullezegel Dahomey. 
2,50 r. Reproduktie Napoleonzegel Monaco. 
3 ,— r. Reproduktie Franse C^oubertlnzegel. 
4,— r. BadenPowellzegel Cookeilanden. 
Blokje van 12,— r. met Kennedyzegel Congo. 
Alle zegels met embleem tentoonstelling. 

36'70. Wereldtentoonstelling in Osaka. 
[ ,_ , 1,50, 2,50, 3,— en 4.— i. Verschillende vogels. 
12.— r. Blokje met vogels. 

46'70. Vluchten van de Apollo naar de maan. 
L— r. Munt voor Apollo13. 
1,50 r. Apollo13 en maan. 
2.50 r. Koppeling maanlander en ruimtevaartuig. 
3,— r. Apollü14project, lancering. 
4,— r. Portretten deelnemers Apollo14project. 
12.— r. Portret Kennedy, munt, maan, vaartuig. 

66'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 
25 en 50 dh. . I ,   en 2,— r. Vergader /aa l . gebouwen 
enzovoort. 

66'70. Internationaal jaar van het onderwijs. 
25 en 50 dh. L  en 2, r. Bovengenoemde zegels met 
opdruk , .International Ftlucatïon Year". 

86'70. Herdenking wereldpadvindersbeweging. 
25 en 50 dh. , 1,— en 2 .   r. Padvinders en Lord Ba<len 
Powell. 

86'70. Honderdste geboortedag Clharles Dickens. 
25 en 50 dh., I,— en 2,— r. Bovengenoemde serie met 
optlruk „Centenary of C^harles Dickens". 

GABON 

REPüBLIQÜE GABONAISE 

POSTE AEHIEN 

Ui;PLBI.IQUEG/\I 

■ ^ 2 5 ' 

i?*V '8"''',.'',"o"""' 
B A R M E S DU GABON COIJ 

30NAISE 

M 'i 1 
tAuf.DE oer % 

56'70, l'^uropeesAfrikaanse samenwerking. 
50 f.Kuropees en Afrikaans hoofd, waartegen geprojec

teerd symbolen van landbouw, industrie, chemische 
techniek. 

186'70. C:onferentie U.A.M.P.T. 
200f. Vlag met embleem; zegel op goudfolie gediukl. 

107'70. Inheemse wapens. 
?5 f. Werpmessen. 
30 f. Werpspies en kruisboog. 
50 f. Oorlogsmessen. 
90 f. Dolk met schede. 

G R E N A D A 

GnEnADA . 

Juni '70. Vijfentwintig jaar geleden einde tweede 
weieUloorlog. 
S c. Portret Franklin D. Roosevelt (18821945), en schil

derij „Planten van Amerikaanse vlag op Iwo J i m a " . 
5 C. Maarschalk Georgy K. Zhukov (SovjetUnie) 

Russische tanks en soldaten dringen Berlijn binnen. 
15 c. Winston S. Churchill (18741965), Britse eerste 

minister, bevrijding van Parijs: Are deTr iomphe en 
Franse vlag. 

50 c. Generaal Dwight D. Eisenhower (18901969) 
geallieerd opperbevelhebber; invasie op 6 juni 
1944 in Normandie . 

60 c. Generaal Bernard i. Montgomery, bevelhebber 
Britse troepen in Furopa ; slag bij Alamein, Egypte. 

106'70. Zevende regionale bijeenkomst Parlemen
taire associatie van Gemenebest. 

5 c. Parlementsgebouw van India met vlag. 
25 c. Parlementsgebouw GrootBrittannie met vlag. 
50 c. Parlementsgebouw C^anada in Ottawa. 
60 c. Parlementsgebouw ( i renada en vlag. 
Alle zegels met enibleem. 
Ook blokje met vier zegels samen. 

Augustus '70. Nieuw gebouw We re ld post unie. 
15 c. Embleem UPU met paardenpostkoets. postzeilboot. 

eerste posttrein. 
Embleem UPU met sliaalvliegtuig. moderne stoom
boot en dieseltiein. 
Portret Sii Rowland Hill (17951879). initiatief
nemer voor eerste postzegel in Engeland. 

L— S. Abraham Lincoln (18091865). geestelijke vader 
van de U P U . 

H A I T I 
286'70. Zestiende congres Wereldpostunie in Tokio. 

0.10. 0.25 en 0.50 g, gewone post; 0,50. 1.50 en 2,— 
luchtpost. 

IRAN 
195'70. Aziatisch produktiviteitsjaar. 

8 r. Symbolische voorstelling. 
105'70. Nieuwe gebouw Wereldpostunie. 

2 en 4 r. Maquet te gebouw en UPUstandbeeld in Bern. 

ISRAËL 
86'70. Vijftig jaar „Stichlingslonds ". 

0,40 I/,". Belangrijkste werkzaamheden van fonds 
gratie: schip, fabrieken: integratie en ve: 
huizen. 

25 

50 

immi
t iging: 
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Compliment 
„Ons compliment", 
zeiden onze cliënten toen 
de 147ste veiling bij 
Grobe-de tweede in dit 
jubi leumjaar-de deuren 
sloot. 

„Ons compliment", 
zeiden wij tot onze cliënten 
die door hun bewonderens
waardige inzendingen en 
menig moedig bod dit 
buitengewone succes 
mogelijk hadden gemaakt. 

Vijf dagen lang ging het 
warm toe in de veilingzaal. 
Het was een harde slag 
met veel „materieel". 
Geen wonder o o k - b i j 
zulke philatelistische 
lekkernijen. 

Maar wij staan niet stil. 
De laatste veiling in 
oktober moet de kroning 
worden van dit jubileum
jaar. 

