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oeL.alweer,eenbm(l het DOUBLE SAFE insteekboek, 
waarmee u aan alle kanten SAFE zit 

UTRECHT 
CEYLONLAAN 11 

Belt üw vWOwrook direct de tandarts, als u deze kreet 
slaakt? Dat hoeft niet meer!! 1 Nu blijven uw tanden 
heel. Want NEERLANDIA zag uw probleem en ging aan 
het werk. En het lukte! Wij kunnen u thans iets geheel 
nieuws bieden: 

DOUBLE-SAFE 

dat spaart tanden!! 
1. De insteekstrook heeft een ronde bovenkant, waardoor bescha

diging der zegels is uitgesloten. 
2. De insteekstrook loopt geheel door tot op de bodem van de 

insteekzak. 
3. Men schuift de zegels gemakkelijk in, de lucht tussen de dubbele 

strook houdt de zegel stevig vast. 
4. Ook bij het uitnemen der zegels blijven deze nergens achter 

haken. 
5. De dubbele strook is sterker dan de enkele. 
6. De plakranden aan de bodem zijn dubbel geplakt, laten niet los. 
7. De plastic zijranden zijn met balpen beschrijfbaar. De tekst kan 

ook weer uitgewist worden. 

De Double Safe insteekboeken zijn verkrijgbaar: 
In 4 verschillende kleuren. Zeer smaakvolle band in tweekleuren
druk. Stevig gebonden in afwasbare band. Tussen iedere 2 pagina's 
een pergamijnen schutvel. 11 stroken pergamijn per pagina. Midden-
en zijstroken beschrijfbaar, het geschrevene is uitwisbaar. Houtvrij 
wit karton. 

Nr. Afmeting Inhoud Prijs 

208 
216* 
224* 

30x21 cm 
30x21 cm 
30x21 cm 

16 pag. 
32 pag. 
48 pag. 

f 6,95 
ƒ 11,40 
ƒ 18,65 

HET insteekboek 
voor de gevorderde 
en top-verzamelaar. 

* Dit album is gebonden met ronde rug en kan uitstel<end als groot voorraad-
insteekboek dienst doen. 

Octrooi Is verleend 

ALBUM- EN STOCKBOEKENFABRIEK .NEERLANDIA' - UTRECHT 
CEYLONLAAN 11 - TELEFOON (030) 88 08 34 



SLA UW SLAG! GEHEEL GRATISI! 

meest waardevolle soorten, op catalo
guswaarde werd niet gelet (door leken 
afgeteld) U vindt de meest dure soor
ten in n' grote verscheidenheid' Be 
slist 'n gelegenheidskoopie voor f 39 ,— 

% kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n rijk sortiment met veel groot for
maat zegels' n Koopje f 16,90 ERG MOOI ' 

IDEM 1 KILO SLECHTS F 32,50 
Bij aankoop van elk f25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete series! 
teder die voor f50 ,— uit onze aanbiedingen bestelt, ontvangt /^ kilo Amerikaanse Missiezegels ter waarde van f 12,50^CADEAUI Dit pakket ontvangt U 
GEHEEL GRATIS. U bent dan verzekerd van vele dagen sorteergenot met veel mooie vondsten' ««,«« ...„^....^.i« ,^ . ■» . 

* 2000 INDONESIË (Tweeduizend) voor de 
hand afgeteld, veel ongebruikt w o de 

500 AMERIKAANSE GELEGENHEIDSZE 
GELS Voor de vuist v/eg afgeteld door 
ons U vindt het mooiste goed m deze 
partijen, veel nieuwe soorten erbi] 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 KILOPAKKET E N f 15,50 PER / , K I L O ( N O O R W E G E N SUPER;. 
50 gram Westduitse Bankpost, allemaal Grootformaat Gedenkzegels der Duitse Bundespost, geheet ongesor
teerd, een pracht en ri|k sortiment voor slechts f 18,95, ook deze voorraad is zéér 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 niet meer dan 1 kilopakket per besteller 
wegens beperkte voorraad Per kilopakket slechts f32,50 + f 1 50 porto Per V̂  kilo (500 gram) slechts f 16,90 + f 1.50 porto 
Vele verzamelaars ontdekten dat ' t geld nog op straat ligt, als men de straat maar weet! Ons Engels kilowaar xit nl. stikvol met fosforzegels, waarvan 
sommige f 4,50 tot f 18,— per stuk genoteerd staan. (Zie betreffende rubriek sinds februari in dtt blad). 
V̂  kilo Engeland, enorm groot aantal, zeer modern. Slechts f 12,50 + f 1,50 porto. 1 kito Engeland „Super" geweldig Slechts f 29, \- 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 tn* 
Dit IS kilowaar, waar iedere ras verzamelaar wel eens van gedroomd heeft, maar tot nog toe nimmer heeft kunnen kopen' 
WIJ wegen alles, per kilo, voor de hand weg uit de balen Prijs slechts f 13,95 + f 1,50 porto per droomkilo van ruim 6000 (zesduizendi*') exemplaren 

