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ONZE 
42e VEILING 
VINDT PLAATS 

OIP 
4 en 5 SEPTEMBER 

A.S. 
Kijkdagen: ledere dag in ons kantoor (ook zaterdag) vanaf ? ? ? ? ? 

Kijkavonden: Dinsdag 1 en donderdag 3 september 

Geveild wordt onder meer: * Nederland en O.R. 
* Westeuropese landen met topseries 
* Veel Overzee, waarbij uitgebreide Engelse Koloniën 
* Enorm aantal collecties, restanten, stockboeken enz. 

Vraagt regelmatig toezending van onze mooi uitgevoerde 
veilingcatalogi (een briefkaartje is voldoende) 

Vraagt tevens onze zeer gunstige inzendvoorwaarden I 

Tot 11 september kan nog goed materiaal worden aangenomen 
voor onze volgende veiling, welke gehouden wordt op 
9 en 10 oktober 

Bij toezending per post uitsluitend aangetekend 

ledere filatelist is op onze veilingen steeds van harte welkom 

W. H. BE MUNNIK 
Korte Houtstraat 20b - Den Haag - Telefoon (070) 18 05 00 



IERLAND en NOORD-IERLAND!! 
/ , kilo NOORD-IERLAND, zeer veel AVONTUUR, mooi sortiment met 

heel erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 16,90 
IDEM 1 KILO SLECHTS F 32,50 ERG MOOI ' 

% kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n njk sortiment met veel groot for 
maat zegels' 'n Koopief 16.90 ERG MOOM 

IDEM 1 KILO SLECHTS F 32.50 

Bij aankoop van elk f 25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete series! 
ieder die voor ƒ50,— uit onze aanbiedingen bestelt, ontvangt Y, kilo Amerikaanse Missiezegels ter waarde van f 12,50 C A D E A U ! Dit pakket ontvangt U 
GEHEEL GRATIS. U bent dan verzekerd van vele dagen sorteergenot met véél mooie vondsten' 

300 GEM.ENGDE EUROPAMOTIEFZEGELS f 3 0 , -
(1956 tot heden) zonder Nederland erbij, 
voor de vuist afgeteld door de secr van 
de Raad van Europa' Deze unieke partijen 
gaan weg voor slechts fdO,-

NIEUW 1 KG POSTVER2EGELD TSjECHO-
SLOW VELE VONDSTEN' Slechts f 32.50 
1 KG SPANJE v/d MISSIE, VELE GROOT
FORMAATZEGELS, ENORM MOOI ' SLECHTS 
f 32,50 •/, KG IDEM, S L E C H T S f 16,90 

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

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

Z O J U I S T O N T V A N G E N : DE ALLERNIEUWSTE 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 EN f 15,50 PER ' / ,KILO ( N O O R W E G E N SUPER^ 
50 gram Westduitse 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 zeer beperkt 

Z O J U I S T O N T V A N G E N : Onuitgezochte 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 Y, kilo (500 gram) slechts f 16,90 -|- f 1,50 porto 
Vele verxamelaars ontdekten dat ' t geld nog op straat ligt, a l i men de straat maar weet! Ons Engels kilowaar zit nl. stikvol met fosforxegels, waarvan 
sommige f 4,50 tot f 18,— per stuk genoteerd staan. (Zie betreffende rubriek sinds februari in dit blad). 
Yi kilo Engeland, enorm groot aantal, xeer modern. Slechts f 12,50 + 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 Weldadigheidszegels zitter er i n ' 
Dit IS kilowaar, waar iedere ras-verzamelaar wel eens van gedroomd heeft, maar tot nog toe nimmer heeft kunnen kopen' 
Wi | wegen alles, per kilo, voor de hand weg uit de balen Pnjs slechts f 13,95 -|- f 1,50 porto per droomkilo van ruim 6000 (zesduizend'*') exemplaren 

YJ kilo CANADA, kantoorpost, modern' Met grootformaat Wi| ontvingen een partijtje Engelse Bankpost, bestaande uit allemaal Grootformaat 
Gedenkzegels, het mooiste van het mooiste' Vete Engelse schitdenjzegels, 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 koopie 

% kilo GEMENGD BUITENLAND. ELITE MIXTURE' Veel landen, veel 
avontuur, alles door elkaar, dus zoeken maar' f 12,50 

1 kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Idem vele landen, 
veel avontuur f24,50 

/« kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) f21.50 
Y, kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 12 500 zegels) f42,50 

f 12.50 
Y2 kilo WEST-DUITSLAND, met iets van de Oost-Zone, mèc gelegenheids-

zegels f 12,50 
Yi kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 12,50 
Yt 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 f25 ,— 
100 gram U S A bankpost, alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi metzeer 
vele vondsten' Gaan weg ä f 13,90 
1 KG U SA MISSIEZEGELS, DAGEN LANG SORTEERGENOT! SLECHTS f 24.50 

Postzegelhandel H. FIORANI HEEFTuEEN POSTZEGELMANIE?DAN MET SPOED NAAR FIORANII 
POSTORDERADRES: l.j Mark. J-W. Fnsostraat ^ , 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 kitowaar f 1.50, 
5 kg pakket f 4,50, 10 kg pakket f6,— Rembours 75 ets 
meer 

Vraag gratis PRIISCOURANT 
Honderden koopjes 

W I J nemen bundel- en massawaar 
m betaling Vraag inkooplijst 

A F H A A L A D R E S S E N : (bespaart u portokosten) 
Amstelveen Fiorani, Borssenburg 9, Tel (020) 41 61 81 
Amsterdam-W ..Fiopost", (tot ± 7 sept) Woestduinstraat 109, Tel (020) 15 24 55 
Den Haag MARK Primulastraat 19, Tel (070)6816 78 
Zoetermeer MARK. J W Frisostraat 48, Tel (01790)52 33 

1 LySTnr 

REPUBLIEK INDONESIË 
52 

1 nummers Zonne 
1 * = met plakker 

1 1/11 
1 1B/7B 
1 SA 
1 1D/7D 
1 12 
1 13/U 
1 15/23 
1 24/38 
1 24/38* 
1 39 
1 40 
1 41/63 
1 41/63* 
1 S8 
1 63 
1 64/66 
1 67/71 
1 72/80 
1 81/95 
1 96/100 
1 101/06 
1 107/16 
1 112/16 
1 117 
1 118 
1 119/26 
1 127/32 
1 133/36 
1 137/41 
■ 142/45 
1 146/49 
1 150/53 

9 0 
1,50 
1.50 
2.25 
0,45 
1,25 
2.50 

50.— 
37.50 
0,35 
4,25 

225,— 
180,— 

1 , — 
30,— 
6,50 
1,50 
5,— 
1,10 
0,50 

16,— 
5.— 
0.25 
0.10 
4,25 

16,— 
0,35 
2,25 
0,45 
3,— 
5,25 
3,75 

iloem Cat 

154/56 
157/60 
161/63 
164/78 
179/84 
185/88 
189/94 
195/99 
200/03 
204/08 
209/13 
214/19 
220/22 
223/27 
228/30 
231/35 
236/41 
242/47 
248/51 
252/56 
257/61 
262/67 
268/75 
276/79 
280/85 
286/88 
289 
290/99 
bl 1/4 
300/02 
303/05 
306/17 

1970 

6,50 
0.90 
5,— 
1 . — 
0.55 
4.75 
0.50 
4.25 
2.25 
1,25 
1 , — 
0,45 
0,15 
1,35 
0,45 
0.65 
0,30 
0.65 
0,35 
0,30 
0,35 
0,30 
0,15 
0 50 
1 , — 
0,20 
0,10 
2.50 
2.50 
0,40 
0,50 
1,60 

1 L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N 
1 tenminste 1 Vi g 
1 kopers 

Voor zover 

318 
319/21 
322/27 
328/31 
332/35 + 
344/63 
336/39 
340/43 
364/66 
367/74 
375/78 
379/82 
383/86 
387/90 
391/94 
395/97 
398/401 
402/05 
406/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424/33 
432A 
432A + B 

paar 
432 B 
434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 

: Aankope 

0.30 
0.55 
0.25 
0.35 

1.15 
0.35 
0.35 
0,35 
0,75 
0,10 
0.15 
0.15 
0,15 
0.20 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,20 
0.50 
0,15 
0,40 

45,— 

200.— 
00.— 
0.50 
0.25 
0.10 
0,20 
0,30 

1 bened 

AUGUSTUS 1970 
niets anders vermeld alles 

456/58 
459/63 
464/67 
468/71 
472/86 
487/88 
489/93 
494/97 
498/501 
502/10 
511/14 
515 
516/35 
536/39 
540/48 
549/58 
559/62 
563/78 
579 
580/82 
583/84 
585/86 
587/89 
590/91 
592/94 
595/98 
600/01 
602 
603/05 
606/07 
608/09 
610/12 

0,30 
0,30 
0,25 
0,35 
0.30 
0.25 
0.35 
0,30 
0,25 
0,65 
0.25 
0,40 
1.35 
0.45 
1.50 
1.50 
0.50 
3.50 
0,40 
0,40 
0.55 
1,25 
0,55 
1 . — 
3,— 
0,70 
0.50 
0.30 
1 . — 
0.60 
1,20 
1,20 

en 50 gulden wore 
jiden kosten Betaling binnen 8 dagen na ontvangst 

evering ultsi onder rembours 
1 Alle vorige Indonesië aanbiedingen 
1 Eersted: gbneven en gebrul kte zeg 

ziin verval en 
sis van Indonesië z ijn NIET leverbaar 

613/14 
615/19 
622/26 
627/31 
632/35 
636/41 
642 
643/44 
645/4« 
Porten 
1/3 
4/13 
14/20 
21/26 
27/28 
29 
29A 
29+29A 

paar 
30/39 
40/44 
45/46 

postfris 1 

1.50 
2,50 
2,— 
2,25 
1,20 
2,— 
0,50 
0,80 
0,60 

3,50 1 
7,— 1 
2,25 
0,50 1 
0,35 
0,65 1 
1,20 1 

1,85 1 
2,— 1 
1.50 
1,50 1 

Kiau Mrcnipci i 
iójli 
26/32 
33/41 
1/22* 

J3, 1 
3,— 1 
7,50 1 

225,— 1 
Irian Barat 1 
1/26 
27/42 
43/52 

3,— 
3,25 
2.25 

en verhoogd met 1 
Ons onb ekende 1 

POSTZEGELHANDEL HARTOC OKKER 
1 Herengracht 167 — Tel . 020 

L_ 
 62097  Amsterdam 

GESLOTEN V A N 1530 A U G U S T U S 

 Poftgiro 19315« 

FANTASTISCH 
waren de prijzen die voor variëteiten van Nederland 
m onze 276e veiling gemaakt werden. Over derge
lijke resultaten was men in hoge mate verbaasd 
Ook het buitenland kocht aanzienlijk, één dient zelfs 
voor circa ƒ60 000,— I 

Ook U kunt profiteren 
van onze uitgebreide clientenkrmg. Per luchtpost 
bereiken wij met onze veilingcatalogi alle delen der 
aarde. 

Elke dag kunt U inzenden 
voor volgende veilingen Bij belangrijke objecten 
komen wij u gaarne bezoeken voor een vrijblijvende 
bespreking 

VEILEN MET SUCCES? RIETDIJK N.V. HET ADRES! 

J. K. RIETDIJK n.v. 

Telefoon (070) 11 20.70 

DEN HAAG 
Plaats 31A 



1 Oudere n 

NEDER 
ummers ongebruikt met plakker 

fris zonder plakker 

1* vanaf 
2° vanaf 
3" vanaf 
<* 
4» 
5° 
6° 
8 ' 
8° 
9° 
10° 
11° 
12° 
U ° 
25° 
26° 
27° 
28° 
36a» 
37a» 
38a» 
39a» 
41° 

«» 
43» 
44» 
44° 
45» 
46° 
47» 
48» 
49» 
49° 
64» 
66» 
6 6 ° 
67» 
68» 
70» 
71» 
73» 
75» 
76» 
61b» 
61c» 
77» 
78» 
78° 
79» 
79° 
8 0 * 
80° 
81» 
82/83» 
84/86» 
84/86W° 
87/89» 
87/89° 
95» 
95° 
96» 
96° 
97» 
97° 
98» 
98° 
99» 
99° 
100» 
100° 
101» 
101° 
102/03» 
104» 
104° 
105» 
105° 
107/09» 
110/13» 
114/20« 
121/28» 
129» 
129° 
130» 
130° 
131» 
131° 
132/33» 
132/33° 
134/35» 
134/35° 
136/38» 
137° 
139/40» 
141/43» 
149/62» 
163» 
Alle zege 

18,50 
18,50 
85,— 

135,— 
7,75 
5.25 

59,— 
80,— 

1,75 
18,50 
10,— 
47.50 
78,— 
29,— 
3 0 , 

1,75 
3,75 

12,50 
20,— 
25,— 
20,— 
55,— 
8,50 

35,— 
172,50 
140,— 

23,— 
245,— 

4,75 
70,— 

315,— 
7 1 , — 
52,50 
42,50 
28,— 
4,25 

10,— 
50,— 

7 , — 
7,25 

17,50 
45,— 
13,50 
29,50 

115,— 
35,— 
60,— 

2,75 
180,— 

3,90 
475,— 
420.— 

15,— 
6 , — 

39,50 
1.75 
8.50 
3.50 
9 . — 
4.50 
9 . — 
4 , — 

12,— 
12,— 
42,— 
1 2 . 
87.50 
32,50 

140,— 
25,— 

460,— 
425,— 

28,50 
8 5 , 
78,— 
90,— 
50.— 
27,50 
4,75 

16,25 
13.75 
12,— 

4,75 
110,— 
100,— 
105,— 

90,— 
35,— 
12,— 
22.50 
22.50 
77.50 
30,— 
6,25 
7,50 

99,— 
5 ,— 

s zijn in 

1AN[ 
{»), mooi gebruikt (°; 

{»*) en eerste dag brieven (FDC) 
164» 
164° 
165» 
165° 
166/68» 
166/68° 
169/76» 
177/98» 
199/02» 
199/02° 
203/07» 
203/07° 
208/11» 
208/11° 
212/19» 
212/19° 
220/23» 
220/23° 
224» 
224° 
225/28» 
225/28° 
229/31» 
229/31° 
232/35» 
232/35° 
236» 
237» 
236/37° 
238/39» 
238/39° 
240/43» 
240/43° 
244/47» 
244/47° 
248/51 ♦ 
248/51° 
252/55» 
255° 
256» 
257/60» 
257/60° 
261/64» 
261/64° 
265/66» 
265/66° 
267/68» 
268° 
269» 
270/73» 
270/73° 
274/77» 
274/77° 
278» 
278° 
279/82» 
279/82° 
283/86» 
283/86° 
287/88» 
288° 
289/92» 
289/92° 
293/95» 
295° 
296/99» 
296/99° 
300/04» 
300/04° 
305/09» 
305/09° 
310/12» 
312° 
313/17» 
313/17° 
318/22» 
318/22° 
323/24» 
324° 
325/26» 
326° 
327/31» 
327/31° 
332/45» 
346/49» 
347° 
348° 
349° 
350/55» 
350/55° 
356/73» 
374/78» 
374/78° 
402/03B» 

Roltandi 
1/18» 

jr ima kwal 
geschreven of getypte adressen 
strekt, porto extra. 

J. 

45,— 
3,50 

98,— 
2,25 
5,25 
4 . — 
3,75 

105,— 
9,50 
7,50 

17,50 
14,— 

8,75 
6 , — 

38,— 
27,50 
12,25 
4,75 
8,25 
1 , — 

16,— 
7,50 

24,— 
18,50 
15,75 

9 , — 
27,50 
42,50 
*.25 

32.50 
25,— 
25,75 
14,— 
45,— 
32,— 
25,— 
14,50 
12,50 
4,50 
7.25 

33.50 
16,— 
23,— 
13,50 
12,50 

5,50 
12,75 

5,25 
4,50 

2 2 , 
12,75 
24,50 
8,50 

10,— 
3,25 

14,— 
6 , — 

16,75 
6 , — 
6 , — 
4,25 

15,75 
4,75 
5,— 
1 , — 
8,75 
4,75 
7 . — 
3,10 
8,50 
3,40 
2,35 
0,95 
5.25 
2.40 

10,50 
5,— 
4,25 
2,25 
4,50 
3 . — 
6 . — 
3.25 
7,50 

115,— 
5 ,— 

18,— 
18,— 
12,25 

4 , — 
37,50 

4 , — 
1.10 

45,— 

ng 
185,— 

19/31» 
32 eert.» 
33/56» 
57/70» 
78/81» 
82/85» 
86/89» 
90/93» 
94/97» 
98/101» 

52,50 
975,— 
87,50 
42,— 
11,75 
17,— 
17,— 
24,— 
25,— 
24,— 

Luchtpost 
1/3» 
1/3° 
6/8* 
6/8° 
9» 
12/13» 
12/13° 

Port 
1/2° 
25° 
29/30* 
67/68a* 

Dienst 
1/8» 
9/15° 
16/19° 
20/24° 
25/26° 

16,— 
2,90 

3 0 , 
8,75 

14,— 
210,— 
110,— 

11,75 
11,50 
4,25 

11,75 

137.50 
30.— 
19,25 

2,75 
3,75 

Postpakketver. 
1/2° 

Postfris 
zonder p 
82/83»» 
84/86»» 
87/89»» 
134/35»» 
139/40»» 
136/38»» 
141/43*» 
166/68** 
169/76*» 
171Af »» 
191»» 
199/202»* 
203/07»* 
208/11»» 
220/23*» 
229/31»» 
232/35»* 
244/47** 
252/55*» 
256»* 
257/60»* 
265/66** 
267/68*» 
270/73»» 
279/82»» 
287/88»» 
289/92»* 
293/95** 
296/99*» 
305/09** 
310/12** 
318/22** 
323/24»» 
325/26»* 
332/45»» 
346/49»» 
350/55*» 
356/73** 
356/a/d»* 
374/78»* 
402/03B** 

10,50 

7,50 
55,— 
10,50 
3 0 , 

8,25 
100,— 

10,— 
7,50 
4,50 

80,— 
14.— 
13,50 
25.— 
12,50 
16,75 
33,— 
22,50 
65,— 
16,50 
10,50 
48,— 
17,— 
18,— 
31,50 
20,— 
7,75 

22,50 
7 , — 

12,50 
11,50 

3 , — 
14,50 
5.50 
6 , — 
9,25 

160,— 
16,50 
45,— 
18,75 

5,25 
55,— 

Luchtpost 
6/8»» 35,— 

Roltanding 
12»» 
33/56»» 
78/81»» 
82/85»» 
94/97»» 
98/101** 

F.D. Cove 
E l 
E 2 
E 3 
E 4 
E 5 

teit. F.D. Covers niet 
Prijzen zij 

franco vanaf f 50,— opc 
n incl. BTW 
racht. Postg 

75,— 
124,— 

15,— 
22,50 
35,— 
35,— 

rs 
375,— 
160,— 
92.50 
72,50 
59,50 

> 
, een afdelin 

E 6 
E 7 
E 8 
E 9 
E 10 
E 11 
E 1 2 
E 1 3 
E 14 
E 15 
E 16 
E 17 
E 18 
E 19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E 3 0 
E 31 
E 32 
E 3 3 
E 34 
E 35 
E 3 6 
E 37 
E 3 8 
E 39 
E 40 
E 41 
E 42 
E 43 
E 44 
E 45 
E 46 
E 47 
E 4 8 
E 49 
E 50 
E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 56 
E 57 
E 58 
E 59 
E 60 
E 61 
E 62 
E 63 
E 64 
E 65 
E 66 
E 67 
E 68 
E 69 
E 70 
E 71 
E 72 
E 73 
E 74 
E 75 
E 76 
E 77 
E 78 
E 78a 
E 79 
E 80 
E 81 
E 82 
E 83 
E 84 
E 84a 
E 85 
E 86 
E 87 
E 88 
E 89 
E 9 0 
E 91 
E 92 
E 93 
E 94 
E 95 
E 96 
E 97 
E 98 
E 99 
E 100 

opengesneden en met 
levering 

iro27104C 

g post

62,50 
32,50 
45,— 
38,50 
22,50 
29,50 
1 1 , — 
32,— 
17,50 
23,50 
27,50 
22,— 
14.— 
1 ' . — 
14,— 
12,50 
10,— 
16,— 
17,— 
2 1 , 
9,50 

21 ,— 
8,75 
8 . — 
5.25 
6,50 
5 , — 
8 . — 
7.50 
1.50 
5.75 
1.60 
7,50 
2 , — 
2 , — 
4,25 
2,25 
5.75 
2,50 
2,25 
5.75 
5.75 
1.20 
3.25 
3 , — 
4 , — 
3 , — 
1.40 
3,25 
1,60 
4,75 
2 , — 
2.75 
1,40 
2 , — 
2 . — 
0,90 
1,75 
1 , — 
1,50 
0,60 
0,75 
0,60 
2 — 
0,60 
1,25 
1,25 
0,90 
2 , — 
0,65 
2 , — 
0,60 
1 . — 
1.75 
2,10 
0,90 
2,10 
0,60 
2,25 
1 . — 
1,10 
5,40 
2,25 
2,25 
0,60 
2,50 
1 , — 
0,60 
1,25 
2,50 
1 . — 
2.50 
2.50 
1.75 
0.90 
0.75 
2,50 

netjes 1 
zolang de voorraad | 
. 

H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 1W — Halfweg N .  H . 

Maand auguitus telef 
— Tel. (020) 

moeilijk bereikbaar. 
19«187 

f^..^^ 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

RAAD VAN BEHEER 
Secretaris: Mr. Ant. v. d. Flier, Tortellaan 69, 'sGravenhage 

Penningmeester: H. P. van Lente, Curagaostraat 35, AmsterdamW. 

HOOFDREDACTEUR A. BOERMA 
Bronsteev/eg 86, Heemstede, telefoon (023) 28 4015 

Correspondentie over individuele abonnementen naar de 
ADMINISTRATEUR 

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

ABONNEMENTSPRIJS 
Voor leden van aangesloten verenigingen is het abonnementsgeld 

in de verenigingscontributie begrepen 
Voor metaangeslotenen 

(bij vooruitbetaling aan de penningmeester) 
franco per post per jaar f 16,— (binnenland), ƒ20,— (buitenland) 
op girorekening 70 69 68 ten name van de Penningmeester van het 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie te Amsterdam 
Losse exemplaren, nummers van vorige jaargangen voor zover 

voorradig, bestellen bij de administrateur ƒ2,— franco per post 

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

Postgiro 3 77 58 
Verschijnt in de tweede helft van iedere maand 

47e jaargang - augustus 1970 (551) 

INHOUD 

PHILATELIE 

AUGUSTUS 1970 
Hoofdartikel 401 
De Nederlandse postverzending 1945-1949 402 
Nederlands Nieuw-Guinea 406 
Japanse eerstedagenveloppen 407 
Collectie Ricardo in het Postmuseum 408 
Prijs van ƒ 100,— voor Dr. Louis 409 
Dixieland calling 410 
Over de Oostgrens 411 
Hongaarse notities (7) 412 
Tsjechoslowaakse zegels met aanhangsel 414 
Afrika nu 416 
Canadese post 418 
Agenda 419 
Tentoonstellingen en jubilea 420 
Rubriek Nederland 421 
Rubriek Postwaardestukken / Stempels 422 
Rubriek België / Post uit Parijs 423 
Rubriek Ver. Naties 424 
Rubriek Suid Afrika / Ned. Bond van Filatelisten-
Verenigingen I 425 
Ver. Nieuws 428 
Nieuwe uitgiften 431 



D nn 
Nederlandsch Maandblad voor 

LTUUU 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
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Drs Ph Leenman 

COMMANDOWISSELING 
BIJ DE POSTERIJEN 

Op 1 september aanstaande zal 
de heer A. G. de Vries, thans nog 
hoofddirecteur der Posterijen, de 
dienst met pensioen verlaten. Hij 
wordt opgevolgd door de heer drs. 
Ph. Leenman. Beide heren zijn voor 
ons filatelisten zeer bekende per
soonlijkheden. 

De heer De Vries bezocht alle 
filatelistische hoogtijdagen wanneer 
hem dit maar even mogelijk was. 
HIJ was bij de eerste verkopen van 
bijzondere emissies altijd present, 
maar bezocht ook de Bondsdiners 
en de najaarsvergaderingen van de 
Raad van Beheer van ons Maand
blad, waar hij een graag geziene 
gast was en steeds blijk gaf de 
belangen der filatelisten wel dege
lijk m het oog te houden. 

Tijdens zijn ambtstermijn is de 
voorlichting van ons Maandblad 
van postzijde waar dit nog mogelijk 
was verbeterd. Wij zijn ervan over
tuigd, dat Wij niet zijn gemakkelijk
ste ,,klanten" zijn geweest, maar wij 
werden wel als ,,klanten" behan
deld, zelfs meer dan dat, als vrien
den op een betrekkelijk klein ter
rein, dat de filatelie voor de post is. 
Hiervoor zullen wij de heer De Vries 
steeds dankbaar blijven. 

Zijn opvolger, drs. Ph. Leenman, 
is evenmin voor ons een onbeken
de. Wanneer de heer De Vries ver
hinderd was ergens te verschijnen, 
kwam de heer Leenman in zijn 
plaats, als waardig plaatsvervan
gend hoofddirecteur. Hij kent ons 
en weet wat bij ons leeft. Wij be
groeten hem van deze plaats af 
gaarne en vertrouwen erop, dat hij 
de goede relaties met Bond en 
Maandblad zal blijven onderhou
den. 

Ook een andere goede vriend 
der filatelisten, de heer G. H. A. M. 
Verbraak, verlaat het hoofdkwartier 
van de Post aan de Kortenaerkade. 
Hij was, als hoofd van de Centrale 
Afdeling Post-exploitatie, m eerste 
instantie bij de nieuwe postzegels 
betrokken. Wij kennen hem goed 
als een vriendelijk mens, steeds tot 
horen bereid, iemand die altijd pro
beerde het ons naar de zin te ma
ken, maar daarbij de belangen van 
zijn dienst moest afwegen tegen de 
soms vergaande verlangens van de 
filatelie. Wij wensen hem veel suc
ces toe in zijn nieuwe functie van 
directeur van het postdistrict Maas
tricht. 

Zijn opvolger wordt de heer 
J. Langenberg, thans nog adjunct
directeur van het postdistrict 
's-Gravenhage. H. 

A G de Vries 

GEHEUGENSTEUNTJE 
Als het septembernummer van 

het Maandblad bij u in de bus komt 
dan is het te laat om nog vooraf 
een of meer enveloppen van de 
Dag van de Postzegel 1970 te be
stellen. De sluitingsdatum is 15 sep
tember en als u die laat verstrijken 
dan zult u er zelf op uit moeten op 
10 oktober dan wel een waterdichte 
afspraak maken met een medever
zamelaar. 

Bent u wel van plan iets te onder
nemen dan kunt u in dit nummer 
terecht op bladzijden 425/426, waar 
alles nog eens kort wordt herhaald 
wat ook in het julinummer is te vin
den onder het Bondsnieuws. 
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DEEL 1 

In de afgelopen jaargang schreef de heer J. A. D. Krajenbrink 
een reeks artikelen over ,,De postbehandeling van de Nederlandse 
correspondentie in het buitenland gedurende de eerste jaren na de 
oorlog 1940-1945". Deze serie verscheen in zes vervolgen In opeen
volgende nummers van het Maandblad: januari 6 en 7, februari 62 
en 63, maart 128 en 129, april 184 en 185, mei 252 en 253, juni 334 
en 335. 

Als symbool van deze nieuwe serie is hiernaast afgebeeld een 
deel van de illustratie 13: de omslag van een pakje KOOA-sigaret-
ten, gebruikt als briefpapier in het contact tussen twee kampen. 
Het IS een koerierbrief, volgens de afzender de vi j fde, gedateerd 
24 september 1945, gezonden uit kamp 6 te Tjimahi naar het kamp 
Halmaheira te Semarang. 

Om een juist inzicht te kr i jgen in de briefwisseling van het na
oorlogse Nederlands-Indié is het noodzakelijk een kort overzicht te 
geven van de gebeurtenissen. 

Toen op 15 augustus 1945 de Japanners capituleerden leefde bij 
de nog met aan de hongerdood ten offer gevallen burger- en kri jgs
gevangenen de hoop op een spoedige gezinshereniging. Groot was 
de teleurstell ing toen de Nederlandse regering de gevangenen ont
raadde de kampen te verlaten. Zou men het toch doen dan deed 
men het op eigen risico De gevangenen moesten derhalve blijven 
leven in de poel van eljende waarin de meesten hunner al twee tot 
drie jaren verbleven. Van een spoedige hereniging van de door de 
Japanners uit elkaar gerukte gezinnen was geen sprake. 

Indien de adressen over en weer bekend waren kon men schrif
telijk met elkaar in contact komen. De eerste berichten die in de 
kampen binnenkwamen waren afkomstig van de weinigen die buiten 
de kampen waren gebleven. De Indonesiers, die de bezetting van de 
voormalige Nederlandse postkantoren vormden, hadden alle allures 
van de Japanners overgenomen. Alleen op briefkaarten mocht 
worden gecorrespondeerd. Deze briefkaarten werden bovendien 
door de Indonesiërs gecensureerd, getuige de parafen op de adres-
zijde. Vanzelfsprekend waren in het begin slechts de Japanse brief
kaarten beschikbaar, maar wat niet vanzelf sprak was dat in de 
datumstempel nog alt i jd de Japanse jaartell ing voorkwam, zelfs na 
de officiële overdracht op 12 september 1945. 

Met de posttarieven nam men het ook met zo nauw. Men treft 
briefkaarten aan van zowel 3'/2 sen als van 5 sen. 

KA RTOE P Q ^ f f i Ä ^ - T ^ j 

Briefkaart van 5 san met dagtekeningstempeling 13.9.05 van Probo-
linggo 
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Briefkaart van 3'/^ sen met dagtekeningstempeling 14 9 05 van 
Probolinggo 

Briefomslag ,,niet officieel" van tiet Australische Rode Kruis, ge
frankeerd met een zegel van 20 cent van de definitieve uitgifte in 
Sumatra verstuurd uit het kamp Si RengoRengo bij Medan met 
bestemming Brastagi, in september 1945 

Sommige instellingen, welke eveneens door Indonesiers bezet 
werden gehouden, gingen rustig voort met het gebruik van de in hun 
bezit zijnde kaarten, voorzien van Japanse stempels 

TEtviSrA.W'K ArfRlBU 
SO&RA«Ai7ar51öy 

Alamat 

S O E R A B A J A 
• ' mmj^ i 5iä 

Kepada Jth 
. I f 

y / 

H/f 

Ongefrankeerde als dienststuk verzonden kaart met dagtekening
stempeling 28 9 05 van Soerabaia 

Spoedig werd duidelijk waarom de Nederlandse regering de 
gevangenen opdracht gaf in de kampen te blijven Zij die zich buiten 
de kampen waagden werden door de opstandige Indonesiers een
voudigweg ontvoerd en vermoord Van een doelmatige bescherming 
van de Nederlanders was geen sprake 

Begrijpelijk was het dat men trachtte te weten te komen of de 
verspreide familieleden nog in leven waren Lijsten van de onder
scheidene kampen waren er voorlopig niet en het lag dan ook voor 
de hand dat verscheidene personen de kampen toch verlieten om 
hun familie op te sporen Velen hebben dit met de dood moeten 
bekopen en in het gunstigste geval werden ze door de Indonesiers 
opgesloten in Indonesische gevangenissen of kampen 

a « * ■ 
/ ^ O « t l 

Mi 

/ " \ 

ulNkO 

11 u i r a . 

Aangetekende brief van de Yokohama Bank te Solo met bestem
ming Batavia (Djakarta), gefrankeerd met een zegel van 80 sen van 
de definitieve Javauitgifte en twee Nederlandsindische zegels van 
5 cent Dagtekeningstempel 4 9 05 van Solo Het lapanse censuur
stempel werd uit een oude brief geknipt en op de te verzenden 
envelop geplakt 

Brief verstuurd van Singapore naar Soerabaia Datum aankomst
stempel 17 april 1946 Zowel links onderaan de envelop als in de 
driehoekige stempel op de achterzijde werd vermeld dat de ge
adresseerde ontvoerd werd door de PRI — Partei Repoeblik Indo 
nesia — de opstandige extremisten 

Y^ff^m^'^f* ^ittn/j^ h-*S'd^f'JueL 

/ /^ I 1 K i 
HAMA W ä / LAMAT SiPfN^ t3l ^ 

Briefkaart verstuurd van Batavia (Djakarta) naar Malang Datum 
afstempeling 20 augustus 1946 te Djakarta Deze kaart werd aan de 
afzender geretourneerd (in rode inkt Kembali Djakarta) met daar
onder de mededeling in potloodschrift Masoek Kam (opgesloten in 
Indonesisch kamp) 

Correspondentie tussen de kampen onderling was eveneens 
mogelijk Vaak kwam het voor dat de persoon niet meer m het 
toegeadresseerde kamp vertoefde, hetzij was overleden dan wel 
overgeplaatst naar een ander kamp 
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Briefkaart verstuurd uit het kamp Kramat te Batavia en bestemd 
voor een persoon in het kamp Moentilan te Semarang Afstempeling 
17 9 05 van Djakarta Wegens vertrek uit het kamp van de geadres

seerde werd de kaart geretourneerd naar Batavia De plaatsnaam 
Batavia werd door de Indonesiers doorgehaald en gewijzigd in 
Djakarta 

f fit ^/ /A 

HAMA DAN «^MAT StPEt»GI(HM 

KAPTOEFCS 

Twee briefkaarten door dezelfde persoon verzonden uit het kamp 6 
te Ambarawa met bestemming het kamp 4 te Tjimahi De eerste met 
dagtekeningstempel 21 oktober 1945 van Ambarawa in christelijke 
laartellinq is noq via de Indonesische post doorgekomen 

A ïll / v Ä M ft. * 
fJA>yi 0*H,^^MATSlPENej«MM 

^' 

KARTOEPOS 

De tweede kaart werd op 11 oktober 1945 verstuurd toen het 
met meer mogelijk was de Nederlandse correspondentie via de 
Indonesische post te versturen De Indonesiers wensten de post 
van de Nederlanders met langer te behandelen Op de kaart die via 
de Indonesische post werd verzonden werd op het postkantoor het 
woord MERDEKA afgestempeld Merdeka betekent vrijheid, on

afhankelijkheid, het was de strijdleus van de Indonesiers 

De postdienst van de Nederlanders werd toen in zijn geheel 
overgenomen door de RAPWI  Rescue of All ied Prisoners of War 
and Internees Op verschil lende plaatsen werden Nederlandse 
noodpostkantoren ingericht die voor het merendeel door oudPTT

personeel werden bemand 

Koenerbnefie van kamp W te Banjoebiroe naar kamp 4 te Tjimahi 

404 augustus 1970 

Koerierbriefje overgebracht van kamp 10 te Banjoebiroe naar kamp 
4 te Tjimahi 

In de periode na de weigering van het briefvervoer door de 
Indonesiers tot de geregelde RAPWItransporten waren er echter 
personen in hoofdzaak Indoeuropeanen die de wel zeer grote 
risico s op zirh namen om koeriersdiensten te verrichten 

Koerierbrief vervaardigd van Chinees papier overgebracht van 
kamp Halmaheira te Semarang naar kamp 4 te Tjimahi 

I a ILJ,,! . I l i ' .^ 'v\ .~\l 

^^^^l'cE'ß^"^ 

f^^^^^irr,^ 

Papier en schrijfmateriaal waren in het kamp niet verkrijgbaar Men 
nam zijn toevlucht tot allerlei beschrijfbaar materiaal Deze koerier

brief volgens de afzender de vijfde gedateerd 24 september 1945 
werd geschreven op de omslag van een pakje KOOAsigaretten 
De brief werd verstuurd uit kamp 6 te Tjimahi naar kamp Halma

heira te Semarang {links) 
Briefje op dichtgevouwen blanco kaart van kamp 10 in Ambarawa 
naar kamp Sompok te Semarang (rechts) 



Indien het adres met bekend was werd de persoon via het Rode 
Kruis opgespoord 

Berichten van een door de Indonesiers geïnterneerde vrouw uit de 
vrouwenwijk te t\Aalang bestemd voor Soerabaia Eerst afgedragen 
aan het Indonesische Rode Kruis — Perhimpoenan Palang Merah 
Indonesia Dit kon de brieven niet behandelen omdat Soerabaia in 
handen was van de geallieerden De post werd overgegeven aan 
het Rode Kruis Delegation Batavia welke laatste instantie de brief 
doorzond naar het Red Cross Soerabaia 

BRIEFKAART 
KARTOEPOS 

Ntl) IMUI 

3 ct 1 

l ' 

Briefkaart van 3'/2 cent uit Balikpapan bestemd voor een persoon m 
een door de Indonesiers bezet gebied Deze zeer schaarse kaart 
werd ook door het Rode Kruis verzorgd 

PER LUCHTPOST 
BY AIRMAIL 

CORREO AEREO 

C y 
./ 

(/^ fC^i^'f ' /• 

Geadresseerden vertoevende in die gedeelten van Batavia waar de 
veiligheid te wensen liet ontvingen hun post via de Indonesische 
post De brieven werden blijkbaar door de Nederlandse pos ter i je i 
aan de Indonesische posterijen overgedragen welke bereid bleek 
de brieven te bezorgen Op de envelop werd tn rood de stempe 
REPOEBLIKINDONESIA/PT T afgedrukt en de naam Batavia met 
de pen in Djakarta gewijzigd 

Aangezien alle vliegvelden in geall ieerde handen waren werd de 
Nederlandse post uitsluitend per vliegtuig overgebracht Aanvanke 
lijk geschiedde het postvervoer portvri j daar men nog met over 
zegels beschikte 

In de Grote Oost waar zegels verkri jgbaar waren werden de 
brieven met zegels van de American Banknote Company gefran 
keerd In oktober 1945 werden sommige kantoren via Austral ië van 
postzegels voorzien Evenmin had men de beschikking over stem 
pels met uitzondering van de kantoren in de Grote Oost 

■ 

Plaatsen in de binnenlanden waren onbereikbaar Brieven werden 
aan de afzenders geretourneerd met een gestempelde mededeling 
dat ze ter plaatse niet konden worden afgeleverd 

BY AIR MAll 

. ^ J^ 

i ^ a . 