Uw inzendingen zullen 
daar zeker toe bijdragen. 
Uw kostbaarheden zijn 
bij ons in de beste 
handen. 
Wilt U in ons succes 
delen, zendt U ze ons 
dan voor eind juli toe. 
Wij zullen er op de veiling 
heel bijzonder ons best 
voor doen. Als steeds. 

Uw 
Hans en Jürgen Grobe 

Hans Grobe 
3 Hannover 
Theaterstraße 7 

GRBBE 



ARAVA nitU 

1.00 

ISRAEL J^Jr^i 

87'70. Weichikampioenschappen seilen. 
0.15 l£. Zwee zeilboten „420" klasse. 
0.30 1£. Zeilboot met spinnaker. 
0.80 I £ . Groep zeilboten. 

3770. Israelische vliegtuigindustrie. 
1,— I / , . „Arava" vliegtuig in vlucht. 

I V O O R K U S T 

i200' 

REPUBllQUE< 

187 /O Nieuwe gebruikszcgel, luditpost . 
200 I, l,.iiHiM li.tp met Niangboberg. 

JAPAN 

B K » » NIPPON Mkmimmn^ 

15070. VVeicIdlciiloonstelling in Osakd. 
7 y. Kanlo, lanipioiincnfeslival op tentoonstelling. 

15 y. Wereldbol, waarin tentoonstellingsgebouwen 
50 y. Reproduktie schilderij: „Wuivend gras in de herfst

wind", door Hoitsu Sakai (17611828). 

KOEWEIT 
156'70. Nieuwe gebruikszejfels. 

20 en 45 f. Portret Kmir. 
1.7'70. Verenigde Naties 25 jaar . 

20 en 43 f, VNembleem, symbolen vrede, vooruitgang en 
gerechtigheid. 

KOREA (ZUID) 
205'70. Transportmiddelen. 

10 u Diaattkoets, Yidyiiaslie. 

► CHs»Si^^H 101 • CHSfEjai^B 
, m\m.K. Of >!CTö* 

 _ ».1 41 

10 \v. I.lektiisthe l iani. einde \'i<l>nastic 
10 w. Cadillac automobiei van keizer Sunjong. 1903. 
10 w. Frans dubbeldekkervliegtutg, Nieuport 1922. 

305'70. Nieuw gebouw Ü P U . 
10 w. Maquet te gebouw en embleem U P U . 

26'70. Nieuw aarcUtation voor satellieten, 
10 w. Aardstation en wereldkaart. 

LESOTHO 
Alheelding /egel gemeld in juni , blad/i jde 3S9. 

> rm-t ■»■■»■■■ T^ > T W ^ ^ ^ ■ ■ > ■ W <l 

2 5 l h ANNIVERSARY f^^^ 

207'70. Herdenking maanlanding Apollo XI op 
20 juli 1969. 
75 f'. Maanlander op maan. ruimtevaarder loopt op maan, 

op achtergrond aarde. 

MALI 

137'70. Kuimtetiikc icleionintunicaiie. 
100 f. Intelsat I I I . 
200 r. Satelliet Molnya 1. 
300 f. Aardstation P.B. 2 en lijnenspel. 
500 f. Project symfonie: aarde en verschillende ruimtesta

tions. 
79'70. Wereldkampioenschappen voetbal 1970 in 

Mexico. 
200 f. Gestileeid stadion en twee voetballers. 

M A R O K K O 

r i i f '^^ 
255'70. Toes lag/egels leii gunste van Rode Halve 

Maan. 
0,25 i 0.05 en 0,50 + 0,10 d. Marokkaanse edelsmeed
stukken. 

MAURETANIË 

MALRtTANll 

b7'70. Verdwenen helden van ruimtevaart . 
150 f. Youri CJagarin. 
150 f. Kliiott See. 
150 f. Vladimir Komarov. 

219'70. Traditionele klederdrachten. 
10 f. Vrouw in lange, wijduitslaande mantel . 
30 f. Man in tot grond reikende mantel . 
40 I. Vrouw met tweedelige jurk en hoofddoek. 
50 f. Vrouw met witte mantel met hoofdkap. 
70 f. Man met lange mantel . 

MAURITIUS 
155'70. Definitieve uitgiftedatum van dr 

SovjetUnie gedrukte Leninzegels. 

M E X I C O 
iI5 '70. Negende weieldk.iiiipioenst Ii.ip 

in Me\i<o. 

'idiM« 

WAW!^,#Ji^,«=» 

80 c. en 2.— S. Velschillende maskers en voetbal. 

M O N G O L I Ë 

f ^ t ^ ^ n ^ ^ i W W T f f P i y y y w w ' 
tamm mn mi rmm 

tf : i 
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: MQNeoüA'MOHtoii ujyyMH ; 

26570 Wereldtentoonstelling 1970 in Osaka. 
4,— t. Blokje Matsushita paviljoen, achtste eeuw en tijd

capsule, waarin Japanse culturele uitingen bewaard 
worden tot over vijfduizend j a a r ; Sovjet russisch 
paviljoen en embleem. 

5670. Wereldtentoonstelling in Osaka. 
1.50 t. Gezicht op tentoonstellingsgebouwen; verschil

lende aanhangsels met internationale sprookjes
figuren. 

M O N T S E R R A T 
2770. Definitieve uitgiflctlatum gebruiksserie ge

meld in maart , bladzijde 155. 

N E P A L 
11670. Geboortedag koning Mahendra . 

50 p. Portret vorst. 
11670. Serie meien. 

5 p. Gosainkundmeer. 
25 p. PhewaTalmeer. 
1 r. RaraDahameer. 

1770. Aziatisch produktjviteitsjaar. 
1 r. Symbolische voorstelling. 
20870 Zesde nationale jeugddag. 
25 p . Symbolische voorstelling. 