Yt kilo CANADA, kantoorpost, modern' Met grootformaat' 
% kilo V^ESTDUtTSLAND, met iets van de Oost Zone, mèt gelegenheids

zegels 
Vi kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat 
Yt kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitge

zocht, veel gedenkzegels Kleine voorraad 
1 KILODOOS NOORWEGEN, verzegeld door de missie, enorm 

mooi' Slechts 

'/, 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' 

300 GEMENGDE EUROPAMOTIEFZEGELS f 30 .— 
(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 f 30 ,— 

NIEUW 1 KG POSTVERZEGELD TSjECHO 
SLOW VELE VONDSTEN' Slechts f 32 50 
1 KG SPANJE v/d MISSIE, VELE GROOT 
FORMAATZEGELS, ENORM MOOI' SLECHTS 
f32.50 / , KG IDEM, S L E C H T S f 16,90 

W I J ontvingen een partijtje Engelse Bankpost, bestaande uit allemaal Grootformaat 
Gedenkzegels, het mooiste van het mooiste' Vele Engelse schildenjzegels, enz enz 
Alles gaat weg voor de abnormaal lage pnjs van slechts f 14,95 per 100 gram Als u 
nu direct bestel« bent u verzekerd van een uniek koopje 

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

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

YA kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) f 21,50 
/ , kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 12 500 zegels) f42,50 

f 12,50 

f 12.50 
f 12.50 

f 12,50 

f 2 5 , 
100 gram U S A bankpost, alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi metzeer 
vele vondsten' Gaan weg i f 13,90 
1 KG U S A MISSIEZEGELS, DAGEN LANG SORTEERGENOT' SLECHTS f 24.50 

Postzegelhandel H. FIORANI HEEFT uEEN POSTZEGELMANIE?DAN MET SPOED NAAR FIORANI f 
POSTORDERADRES: I.J Mark, J W Fnsostraat 48. ZOETERMEER Tel (01790)5233 

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N . 
Uitsluitend vooruitbetaling of rembours 
Postgiro 41511 t n v I J Mark te Zoetermeer 
Portokosten extra. Alle pakketten, ook kilowaar f 1,50, 
5 kg pakket f 4,50, 10 kg pakket f 6 , — Rembours 75 ets 
meer 

Vraag gratis PRMSCOURANT 
Honderden koopjes 

Wi| nemen bundel en massawaar 
in betaling Vraag inkooplijst 

A F H A A L A D R E S S E N , (bespaart u portokosten) 
AmsterdamO J NUISKER, Zwaardemakerstr 63 

(bij Amstelstation) Tel (020) 92 19 05 
Den Haag MARK Primulastraat 19, Yel (070)6816 78 
Zoetermeer MARK. j W Fnsostraat 48, Tel (01790)52 33 

[Syo HET GROTE 
NEDERLAND EN OVERZ. 

ALBUM 
GEB. DELEN 

• l u i» 
Skandinav la 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
cliches Gewicht 21/2 kg Prijs ƒ16 — 
Idem alleen NEDERLAND ƒ10 50 

E2/0 LANDEN ALBUMS 
Indonesia 
België 
Luxemburg 
Frankrijk 
Monaco 
Groot-Brittannie 
Ierland 
Spanje 1 (tot 1945) 
Spanje II (na 1945) 
Itahe 
Vaticaan 
Duitsland 1 (tot 19«) 
Duitsland II (na 1945) 
Oostenrijk 
Zwitserland 
Denemarken 
Noorwegen 
IJsland 
Zweden 
Finland 
Skandinavie 
Europa (met Nato, enz) 
Formaat 23 x 27V2 cm 
United Nations 
Rotary j 

ƒ 1 0 , -
„ 25,— 
„ 17,50 
„ 25,— 
„ 20,— 
„15,— 
.,12,50 
, 20 — 
„ 20,— 
„ 25,— 
„15,— 
„ 20,— 
„ 25,— 
„ 25,— 