Brief uit Balikpapan voorzien van zegels van de American Bank 
Note Company afgestempeld op 30 december 1945 met een recht 
hoekig rubberstempel (word t vervolgd) 
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Nederlands NieuwGuinea 
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VALS GESTEMPELDE POSTZEGELS 
De hierbij afgebeelde stempels van de Nieuwguineese hulp

postkantoren Ajamaroe, Digoel en Fakfak dateren van vóór 
de tweede wereldoorlog. Zij hebben die oorlog niet overleefd. 

Het is van belang dit t e constateren omdat daarmee onmid
dellijk komt vast te staan dat postzegels van Nederlands 
NieuwGuinea, waarvan de eerste verschenen in 1950, met 
deze vooroorlogse afslempelingen onmogelijk kunnen voor
komen. Maar als ze dan toch voorkomen, en dat doen ze, ligt 
de conclusie voor de hand: zulke zegels moeten vals gestem
peld zijn. 

Deze conclusie hebben de heren F. Bender en W. Pönitz, 
respectievelijk secretaris en lid van de Studiegroep Zuidwest 
Pacific, dan ook getrokken toen zij van een handelaar op de 
Nationale Postzegeltentoonsteling Zwolle 1970, en later ook 
nog in diens winkel ergens in de provincie ZuidHolland, een 
aantal van die zegels hadden gekocht. Zij hebben zich daarna 
met de Bondskeuringsdienst in verbinding gesteld met het 
verzoek aan het bestaan van deze valse afstempelingen rucht
baarheid te geven en daarvoor te waarschuwen. Uiteraard 
voldoen wij gaarne aan dit verzoek en wij tekenen daarbij 
het volgende aan: 

De afstempelingen van NieuwGuinea zijn uitvoerig be
schreven en merendeels afgebeeld in een goed gedocumen
teerd artikel in het jubileumnummer van het Maandblad, 
verschenen in juni 1958, van de hand van de heer J. W. F. 
Bunge. Op bladzijde 46 van dat nummer ziet men negen ver
schillende stempels gereproduceerd, waaronder ook de drie 
welke wij hiernaast hebben afgebeeld; wij hebben die aan 
het artikel van de heer Bunge ontleend. M a a r . . . datzelfde 
heeft helaas ook de vervalser gedaan! Hij heeft van de drie 
afbeeldingen van de stempels Ajamaroe, Digoel en Fakfak 
clichés laten maken en deze gebruikt om er zegels van 
NieuwGuinea mee af te stempelen. De heren Bender en 
Pönitz hebben de volgende zegels met deze valse afstempe
lingen gezien (nummers van de Speciale Catalogus): 1, 5, 9, 
10, 32, 33, 41/44, 45/48, 61/62, 67/68, 73/74, 75, 76/77, 78/81 en de 
portzegels 1/5. Fr zullen er ongetwijfeld meer bestaan. 

Ondergetekende heeft een zevental van deze vals gestem
pelde zegels ter inzage gekregen en ze nauwkeurig bekeken. 
Helaas is er geen bij die zich leent voor reproduktie; de 
afstempelingen zijn heel voorzichtig aangebracht en daardoor 
aan de onduidelijke kant. Op één exemplaar is het jaartal 40 
goed te lezen (stempel Ajamaroe, zie afbeelding), hetgeen 
wijst op de nonchalance van de vervalser. Trouwens, een 
kenner van Nieuwguineese afstempelingen kan deze knoeier 
moeilijk zijn; het feit dat hij afgeschafte stempeltypen heeft 
gebruikt bewijst zijn ondeskundigheid voldoende. 

De verzamelaar die gebruikte zegels koopt realisere zich in 
de eerste plaats dat vooroorlogse afstempelingen op zegels 
van NieuwGuinea altijd vals moeten zijn. Dat betekent niet 
dat naoorlogse altijd echt zijn; wij hebben verscheidene 
malen valse naoorlogse afstempelingen van Hollandia gezien 
en wij moeten iedere verzamelaar aanraden bij het kopen van 
gestempelde zegels goed uit te kijken. Men neme alleen dui
delijk gestempelde exemplaren, waarvan de plaatsnaam goed 
leesbaar is en liefst ook de datum. Er is, evenals bij de ge
stempelde moderne zegels van Curagao en Suriname, veel kaf 
onder het koren! 

MR. G. W. A. DE VEER 

1920 5 ju l i 1970 
BOJAAR LUCHTPOST 
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JUBILEUMPOSTVLUCHT 
NAAR LONDEN 

Vijftienduizend filatelistische poststukken in vier zakken 
van blauwgekleurd linnen en zestig zakken gewone post, in 
totaal twaalfhonderd kilogram werden van Nederland naar 
Engeland overgebracht met de jubileumvlucht van maandag 
6 juli, een dag nadat vijftig jaar geleden de eerste postvlucht 
van Schiphol over de Noordzee werd gemaakt. 

Een primeur voor de filatelistische post was het dat de 
Britse posterijen bij wijze van uitzondering een aankomst
stempel op de stukken plaatsten voor deze bijzondere ge
legenheid. 

Het was een herdenking met grote tegenstellingen, waarop 
alle woordvoerders, directeurgeneraal H. Reinoud van PTT, 
presidentdirecteur dr. G. van der Wal van de KLM en 
gezagvoerder W. Leemhuis van de „Kopenhagen" met zicht
baar genoegen konden wijzen. KLM en PTT hadden in de 
officiële ontvangkamer van Schiphol en op het .platform bij 
het toestel, de PHDNK, een korte herdenkingsplechtigheid 
georganiseerd. 

De heer Reinoud herinnerde er aan dat de Nederlandse PTT 
in 1935 de eerste pos'tadministratie was die ertoe overging alle 
brieven en briefkaarten voor Europa per luchtpost te ver
voeren zonder een speciaal luchtrecht te heffen. Deze facili
teit werd in 1964 uitgebreid met briefkaarten naar landen 
buiten Europa. 

X tV^Ay?'«Cc't t tcJ ' tMtTlg[tC'jt ' . 

X i '\ 11 ĵ y tc^k^ ,'J jK c \Z Xii ij ^oiI'. 

"•É^l'ffl^^ 

Hirt. 

Een van de driehonderd brieven die piloot Hinchcliffe in viereneen
half uur vliegen en drie uur rijden van Schiphol naar Londen 
bracht. De post was nog nimmer zo snel naar de overkant gekomen 
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Japanse eerstedagenveloppen met insteekvelletje Wij ontvingen 

Japanse eerstedagenveloppen worden niet genummerd zoals de 
Nederlandse, maar wel voorzien van een inlegvel in het Japans en 
in het Engels gesteld, met technische bijzonderheden over de 
emissie waarvoor de envelop is uitgegeven. 
Op de envelop een dagtekeningstempel en een gelegenheidsstem

pel, beide met het jaar voorop in de Japanse tijdrekening . .44. 

»/ I l l  t t l l i ■»«illBI«&B 
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QUASI NATIONAL PARK ISSUE UronoMnUlhirarUnaNiff l iai i * 
Al th* 31it iMue of the Q o « i National Park Senea, a ISyeo two poUage »tamp having 

for ita aubjoct a acenery of t he HyonoscnUshiroyimaNaiisan Quaai National Park was laaued 

Value 
ISvcn luo kind 

Quantity iiaucd 
IWOOaumpo . 

Pnnt ing process Four color photogravure 
Sire of impression ^ f j ^ , , 1 , „ , , 

W 22 5 X 3 3 . . « « " • h » ' l " '<■"• 
(B) 33x22 Saw 

Sheet composition 
(Aj 20 ( 5 X 4 I stampa per sheet 

Mt Nagis 

I 20 I 4 X 5 ) stampa per sheet 

Date of 1: Aug 20 1969 

HET NOORDERLICHT, zesde jaargang nummer 4 (24), juni 
1970, met twee artikelen van de Noorse Amerikaan Carl. H. 
Werenskiold over „De nieuwe methode voor de vaststelling 
van watermerken" op Noorse postzegels en „De originele 
gravure voor de posthoornzegels in örewaarden voor de boek
drukemissies 18771929", een „Blik op IJsland" van J. W. J. 
van den Berg, „Nieuws uit Zweden" van J. L. Jvangean, ,,Fin
land, een tussentype van de antwoordkaarten van 1901". 
„Filatelie in Finland" van C. Moelker, met daarop aansluitend 
„Een postzegel die niet bestaat" in het tijdschriftenoverzicht. 

DE WERELD SCHREEF, een uitgave van de Stichting ter 
Verbetering van het Handschrift, geschreven door haar voor
zitter J. A. Dortmond, dat men kan bestellen door / 9,75 over 
te schrijven op postgirorekeningnummer 77900 van de Stich
ting te Utrecht. 

Het boekje, dat in hoofdzaak is gebaseerd op schriftstukken 
uit de collectie DortmondSmit c.s., bevat grotendeels voor
beelden van schrifturen, van het hiërogliefenschrift van de 
Egyptenaren naar voorbeelden van akten, brieven en varia 
uit de laatste zeshonderd jaar. 

Mancoboekje van NEDERLANDSE PUNTSTEMPELS, uitgave 
van de postzegelhandel Hartog Okker, te bestellen door over
schrijving van ƒ 3,90 op postgirorekeningnummer 193156 van 
Hartog Okker, Herengracht 167, Amsterdam-1001. 

Een handig boekje van dertig bladzijden dat is samen
gesteld en gedrukt door E. Th. M. Messemaeckers, Grotestraat 
17 te Venray. Op wit papier eerst kolommen voor de waarden 
van de emissies 1867, 1872-1888 (Willem III), 1876 (cijfer) en 
1891-1894 (Wilhelmina) en op geel papier daarna voor de 
waarden van de emissies 1852, 1864, 1869-1871 (wapen), 1870, 
1881-1887 (portzegels) en tenslotte 1884 (postbewijs). De op
lage is beperkt tot 225 exemplaren. 

Tegenover het zakje met zeseneenhalve kilogram (drie
honderd brieven) post van vijftig jaar geleden laat PTT 
tegenwoordig dagelijks gemiddeld bijna duizend kg naar 
Engeland vervoeren, verdeeld over negen tot tien vliegtuigen. 
En dat is nog maar de helft van alle luchtpost, omdat PTT 
met het oog op de beste aansluiting op verzending en bestel
ling in de landen van bestemming ook gebruik maakt van 
vluchten van andere maatschappijen. Anderzijds maakt de 
Nederlandse post voor de KLM slechts veertig percent uit van 
haar totale postvervoer. De post heeft de KLM in 1969 onge
veer 27 miljoen gulden opgeleverd bij een bedrijfswinst van 
71 miljoen gulden. Nieuwe moderne verbindingsmiddelen 
zullen een stuk vervoer van de post overnemen, maar daar
tegenover staat dat het aandeel van drukwerken, kranten en 
tijdschriften, hetgeen to't nu toe een beperkte betekenis had 
in het luchtpostverkeer, zal toenemen, aldus de heer Reinoud. 

Na zijn toespraak overhandigde de directeur-generaal aan 
dr. Van der Wal een aluminium frame met venstertjes waar
achter de vijftien luchtpostzegels waren gemonteerd die de 
Nederlandse PTT van het begin van de luchtvaant af, sinds 
1921 heeft uitgegeven. 

Dr. Van der Wal wees er op dat de KLM niet voor niets een 
van de vliegtuigen van haar vloot heeft genoemd naar ir. H. 
Damme, een der voorgangers van de heer Reinoud. Met dat 
toestel heeft de KLM in 1953 deelgenomen aan de London-
Christchurchrace. Dr. Van der Wal overhandigde de heer 
Reinoud een model van het De Havilland-toestelletje, de 
DH-9, G-EAPU, waarmee de Britse piloot Hinchcliffe vijftig 
jaar geleden de post naar Engeland vloog. Het was een vlucht 
met hindernissen: zolang mogelijk over land en pas over zee 
waar het Kanaal op zijn smalst was. Af en toe een landing 
om aan voorbijgangers de weg ite vragen en na viereneenhalf 
uur vliegen onderdak zoeken voor de machine in een schuur 
en zelf met het postzakje in een taxi van Penhurst naar het 
Londense hoofdpostkantoor. 

Dat verhaal vertelde gezagvoerder Leemhuis voordat hij 
een van de vier zakjes filatelistische post overnam van de 
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Een zakje filatelistische post werd bij de staart van de DC9 door 
directeurgeneraal Reinoud overhandigd aan gezagvoerder Leem

huis. Geheel links de hoofddirecteur der Posterijen, de heer A G 
de Vries 

heer Reinoud. De post ging nu per DC9, met een volledige 
bemanning: eerste officier F. van Egmont, purser Van Beek 
en de stewardessen Kortmulder en De Jonge. 

Gezagvoerder Leemhuis, die om 16.00 uur met het toestel 
vertrok, overhandigde een uur later een boodschap van direc
teurgeneraal Reinoud aan Geoffry Vieler, hoofddirecteur van 
de Britse postcheque en girodienst, gericht aan Lord Hall, 
presidentdirecteur van de Britse posterijen. 
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COLLECTIE RICARDO IN HET POSTMUSEUM 

Het Nederlands Postmuseum herdenkt de capitulatie van 
Japan, vijfentwintig jaar geleden, met een expositie van de 
bekende verzameling „Japanse bezetting" van wijlen de heer 
C. D. Ricardo. De tentoongestelde postzegels en poststukken 
hebben betrekking op de Britse en Amerikaanse gebieden 
Burma, Borneo, Hongkong en de Filippijnen, terwijl een 
globaal overzicht wordt gegeven van de bezetting van Neder-
lands-Indië. 

BURMA 
Het ditmaal van Burma tentoongestelde gedeelte omvat de 

op Java gedrukte gewone uitgiften van 1943 en 1944 voor 
geheel Burma en de Sjanstaten, de opdrukzegels van Japan 
voor de Sjanstaten, formulieren met waarde-aanduiding en 
de niet uitgegeven Azad Hind-zegels. 

Tot de zeldzame uitgiften van de Japanse bezetting behoren 
de Japanse zegels voor de Sjanstaten met centopdrukken in 
blauw en violet. In de verzameling zijn drie waarden ver
tegenwoordigd, waarvan het ongebruikte verticale paar van 
de 5 cent violet op 5 cent beeltenis admiraal Togo, speciale 
vermelding verdient. Op 1 oktober 1943 verschenen de te 
Djakarta bij Kolff gedrukte algemene uitgifte voor Burma en 
de serie voor de Sjanstaten. De aandacht wordt gevestigd op 
de verschillende kleurproeven, waaronder enkele complete 
velletjes. 

Interessant zijn de briefomslagen en briefkaarten waarvan 
de beeltenis van koning George VI op de ingedrukte zegels 
werd weggewerkt door pauw- en kruisopdrukken in verschil
lende kleuren. 

Een onderwerp apart vormen de in Berlijn gedrukte niet 
uitgegeven Azad Hind-zegels voor de door Japan gesteunde 
Vrij India-beweging en de in Rangoon gedrukte serie voor 
het te bevrijden India met de aanspioring „op naar Delhi". 

BRITS-BORNEO 
Japan beschouwde de bezette gebieden Laboean, Noord-

Borneo, Sera wak en Broenei als één geheel: Noord-Borneo. 
De voor Noord-Borneo uitgegeven zegels waren dan ook in 
het hele gebied geldig. 

Op 1 oktober 1942 werd de postdienst officieel hervat met 
het in omloop brengen van Japanse zegels zonder opdruk. 
Tezelfder tijd verschenen de op Laboean en in Noord-Borneo, 
Serawak en Broenei gangbare zegels met de eenregelige 

handstempelopdruk „Keizerlijke Japanse Regering". De zeld
zame serie van Noord-Borneo is zowel met zwarte als violette 
opdruk compleet aanwezig; enkele waarden bovendien op 
brief. 

De waarden tot en met 1 $ werden in 1944 van een drie-
regelige opdruk voorzien met de betekenis „Keizerlijke Ja
panse Postdienst, Noord-Borneo". De collectie bevat de vol
ledige reeks, zowel los als op eerstedagbriefomslag. Een 
pronkstuk vormt de eerstedagbriefomslag, afstempehng Miri, 
11 mei 1944, met de opdrukzegels 2 * op 1 c en 5 $ op 1 $ van 
Noord-Borneo, tezamen met de 3 ^ op 1 cent van Broenei 
(afbeelding 1). 

Van de compleet aanw^ezige opdrukserie van Serawak bevat 
de collectie de 8 cent op brief met vroege afstempeling Miri, 
18 september 1942, een bewijs voor het gebruik van postzegels 
met Japanse opdrukken vóór de officiële hervatting van de 
postdienst op 1 oktober 1942. 

I l O l_ M t r I " I 

l »li^t d«. 

Eerstedagenvelof} met opdrukzegels in de hogere waarden van 
Bnts-Borneo en Broenei met afstempeling Min II mei 1944 

Voor uw boekenplank 

BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE DE L'HISTOIRE POSTALE 
FRANgAISE. POSTE AUX LETTRES. POSTE AUX CHE
VAUX. MESSAGERIES ET DILIGENCES. TÉLÉGRAPHE 
CHAPPE. Par PIERRE NOUGARET. Deux tomes. Ed. Mont
pellier. Aux dépens de l'auteur 1970. Prys 38,50 francs (port 
inbegrepen). 

Een in zestien hoofdstukken ingedeeld werk, dat meer dan 
drieduizend titels geeft van literatuur over het postgebeuren 
vanaf de middeleeuwen tot heden toe. Daarbij voorzien van 
kritische aantekeningen over de inhoud van deze literatuur
gegevens. Inderdaad een enorm groot werk, dat door logische 
indeling en vele verwijzingen de filatelist van Frankrijk in 
staat stelt over ieder detailgebied de betreffende literatuur op 
te sporen. 

De titels van de hoofdstukken zijn als volgt: 
— Les Bibliographies postales. Histoire générale des Postes 

frangaises. Histoire par Périodes, La Poste aux Lettres. La 
Lettre. Cabinets noirs. Censures. Les Petites Postes. Les 
Messagenes. La Poste aux Chevaux. Les nouveaux Moyens 
de Transport. Documents ä la Disposition du Public. La Poste 
aux Armées. La Posite Maritime. Le Télégraphe Chappe. His
toire locale de la Poste. Variétés postales. Poste internationale. 
Annexes. 

Het werk bevat een inhoudsopgave, gerangschikt zowel 
naar trefwoord, naar titel als naar de auteursnamen; biblio-
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grafisch dus een compleet geheel. Deze zeer verzorgde uitgave 
is verlucht met een groot aantal afdrukken van titelbladen 
der oudere, gerefereerde werken. Een boekwerk dat beslist 
thuis hcort in alle filatelistische- en postwezenbibliotheken. 

Maar ook de verzamelaars met een eigen, vaak specialistisch 
boekenbezit zullen goed doen deze uitgave aan te schaffen. 
En wel om twee redenen: het boek geeft een ongekende hoe
veelheid kritische titelbeschrijvingen over het Franse post
gebeuren en de prijs voor dit enorme werk ligt beslist aan de 
lage kant. 

A. KRIJFF 

COLLECT BRITISH STAMPS, uitgave van Stanley Gibbons 
Ltd., 391 Strand, London WC2R OLX, zesde editie, prijs 4s. 6d. 

Hoezeer deze beknopte handleiding van de Britse postwaar-
den — die tevens als zakboekje kan dienen om aan te tekenen 
wat men heeft (of niet heeft) — in een behoefte voorziet blijkt 
wel uit de oplage, die tijdens de vorige editie het half miljoen 
passeerde! 

Alle postzegels van Groot-Brittannië, de port- en dienst-
zegels, de regionale postzegels en die van de Kanaaleilanden 
Guernsey en Jersey zijn in de hoofdnummers vermeld en 
afgebeeld. De nummering is volgens de ,,grote" Gibbons cata
logus; achter ieder nummer is de laatste (verkoop)prijs van 
Gibbons vermeld en daarachter twee vakjes, waarin men aan 
kan kruisen of men de zegels ongebruikt en gebruikt heeft. 

Voer de verzamelaar van Britse postzegels, die geen specia
lisatie als hoofddoel heeft, een aanbevolen boekje. H. 



Ook de negentien opdrukzegels van Broenei, de 25 $ inbe
grepen, zijn present. Een compleet vel van vijftig exemplaren 
van de 8 cent vertoont drie zegels met dubbele opdruk. Als 
waarschuwing voor de verzamelaar is een blad te zien met de 
ongebruikte serie van Serawak, waarvan de opdrukken vrij
wel zeker vals zijn, terwijl het papier te wit is voor zegels die 
jaren in de tropen geweest zouden moeten zijn. 

HONGKONG 
Na enkele weken strijd moest het Brits-Canadese garnizoen 

van deze Engelse kolonie voor de kust van China zich op de 
eerste kerstdag 1941 overgeven. Tijdens de bezetting van 
Hongkong werd uitsluitend met Japanse zegels gefrankeerd. 
Wanneer door transportmoeilijkheden geen Japanse zegels 
voorhanden waren gebruikte men enkele dagen rubber stem
pels met de betekenis „port betaald". De collectie bevat enkele 
poststukken met de Chinese en Japanse versie van dit zeld
zame stempel. 

Zelfs postzegels van vroegere uitgiften die in Japan niet 
meer in omloop waren konden op Hongkong voor frankering 
worden gebruikt. Hiervan getuigt een filatelistische envelop 
met een gemengde frankering van oude en moderne Japanse 
postzegels. 

In 1945 werd een drietal Japanse zegels van een nieuwe 
waarde-opdruk en de aanduiding „Algemeen bestuur Hong
kong" voorzien Een veldeel van de 3 $ op 2 cent met de 
beeltenis generaal Nogi vertoont een naar rechts verschoven 
opdrukgedeelte op zegels nummer 53 en 54. 

FILIPPIJNEN 
Na de aanval op Pearl Harbor, waarbij de Amerikaanse 

Pacificvloot grotendeels werd uitgeschakeld, konden de Ja
panners in januari 1942 de Filippijnen bezetten. Bij de her
vatting van de postdienst op 4 maart werd een tweetal Filip
pijnse zegels van de emissies 1935 en 1941 opnieuw verkrijg
baar gesteld. De woorden „United States of America" en 
,,Commonwealth" waren met zwarte balken overdrukt. 

De Amerikaanse troepen die zich op het schiereiland Bataan 
en het fort Corregidor hadden teruggetrokken hielden enkele 
maanden stand, maar moesten zich in april en mei overgeven. 
De val van deze steunpunten werd door de Japanse bezetter 
postaal gevierd en herdacht met de uitgifte van een opdruk-
zegel op 18 mei 1942, een in Tokio gedrukte serie op 7 mei 1943 
en met een tweetal opdrukzegels op 7 mei 1944. 

Ook het uitbreken van de Pacificoorlog werd de daarop
volgende jaren gememoreerd met speciale postzegels, stem
pels en enveloppen (afbeelding 2). 

Fen in Japan gedrukte serie gewone frankeerzegels met 
inheemse voorstellingen en Japanse tekst werd in 1943 ver
krijgbaar gesteld. Op de 5 cent zijn de Fuji-Yama en de 
Filippijnse Mayonberg broederlijk naast elkaar afgebeeld! 

De prijs van honderd gulden voor de vroegste afstempeling 
op een postzegel van 1870 gaat naar West-Duitsland. Dr. Al
bert Louis uit Hürth-Hermülheim heeft op een brief van 

Bijzondere envelop en bijzonder stempel ter gelegenheid van de 
tweede verjaardag (let op de foutieve spelling ,,annivesary" in plaats 
van het juiste ..anniversary") van de ..Grote Oostaziatische oorlog" 
met bijzondere postzegels, onder andere ter herinnering aan het 
uitbreken van de oorlog in het gebied van de Stille Oceaan en de 
val van Bataan en Corregidor op de Filippijnen. Afstempeling 
Manilla 8 december 1943 

Bij hoge uitzondering zijn op de Filippijnen Japanse post
zegels voor frankering gebruikt. Bewijsstuk vormt een unieke 
aangetekende briefomslag met drie Japanse zegels van de 
emissies 1926, 1929 en 1936, afgestempeld San Pablo City, 
7 januari 1943 en censuurstempel van de Japanse militaire 
politie. 

In 1935 hadden de Filippijnen een eigen regering gekregen 
waarbij een hoge commissaris het gezag der Verenigde Staten 
vertegenwoordigde. Japan maakte het eilandenrijk in naam 
onafhankelijk. Ter gelegenheid van de onafhankelijkheids
verklaring verschenen in 1943 bijzondere postzegels en blokjes 
mot een tekst in het Tagalog. 

De tentoonstelling besluit met een gespecialiseerde collectie 
dienstzegels op brief. De letters K.P. (Kagamitang Pampama-
halaan) met dezelfde betekenis als de letters O.B. (Official 
Business = Dienst) zijn op de zegels machinaal gedrukt, met 
handstempels aangebracht, getypt of met de hand geschreven. 

Dank zij de uitvoerige beschrijvingen van wijlen de heer 
Ricardo kunnen ook niet-filatelisten zich een duidelijk beeld 
vormen van de postale gevolgen der Japanse bezetting. 

Tot en met 31 oktober. 
Het Postmuseum is gevestigd te 's-Gravenhage, Zeestraat 82. 
Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 10.00-

17.00 uur, zondag van 13.00-17.00 uur. 
A. R. KAMPHUIS 

Rotterdam naar Delftshaven, die hierbij wordt afgebeeld, het 
kleinrondstempel Rotterdam van 17 mei 1870 en op de port-
zegel 5 cent nummer 1 het puntstempel 91. , 

Dat de prijs in het buitenland terechtkomt bewijst dat ook 
over de grenzen de grote mogelijkheden worden onderkend 
die het verzamelgebied Nederland heeft en dat het Maandblad 
ook buiten zijn taalgebied goede lezers heeft gevonden. 

Het verheugt de Raad van Beheer dat de winnaar een 
filatelist van het zuiverste water is. Hij houdt met zijn ver
zameling open hof vcor serieuze belangstellenden. Filatelisten 
die hun kennis willen verrijken zijn bij dr. Louis altijd harte
lijk welkom. Hij is een van de filatelisten die hun materiaal 
beschikbaar hebben gesteld voor de boekenreeks over de 
platen van de waarde 5 cent van de emissie Nederland 1852 
van de heren G. C. van Balen Blanken, B. Buurman en 
J. Poulie. 

„De zin der filatelie", zo zegt hij zelf, „is mede gelegen in 
het bijdragen van een steentje aan het mozaïek van het 
speurwerk. Niet alleen het bijeenbrengen van postzegels, de 
zinvolle vrijetijdsbesteding en het onderbreken van de dage
lijkse sleur, maar vooral het bewerken, alsmede het snuffelen 
en speuren dat daarmee gepaard gaat, geven fleur en kleur 
aan het verzamelen", aldus dr. Louis. 

PRIJS VAN HONDERD GULDEN VOOR DR. LOUIS 
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dixieland 
calling 
dodr Peter C. Tukker, 

145 Luckie Street N.W. 
Atlanta, Georgia, 30303, USA 

APOLLO 11 — VIJF MAANDEN LANG 
Een der belangrijkste gebeurtenissen voor de gehele wereld 

was in het vorig jaar wel de eerste mens op de maan Niet 
alleen technisch maar ook filatelistisch zal de maanlanding 
nog lang indruk blijven maken 

Het aantal afgestempelde eerstedagenveloppen zal in de 
komende jaren wel met geëvenaard worden 9 614 685 zegels 
op 8 743 070 enveloppen zijn door de „first day crew" be
werkt Dit aantal slaat het oude record van de „Project 
Mercury"-zegel met meer dan 200 percent 

Deze zegel werd in 1962 recordhouder met drie miljoen 
afstempelingen 

EEN SLECHTE INVESTERING 
Enige maanden geleden vond ik een studie van het Post 

Office Department in mijn bus die zeer het lezen waard was 
Hieruit bleek, dat de Amerikaanse posterijen de grootste 
enkelvoudige zakenorganisatie ter wereld is Dagelijks wordt 
evenveel post in Amerika verwerkt als in de rest der wrereld 
bij elkaar 

In 1968 werden bijvoorbeeld 79,5 miljard stukken ver
werkt, in 1970 zal dit 84,8 miljard zijn 

De U S Post Office heeft 72 000 betaalde werknemers, 
ongeveer 32 000 postkantoren plus nog 11713 kleine hulp
kantoren en agentschappen Het departement heeft 69 754 
voertuigen en huurt er 33 339 die door eigen personeel ge
reden worden 

Ongeveer 30 000 voertuigen worden onder contract ge
bruikt en nog eens 31 031 voertuigen doen dienst op het 
platteland, waar de bodes hun eigen transport verzorgen 
De normale lengte van een plattelandsroute is 100 kilometer, 
met de langste in Ocilla, Georgia (240 km) en de kortste in 
Long Island, Maine (10 km) 

Aangezien het langer dan een jaar duurt eer de resul
taten van het gehele Post Office Department bekend zijn 
geven we hier de onderverdeling van de behandelde post
stukken in het jaar 1968 

Met een totaal aantal behandelde stukken van 79,5 miljard, 
gaat het merendeel uit naar eerste klas post, 43,2 miljard, 
binnenlandse luchtpost 1,9 miljard, tweede klas kranten en 
tijdschriften 8,9 miljard, derde klas tijdschriften 485 miljoen, 
derde klas commercieel 20,6 miljard, vierde klas 1 miljard 

Stukken met straf port 2,1 miljard, gefrankeerde post 
(met frankeermachines gestempeld) 179 miljoen, blindenpost 
(vrij van port) 10 miljoen, internationale post 804 miljoen 

U ziet, indrukwekkende getallen 
Tot slot een opmerking Elk bedrijf met zo'n geweldige 

omzet moet winstgevend te maken zijn, zelfs met de huidige 
of lagere tarieven Op last van president Nixon wordt dit 
probleem momenteel onder de loep genomen 

LICHTGEVENDE PLAATNUMMERS 
In de afgelopen paar maanden heb ik van drie verzame

laars in Nederland een plaatblok toegestuurd gekregen met 
een dubbel plaatnummer erop afgedrukt Het laatste geval 
heb ik hier voor mij liggen, een blok van de „Hope for 
Crippled Children" met plaatnummer 31449 Daar net boven 
IS duidelijk een tweede plaatnummer te zien, nummer 31458 

Een tijdlang is hier in de Verenigde Staten gedacht dat de 
platen die de fosforescerende laag aanbrengen ook een plaat

nummer bezitten en dat dit soms te zien is Dit bleek al vlot 
met zo te zijn Wat in werkelijkheid gebeurde is dat de 
plaat die de fosforlaag aanbrengt het nog natte plaatnummer 
van een vel gedeeltelijk opneemt en dat eén omwenteling 
van de pers later doorgeeft aan een ander vel 

Deze ,,dubbeldruk" wordt veel gevonden Het begon met 
de 5 cent grijze Washington zegel in 1963 Bij deze zegel vindt 
u heel vaak exemplaren waarvan het hele beeld een „scha
duw" heeft U weet dan zekei dat u een lichtgevende zegel 
heeft 

AMERIKAANSE DICHTERS OP POSTZEGELS 
Al sedert 1961 geven de Verenigde Staten een zeer ge

slaagde serie postzegels uit ter herinnering aan hun schil
ders De serie heeft een bepaald succes gehad, telkens na 
het uitkomen van een zegel was er een grotere belangstel
ling voor het werk van die bepaalde schilder 

Vorig jaar heeft president Richard Nixon het idee gelan
ceerd een identieke serie uit te geven ter gedachtenis van 
de belangrijkste dichters 

Deze suggestie is nu verwerkelijkt, op 22 augustus zal 
te Petersburg, Illinois de voorverkoop plaatshebben van de 
eerste zegel in deze serie De zegel eert de dichter Edgar 
Lee Masters, geboren te Garnett in de staat Kansas op 
23 augustus 1869 en overleden te Petersburg op 5 maart 1950 

Masters, een rechter, dichtte in ieder vrij ogenblik dat 
hij had De eerste delen van zijn meest bekende werk. Spoon 
River Anthology, kwamen uit in 1914 onder de schuilnaam 
Webster Ford 

In deze bloemlezing geeft hij de grafschriften van zo'n 
200 mannen en vrouwen die begraven liggen op een heuvel 
aan de mythische Spoon River in de staat Illinois Hoewel 
er een rivier bestaat met de naam Spoon River is er geen 
stadje met die naam Masters beschrijft dan ook mensen, 
die in zijn herinnering voortleven en die hij gekend heeft 
in de steden Lewistown en Petersburg, Illinois 

Masters schreef ook ve'rscheidene biografieën, waaronder 
die van Lincoln, Vachel Lindsay en Mark Twain 

THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
Het Amerikaanse museum voor natuurlijke historie, dat 

dit jaar zijn honderdjarig bestaan viert, is bedacht met een 
viertal postzegels die op 6 mei in het museum m de voor
verkoop zijn gegaan De vier zegels werden uitgegeven in het 
grote „Jumbo" formaat dat we al kennen van de Apollo 11 
zegels Ze zijn samenhangend gedrukt net als de „Beautifica-
tion"-zegels 

Het Bureau of Engraving and Printing meldt ons verder 
nog dat de zegels de meest bewerkelijke zijn tot nog toe 
door de Verenigde Staten uitgegeven Vier maal zijn de vel
len onder de drukpers doorgegaan De eerste maal voor de 
kleuren licht- en donkergeel De tweede maal voor rood en 
blauw en de derde maal voor twee groene tinten Daarna 
gingen de zegels van de offsetpers naar de plaatdruk „Giori" 
om twee kleuren bruin te ontvangen 

De eerste zegel geeft een afbeelding van de ,,American 
Bald Eagle", een imposante vogel die op het randje van 
uitsterven staat De vogel komt als het nationale symbool 
van Amerika vaker op Amerikaanse zegels voor, maar dit 
IS de eerste maal dat hij natuurgetrouw weergegeven wordt 
De witte adelaar is de grootste Noordamerikaanse roofvogel, 
te vergelijken met de Europese zee- of visarend 

Op de tweede zegel de Afrikaanse olifant, het grootste 
levende zoogdier op de aarde In het museum is momenteel 
een expositie van deze dieren en hun omgeving 
. Op de derde zegel een Tlingit opperhoofd, met zijn gevolg 

op weg naar een bruiloft De Tlingit was een Indianenstam 
aan de oostkust, voornamelijk in Maine In het jubilerende 
museum is een tentoonstelling gewijd aan deze stam 

Op de laatste zegel een detail van een muurschildering 
die Rudolph Zallinger maakte voor Yale's Peabody Museum 
Op de zegel zijn zes dieren uit de Jurapenode afgebeeld, 
waaronder een Brontosaurus (links), een Stegosaurus (mid
den), en een Allosaurus (rechts) 

UPPER SLOBBOVIA' 
Heeft u al geprobeerd een brief te richten aan de post

directeur van Abd-al-Kuri ' Hoewel het land C) postzegels 
uitgeeft, komen brieven aan hem gericht onbestelbaar terug 

Hetzelfde zal gebeuren wanneer u een brief schrijft aan 
het postkantoor van Upper Slobbovia' U kunt aan de af
beelding hieronder zien, dat het land zelfs souvenirvelletjes 
uitgeeft, het moet dus wel ergens zijn 
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Wel, de postzegelclub van Wilkinsburg in Pennsylvania 
was het uitgeven van postzegels door alle mogelijke en on
mogelijke oliestaatjes zo moe dat hij besloot er iets aan te 
doen. Tevens wilde men wel eens betere ontwerpen voor 
de eigen postzegels. 

Het resultaat is na negen jaar een complete serie satiri
sche souvenirvelletjes, waarvan hiernaast een voorbeeld. 

Het getoonde velletje, dat de eerste dag van uitgifte op 
25 april beleefde, is een satire op vijf uitgiften van het 
laatste jaar. De reclame van een grote kauwgomfabriek in 
het noorden van het land is inderdaad al sinds jaar en dag 
zoals afgebeeld op deze spotzegel. De ontwerper van de 
„Special Delivery"45centzegel moet een liefhebber van dit 
spul zijn geweest. 

In de „UFO" ^ zegel zit een duidelijke hint naar de bij
gelovigheid van vélen hier. De twee maanzegels van vorig 
jaar zijn een dankbaar onderwerp voor spot op dit velletje. 

Het geheel is uitgevoerd als het nieuwste modeverschijnsel 
in de Verenigde Staten; blok van vier. 

Enige jaren terug, in 1962, waren de Europazegels het 
onderwerp. Een cowboy gooide een lasso naar de vlucht 
duiven, met als woorden „UROPEA". 

De opbrengst van de velletjes, die 25 c kosten, gaat naar 
de Wilkinsburgse postzegelclub voor de jaarlijkse tentoon
stelling. 

1970 ÊXHIBïTfON SOUVfNrt 

W K K i N S 8 U R G SrAUt> CLUB 
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') Naam van een denkbeeldig land in een beroemd Amerikaans beeld
verhaal (Li'l Abner). 

') UFO — Unidentified Flying Object — vliegende schotel. 

S - L3 

FOUTEN OP POSTZEGELS 
Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Het zou wel 

een wonder zijn als dit adagium bij de postzegelfabricage niet 
opging. Er zijn zo in de loop van de tijd heel wat zegels 
verschenen waarop de tekst of de afbeelding niet zo was als 
ze had moeten zijn. 

En hoewel de Duitsers niet ten onrechte de reputatie 
hebben zeer nauwkeurige werkers te zijn, ook bij hen komt 
dit voor. En wel in het bijzonder in de D.D.R. 

Zeer bekend zijn de zegels van 1956 ter herdenking van de 
componist Schumann. Op 20 juli 1956 verscheen een serie van 
twee waarden met de beeltenis van deze componist en op de 
achtergrond een afbeelding van een muziekstuk. Na enkele 
dagen ontdekte men dat de afgebeelde muziek helemaal niet 
van Schumann was, maar dat ,.Wanderers Nachtlied" van 
Schubert afgebeeld was. 