NIGER 

|H]]|pl1i'l:UMIUÜ*llM7nrraïl 

6670 Opdiuk lei eie van jongste maanteis. 
100 en 200 f. luchtpost „Apollo X I I I " op waarden 100 

(Montgolher) en 200 (Galilei) van „Voor
lopers der ru imtevaar t" van 11570, ge
meld in juni . bladzijde 339. 

26670. Verenigde Naties 25 jaar . 
100 en 150 f. luchtpost. Symbolische voorstelling. 

29770. Kerste verjaardag vernieuwing Kuropees
Afrikaanse samenwerking. 
50 f. Naar elkaar toegewende hoofden van T.uropese en 

Afrikaanse vrouw. 

NIGERIA 
28570. I',enheitlszegels. 

4 d. Kaart van land. 
1,—sh. Wiel met twaalf segmenten, als symbool van 

twaaf staten. 
1 sh. 6 d. Gioep mensen houdt bol mei kaart van Nigeria 

omhoog. 
2, sli l'\ikkel niet (uaali vlammen. 

NIUE 
Mheeidmg /egel gemeld in juni . blad/ijtle 341. 

v^^nrw^pvff^ 

juli 1970 391 



Vraag uw postzegelhandelaar de laatste uitgaven van 

HET PHILATELISTISCH BUREAU VAN DE CROWN AGENTS 

MONTSERRAT 
Nieuwe definitieve uitgave 

Datum van uitgifte 2 juli 1970 

JjHt. 5 

4d 
JiRgfitméF^^^t 
Öö 

m JERSByBatstfeeïPreweî  JH JBRgBI"B<<«r*.'êl:Rf%vî V 

■tl cS 
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JERSEY 
Battle of Flowers 

Datum van uitgifte 28 juli 1970 

BARBADOS 
25 jaar Verenigde Naties 

Datum van uitgifte 26 juni 1970 

StCOWOAKY 

1 
BARBADOS H\Bi].\iH)s 

C „ „ r « ^ _ 

w * 

. w.\üO BARBADOS 



O M A N 
255'70. Nieuwe gebruiksserie, aspecten van O m a n : 

versterkingen en opstandelingen. 

'/:; b. Furt van Nzwa en groep mensen. 
1 b. Opstandelingen met granaatwerper . 

1 i/a b Foft Sahar. 
2 b. Sjeiks in Ibri . 

2 '/<; b. Bahlafort. 
3 b. Opstandelingen tijdens pauze in woestijn. 

3>/2 b. Fort Ibri. 
4 b. Straat in Ibri . 
7 b. Fort Izki. 

10 b. Opstandelingen mei uitrusting. 
15 b. Moederschap bij revolutie: vrouw niet geweer en 

kind. 
20 b. Kastelencompiex Samael. 

RHODESIË 

l7'70. Wet voor post en telecomniunicaliecorporatie. 
'IV-i c. Telegramrijder van honderd jaar geleden. 
'iV-i c. Inladen post op internationaal vliegveld van 

Salisbury. 
15 c. Aanleg spoorlijn en telegraaf in vroeger tijd. 
25 c. Uitrusting voor moderne telecommunicatie. 

ROEWANDA 
Juni '70. Nationale Afrikaanse kosliiuins. 

20 c. Vrouw van TharakaMerus tam. 
30 c. Fluitspeler uit Algeitas. 
50 c. Zuidtunesische waterdraagster, 

1 f. Ceremoniële gewaden i n d e processie van de emir van 
Kano. 

3 i'. „Griot", rondtrekkende muzikant uit WestAfrika. 
5 I". Klederdracht van de Quipongos uit Angola. 

50 f. Mohammedaan in gebed. 
90 f. Kostuum voor Sinehatialidans in het Senoufoland 

in het noorden van Ivoorkust, 
156'70. Wereldkampioenschap voetbal, 

20, 30, 50 c en 1,6, 18, 30 en 90 f. Verschillende spelmo
menten en JulesRimetcup. 

SALOMONS EILANDEN 
17ö'70. Honderd jaar Brits Rode Kruis. 

3 c. Gebouw Brits Rode Kruis op de eilanden. 
35 c. Kaar t eilanden, invalidestoel en plaatsen waar 

RodeKruisvestigingen zijn. 

SALVADOR (EL) 
April '70. Rechten van de Mens. 

10, 20, 40, 80 c.Kaart van land, wapen en symbool van 
nationale eenheid. 

SENEGAL 

lÖ7'70. Wereldtentoonstelling 1970 in Osaka, 
25 f., 75 f. en 150 f. Verschillende tekeningen met Japanse 
vrouwenmotieven, embleem tentoonstelling. 

228'70, Stadsuitbreiding en industrialisatie. 
30 f. Voorsteven schip en complex voor tonijnverwerking. 

100 f. Luchtopname van stadsuitbreiding van Dakar. 

^ SHARJAH 
206'70. Napoleon, vijf verschillende voorstellingen. 

3 d. gewone post. Vijf zegels, getand en ongetand, 
^0, 30, 40 en 60 d, 2 r, luchtpost, getand en ongetand, 
4 r. Twee blokje.s nnet verschiüende voorstellingen. 
3 r. Herinneringszegel op goudfolie, getand en ongetand, 

206'70. De Gaulle, vijf verschillende voorstellingen. 
3 d. gewone post, vijf zegels, getand en ongetand. 
20, 30 40, en 60 d, 2 r, getand en ongetand. 
4 r. Twee blokjes met verschillende voorstellingen. 

3 r. Herinneringszegel op goudfolie, getand en ongetand. 
266'70. Vijfde j aa rdag inhuldiging sjeik Khalid 

Bin Mohammed Al Qasimi. 
5 d. gewone post, vijf zegels. 