Er kwam in oktober 1956 een nieuwe serie, en nu was de 
muziek echt wél van Schumann. Doch de oplage was ook van 
de eerste serie zo groot dat heit beslist geen zeldzaamheid 
geworden is (afbeeldingen 1 en 2). 
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Maar deze zomer was het weer raak; en wel twee maal zeer 
kort achter elkaar. Dit keer waren het geen fouten in de 
tekening maar eigenlijk regelrechte drukfouten: letters op 
een plaats waar ze niet hoorden te staan. 

Het begon op 5 mei met de herdenkingsserie „25 jaar be
vrijding van het fascisme". De waarde 70 Pfennig hiervan 
werd gedrukt in een fraaie blokrand, waarin gezworen wordt 
dat zo iets ,,nie wieder" zal kunnen gebeuren. Maar bij de 
tweede keer „wir schwören" staat „wir scwören", zonder „h", 
wat beslist fout is (afbeelding 3). 

Een week later was het alweer mis. „15 jaar Radio Berlin 
International" moest het worden, maar het werd „interna
tiaonal". En dit niet alleen op de zegel van 10 Pf., maar 
merkwaardigerwijze ook voor de voor deze serie uitgegeven 
officiële „eerstedagomslag" (afbeelding 4). 

EKMA<;iENAUiRCT ^ S x x 
^RtNI H»HMRN UNDlHRENx : j ^ 

N'JiliUNJ N'VVIOtRSTANOCtCENDtNf ? 
l̂HRfUN»,8H'>iNUt,KEITDENF'!.!ED£N \ i I 

ERSTTAGSBRIEF 

BERLIN INTERNATIAONAL
O 

25 JAHRE DEUTSCHER DEMO

Wij zijn zeer benieuwd of er nog een verbeterde uitgave 
komt of dat men het maar zo laat als het is. Maar dat er 
ergens „iets gezwaaid zal hebben" lijkt wel zeker. FL. 
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Hongaarse notities (7) 
NOG IETS OVER DE „RADENREPUBLIEK" 

In het meinummer vertelden we iets over de roerige jaren 
1919/1920. Onze beperking tot de éne zegel van 2 filler deed 
de speciale uitgave van de „Radenrepubliek" buiten het kader 
vallen. En toch is dit een emissie die vele bijzondere aspecten 
heeft. Namelijk de serie Yvertnummers 240/244. Het is een 
serie met een duidelijk communistisch uiterlijk. Marx en 
Engels worden er, voor het eerst in de geschiedenis, als 
belangrijkste theoretici van het communisme op afgebeeld. 
Daarnaast de Hongaarse nationale dichter Petöfi en de „revo
lutionairen" George Dósza uit de vijftiende en Ignatius Mar
tinovics uit de achttiende eeuw. 

35 jaar — 1954 
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Dat deze serie met liggend en met staand watermerk bestaat 
weet zelfs Yvert. Als datum van uitgifte vindt men overal 
14 juni 1919. En toch kunt u zien dat de afgebeelde serie ge
stempeld is op 12 juni 1919 en wel te Sopron. Navraag in 
Hongarije bracht aan het licbt dat inderdaad op 12 juni de 
eerste zitting van de „Volksvertegenwoordiging" werd gehou
den en dat daar deze series werden uitgedeeld nog vóór ze 
aan de post te verkrijgen waren, zodat dit inderdaad de 
werkelijke „eerstedag" is. 

HERDENKINGEN VAN 1919 
Dat tussen 1920 en 1945 de herinnering aan deze tijd zo veel 

mogelijk vergeten werd zal wel duidelijk zijn, maar 'toen zich 
daarna een communistisch regime in Hongarije vestigde 
kwam men natuurlijk op deze voorgangers terug. 

30 jaar — 1949 

De eerste herdenkingsserie toont ons twee van de oor
spronkelijke zegels, met een Inschrift dat aan de oude raden
republiek herinnert. 

! 
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MACYAR POSTA | 

Het opschrift „Magyar Tanäcsköztarsasäg" wijst op de her
denking. De Inschriften luiden: 40 filler „De kennis voor de 
arbeiders", 60 filler 35ste jaarherdenkingsdag terwijl de 1,— 
forint plaatsnamen vermeldt waar het „rode" leger gevochten 
heeft. 

40 jaar — 1959 

l iUÜU 

Een heel bescheiden serie met drie waarden in gelijke teke
ning die de symbolische voorvechter afbeeldt. 

1962 — 10 jaar „MABEOSZ" 

Bij het tienjarig bestaan van de nieuwe Hongaarse bond 
van filatelistenverenigingen werden vier zegels uitgegeven, 
met afbeeldingen van zegels uit vroegere tijden. Een daarvan 
is de 75 filler uit 1919. De zegels werden zowel uitgegeven in 
blokken met de vier waarden, als in velletjes met vijf stroken 
waarin de vier waarden naast elkaar voorkomen. De losse 
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zegels zijn te herkennen, uit de velletjes hebben ze de naam 
van de ontwerper links onder vermeld (afbeelding 12), uit de 
„blokken" zijn ze gedrukt zonder deze vermelding. Bovendien 
bestaat het blok nog in „geschenkuitvoering" — ongetand — 
die in een oplage van drieduizend stuks aan belangrijke per
sonen in de Hongaarse filatelie werden uitgedeeld. 

50 jaar — 1969 
Dit is historisch verreweg de interessantste serie omdat 

hierop afgebeeld worden affiches die in 1919 als propaganda 
voor de radenrepubliek op de muren verschenen. De teksten 
luiden: 
40 filler Naar het rode leger! (Neem dienst in het rode leger). 

1 forint Eindelijk! 
2 forint De welvaart is het gevolg van de socialistische pro-

duktie 
3 forint Jij, geruchtenverspreidende contrarevolutionair die 

je in het duister verborgen houdt, beef! 
10 forint (Blok) Te wapen! (letterlijk „Aan het geweer") 

Roosevelt vergat ooriogszaken bij zijn postzegels 
Voor het week-end van 15 mei (1943) stelde de presi

dent voor niet naar Hyde Park te gaan maar naar 
Shangri-La, welke naam hij gegeven had aan een 
schuilplaats in de bergen in Maryland waar hij, als hij 
er de kans toe kreeg, graag verbleef om de verstikkende 
hitte en het rumoer van Washington te ontvluchten . . . 
Per auto duurde de reis een kleine drie uur . . . Spoedig 
kwamen we aan in Shangri-La, oorspronkelijk een 
blokhut doch geheel gemoderniseerd . . . 

De president had erop gevlast enkele uren bezig te 
kunnen zijn met zijn postzegelverzameling. Generaal 
,,Pa" Watson, zijn persoonlijke adjudant, bracht ver
schillende grote albums en een aantal enveloppen vol 
postzegels, die hij reeds lang zocht. Met belangstelling 
keek ik een half uur in stilte naar hem, terwijl hij 
iedere zegel op de daarvoor bestemde plaats inplakte; 
op deze manier kon hij de staatszorgen voor korte tijd 
vergeten. 

Maar aldra kwam er een andere auto voor de deur, 
waaruit generaal Bedell Smith stapte, vlug overgevlo
gen van Eisenhowers hoofdkwartier (in Noord-Afrika) 
met een aantal dringende vragen waarop een antwoord 
noodzakelijk was. Met spijt liet F.D.R. zijn postzegel
verzameling in de steek en verdiepte zich in zijn taak. 
Tegen de avond waren we doodvermoeid en gingen om 
tien uur naar bed. 
{Uit Winston S. Churchill's „The Second World War", Vol. IV, 
The Hinge of Fate). 

H. 

NOVEMBER 1919 — DE „RESTAURATIE" 
Ook de serie Yvertnummers 263 A/E kwam door het ont

breken van een 2-filler-waarde in mei niet aan bod. Toch 
dienen we hier ook nog iets over te vertellen. 

De serie werd wel uitgegeven ongeveer op de dag dat het 
„nationale" leger onder admiraal Horthy Budapest binnen
trok. De opdruk moet elders al vervaardigd zijn, het afgebeel
de stuk draagt het stempel van het legerpostkantoor. De 
zegels zijn maar heel kort werkelijk in gebruik geweest, toen 
werden de restanten verkocht door de „Sociale Missie" die er 
een fraai garantiestempeltje achterop zette. De meeste zegels 
die we in verzamelingen vinden zijn uit deze restanten afkom
stig. 

FL. 

,,lk kom pas terug als ;e een pincet hebt gekocht" 
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TSJECHOSLOWAAKSE ZEGELS MET AANHANGSEL 

Wanneer we de zegels van Tsjechoslowakije verzamelen, 
dan komen we al gauw in het bezit van een of meer zegels 
met een al of niet bedrukt aanhangsel van hetzelfde formaat 
als de zegel. Gaan we dan na wat daarover in de catalogus 
staat dan vinden we niets in de Yvert, wel iets in de Michel 
en de Zumstein en natuurlijk het nodige in de Pofis, 
de Tsjechoslowaakse catalogus. 

In laatstgenoemde catalogus wordt gezegd dat er twaalf 
van deze aanhangsels m een vel voorkomen en dat deze aan
hangsels bij sommige series wel en bij andere niet bedrukt 
zijn. Deze onderscheiding vinden we ook m de Michel en 
de Zumstein, waar gesproken wordt van „Leer"- of van 
„Zierfeld". 

Men komt al gauw tot de ontdekking dat deze aanhangels 
bij zegels met een verticaal beeld zowel links als rechts 
voorkomen en we komen ook in het bezit van een zegel met 
het aanhangsel aan de onderkant. Voor de zegels van hori
zontaal formaat zitten deze aanhangsels aan de onder- of 
bovenkant en soms aan de rechterzijde. 

Wanneer we dan ook nog in het bezit komen van een paar 
blokjes met dne zegels en een aanhangsel links of rechts 
onder, dan willen we zo langzamerhand toch wel eens het 
antw^oord hebben op de vragen: 

1. Hoe zitten deze aanhangsels in het vel verspreid? 
2. Kunnen we ook nog in het bezit komen van zegels met 

aanhangsel aan de bovenkant dan wel aan de linkerzijde? 
3. Waarom heeft men dit gedaan? 

Wanneer de catalogus geen antwoord op deze vragen geeft 
en ook andere verzamelaars het antwoord niet weten, dan 
gaan we ze uiteindelijk maar voorleggen aan de Tsjecho
slowaakse bond van filatelistenverenigingen in Praag, in de 
verwachting dat daarvandaan het antwoord wel zal komen. 
In die verwachting werden we niet teleurgesteld. 
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K 
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K 
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Uit het antwoord blijkt dat er eigenlijk twee manieren 
zijn waarop deze twaalf aanhangsels (K = Kupon) in een 
vel van honderd zegels zijn aangebracht, zoals bovenstaande 
schema's A en B aangeven. 

Schema A geldt voor alle zegels, zowel van staand als van 
liggend formaat, die met aanhangsels voorkomen, uitgezon
derd de zegels met de Pofis/Zumsteinnummers 431/432 (Yvert 
425/426, Michel 478/479). 

Volgens de verklaring van de Tsjechoslowaakse posterijen 
kwam men tot deze wijze van drukken omdat men ter wille 
van de afrekening aan vellen van honderd zegels wilde vast
houden. 

Uit de schema's kunnen we opmaken dat bij de zegels die 
volgens A zijn gedrukt, geen aanhangsel kan voorkomen aan 
de bovenkant van een staande zegel, wat wel het geval kan 
zijn bij een zegel die gedrukt is volgens het schema B. Bij 
een B-zegel is het zelfs mogelijk dat zowel aan de onder-
als aan de bovenkant een aanhangsel voorkomt. 

N. HOVINGA, 
Amsterdam 

De door Zumstein als eerste gecatalogiseerde ..coupons" zijn 
extra randen, gevolg van het afwijkende formaat van deze zegels 
(Yvert (290/91) Deze zegels werden nog gedrukt in vellen van 
twintig horizontale rijen van vijf zegels per rij Dus honderd zegels 
en honderd drukvelden 

De eerste zegels met echte ..coupon" afkomstig uit drukvellen met 
112 drukvelden en 100 zegelbeelden De coupons in de onder-
hoeken van het vel droegen een plaatnummer en drukdatum (Yvert 
294 en 295} 

1 ..Ji,. 
Zegels in staand formaat met onbedrukte coupon Deze coupon 
kan zich links, rechts of onder de zegel bevinden, echter niet er 
boveni (Yvert 303 en 304) 

^ 

. . 
Zegels in horizontaal formaat met ,,coupon" boven en onder, de 
rechtse nog met plaatnummer (Yvert 317 en 319) 
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De eerste zegels in staand formaat met bedrukte coupon, waarbij 
één met coupon onder (Yvert 329 en 330) (zie noot bij afbeelding 3) 
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Postzegels van het ..Protectoraat BohemenMoravie". van dezelfde 
persen gedrukt als de Tsjechische zegels van vóór de bezetting, 
óók met coupons Te onderscheiden zijn 
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a geheel blanco coupons (Yvert 33) 

iii.innmsimr«;» 

.Xu. 

• '•'F'iïDroniüiïrs 

N;ef met „coupons" te verwarren zijn de aanhangsels van de ..in 
schaakbordsamenstelling" gedrukte zegels van het Protectoraat 
(Yvert 63) Dit gebeurde bij Yvertnummers 39/40. 61/64 en 69/72 
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Ook moeten niet met ..coupons" verwisseld worden de „tussen

stroken". die bij vele zegels van Tsjechoslowakije en het Protec

toraat in kleiner formaat voorkomen (Yvert 26) Met bedrukte tus

senstrook alleen C S R Yvertnummers 343/344 
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Zegels in liggend formaat met bedrukte coupon boven of onder 
verschenen voor het eerst in 1947 Yvertnummer 448 

b coupons met eén sterretje (Yvert 31) 
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c coupons met twee sterretjes (Yvert 37) De laatste serie met coupons, Yvertnummers 501/503 

augustus 1970 415 



Geboorte van een 
„ongewenste" uitgifte 

In he t j u n i n u m m e r van het Maandb lad w o r d t op bladzi jde 
323 meld ing g e m a a k t v a n d r i e zegels en een blokje, d ie de 
pos tadmin i s t ra t i e van de Verenigde Nat ies — U N P A — op 
26 jun i 1970 heeft ui tgegeven. De a lgemene b e k e n d m a k i n g 
over deze uitgifte behoeft enige aanvul l ing . 

PAIXEiraOGRÉS 

25c , 

NOTE: 
In accordance with 
a General Assembly 
Resolution on 
17 December 1969 
separate 
commemorative stamps 

' on 20 November 1970 
with the theme , 
"Peace, Justice 
and Progress"-
order 
and details for the 
November issue 
will be circulated 
at a later date. 

In he t begin v a n 1969 besloot een bi jzondere commissie van 
de Verenigde Nat ies he t v i j fentwint igjar ig bes taan van de 
vo lkenorganisa t ie te v ie ren onder het mo t to : „Vrede en voor
ui tgang" . Ter gelegenheid v a n dit z i lveren jub i l eum zouden 
een dr ie ta l postzegels en een speciaal blokje worden u i tge 
geven. De Algemene Vergader ing van de Verenigde Nat ies 
besloot ech te r op 31 oktober 1969 he t t h e m a van de vier ing 
te wijzigen in „Vrede, gerecht igheid en voorui tgang" . Sec re 
t a r i s -generaa l Oe T h a n t besliste evenwel toch m a a r „Vrede 
en vooru i tgang" a a n te houden. 

Op 17 december 1969 werd in de Algemene Vergader ing 
scherp gepro tes teerd tegen dit e igenmacht ig op t reden van de 
sec re ta r i s -generaa l . Een voorstel van de ver tegenwoord iger 
van Saoed i -Arab ië om het woord , ,gerechtigheid" te h a n d 
haven werd m e t a lgemene s t emmen aangenomen . 

O n d a n k s de ex t r a kosten van ongeveer tweeëneenhal f m i l 
joen mees t de sec re ta r i s -generaa l de pos tadmin i s t r a t i e v a n de 
V.N. opdrach t geven een n ieuwe oplaag te la ten d r u k k e n me t 
de volledige teks t : „Vrede, gerecht igheid en voorui tgang" , die 
op 20 n o v e m b e r 1970 moet u i tkomen. Om de s t rop voor de 
U N P A niet al t e groot te m a k e n w e r d goedgevonden d e zegels 
en het blokje itoch m a a r ui t te geven me t de ve rkor t e tekst , 
he tgeen op 26 jun i is gebeurd. 

E. J . P . M U L D E R S 

Wij ontv ingen: 
VEILINGCATALOGUS van Hekker ' s postzegelhandel te 
Haa r l em (de 184ste op 24 apr i l 1970 in Frasca t i te Amste rdam) , 
me t op de omslag een a fd ruk van het 'kaft van het Nede r -
landsch Tijdschrift voor Pos tzegelkunde , u i tgave der V e r -
eeniging van Pos tzege lverzamelaars te A m s t e r d a m uit 1884. 
Dit ter i l lus t ra t ie van kavel 54: Met d e hand geschreven ti jd
schrift, w a a r i n vele we tenswaa rd igheden , valse Can tonna len 
in de Pa le i ss t raa t . Bij de n ieuwt jes w o r d e n de postbewijzen 
aangekondigd. Goed b e w a a r d gebleven stuk. 

AFRIKA NU 
Vergeleken me t he t s t reven n a a r eenheid in Europa is de 

beweging n a a r s amengaan in Afrika een „ razendsne l le" 
ontwikkel ing . Duurde het in ons werelddeel eeuwen eer er 
sp rake was van integrat ie , Afrika w e r k t gelijktijdig m e t het 
zelfs tandig worden van de afzonderli jke s ta ten aan de een
word ing . Onze k a a r t geeft, ac tueler dan welke a t las ook, de 
toes tand van dit ogenblik. 

In he t kader van het ve rd rag van Jaoende heeft een groot 
a a n t a l Afr ikaanse l anden een associatie met de E.E.G. — 
Europese Economische Gemeenschap . Deze associatie, geslo
ten in dr ie overeenkomsten , vergemakkel i jk t de wederzi jdse 
hande l en ve r s t e rk t de economie. Van de totale h u l p die deze 
Afr ikaanse landen on tvangen w o r d t ongeveer vijftien pe rcen t 
ve r s t r ek t door de EEG. 

Een soort Afr ikaanse Verenigde Naties is de OAE — Orga 
nisat ie vcor Afr ikaanse Eenheid. Deze instelling, opger icht in 
mei 1963, is nog niet erg kracht ig ontwikkeld . Onder l ing 
contact en a rb i t r age is, in he t kade r v a n de OAE, mogeli jk 
tussen de l idstaten. Al k a n de organisat ie n ie t bogen op het 
opgelost hebben van grote conflicten, zoals in Biafra en in 
Congo, toch is het u i t e rma te belangri jk da t er een ins t i tuu t is 
w a a r onder l ing gesproken kan worden. Het is ve rheugend da t 
de l anden zelf het belang van zulk een organisa t ie inzien. 
Er gaan s teeds mee r s t emmen op om de o rgan i sa t i evorm 
d iepgaand te herzien om be te re resu l ta ten te kunnen bere iken 
op de weg naa r eenheid. Voorts zijn er voorstel len om in het 
kade r van de OAE te komen tot een Afr ikaanse ve rded tg ings -
gemeenschap . 

In West -Afr ika is er een s t reven om te komen tot een 
s t e rke regionale Westaf r ikaanse organisat ie voor onder l inge 
s amenwerk ing . West-Afr ika ken t de OERS-organ i sa t i e ter 
bevorder ing van s a m e n w e r k i n g op het gebied van de politiek, 
de economie en de cul tuur , opgericht in m a a r t 1969. 

T w e e s ta ten — Mali en Guinee — zijn zelfs niet afkerig van 
de gedach te te zijner tijd één s taa t te vormen. In da t geval 
zou er een land on t s t aan zo groot als de afs tand v a n A m s t e r 
d a m n a a r Madr id en van Par i js n a a r Warschau. 

Landsnaam Inwonertal 
in miljoenen 

Algeri je 12,5 
Boeroendi 2,8 
Bo t swana 0,5 
Cen t raa l Afr ikaanse 
Republ iek 1,5 
Congo-Brazzavi l le . . 0,88 
Congo-Kins jasa . . . . 15,8 
Dahomey 2,5 
Egyp te 30 
Eth iopië 22,7 
Gabon 0,5 
Gambia 0,33 
G h a n a 7,8 
Guinee 3,5 
Ivoorkus t 3,9 
K a m e r o e n 5,2 
Ken ia 9,6 
Lesotho 0,7 
Liber ia 1,1 
Libië 1,6 
Malagasy 6,2 

Landsnaam Inwonertal 
in miljoenen 

Malawi 4,2 
Mali 4,6 
Marokko 13,2 
Maure tan ië 1 
N g w a n e 0,3 
Niger 3,4 
Nigeria 57 
Oeganda 7,6 
Opper Volta 4,8 
Rhodesië 4 
Rwanda 3,1 
Senegal 3,6 
Sierra Leone 2,3 
Soedan 13,6 
Somalia 2,5 
Tanzania 11 
Togo 1,7 
Tsjaad 3,4 
Tunesië 4,8 
Zambia 3,7 
Zuid-Afr ika 18 

Eenenveer t ig s ta ten telt het werelddeel Afrika op he t ogen
blik, m e t een totaal van bijna dr iehonderdmi l joen inwoners . 
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Nederland 

HET AANDEEL VAN AFRIKA 
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CANADA ,] 
CANADESE POST 
door A. P. C. Benjaminsen, 
298 Neville Drive, London 72 Ont. Canada 

CODERINGSSYSTEEM VOOR MECHANISCHE 
POSTBEHANDELING 

De Canadese postmaster-general Eric Kierans heeft een 
nieuw coderingssysteem bekend gemaakt dat in april 1971 
in gebruik zal worden genomen. Men verwacht dat dan eerst 
een proefprogramma zal worden uitgevoerd voordat het 
systeem over het gehele land zal worden ingevoerd. Zeer 
waarschijnlijk zal de proef worden genomen in Ottawa, 
alwaar op het ogenblik een nieuw postkantoor wordt gebouwd 
dat geschikt is voor mechanische behandeling van de post. 

Het systeem, dat de naam „ALPHA NUMERIC CODE" 
draagt, bestaat uit een combinatie van letters en cijfers. 
Het is mogelijk vierduizend verschillende combinaties te 
maken, zodat het systeem zonder enige verandering ge
bruikt kan worden voor de volgende dertig jaar. 

De codering bestaat uit twee gedeelten van elk drie let
ters, of letters en cijfers. Het eerste gedeelte van de co
dering is de „Forward Sortation Area" (F.S.A.) terwijl het 
tweede gedeelte de naam heeft gekregen van Local Deli
very Unit (L.D.U.). 

Hier volgt een voorbeeld van de codering: 

FSA / LDU 
ACx AAx 

waarin A = een letter 
C = een letter of cijfer 
X = een cijfer 

De volgende letters zullen worden gebruikt voor de zestien 
steden waar 88 percent van de post wordt behandeld. 

T = Toronto 
M = Montreal 
X = Halifax 
A = Ottawa 
V = Vancouver 
N = Niagara-

S t -
Catharines 

W = 
H = 
C = 
E = 
L = 

Winnipeg 
Hamilton 
Calgary 
Edmonton 
London 

Q = 
R = 
K = 

S = 
P = 

Quebec City 
Regina 
Kitchener-
Waterloo 
Saskatoon 
Peters-
borough-
Oshawa 

WR 

VC 
MN 
SY 
TR 

— Windsor 
Ontario 

= Victoria 
= Monoton 
= Sydney 
= Trois 

Rivieres 

K G 
S J 

TB 

CH 

Dubbele letters zullen worden gebruikt voor de volgende 
steden: 

Kingston BM = Barrie-
St. John's Muskoka 
NFLD LG = Levis-Gaspe 
St. John NB KL = Kamloops-

TB = Thunder Okanagan 
Bay NB = Northbay-
Chicoutimi Sudbury 

Wanneer het systeem op volle toeren draait zal een post-
ambtenaar op de voorzijde van de brief de code zetten, 
terwijl op de achterzijde tevens een magnetische codering 
zal worden aangebracht. Van dit punt af zal het verdere 
distribueren en sorteren geheel automatisch geschieden. 
Verdere gegevens zullen te zijner tijd bekend worden ge
maakt. 

ENQUÊTE 
De redacteur van de postzegelrubriek in het Canadese 

blad ,,The London Free Press" heeft de uitslag bekend ge
maakt van zijn jaarlijkse populariteitsenquête onder de 
vijftien gelegenheidszegels die de Canadese posterijen in 
1969 in omloop hebben gebracht. Dertienhonderd deelne
mers stuurden het enquêteformulier in. 

De uitslag is als volgt: 

1. 6 cent vogel 
2. Suzor Cote schilderij 
3. 10 cent vogel 
4. 25 cent vogel 
5. Atlantische vlucht 
6. Sir Isaac Brock 
7. 5 cent kerstzegel 
8. Canada Spelen 

9. Stephen Leacock 
10. 6 cent kerstzegel 
11. Charlottetown 
12. Hon. Vincent Massey 
13. Curling 
14. Sir William Oslor 
15. International Labour 

Organisation 

Vogels favoriet in Canada 

SPECIALE ZEGELS TER VOLDOENING VAN 
HET AANTEKENRECHT 

Canada is een van de weinige landen waar in het verle
den gebruik gemaakt is van speciale zegels ter voldoening 
van het aantekenrecht. Omstreeks 1841 was het dikwijls 
noodzakelijk munten per brief te verzenden, aangezien men 
nog niet de beschikking had over een goed functionerend 
banksysteem en het gebruik van bankpapier (biljetten) nog 
niet was ingevoerd. Deze brieven werden dan voorzien van 
een speciaal stempel: „MONEY LETTER". 

In 1855 echter werd deze afstempeling vervangen door 
een nieuw stempel: „REGISTERED". Dit stempel, dat ook 
voorkomt in kastje, bleef ongeveer vijftig jaar in gebruik. 
Het kan nog gevonden worden op, de Admiraalserie koning 
George V. In 1886 werd het type gewijzigd in een afstempe
ling bestaande in de letter R in een ovaal. In een paar jaar 
tijds had dit gedeeltelijk het „registered"-stempel vervangen. 

Het aantekenen van post, munten of waardevolle docu
menten bevattende, werd verplicht gesteld bij de Wet op de 
Posterijen van 1867. Het volume aangetekende post nam 
gedurende de volgende acht jaar zo geweldig toe dat de 
posterijen besloten speciale zegels uit te geven voor dit doel. 

Op 15 november 1875 verscheen een serie van drie zegels 
in de waarden van 2, 5 en 8 cents. De platen voor deze 
zegels werden gegraveerd en vervaardigd door de British 
American Bank Note Company te Montreal/Ottawa. De ze
gels werden gedrukt in vellen van vijftig (10 x 5) en ge
perforeerd 12 X 12 kam. De kleur van de 2-centszegel va
rieerde van oranjerood tot dieprood; hij was gedrukt van 
twee platen; 18.000.000 van de eerste en 12.000.000 van de 
tweede plaat. Deze zegel werd uitsluitend gebruikt op aange
tekende brieven in Canada. Hij komt ook voor zonder per
foratie. 

rr 

Speciale zegels ter voldoening van aantekenrecht, ongetand en 
getand 

De 5-centszegel was gedrukt van drie platen respectie
velijk 2.500.000, 1.200.000 en 8.700.000 stuks. De kleur va
rieert van geelgroen tot blauwgroen. De derde plaat, aan
gemaakt in 1888 (Ottawa), bestaat uit 100 (10 x 10) zegel
afdrukken. Deze zegel werd alleen gebruikt op aangeteken
de post bestemd voor de Verenigde Staten en komt even
eens voor zonder perforatie. De 8-centszegel werd in om
loop gebracht in twee verschillende kleuren: blauw en 
blauwgrijs. Deze zegel werd uitsluitend gebruikt op aan
getekende post bestemd voor het Verenigd Koninkrijk. De 
oplage was slechts 125.000 stuks, waarvan er maar 90.000 
zijn gebruikt. 

In 1876 werd het aantekenrecht naar het Verenigd Ko
ninkrijk verlaagd tot 5 cents zodat de 8-centszegel over
bodig werd. Het binnenlands tarief van 2 cents werd in 
1889 afgeschaft en een universeel tarief van 5 cents inge
voerd. Tevens werd bepaald dat de 8-centszegel gebruikt 
kon worden om het aantekenrecht en het normale tarief 
voor briefpost te voldoen. In 1893 werd een speciale ,,Small-
Queen"-zegel van 8 cents (oranje) in circulatie gebracht 
ter voldoening van de normale frankering plus het aante
kenrecht. 

Voor verdere bijzonderheden verwijs ik naar de hand
boeken. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het septembernummer 
dienen uiterlijk op 22 augustus in liet 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 t i jdst ippen. 

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 Ontw/erpen voor 

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

- Vervolg collectie C D Ricardo 
Nieuw geëxposeerd: Japanse bezet
ting Britse en Amerikaanse gebie
den Birma (vervolg), Brits-Borneo 
Hongkong, Filippijnen Zie pagina's 
408/409 

- 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 schnjfcultuur schrijfmaterialen, 

de schrijfkunst en de brief 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar 

1970 
28-30 augustus: 
Bremen Dag van de Aerophilatel ie, inter
nationale luchtposttentoonstell 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/Tnest Internationale posthistonsche 
tentoonstell ing ter gelegenheid van het hon
derdjarig bestaan van het postkantoor in 
Muggia Veiling van en handel in posthisto-
risch materiaal 
12-13 september: 
Helmond Regionale jeugd-postzegeltentoon-
stelling Inlichtingen W J M Martens, Mont-
golf lerstraat 29, Helmond Telefoon (na 18 00 
uur) (04920) 3 8616 
18-23 september: 
Roden Tentoonstelling 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, Larixlaan 16, Roden 
19 september: 
Zwolle Maandelijkse postzegelmarkt Hotel 
Wientjes 13 30-17 00 uur Toegang ƒ0,50, 
jeugi;! tot 16 jaar ƒ 0,25 (met verrassing) 
Inlichtingen bij de afdeling Zwol le van de 
I V Philatelica p/a A Wever, Ruusbroec-
straat 29, Zwolle Telefoon (05200) 3 26 47 
18-26 september: 
Londen Internationale postzegeltentoonstel
ling Philympia 1970 Inlichtingen Walter 
House, 418-422 Strand, London, W.C 2 
19-20 september: 
Landau Tentoonstelling met internationale 
deelneming in de Duitse Rang II ter ge
legenheid van het 65-jarig bestaan van de 

vereniging Landau/Pfalz 1905 e V Inlich
tingen Hermann von Chossy, D-674 Landau/ 
Pfalz, Kleiner Platz 11 BRD 
28 september-3 oktober: 
Wallasey (voorstad van Liverpool) Eerste 
internationale tentoonstel l ing ter wereld van 
schepen op postzegels Inlichtingen Ernst 
W Argyle President Wallasey Philatelic 
Society, 20 Wentworth Avenue, Wallasey, 
Cheshire 
1 oktober: 
Suriname Eerste dag van uitgifte zegels 
vijft ig jaar Surinaamse voetbalbond, ver
kri jgbaar tot 30 september 1971 
2-5 oktober: 
Rome Nationale tentoonstell ing Roma 70 en 
festival van de fi latelistische film Palais du 
Congres 
3-4 oktober: 
Emden Jaarlijkse gezamenlijke Duits-Gro-
nmgse tentoonstell 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, gezamenlijke 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 Jubileumtentoonstelling Limphi-
lex III 
10-11 oktober: 
Deventer Internationale ruildagen in de kan
tine van de Verenigde Bl ikfabneken Verbli fa 
N V , Parallelweg 6, Deventer Inlichtingen 
Th Hebing, Het Wilgert Epse post Gorssel, 
telefoon (05759) 22 73 
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 Booij, Jac 
Romanstraat 164, Breda 
10 oktober: 
Groningen Ruildag ter gelegenheid van de 
viering van de Dag van de Postzegel, café-
restaurant Het Boschhuis Hereweg tegen
over Sterrebos Inlichtingen Philatelisten 
Vereniging Groningen, p/a J Lagaay, De 
Savornin Lohmanplein 12a, Groningen Tele
foon (050) 3 28 63 
10-11 oktober: 
Amsterdam Ruilbeurs, 10 00-18 00 uur, Kras-
napolsky, Dam Toegang vrij Inlichtingen 
Verbond van Postzegelhandelaren in Neder
land, Postbus 3296, Amsterdam 

17 oktober: 
Uithoorn Ruilmiddag 12 00-17 00 uur. De 
Hoeksteen, Hugo de Grootlaan 3 Toegang 
gratis Inlichtingen I V Philatelica, afdeling 
Uithoorn, p/a P G de Bruyn, Anna Blaman-
laan 20 
18 oktober: 
Keulen Viering Dag van de postzegel ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 

Internationaler Philatelisten Club Rheinland 
e V " , 10 00-18 00 uur Gurzenich (Empore) 
ingang Quatermarkt 
25 oktober: 
Berg en Dal Internationale ruildag van de 
Gelderse Filatelisten-Vereniging De Globe, 
afdeling Nijmegen, 10 00-17 00 uur, hotel 
Erica Tafelreservering a ƒ3 ,— per meter by 
F J de Bruin, Jasmijnstraat 23, Nijmegen 
Telefoon (08800) 70 33 96, postgirorekening 
nummer 1606970 
23-25 oktober: 
's-Gravenhage Tentoonstell ing ter gelegen
heid van het 25-jarig bestaan van de Ver
enigde Naties en het t ienjarig bestaan van 
de postzegelverzamelaarsvereniging Ver
enigde Naties/Verenigd Europa in het Vre
despaleis Inlichtingen J P de Leeuw, Breit-
nerstraat 21, Zwijndrecht Telefoon (01850) 
2 74 97 
23 oktober-1 november: 
Freiburg (West-Duitsland) Internationale 
tentoonstell ing Postgeschiedenis en fi latelie, 
in het Kongreshaus 
31 oktober: 
Hilversum Nationale ruildag, 10 00-17 00 uur 
Totohal, gemeentelijk Sportpark, naast NS-
halte Soestdi jkerstraatweg 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) 5 48 08 
7 november: 
Leiden Halfjaarlijkse nationale ruildag, 
10 00-17 00 uur Kantine P Glos 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 Aerophilatel ie, lucht
posttentoonstell ing Inlichtingen J Houlteau, 
44 Pornichet, Avenue de la Mer 22 
10 november: 
Eerste dag van uitgifte Nederlandse k indei -
postzegels 

V E I L I N G A G E N D A 
2-4 september: 
Londen Veil ing Stanley Gibbons, 
Drury House, Russell Street, London 
W C 2B 5 HD 
16-19 september: 
Frankfort aan de Main Veil ing H C 
Schwenn, Bockenheimer Landstrasse 
18, Postfach 4196, 6 Frankfurt am 
Main 
5, 6, 7 oktober: 
s-Gravenhage Veil ing 277, J K Riet

dijk N V , Plaats 31A 
19-23 oktober: 
's-Gravenhage Veil ing J L van Die-
ten, Tournooiveld 2 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 
IO.I3JUNI NATIONALE TENTOONSTELLING R'71 

Secretariaat P de Leeuw van Weenen, 
Statenweg 173-A, Rotterdam 3004 

Het Dagelijks Besituur van de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigin
gen — de heren P. Th. van der Heijden, 
voorzitter, C. G. van Veenendaal, secre
taris-generaal en H. P. van Lente, pen
ningmeester, bezocht vorige maand op 
uitnodiging van het Bestuur van de or
ganiserende vereniging het Congres- en 
Tentoonstellingscomplex Ahoy' Zuid. 

De reis van het Rotterdamse Centraal
station af werd door enkele leden per 
Metro gemaakt tot station Zuidplein. De 
luchtbrug naar Ahoy' was helaas nog 
niet gereed, zodat het gezelschap de 
laatsite paar honderd meter door gedeel
telijk weinig begaanbaar terrein moest 
afleggen, maar binnen de twintig minu
ten was men ter plaatse. 

Een gebouw in afbouw toont natuur
lijk wel de ruimte — en deze is verbluf
fend groot — maar nog niet hoe het 
uiteindelijk wordt. In de gereserveerde 
ruimte is plaats voor omstreeks duizend 
kaders, de postzegelhandel zal in dezelf
de ruimte een vrij ruim onderdak vin
den. Direct met de grote hal verbonden 
is een geriefelijke gelegenheid waarin de 
Bondsvergadering op vrijdag en het 
bekertoernooi op zaterdag gehouden kan 
worden. Ook het palmares met het 
Bondsdiner kan in hetzelfde complex 
gebeuren; alles-onder-één-dak dus, het
geen door ons steeds als noodzakelijk is 
beschouwd, kan dus verwezenlijkt wor
den. 

Tenslotte is de reis met de Metro naar 
Zuid — zoals een rechtgeaard Rotter
dammer het vroegere „Overmaas" 
noemt — slechts twaalf minuten van het 
Centraalstation en tien minuten van de 
Coolsingel, zodat de twee stadsdelen 
korter bij elkaar liggen dan in vele an
dere steden het geval is om de plaatse
lijke tentoonstellingsgebouwen te berei
ken (Utrecht is de gunstige uitzonde
ring!). 

Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen 
om kaderruimte bij de secretaris bin
nengekomen. Het Nederlandse Postmu-

seum heeft onze uitnodiging aanvaard 
om in de Erehof een bijzondere inzen
ding te verzorgen, terwijl daarnaast een 
interessante inzending kan komen over 
een onderwerp op filatelistisch gebied 
dat ten nauwste samenhangt met het 
jaar waarin de Rotterdamsche Philate-
listen-Vereeniging werd opgericht. 

Het is ons voornemen twee bijzondere 
enveloppen uit te geven. Over de ver
krijgbaarstelling zijn nog onderhande
lingen met de N.V.P.H. gaande, doch 
binnen enkele maanden zullen hierover 
nadere mededelingen volgen. Tenslotte 
schrijven we nu pas augustus 1970, zo
dat we ook iets moeten bewraren voor 
volgende nummers. 

P.S. Aangezien secretaris P. de Leeuw 
van Weenen tot midden september 1970 
van een welverdiende vakantie geniet, 
kunnen aanvragen voor brochures en 
inschrijvingsformulieren ook gericht 
worden tot de secretaris van de Rotter
damsche Philatelisten-Vereeniging, C. 
H. W. Heusdens, postbus 2171, Rotter
dam 3005, telefoon (010) 24 48 71. 

RSAIO 
Na de eerste mededeling omtrent de 

Internationale tentoonstelling te Kaap
stad, mocht ik van verscheidenen aan
vragen voor deelneming ontvangen. 

Jury 
Inmiddels zijn uit Kaapstad nadere 

gegevens gekomen De lijst van de jury 
heeft enige verandering ondergaan en 
ziet er thans als volgt uit: 
H. R. Holmes F.R.P.S.L. (Engeland) 
E.Blum (Zuid-Afrika) 
L. G. H. M. Bülbring (Zuid-Afrika) 
N. C. Combrink (Zuid-Afrika) 
Cmdr. C. E. D. Enoch F.R.P.S.L. (Zuid-

Afrika) 
S. J. Hagger (Zuid-Afrika) 
M. Kobtelat (Zwitserland) 
R. A. G. Lee F.R.P.S.L. (Engeland) 
S. Lebator F.R.P.S.L. (Zuid-Afrika) 
A. L. Meyburgh (Zuid-Afrika) 
P. Séguy (West-Duitsland) 
M. Stanley F.R.P.S.L., F.R.P.S.N.Z. 

(Nieuw-Zeeland) 
J. M. Weinstein (Zuid-Afrika) 
W. S. Wolff de Beer F.R.P.S.L. 

(Nederland) 
Ing. K. K. Wolter (West-Duitsland) 
J. W. T. Wannerton (jury-secretaris) 

Tevens zijn in dertien verschillende 
landen commissarissen benoemd. 

Op de tentoonstelling zal ook een be
paalde ruimte ter beschikking gesteld 
worden voor handelaren. Volgens het 
organisatiecomité zijn al dertig aanvra
gen van handelaren ontvangen. 
Bewaring 

De Standard Bank A.B.C. Branch heeft 
opdracht gekregen alle verzamelingen, 
die binnenkomen, tot het tijdstip dat 
deze in de tentoonstellingshal worden 
opgesteld, respectievelijk nä de tentoon
stelling tot het tijdstip van verzending, 
in een safe te bewaren. 
Buitenlandse bezoekers 

Gedurende de tentoonstelling zullen 
verschillende sight-seeingtrips worden 
georganiseerd. Indien filatelisten van de 
gelegenheid gebruik wensen te maken 
om Zuid-Afrika te bezoeken, kan ook 
via het organisatiecomité voor hotel
accommodatie worden gezorgd. 

Een tweede bulletin zal binnenkort 
verschijnen. Degenen die hiervoor inte
resse hebben kunnen bij ondergetekende 
het eerste bulletin aanvragen. 

De voorlopige inschrijving moet uiter
lijk 31 oktober 1970 binnengekomen zijn. 
De minimumtoewijzing per inzender is 
twee kaders, maximum acht kaders. 

Interessenten voor deze tentoonstel
ling gelieven zich met ondergetekende 
commissaris in verbinding te stellen. 

P. GUGGENHEIM, 
Van Ostadelaan 30, 
Naarden 

Wij ontvingen 

Het VEERTIGSTE JAARVERSLAG NEDERLANDS POST-
MUSEUM 1969, dat men kan bestellen door ƒ 1,— over te 
schrijven op postgirorekeningnummer 162000 van het Post-
museum -te 's-Gravenhage. De directeur van het museum, 
dr. R. E. J. Weber, vertelt over een nieuwe aanwinst: „Het 
aankondigingsbiljet van de koninklijke postwagen Gent-
Amsterdam, 1822". 

Hij doet haarfijn uit de doeken dat ondanks „de postiljon 
in zijn officieel voorgeschreven uniform, zijn patroons die de 
titel „postmeester" voeren, de „koninklijk" genoemde post
wagen zelf met zijn posthoomembleem", er geen sprake is van 
een stukje postvervoer van overheidswege. 

EEN LANGDURIGE CONTROVERSE TUSSEN AMSTER
DAM EN ROTTERDAM over de postverbinding met Ham
burg, een overdruk uit het Economisch historisch jaarboek, 
bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland, 
uitgegeven door de vereniging Het Nederlandsch Economisch-
Historisch Archief, te 's-Gravenhage, geschreven door dr. 
E. A. B. J. ten Brink, verschenen bij Martinus Nijhoff, 's-Gra
venhage, 1969. 

Deze brochure bevat de uitgewerkte tekst van een voor
dracht die de posthistoricus Ten Brink op 1 februari 1964 
gehouden heeft voor het Historisch Genootschap De Maze te 
Rotterdam. Men kan deze studie lezen als een pleidooi voor 
nationale posterijen omdat particuliere postbehandeling on
vermijdelijke conflicten oproept over vermeende of niet-
vermeende bevoordeling van de eigen belangen. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur C H W Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

I.P.U.- EN V.N.-ZEGELS 
Bijzondere postzegels ter gelegenheid van de in Nederland te 
houden conferentie van de Interparlementaire Unie en het 
25-jarig bestaan van de Verenigde Naties. 
(Dienstorder H.309 van 28 mei 1970). 

1. Algemeen. 
Ter gelegenheid van de dit jaar in ons land te houden confe
rentie van de Interparlementaire Unie en ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de Verenigde Naties zal op 23 juni 
1970 een serie van twee bijzondere postzegels (zonder bijslag) 
worden uitgegeven in de frankeerwaarden van respectievelijk 
25 cent en 45 cent. 

2. Ontwerp en voorstellingen. 
De zegels zijn vervaardigd naar een ontwerp van de kunste
naar Ben Bos te Amstelveen. 

Frankeer-
w,aard« 
25 cent 

45 cent 

Bijzondere 
tekst 
Interparle
mentaire 
Unie 

25 jaar 
UNO 

Kleuren Voorstellingen 
grijs, Het vakwerk verlopend van 
licht- donker in de periferie naar 
groen, licht in het midden, 
zwart symboliseert het werk en de 

samenwerking in het kader 
van de Interparlementaire 
Unie. 

blauw. Een wereldbol gelegen op 
violet, een trapvormige verhoging, 
zwart aan vier zijden belicht, 

symboliseert de duidelijke 
aanwezigheid van de 
Verenigde Naties in deze tijd. 

3. Verkooptijdvak. 
De zegels zullen van 23 juni tot en met 25 juli op alle post-
inrichtingen verkrijgbaar zijn. Aan het publiek moeten gedu
rende dit tijdvak bij aankoop van pos.tzegels van 25 en 45 cent 
bovengenoemde zegels worden verstrekt, tenzij speciaal om 
zegels van de normale uitgifte wordt gevraagd. Met de ver
koop mag niet vóór 23 juni a.s. woorden begonnen. Eventueel 
na 25 juli nog voorradige exemplaren behoren te worden uit
verkocht. 

4. Bijzonderheden. 
Beeldformaat: 22 x 33 mm 
Zegelformaat: 25 x 36 mm 
Perforaat: 14 : 12% 
Papiersoort: zonder watermerk, fosforescerend 
Gomming: synthetische gom 
Velindeling: 10x10 is 100 zegels 
Oplage: 25 cent: 300.000 vel 

45 cent: 40.000 vel 
Druktechniek: rasterdiepdruk 
Drukker: Joh. Enschedé en Zonen Grafische 

Inrichting N.V. te Haarlem 
De zegels zijn voor onbepaalde tijd geldig voor de frankering. 

5 en 6 — voorschriften van interne PTT-aard. 

De inmiddels verschenen postzegels hebben wel de tekst 
van de dienstorder nodig om te doen uitkomen welke diepere 
ondergrond de ontwerper heeft bewogen om beide bijzondere 
gelegenheden op deze manier uit te beelden. 

Het werk van de Interparlementaire Unie speelt zich af in 
een stevig ommuurde weide terwijl de wereldbol op de UNO-
zegel voornamelijk aan de noord- en oostzijde wordt belicht 
zodat de west- en zuidzijden gedeeltelijk in een schaduw 
liggen. Het zijn beide zegels met een gebruiksaanwijzing; ze 
zullen de normale gebruiker minder rechtstreeks aanspreken 
dan voor het doel van de uitgifte toch wel wenselijk is. 

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

linker- en rechterzijden een gat doorlopend 
etsingnummers: geen 
telcijfers: links 1 tot en met 10, 

rechts 10 tot en met 1 
ponstekens: geen 
markeerboogjes: geen 
overige 
bijzonderheden: geen 
afwijkingen: tot heden niet gemeld. 

DE HARTZEGELS 1970 
Bijzondere postzegels met beslag ten bate van de Nederlandse 
Hartstichting. 

1. Algemeen. 
Van 28 juli tot en met 22 augustus 1970 zullen op alle post-
inrichtingen bijzondere postzegels met bijslag ten bate van de 
Nederlandse Hartstichting verkrijgbaar worden gesteld. 

2. Waarden, toeslagen, doel. 
De zegels zullen worden uitgegeven in de frankeerwaarden 
van 12, 25 en 45 cent. De toeslagen bedragen respectievelijk 
8, 10 en 20 cent. 
De netto-opbrengst boven de frankeerwaarde is bestemd voor 
steun aan het werk van de Nederlandse Hartstichting op het 
gebied van hart- en vaatziekten. 

3. Ontwerpster, voorstelling, kleur. 
De zegels zijn ontworpen door de kunstenares Marte Röling 
te Amsterdam. 
De voorstelling op de zegels toont een samenvattend beeld 
van de gekwetste vitale onderdelen van het menselijk orga
nisme: hart en bloed. 
De kleuren zijn: 
12 + 8 cent rood, oranje en zwart. 
25 + 10 cent rood, roze en zwart. 
45 + 20 cent rood, groen en zwart. 
De bijzondere tekst op de zegels luidt: „Hartstichting" als
mede „Uw h a r t . . . uw leven". 

4. Overige bijzonderheden. 
Druktechniek: rasterdiepdruk 
Beeldformaat: 22 x 33 mm 
Zegelformaat: 25 x 36 mm 
Perforaat: 12^1 : 14 
Papiersoort: zonder watermerk 
Gomming: synthetische gom 
Velindeling: 10 x 10 is 100 zegels 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen Grafische 
Inrichting N.V. te Haarlem. 
De zegels zullen voor onbepaalde tijd geldig zijn voor de 
frankering. 

5. Bevordering van de verkoop. 
Teneinde de verkoop zoveel mogelijk te bevorderen wordt 
een beroep gedaan op de medewerking van de ambtenaren. 
Door met een enkel woord de aandacht van de kopers van 
zegels op deze bijzondere postzegels te vestigen kan de 
verkoop gunstig beïnvloed worden. 

6. Aanvang verkoop. 
Met de verkoop mag niet eerder dan op 28 juli worden 
begonnen. 
7. 8 en 9: voorschriften van interne PTT-aard. 

Hoewel wij over het algemeen geen reclame maken voor 
een bijzondere emissie willen wij deze zegels wel in uw 
bijzondere aandacht aanbevelen. De Hartstichting verricht 
baanbrekend werk bij het bestrijden van één van de meest 
voorkomende ziekten. 

Daarnaast is het een serie waartegen niemand bezwaar kan 
hebben wat de frankeerwaarden betreft, enkelvoudige tarie
ven voor drukwerk, binnenlandse en EEG-brieven en brieven 
naar andere buitenlandse bestemmingen. De toeslagen zijn 
voor deze waarden normaal. 

JULIANA REGINA POSTZEGELS 
(Dienstorder H.376 van 2 juli 1970). 
1. De postzegels van ƒ 1,25 en ƒ 2,50 in de serie Juliana Regina 
zullen binnenkort in rolvorm verschijnen. 
3. De Directeur Zegelwaarden zal in de maand juli ambts-
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halve een hoeveelheid van deze postzegels aan de agenten 
zegelwaarden van de districtskantoren toezenden 

Dit betekent, dat deze postzegels ook met „rugnummers"' 
zullen verschijnen 

FILATELIELOKETTEN 
In juli werd het loket te Harderwijk opengesteld op de 

derde dinsdag van de maand van 18 00 tot 19 00 uur Ook het 
loket te Apeldoorn kreeg een andere openstellingstijd, met 
ingang van 12 augustus is het geopend op de tweede woens
dag van de maand van 16 30 tot 18 30 uur 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur 1 H Broekman Hoflaan 25 Bergen (NH) 1760 

BELGIË 
Het Bestuur der Belgische posterijen deelt in nummer 10 

over de uitgifte van bijzondere postzegels mede, dat ingevol
ge de sinds 15 november 1969 toegepaste posttarieven, de 
volgende nieuwe postwaardestukken werden vervaardigd 
1 briefkaarten van 2 50 en 4 frank, 
2 dubbele briefkaarten van 5 en 8 frank (respectievelijk 2 50 

+ 2 50 en 4—+ 4—), 
3 postbladen (,,gesloten briefkaart") van 3 50 frank, 
4 adreswijzigingskaarten van 1 50 frank en 
5 luchtpcstbladen van 4 50 frank 

Zoals WIJ reeds eerder hebben bericht kan men deze nieuw
tjes thans ook in abonnement verkrijgen (met toezending eens 
in de drie maanden) Op postrekening Brussel nummer 555 01 
stcrte men (met opgave van de reden van de betaling) 200 
frank ten name van de Dienst der Verzamelaars (abonnemen
ten), Brussel 1 , als waarborgsom Men ontvangt dan van elke 
nieuwe soort een exemplaar De abonnementen op postwaar
destukken functioneren afzonderlijk van de abonnementen op 
postzegels 

KANAALZONE 
Een aanvulling 1957-1970 op de postwaardestukkencatalogus 

„Postal Stationery of the United States Posssessions" van 1957 
wordt namens een team door J W Brumbaugh in „Postal 
Stationery" (mei-juni) afgedrukt Het is de bedoeling dat 
eerlang een nieuwe druk van de catalogus van de U P S S 
verschijnt 

VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA 
Marcus White is op 4 mei 1970, 93 jaar oud, overleden Hij 

begon al vroeg met verzamelen en kocht voor ii 1 50 een 
schoenendoos met de 22 Specimens van de Columbusenvelop-
pen Dat werd het begin van een immense collectie Ameri
kaanse enveloppen Later nam hij er Groot-Brittannie bij 
Toen een anonieme schenker een „ereprijs" wilde instellen, 
werd aan deze hoogste onderscheiding (een soort ,,Grand 
Prix" voor postwaardestukken), een zilveren schaal, de naam 
van de nestor van de postwaardestukkenverzamelaars ver
bonden 

C H Stevens meldt in het mei-juninummer van „Postal 
Stationery ' de enige tot dusver bekende briefkaart die met 
„Wells, Fargo & Co 's Express" werd verzonden (met afbeel
ding) Aan de voorzijde is een etiket aangebracht met 
„Publishers' / Paid Stamp / W F & Co 's Express" + een 
firmastempel met datum San Francisco, Cal Feb 18 at 2 PM 
(1891) Van San Francisco uit werd de kaart verzonden naar 
Lake Tahoe, Cal Een spoorlijn liep er nog niet heen en het 
vervoer ging met paard en wagen De krant wilde op deze 
wijze een abonnee er op wijzen dat zijn abonnementsgeld 
betaald moest worden 

ZWITSERLAND 
In ,,Der Ganzsachensammler" nummer 5 geeft R Hurlimann 

een aanvulling op de Zumstein-speciaalcatalogus-Zwitserse 
postwaardestukken Deze lijst bevat vondsten die de laatste 
vier jaren gedaan zijn Het zijn er nogal wat 

ENVELOP GENEVE 
Onbekend maakt onbemind In maart 1970 werd te Bazel 

een veiling van de ,,Uncommon Market" gehouden Een en
velop van Geneve, taxatie frs 6000 — met garantie van de 
veilingmeester voor het stempel, bracht zonder opgeld frs 
5000— op Gezien de bijzondere zeldzaamheid van volledige 
echtpebruikte postwaardestukken van deze uitgifte van 1846 
behoeft de koper zich niet bekocht te voelen Het aantal vol
ledige, gebruikte stukken is zeer klein 

Een uitknipsel van zo'n envelop (dus alleen de waardezegel 
als postzegel gebruikt) stond als volledige brief getaxeerd 
voor frs 7000 — en bracht zonder opgeld frs 8500 — op Vaker 
voorkomend, minder zeldzaam, maar een ,postzegel' die 
algemener bekend is 

DILIGENCEPOST 
De heer J-L Nagel heeft in een reeks artikelen een publi-

katie doen verschijnen over ,,Les Recepisses et Billets de 
Diligence de la Republique et des Postes Cantonales" Het 
was de eerste oriënterende studie over dit verzamelgebied 
Het plan bestaat om deze artikelen m boekvorm te bundelen 
(190 bladzijden) Intekening is opengesteld voor de prijs van 
Zwitserse francs 15,— bij de heer R Hurlimann, Bruhlstrasse 
43, 2500 Biel-Bienne Datum van verschijnen is nog niet be
kend, wel dat de oplage beperkt zal zijn 

AEROGRAMMEN 
Op het U P U -congres te Tokyo werd besloten het aerogram 

volledig te sluiten met sluitkleppen Tot 1 oktober 1973 krij
gen alle aangesloten landen de gelegenheid over te schakelen 
van open (een of twee zijden slechts gesloten) naar geheel 
gesloten aerogrammen In Nederland zal deze bepaling mets 
veranderen want het gebeurt er al maar in het Britse 
Gemenebest zal nog wel het een en ander aangepast dienen 
te worden 

STEMPELS 
Rubriekredacteur Drs A M A van der Will igen Laan van Poot 194 

s Gravenhage 2023 

Tijdens het ,,Wereldcongres voor de Goochelkunst' , ge
houden van 8 tot en met 12 juli in het RAI-Congrescentrum, 
was van 8 tot en met 10 juli in het tijdelijk postkantoor aldaar 
bovenafgebeeld bijzonder stempel in gebruik, terwijl ditzelfde 
stempel ook nog werd afgedrukt op stukken, welke op 11 en 
12 juli m een daar geplaatste speciale brievenbus waren ge
post 

Omtrent dit stempel lazen wij in P T T 's personeelskrant 
„Aangetekend" nog dat het afgebeelde figuurtje de naam 
„Mystrix" draagt en dat dit om zijn hals de wereldbol en een 
sjerp van de Federation Internationale des Societes Magiques 
heeft Hieraan werd nog toegevoegd ,,De geestelijke ouders 
van deze geheimzinnige figuur waren de Nederlandse Magi
sche Unie, die het uiterlijk bepaalde, en Ed Warlicht, die de 
naam Mystnx bedacht Ed Warlicht (29), beoefenaar van de 
goochelkunst, zoon van een PTT-er (zijn vader werkt bij de 
centrale afdeling Postexploitatie in Den Haag*), heeft de 
prijsvraag gewonnen, die in 1969 onder de Nederlandse 
goochelaars werd uitgeschreven De bedoeling van deze prijs
vraag was een originele naam te vinden voor ,,de geest uit de 
fles", die op het congresvignet zou worden afgebeeld 

Op 28 juli 1970 was voor de Hartstichting-zegels wederom 
een eerstedagstempel in gebruik, alleen voor de semi-officiele 
enveloppen, waarop een of meer dezei zegels waren geplakt 
en die op genoemde datum aan een Nederlands postkantoor 
werden afgegeven 
" en. heeft ons al vele malen met gegevens voor onze i ubriek zeei 
bereidwillig geholpen' 
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MACHINESTEMPELS 
Van de in hei vorige nummer gemelde stempelvlaggen 

kunnen wii er hierbii nog enkele afbeelden 

K"- -JWEREU 
Wy/MUZIEK 
y- r v CS.'iCOURS 

1920 5 |uh 1970 ^ y i - ' V ^ 
5n JAARLÜCHTPOSI O n ä | c , m 

PTT - KLM ;'" 1970 ' L _s 

In februari 1971 zal het postkantoor Amsterdam een speciale 
stempelvlag i^ebruiken ter herdenking van de dertig ,iaar 
tevoren uitgebroken februaristaking tegen de Duitse onder
drukking en jodenvervolging. 

WERElDVOEOSEUOflBHES r ^ E / V T I 

Enige toelichting bij deze drie stempels; De afzender maakte 
gebruik van de brievenbus in het Haagse Congresgebouw om 
de bijzondere afstempeling te verkrijgen. Niettemin kreeg het 
stuk toch nog het vlagstempel, gelukkig ook dat van het 
FAO-congres, waardoor een aardige bijzonderheid is ontstaan, 

TYPENRADERSTEMPELS 
15.6.7Ü Opgeheven: postagentschap Amsterdam-Delflandplein 
24.6.70 Gevestigd: stadspcstagentschap Goes-Beukenstraat 

BELGIË 

27 JUNI 1970 
Dit was de dag van voorverkoop van drie nieuwe zegels: te 

Virion en te Zelzate werden twee zegels te koop gesteld ieder 
in de waarde van 2,50 frank waarop een onderwerp van de 
plaats van uitgifte. 

Beide zegels zijn vervaardigd in het gecombineerde diep-
druk-heliogravure drukprocédé naar tekeningen van Verbae-
re. De gravure was respectievelijk van de hand van Leclercqz 
en Decuyper. ^ 

De zegels waren hoegenaamd niet als lelijke dingetjes te 
bestempelen, maar met de zegel van Zelzate kleeft voor de 
derde maal in minder dan twee jaar een sluisafbeelding op 
onze briefwisseling. Kwestie van initiatief en inspiratie. 

Te Brussel, De Panne, Gent en te Luik was het een zegel in 
de waarde van 7 frank die de „Internationale Coöperatieve 
Alliantie" haar 75ste verjaring in herinnering bracht. 

Het onderwerp van deze zegel is niets anders dan het 
embleem van de Internationale Coöperatieve Alliantie. De 
zegel in heliogravuredruk met zijn oranje en zwarte kleuren 
is daar niet slechter cm. Spijtig dat men zo vaak van formaat 
verwisselt. Deze zegel is weder van het langgerekte formaat. 
Door wat meer uniformiteit zou het opstellen van een verza
meling voorzeker niet bemoeilijkt worden. 

PATRIOTTISCHE REEKS 
Brussel, Breendonk, Herstal, Knokke, St. Amandsberg en 

Spa werd op 6 juli de voorverkoop toegezegd van de Patriot
tische reeks Met deze reeks beoogt men de vijfentwintigste 
verjaring van de bevrijding der krijgsgevangenkampen en de 
verzetsbeweging in herinnering te brengen. Als onderwerp 
verwerkte O. Bonnevalle een tekening genomen van een om
slag van een boek uitgegeven door een Franse firma. Kwestie 
van inspiratie? Resultaat: nietszeggende vlekken op postzegel
formaat. De zegel met betrek op de verzetsbeweging kwam in 
de waarde 3,50 frank + 1,50 frank terwijl deze der krijgs
gevangenkampen de waarde van 7,50 frank + 3,50 frank ver
tegenwoordigde. Beide liefdadigheidsvignetten kwamen in 
heliogravuredruk. 

Rubnekredacteur L O Mademan, Alf Schneiderlaan 61, B 2100 

Deurne C. België 
VAKANTIE 

Met de vakantie voor de deur komt de filatelie een weinig 
op rust en maalt het molentje zeer langzaam. Onze post-
administratie weet echter van geen remmen wat het uitgeven 
van nieuwe postzegels betreft. Op de bedeling van de brief-
wissehng en post in het algemeen kraakt het hele gedoe. Daar 
is een terrein waar op hoger niveau eens flink gedoktert dient 
te worden. 

Heren postzegeluitgevers; vijf dagen voor een brief, en meer 
dan drie weken voor een maandblad vooraleer zi,i de bestem
meling bereiken is wel het minste wat aan efficiency kan 
toegeschreven worden. Werp het roer alstublieft eens om. Wij 
gebruikers van de postdienst volgen uw raadgevingen nauw
gezet, en buiten uw verwachtingen worden de postnummers 
voor negenennegentig percent op de poststukken vermeld. 
Wij verwachten dan van uw kant ook een inspanning om ons 
niet langer teleur te stellen en weder regelmatig post te 
bedelen. 

NOGMAALS POSTNUMMERS 
Zoals hieronder afgebeeld wordt nu ook meer en meer het 

postnummer opgenomen in de gelegenheidsafstempelingen. 

TOERISTISCHE MOTIEVEN 
Diezelfde zesde juli werd de reeks toeristische motieven 

met twee zegels in de waarde van 1,50 frank uitgebreid. Deze 
maal waren het Kasterlee en Nijvel waarvoor de ontwerpen 
door Verbaere getekend werden. Spinoy verzorgde de gravure 
voor de Kasterleezegel terwijl De Vos de Nijvelzegel voor zich 
nam. Deze reeks op klein formaat en in gekleurde diepdruk 
uitgevoerd kan niet anders dan geprezen worden. Deze zegel
tjes doen het. 

POST UIT PARIJS 
VAN PARIJS NAAR PÉRIGUEUX . . . 

De Franse Postzegeldrukkerij is verplaatst naar de provincie 
en dit feit is gemarkeerd door de uitgifte van de koersende 
„Marianne"-zegel met een speciaal aanhangsel (afbeelding). 
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In tegenwoordigheid van de secre ta r i s -generaa l van het 
F r a n s e min i s t e r i e van PTT, Ivan Cabanne , is op 13 jun i 1970 
d e n i euwe pos tzegeldrukker i j te Pe r igueux in gebruik gesteld 
Ter gelegenheid h ie rvan is de zegel Mar ianne 40 cent imes van 
Cheffer u i tgegeven met een speciaal aanhangsel , ter groot te 
van he t zegelbeeld, w a a r o p het s t adswapen van Pe r igueux 
sitaat afgebeeld Deze vignet ten zijn om en om gedrukt , naas t 
en o n d e r de Mar ianne-zegels , zodat m plaa ts van de geb ru ike 
lijke vel len van honderd zegels er nu vellen van vijftig zegels 
m e t vijftig v igne t t en zijn on ts taan Door de gevolgde zet t ing 
van de v igne t ten en de zegels zijn er combinat ies l inks en 
rechts , a l smede boven en onder mogelijk De zegels zijn 
ged ruk t op T D 3-persen (d iepdrukpersen die dr ie k leuren 
k u n n e n d rukken ) zonder coms-da tes 

Gelegen op een te r re in van vijf hec ta ren in de indus t r ië le 
zone v a n he t gebied Per igueux-Boulazac , in de P e n g o r d , ten 
oosten van Bordeaux , heeft de n ieuwe drukker i j een t o t aa l 
oppe rv l ak t e van 27 000 v ie rkan te me te r Aan de voorzijde 
bev inden zich de admin i s t r a t i eve en sociale diensten, a l smede 
de exped i t i e ru imten De rest word t in beslag genomen door 
de d rukker i j en , de ver i f icat iediensten (controleurs der zegel
w a a r d e n ) en de voo r r aad ru imten Verder zijn er m o d e r n e 
san i t a i r e ins ta l la t ies , een medische dienst en m de open lucht 
een a a n t a l spor tve lden Alles is nog wel niet geheel k laar , 
m a a r in a a n m e r k i n g genomen de ver t rag ingen bij de u i tvoe
ring, IS de ingebru ikneming nu een heel w ins tpun t B innen 
anderha l f j a a r nada t de eers te bouwste l lmg werd g e m a a k t is 
toch wel v lug te noemen 

De v r a a g rijst w a a r o m een verhuizing van Pari js en w a a r 
om ju is t n a a r P e r i g u e u x ' Men zou kunnen t e g e n w e r p e n ' 
w a a r o m eigenlijk niet juist n a a r Per igueux ' ' Dit gebied is, 
zoals m e e r s t reken in Frankr i jk , economisch een beet je ach 
te rgeb leven , er is een ui t tocht n a a r de grote s teden Aan de 
a n d e r e k a n t zien w e een on twikke l ing van indus t r iegebieden 
bu i ten de gro te s teden n a a r de provincie Het zu idwes ten van 
F rank r i j k bli jkt mee r en meer een geschikt gebied voor 
„ a m b t e n a r e n " te zijn (de Dienst van de , , rebuts" is ook enige 
tijd geleden n a a r de s t reek van Bordeaux , n a a r L ibourne 
overgeplaa ts t ) en da t is de reden dat het oog is geval len op 
P e r i g u e u x 

De overp laa t s ing van Par i js naa r dit gebied van alle i n s t a l 
lat ies van de postzegeldrukker i j be teken t niet al leen h e r 
ves t ig ing van zo'n 650-tal employees, m a a r ook 350 P T T -
funct ionar issen me t hun gezinnen Sinds 1968 is P T T bezig 
in de s t reek zelf een aan ta l mensen te vinden, die bovendien 
nodig zijn voor he t voorbere iden en ins ta l leren van de fabr iek 

In apr i l 1970 is m e n begonnen met het decent ra l i seren van 
Par i js n a a r P e r i g u e u x , indien de produkt ie , w a n t da t blijft 
he t be langr i jks te u i tgangspunt , niet wil s tagneren, dan zal 
deze verhu iz ing in totaal een drie j a a r in beslag nemen 

I m m e r s bu i t en de uitgiften van F rankr i jk zelve, die een 
groot deel van de p rodukt ie voor hun rekening nemen, m a a k t 
de F r a n s e pos tzege ld rukken j ook zegels voor Monaco, A n d o r 
ra, de F r a n s e overzeese gebieden enzovoort Omst reeks eind 
1970 zal de d rukker i j m Pe r igueux de totale p roduk t i e in 
vel len en ca rne t s van de F r a n s e koersende zegels in de typen 
30 en 40 cen t imes k u n n e n r eahse ren Het is h iervoor nood
zakelijk, da t er nog een zestal r a s t e rd iepdrukro ta t i epe r sen , 
d r ie b o e k d r u k p e r s e n en vijf ca rne tmach ines uit Par i js n a a r 
P e r i g u e u x w o r d e n ve r s tuu rd O p dit momen t zijn er al vijf 
v a n die grote pe r sen m de n ieuwe drukker i j ge ïns ta l leerd In 
1971 zal er nog een zestal n ieuwe ro ta t iepersen b i jkomen 
en m e n hoopt dan omst reeks eind 1972 alles geheel gereed te 
hebben 

Er is h i e rmede , zoals met di t soort verhuiz ingen alti jd he t 
geval is, een groot aan ta l p rob lemen gemoeid Er moe ten 
jonge m e n s e n uit de s t reek worden opgeleid om die mensen 
te v e r v a n g e n die in Par i js wi lden achterbl i jven, er is te dien 
e inde een belangr i jke ople id ingsmethode m voorbere iding, 
waarb i j d e h u l p van de reger ing en de financiële s teun van 
he t min i s t e r i e ve rzekerd is Dit alles geeft eno rme p rob lemen 
ten aanzien v a n de huisvest ing in di t gebied, er moe ten 
n ieuwe dienstw^oningen gebouwd en er moeten busdiens ten 
w o r d e n ingesteld om het personeel dat veraf woont n a a r de 
d rukker i j te k u n n e n vervoeren 

Zoals het zich nu laa t aanzien is m e n bijzonder t ev reden 
me t de eers te aan loop v a n de n i e u w e fabriek De ove rp l aa t 
sing van de be roemde , ,Ateliers" aan de Boulevard Brune , die 
daa r al d r i e k w a r t eeuw gevestigd waren , n a a r een m o d e r n 
indus t r iegebied in Zu idwes t -F rank r i j k is een hele s t ap Een 
s tap die in he t k a d e r van m o d e r n e efficiency in feite wel h a r d 
ncdig was En he t is dan ook begrijpelijk da t m e n deze 
gebeur ten i s bij de P T T heeft wil len accentueren door de 

uitgifte van de koersende Mariannezegel met een ex t ra 
, ,Pengueux" -accen t 

Het s taat overigens te bezien of deze zegels met deze v igne t 
ten veel gebruik t zullen voorkomen De filatelisten hebben 
wel direct belangstel l ing getoond, m a a r naa r ons bij infor
m a t i e aan de loket ten in Pari js bleek, gelooft men daar met 
in een massaa l gebruik 

Waaru i t men dan zelve m a a r zijn conclusies gelieve te 
t r e k k e n 

D DE VRIES, A I J P 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur W J A F R van den Clooster baron Sloet tot 

Everio, Bovensteweg 6 Mook 

VERENIGD EUROPA — 
ZOVEEL HOOFDEN, ZOVEEL ZINNEN 

De catalogus van de postzegels van Verenigd Europa, u i t 
gave „Zonnebloem" voor 1971 is verschenen , de twaal fde 
edi t ie van dit boekwerkje , ged ruk t op mooi papier en met 
f raaie en he lde ie foto's Wat dit betreft niets dan lof Maar 
me t onverdeeld genoegen heb ik het werk je niet dooi geno
m e n , da t ligt me t aan de ui tgever , m a a r aan het feit dat bij 
ve rzamelaa r s van Verenigd Europa wel s terk tot u i t d rukk ing 
k o m t zoveel hoofden, zoveel z innen Er zijn de volgende 
mogel i jkheden 
Verzameling- I, h ier toe behoor t alles wa t postaal in het ver 
leden vrijwillig ondernomen is en m de toekomst nog gedaan 
zal worden op polit iek-, economisch- , sociaal-, cu l turee l - en 
defensief gebied om tot een s t aa tkund ig verenigd Europa te 
komen, in s tand te houden en te p ropaganderen (onder mee r 
CEPT, Europazegels, zegels van de Raad van Europa) , 
Verzameling II, verzamel ing als I, aangevuld met zegels van 
grondleggers van de Verenigd Europagedach te (Robert Schu-
m a n ) . 
Verzameling III, ve rzamel ing I en II, aangevuld met zoge
noemde , ,voorlopers" (bijvoorbeeld de E R P -zegels van Ital ië 
van 30 mei 1949), 
Verzameling IV, verzamel ingen, zoals door sommige v e r z a m e 
laars zijn ingericht, m a a r w a a r t e g e n mijn bezwaar gaat , om
da t het naas t de zegels van I, II en III postzegels betreft die 
me t het begr ip ,,Verenigd Europa" mets u i t s taande hebben 
Europese spor tkampioenschappen , Europese spoor-, t a b a k s -
enzovoort -conferent ies 
Verzameling V, als IV w a a r het gaa t om postzegels met af
bee ld ingen van personen (dwingelanden) , die me t geweld de 
d iverse delen van Europa samen wi lden smeden (Napoleon 
Hi t le r ) , 
Verzameling VI, m Verenigd Europa behoren me t thuis zegels 
als die van de vijf noordel i jke landen van 1956, Europees j aa r 
van de n a t u u rb es ch e rmi n g enzovoort 

E r zijn verzamelaars , die alle zegels en/of s tempels w a a r o p 
he t woord „Europa" voorkomt m hun a lbums p lakken Na 
tuur l i jk dat IS hun goed rech t , m a a r als men p re t endee r t een 
verzamel ing Verenigd Europa aan te houden. Verenigd E u r o 
pa dan bedoeld als een s t a t enbond op vrijwill ige grondslag, 
dan dient men wel selectief te w e r k te gaan 

Kampioenschappen op het gebied van sport kunnen wel 
lelden tot het vestigen van onder l inge v r iendschapsbanden 
(hoewel dat ook niet he lemaa l zeker is), m a a r niet tot het 
vest igen van een s ta tenbond 

En nu w a t onze „Zonnebloem"-ca ta logus betref t , mijn b e 
z w a a r is, dat hier in zegels w o r d e n vermeld die niet in een 
verzamel ing, als bedoeld onder I en II thuis behoren Maa r 
zolang de ve rzamelaa r s zelf het nog me t met e lkaar eens zijn 
w a t wel en wa t niet in h u n a lbums Verenigd Europa behoort 
te w o r d e n opgenomen, ja, zolang heeft de ui tgever gelijk, da t 
hij t egemoetkomt aan de ,,zoveel hoofden, zoveel zinnen". 
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SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur. F G. E. Nilant, Universiteit van Pretoria, Pretoria, 
Suid-Afnka 

NUWE UITGIFTES 
Tot nou toe is nog altyd 'n aantal maande vooraf besluit of 

nuwe gedenkseëls vir die een of andere geleentheid uitgegee 
sal word. Hierin gaan verandering kom. Vanaf die komende 
jaar sal die Publisiteitskantoor van die Poskantoor in Janu-
arie bekend maak waiter besondere posseëls in daardie jaar 
uitgegee sal word. Plotselinge gebeurtenisse kan hierby 
natuurlik nie voorsien word nie. 

Vir versamelaars sal hierdie nuwe reeling baie gerieflik 
wees omdat hulle nou ruime tyd vooraf met 'n nuwe seël 
rekening kan hou. 

WEDSTRYD 
Op alle moontlike maniere word hierdie jaar getrag om die 

belangrikheid van water onder die publiek se aandag te bring. 
Die Afrikaanse Filatelistiese Vereniging het vir hierdie doel 
besluit om 'n wedstryd uit te skryf, waaraan mooi pryse ver-
bonde is. Die wedstryd is veral bedoel vir huisgesinne waar 
daar skoolgaande kinders is, en inskrywings moet plaasvind 
in naam van die kind. 

Die bedoeling is om soveel as moontlik Suid-Afrikaanse 
posstempels bymekaar te maak wat op water betrekking het. 
So is daar 'n plekkie Nylstroom, daar is Modderrivier en 
Hartswater. 

Alle plekke met die naam van „baai" is egter uitgesluit, 
omdat daarvan teveel voorkom. 

Dis nie genoeg om die plekname bymekaar te maak nie, 
van elke plek wat genoem word moet ook 'n leesbare stempel 
bygevoeg word. Die versamelinge sal provinsiaal wees. Daar 
sal ekstra aandag gegee word aan mooi uitvoering van plak-
albums op blaaie papier. Hierdie wedstrijd bewerk twee doel
eindes: dit maak die kinders bewus van die waterjaar en dit 
leer hulle bowendien belangstelling kry vir die filatelie. 