20 d. luchtpost. ICén zegel, 
35 d. luchtpost. Vijf zegels. 
40 d, luchtpost. Vijf zegels. 
60 d. luchtpost. Vijf zegels. 

3 r. Souvenirblok op goudfolic. 
Juni '70. Wereldtentoontelling Osaka, kunst. 

2 d. en 3 d. Gewone post. Twee van elke waarde. 
40 d, luchtpost. Vier zegels, 
3 r. Twee blokjes met verschillende voorstellingen, 
4 r. Blokje op goudfolie, 
3 r. Herinneringszege! op goudfolie. 
Behalve de blokjes van 3 r. alles getand en ongetand. 

Juni '70. Japanse schilderkunst. 
3 d. gewone post. Vier zegels, getand en ongetand. 
I r. luchtpost. Vier zegels, getand en ongetand. 
3 r. Blokje. 

SINGAPORE 
l7'70. Tien jaar volksassociatie. 

15 c. Kinderen in speeltuin. 
50 c. Hardloopwedstrijd voor kinderen. 
75 c. Culturele dans. 

SINT HELENA 
Afbeelding zegel gemeld in juni , bladzijde 341. 

SINT KITTS 
149'70. l^cuwfeest postzegel. 

' j c. leerste postzegel en nieuw hoofdpostkaiitoor. 
20 c. I r r s t e en derde zegel. 
25 c. Tweede en derde zegel. 
50 c. Derde zegel en eerste stempel. 
Alle zegels met silhouet koningin Flizabeth. 

SINT V I N C E N T 
Atbeelding zegel gemeld in mei, bladzij<ic 2Ï)3. 

SYRIË 
l5'70. Dag van de arbeid. 

15 en 60 p. Emblemen Unie van syndicaten van arbeiders 
in Syrië. 

75'70. Unie van revolutionaire jongeren. 
15 en 25 p. Jonge man met geweer en toorts en jong meisje. 

■—MÉÉaM——**MHI1H» i 

305'70. Nieuwe gebouw Wereldpostunie. 
30 en 50 f. Maquet te nieuw gebouw en embleem. 

27670. U N E S C O , honderdste geboortedag Lenin. 
30 en 50 f. Portretten Lenin, geschilderd door Russische 
schilders. 

276'70. Wereldkampioenschappen voetbal 1970 in 
Mexico. 

5 f, Italië en Uruguay. 
10 f, GrootBrit tannië en Brazilië. 
15 f. Rusland en Mexico. 
20 f. Duitsland en Marokko. 
30 f. Roemenië en Tsjechoslowakije. 
45 f. Zweden en Israël. 
60 f, Bulgarije en Peru. 
90 f. België en El Salvador. 

TRINIDAD E N TOBAGO 

266'70. Vijfentwintig j aa r Verenigde Naties. 
5 c. U N E S C O : cultuur, wetenschap, kunsten en techno

logie. 
10 c. U N I C E F : kinderen van verschillend ras tegen 

achtergrond van vlag van het gebied. 
20 c. Vrede : ark van Noach, regenboog, duif en olijktak, 

bijbelse symbolen van vrede. 
30 c. U P U : nieuw hoofdgebouw Wereldpostunie in Bern 

en embleem U.P.U. 
1.7'70. Nieuwe nationale handelsbank. 

5 c. Opdruk op bestaande vogelzegel. 

TSAAD 
306'70. Wereldtentoonstelling 1970 in Osaka. 

50 (. Prent van Osaka. 
100 f. Zonnetoren. 
125 f. Prent van Osaka. 

166'70. Internat ionaal jaar onderwijs. 
100 f. Embleem. 

87'70. Ruimtereizen Apollorakctten. 
100 f. Zegel Yvert luchtpost 3 1 ; opdruk : „Apollo X I . 

Debarquement sur la lune, 20 juillet 1969". 
200 f. Yvert luchtpost 32; opdruk: „Apollo X I I , Explo

ration de la lune, 19 novembre 1969". 
250 f. Yvert luchtpost 33 ; opdruk : 125 f. Apollo X I I I , 

Exploit spatial, 17avril 1970. 
I59'70. Herdenking minister van onderwijs Ahmed 

Mangue. 
100 f. Portret van bij vliegtuigongeluk omgekomen 

minister. 

U M M AL QIWAIN 
295'70. Gelukkig einde ruimtevaart Apollo 13. 

10 dh. Portret commandant James Lovell. 
30 dh. Portret Fred Haise, piloot maanlander . 
50 dh. Portret Joh L. Swigert. commandan t maanlander. 
Ook blokje waarin de drie zegels verenigd. 

U R U G U A Y 
125'70, Tweerie gedeelte faunaserie. 

30 p. Hagedis. 
100 p. Gordeldier. 

I45'70. Tweede nationale bosbouw en houttentoon
stellinf. 
2 p. Gestileei'de denneboom. 

VERENIGDE S T A T E N 

97'70. Honderdvijftig j aa r staat Maine . 
6 c. geel, blauw, rood en zwart . Reproduktie schilderij van 
Edward Hopper : „De vuurtoren in T w o Lights, Maine. 

207'70. Nieuwe zegel in serie natuurbehoud. 
7 c. Bison uit Cluster State park in de staat South Dakota. 

VIETNAM ZUID 
l36 '70. Hué, de oude hoofdstad van Vietnam, wordt 

gerestaureerd. 
6 d. Opbouw van brug achtergrond monumenten. 

20 d. Restauratie oude monumenten . 

YEMEN (ZUID) 
224'70. Honderdste geboortedag Lenin. 

75 f. Portret Lenin. 
155'70. Dag van Palestina. 

15 f. Aanvallen op vliegtuigen en schepen, vlag. 
35 f. Aanvallen op landdoelen. 
50 f. Mensen met geweren ontmoeten elkaar op heuvel 

met vlag; omgeven door lauwerkrans. 
225'70. Nieuw hoofdgebouw U P U . 