HOLLANDSE STEMPELS 
Nou ons tog van stempels praat, ook in Transvaal is daar 

baie plekke wat name het wat oorspronklik van Nederlandse 
afkcms is. Een van hulle is Amsterdam. Hierdie dorpe lê 
ses'tien km. van die grens van Swazieland in die Oostelike 
Transvaal. Dis maar klein, daar is ongeveer 2250 inwoners. 
Die omgewing is baie ryk aan minerale; 'n aantal jare gelede 
is daar groot hoeveelhede tinerts aangetref. 

Hierdie plekkie is gestig in 1867. Dit was 'n deel van 'n 
uitgebreide immigrasieskema met die doel om mense uit die 
armste dele van Skotland na Suid-Afrika te laat verhuis, 
'n Sekere Alexander McCorkindale het in 1850 na Suid-
Afrika gekom en het hier jagter en pionier geword. Nou het 

hy die plan opgevat om grootskeepse immigrasie aan te 
moedig. Van die regering van die ou Republiek het hy 'n 
konsessie gekry vir 500,000 ha. land, wat vir immigrasiedoel-
eindes gebruik kon word. As teenprestasie moes McCorkin
dale die regering wapens en posseëls verskaf. Bowendien 
moes hy 'n Transvaalse bank instel. 

Op hierdie manier het „New Scotland" tot stand gekom, 'n 
nie baie oorspronklike naam nie, maar baie duidelijk vir wat 
die streek moes dien. Na verloop van tyd het inderdaad 'n 
aantal Skotte gekom en hulle as landbouers gevestig. Maar in 
die algemeen was die skema nie eintlik baie suksesvol nie. 

Die plekkie is eers Roburnia genoem, na Robert Burns (1759-
1796), die beroemde Skotse balladedigter. Later is dit omge-
doop na Amsterdam. 

Die Oostelike Transvaal was trouens 'n populêre streek vir 
georganiseerde immigrasieplanne. In Nederland is in die 
vorige eeu verskillende grootskeepse immigrasieskemas uit-
gevoer, elkeen met mindere of meerdere sukses. Reeds Karel 
van Hoogendorp het hom vir landverhuising na Suid-Afrika 
beywer. 

Aanvanklik het hierdie mense en kinders in die Kaap gebly. 
Nadat die Groot Trek die binneland oopgemaak het en die 
republieke Oranje Vrystaat en Transvaal tot stand gekom het, 
het daar nuwe moontlikhede vir immigrasie begin voordoen. 
Veral die Oostelike Transvaal het die aandag getrek. 

Dat hierdie immigrasieplanne tot 'n mate suksesvol was, 
blyk uit die name van die dorpe en plekke in daardie streek, 
waarvan 'n hele aantal baie duidelik van Hollandse oorsprong 
is. Behalwe Amsterdam is daaï Amersfoort, Ermelo, Utrecht, 
Middelburg, Alkmaar, Haarlem en baie ander. Vandag het al 
hierdie plekke hul poskantoor met sy eie stempel, wat die ou 
pleknaam dra. 

MEDEDELING RAAD VAN BEHEER 

Verhoging abonnementsgeld voor individuele abonnees 
In de voorjaarsvergadering is besloten de prijs van de 

individuele abonnementen — dus niet de aan de verenigingen 
in rekening gebrachte prijs voor de verenigingsabonnementen, 
te verhogen van ƒ 15,— tot ƒ 16,— per jaar. Voor België en 
Luxemburg tot B.Fr. 240,— per jaar. 

Na dato dezes zullen nieuw ingaande abonnementen, die 
vcor het grootste deel in 1971 zullen vallen met dit nieuwe 
bedrag gefactureerd worden. 
De prijs van losse exemplaren zal eveneens verhoogd worden 

en wel tot ƒ 2,— per stuk, franco binnen Nederland, België, 
Luxemburg, Nederlandse Antillen en Suriname. Deze ver
hoging zal op 1 januari 1971 ingaan. 

DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RAAD VAN BEHEER 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN - VERENIGINGEN 
Secretaris: C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-11. Telefoon (020) 44 00 72 
Penningmeester: H. P. van Lente, Curapaostraat 35-1 te Amsterdam-1017. Telefoon (020) 38 83 64 
Gironummer 1078391 ten name van H. P. van Lente, penningmeester van de Bond 

VIERING DAG VAN DE POSTZEGEL 
Wie een of meer exemplaren wil bestellen van de bijzondere 

envelop Dag van de Postzegel 1970 met de bijzondere afstem
peling van 10 oktober kan zijn bestelling opgeven bij een van 
de plaatselijke organisatiecomités, waarvan namen, adressen, 
telefoon- en gironummers hieronder zijn vermeld. 

UW GIROBILJET IS UW BESTELBON. Zodra uw giro
overschrijving is ontvangen bent u verzekerd van de ont
vangst van het door u bestelde aantal enveloppen. 

Losse enveloppen kosten kant en klaar ƒ 0,50 per stuk, plus 
ƒ 0,40 verzendkosten, ongeacht het aantal exemplaren dat u 
bestelt. 

Gelijktijdig met de bestelling dient men het verschuldigde 
bedrag over 'te maken op de girorekening van het organisatie
comité waar u de bestelling wilt plaatsen. De overschrijving 
moet vóór 15 september 1970 in het bezit zijn van de penning-

DAG VAiN Dl', POSTZKJÜI 
1970 

Hoeveel postzegels u ook w/'t plakken, u dient binnen de ruimte te 
blijven die hier ;s bedekt door tien postzegels van vijf cent 
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meester van het comité Betalingen die na deze datum bin
nenkomen kunnen niet meer in behandeling worden genomen 
Bestel tiidig om teleurstelling te voorkomen 

Alle enveloppen worden voorzien van het dagtekening
stempel Amsterdam de plaats van vestiging van de Bond 
Deze afstempeling geldt voor alle enveloppen, ook die welke 
in de verschillende plaatsen in de brievenbussen worden 
gedeponeerd 

Het bijzondere stempel en de dagtekeningstempel worden 
aangebracht met de degelpers hetgeen een goede afstempe
ling waarborgt Aangezien deze pers steeds op dezelfde plaats 
stempelt mogen de postzegels niet kriskras over de envelop 
worden verspreid Men dient een of meer zegels te plakken 
in de rechterbovenhoek u hebt daar voldoende ruimte binnen 
een rechthoek van vijf centimeter van de boven- en elf centi
meter van de rechterzijde Enveloppen met zegels die buiten 
deze ruimte zijn geplakt kunnen met in behandeling worden 
genomen en worden ter zijde gelegd 

LIJST VAN ORGANISATIECOMITÈS / BESTELADRESSEN 
Amsterdam W J Habiecht 

Manendaal 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 Breda 

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 
Burgem 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 penningmeester 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 ƒ 0,25 per stuk 
Een kant-en-klare envelop t 0,50 per stuk 
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 Gemakkelijk te bereiken 
per trein, tram en auto Er komt een inlichtingenstand en er 
worden doorlopend films vertoond Zie voor bijzonderheden 
bladzijde 379 van het julinummer 

Inlichtingen B J Hastnch, Leliestraat 42, Volendam, tele
foon (02993) 35 98 

BREDA — Nationale jeugdruildag in het Katholiek Militair 
Tehuis aan de J F Kennedylaan, vijf minuten gaans van NS-
staticn en stadscentrum, met alle lijnen van de stadsbusdienst 
te bereiken Puzzeltocht door de stad Zie voor bijzonderheden 
bladzijde 379 van het julmummer 

Inlichtingen J Booij, Jac Romanstraat 164, telefoon (01600) 
3 32 08 (thuis) en 3 22 77 (kantoor), mej Leenders, Valkeniers-
laan 53, telefoon (01600) 3 79 90 

BERGEN OP ZOOM — Ruilbeurs, waarvoor niet alleen in 
de omgeving maar ook in België veel belangstelling bestaat 
Er is contact met vijftien Belgische verenigingen over een te 
voeren propaganda-actie 

Inlichtingen A E Peijs, Van Dedemdwarsstraat 1, telefoon 
(01640) 46 27 

DEVENTER — Internationale ruildagen op 10 en 11 oktober 
in de kantine van de Verenigde Bhkfabrieken Verbhfa N V 
Parallelweg 6 

Inlichtingen Th Hebing, Het Wilgert 36, Epse, post Goissel 
telefoon (05759) 22 73 

GRONINGEN — Ruildag in Het Boschhuis aan de Hereweg 
tegenover het Sterrebos 

Inlichtingen J Lagaay, De Savornin Lohmanplein 12a 
telefoon (050) 3 28 63 

's-HERTOGENBOSCH — Tentoonstelling in het gebouw 
van het Provinciaal Genootschap Bethaniestraat 4 op 9 10 en 
11 oktober Zaterdagmiddag 14 00 uur Bekertoernooi voor de 
Thematische filatelie Zie voor bijzonderheden bladzijde 379 
van het julinummer 

Inlichtingen M L P C Teurlings, Ophoviuslaan 20 
MAASTRICHT — Regionale postzegeltentoonstelling ter 

gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de af
deling Maastricht van de Internationale Vereniging Phliateli-
ca, m het zalencomplex van de Koepelkerk aan de Heerder-
weg op 9, 10 en 11 oktober, cnder de naam Limphilex III 

De tentoonstelling wordt vrijdagavond 9 oktober om 20 00 
uur officieel geopend Het gebouw ligt enkele minuten gaans 
van het NS-station en het busstation tegenover de overweg 
aan de Duitse poort, vlak bij de tunnel van de Scharnerweg 
Er IS voldoende parkeerruimte 

De tentoonstelling krijgt een oppervlakte van 250-300 vier
kante meter Ze omvat een ereklasse en een concurrentie-
klasse De jurering zal geschieden volgens de i egels van het 
FlP-reglement ledere inzender zal een juryrapport ont
vangen Er IS voorzien in diploma's in de rang van goud, vei-
guld zilver, zilver, verzilverd brons en brons Daarnaast zijn 
een aanta' ereprijzen beschikbaar De toegangsprijs bedraagt 
ƒ 1,—, catalogus inbegrepen, jeugdige bezoekers onder acht
tien jaar half geld De tentoonstelling, die georganiseerd 
wordt in samenwerking met alle filatelistenverenigingen in 
Limburg en de Bond is op de volgende uren geopend 
vrijdag 9 oktober 14 00-19 00 uur, 
zaterdag 10 oktober 10 00-23 00 uur, 
zondag 11 oktober 10 00-20 00 uur 

Vrijdagmiddag worden van 14 00-19 00 uur rondleidingen 
gehouden in groepsverband voor schooljeugd 

Zaterdag van 10 00-17 00 uur veiling van de Zuid-Limburgse 
Postzegelveiling Bezichtiging der kavels van 10 00-12 00 uur 

Zondag wordt er een internationale ruildag gehouden in 
Interphilverband, van 10 00-18 00 uur 

Voorts zullen er handelarenstands zijn en wordt er filate-
listische voorlichting gegeven 

Inlichtingen J H H van 't Hof Populierenweg 13 
ROTTERDAM — De viering van de ,,Dag van de Postzegel 

1970" in het district Zuid-Holland II wordt wederom gehou
den in Rotterdam Hieraan werken mede de volgende ver
enigingen 
1 Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, af

deling Vlaardingen, 
2 Philatelistenclub „Rotterdam", Rotterdam, 
3 Internationale Vereniging Philatelica, afdeling Rotterdam 
4 Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging, Rotterdam, 
5 Filatelistenverenigmg „De Postjager", Dordrecht, 
6 Rotterdamse Ontspannings Vereniging ,,S H E L L ' , af

deling Filatelie, Rotterdam, 
7 Vereniging van Postzegelverzamelaars Zwijndrecht en 

Omstreken, Zwijndrecht 

Tentoonstelling 
Evenals m vorige jaren wordt een tentoonstelling gehouden 

van propagandistische aard op regionale basis, voor de tweede 
keer in de hal van het Hoofdpostkantoor aan de Coolsingel 
Hierin kunnen een tweehonderd kaders opgesteld worden 
Daarnaast zal naar alle waarschijnlijkheid het Nederlandst 
Pcstmuseum een bijzondere inzending tentoonstellen 

De tentoonstelling is geopend op 
vrijdag 9 oktober van 19 tot 22 uur, 
zaterdag 10 oktober van 10 tot 22 uur, 
zondag 11 oktober van 10 tot 16 uur 
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Leden van bij de Nederlandse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen aangesloten verenigingen voorzover gelegen in het 
Bondstentoonstellingsdistrict Zuid-Holland II, kunnen tot 
uiterliik 31 augustus maximaal drie kaders aanvragen op 
formulieren waarop het reglement ook is afgedrukt en die 
verkrijgbaar zijn bij de secretariaten van de verenigingen 
De toegang tot de tentoonstelling is — uiteraard — vuj De 
bekroningen geschieden door een deskundige jury, op grond 
van het bcndstentconstellingsreglement, zij bestaan in di
ploma's Voor de beste inzender staat de Wisselbeker vorig 
jaar beschikbaar gesteld door enkele leden van de Philatelis-
tenclub „Rotterdam", een jaar ter beschikking 

Andere evenementen 
Op de „Dag van de Postzegel" zal een doorlopende voor

stelling gehouden worden van dialezingen met toelichting 
Naar alle waarschijnlijkheid zal de bondsfilm enkele malen 
vertoond kunnen worden Het filateiieloket zal de gehele dag 
geopend zijn Fen catalogus van de tentoonstelling is tegen 
een matige piijs verkrijgbaar 

Voorlichting over de deelnemende verenigingen woidt m 
de hal van het Hoofdpostkantoor verstrekt 

Bözondere enveloppen 
De bijzondere bondsenvelop nummer 3, gefrankeerd met een 

bevrijdingszegel 1970 en met bijzonder stempel, kan besteld 
worden door overschrijving van 50 cent per envelop plus 
40 cent portikosten per zending (dus ongeacht het aantal 
enveloppen) door overschrijving op postgirorekeningnummer 
15 43 700 ten name van Penningmeester Dag van de Postzegel 
Rotterdam, Baardsestraat 5, Rotterdam 3007 

Tijdens de „Dag van de Postzegel" zijn blanco enveloppen 
verkrijgbaar uitsluitend in het Hoofdpostkantoor te Rotter
dam tegen 25 cent per stuk, gestempelde enveloppen kosten 
aldaar 50 cent per stuk Het verdient echter de voorkeur de 
enveloppen tevoren per giro te bestellen, het aantal is niet 
onbeperkt en in vorige jaren was de voorraad m Rotterdam 
enkele malen uitgeput, zodat van elders aanvoer nodig was 

Inlichtingen 
Over enveloppen A Berkhoudt, Baardsestraat 5, Rotterdam 

3007, telefoon (010) 37 18 33 
Over de tentoonstelling C A Crepin, Schiedamsedijk 7-D, 

Rotterdam 3001, telefoon (010) 12 65 22 
Overige inlichtingen Notaris W A Hoek, p/a Notarissen 
H J Maas en W A Hoek, Meent 94, Rotterdam 3001 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

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

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels die men wil laten keuren, moeten worden 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 

KANDIDAATLID 
Op het Bcndssecretariaat is het verzoek ontvangen van de 

Vereniging Nederland-Israel Philatelie per 1 januari 1971 lid 
te mogen worden van de Nederlandse Bond De statuten van 
deze kandidaat zijn koninklijk goedgekeurd Statuten noch 
huishoudelijk reglement bevatten bepalingen die in strijd zijn 
met de statuten en reglementen van de Bond 

Secretaris is de heer A C Post, Nieuwe Teertuinen 24 te 
Amsterdam 

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 

BEKERTOERNOOI VOOR DE 
THEMATISCHE FILATELIE 

Dit jaar zal het bekertoernooi voor de thematische filatelie 
worden gehouden in '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 tijdsduur van twintig 
minuten niet overschrijden 

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

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 

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

Aanvragen om inlichtingen of opgaven als deelnemer voor 
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 Hoogstraat 22, Vlijmen (NB) 
FRANKRIJK Mevrouw P Teeuwissen, Winklerlaan 136, 
Utrecht-O 
GRIEKENLAND H C van Ginhoven, Rembrandtplein 110, 
Lisse 
GROOT-BRITTANNIË R C Goedvrind, Deurloostraat 47hs, 
Amsterdam-10 
IBERIA K van Leeuwen, Berlagestraat 6, Huizen (NH) 
OOST-EUROPA A Prins, Eikbosserweg 126, Hilversum 
SCANDINAVIË Drs Th Jansen, Van Foreestweg 145, Delft 
ULTRAVIOLET G H F Meijer mg, Sarphatistraat 109, 
Amsterdam-C 
USA CANADA T Tuizenga, Hoendiepstraat 17, Amsterdam-
Z 
VOORAFSTEMPELINGEN F J A de Groot, Gerard Keiler-
straat 8, 's-Gravenhage 
ZUID-AZIË G H Hillen Sr , Mozartlaan 31, Aalsmeer 
ZUIDWEST PACIFIC F Bender, Corn Suyslaan 48, Rijswijk 
(ZH) 
ZUIDELIJK AFRIKA H G van de Westeringh, Tolsteeg
singel 17 bis, Utrecht 
ZWITSERLAND Mr F Molenaar, Parklaan 40, Doorn 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 m 1965 en 1968 uitgegeven supplementen zijn op 
aanvraag bij de Gelderse Bibliotheek gratis verkrijgbaar 
Lust van aanwinsten 

(Achtste lijst sinds het verschijnen van het tweede supple
ment, vorige lijsten m het Maandblad van januari, april, juni 
en oktober 1969, januari, mei en juli 1970 Tweede lijst van 
aanwinsten uit de bibhotheek-Millaard) 

Voor de titels is het catalcgushoofdstuk aangegeven 
12 3 Norsk Filatelistenbund Handbok over Norges Frimer-

ker Deel I (1855-1888), Oslo 1963 
Idem, Deel II (1886-1955), Oslo, 1966 

12 4 H W Gewande Schweden, das Königreich der drei 
Kronen, Handbuch Bad Ems, 1955 
G Menzinsky Postage Stamps of Sweden (1920-1945) 
Stockholm, 1946 
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12 5 
13 1 
13 4 

14 1 

14 4 

15 2 

15 3 
15 4 
15 5 

16 2 

16 7 

17 1 

E A Hel lman Die F igurens tempe l F i n n l a n d s 1961 
L Piloni I F rancobolh dello S ta to I t a l i ano Roma, 1959 
A de Guela Ayr iv ie 6 Cuar tes 1850 Bilbao, 1936 
A Tor t Nicolau Guia del Colleccionnista d e Sellos de 
Correos de Espana Tomos I (1850-1854) 1935 
Idem Tomos II (1855-1869) 1945 
Idem Tomos I I I (1870-1900) 1950 
A Th G a u b e Die Ze i t ungs s t empe lmarken Ös te r re ichs 
u n d Lombarde i -Venez iens (Band I) Wien, 1958 
Idem Ergänzungsband (Band II) Wien, 1958 
E Mueller Handbook of the P r e - S t a m p P o s t m a r k s of 
Aus t r i a New York, 1960 
J Karasek , Z Kvasnika , B Paul icek P a d e l k y Ceskoslo-
vanskych Postovnich Znamek (1918-1939) 1963 
Br i t se ver ta l ing h i e rvan Forger ies of Czechoslovansk 
Pos tage S tamps 1964 
C W Rober ts and R Seichter The T r i d e n t Issues of the 
U k r a i n e 1953/1966 
S D Tch i l l ingh inan and W S E S t ephen S t a m p s of 
t he Russ ian Empi re used abroad London, 1957 
G Brune i Les T imbres du R o y a u m e de R o u m a n i e 1913 
L Renieu Les Timbres de Bulga r i e 
N Garas Grece, Grosse Tê te de Mercure , les Var ie tes 
de p lanches des T imbres -pos te 1861-1882 1955 
E W Spr ink and R O T r u m a n n Greece, L a r g e H e r m e s 
Heads J a m a i c a 1949 
S Ichida The Dragon S t amps of J a p a n 1871-1872 Tokyo, 
1959 
Pos tage S t a m p s of Korea (1884-1956) 1956 
H D S Haverbeck The Pos tage S t a m p s and Pos ta l 
His tory of Tibet New York, 1958 
A C Water fa l l The Posta l His tory of T ibe t N e w York, 
1965 
F E Pa t t e r son III Afghanis tan, Its 20th Cen tu ry Posta l 
Issues New York, 1964 
L G Brookman The Uni ted S ta tes Pos t age S t amp s of 
the 19th Cen tu ry Volume I, I I and I I I N e w York, 1962 
C Chase Classic Uni ted Sta tes 1845-1869 1962 
C Chase The 3 c S t a m p of the Uni ted S ta te s Issue 1851-
1857 New York, 1928 
M G Joh l T h e Uni ted S ta tes C o m m e m o r a t i v e S t a m p s 
of t he 20th Century , Volume I 1901-1935 
I d e m Volume II 1935-1947 N e w York, 1947 
B S King and M G Joh l T h e Uni ted S ta te s Pos tage 
S t a m p s of the 20th Century , Volume I 1901-1922 New 
York, 1937 
I d e m Volume II, 1923-1933 The Commemora t i ve s New 
York, 1934 
I d e m Volume III , 1922-1934 Parce l Post, A i rma i l s N e w 
York, 1935 

Idem Volume IV, 1933-1937 The Commemora t ives New 
York, 1938 
M L Neinken The Uni ted Sta tes Ten Cent S tamps of 
1855-1859 New York, 1960 
M L Neinken The Uni ted Sta tes Twelve Cent 1851-
1857 New York, 1964 
M and M P e t e r h a m Amer ica ' s S tamps New York, 1947 

17 2 Civil War Pr isons and the i r Covers New York, 1961 
H Hers t J r and E N Sampson 19th Cen tu ry U S Fancy 
Cancel lat ions New York, 1963 
M C N a t h a n and W S Boggs The Pony Express New 
York, 1962 
D S Pa t ton Boyds Local Posts m New York City 1844-
1882 New York 

17 3 The Posta l Service of t h e Confederate S ta tes of Amer ica 
New Jersey , 1929 
H M Konwise r T h e Amer i can S t a m p Collector 's Dict io
na ry New York, 1949 
B A Mueller U S Pos tage Stamps, How to collect, 
unde r s t and and enjoy t hem 1958 
Na t Phi l Museum The Fi rs t Convent ion of the Three 
Cent 1851-1857 New York, 1951 
Na t Phi l Museum U S Perforat ion Centennia l New 
York, 1957 
L L Shenfield Confedera te States of America The 
Special Pos ta l Routes N e w York, 1961 

17 4 P de Smeth et M de Fayol le Les Premieres Emissions 
de Mexique (1856 a 1874) Amiens, 1936 
L Montes La Timbrologie Hai t ienne 1881-1954 1954 

17 5 L Stich Corr ientes , t h e Issue from 1856-1880 New York, 
1957 

17 6 C W Wicke r sham T h e Ea r ly S tamps of Venezuela New 
York, 1958 

V E R K O O P A F D E L I N G 
Bestel l ingen te r ich ten aan E C de Poorter , Legerp laa ts 

Budel , post Weer t P o s t g i r o r e k e m n g n u m m e r 2 01 59 60 ten 
n a m e van de Direc teur Verkoopafdel ing van de Neder landse 
Bond van Fi la te l i s ten-Verenig ingen , Legerplaa ts Budel, post 
Weer t Zie bladzijde 325, j u n i n u m m e r 

Sticht ing voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk in Nederland 

Secre tar i s N A van Bake len J a v a s t r a a t 20, Nijmegen 

VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N DE ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Verenigmgsnieuws dient, ge
tikt op officieel kopij-blad (in duplo) en tezamen 
met de mutatiestrookjes en eventueel de maand-
staat voor de komende maand in het brzit te 
z^n van de a d m i n i s t r a t e u r , u i ter lgk op de 
volgende data 
septembernummer 20 augustus 1970 
oktobernummer 17 september 1970 
novembernummer 15 oktober 1970 
decembernummer 19 november 1970 
Nakomers uiterlijk 10 dagen na de hierboven ge
noemde data ( in he t bez i t van de a d m i n i s t r a 
teur) ZIJ worden alleen geaccepteerd in kleine 
hoeveelheden en als u al eerder in de maand 
strookjes hebt ingezonden In dit geval de 
m a a n d s t a a t met de l aats te zending strookjes 
inzenden Nooit meer dan een maandstaat per 
maand indienen 
H H Secretarissen en Leden-administrateurs 
wordt d r i n g e n d verzocht zich s tr ikt aan de ge
noemde data te houden Indien te laat tvordt 
i n g e z o n d e n , i s p laa t s ing in het n u m m e r van 
d e k o m e n d e m a a n d b e s l i s t NIET m o g e l ^ k 

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

Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr M r L C de Oude . 
s-Gravelandseweg 682 Schiedam Tel ( 0 1 0 ) 2 6 03 93 
Ledenadm J Wind, Celebesstraat 33, Vlaardingen Tel 
( 010 )34 34 26 Dir Rondzending J J Kroone Socrates-
laan 36, Utrecht 

Algemene Vergadering zaterdag 12 september 1970, 11 
uur in Hotel Noord Brabant, Vredenburg 3, Utrecht 
AGE NDA Opening 1 Verslag Alg Verg van 26 apr 
1969 2 Bestuur Aftredend volgens rooster Mr L C de 
O u d e Dr H Schouten en W F Smit welke 
laatste zich herkiesbaar stelt Aftr op eigen verzoek 
P Wit tkamper Jr Eventuele kandidaten zo spoedig 
mogelijk opgeven bij de secretaris 3 Jaarverslag van de 
secretaris 4 Financien 5 Verslag Dir Rondzending 
6 Ledenadministrat ie 7 Plannen voor het nieuwe jaar 
8 Plaats en tijdstip volgende Alg Vergadering 9 Rond
vraag — Sluiting 

Tol ons leedwezen moeten wij het overhjden melden van 
onze leden 1853 A J Goossens, Vlaardmgen 2510 B 
Eekhof, Heiloo 3402 M r K P van Westen, Paramaribo 
en 101 F J Grootendorst Boskoop 
2 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G ,BREDA Secr se 
Mevr A Cramerus-van den Wildenberg Weth Rom-
boutsstraat 62 Breda Tel 3 23 07 

Ledenvergadering 24 augustus 19 30 uur in Gemeen
schapshuis „De Kleiberg , Dr Struyckenstr 9, Breda 
Ruilavond met lezing door Hr v d Bom 

In de verloting voor buitenleden in het eerste halijaai 
1970 zijn de prijzen gevallen op de nrs 25 - 29 - 33 - 39 -
53 - 75 - 84 - 102 - 129 - 159 - 170 - 183 - 185 - 195 - 232 -
236 - 260 - 274 - 284 - 337 - 389 - 418 425 - 431 - 454 
457 - 483 - 495 - 509 - 566 - 593 - 622 - 627 - 635 - 644 
656 - 688 - 726 773 - 783 De prijzen zijn inmiddels aan 
de winnaars toegezonden 

Jeugdbijeenkomst zondag 6 sept van 9 30 uur-12 uui 
in het „Jeugdcentrum , Nwe Ginnekenstr 18, Breda 

Copy-adres H Goeyers, Tijgerhof 8 Breda, steeds voor 
de 10de van de maand 
3 

V E R L N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ H O L L A N D I A , A M S T E R D A M Secr A D 
Aeijelts Tolakkerweg 82, Hollandsche Rading Tel 
(02157) 489 

Ledenvergadering vrijdag 25 sept 1970 20 15 uur Hotel 
Krasnapolsky, Warmoesstraat Amsterdam In augustus 
geen ledenvergadering 

Overleden 160 Mevr G Boon-Stolk, 710 F Hoddes 
726 H J Mansfeld, 40 C Moorman, 488 N A Vulsma 
4 

U T R E C H T S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I -
G I N G Waarn secr , tevens leden-admin P O M van 
Hasselt Prins Hendriklaan 87, Utrecht 
5 

H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V L R E E N I G I N G 
Secr F Bender Corn Suyslaan 48 Rijswijk (Z H ) 
Ledenadm A v Wocrekom, Alexandcrstraat 9, 's-Gra 
venhage 

428 augustus 1970 



Bijeenkomst 27 augustus 197Ü in Diligentia 1 ange Vooi 
hout 5 s Gravenhage 
b 

I N I L R N A l l O N A l L V L R L N l G l N O ,PH1LA11 
LICA Secr Drs H C Kruidenier de Mildestraat 23 
s Gravenhage 2018 Tel (070) 24 12 70 Beheerder C en 
iraal I edenregister N !■ Hedeman Valkenboskade 86 
s Gravenhage I el (070) 39 08 57 Directeur van het 
KoiKJienclverkeer Ph Smulders Weimarstraat 376 
s Gravenhage Tel (070) 5i 37 90 

Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
vermelden van de volgende leden Gs 175 J Meijers 
Goes Am 355 H J van Walen Amsterdam Lm 7091 
D de Klein Tmmen Rm 5909 C H I klaassen Rot 
lerdam en Gv 923 J van Anrooy s Gravenhage 

Afdelingen ü e volledige lijst van de afdelingssecretari 
aten en bijeenkomsten is als volgt gewijzigd Afd s Gra 
venhage De secretaris A Renooij woont thans Stadhou 
dersring 32 Zoetermeer 2280 Afd Harderwijk In het ver 
volg elke 3e dinsdag van de maand van 19 tot 22 uur 
openbare Veluwse postzegelmarkt m het winkelcentrum 

Passage Stadsdennen Tafelreservering in Restaurant 
C a p n in de passage a ƒ 5 — per tafel Eerstvolgende 

markten 18 augustus en 15 september a s Afd Susteren 
Ruilbijeenkomsten op de eerste zondag na de 15e van elke 
maand om 10 30 uur in het ontspanningsgebouw N S bij 
het station Susteren 
7 

R O T T E R D A M S C H L P H I L A T E L I S T LN V L R E I 
N I G I N G Secr C H W Heusdens Postbus 2171 Rot 
terdam 3005 Tel (010) 24 48 71 Ledenadministratie 
P W van der Stel van Wijngaardenlaan 72 Rot terdam 
3026 l e l (010) 19 23 16 

Ledenvergadering maandag 31 augustus 1970 in Gebouw 
De Nieuwpoort Grote Kerkplein 5 Rot te rdam 8 uur 
s avonds Exlra agendapunt Uitbreiding Huishoudelijk 

Reglement Verloting zie het mededelingenblad No 49 
juni 1970 

Clubbijeenkomsten Elke zaterdag van 14 tot 17 uur m 
een der zalen van Stichting Gebouw De Heuvel St 
Laurensplaats 5 Rot terdam Elke donderdag van 19 30 
tot 22 30 uur in De Gunst Brielselaan 192 Rotterdam 
Bezichtiging van de kavels der veiling op zaterdag 29 
augusuts 1970 in vorengenoemd Gebouw De Heuvel 

Attentie Wij vragen u leden nogmaals met nadruk om 
het centrale adres van het secretariaat POS I BUS 2171 
R O T T E R D A M 3005 te willen noteren opdat uw brief 
daar terecht komt waar zij behoort namelijk bij de secre 
tans of bij diens plaatsvervanger 

Overleden Met leedwezen geven wi) kennis van het 
overlijden van onze leden I F Gillissen Poortugaal 
Lid 700 en 1 van Shedregt Rot te rdam 1 id 159 
8 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G A M E R S 
I - O O R I Secr rondzendleider J W Zwart Amers 
foortsestr 781 Soesterberg Ie l (03463) 17 08 

Bijeenkomsten iedere 4e donderdag v d maand in Cale 
Kobus a d Poort A frt Zaal open 19 30 Aanvang 

20 15 Belangstellenden altijd welkom 
Rondzendingen Voor het nieuwe ruilseizoen worden 

goede boekjes speciaal van West Europa gevraagd In 
zenden aan de secr rondzendleider 

Overleden H J v d Weyer Nijkerk 
9 

A M S r L R D A M S C H E V E R E E N I G I N G DE P H I I A 
T E L I S T Secr E van Oosterwnk W Brandligtstraat 
51 I Amsterdam 1016 Tel (020) 13 90 93 

Bijeenkomsten dinsdag 1 sept ruilavond dinsdag 15 
sept ledenvergadering Beide in Krasnapolsky ingang 
Warmoesstraat kleine zaal Aanvang 20 00 uur 

Overleden C W van Beek H Drent A J J Janse en 
H G J T immer 

Geroyeerd H Human J Dekker B W van Driel N 
l ysten W B Herbes J J Honingh I D Johns T Kok 
W I Kouwenberg A R Mebus A J Muis G v d 
Neut J A Orij E S Robles P J Roozendaal G Smit 
P P Smit J Spaargaren G P Slalenberg H v d 
Velde H D C Visser 
10 

POS 1 7 t G E E V F R E N I G I N G S P A A M S T E R D A M 
Sect P Veerman Patroclosstraat 9 Amsterdam Z 

Bijeenkomsten 25 augustus 8 en 2.Z september Socie 
teitsavonden 
19 

P O S I Z E G E E V E R F N I G I N G O N D E R L I N G C O N 
l A G I B E R G E N O P Z O O M Secr A F Peijs Van 
Dedemdwarsstraat 1 Bergen op Zoom 

Bijeenkomsten Elke 2e dinsdag van de maarul in de 
Hollandse lui i i 10 okt 70 viering van het 15 j ang be 
staan met de oiganisatie van de Dag van de Postzegel in 
regio 7 met grote nationale ruilbeurs (wellicht internatio 
naai) Inlichtmgen hierover by de secretaris 
20 

D t KI NNI M l R P O S I Z I GEI Cl UB B I - V I R 
WIJK Seci W W M Vissei Plantage 97 Beverwijk 
Iel (02510)2 6 1 8 2 Penningmi W Maicusse H Bur 
gerstr 14 Beverwijk Postgiro 1558745 t n v penn mr 
Kenn Postz Cl Beverwijk Contr ibut ie / 10 — per j aa r 

Bijeenkomsten m De Opgang Horast raat 2 Beverwijk 
op 21/9 5/10 19/10 2/11 Seniorenclub vanaf 17 jr aan 
vang 19 30 uur Juniorenclub t/m 16 jaar aanvang 18 00 
uur Senioicn geen toegang vooi 19 15 uui Zondag 11 
oktober 1970 Ruil en Beursdag in het Kennemer Thea 
ter Beverwijk Zie nadere gegevens onder Agenda 
2l 

V E R E N I G I N G VAN POST Z E G E L V E R Z A M E 
l AARS D O R D R E C H F Secr l H Visser Oranje 
park 47 Dordrecht 

Bijeenkomsten ledere tweede woensdag van de maand 
in Gebouw C J M V Burg de Raadtsingel Dordrecht 
Aanvang 20 30 uur zaal open vanaf 19 uur Gelegenheid 
tot ruil kopen en verkopen 
26 

D O R D I S I P H U A l l I IS I I NVI R l N I G I N G Dl 
P O S I J A G F R Secr A 1 Blonk H e n n Polakstraat 
154 Dordrecht l e l ( 0 1 8 5 0 ) 4 0 4 28 

Ledenvergadering vrijdag 28 augustus a s in gebouw 
Patr imonium I ange Breeslraat 24 Dordrecht Aan 

vang 7 30 uur n m 
Contactavond vrijdag 1 I september a s zelfde plaats en 

tijd 
Rondzendingen Bij de aanvang van het nieuwe seizoen 

kunnen wi] weer goede rondzendboekjes gebruiken Comm 
rondzendverkeer A F I Groning Adm de Ruyter 
weg 32 Dordrecht Tel (01850)3 02 61 
28 

P H I L I P S P H I E A U n S I L N V E R E N I G I N G 
E I N D H O V E N Secr esse Mevr Fh J A Neggers 
1 uropalaan 26 Nuenen 

Bijeenkomsten ledere eerste maandag van de maand in 
de kantine van de afd USl-A Schouwbroekseweg Emd 
hoven Aanvang 20 00 uui 1 erstvolgende bijeenkomst 
maandag 7 sept 70 
33 

P O S I Z I G t L C E U B Dl K R I N G s G R A V E N 
HAGE Secr Meppelweg 634 s Gravenhage 

Bijeenkomsten O p maandagen 7 en 21 september in de 
aula van de Petrus Donderschool Ambichtsgaarde 
s Gravenhage 
35 

P H I I A T E L I S I E N VI RI N I G I N G G R O N I N G E N 
Secr R A l a l e n s Korreweg 86 Groningen Tel (050) 
3 18 12 I edenadm G J Kolenbrander Westerse Drift 
119 Haren ( G r ) Iel {050)4 45 14 

Bijeenkomsten elke 4e maandag van de maand in cate 
lestaurant Het Boschhuis Heereweg t o het Sterrebos te 
Groningen 

Eerste lergadering van het verenigingsjaar 1970 1971 
maandag 24 augustus a s / a a l open voor ruilen 19 uur 
het officiële gedeelte begint 20 uur 3 en 4 oktober a s 
2 jaarlijkse Partnerschaftsausstellung samen met onze 
Emder verzamelvrienden in de Berufsschule Emden Het 
bestuur heeft enige activiteiten op het programma deze 
worden per Grunopost en op de vergadering bekend ge 
maakt 10 oktober vieren wi| in Groningen de Dag van de 
Postzegel Ook hierovei nadere bijzonderheden in de 
Grunopost 

Wij vestigen uw aandacht op de Hobbyverzamelingen 
hoek op de Jaarbeurs van het Noorden te Roden 18 t/m 
23 september a s en op de rui ldag zaterdagmiddag 26 
september a s vanai 2 uur in de serre van Hotel Zuider 
veld Wilhelminastraat 2 Roden 
41 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G HILVI R S U M & 
O M S T R E K E N Secr W V Mei Neuweg 52 Hilver 
sum Tel (02150) 4 45 48 

In aug geen vergadering en geen ruilbeurs 
44 

P O S I Z E G E L C L U B G R O O F V E L D H O V l N Secr 
Mej G Mikkers O E Vrouwedijk 20 Veldhoven 

Ruilavond iedere 2e maandag van de maand 
48 

P H I I A I I I I S F E N C L U B R O T T E R D A M Secr 

Mevi i B Sterner Spork s-Gravendijkwal 79 Rotter 
dam 3 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand Beursgebouw 
ingang Meent l 10 Rot te rdam 
55 

P O S I Z I Gl 1 V E R E N I G I N G I J M U I D E N Secr 
J P Coenstraat 139 

Bijeenkomsten elke tweede en vierde maandag van de 
maand in hel Patronaatsgebouw IJmuiden O Aanvang 
jeugd 18 30 Volwassenen 19 45 
58 

V E R E N I G I N G VAN POST Z E G E L V I R Z A M E 
LAARS SASSI N H E I M Secr T h v d Wiel Jac van 
Beierenlaan 9 Sassenheim Tel (02532) 73 46 

Nieuwe Bestuurssamenstelling Voorzitter J Verhoel St 
Antoniuslaan 30 Secretaris T h v d Wiel Jac van 
Beierenlaan 9 Penningmeester I P Wijnobel Parklaan 
16 Rondzendleider J van Kleef van Slochterenhove 5 
Dir Nieuwtjesdienst I- G van Kesteren Berkenlaan 14 

Vergadering veiling ruilavond iedere Ie dinsdag van de 
maand aanvang 20 00 uur in het Jeugdhuis Jul ianalaan 
Jeugdclub van 18 45 tot 20 00 uur I erstvolgende ver
gaderavond 1 september 
67 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E E V E R Z A M E 
1 AARS Z W I J N D R E C H T EN O M S T R E K E N Secr 
J C Kooumans Rotterdamse weg 62 Zwijndrecht Tel 
(01850) 2 73 95 

Bijeenkomsten in Gebouw De Horst Emmastraat 1 
Zwiindrecht Aanvang 20 30 uur 

Ledenvergaderingen 25/8 22/9 27/10 24/11 en 15/12 
contactavonden 8/9 13/10 en 10/11 

Het nieuwe rondzendseizoen 1970 1971 vangt binnen 
enkele weken aan Voor deze zeer goed functionerende 
afdeling bestaat dringend behoefte aan goede rondzend 
boekjes bij voorkeur van Ned en O R Alle inzendingen 
zijn volledig verzekerd tegen de normale risico s Voor 
inzendingen en/of eventuele inlichtingen Directeur 
Rondzendingsdienst Mevr J I Visser Huizenga Perk 
straat 27 Zwijndrecht Tel (01850)2 58 69 
69 

M L A T F L I S T I N V E R V E E N D A M EN O M S T R E 
KI N Secr J D Neuteboom E E Stolperlaan 24 
Veendam 

Bijeenkomst donderdag 10 sept in hotel Java Prins 
Hendrikplein 7 Zaal open 7 uur n m 
73 

P O S T Z L G I I V E R E N I G I N G s G R A V E N H A G E E N 
O M S T R E K E N Secr Jh r J J E Hesselt van Dinter 
Jan van Nassaustraat 70 Tel 24 93 09 Rondzendver 
keer mevi J Klein-Schuil Zicht 162 Iel 66 80 36 
s Gravenhage 

Bijeenkomsten iedere derde dinsdag van de maand in 
Hotel du Passage 19 30 uur 

77 
PHII VI R H O O G I ZAND SAPPEMI t R Secr 

G J M Vlek Johan de Witi laan 34 Hoogezand Tel 
(05980) 37 17 

1 Het Bestuur geelt hierbi) met leedwezen kennis van 
het overli|den v i n ons zeer geacht lid J H I-rerks 

2 Eerste ledenavond van het nieuwe seizoen maandag 
7 september 20 uur Hotel Struve Sappemeer met gratis 
verloting 

3 Directeur Rondzenddienst vanaf heden H J Gras 
dijk Schubert laan 4 Hoogezand 

4 Opgaven voor deelname aan het bezoek aan ten 
toonstelling en ruildag te Emden (3 oktober a s ) bij alle 
bestuursleden 

5 De Vereniging organiseert tlit seizoen twee ruildagen 
in De Kern Hoogezand 14 november a s en 20 maar t 
1971 Zie ook het programma voor het komende seizoen 

6 Onze jeugdvereniging vraagt om uw overtollige ze 
gels zendingen worden graag ingewacht bi| de heren 
W Vos P Potterstr 28 of J Wever Hoofdstraat 271 
Hoogezand 

7 Jaarvergadering maandag 5 oktobei 
79 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G A P P I N G E D A M Secr 
A Voetman Placiusstraat 3, Appingedam Tel (05960) 
30 19 

Vergadertnglnttlavond vrijdag 4 september 1970 in het 
Wapen van 1 eiden Bingospel met filatelistische prijzen 
en verloting 
95 

POST Z E G E L V E R C A S T R I C U M Secr Einden-
laan 78 C astricum Tel {02518)5 35 78 

Ledenvergaderingen veilingen jeugdavonden na convocatie 

Wij ontvingen 

POOLPRAAT, Kontaktblad van de Benelux-Poolpost-Ver-
enigmg — BPPV — voor poolpostverzamelaars met een „edi-
tonaal" over het eerste lustrum van Pcolpraat een artikel 
van J Smets over de Britse noordpoolexpeditie Barrow-Spits-
bergen van 1968/1969 en het begin van een reeks van E Sas-
jenkov over „De Russische post in het hoge noorden" 

UV-HANDLEIDING, uitgegeven door Antwerpse leden van 
de afdeling Wildryk , Groep Shaw' van de Vlaamse Bond 
van Postzegelverzamelaars en de studiegroep Ultraviolet van 
de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Men 
vindt er m een lijsit van landen die luminescerende zegels 
hebben uitgegeven een uiteenzetting van de algemene begrip
pen met een pcging om de vele Engelse termen door geschik
te Nederlandse benamingen te vervangen, een artikel van 
Lode Cnops over de fosforescerende zegels van België en een 
bijdrage van Jef Junius over de luminescerende zegels van 
Nederland 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 
Telefoon (05470) 21 35 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wij, naast 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 rubriek te vergroten, houden wij ons van 
harte aanbevolen. 

EUROPA 
ALBANIË 

IO7'70. Mozaïeken van opgravingen bij Pogradec. 
5 q. Vogel met druiven. 

10 q. Watervogel. 
20 q. Vogel op boomstronk. 
25 q. Vogel en bladeren. 
65 q. Vis. 
2.25 l. Pauw. 

BELGIË 

Atbeelding zegel gemeld in juli, bladzijcle 383. 
149'70. Viifentwintig jaar Internationale Vlaamse 

jaarbeurs. 
1.50 f. Allegorische voorstelling, 

149'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 
7 f. Gebouw VN in New York. 

217'70. Stichting koningin Fabiola. 
3.50 f. Portret koningin. 

219'70. Sportserie met toeslag. 
3.50 + 1.50 i. Hengelen. 
9 f 4 f. Hockey. 

BULGARIJE 
306'70. Vijlentwintig jaar Verenig<le Naties 

20 St. Gebouw en embleem VN. 

DUITSLAND (BERLIJN) 

XX 6ERL1NER FESTWOCHEN 

.^. BfBIJN 
^■■taiaa i 

49'70. Twmtigste Berlijnse ieestweken 20/98/10. 
30 Ff. Symbolische voorstelling van dans, toneel en gra

fische kunst. 

DUITSLAND (OOST ) 

Afbeeldiiui /ciïcl i^emeld in juli, blatlzi|(le 3')J. 
I28'70. Zesde bijeenkomst jonge pioniers, Cottbus. 

10 + 5 Pf. Jongen en 25 + 5 meisje, die een aaneenge
knoopte halsdoek vasthouden, samenhangend gedrukt. 

128'70. Vijfentwintig jaar Akkoord van Potsdam. 
10 Pf. Slot Cecilienhof, 20 Pf Tekst in vier taien; daar
tussen 25 Pf De grote vier om de ronde tafel, samenhan
gend gedrukt. 

DUITSLAND (WEST) 
258'70. Wereldmissie van roomskatholieke kerk. 

20 Pf groen en geel. Kruis met lichtstralen. 
49'70. Drieëntachtigste Duitse katholiekendag. 

Triei . 

20 Pf. groen, rood, blauw en lila. Kruis met omrandingen 
in verschillende kleuren (afbeelding). 

H N L A N D 
39'70. President Urho Kekkonen zeventig jaar . 

0.50 mk. Portret president op gedenkpenning uit 1967, 
79'70. Driehonderdenvijftigste verjaardag stichting 

steden Uusikaarlepyy en Kokkola. 
0.50 mk. Houten kerk en stadhuis ( X V I I I e eeuw), stads

wapen. 
0.50 mk. Museum van Renlund (XVI Ie eeuw), stadhuis 

en stadswapen. 

FRANKRIJK 
219"70. Nieuwe luchtpostzegel. 

20.— F. Mermoz en Saint Exupéry. 

GIBRALTAR 

Albeelding zegel gemeld iii juiii, bladzijde 329. 
147'70. Militaire uniformen. 

2, 5, 7 d en 2 /   . Verschillende uniformdragers. 

GRIEKENLAND 

!8'70. AiiienktitinsGnekse veieniging vooi vorming 
en vooruitgang. 
6 d. Lus over oceanen verbindt USA met Griekenland, 

embleem van de AHEPA (American Hellenic Educa
tional Progressive Association), die dateert van 267
1922. 

IERLAND 
l9 '70. Eigentijdse Ierse kunst. 

1 s. Werk van Ierse kunstenaar. 

JERSEY 

!'6 

Albeelding blocmencorsozegel gemeld in jult, bladzijde 
385. 

JOEGOSLAVIË 
I46'70. Verplichte toeslagzegel voor Olympische 

week. 
10 p. Atleet en Olympische.vlag. 

206'70. Honderd jaar telegraaf in Montenegro. 
50 p. Symbolische seinsleutel. 

LIECHTENSTEIN 
278'70. Minnezanger Wolfram von Ivst henbarh . 

11701970. 
Vier waarden verenigd in een blokje: 
30 r. Wolfram von Eschenbach. 
50 r. Reinmar der Fiedler {de vioolspeler). 
80 r. Har tmann von Starkenberg. 
1.20 F. Friedrich von Hausen. 

MALTA 
Juli '70. Aanvullende waarden gebrulksserie. 

5 d. Maltezer fortificaties. 
10 d. Het oude marinearsenaal. 

N O O R W E G E N 
311'69. Fosforescerende uitgifte. 

1.—, 1.50 en 2 kr. O u d e type gebruikszegels (op 102'70 
vervangen. Met dank aan de heer B. van der Velden. 
Eindhoven. 

OOSTENRIJK 

; D E R K R I E G S O P F E R Q 

3.50 

R E P U B L I K Ö S T E R R E I C H 

78'70. Huruieidvijlentwinligsie gcbooi ledag Thomas 
Koschat. 
2.— Sch. bruinviolet. Portret van liedeiencomponist uit 
Karinthie (18451914). 

318'70. Dertiende wereldcongres oorlogsslachtoflTer.s. 
3.50 S. Gebeeldhouwd hoofd van liggende vrouw. 

POLEN 
166'70. Tiende zitting Olympische academie. 

60 gr. Hardlopers, afgebeeld op Griekse vaas. 
60 gr. Boogschutters, tekening van Wl. Skoczylas, die d a a i 

voor tijdens de Olympische Spelen in Amsterdam 
een bronzen medadle kreeg. 

60 gr. Veldloop, van Fr. Winiarski. 

10 5 zl. Blokje met renpaartl van Z. Kaminsky uit 1928 
en insigne van Pools Olympisch comité, dat de toeslag 
krijgt. 

266'70. Nieuwe reeks in Copernicusserie. 
40 gr. Portret naar miniatuur van M, Bacciareüi uit nui

seum van Torun en gezicht op Bologna. 
60 gr. Portret naar miniatuur van W. Lesseur uit (V.ar

toryskismuseum in Krakow en gezicht op Padua. 
2.50 zl. Portret naar albeelding in museum van Torun en 

gezicht op Ferrara. 

P O R T U G A L 
297'70. Vijfentwmtig jaar landbouwkimdig proel

stdtion. 
1800, 2S50 en 5S00. Gestileerd wapenschdd met iwcr 
korenaren en de tekst: Ut semen opt imum habeat . 

ROEMENIE 
Albeeldmc /i'trrl ycnield in niri blad/ i |dc 27'i 

77'70 KuirTiusthip Sojue/9. 
10 k. Closeup van kosmonauten in luimleschip en So

joez9 in de ruimte. 

SAN M A R I N O 
256'70. Aanvullende gegevens Rotaryserie, gemeld 

in juni . 
180 1. Poort van Sint Franciscus, van buiten gezien. 
220 1. Kasteel La Rocca. 
Beide zegels met Rotaryembleem. 
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NIEUWE CATALOGI 1971 
NVPH Spec, catalogus Nederland en O.R. (sept.) 
ƒ4,50. Yvert (sept.) deel 1 Frankrijk etc. ƒ6 ,—; deel 
2 Europa ƒ20,50; deel 3 Overzee ƒ23,—. Michel 
Duitsland ƒ 6 , — ; Europa (sept.) ƒ29,25; Duitsland 
Spezial ƒ27,50. Borek 1970/71 met munten België/ 
Lux. ƒ2,75; Duitsland v.a. 1945 ƒ2,20; Frankrijk/ 
Mon. ƒ3,75; Griekenland ƒ3,75; Hongarije ƒ3,75; 
Joegosl. ƒ 3„75; Oostenrijk ƒ3,75; Polen ƒ3,75; Rus
land ƒ6 ,—; Tsjechosl. ƒ3,75; Vaticaan ƒ 1 , — ; Zwit-
serland/Liecht. ƒ2,75. Zonnebloem 1970 Nederland 
ƒ2,50; Indonesië ƒ2,50; Engeland ƒ2,50; Ver. Euro
pa ƒ2,50; UNO ƒ2,50. Hoe kan ik 20.000 dubbele 
zegels overzichtelijk opbergen naar land en/of cata
logus? In 'n POSTZEGELDOOS van Memhardt, na
tuur mahoniehout, formaat 30x20x10 cm, vijf vakken, 
300 perg.-zakjes 53x78 mm ƒ22,15. Insteekalbum, 64 
pag., 22x30 cm, wit, zonder middenstrook ƒ23,50. 
Rondzendboekjes, klein, 200 zegels ƒ 0,25; groot, 
500 zegels ƒ0,40 Postzegelplakker, 1000 st., voor-
gevouwen ƒ 0,75. Kant-en-klare mancolijsten, for
maat 9x20 cm, nrs. 1-2000, per 10 st. ƒ 1,80; nrs. 1-
1600, blanco-nrs. per 10 st. ƒ1,50. Mancoboekje, 
handig zakformaat, 8x14 cm, 20 pag., nrs. 40 x 00-99 
+ blanco-nrs. ƒ 1 ,—. Phila-Fleck, maakt vuile zegels 
weer schoon ƒ3 ,—. Insteekverzendkaarten, wit, 15x 
11 cm, perg.-dekblad ƒ0,17; per 100 ƒ15,—. Ver-
zendkaarten, zwart, 4 pag., 2 x 5 stroken, 11x15 cm 
ƒ0,30; per 10 ƒ2,80. Perg.-zakjes, doorzichtig, 45x 
78 mm, p.st. ƒ0 ,01 ; 53x78, 63x93, 75x102, 95x132, 
105x150 mm, p.st. ƒ 0,02; 115x160, 130x180 mm p.st. 
ƒ0,03; 150x180 mm, p.st. ƒ0,04; 180x235 mm, p.st. 
ƒ0,05. Prijsetiketten voor postzegels, 2x2 cm per 
100 st. ƒ 1 , — ; per 1000 ƒ8 ,—. 
Vraag nieuwe prijsli jst 1970/1971. 
Opdrachten boven ƒ 5 0 , — 1 5 % kort ing, boven f 3 0 , — 10 % 

korting, beneden ƒ20, 1- ƒ0,75 verzendkosten. Giro 1253414 
Telefoon (070) 83 36 83, ook na 18 00 uur 

P.W. MEINHARDT 
VLASKAMP 2 0 0 DEN HAAG 

-At̂ : ^\qsT^i ?G. 
CS 

DAG 
VAN DE 
POSTZEGEL 

Filatelistenbeurs, te houden op zaterdag 10 oktober 
van 10-18 uur en op zondag 11 oktober van 10-17 
uur, m een der bovenzalen van Krasnapolsky, Dam 
te Amsterdam. 

Vele handelaren zijn met een stand aanwezig. 
De toegang is vri j . 

VERBOND VAN POSTZEGELHANDELAREN 
IN NEDERLAND 

Postbus 3296 - Amsterdam - Telefoon 23 77 67 

NIEUW NIEUW NIEUW 
De Scandinavië catalogi 1971 zijn verschenen... 

FACIT 1971 
Begin september te verkri jgen 
Prijs ƒ14,75 
Nog verder uitgebreid, complete 
nieuwe opstelling Finland, 
zeer vele prijswijzigingen, 
aangepast aan het 
sterkgevraagde gebied . . . 
Boordevol informaties, 
belangrijke gegevens, 
meer handboek dan catalogus 
Bestel NU, bij uw handelaar, 
of rechtstreeks bij , .Viking" 

AFA 1971 
Begin september te verkri jgen, prijs ƒ 7,75 
De handige catalogus, welk een juiste weergave geeft van de 
huidige tendens in prijs van Scandinaviezegels, met aanvullend 
een Verenigde Naties-catalogus 
Is een beknopte, echter zeer handige catalogus 
Bestel nu, bij uw handelaar of rechtstreeks bij agent . 

Postzegelhandel "VIKING" 
Alleenvertegenwoordiger „Bene lux" van Facit en AFA 

BODDENSTRAAT 55, ALMELO, TELEFOON (05490) 1 64 17 
lid NVPH en vele andere handelarenverenigingen. 

VEILEN REEDS MEER DAN 25 JAAR! 
Onze 109de veil ing bevat naast vele losse nummers 
en series NOR — ,,Ver Europa" w o diverse 
ONGETANDE series België etc , ruim 300 
VERZAMELINGEN EN RESTANTEN NOR en 
diverse andere landen met een inzetorijs van 
enkele tientjes tot meer dan 1000 gulden 

Komt u ook eens kijken? 

Mocht u zelf met in de gelegenheid zijn de veiling 
persoonli jk te bezoeken dan worden uw schriftelijke 
biedingen GOED bij ons behandeld 

De veil ing wordt gehouden op 18 en 19 september 
in de KON HARMONIE, Stationsstraat, TILBURG 
(pim 100 meter vanaf station) 

Voor onze DECEMBERVEILING kan nog 
goed materiaal toegevoegd worden 

POSTZEGELHANDEL 
VAN AMELSVOORT 
ST ANNAPLEIN 7 - TILBURG - TELEFOON (04250) 2 17 76 



SOVJET-UNIE 

24-6-'70. Vijftig jaar Tschuwasische autonome socia
listische volksrepubliek. 
4 k. Staatswapen en parlementsgebouw van Tschuwasie. 

SPANJE 
9-9-'70. Vervolg serie klederdrachten. 

6 p. Soria. 
21-9-'70. Literaire grootheden. 
50 c. Concha Espina (La Esfinge Maraga ta ) . 
1 p. Guillen de Castro (Las Mocedades del Cid). 
1.50 p. Juan Ramon Jimenez, Nobelprijswinnaar 1956. 
2 p. Gustavo Adolfo Bécquer, dichter. 
2.50 p. Miguel de Unamuno, veelzijdig auteur. 
3.50 p. José Maria Gabriel y Galän, dichter. 

TSJECHOSLOWAKIJE 

Afbeelding zegel gemeld in april, bladzijde '2\'i. 
21-9-'70. Krant Rudé Pravo vijfentwintig jaar . 

60 k. Allegorische voorstelling. 
23-9-'70. Uithangborden in Praag, Brno en Bratislava. 

40 en 60 k., 1.00, 1.40, 1.60 en 1.80 Kcs. Verschillende 
oude uithangschilden. 

TURKIJE 

21.7-'70. Regionale samenwerking ter ontwikkeling 
tussen Turkije, I ran en Pakistan. 

60 k. Landschap in Fethiye, Turkije. 
80 k. Brug van Seeyo-Se-Pol, I ran . 

130 k. Saiful Malookmeer, Pakistan. 

25-8-'70. Europees jaar voor natuurbescherming. 
3 kr. Bloem (saxifraga oppositifolia). 

15 kr. Landschap, Lakigigar. 

ZWEDEN 
28-8-'70. Kasteel Glimmingehus. 

55 o. oHjfgroen. Gezicht op slot (XVe eeuw), provincie 
Skäne. 

28-8-'70. Chinees paleis. 
2 kr. roze, groen en geel. Gezicht op paleis ( X V I I I e eeuw) 
in I^rottningholmpark bij Stockholm. 

/'~^ni*^tM^ /Bm^ ,.£ima-f(— 
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BUITEN EUROPA 
ABU DHABI 

l-7-'70. Aanvullende gebruikszegei. 
35 f. Portret heerser, Yvert 53/55. 

AFGHANISTAN 
6-5-'70. Beroemde mannen. 

5 a. Portret Mirza Abdul Quadrer Bedrer (1643-1720). 
7-6-'70. Internat ionaal jaar van het onderwijs. 

1, 6 en 12 a. Embleem van dit jaar . 

ALGERIJE 

27-7-'70. Vijfentwintig jaar Arabische Liga. 
0.80 da . Embleem, en gebied in lauwertak, met vlag. 

ANTIGUA 
l9-8- '70. Nieuwe gebruiksserie, se heep vaarde rs en 

schepen. 
'4 c. Caribische indiaan en oorlogskano. 
1 c. Christoffel Columbus en zeilschip „Nina" . 
2 c. Wapen en schip van Sir Thomas Warner . 
3 c. Burggraaf Hood en H.M.S . Barfleur. 
4 c. Sir George Rodney en zijn „Formidable" . 
5 c. Kapitein Horatio Nelson en „Boreas". 
6 c. Koning Willem en zeilschip. 

10 c. Edward Teach (Zwartbaard) en piratenkaag. 
15 c. Zeevaarder en zeilschip. 
20 c. Admiraal Lord Nelson en zijn „Victory". 
25 c. Raderboot Solent en embleem. 
35 c. Koning George en stoomzeilschip Canada . 
50 c. Oorlogsschip en embleem. 
75 c. Scheepvaart tussen de eilanden en federaal embleem 
S 1.—. Modern kruisjacht en embleem. 
8 2.50. Schip „London" en embleem. 
S 5.—. Schip „Padvinder" en wapen van Antigua. 
Alle zegels met portret van koningin Elizabeth. 

ARGENTINIË 
4-7-'70. Tweehonderdste geboortedag Manuel Bel-

grano (1770-1820). 
20 c. Reproduktie schilderij van Belgrano door Gericault. 
50 c. Basrelief van monument met vlag, van José Fiora-

vanti . 

AUSTRALIË 

NATIONAL DtVElOPMfNT 
Bauxite to Aluminium Australia 

31-8-'70. Nieuwe serie gebruikszegels: aspecten van 
Australie's nationale ontwikkeling. 

7 c. Bergen bossen, s tuwdam en elektrïciteitsmast. 
8 c. S tuwdam van Kununur ra en hierdoor bevloeid land, 

bloeiende katoenplant en katoenbol. 
9 c. Bauxiettransport met kraan, aluminium raam. 

10 c. Zeeboring van olie en pijpleiding voor verdeling van 
olie- en gasvondsten. 

14-7-
serie. 

BAHAMAS 
'70. Gewijzigde uilgiftedatum Good wil 1-vrede-

^ R B U D A 
10-7-'70. Uehnitieve uitgiftedatum Dickensserie. 
15-7-'70. Definitieve uitgiftedatum zegel Edward I I L 
I5-8-'70. Nieuwe zegel in serie koningen en koningin

nen van Engeland. 
35 c. Koning Hendrik IV (1399-1413). 

l-9- '70. Zegel serie koningen en koninginnen Enge
land. 
35 c. Koning Hendrik V (1413-1422). 

B E R M U D A 

6.7. '70. Nieuwe gebruiksserie, inlandse bloemen. 
1 c. Spathiphyllum spp. 
2 c. Calhstemon spp. 
3 c. Nerium oleander. 
4 c. Sisyrinchium iriodes. 
5 c. Euphorbia puichimima. 
6 c. Hibiscus rosa sinensis vars. 
9 c. Hylocereus undatus . 

10 c. Bougainvillea spp. 
12 c. Jacaranda ovalifolia. 
15 c. Passiflora spp. 
18 c. Antigonon leptopus. 
24 c. Ipomoea. 
30 c. Pandranea ricasoliana. 
36 c. Datura suaveolens. 
60 c. Plumbaginaceae. 
1.20 S. Slrelitzia reginae. 
2.40 S. Solandra longiflora. 

BIRMA 
26-6-'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

15 p. Embleem VN, jaartallen en gedeelte zonnestelsel. 

BOEROENDI 

Afbeelding zegel gemeld in juli bladzijde 387. 

BOTSWANA 

Albeelding zegel gemeld in juli bladzijde 387. 

BRAZILIË 
27-5-'70. Achtste nationale eucharistisch congres. 

20 c. Gedeelte kathedraal van Brasilia en embleem con
gres. 

22-6-'70. Achtste volkstelling in Brazilië. 
20 c. Symbolische voorstelling. 

18-7-'70. Zesde wereldcongres van katholieke opvoe
ders. 
50 c. Symbolische voorstelling. 

CEYLON 
14-8-'70. Nieuw gebouw Wereldpostvereniging. 

50 c. en 1.10 r. Maquet te gebouw in Bern. 
l-9-'70. Eeuwfeest medische zorg. 

5 en 45 c. Symbolische voorstelling. 

CHILI 
2-6-'70. Rode Kruis. 

2 en 5 e. Blokje van Rode-Kruisserie uit 1969 ongetand. 

20-6. 
5, 

1-7-' 
0.05 S, 

10-7. 
van de 
ouders, 
1368). 
0.10 8. 
0.10 S. 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
i-'70. Aanvullende waarde gebruiksserie. 

Vliegende ganzen; gelijk aan Yvert 600. 
70. Aanvullende waarde gebruiksserie. 
Paleis van Chungshan, Yvert 650. 

- '70. Chinese volksverhalen, illustiaties bij acht 
vierentwintig verhalen over kinderlijke eerbied voor 

door Kuo Chu-yueh uit Yuan dynastie (1279-

Oude Lai-tsu danst voor zijn ouders. 
Man verkleedt zich als ree om melk te krijgen 
voor zieke moeder. 

0.10 S. Negenjarige jongen koelt vaders bed in zomer en 
warmt het in winter. 

augustus 1970 433 



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

Tijdelijk ontvangt u bij iedere zending GRATIS 27 postfrisse zegels (complete series) 
ITALIË 3 BELGIË 1 * 

C A N A D A 1 * 
C A N A D A 2 
CUBA* 

DENEMARKEN 1 * 

DENEMARKEN 2 

DENEMARKEN 3 
DUITSLAND 1 * 

DUITSLAND 2 
DUITSLAND 3 

D.D.R. 1 

D.D.R 3 

ENGELAND 1 * 

ENGELAND 2 
ENGELAND 3 

ENGELAND i l 

F INLAND 1 

FINLAND 2 

FRANKRIJK 1 

FRANKRIJK 2 
FRANKRIJK 3 

Luxe kwal i tei t met topwaarden — 
spoorweg — verzegeld 
Zeer goed — goed gesorteerd 
Iets minder van kwal i tei t 
Zeer mooie zegels — goede sortering — 
veel topwaarden — enorm mooi 
Zeer goed — veel gelegenheidszegels — 
topwaarden t o t 25 kronen met enige 
zegels van Groenland 
Wel met arootformaatzegels — mindere 
kwali teit 
Post verzegeld in doos 
Bundespost — met veel grootformaat ge-
denkzegels — topwaarden t o t 2 mark — 
Sonder en Zuschlagzegels ruim 300 per 
kilo 
Bundespost — van het betere iets minder 
Uitsluitend grootformaat — goed ge
sorteerd — 3 ä 4.000/K.G. 
Behördenpost — verzegelde doos — met 
gedenkzegels — enige topwaarden — 
speciale bijlagen 
„Elite Extra" — verzegelde doos — met 
waardevolle bijlagen boven de 800 
Michel Mark — cjrca 24 complete Sper-
waarden Sereis — F.D.C. — eerste vlug-
brieven e.d. 
Het betere Missie kilowaar — met veel 
schilderijen en gelegenheidszegels 
Minder van kwali teit 
Grootformaatzegels — bfjna uitsluitend 
schilderijenzegels — weinig sortering 
Uitsluitend grootformaatgedenkzegels 
— uitzonderli jk mooi — hogere waar
den — goed gesorteerd 
Uitsluitend grootformaatzegels — top
waarden — zeer mooi — verzegelde doos 
Zeer veel mooie zegels van 1963/65 — 
verzegelde doos 
Met grootformaat gedenkzegels — top
waarden 
Is van mindere kwali teit 
Uitsluitend grootformaat — goed ge
sorteerd 

36,50 
19,95 
U,95 

45,— 

29,50 

18,95 
47,50 

29,50 
22,50 

147,50 

23,45 

58,— 

22,50 
9,75 

55,— 

115,— 

79,— 

41,— 

26,50 
17,50 

125,— 

NEDERLAND 2* 

NEDERLAND 3 

NOORWEGEN 1 * 

NOORWEGEN 2 

NOORWEGEN 3 

POLEN * 

PORTUGAL 1 * 

PORTUGAL 2 
ROEMENIË 

SPANJE 1 * 

SPANJE 2 

TSJECHOSLOWAKIJE 
1 * 

TSJECHOSLOWAKIJE 
2* 

U.S.A. 1 * 

U.S.A. 2 

ZWEDEN 1 * 

ZWEDEN 2 

ZWEDEN 3* 

Alleen grootformaat zegels — iets moois 
— groot uitgesneden — ca. 1500/K.G. 
Zeer r i jk aan groot formaat gelegen
heidszegels — met topwaarden t o t 5 
gulden — veel 2,50 zegels 
Van mindere kwaliteit — wel met groot
formaat zegels 
Met zeer veel grootformaat gelegen
heidszegels — topwaarden to t 10 kronen 
Missie verzegeling — met iets minder 
gelegenheidszegels en topwaarden 
Post verzegeld in doos — hogere waar
den t o t 10 kronen 
Bijna alleen grootformaatzegels — uit
zonderli jk mooi — zeer veel topwaarden 
Zeer goed — mooie zegels met top
waarden 
Iets minder van kwaliteit 
Verzegeld — zeer goed — met topwaar
den — overwegend grootformaatzegels 
Met zeer veel mooie grootformaatzegels 
— enige topwaarden 
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 grootformaat gelegenheids
zegels — veel topwaarden zoals 3 kro
nen 70 — 7 kronen — 10 kronen enz. 
enz. — iets moois 
Met minder grootformaatzegels — wei
nig topwaarden — groot uitgesneden 
Uitsluitend grootformaatzegels — de 
nieuwste sortering — zeer mooi — 
1500/K.G. 

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.C. Indonesië 
HONGARIJE 

SKANDINAVIË 

-overwegend grootfor-

LATIJNS AMERIKA 

GROOT-BRITTANNIË 

ITALIË 1 * 

ITALIË 2 

Verzegeld 1966-
maatzegels 
Rijke sortering van de vier Skandinavi
sche landen — veel grootformaatzegels 
— topwaarden t o t 10 kronen, staande 
luchtpostzegels enz. enz. 
Grote sortering uit ca. 7 landen — zeer 
goed — veel grootformaat — veel top
waarden — fantastisch mooi 
„Luxes" met veel grootformaat gedenk
zegels — topwaarden — fosfor — speci
ale watermerken — en samendrukken 
— met zeer veel mooie zegels van de 
Koloniën en Dominions — 1ste klas 
Missie kilo. Zeer interessant 
Zeer mooi — met veel grootformaat 
zegels— hogere waarden 
Van mindere kwa l i t e i t— doch goed 

ZUID-AFRIKA* met mooie en duurdere 
25,— 

ORIENT 

46,50 OOST-EUROPA 

45,— 

26,50 

35,— 
14,95 

WERELD 1 

WERELD 2 

WEST-EUROPA 

Zeer goed 
zegels 
Zegels uit 10 Aziatische landen — grote 
sortering — ook met oudere zegels — 
zoals b.v. Ned. Indië 
Zeer mooie zegels uit circa 10 Oost-
Europese landen — enorme grote sor
ter ing — zeer veel grootformaatzegels 
en topwaarden — met enige bijlagen 
„Speciaal Extra" met veel grootformaat
zegels en hogere waarden — een zeer 
grote sortering ui t meer dan 30 landen 
— verzegeld 
Goede sortering — zegels uit circa 20 
landen — met grootformaatzegels en 
enige hogere waarden 
Een mooie grote sortering ui t circa 15 
landen — met grootformaat gelegen
heidszegels en topwaarden — zeer goed 

65.— 

19,50 

7,95 

29,50 

18.95 

46,50 

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 

34,50 

45,— 

29.50 

22,50 

36,50 

Bi) de beschrijving van bovenstaande landenkilo's gebruikten wij geen fantasieverhaal — wij staan voor de volle 100% in dat de omschrijving juist Is en dat de pakketten veerden be
oordeeld na meerdere malen te testen. Wl) V E R K O P E N ALLEEN K I L O W A A R — G E E N LOSSE ZEGELPAKKETTEN — GEEN R O N D Z E N D V E R K E E R 
Verzending: bestellingen per giro f 1,50 extra per kilo (dit verdient U terug door filatelistische frankering) bij rembours f2,50 extra (geen filatelistische frankering mogelijk). 

POSTZEGEL IMPORT - EXPORT E. BREDENHOF 
C. o . Tu inenburg i t ru t 210 — Rotterdam 26 — Telefoon 010-19 M 50 — Giro 53 39 U 



0.10 S. Jongen slaat wak In ijs om vis te vangen voor stief
moeders dieet. 

0.50 S. Keizer Wen verzorgt drie jaar zijn zieke moeder 
zelf. 

1.— S. Zesjarige jongen bewaart bij ontvangst sinaasap
pels voor moeder. 

1.— S. Jongen bespringt tijger die zijn vader aanviel. 

COLOMBIA 
26-6-'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

1.50 8. Luchtpost. Embleem VN, en duif, weegschaal en 
steigers als emblemen voor vrede, rechtvaardigheid en 
vooruitgang. 

COSTA RICA 
20-5-'70. Opening nieuw gebouw Were ld pos tun ie. 

35 en 60 c. Gebouw en monument van Wereldpostunie 
in nationale kleuren; zegels met aanhangsels. 

DAHOMEY 
15-6-70. Wereldtentoonstelling Osaka. 

5, 70 en 120 f. Verschillende voorstellingen. 
13-7-'70. Wereldkampioenschap voetbal, Mexico. 

100 f. Jules-Rimetbeker voor Brazilië. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
17-5-'70. Dag van de wereldcommunicatie. 

en 20 c. Satelliet en wereldbol. 
24-5-'70. Opening nieuw gebouw Wereldpostunie. 

6 en 10 c. Maquet te van gebouw en monument in Bern. 
24-5-'70. Bestrijding tuberculose. 

1 c. Bloem: eleanthus capitatatus. 

EGYPTE 
15-6-'70. Nieuwe gebruikszegel. 

1.— E£. Hoofd van standbeeld Khafraa. 

ETHIOPIË 

19-6-'70. Visseiisenc. 
5 c. Zebrasoma veliferuni. 

10 c. Balistapus undulatus. 
15 c. Chaetodon lunula. 
25 c. Chaetodon larvatus. 
50 c. Pomacanthus imperator. 

FIDZJI EILANDEN 
18-8-'70. Ontdekkers. 

2 c. Abel Tasman en zijn scheepslogboek. 
3 c. Kapitein James Cook met zijn schip „Endeavour" . 
8 c. Kapitein William Bligh met zeilboot. 

25 c. Ontdekker uit Fidzji en oceaanbevarende kano. 

tS FUJEIRA 
10-6-'70. Eeuwfeest Brits genootschap. 

Luchtpostserie met opdruk. 
13-6-'70. Serie voor vijfenzeventig jaar Olympische 

Spelen. 

13-6-70. Olympische Spelen, München 1972. 
Luchtpostserie met opdruk. 

GAMBIA 

16-7-70. (.eiiu'iicbestspclcn 
I d., 1 en 5 sh. Hardloper, vlag, wapen en embleem. 

GILBERT EN ELLICE 

: 0 0 sr> 

Gilbert Slice islands 
1-9-70. Loudens missiegenootschap in /.uitielijke Gil

berts. 
2 c. Kaar t van eilandengebied. 

10 c. Zeilschip en jaartallen 1870 en 1970. 
25 c. Portret eerste missionaris en vlag. 
35 c. Overzichtskaart eilandengebied en boot. 

GUINEE 
6-7-70. Werelddag van telecommunicaties. 

, 10, 50 en 200 f. Symbolische voorstellingen. 

i * HONGKONG 

•10, ^ 
ASIAN PRODUCTIVITV YEAR 

H O N G K O N G 
5-8-70 . Aziatisch produktiviteitsjaar. 

10 c. Symbolisch ontwerp met tandwiel en pijl. 

INDIA 
26-6-70 . Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

20 p . Embleem van de VN. 

INDONESIË 

REPÜeLIK 
INDONESIA 

1-7-70. Toeristische serie. 
20 rp. Timorese danseressen. 
45 rp. Balinees danspaar. 

IRAK 
17-5-70- Herdenking geboortedag Mohammed. 

15 en 20 f. K a a b a in Mekka, gebroken afgodsbeelden en 
koran. 

12-6-70. Bloemenserie. 
2 f. Klaproos. 
3 f. Narcis. 
5 f. Tu lp . 

10 en 50 f. Anjelier. 
15 f. Roos. 

15-6-70. 1 ) ^ van de Iraakse pers. 
15 l. Opdruk „1970" en Arabische tekst op de zegel voor 
honderdjarig bestaan van pers. 

IRAN 
15-6-70. Vijftig jaar Vroedvrouwenschool. 

8 r. Ooievaar draagt zuigeling. 
Juni 7 0 . Vijfentwintighonderd jaar Perzisch keizer

rijk. 
6 r. Cyrus de Grote. 
8 r. Pilaren van paleis van Apadana . 