15 en 65 f. Maquet te van gebouw, emblemen U P U wa
pen land. 

X Y E M E N REPUBLIEK 
Juni '70. Derde blokje wereldkampieonschappen voet

ballen Mexico 
1, 1 '4t I 'Al 1 '/2> 3 en 10 b. Verschillende spelmomenten 
tijdens wedstrijd, op alle zegels voetbalbeker, en telkens 
andere Mexicaanse kunstschat. 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 

DUITSLAND O O S T 
l7'70. Vijfentwintig jaar Duitse cul tuurbond. 

10 p. Onderscheidingsteken voor meerjarig l idmaat
schap. 

25 p. JohannesR.beker. 
Tussen de zegels een strook met een uitspraak van Becher. 

l7'70. Twintig jaar overeenkomst van Görlitz over 
de OderNeissevredesgrens met Polen. 
20 p . Staatswapens en vlaggen van Polen en de DDR. 

14.7.'70. Derde kinderen en jeugdspartakiade. 
10 p. Paardoefening. 
20 I 5 p. Hordenlopertjes. 

FINLAND 
157'70. Luchtpostzegel voor brieven tot 10 gram in 

l'^uropa. 
0.57 mk. Type Yvert lp 8. 

I58'70. Genootschap Auroraseura 200 jaar geleden 
opgericht. 
0.50 mk. Schilderij van bijeenkomst van deze Finse aca

demie van wetenschappen in Turku onder lei
ding van H. G. Por than, door Eero Järnefelt. 
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'̂ '̂ - 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 v/ij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der vsrereld. Momenteel v^ensen wi j 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 . Aantrekkel i 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 wensen wi j eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prljsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwkeurige aondoc/it zal hebben. 

VRI] OP AANVRMG. Onze nieuwe inlioop-prijslijst. 
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 

C5= 

Verlioop aan Amerika's grootste en best bekende importeur: 

H. E. HARRIS €L CO. Jk 
BOSTON, MASS. 02117 U,S,A - Cable; Harnsco, Boston 

Israel, eerste kwaliteit, gebruikt! 
Zoals de lezers van het Maandblad weten zijn wi j gespecialiseerd in 
uitsluitend postfrisse en ongebruikte series en blokken van de gehele 
wereld van na 1920, waarvan wij bijna alles uit eigen voorraad kunnen 
leveren. Bij aankoop van een grote handelaarsvoorraad van materiaal 
van Israel moesten wij ook een partij goede uitgaven gestempeld, 
met aanhangsel, accepteren. Wi j zijn niet van plan gebruikte zegels 
van Israel in voorraad aan te houden. Daarom verkopen wij deze uit
gaven zeer goedkoop, zonder op de marktwaarde te letten. Di t is een 
gelegenheid die niet terugkomt voor de verzamelaar van gebruikte 
zegels van Israel met aanhangsel. Indien het bestelde reeds ui tverkocht 
is word t uw betaling omgaand geretourneerd. 
Yv. 1 0 - U met compleet aanhangsel (Y. fr. 750,—) $ 89,50 

10-14 keerdruk met tussenstrook zonder aanhangsel $ 78,50 
16 met compleet aanhangsel (Yv. 90) $ 13,50 

Yv. 22-25 keerdruk en keerdruk met tussenstrook, 
compleet (Yv. 200) $ 29,50 

38-41C, idem, compleet (Yv. 50) $ 7,— 
Alle 20 paren, zeer fraai (Yv. 250) $ 32,50 ! 

Yv. 35 met compleet aanhangsel (Yv. 400) $ 59,50 
PA1-6 met compleet aanhangsel (Yv. 400) $54,50 
Betaling in dollarcheck door uw bank. Tevredenheid gegarandeerd. 
Wi j hebben helaas geen priislijst maar wi j kunnen uw mancolijst van 
alle gebieden per kerende post uitvoeren. 

F R A N K W A R N E R 
Now at 441, LEXINGTON Ave., N.Y. 10017, U.S.A. 

OOSTENRIJK, van 1945 af 
in complete jaargangen. 
Bestellingen van ƒ100,— af worden franco uitgevoerd Aanbieding vrij
blijvend onder voorbehoud van vergissingen en prijswijzigingen Betaling 
en levering m gedeelten is nnogelijk Bij contante- of vooruitbetaling 2 % 
korting 
Jaargang 1945 ongeb 
Jaargang 1946 ongeb, 
Jaargang 1947 ongebi 
Jaargang 1948 ongeo 
Jaargang 1949 ongeb, 
Jaargang 1950 ongebi 
Jaargang 1951 ongebi 
Jaargang 1952 ongebi 
Jaargang 1953 ongebi 
Jaargang 1954 ongeb 
Jaargang 1955 ongeb, 
Jaargang 1956 ongebi 
Jaargang 1957 ongeb 
Jaargang 1958 ongebi 
Jaargang 1959 ongebi 
Jaargang 1960 ongeb 
Jaargang 1961 ongeb 
Jaargang 1962 ongebi 
Jaarqang 1963 oTigeb 
Jaargang 1964 ongeb. 
Jaargang 1965 ongebi 
Jaargang 1966 ongebi 
Jaargang 1967 ongeb 
Jaargang 1968 ongeb. 
Jaargang 1969 ongeb 

IMPORT EN EXPORT van postzegels, munten en verzamelaars-
benodjgdheden, kunstvoorwerpen en antiquiteiten. 
Adres RINGSMUTH, Postfach 154, A-1100 Wien, Oostenri jk 

r /•371,50, gebr 
r f 49,50, gebr 
r f 54,50, gebr 
r f245,50, gebr 
r f 1 3 5 , - , qebr 
r f 1 2 7 , - , gebr 
r f 8 5 , - , qebr 
r f 119,50, gebr 
r f 3 0 0 , - , qebr 
r f 7 5 , - , gebr 
r f 5 9 , - , qebr 
r f 25,50, qebr 