10 r. Mausoleum van Madi . 
14 r. Officieren uit Achaemenia tijdperk. 

JAPAN 

1-7-70. Propaganda vooi postale code. 
7 en 15 y. Huizen en embleem voor codering. 

10-7-70. Eerste serie voor propaganda Japans theater. 
15 y. Vrouwelijke speelster in stuk Kabuki. 
15 y. Mannelijke speler in dit stuk. 
50 y. Groep spelers. 

26-7-70 . Vijftig j aa r padvindsters in Japan . 
15 y. Groetende padvindsler en tent. 

1-8-70. Drieëndertigste zegel in serie semi-nationale 
parken. 
15 y. Kust van Kinoura en feestelijke drum. 
15 y. Bergrug van Tate-yama. gezien van kust van Himi. 

JORDANIË 
December '69. Tragedie in het heilige land. 

1 f. Verwoeste uitkijktoren. 
2 f. Afgebrand huis. 
3 f. Rotskerk. 
4 f. Verwoest postkantoor. 
5 f. Beschadigde binnenplaats. 

6, 7, 8, 9 en 10 f. Verwoeste huizen. 
11 en 12 f. Slachtoffers in ziekenhuizen. 
13, 14 en 15 f. Vluchtelingen. 
16. 17, 18. 19 en 20 f. Kinderen van vluchtelingen. 
21 f. Beschadigde auto. 
22 f. Opgeblazen brug. 
23 f. Dezelfde brug. van andere kant bezien. 

24 en 25 f. Tentenstad in vluchtelingenkamp. 
26, 27, 28, 29 en 30 f. Beelden uit dit vluchtelingenkamp. 

December '69. Tragedie en belofte van de vluchte
lingen. 

1 f. Verwoest huis. 
2 f. Ui tgebrande ziekenauto. 
3 f. Moeder en kind. 
4 en 5 f. Vluchtelingen. 
6, 7, 8, 9 en 10 f. Vluchtelmgen bij de Alienbybiug ovei 

de Jo rdaan , tussen Israel en Jordanië . 
11 f. Gewond kind. 
12 f. Verwoest ziekenhuis. 
13, 14 en 15 f. Allerlei vluchtelingen. 
16, 17. 18, 19 en 20 f. Redden van bezittingen. 
21 . 22. 23, 24 en 25 f. Toestanden in vluchtelingenkamp. 
26, 27, 28, 29 en 30 f. Vluchtelingengezinnen. 

December '69. Huwelijk prins Hassan. 
20 f. Prins en bruid. 
60 f. Bruidspaar in uniform. 

100 f. Prins en prinses. 
December '69. Bloemenserie. 

5 f. Woestijnbloem. 
15 f. Kapperstruik. 
35 f. Convulvulis, 
45 f. Accacia. 
75 f. Zwarte iris. 
75 f. Granaa tappel . 

K O E W E I T 
1-8-70. Kunstmatige oliehaven in zee. 

20 en 45 f. Schip neemt ruwe olie in bij het „eiland". 

KOREA (ZUID-) 

WEHSEJS^^H 

28-6-'70. Zevenendertigste internationaal PEN-con -
gres, Seoul. 
10 w. Ganzeveer en letteis PKN (Poets, Playwrights. 

Editors, Essayists and Novelists). 
30-6-'70. Autobaan Seoul-Pusan geopend. 

10 w. Vierbaansweg met beplante tussenberm. 
I_7_'70. Invoering postcodestelsel. 

10 w. Gestileerde postbesteller en cijiercodes. 
1_7_'70. Invoering nieuw postmechanisatiesysteein. 

10 w. Sorteercentrum met aan- en afvoer van pakketten. 

LAOS 
7-9-'70. Dierenserie. 

20 en 60 k. Wilde beer. 
210 k. Panter . 
500 k. Wilde buffel. 

LIBERIA 
10-6-'70. Wereldvoetbal kampioenschap in Mexico. 

5 c. Embleem met voetbal. 
10 c. Standbeeld regengod Tlaloc. 
25 c. Jules-Riimetbeker en muurdecoratie. 
35 c. Voetbal en Mexicaanse sombrero. 
55 c. Blokje: twee spelers in Aztekenstadion Mexico-stad. 

MALADIVEN 
26-6-'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

2 1. VN-gebouw New York, East River en Borough ui 
Queens. 

10 1. Patient onder handen van chirurgisch team, W H O -
embleem. 

25 1. Student, musicus en toneelspeler, UNESCO-em-
bleem. 

50 1. Jongen en meisje bij spel, UNICEF-embleem. 
1 r. Schaap, haan . vis en korenaren, FAO-embleem. 
2 r. Mijnwerker ondergronds, ILO-embleem. 

Juli 7 0 . Wereldkampioenschap voetbal, Mexico. 
3, 6, 7, 25 1. en I r. Spelmomenten en Jules-Rimetcup. 

Juli '70. Internationaal jaar van het onderwijs. 
5, 10, 25. 50 1 en 1 r. Verschillende vormen van onder
wijs, onder meer aanschouwelijk bij globe en klassikaal 
via de televisie. 

MALAGASY 

RETOBLIKA MALAGASY 

- T - " * - - " * - " " i i i ' - " * ' - * " ' n 

Afbeelding zegel gemeld in juni . bladzijde 339. 

MALI 
27-6-70. Gewijzigde uitgiftedatum Jules-Verneserie. 
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Vraag uw postzegelhandelaar de laatste uitgaven van 

HET PHiLATELISTISCH BUREAU VAN DE CROWN AGENTS 

BARBADOS 
BLOEMEN VAN BARBADOS 

DATUM VAN UITGIFTE 24 AUGUSTUS 

35̂  Barbados 
FIJI 

ONTDEKKERS EN ONDERZOEKERS 
DATUM VAN UITGIFTE 18 AUGUSTUS 

& « * » $»MS9i:«i«£ 

CYPRUS 
EUROPEES JAAR VOOR NATUURBESCHERMING 

DATUM VAN UITGIFTE 3 AUGUSTUS 

KYnroisiifiiOii. Kirnpoiimi 

ST. LUCIA 
100 JAAR BRITS RODE KRUIS 

DATUM VAN UITGIFTE 18 AUGUSTUS 
Dezelfde tekening voor 10 & 25 cent en voor 15 & 35 cent BEZOEKT DE STAND 

VAN DE 

CROWN-AGENTS 

OP DE PHILYMPIA '70 



M A R O K K O 
306'70. Opening PTTmuseum, volksdrachten. 

Tien bestaande zegels verenigd in een blok: 
10 dh. Yvert 553/554, 565/566/567/568, 590/591 en 595/ 
596. 

97'70. Volkstelling 1970. 
25 dh. Opdruk op Yvert 510, 60 dh. 

M E X I C O 

196'70. Postzegeltentüonstelling Sportrnex '70, Mexi
co. 
2.— S. Blokje met zegel, waarop embleem, en verder aller
lei emblemen van organisaties. 

M U S C A T & O M A N 
276'70. Gebruiksserie in de waarden baizas en rials 

saidi, ingevoerd op 75'70. 
5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 75 b. en %, Vi en 1 r., Yvert 76/ 
87. 

NIEUW ZEELAND 

58
ï^k + 
3 + 

29
ten. 
'k c, 
1 c 
2 e 
2 y^ c, 
3 c 
4 c 

70. Gezondheidstoeslagzegels. 
1 c. Meisjes spelen korfbal. 
1 c. Jongens spelen voetbal. 

70 . Tweede reeks gebruikszegels, vlinders en mot 

Blade copper butterfly. 
Red admiral butterfly. 
Tussock butterfly. 
Magpie moth. ' 
Lichen moth. 
Puriri moth. 

NORFOLK EILAND 

Afbeelding zegel gemeld in juni , bladzijde 341. 

OOST AFRIKA 

137'70. Nieuwe uitgiltedatum van eerder gemelde 
serie „Negende Gemenebestspelen". 

PAKISTAN 
266'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

20 p. Gebouw Verenigde Naties in New York. 
50 p. Embleem V.N. in geometrische rand. 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 
87'70. Luchtpostserie: verschillende vliegtuigen. 

5 c. Douglas DC 6 B. 
5 c. Lockheed Mark II Electra. 
5 e. Boeing 727. 
5 c. Fokker F27 Friendship. 

PAPUA & NEW GUINEA 

PERU 
126'70. Nationalisatie telefoondienst. 

5 en 10 s. Telefoontoestel in lauwertak. 
246'70. Vereniging tussen volk en leger. 

2.50, 3 .—, 5.50 s. 
266'70. Vijfentwintig j aa r Verenigde Naties. 

3 s. Gebouw en embleem V.N. 

Q A T A R 
Juli '70. Serie inlandse bloemen. 

1 d. Freesia. 
2 d. Azalea. 
3 d. Ixia. 

60 d. Amaryllis. 
1.25 r. Cineraria. 
2.— r. Roos. 

RIOEKIOE EILANDEN 
3O7'70. Vierde zegel in serie klassieke opera'.s. 

3 c. Scène uit opera „Nidotichiuchi" . 
258'70. Vijfde zegel in serie klassieke opera's. 

3 c. Scène uit opera „Kokonomaki" . 

SALVADOR (EL) 
75'70. Dag van de strijdkrachten. 

10 c. Soldaten met vlag. 
20 c. Jachtvliegtuig. 
30 c. Luchtafweergeschut. 
40 c. Mortier. 
50 c. Kustpatrouillevaartuig. 

255'70. Wereldkampioenschap voetbal in Mexico. 
16 zegels van 1.— C . met afbeeldingen van elftallen van 
deelnemende landen en JulesRimetbeker. 

SINT LUCIA 

tcr 
Afbeelding zegel gemeld in juni , bladzijde 341. 

SALOMONS EILANDEN 

: BRITISH SOLOMON ISLANDS : 
'■ 

Aibeelding zegel gemeld in juli, bladzijde 393. 

SEYCHELLEN 

SEYCHECiES ' 50"̂  

Aibeelding zegel gemeld in juni . bladzijde 341. 

SAMOA (WEST) 
277'70. Nieuwe luchtpostzegels, vliegtuigen. 

3 s. Watervliegtuig „Bird I I I " van Sir Thomas Taylor
7 s. DC 3 van Polynesische luchtvaartmaatschappij . 

20 s. Watervliegtuig van Pan American Airways. 
30 s. Vliegtuig van Air Samoa. 

X SHARJAH 
I07'70. Internat ionale filatelistische evenementen 

1970. 
Gewone post: vijf waarden 1 dh, 1 waarde 5 dh. 
Luchtpost: 75 dh, 1, 2 en 3 r., getand en ongetand. 
4 r. Blokje, getand en ongetand. 

SWAZILAND 
167'70. Gemenebestspelen. 

3 c. Hardloper en speren. 
lYi c. Start hardloper. 

12Ï4 c. Vérspringer in actie. 
25 c. Opmars in stadion, met landsvlag. 

THAILAND 
205"70. Nieuw gebouw Wcreldpostvereniging. 

50 s. Maquet te UPUgebouw, Bern. 
l7'70. Internat ionaal j aa r van het onderwijs. 

50 s. Koning Phor K h u n R a m K h a m Hang onderwijst 
het volk. 

187'70. Heilige plaatsen der boeddhisten. 
50 s. Phra mahadhat muang nakhonpagode. 
1.00 b. Phra dhat phanompagode. 
3.00 b . Phra pathom chedipagode. 
4.00 b. Phra dhat doï sutheppagode. 

l8'70. Volksdrachten. 
50 s. Chiang Saen ( X V I I e eeuw). 
1.00 b. Sukhoihai ( X l I I e  X I V e eeuw). 
1.50 b. Ayudhya ( X l V e  X V I I e eeuw). 
2.00 b. Bangkokperiode ( X V I I I  X I X e eeuw).. 

l9'70. Zesde Aziatische spelen. 
50 s. Zwembad. 
1.50 b. Wielerbaan. 
3.00 b. Subhajalasayastadion. 
5.00 b. Kittikachorn overdekt stadion. 

T O N G A 
46'70. Toelating tot Britse Gemenebest (onafh'anke

Hjkheidsuitgave). 
3, 7, 15, 25 en 50 s. gewone post; 9, 10, 24, 29 en 38 s. 
luchtpost en 50 en 90 s., 150 t. dienst luchtpost. Zelf
plakkende zegels in twee verschillende vormen: geopend 
boek en zespuntige ster, alles in reliëfdruk. 

96'70. Nieuwe gebruikszegels. 
I, 2, 3, 4, 5 s. Bananen. 
6, 7, 8, 9, 10 s. Kokosnoten. 
Dezelfde zegels ook uitgegeven als dienstzegels. 

T U R K S & CAICOS EILANDEN 
61070. Keuwfeest Brits Rode Kruis. 

1 en 15 c. RodeKiuisman en wagen uit 1B70. 
5 en 30 c. Ambulance met bemanning en patiënt op bran 

card. 

URUGUAY 
285'70. Vogelzegel. 

4 p . Steltkluit. 
26'70. Wereldvoetbal kampioenschap in Mexico. 

50 p. Voetballer met bal. 

VERENIGDE STATEN 
7_8'70. Nieuwe versie zegel . ' \mcrikaanse vlag, aan

gepast aan nieuwe Huckpeis. 
6 c. Beeld 5/lOOe inch smaller dan op Gïorïpers. 

22B'70. Herdenking T.dgar Lee Masters. 
6 c. Portret van tie dichter (SpoonRiver Anthology). 

Augustus '70. Nieuwe gebruikszegel. 
6 c. blauw. Portret ICisenhower. 

VIETNAM ( N O O R D  ) 
195'70. President Ho Tsji Minh tachtig j aa r (195

1B90). 
12 xu. Portret uit 1930. 
12 xu. Portret uil 1945 
2 d. Portret uit 1969. 

30 xu. Blok met de drie zegels in miniatuur . 
66'70. Eerste verjaardag van de stichting van de 

voorlopige revolutionaire regering van de republiek Zui<l
Vietnam. 
12 xu. Vlag mei de leus: Hartelijke groeten aan de voor

lopige regering, enzovoort. 

VIRGIN EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in juni . bladzijde 343. 

X YEMEN K O N I N K R I J K 
Mei '70. Bescherm de heilige plaatsen

4 b. Rotskerk in Jeruzalem. 
4 b. Middelste deel van de rots. 
4 b. Rots van Moriah. 
4 b. Hemelvaartkapel. 
4 b. Graf van Abraham in Hebron. 
4 b. Rotskerk in Jeruzalem. 
6 b. Gezicht op de Calvarieberg in Jeruzalem. 
6 b. 6 b. Mozaïek: zoeken naar Christus. 
6 b. Steen van de verzoening in Jeruzalem. 
6 b. Heilige graf in Jeruzalem. 
6 b. Buitenaanzichl van heilige graf. 
6 b. Geboorteplaats van Christus in Bethlehem. 
6 b. Gethsemané in Jeruzalem. 
6 b. Kerstklokken in Bethlehem. 
6 b. Graf van heilige maagd in Jeruzalem. 
6 b. Altaarvan Maria ,de maagd vansmar ten in Jeruzalem. 

Mei 70. Exploratie van de ruimte. 
6 b. Lancering ruimtevaartuig, maantraject en portretten 

presidenten Kennedy, Johnson en Nixon. 
6 b. Eerste ruimtevaarder verlaat maanlander . 
6 b. Ontmante len van Surveyor op maan . 
6 b. Astronauten van Apollo X I I op maan . 
6 b. Portretten ruimtcvaarders Conrad, Gordon en Bean. 
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DUITSE 
DEMOKRATISCHE 
REPUBLIEK 

w ^ ^ y ^ y r w ^ m i ^^ ■ ■■■■■»■!■»■» ■ »II» ■ ■ ■ ■ ■ I 

DmoKRATisam-mfvmm . 

Postzegels van de Duitse Demokratische Republiek zijn gezocht en geliefd 
door hun interessante voorstellingen en hun geperfectioneerde drukwijze. 
Postfris, gestempeld of op FDC, plaatjeszegels, massav\/aar en kilo's. 
Wij leveren snel en voordelig aan handelaars, grossiers en verenigingen. 
Vraagt onze prijslijst en leveringsvoorwaarden. 
Verzamelaars kunnen zich tot hun handelaar wenden. 

DEUTSCHER BUCHEXPORT UNDIMPORT GMBH 
DDR 701 LEIPZIG, LENINSTRASSE 16 

POSTFRIS BELGIË MOEILIJKE SERIES 
No. Yvert  postfris  vrijbli jvend 
rSOO,— 3% korting. 
108/25 108,— 
150/63 945,— 
190/210 68,— 
211/9 33,— 
221/33 60,— 
267/72 30,— 
289 26,— 
290 130,— 
293/8 42,— 
308/U 37,— 
356/62 130,— 
394/00 160,— 
404/6 7.— 
407/9 8.— 
411/8 18,— 
466/70 8,50 
471/7 21,50 
496/503 24,— 
504/11 75,— 
513/8 50,— 
Ool< niet verme 

519/26 28,— 
728/36 10,50 
737/42 27,— 
743/7 22,50 
751/55 45,— 
756/60 23,— 
773/80 62,— 
781/4 15,50 
787/91 38,50 
792/7 150,— 
798/806 11,— 
807/10 7,— 
814/22 40,— 
827/31 50,— 
834/40 31,— 
842/44 22,50 
860/62 42,50 
863/67 60,— 
868/75 32,— 

boven f 100,— frs 

876/78 
880/91 
892/97 
898/99 
900/07 
912/17 
918/23 
930/37 
938/40 
943/45 
946/51 
955/60 
973/78 
979/85 
987/89 
998/004 
1013/18 
1031 
1032/6 

32,50 
200,— 
65,— 

102,— 
43,— 
30,— 
43,— 
36,50 
28,— 
51,— 

160,— 
21,— 
18,— 
31,50 
15,— 
23,50 
9,— 

20,— 
25,— 

nco huis 

1039/45 
1047/52 
1053/62 
LP 30/5 
1066/75 
1076/81 
1102/07 

BLOKS 
1 
4 
5 
6 
7 
26 
31 
32 
34 
35 
43 

de zegels in voorraad  prijs op aanvraag. 

L. De Houwer 
Fruithoflaan 13 , 2600BERCHEM, België • 

boven 

12,— 
6,50 

met 
16,— 
92,— 
17,50 
11,— 

82,— 
135,— 

39,— 
39,— 
20,— 
44,— 
90,— 
23,— 
3,20 
3,50 
3,50 

U.S.A. 
HET adres voor 

Amerikaanse zegels: 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 

Verenigde Staten word t u op aanvraag gaarne 

toegezonden. 

Ook uw mancol i jst is w e l k o m . 

„U.K.A."STAMPS 
OSTBUS 1124  ' s  H E R T O G E N B O S C H 

overigens, 
waarom zoudt u niet toch eens de catalogus van de 
regelmatige veilingen in Hamburg van Schätzle 
aanvragen? 

WolfgangSchätzieAuktlonen 

D2 Hamburg 36, Hohe Bleichen 13, telefoon 0411/345678 

OOSTENRIJK, van 1945 af 
in complete jaargangen. 
Bestellm 
blijvend 
en lever 
korting. 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 

gen van ƒ100,— af worden tranco uitgevoerd. Aanbieding vri j-
onder voorbehoud van vergissingen en prijswijzigingen. Betaling 
ng in gedeelten is mogelijk. Bij contante- of vooruitbetaling 2 % 

1945 ongebr. 
1946 ongebr. 
1947 ongebr. 
1948 ongebr. 
1949 ongebr. 
1950 ongebr 
1951 ongebr 
1952 ongebr. 
1953 ongebr. 
1954 ongebr. 
1955 ongebr. 
1956 ongebr. 
1957 ongebr. 
1958 ongebr 
1959 ongebr. 
1960 ongebr 
1961 ongebr. 
1962 ongebr. 
1963 ongebr. 
1964 ongebr. 
1965 ongebr. 
1966 ongebr. 
1967 ongebr. 
1968 ongebr. 
1969 ongebr. 

f371,50, 
f 49,50, 
f 54,50, 
/■ 245,50, 
f 1 3 5 , - , 
f 1 2 7 , - , 
f 8 5 , - , 
f 119,50, 
f 3 0 0 , - , 
f 7 5 , - , 
f 5 9 , - , 
f 25,50, 
f 39,70, 
f 42,20, 
f 9,50, 
f 10,40, 
f 11,70, 
f 19,90, 
f 11,90, 
f 13,50, 
f 27,30, 
f 13,50, 
f 13,50, 
f 18,90, 
f 21,50, 

gebr 
gebr 
gebr 
gebr 
gebr 

gebr. 
gebr. 
gebr. 
gebr. 
gebr. 
gebr. 
gebr. 
gebr, 
gebr. 
gebr, 
gebr 
gebr 
gebr 
gebr, 
gebr, 
gebr, 
gebr, 
gebr. 

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 , -

5,30 
5,50 
9,30 

10,70 

f 
f 
f 
f 
f 
f 12,50 
f 25,50 
f 11.50 
f 11,50 
f 1 8 , -
f 21,50 

Alle verdere uitgavefi van 
1-1-1970 af op nominaalbasis 
tegen 20 cent per Oostenr. 
Schill ing 

Bij abonnement-bestelling 
tegen 18 cent per Oost Sch. 

Bij de jaargangen van 1945 af 
zijn begrepen. Frankeerzegels 
,,Klederdrachten" geel en wit 
papier, Frankeerzegels 
, ,Gebouwen" Michel , ,x" en 
, ,y" . Automaatzegels gedrukt 
In rollen en gedrukt in vel len; 
bij jaargang 1965 herdruk 
, ,WlPA-blok" en bij jaargang 
1968 herdruk , , IFA-blok" 
inbegrepen, 1969 herdruk blok 
, ,Opera" en bij jaargang 1957 
Mi. nr. 1038 geel, grijs en 
wit papier (10, — Sch.). 

IMPORT EN EXPORT van postzegels, munten en verzamelaars-

benodigdheden, kunstvoorwerpen en antiquiteiten. 
Adres: RINGSMUTH, Postfach 154, A-1100 Wien, Oostenrijk. 



VORSTENDOM LIECHTENSTEIN 

töolfrom uon 6rcl)enbacb 

• « • • • • 

Furistmtttm riccbtcnstcin 

Het nieuwtjes
abonnement 
geeft U de zekerheid alle uitgaven 
van het Vorstendom Liechtenstein 
tegen de nominale waarde te zullen 
ontvangen. 
Jaartotaal 1970 Zw. Fr. 11,10 
Toezending geschiedt franco. 

Uitgave 27 aug. 7 0 
Minnezangers 

% 'n 4'' 

^*\fram pon tlftirftboch 

furstfntum fifdiEïnsum 

Zendt U mij s.v.p. gratis de uitvoerige documentatie 'Briefmarkensammein leicht 
gemacht' (in blokletters s.v.p.) 

Naam Voornamen 

Straat 

Plaats 

Uitknippen en inzenden aan de Postwertzeichenstelle der Fürstlichen Regierung, 
9490 VADUZ/Liechtenstein 



\ 1 BESSER 
VERKAUFEN 
DURCH 

m 
AUKTIONEN 

^ 

\ \ 

dat is de t i tel van een kleine brochure 
die wij klaar hebben liggen voor ieder
een die postzegels verkopen wil . U kunt 
daaruit alles te weten komen wat U over 
verkoop van postzegels via een veiling 
moet weten, en ook onze voordelige vei-
lingsvoorwaarden. Onze provisie be
draagt tot Zw.Fr. 500,— 10% en daar
boven 5%. 

De eerstvolgende veiling is 
in november, de inzendter
mijn loopt tot einde augus
tus. 

METROPOL 
Briefmarkenhandels- und Auktions AG 

'Pfirsichstrasse 10 - CH 8042 ZUERICH 

88ste Dornhöfer veiling 
op 28 en 29 augustus in het Bundesbahn-hotel bij 
het Hauptbahnhof in Mannheim. 
Meer dan 6000 kavels, Overzee, Europa en Duitse 
Rijk met alle gebieden. Prachtige kavels Oudduitse 
staten. Veel gehele verzamelingen. 
Catalogus met foto's gratis. 
Heinrich Dornhöfer, postzegelveilingen sinds 1952 
D.68 Mannheim (Freudenheim), Andersenstrasse 14, 
Postfach 13, Tel. 0621/795229 

OOK 'S ZOMERS LOONT HET onze prachtige FDC te kopen en postfrisse 
nieuwe uitgaven, West-Europa, UNO. Israel, USA. Voorraad oudere. Uit-
gebr. cirk. gratis tegen . . , antwoordporto. 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE (NVPH-IFSDA) 
Blondeelstraat 36 - Rotterdam-H - Telefoon 20.40.70 - Giro 50.74.07 

9e Dag van de Aero-Philatelie 
^ g g 3-4 OKTOBER 1970, LUCHTHAVEN SCHIPHOL 

** ^^ Luchtposttentoonstelling. 
^ % 

\Ay<^''^ 

Herdenking Eeuwfeest Ballonpost Parijs. 

Speciale enveloppen voor PTT-stempel: 
Klein kabinet- en FDC-formaat. 

Vier blanco covers ƒ 1,—; twee gestempelde covers f 1,50. 

Bestellingen: 
Postgiro 402628 t.n.v. Stichting Tentoonstelling De Vliegende 
Hollander, Rotterdam. 
Gaarne vermelden: Welk formaat en nr. „S9". 
Nadere gegevens: zie juni- en julinummer van dit blad onder: 
,,Agenda Filatelistische Gebeurtenissen" en ,,Luchtpost". 

BELONING 
In de nacht van 4 op 5 juli 1970 werd uit de handelsvoorraad 
van de firma M. A. Manuskowski, Wagenstraat 105 te 's-Graven-
hage een grote en belangrijke hoeveelheid postzegels ontvreemd. 
De zich in stockboekjes, albums en pergamijnzakjes bevindende 
gestempelde en ongestempelde zegels van prima kwaliteit zijn 

voornamelijk van: 

NEDERLAND 
NEDERLANDS-INDIË 

NIEUW-GUINEA 
ANTILLEN / CURAQAO 

SURINAME 
ISRAËL 

Degene die inlichtingen kan verschaffen leidende tot gehele of 
gedeeltelijke opsporing en terugbezorging ontvangt hiervoor een 

BELONING VAN 10% 

van de waarde der terug te brengen postzegels. 
Inlichtingen telefonisch of schriftelijk aan: 

Expertise Bureau B. KOOPS 
COOLSINGEL 75 TE ROTTERDAM 

Tel. (010) 13 92 31, na 18.00 uur: (010) 12 49 16 of (010) 28 57 84 



B e s t e 
P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r 

Hans Grobe 
3 Hannover 
Theaterstraße 7 

ERBBE 

Het onderzoeken en taxeren van top 
postzegels, stempels en zeldzaam-
heden wordt steeds moeilijker. 
Er zijn te veel charlatans, die ons 
vak onveilig maken. Op de meest 
verschillende plaatsen duiken 
de meest verschillende 
vervalsingen op. 
Uitstekend vakwerk. Maar tegen 
een grondig onderzoek bij Grobe 
zijn ze niet bestand. Ons vergelij
kingsmateriaal is beroemd en dan 
hebben wij nog ruim een dozijn 
uitstekende ogen. Telt U daarbij 
dan nog de ervaring van vanouds 
bekende veilinghouders met 
Europese reputatie op, dan kunt U 
wel gerust zijn. 
De wetenschappelijke bewerking 
van de speciale catalogus voor 
Oud-Duitsland en de uitgave van 
de meest verschillende 
philatelistische werken zijn meer 
dan genoeg bewijzen voor de 
eminente vakkundigheid van 
de Firma Grobe. 
Uw inzendingen zijn dus bij ons in 
de allerbeste handen. 

Hoogachtend Hans en Jürgen Grobe 

P.S Onze 148ste veiling, de 
derde in dit jubileumjaar 
heeft plaats van 
26 t /m 30 oktober 1970 



197ste Köhlerveiiing, 1519 september 1970 
Wilt u uw verzameling verkopen? 
Wilt u duurdere zegels door bemiddeling van een capabele 
veiling te gelde maken? 
Dan zijn wij de juiste partner voor u want wij zijn al zestig jaar 
in het internationale veilingbedrijf betrokken. 
Wij bieden u gunstige condities (10% provisie, bij kavels onder 
de DM 500,— 15%), hoge veilingopbrengsten, vlekkeloze af
wikkeling, en desgewenst voorschot tot elk bedrag. 
De inzending voor de 197ste veiling sluit begin augustus 1970. 

HEINRICH KÖHLER ĝ  1913 

ÉütÉieÉen JVatioiialVereiDefi 
M.Jyjy^' 

^ ■ ■ 

ij'r,^/'-,,^^^; -ifJé 

Ältestes BriefmarkenAuktionshaus Deutscfilands^ 

Een kavel uit de 197ste veiling: 
Saksen nr. 1, luxe paar op courantenwikkel 

D62 WIESBADEN, ABT. 33, BAHNHOFSTR. 63 
POSTFACH 243, TEL. (612.1) 3 93 81 / 82 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J. V. d. Berge, Nieuwstraat 66, Apeldoorn. Telefoon 1 62 81 of 3 10 ^ 
Aanbieding zegels Z.Amerika f ganzsachen 1920, USA, Belg. 4
Lux., France, Zwitserl., Dtsl., Scandinavië, Rusl., geh. Balkan, Eng. 
Kol., dan wel in Xruil, vorm uwer doubletten/coll.: Oudere soorten 
munten, brieven 18001900, of br./krt. welke met port belast zijn. 
Vlieg br., alswel oudere ansichtkaarten Nederland. 

N I E U W E Y V E R T 1971 
ALLES FRANCO 
Uw oude Yvert wordt voor goede 
prijs In betaling genomen. 

POSTZEGELHANDEL G. v. d. EYNDE EN ZOON 
Arubadreef 9  Utrecht  Telefoon 2 72 30  Giro 498361 

Frankrijk en Europa f 26,50 
Overzee f 23,— 
Compleet, 3 delen ƒ49,50 

POSTZEGEL/MUNTENBOUTIQUE „ARIADNE" 
Rozenboomsteeg 10, Amsterdam, telefoon 23 36 94 (bij Spui/ 
Kalverstraat, met parkeerplaats) 
GROTE STOCK: Frankrijk-Rusland-Nederland. Verzorging van 
uw manco's, nieuwtjes etc. Albums, catalogussen, ook voor 
munten. Ruime sortering munten. 
Bij ons zijn vele koopjes (kavels) verkrijgbaar. 
In onze boutique ook exclusieve geschenkenafdeling. 

SHEE POSTERIS ALBUMS ^deirrr^SÏ^^Le"'' "" 
POSTFRI5SE V O O R D R U K A L B U M S . . N E D E R L A N D " 
Bestelnr. Inhoud Aantal bladen Prijs 
108 Nederland 1852-19U 33 27,90 
109 Nederland 1945-1960 22 19,40 
110 Nederland vanaf 1961 19 16,85 
110 Z D Nederland samenhangende zegels 3 2,70 
110 ABC Nederland Amphilex vellen 3 2,70 
173-176 Ned. Ant. - Suriname 1965-1968 15 U,15 

Bijpassende ringband om de inhoud in te plaatsen: 
704 Luxe uitvoering in gewatteerd plastic, leverbaar in de volgende kleuren: 

wijnrood, helderrood, donkerblauw, zwart en donkergroen 15,40 
704 PL Lichtbruin gewatteerd plastic ,,Luxe" 19,80 
807 Skai Bordeauxrood-808tabak-609beschuit-805donkerblauw-806groen 21,50 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 704 en 704 PL 7,90 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 805, 806, 807, 808, 809 8,80 
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) U 35 80 - Giro 66U78 

SAFE FA12-LOS-ALBUM. Goed en goedkoop. Vraagt onze 
maandelijkse aanbieding met nieuwe SAFE prijsli jst, blad
monster en Amphilex-souvenir. Nieuwe uitgiften tegen dag
prijzen. 
LUDEKER - LEEUWENSTRAAT 2A - HILVERSUM 

MAXIMUMKAARTEN - GELEGENHEIDSSTEMPELS 
De ontwerpster der postzegels, Marte Röling, vervaardigde, uit
sluitend voor Post en Zegel een prachtige kaart. Prijs: ƒ3,60 
(3 kaarten). SUR.: V.N. (2 krt.): ƒ3,25; 50 jr. Luchtp. (3 krt.): 
ƒ4,25. ANT.: S & C Zorg '70 (op 2 krt.): ƒ4,50. 
BESTEL ALS REGEL, BIJ POST EN ZEGEL 
NIEUW ADRES: H. BROERTJESWEG 24, DEN HELDER 

ADVERTEERDERS 
Wilt u s.v.p. rekening houden met de 
volgende sluitingsdata: 

septembernr. sluiting inzending tekst 26 augustus 
oktobernr. ,, ,, ,, 23 september 
novembernr. ,, ,, ,, 21 oktober 
decembernr. ,, ,, ,, 25 november 

Bij voorbaat onze dank 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

12 SEPTEMBER 
Openen w/ij het nieuwe veilingseizoen met onze 18e 
veiling .. . 
Deze veiling bevat weer zeer veel materiaal, voor 
eick wat wils . . . 
Ook u kan nog inzenden voor deze, en komende 
veilingen, lage veilingkosten 1272% en vlotte afwik
keling . Onze 19e veiling is in de maand november. 
Wij zijn geen grote veiling, echter'wel een goede . . . 
Gegadigden voor aankoop resp. verkoop van hun 
collecties staan wij gaarne bij met advies en voor
lichting . .. Onze catalogi gratis te verkrijgen . .. 
Postzegerveiling "Twenthia" 
POSTBUS 177 - ALMELO - TELEFOON (05490) 1 64 17 
Lid I.B.V., N.V.P.H. en A.P.H.V. 



LeuiMturm 
Albums 

\ Leuchtturm Seruca-Falzlos-Albums (met 

1 Nederland vanaf 1852 tot heden 

1 vanaf 1945 tot heden 

1 Israël met TAB compleet 

1 Vaticaan met kerkeli jke Staat compleet 

1 Europa-Unie vanaf 1956 tot heden 

1 Verenigde-Naties vanaf 1951 tot heden 

België vanaf 1849 tot 1944 

vanaf 1945 tot 1959 

vanaf 1960 tot heden 

Frankrijk vanaf 1849 tot 1944 

1 vanaf 1945 tot heden 

Spanje vanaf 1850 tot 1939 

vanaf 1936 tot 1950 

vanaf 1950 tot heden 

Hawid-stroken) 

nr 312 SF 

nr 0312 SF 

nr 787 TABSF 

nr 313 SF 

nr 371 SF 

nr 552 SF 

nr 314 1 SF 

nr 314 II SF 

nr 314 III SF 

nr 315 SF 

nr 0315 SF 

nr E - 308 1 SF 

nr 0308 II SF 

nr 0308 III SF 

o a 

ƒ 133.50 

f 92.50 

ƒ134.50 

f 92.50 

f 7 6 . -

f 55.— 

ƒ 1 3 1 . — 

ƒ 98.— 

ƒ 9 6 , -

ƒ 9 6 , -

ƒ126,50 

ƒ130,— 

ƒ 68,50 

ƒ112,50 

1 ALLEEN BLADINHOUDEN 

1 Ned. Antillen vanaf 1949 tot heden 

1 Suriname vanaf 1945 tot heden 

nr 12 NA SF 

nr 12 SU SF 

ƒ 24,50 

ƒ 4 3 , -

VERKRIJGBAAR BIJ UW HANDELAAR 

Importeur Postzegelgroothandel 

Parnassusweg 24 huis 
Amsterdam 9 

Telefoon 792640 

4S*-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 

■ ■ 

** 
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.— 

30,— 
4,50 

32.50 
2.75 
6,— 

10,— 
25.— 
7,50 

27,50 
10,— 
10,— 
5,— 

Levering op volgorde, 
D i t IS s lechts 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,— 
*.75 

40.— 
4.50 
«,— 

12.— 
5,50 
3.25 
1.75 
4,50 
8.— 
4,— 
2,50 
4,20 
3.— 
9.— 
2,25 
2,75 
*.75 
3,40 
8.25 
7,50 
3,40 

15.— 
4.— 
6,75 

12,— 
3,— 

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

%* 
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 

postfris, °° is gebruikt 
p uit onze zeer grote voorraad Frankrijk, 

. . . . 1849heden 

POSTZEGELHANDEL „VIKING' 
Boddenstraat 55 A l m e l o  t e 

giro 119.88.62 

.(05490)16417 

oo 1 

*.— 
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 ,  1 
0,85 

25.— 
4,80 
1.25 
5 . 
4,— 

22,— 
20,— 
^•— 

12,50 
4,— 

zend 1 

18. PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op papier 

2 .  PER KILO 
betalen wiJ voor uitgezochte ki lo 's Nederland 

Ook buitenlands kilowaar steeds te koop gevraagd 
leder kwantum — snelle afwikkeling (geen zendingen onder ƒ50. — ) 
Tevens te koop gevraagd complete series Nederland, al leen in engros-
hoeveelheden 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

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

DOUBLE SAFE 
De Double Safe insteekboeken zijn verkrijgbaar in vier verschil
lende kleuren Zeer smaakvolle band in tweekleurendruk Stevig 
gebonden in afwasbare band Tussen iedere twee pagina's een 
pergamijnen schutvel Elf stroken pergamijn per pagina Midden-
en zijstroken beschrijfbaar, het geschrevene is uitwisbaar Hout-
vrij wit karton 
Nummer Afmeting Inhoud Prijs 
208 30x21 cm 16pag ƒ 6,95 HET insteekboek 
216* 30x21 cm 32 pag ƒ11,40 voor de gevorderde 
224* 30x21 cm 48 pag ƒ18.65 en top-verzamelaar 
* Dit album is gebonden met ronde rug en kan uitstekend als groot voor-
raadinsteekboek dienst doen Leverbaar na 15 sept Octrooi is verleend 

CEYLONLAAN 11 
TEL. (030) 880834 
UTRECHT 
POSTGIRO 352003 

ALBUM- EN STOCKBOEKENFABRIEK ,NEERLANDIA' 



ZICHT-
ZENDINGEN 
EUROPA 
NEDERLAND en O R zowel gebruikt als ongebruikt uitgebreid 
opgenomen, BELGIË zeer uitgebreid aanwezig, speciaal het 
klassieke gedeelte hoofdzakelijk gebruikt goed aanwezig, het 
moderne (na 1900) zowel gebruikt als ongebruikt compleet op
genomen, LUXEMBURG gebruikt en ongebruikt vanaf nr 1 (incl 
DIENST) zeer uitgebreid aanwezig met alle topstukken en vele 
variëteiten, FRANKRIJK praktisch COMPLEET opgenomen, vóór 
1900 hoofdzakelijk gebruikt, met vele variëteiten (incl taxe etc), 
ongebruikt voor 1900 redelijk aanwezig, na 1900 ongebruikt 
nagenoeg compleet opgenomen, gebruikt ten dele aanwezig, 
DUITSLAND, zowel gebruikt als ongebruikt zeer goed aan
wezig, idem na 1945 en 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 
voor 1945 hoofdzakelijk gebruikt, na 1945 nagenoeg alleen on
gebruikt, RUSLAND, speciaal het klassieke gedeelte ZEER uit
gebreid aanwezig, met zeer veel variaties, zowel gebruikt als 
ongebruikt, modern gebruikt en ongebruikt met nagenoeg alle 
topseries en zegels inclusief LUCHTPOST, RUSSISCHE GE
BIEDEN zeer uitgebreid opgenomen, variërend van een enkel 
zegel tot veldelen met alle variaties die bekend zijn, hoofdz 
ongebruikt MONACO zowel gebruikt hoofdz klassiek, en onge
bruikt na 1920 inclusief luchtpost, ITALIË klassiek gebruikt en 
ongebruikt, modern nagenoeg alleen ongebruikt, inclusief L-P, 
OUD-ITALIAANSE STATEN zeer uitgebreid aanwezig wo ZEER 
ZELDZAAM materiaal, GRIEKENLAND, klassiek uitgebreid op
genomen, hoofdz gebruikt, modern hoofdz ongebruikt, SAN-
MARINO uitgebreid opgenomen zowel gebr als ongebr, POR
TUGAL vooral het klassieke gedeelte uitgebreid opgenomen, 
hoofdz gebr, rest ongebr opgenomen SPANJE buitengewoon 
mooi en zeer uitgebreid opgenomen, het klassieke gedeelte 
zowel GEBRUIKT als ONGEBRUIKT zeer goed aanwezig, modern 
met alle topseries incl LUCHTPOST hoofdz ongebr opgeno
men met genoemde landen van EUROPA zoals 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,— 5%, f50,— 10%, ƒ 100,— 15%, ƒ1000,— 20% 

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

Oud-verzamelaar biedt uit 
L A N D & 
Neder land 
N r 
58 
59 
60 
66 
82/83 
90A 
91A 
93A 
94A 
92 B 
93B 
118 
119 
120 
140 
168 
179 
181A 
191B 
201 
202 
209 
210 
232 
234 
235 
240/43 
266 
256 
287/88 
296/99 
313/17 
344 
345 
346 
350/55 
374/78 
391a 
402/03 
460/68 
487/89 
530 
543 
552 
556 
593 
592/95 
583/87 
602/06 

O.G. 