)r f 39,70, gebr 
r f 42,20, gebr 

)r f 9,50, gebr 
)r f 10,40, gebr 
3r f 11,70, gebr 
jr f 19,90, qebr 
)r f 11,90, gebr 
)r f 13,50, gebr 
)r f 27,30, qebr 
)r f 13 50, qebr 
)r f 13,50 gebr 
)r f 18,90, qebr 
3r f 21,50, qebr 

f 3 8 7 , -
f 5 5 , -
f 26,50 
f 8 5 , -
f119,50 
f 9 6 -
f 69,50 
f 67,50 
f 2 1 5 , -
f 26,50 
f 21,50 
f 11,90 
f 17,20 
f 1 3 , -
f 5,30 
f 5,50 
f 9,30 
ƒ 10 70 
f 8,80 
f 12,50 
f 25,50 
f 11 50 
f 11,50 
f 1 8 , -
f 21,50 

Alle verdere uitgaven van 
1-1-1970 af op nominaalbasis 
tegen 20 cent per Oostenr 
Schilling 

BIJ abonnement-bestelling 
tegen 18 cent per Oost Sch 
Bij de jaargangen van 1945 af 
zijn begrepen Frankeerzegeis 
, Klederdrachten' geel en wit 
papier, Frankeerzegeis 
,.Gebouwen Michel .,x" en 
,,y". Automaatzegels gedrukt 
in rollen en gedrukt in vellen, 
bij jaargang 1965 herdruk 
, WIPA-blok" en bij jaargang 
1968 herdruk ,,IFA-blok" 
inbegrepen, 1969 herdruk blok 
,,Opera ' en bij jaargang 1957 
Ml nr 1038 geel, grijs en 
wit papier (10,— Sch ) 

overigens, 
waarom zoudt u niet toch eens de catalogus van de 
regelmatige veilingen in Hamburg van Schätzle 
aanvragen? 

Woifgang-Schätzle-Auktionen 
D-2 Hamburg 36, Hohe Bleichen 13, telefoon 0411/345678 

POSTERiS ALBUMS Ook verkrijgbaar bij 
handelaar ter plaatse 

N E D E R L A N D " 
Bestelnr, 
108 
109 
110 
110 ZD 
110 ABC 
173-176 

704 

POSTFRISSE V O O R D R U K A L B U M S 
Inhoud Aantal bladen 
Nederland 1852-1944 33 
Nederland 1945-1960 22 
Nederland vanaf 1961 19 
Nederland samenhangende zegels 3 
Nederland Amphilex vellen 3 
Ned Ant. - Suriname 1965-1968 15 
Bijpassende ringband om de inhoud in te plaatsen 

Luxe uitvoering in gewatteerd plastic, leverbaar in de volgende kleuren 
wtjnrood, helderrood, donkerblauw, zwart en donkergroen 

704 PL Lichtbruin gewatteerd plastic ,,Luxe" 
807 Skai Bordeaux rood-808 tabak-809 beschuit-805donkerblauw-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 zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen Levering 
franco. 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak - Rotterdam-1 - Tel. (010) 14 35 80 - Giro 661478 

Prijs 
27,90 
19,40 
16,85 
2,70 
2,70 

14,15 

15,40 
19,80 
21,50 
7,90 
8,80 

SAFE FALZ-LOS-ALBUM. Goed en goedkoop Vraagt onze 
maandelijkse aanbieding met nieuwe SAFE prijslijst, blad-
monster en Amphilex-souvenir Nieuwe uitgiften tegen dag
prijzen 
LUDEKER - LEEUWENSTRAAT 2A - HILVERSUM 

ONZE FDC S HEBBEN VAKANTIE VAN 25 )UNI TOT EN MET 25 JULI 
Alle post wordt echter voor ons aangenomen dus aarzelt u niet 
35 landen FDC en postfris Uitgebr circ gratis tegen antwoordporto 

T, HARTEVELD'S FDC SERVICE (NVPH-IFSDA) 
Blondeeistraat 36 Rotterdam 14 - Telefoon (010) 20 40 70 Giro 50 74 07 

* = ongestempeld. No's cat. Yvert . Alle aanbiedingen vr i jb l i jvend. 
F R A N K R I J K : no 169 f72 .—, 303* f18,—, 307/308* f^7,50, 310* 
f17,50, no316/317* f15 ,—, 328* f16 ,—, 330/333* f25,—, 354/355* 
f77,50, no 379* f 17,50. 398* f 57,50, Blok no 3* f130,—. 

Postzegelhandel J. C. Renzen. Bergselaan 225b, Rotterdam. 

V N en I P U (2 k r t ) f 2,50 Nieuwe ƒ 1 0 , - en f 5 
Max kaart / env resp f 11,75 en ƒ 6 50 Sur UPU 
Kerken 3 krt f 4 25 W Alex 3 jr , Maurits 2 jr 
Al le gel st op qoed verz env ƒ1.25 p st St 01 
56 /" 6 95 Nieuwtjes/rondzendinqen alle landen 

POST EN ZEGEL 
Dorpsstraat 13 Abbekerk Telefoon (02298) 278 

- zijn verschenen 
2 krt ƒ3,25 Ant 
krt / e n v ƒ 1,65 
Com op max krt 



KLEINE ANNONCES 
De redact ie k a n geen v e r a n t w o o r 
deli jkheid n e m e n voor de bonaf idi -
te i t der onders t aande adressen 

Prijs der annonces y O 85 pe r m m 
exclusief 4«/» BTW 

A A N G E B O D E N 
' eder land v pa r t z fr 4 blok 29° 
300 — 4 8 " / 290 — 104«» ƒ 85 — 

130/1° ) 190 — 136/8° ] 77 50 Ned 
ndie 149/59" ] 115 — LP 14/6 

32 50 Dienst 27*" y 19— Curacao 
l̂ P 18/25" ] 150 — 26/40** / 67 50 
r l / 4 " y 35— Sur iname 40* / 105 — 

P 8/14" y 275 — Israel m tab 8° 
750 — 18/20" ƒ 220 — 29 /^° 
170— 53° y 75— Rogge Wll-

emspa rkweg 207 Amste rdam geen 
uisbezoek 

lus land 1883-1966 compleet Noor-
vegen 1911 1968 compleet beide 
anden in Schaubek Wel t r aum/Ra-
e ten tot 1966 compleet in SLeuch t -
u r m s Verkoop of alles in een 
eer of in een keer per gebied 

J n e v e n met bod onder n r PH-869 
an Boom-Ruygiok N V Haar l em 

srael , postfr fuU-tab billijke 
irijzen Vraag prijslijst P Nieu-
relmk Veenbess t raa t 768 Soest 

00 Ned , uitsl grootf k ind wei-
ad e d 10"/« hoge w a a r d e n 

y 10 — P Nieuwelink Veenbes-
t r aa t 768 Soest Giro 438590 

Rondzendingen B e p e r k t voor rad ig 
reeds gelopen rondzendboek jes v 
d k le inere vereniging club per 
soneelsverenig ing e d Ook kle ine 
aan ta l l en n ieuwe boekjes Pos tbus 
75 Naaldwijk 

Aangeboden be te re Neder landse 
ser ies , postfris billijke prijs C 
Wil lemsen Lou Jansenp le in 43-III 
A m s t e r d a m - w tel (020) 11 05 26 

Te koop 100 blokjes 873, 50 blokjes 
893 Nominaal 5Vo in een part i j 
Br ieven onder n r PH-874 aan 
Boom-Ruygrok N V Haar lem 

Bui tenl m u n t e n , alles door e lkaa r 
' < kg slechts ƒ 17 50 franco thu is 
Tevens 5925 gemengde Belgische 
voorafs tempel ingen ƒ 100 — Zolang 
de voor raad s t rek t Giro 240655 H 
Fiorani Borssenburg 9 Amstel 
veen 

G E V R A A G D 

USA special ist v raag t gro tere pa r 
t y e n zegels, liefst oud voor he t 
u i tzoeken van k leuren typen etc 
Ook voorafst Revenue en enve 
loppen Sehr aanb aan R L 
Schi lpzand I rene laan 19 De Kaag 
(Dorp) 

Alle soor ten bunde l s , massawaar , 
k i logoed door A v d Heijden 
Hengelo laan 1196, Den Haag Tel 
67 08 75 

Gevraagd zegels b r i even kaa r t en 
e d met s tempel Bodegraven of 
pun t s t empe l 154 Aanbied ingen 
aan T E de Jong Gravens t i en 37 
Bodeg iaven 

In luil (of te koop) Gr ieken land , 
Grote H e r m e s k o p p e n gebru ik t of 
ongebr tegen Ned Duitsl Bel 
gie F i a n k n j k Va t ikaan e a H 
Steui K i o o n k a m p w e g 66 Ha ien 
(Gion ) 

D I V E R S E N 

Verzamel t u V N en/of V E ">'' 
J a ' Word t d a n l id v a n de gespec 
Verenig ing op dit gebied Secreta 
n a a t C Spoe lman I n s s t r a a t 18 
R i d d e r k e r k Tel (01804) 47 55 

BUITENLAND 

The Nirre Count r ies Phi la te l ic So
ciety Bene lux Fr Gr Bi ler l 
Zwed Zwits Oost Coop Inves tm 
Gr Inf / 1 — Inschr y 2 50 op 
postr 205698 t n v Secr R C Goed 
vr ind Deur loos t r 47 huis S tamps 
In t e rna t iona l A m s t e r d a m 

Phi la te l i s ten in 100 l anden zijn lid 
van de Concorde Cor responden t i e 
Club In l i ch t ingen 38 Parks ide 
Drive Edgware Middlesex Enge
land 

150 p rach t ige postzegels van Z w i t 
ser land, alle verschi l lend en g e 
s tempeld het beste wat er t h a n s 
te ki i jgen is van 1900 tot 1970 (Pi o 
J u v e n t u t e Pi o Pa t r i a ge legen-
heids p r o p a g a n d a - en f r a n k e e r -
zegels i n t e rna t i ona l e B u r e a u s 
Veren Naties te tes-beches h o -
geie w a a r d e n in f ranken ) Tegen 
vooi u i tbe ta l ing van ƒ 2 0 — in 
b a n k p a p i e r franco m e t f i la tel is-
t ische f r anker ing (Recht to t t e 
ruggave in 3 dagen en t e r u g b e t a 
ling van de pr i j s ) F G H u b e r 
F ich tens t r 43 CH-9240 UZWIL 

Kaï t onnen doos met circa 10.000 
onafgeweekte zegels v a n overzee , 
onui tgezocht r e m b o u r s D M 20,— 
H Schmid t D 4816 S e n n e s t a d t 
T a n n e n w e g 19a Duitse B o n d s r e p u 
bliek 

Modern Rhodesie Oude en n i e u w e 
u i tgaven Losse zegels se r ies 
b lokken met p laa t - en e t s i n g n u m -
mers Ook e e r s t e d a g b r Schri jf 
a<rn The S t a m p Ambassador , P O 
Box A 136 Avondale Sa l i sbury 
Rhodesia 