1,20 
1.40 
3,25 

3 1 , — 
6,— 
0,30 
0,40 
3.15 
2,65 
0,50 
3,— 
4.— 
1,80 
2.— 
6.25 
2.25 
1,80 
3.50 

13.— 
2.20 
5.60 
2.— 
2,— 
2.— 
3.— 

1 1 , — 
26.— 
6.50 
9.— 
6,35 

10,— 
6,— 
3,60 
3.20 
0,80 

15,— 
4,50 
2,50 
4.50 
7.25 

17.50 
11 .— 

2.25 
2,75 
2.— 
8.— 

30.— 
9,50 

10,— 
Bi| bestelling onder f 10,-
zending aan E. Wessing, 

POSTFRIS 
Nr 
641/45 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
682 
774/76 
Blokken van 't 
462 
495/99 
500/03 
513/17 
607/11 
695/99 
720/21 
747/51 
752/56 
786/90 
vel van 10 stuks 
886/888 

zijn collectie NEDER-
aan: 

11,50 
5.60 
5,75 
5,25 
6.50 

15.— 
2.10 

30,— 
8,50 

13,50 
20,— 
27.50 
18.50 

2,80 
21.— 
17.50 
15.— 

52.50 
met Ie dag stempel 
747/51 
Rol tanding 
24 (paar) 
6 
22 
23 
59 + 63 (paar) 
75 
Luchtpost 3 
N e d e r l . Indie 
4G 
17A 
22 
52 
82 
83 
85 
93 
95 
81. 83. 84f 
118 
120 
122 
123 
126 
141 
145 
146 
147 

22.50 

4.— 
1.75 
0.85 
1 ,— 
1,50 
4.50 

10.— 

3,75 
1,60 
4,— 
1.30 
0,30 
1,25 
0.45 
4.— 
6.75 
2.75 
4.25 
1 , — 
7.— 
0.85 
1.20 
3,75 
2.— 
4.— 
6,— 

— wordt porto-kosten m reker 
Kubensstraat 49. A msterdam. 

Nr 
172/75 
182/85 
180 
181 
195/204 
209 
210 
216 
253/59 
279 
284D 
285C 
286D 
309/16 
359 
383/88 
Luchtpost 
1/5 
6/10 
13 
14/16 
17 
Por t 
29 
34 
36 
38 
Curasao 
141/47 
148 
149/51 
244 

Sur iname 
6C 
6C 7.— Blok 
18 
19 
22 
43 
43 23,50 Blok 
196 
172 A 
174A 
197 
197 21,50 Blok 
213b 
317/20 
Luchtpost 
24/26 

ing gebracht Vraag 
Tel (020) 798624 

20.— 
14,50 

1 . — 
1,85 

13,25 
6.75 

11,75 
1,85 

22,— 
1,85 
1,85 
2,65 

15,— 
5,50 
7,50 

28.— 

13.— 
16.— 
14,75 
35,— 

5.— 

2,60 
5.— 
1,50 
2,25 

12,50 
2,75 

16,— 
1 10 

1.65 
van 4 
1.65 
2,50 
2.25 
5.75 

van 4 
8.50 
1,85 
3,50 
5,25 

van 4 
3.50 
6.— 

42.50 
zicht-

^Hawid klemstroken" U weet dat voor elke verzamelaar 

het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels Leverbaar 
zijn de volgende maten in zwart en wit Pakjes a 25 stroken lengte 21 cm 

Hoogte 16, 20, 21, 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm per pak ƒ 2.50 
Hoogte 36 39, 40, 41, 44, 48, 49, 52 en 55 mm per pak f 3,50 
Pakjes a 10 stroken, twee zijden dicht 210x66, 210x86, 
130x85, 148x105 en 160x120 mm per pak ƒ2,50 
Pakje a 7 stroken, twee zijden dicht 210x170 mm per pak ƒ3,50 
Hawid klemstrokensnijder ƒ 2,75, Hawid Simplex hefboomsnij-
apparaat ƒ16,50 tube lijm ƒ 0,50 
BIJ bestell ing vermelden zwart of wit Dit is slechts een greep uit onze 
voorraad klemstroken, vraag onze complete prijsli jst 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden zonder verplichting tot kopen 
BIJ een bestell ing boven ƒ 10 — worden u de klemstroken portvry toege
zonden 5 % korting bij een aankoop boven f 10,— en 10% korting bij een 
aankoop boven ƒ25,— 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRI6T 
Zwarte Hondstraat l /Blaak - Rotterdam-1 Tel (010)1435 80 - Giro 661478 

JAC ENGELKAMP BIEDT AAN 
SURINAME ONGEBRUIKT ZONDER PLAKKER 
Nrs 127-129 ƒ5,—, 183-186 ƒ10,—, 190-193 ƒ9,—, 194 ƒ17,50, 
202-205 ƒ37,—, 206-209 ƒ5,—, 210-213 ƒ2,50, 214-219 ƒ12,—, 
220-228 ƒ10,—, 247-248 vigp 29-30 ƒ9,50, 276-277 ƒ7,70, 
278-279 ƒ 8,—, 280-283 ƒ 40,—, 285-294 ƒ 26,—, 295-296 ƒ 6,60, 
297-307 ƒ8,50, 308 ƒ20,—, 312-315 ƒ16,50, 317-320 ƒ6,—, 321-
322 ƒ 6,50, 324-325 ƒ 1,50, 326-329 ƒ 3,80, 335 ƒ 2,80, 336-339 
ƒ5,—, 340-344 ƒ10,—, 345-348 ƒ3,70, 349-353 ƒ6,30, 361-370 
ƒ10,—, 371-375 ƒ3,60, 379-383 ƒ4,—, 384-389 ƒ2,90, 390-393 
ƒ1,90, 394-397 ƒ1 70, 398-402 ƒ3,90, 403 ƒ3,60, 405-409 ƒ3,30 
410-413 ƒ190, 414-418 ƒ3,40, 431-435 ƒ3,20, 436-438 ƒ3,— 
453-457 ƒ3,20, 462-467 ƒ3,90, 470-474 ƒ2,80, vIgp nrs 15 
ƒ3 50, 16 ƒ11,—, 17 ƒ15,—, 19 ƒ55,—, 24-26 ƒ35,—, 27-28 
ƒ 4 50 port 36-46 ƒ 75 — 
JAC ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Giro 312696 - Telefoon 23 09 98 



KLEINE ANNONCES 
De redac t ie k a n geen v e r a n t w o o r 
deli jkheid n e m e n voor de bonafidi-
te i t der onders t aande adressen . 

Prijs der annonces ƒ 0,85 pe r m m 
exclusief i'le BTW. 

A A N G E B O D E N 
Te koop aangeboden geheel of ge
deel tel i jk: spor tpos tzege lverzame-
ling tot 1962. To taa lwaa rde ongev. 
10 duizend NFR. Belangs te l lenden 
k u n n e n contac t opnemen m e t Post , 
O leande r s t r aa t 172, Maassluis . Tel. 
(01899) 84 95, kan too ru ren (070) 
63 39 27. 

Nieuwt jes en be te re series van 
Va t ikaan . M. J . Bijvoets, Schie-
b roekse laan 49b, Ro t t e rdam-I I . Tel 
(010) 24 23 27. 

A angeboden : Ned. en O.G. Mooie 
kwal i te i t . Cat. waa rde f 8000,—. 
Geb ru ik t en ongebru ik t m e t p lak
ker . Vaste prijs ƒ 2975,—. Telefoon 
(01858) 31 01 - 26 25. 

Pa r t i cu l i e r ve rkoop t per zegel zijn 
nagenoeg complete geb ru ik t e ve r 
zamel ingen België, F rankr i jk , I t a 
lië, L u x e m b u r g en V.N. ä f 0,35 
pe r Yv fr. 1970 en V S. a ƒ 0,30 
pe r Yv. fr. 1970 S.v.p. geen bes te l 
l ingen onder ƒ 40,— Brieven onder 
nr . PH-889 aan Boom-Ruygrok 
N.V., Haar lem. 

Rondzendingen . B e p e r k t voor rad ig , 
reeds gelopen rondzendboekjes v. 
d. k le inere vereniging, c lub, pe r 
soneelsvereniging, e d. Ook kle ine 
aanta l len n ieuwe boekjes . Pos tbus 
75, Naaldwijk. 

Israël , postfr., fuU-tab, billijke 
prijzen. Vraag prijslijst. P. Nieu
welink, Veenbess t raa t 768, Soest. 

Opru iming doub le t t en : D e n e m a r 
ken , nrs . 2, 10, 28, 29, 26A 40 46. 
47 148 190/192 Lp. 6/10. F in l and : 
n r s . 15, 17, 14a, 17a, 20, 25 36/43, 
45 46. Comple te series vanaf 1929 
Z w e d e n : 6 9, 10, 11, 12, 15, 22, 30 
40 50 112/121 166, 168, 223. Ongebr . 
m. pi. 235/246 en 235a/237a, 249/253, 
112/121 195/204, 206/210, 224/227 229. 
234. Vele a n d e r e n u m m e r s ' Prijs 
Yv. fr. = 35 cent . Even t rui len 
voor pos t s tukken F'inland tot 1918 
Bestel l ingen vanaf ƒ 25 —. A. J. 
Boerman, Dahliastr . 156, Enschede . 

200 Ned., uitsl . grootf. kind. , we l -
dad., e.d.; lO'/o hoge w a a r d e n , 
a ƒ 10,—. P . Nieuwel ink , Veenbes
s t r a a t 768, Soest. Giro 438590. 

A a n g e b o d e n : be t e r e Nede r l andse 
ser ies , postfris, billijke prijs. C. 
Wil lemsen, Lou Jansenp le in 43-III, 
Amste rdam-W. , tel . (020) 11 05 26. 

Aus t ra l i ë 1966. 75 c, 1 $, 2 $, 4 $ 
m e t o p d r u k , ,Spec imen" - / 19,50. 
Aanb ied ingen uit j u n m u m m e r nog 
voor rad ig . Gevraagd Sh, £, ï en 
Rupeewaarde j i Eng. ko lomen E. 
Exel , J a c . V. Looys t raa t 4, Voor
burg . 

Ruil- (koop- en verkoop) dag in 
Zwolle in s amenw m e t Phi la te l ica 
Zwol le op 19 Sept., 24 okt. , 21 nov., 
19 dec , 23 jan. , 20 febr., 20 mr t . 
van 13.30 - 17.00 u u r m Hotel Wien-
tjes, S ta t ionsweg In l i ch t ingen : 
Ruusbroecs t r . 29, Zwolle. Tel . 32647. 

Hongar i je . Wij leveren u alles, zo
wel oud, n ieuw, 1 p en gebieden , 
ook b lokken . P r i m a kwal i te i t . 
N i e u w t j e s - a b o n n e m e n t mogelijk. 
Ui tgebre ide prijslijst gra t i s . Uit 
gro te voor raad comple te ren wij u w 
(motief) ve rzamel ing Opdrach t en 
s.v.p. aan I P .S. Sas senhe ims t r aa t 
61 - Amsterdam-17 Telefoon. (020) 
15 53 04, 

Engelse Ko lon iënverzamelaa r s . In
dien u nog geen inzage heb t ge
n o m e n van onze z ichtzendingen 
Engelse Kolomen (merendee l k las 
siek), dan heeft u misschien toch 
iets gemist . Maar u k u n t deze 
alsnog aanv ragen . B. de Blieck, 
M u n n i k e n w e g 52, ' t Harde . 

L u c i f e r s m e r k e n : 500 versch . We
reld ƒ 5,—; 200 versch . Ts jecho-
slowakije ƒ 2,—. S i g a r e n b a n d e n : 
comple t e serie gro te b a n d e n fa
b r i ek Bladel m e t vors ten en s t aa t s 
hoofden, 15 St. ƒ 2,50. Toezending 
na on tvangs t op postgiro 130203, 
t .n.v. B. Woudst ra , Ams te lkade 
116', A m s t e r d a m - Z . 

Verzamel ing Nede r l and en O.G. 
(kan even tuee l ook afzonderl i jk) , 
c a t . -waa rde plm ƒ 5000,— voor 
ƒ 2750,—. H. Makkinga , Hessenweg 
45, H a r d e n b e r g . 

Verzame laa r b iedt a a n : compl . 
verz . gehele were ld w.o. Ned en 
O.G., veel postfris in ca. 10 s tock-
boeken . Inzage na tel a fspraak , 
tel . 111169 (Amste rdam) . Verkoop 
bij v o o r k e u r aan ve rzamelaa r . 

RUIMTEVAART 
Bent u geïnteresseerd in de astro-filatelie' Vraagt u dan eens 
kosteloos en geheel vrijblijvend een exemplaar aan van mijn 
regelmatig verschijnend informatieblad 
Hierin vindt u vele wetenswaardigheden voor de ruimtevaart-
verzamelaar, alsmede diverse aanbiedingen in postfrisse zegels, 
fdc, startbrieven en andere covers tegen wel zeer aantrekkelijke 
prijzen en voorwaarden 
W. M. HOEKSTRA - LANGESTRAAT 71 - WINSCHOTEN 

5e SCHRIFTELIJKE 
VEILING 

Sluitingscdatum begin september 1970 
Vraagt thans nog de gratis catalogus van (deze 
veiling aan, welke weer een groot aantal kavels 
Scan(dinavie, West-Europa, Engeland en koloniën 
etc. bevat. Ook Ne(derlan(d en O.G. zeer mooi aan
wezig. 
Bezichtiging na telefonische afspraak aan huis. 
Let op ons nieuwe acires: 

C. O P S C H O L T E N S 
Burg. Doornlaan 18, Zwijndrecht, tel. (01850) 5 23 59 

Verzamelaa r b ied t a a n : Ned. en 
O.G. voor 50-65 «/o NVPH. A n d e r e 
l a n d e n . 25-35 et per Yv.-frank. Ook 
k lass ieke zegels. R. R. Stel . Ing. 
Emef lecht 5, Bee t s t e r zwaag 

Pos tzege lverkoop weg. gev. leef
tijd van Engeland , Oostenri jk, I s 
rael m. t ab , Hong-Kong , India , 
N'w -Brunswi jk en Nw. -Found land , 
losse zegels, ser ies en mancol i js ten 
aan tel . (05100) 4 81 26. M. J a a s m a , 
De Bird 13-5, L e e u w a r d e n . 

G E V R A A G D 
G evr aagd : proef postzegelboekjes 
ui tgeg. R o t t e r d a m '62 en boekje 
626. Even tuee l ru i l en a n d e r e boek
jes . O. D. S u u r e n b r o e k , Gezichts
laan 3, Doorn. 

De Ensch. Phi l . Ver. (400 leden) 
v r a a g t voor he t rondzendseizoen 
1970/71, goede, n ie t gelopen, boek
jes N.O.G., Wes t -Europa , Eng. kol. 
(s.v.p. geen massawaa r ) . Ver .prov. 
10"/». Zend ingen aan Dir. Rondzend-
dienst , W. Ri jbber tss t r . 48, Ensche
de. 

Ru i lpa r tne r gezocht in België, voor 
ru i l ing Be lg ie -Neder land . P . J. de 
Penn ing , Zuid A c h t e r w e g 2, Som-
melsdijk (Ned ) 

C o n c e n t r a t i e k a m p p o s t gevraagd , 
zowel b r i even als enve loppen van 
en n a a r c o n c e n t r a t i e k a m p e n . Om
schri jving en prijs aan E n k Van-
derpol l , Pos tbus 10 te Veldhoven. 

USA special is t v r a a g t g ro te re pa r 
ti jen zegels, liefst oud voor he t 
u i t zoeken van k l eu ren , t ypen etc 
Ook voorafst . . Revenue en enve 
loppen Sehr . a anb . aan R. L. 
Schi lpzand, I r ene l aan 19, De K a a g 
(Dorp). 

Alle soor ten bunde l s , massawaa r , 
k i logoed door A. v. d. Heijden, 
Henge lo laan 1196, Den Haag. Tel. 
67 08 75. 

G ev r aagd : zegels, b r ieven , k a a r t e n 
e.d. m e t s tempel Bodegraven of 
pun t s t empe l 154. Aanbied ingen 
a a n ' T. E. de Jong , Gravens t i en 37, 
Bodegraven . 

Gevr . ; alle s t u k k e n be t re f fende 
Expedi t i e S t e r r e n g e b e r g t e 1959 
Ned. N ieuw-Gu inea . F Hugen-
holtz, Ar i s to te l e s s t r aa t 859, Apel
doorn . 

Te koop gevr . : verz , N e d , Zwit -
serl. , Va t icaan , Is raël , ook ges tem
pelde ser ies van Ned. van vóór 
1940. Henge lo laan 1033, Den Haag. 

Dame m. ref. v. b e t r o u w b . h . zoekt 
t h u i s w e r k . Arnodreef 70. U t rech t . 

DIVERSEN 
Specia le m u n t e n r u i l b e u r s K r a s n a -
po l sky -Ams te rdam, zondag 30 aug . 
1970 van 11 tot 17 u u r . Tel. inl . (020) 
26 70 07 - 16 73 32. 

Skand inav ië . Voor catalogi 1971 
(AFA, Facit , Norgeska t a logen , 
Norma, Sv.F.F.), l i t e r a t u u r en fi-
la te l is t isch n i e u w s : S c a n d i n a v i a n 
In t e rna t i ona l Ph i la te ly , Pos tbus 
8042, Ro t t e rdam. Vraag p r o e f n u m 
mer . 

Verzamel t u V N . en/of V.E.7? 
Ja? W o r d t dan l id van de gespec 
Verenig ing op dit gebied. S e c r e t a 
r i aa t : C. Spoe lman, I r i s s t r aa t 18, 
R i d d e r k e r k . Tel (01804) 47 55. 

BUITENLAND 

K a r t o n n e n doos m e t c i rca 10.000 
onafgeweek te zegels v a n ove rzee , 
onui tgezoeht , r e m b o u r s , D.M. 20,—. 
H. Schmidt , D 4816 Sennes t ad t , 
T a n n e n w e g 19a. Dui t se B o n d s r e p u 
bl iek. 

Modern Rhodes ië . Oude en n i e u w e 
u i tgaven . Losse zegels, se r ies , 
b lokken m e t p laa t - en e t s i n g n u m -
mers . Ook ee r s t edagbr . Schrijf 
a a n : The S t a m p Ambassador , P .O. 
Box A 136, Avondale , Sa l i sbu ry , 
Rhodes ia . 

J a p a n , postzegels, 150 versch i l l . 
ƒ 5,—; 50 he rdenk ingszege l s f 5,—; 
100 herd , ƒ 10,—. Prijslijst g ra t i s . 
Yn. K a n a g a w a 664 I t ami , Box 36, 
J a p a n ((APHV). 

A angeboden : Bonds repub l i ek , B e r 
lijn, D.D.R., Saar , D e n e m a r k e n en 
I ta l ië , postfris en ges t empe ld . 
G ev r aagd : Neder l and , ge l egen-
heids- , zomer- en k inderzege ls in 
comple te ser ies . Ook rui l n a a r 
mancoli js t . An twoord o m g a a n d . 
H Adlunger , D.65, Mainz, H a t t e n -
bergss t rasse 2-4. 

De sluitingsdatum 
voor het 

septembernummer 
is gesteld op: 
26 augustus 1970 

1^^ ■ n 

SPÉCIALITÉS 
I. F. D. C. S, 

Onze eigen FDC s, beperkt leverbaar Kmd 1954 ƒ 12,50; Kind 
1955 ƒ 11,25, Europa 1956 ƒ10,—; 1957 De Ruyter ƒ5,—; Kind 
1957 ƒ10,—. Kind 1959 ƒ6,—. Kind 1961 ƒ5,—; Europa 1957 
ƒ5,—, Zomer 1959 met NVPH stempel (uit USA teruggekocht) 
zeer uniek ƒ 25,— Zie vorige advertenties 

INTERNATIONAL FIRST DAY COVER SERVICE 
BOX 143, HILVERSUM 
Levering na vooruitbetaling op onze giro 534000 

VOOR WEDERVERKOPERS 
Series en zegels Ned en O G. en Indonesia. Ook samenstellingen 
Ook zeer vele series en samenstellingen buitenland 

VRAAGT GRATIS NIEUWE LIJST 
Postzegelhandel G v.d. Eynde en Zoon, Arubadreef 9 UTRECHT, tel. 27230 

Reeds 30 jaar uw vertrouwde adres. 



FALZ 
LOJ-

ALBUM 

LINDNER 
ALBUMS 

Het maatpak voor Uw 
postzegelverzameling 
• Het album voor POSTFRIS verzamelen. 
• Het meest uitgebreide uitgifteprogramma. 
• Per blad leverbaar (opbouwalbum). 
• Bij gebruik gegarandeerd platliggend. 
Banden leverbaar in plastic, skai en leder; resp. 
ƒ 15,—, ƒ 19,25 en ƒ30,—. Leverbaar in zes kleuren. 
Voor de MOTIEFVERZAMELAAR onze OMNIA-
insteekbladen è ƒ 1,70. Leverbaar in zwart en wit. 
Al onze artikelen zijn uit voorraad leverbaar. 
Oriënteert u zich eens bij uw handelaar. 
De supplementen van 1969 verschijnen medio juni 
1970. 

J. A. Lemstra^ Philatelie 
Du Perronlaan 44 - Uithoorn - Telefoon (02975) 3422 

WIJ RUIMEN OP 
want onze voorraad is zo enorm groot, dat wi | een gedeelte fiiervan gaan liquideren 
Let opdeze en volgende aanbiedingen, alles eerste kwaliteit en duidelijkomschreven, 
zodat u geen kat m de zak koopt Meer aanbiedingen vindt u in onze regelmatig 
te verschijnen prijscourant „DE POSTZEGELBODE", die u op aanvraag gratis wordt 
toegezonden 

STADSPOSTEN. Wij kunnen ruim 30 
verschillende soorten leveren 
Prijzen vindt u in onze prijscourant. 

N E D E R L A N D 
164»» 
278° 
428/42** 
487/89** 
518/33** 
550/55** 
556/60** 
578/81 **/' 
592/95** 
641/45** 
671/75** 
Lp. 12/13* 225.— 
P. 82** 6,— 

72,50 
3.50 
5.— 

20,— 
87,50 
14.75 
26,50 
10,75 
31,50 
12,75 
17,50 

D 9/15° 35.— 

S U R I N A M E 
Lp. 1/7** 12,50 
Lp 24/26** 50,— 

C U R A S A O 
Lp. 4/16 luxe 

kwal.** 35,— 
Lp. 18/25** 
hagelwit 200,— 

Lp. 45/52*» 30,— 
ld." 27.50 

SPECIALE S A M E N S T E L L I N G E N : 
SURINAME 10 versch. fdc's cat. 
29,— voor slechts 18,50 
NED. ANT. 10 versch. fdc's cat. 
31,50 voor slechts 19,75 
INDONESIË 9 versch. fdc's cat. 
17,50 toch maar 5,85 
AFGHANISTAN 50 versch. * • 
(10 leuke motiefseries) 9,75 
DAHOMEY 6 kpl. lux gest se
ries (33 st Yvfrs. 33, 60) 12,50 
ARABISCHE SJEIKDOMMEN, 
fantastische kollektie MOTIEF
ZEGELS, zeer hoge cat. waarde. 
60 series, 418 st gaan weg voor 97,50 
PANAMA 131 stuks (20 kpl. se
ries) lux gest., alleen motief 35,— 

PARAGUAY 137 st. ongest. (25 
series kpl zonder luchtp.) ook 
weer uitsluitend motieven, kos
ten slechts 
RUSLAND 1000 stuks m series 
alle natuurlijk verschillend, Yvfrs. 
met te tellen voor 
RUSLAND jaargang 1967 gest 
129 st. en 5 bloks 
RUSLAND jaargang 1968 gest 
133st en 4 bloks 
S A M E N S T E L L I N G E N en 
KOLLEKTIES, 
leuk om een land of motief te 
Fantastisch ruilmateriaal. En 
GOEDKOPER. 
500 NEDERLAND 
200 NED. INDIË 
300 NED. INDIË 
200 CURACAO 
200 SURINAME 
500 INDONESIË 
600 INDONESIË 
500 PORTUGAL 
300 TURKIJE 
400 ZWEDEN 
500 ZWEDEN 
200 ZWITSERLAND 

19,75 

112,50 

25,— 

22,50 

M O T I E V E N 
300 BLOEMEN 
500 DIEREN 
500 SPORT 
300 RUIMTEVAART 
500 RUIMTEVAART 
300 SCHILDERIJEN 
400 SCHILDERIJEN 

beginnen. 
. . . VEEL 

57.50 
27.50 
57.50 
92,00 
75,— 
29,50 
49,50 
49,50 
11,25 
45,— 
72,50 
29,50 

24,50 
27,50 
27,50 
27,50 
69,50 
37,50 
62,50 

Min. order f 10.—. Levering zolang voorraad strekt. Betaling binnen 8 dg. of voor-
uitbet b.v d m.v bankcheques of girobetaalkaarten - | - f 1,25 porto. 

Postzegeihandel J. G. J. v. d. KIND 
PapestraatlS — 's-Gravenhage — Tel.(070)111911 — Giro 14300 

En laat ook uw devies i i j n : ..ELKE POSTZEGELVRIND KOPE BIJ VAN DER KIND., 

Verzamelingen en partijen 
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 doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen: 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL-
LECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot; er vrordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

Treed tegen een tarief van 5 % ook op als commissionair bij 
verkoop van uw collectie, ook wanneer u toch liever wilt 
laten veilen. Ik zorg dan voor juiste uitkaveling. 

Postzegeihandel 
„ 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 wmkelboeken vol tegen normale 
prijzen. C a 

Nederland en O.G. Gebruikt vri jwel alles aanwezig, zelfs ly^ et 3-gaats rol-
tanding, luchtp Curagao en Suriname Al le weldadigheidsuitgiften voorradig 
West-Europa: o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Ital ië, Vatl-
caan. Zweden, IJsland enz enz Prijzen in het algemeen 50 et per Yvert-
franc, )e pi 1 0 % minder 
Oost-Europa: grote voorraad, vooral Rusland en Hongarije (veel ongetand), 
in het algemeen 40 et p Yvert-franc, behalve nieuwe uitgiften 
Eng. Kol.: 9 wmkelboeken vo l , hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth 
Azl i : alle landen, veel Japan, Yemen enz enz 
Zuld-Amerika: grote stock van al le landen, veel luchtpost. 
Afrika: al le landen, ook de nieuwe staten 
Israël: grote stock, in het algemeen 5 0 % 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 col lectie scheepvaart 

Albums, insteekboeken catalogi loupes in ruime sortering voorradig 
U kunt bij ons rustig zitten postzegelen onder het genot van een heerlijke 
kop koffie of een glaasje frisdrank Mancolijsten worden omgaand, in ieder 
qeval binnen 14 dagen behandeld Donderdaq's gesloten 

J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN N.V. 
Gespecialiseerd in filatelistische risico's; 
particuliere verzamelingen; rondzendverkeer 
van verenigingen - tentoonstellingen. 

E. DU PERRONLAAN 44 - UITHOORN - TELEFOON (02975) 3422 

DER SAMMLER-DIENST het Duitse filatelistische tijdschrift 
• verschijnt eens per 14 dagen Abonnemeivtsprijs: f25,80 per jaar 
• gemiddeld 132 pag per nummer (half jaar ƒ 13 40) proefnr gratis' 
• nieuwtjes met fotopagina's op Advertenties: prijzen op aanvraag 

kunstdrukpapier Woordadvertenties: opschrift-
woorden 60 et, tekstwoorden 25 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland 
FILEKTURA - POSTBUS 54 - KATWIJK AAN ZEE 

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



LONDON STAMP EXCHANGE Ltd. 
5 Buckingham Street - LONDON, W.O. 2 

Bezoekt u de grote Internationale Postzegeltentoonstelling „Philympia 1970" in Londen, 
vergeet dan niet onze stand op de eerste verdieping van het tentoonstellingsgebouw! 

Prijslijst Geiegenheidszegels Groot-Brittannië 

1924 
1925 
1935 
1937 
1940 
1948 
1948 
1948 
1949 
1951 
1953 
1957 
1957 
1958 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 

Brit Empire Exhibition 
Brit Empire Exhibition 
Silver Jubilee 
Coronation 
Penny Post Centenary 
Silver Wedding 
Channel Islands Liberation 
Olympic Games 
U P U 75th Anniversary 
Festival of Britain 
Coronation 
Jubilee Jamboree 
Parliamentary Conference 
Brit Empire Games 
General Letter Off ice Terc 
C E P T (Europa) 
Post Off ice Savings Bank Cent 
C E P T (Europa) 
Commonvi' Parliamentary Conf 
National Productivity Year 
Freedom from Hunger 
Pans Postal Conference 
National Nature Week 
International Lifeboat Conf 
Red Cross Centenary 
Commonw Pacific Cable 
Shakespeare Festival 
Geographical Congress 
Botanical Congress 
Forth Road Bridge 
Winston Churchil l 
700th Anniv of Parliament 
Salvation Army 
Joseph Lister 
Commonw Arts Festival 

serie ongebruikt 
gewoon 

17,50 
52 — 

5,50 
0,45 
6 75 

50,— 
2,50 
2,50 
3 50 
1 75 

17 50 
8 — 
2,75 
6,50 

12,50 
9,— 
5,75 
2,— 
5,50 
6,— 
5,— 
2,— 
2,— 
7,50 
8 — 
5,25 

10,—(5) 
6,75 
7,— 
2 — 
2 — 
3,50(2) 
3,50 
2 — 
2,75 

fosfor 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

27,— 
25,— 

6,— 
5,50 

29,— 
3 1 , — 
16,— 
19,—(4) 
24,— 
25,— 

7,— 
5,— 
3.—(1) 
7,— 
3,50 
5,50 

1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1968 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1968 
1968 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1970 

Battle of Britain 
Post Off ice Tower 
20th Anniv Unit,ed Nations 
1 T U Centenary 
Robert Burns 
Westminster Abbey 
Landscapes 
Wor ld Cup 
Wor ld Cup Winners 
Birds 
Technology 
Battle of Hastings 
Christmas 
E F T A 
Flora 
Paintings 
Sir Francis Chichester 
Discoveries 
Christmas 
Bridges 
Anniversaries 
Paintings 
Christmas 
Ships 
Concorde 
Anniversaries 
Architecture 
Prince of Wales 
Gandhi 
Post Off ice Technology 
Christmas 
Architecture 
General Anniversaries 
Literary Anniversaries 
Brit Commonwealth Games 

serie ongebruikt 
gewoon 

5,— 
1,35 
2,20 
2,75 
2,25 
2,75(2) 
3,— 
1,75 
0,75 
1,50 
2,50 
2,50 
1,25 
1,75 
2,75 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

fosfor 
7,50 
1,50 
3,50 
9,25 
3,50 
2,65(1) 
4 ,— 
2 — 
— 
2 — 
3,— 
3,— 
3,— 
2,— 
2,75 
2,50 
1,35 
3,15 
1,65 
2,85 
2,55 
2,95 
1,65 
2,75 
1,60 
3,20 
2,30 
2 — 
0,95 
2,10 
1,30 
2,10 
3,— 
1,80 
2,10 

Levering tegen bovenstaande prijzen kan slechts gegarandeerd worden tot een maand na verschijnen van deze advertentie en zolang de 
voorraad strekt 

Speciale aanbiedingen 

1913 King George V, 8d ( S G 390, Yvert 149) gebruikt 4,50 
9 d ( S G 392 Yvert 150), gebruikt 3,— 

lOd ( S G 394, Yvert 151) gebruikt 4,50 
1955 Oueen Elizabeth i f 2/6 5/-, 10/- en £ 1 — (S G 536/ 

539, Yvert 283/286), ongebruikt 200,— 
1969 Automaatstrip, 2d + 2d + 3d + 1d + 4d 1 , — 

Luchtpostblad ,,Prince of Wales ' 0,75 
Luchtpostbladen ,,Christmas (3 stuks) 2,25 
Speciale envelop ter herdenking eerste vlucht Enge-
land-Austrahe (12 november 1969) 6,50 
Complete jaargang geïllustreerde postzegelboekjes 
(13 stuks) 43,50 
Filatelistisch , Kookboekje 11,50 

1970 Frankeerzegels decimale waarden 10 p 20 p en 50 p 9,— 

Nieuwtjesdlenst 

Zonder enige verplichting kunt u zich abonneren op de nieuwe uit
giften van Groot-Bnttannie Bij de huidige koers worden de zegels 
geleverd voor ongeveer ƒ0,55 per shill ing nominale waarde 
Nadere inlichtingen worden u op verzoek toegezonden 

Veilingen 

Ook m Nederland kunt u meebieden op de veil ingen, die regelmatig 
door London Stamp Exchange in Engeland worden gehouden Voor 
ƒ2,50 bent u een jaar lang verzekerd van toezending van de veil ing-
catalogi 

Gebruikte Engelse geiegenheidszegels beperkt voorradig Uw man-
colijst zien wij gaarne tegemoet 

Bestellingen en correspondentie te richten aan 

H. DEKKER - JOHAN JONGKINDSTRAAT I7 I - AMSTERDAM-I7 TELEFOON (020) 15 61 97 



Eïyo HET GROTE l*^"^^"! ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
clichés. Gewicht iVi kg. Prijs ƒ16,—• 
Idem, alleen NEDERLAND ƒ 10,50 

ELyo 

iiiii^ 
Skandlnavld 

E2/0 LANDEN ALBUMS 
Indonesia ƒ10,— 
Belgiè „25,— 
Luxemburg 17,50 
Frankrijk 25,— 
Monaco 20,— 
Groot-Brittannië 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,— 
Finland 15,— 
Skandinavië ,,50,— 
Europa (met Nato, enz.) 17,50 
Formaat 23 x 271/2 cm: 
United Nations , 10,— 
Rotary 10,— 
ALLE ALBUMS INCL SUPPLEMENT 1969 
BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste! Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT: 341/2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen. 

Er zijn vier uitvoeringen'en wel met opschrift: 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIË/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor '6 enveloppen) bestelnr. G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) „ G 2 
1-delig (voor grote stukken) „ G 1 

Per stuk ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT: 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschrift FIRST 
DAY COVERS. Prijs ƒ10,— 
Extra losse mappen: 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K 2 
1-delig (voor grote stukken) K 1 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 

^UITNODIGING-f 

Wij nodigen U uit in te zenden voor onze volgende veilingen: 

33® veiling op 21 november 1970 - inzenden tot 14 oktober 
34® veiling op 30 januari 1971 — inzenden tot 23 december 

35® veiling op 27 maart 1971 
36® veiling op 5 juni 1971 

— inzenden tot 18 februari 
— inzenden tot 28 apri l 

Lage veilingkosten, afrekening binnen 2 weken! 

Onze 32® veiling wordt gehouden op 26 september a.s. 

Indien U prijs stelt op toezending van onze veilingcatalogus is een br iefkaart 
aan onderstaand adres voldoende. 

ARNHEMSE POSTZEGEL HANDEL 
POSTBUS 415, ARNHEM TEL. 08360-5978 (NA 18.00 UUR) 