Voor onregelmatigheden 
in niet-schriftelijk 

opgegeven advertenties 
kunnen wi) geen 

verantwoordeli jkheid 
aanvaarden 

De adminiuraüe Philatelie 

NIEUWE MICHEL 
CATALOGI 1971 

MICHEL DUITSLAND SPECIAAL 1971 
ca eincd juli 
MICHEL DUITSLAND 1971 
ca begin augustus 
MICHEL EUROPA 1971 
ca begin september 
MICHEL OVERZEE Aanvullmgsdeel 
op de Overzee cat band 1/3 1968/69 
ca eind september 
Alle op netto-prijsbasis 
Verkri jgbaar bij uw handelaar 

Importeur AUF DER HEIDE'S 

ƒ27,50 

ƒ 6 -

ƒ29 25 

ƒ14,50 

POSTZEGELHANDEL 
Hilversum - Sunnamelaan 31 - Tel (02150) 1 43 23 

ALS EEN BOM. . . 
zijn de nieuw-verschenen bladen BERLIJN en de ,,SUPPLEMEN
TEN 69 , met alleen bij de motiefverzamelaars, ingeslagen'" VER
DER IS HET VERWONDERLIJK hoe snel zo veel VERZAMELAARS 
het motief „SCHILDERIJEN en „KERSTZEGELS Europa beginnen 
De grond hiervoor l igt duidelijk voor de h a n d ' " 
Niet alleen uitzonderl i jke druk, maar ook een bijzondere waarde
ontwikkel ing door een goede uitgifte-polit iek speciaal bij deze series 
En als deze goede zegels dan nog in de prachtig uitgevoerde ,,PRlNZ-
MOTIEF ALBUMS met Hawid-Systeem in ring of klembanden onder
gebracht zijn, word t de vreugde aan het verzamelen to t een uitge
sproken genoegen' 
NIET ALLEEN EEN MOOIE HOBBY MAAR OOK EEN WAARDE
OBJECT VOOR IEDERE VERZAMELAAR" ' 
Vraagt u eens de Michelnummerbladwijzer aan (ƒ 0,50 aan postzegels) 
Vraag uw postzegelhandelaar" Vraagt u o n s " IEDERE GEWENSTE 
SAMENSTELLING LEVERBAAR" Veel bladen zijn geschikt ter 
OPLUISTERING VAN UW LANDEN VERZAMELING" Polen, 
Italië, Scandinavië, Nederland Luxemburg, in voorbereiding 
NEEMT U EENS EEN PROEF' U ZULT HET NIET BETREUREN'" 
I M P O R T E U R : T . P. V E R B U R G , Paul Krugerstraat 78, Nijmegen 
Tel (08800) 7 58 M 
Nu ook verkri jgbaar bij 
Postzegelhandel „ ' t Crayenest , Asserstraat 7, Gieten, Drente 
Postzegelhandel „Insulinde , Laan v Meerdervoort 255, 's-Graven-
hage 

Onze advertentie 
in het 
maartnummer 

is nog steeds geldig 

Postzegelhandel Hartog Okker 
Herengracht 167 
AMSTERDAM-1001 

ADVERTEERDERS 

augustusnr 
septembernr 
oktobernr 
novembernr 
decembernr 

Wilt u s V p rekening houden met de 
volgende sluitingsdata 

sluiting inzending tekst 24 juni 
26 augustus 
23 september 
21 oktober 
25 november 

BIJ voorbaat onze dank 



De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 
(30 jaar onder de huidige deskundige directie) 
Makelaar-filatelistisch expert P Westerheiden 

^''®@[Êl®lL]®i!Dl|[c]ji.]| 

AMSTERDAM-C. 
Rokin 58 

TELEFOON (020) 
2 3 0 2 6 1 - 2 4 2 3 8 0 

ONZE VOLGENDE IMPORTANTE VEILING, DIE VAN 14 t/m 17 OKTOBER a.s. 
WORDT GEHOUDEN, IS IN BEHANDELING. 

DE INZENDTERMIJN HIERVOOR SLUIT ULT. AUGUSTUS a.s. 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN WORDT GAARNE VOORSCHOT VERLEEND. 

ES/O HET GROTE l*^^^^J ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband 
uitgevoerd in goud en blauw Prima papier 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
cliches Gewicht 2y2 kg Prijs ƒ16 — 
Idem alleen NEDERLAND ƒ 10,50 

Eiyo LANDEN ALBUMS 
Indonesia ƒ 10,— 
België „ 25,— 
Luxemburg , 17,50 
Frankrijk „ 25,— 
Monaco „ 20,— 
Groot-Brittannie ,, 15,— 
Ierland „12 50 
Spanje I (tot 1945) ,20 — 
Spanje II (na 1945) „20,— 
Italië „ 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,— 
^ T ^ y ^ ^ B Finland „ 15,— 
■ ■ ■ ■ ■ I J ^ H Skandmavie ,, 50,— 
ESnESmHE^H Europa (met Nato, enz) ,, 17,50 

Formaat 23 x 21^2 cm 
United Nations , 1 0 — 
Rotary , 10,— 
ALLE ALBUMS INCL SUPPLEMENT 1969 
BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Elyo AlbumsF.D.C. 
Voor het verzamelen van „eerstedagenveloppen" 

De allermooiste I Aansluitend bij de grote 
DAVOalbums Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen 

GROOT FORMAAT 3472 x 25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIË/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ 15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor 6 enveloppen) bestelnr G 3 
2 delig (voor 4' enveloppen) „ G 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, G 1 

Per stuk ƒ0,75 

KLEIN FORMAAT 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen banden in rood, 
helderblauw of groen linnen Opschrift FIRST 
DAY COVERS Prijs ƒ10 — 
Extra losse mappen 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr K 2 
1-delig (voor grote stukken) K 1 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 