. „22,50 
„ 15,— 
„ 15,— 
„ 15,— 
„15,— 
„ 15,— 
„ 50,— 
„ 17,50 

„ 10,— 
„ 10,— 

ALLE ALBUMS INCL. SUPPLEMENT 1969 
BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Eiyo 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 f 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 '̂ ^̂ N̂TER 
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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 vóór 1900 redelijk aanwezig, na 1900 ongebruikt 
nagenoeg compleet opgenomen, gebruikt ten dele aanwezig, 
DUITSLAND, zowel gebruikt als ongebruikt zeer goed aan
wezig, idem na 1945 en D.D.R., OUD-DUITSE STATEN, gebruikt 
en ongebruikt zeer goed aanwezig met zeer zeldzaam materiaal, 
overige Duitse Gebieden zoals SAARLAND, DANZIG, MEMEL 
etc. uitgebreid opgenomen, ZWITSERLAND gebruikt en onge
bruikt vooral klassiek uitgebreid opgenomen, ENGELAND, 
hoofdzakelijk klassiek uitgebreid opgenomen gebruikt, SCANDI
NAVIË uitgebreid aanwezig, vooral FINLAND nagenoeg compl., 
klassiek gebruikt, rest gebruikt en ongebruikt, OOSTENRIJK 
vóór 1945 hoofdzakelijk gebruikt, na 1945 nagenoeg alleen on
gebruikt, RUSLAND, speciaal het klassieke gedeelte ZEER uit
gebreid aanwezig, met zeer veel variaties, zowel gebruikt als 
ongebruikt, modern gebruikt en ongebruikt met nagenoeg alle 
topseries en zegels inclusief LUCHTPOST, RUSSISCHE GE
BIEDEN zeer uitgebreid opgenomen, variërend van een enkel 
zegel tot veldelen, met alle variaties die bekend zijn, hoofdz. 
ongebruikt, MONACO zowel gebruikt hoofdz. klassiek, en onge
bruikt na 1920 inclusief luchtpost, ITALIË klassiek gebruikt en 
ongebruikt, modern nagenoeg alleen ongebruikt, inclusief L-P., 
OUD-ITALIAANSE STATEN zeer uitgebreid aanwezig w.o. ZEER 
ZELDZAAM materiaal, GRIEKENLAND, klassiek uitgebreid op-

- genomen, hoofdz. gebruikt, modern hoofdz. ongebruikt. SAN-
MARINO uitgebreid opgenomen zowel gebr. als ongebr., POR
TUGAL vooral het klassieke gedeelte uitgebreid opgenomen, 
hoofdz. gebr., rest ongebr. opgenomen, SPANJE buitengewoon 
mooi en zeer uitgebreid opgenomen, het klassieke gedeelte 
zowel GEBRUIKT als ONGEBRUIKT zeer goed aanwezig, modern 
met alle topseries incl. LUCHTPOST hoofdz. ongebr. opgeno
men, niet 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., PERZIÊ, JAPAN etc, 
hiervan is alleen het klassieke gedeelte opgenomen, geen 
modern. 
Tevens verzorgen wij ELKE MAAND een van INHOUD wisse
lende PRIJSLIJST met duizenden aanbiedingen, restanten etc, 
een briefkaartje met naam en adres en u ontvangt deze PRIJS
LIJST gratis. 
Korting zowel voor prijslijst als zichtzendingen, bij uitname van 
van ƒ30,— 5%, ƒ50,— 10%, ƒ100,— 15%, ƒ1000,— 20%. 

POSnEGELHANDEL 
OLYMPIADE 
BAAMBRUGSE ZUWE 141 F - VINKEVEEN -
TELEFOON (02949) 377 - HOLLAND 
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Correspondentie over individuele abonnementen naar de 
ADMINISTRATEUR 

A. VAN LAER 
Da Costalaan 21, Amstelveen, telefoon (020) 41 2956 
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Nederlandsch Maandblad voor No. 9 

waar in opgenomen „ D e Philatel ist" 

Off ic iee l orgaan van de Neder landse Bond van F i la te l is ten-Veren ig ingen 

VIERING DAG VAN DE 
POSTZEGEL 1970 

Op zaterdag 10 oktober wordt de 
Dag van de Postzegel gevierd in 
Annsterdam, Bergen op Zoom, Bre
da, Deventer, Groningen, 's-Herto-
genbosch, Maastricht en Rotterdam. 
Hoewel de opzet van de viering in 
de onderscheidene plaatsen ver
schilt, is het doel overal hetzelfde: 
iet nieuwe seizoen inzetten met 
een doeltreffende propaganda. 

Het gaat er ook om de kunst van 
net succes van elkaar af te kijken. 
Dat is een van de redenen waarom 
n het Maandblad verslag zal wor
den gedaan van de verschillende 
v/ieringen. 

Niet op alle plaatsen durft men 
sen tentoonstelling aan, maar wel-
icht gaat men daarover anders 
denken ais men eens gaat kijken 
loe dat elders in zijn werk gaat. 

Ook het organiseren van ruil-
dagen is niet ieders werk en wie 
Jaarmee wil beginnen doet er goed 

KINDERPOSTZEGELS 
SIEDERLANDSE ANTILLEN 

Op 16 november verschijnen de 
<inderpostzegels van de Neder-
andse Antillen in de gebruikelijke 
zier waarden van 6-1-3 cent, 10 + 5 
:ent, 20-MO cent en 25+11 cent. 
De toeslag is bestemd voor het 
jehoeftige kind. De verschillende 
ontwerpen werden gemaakt door 

aan zijn licht te gaan opsteken bij 
verenigingen die al meer met dat 
bijltje hebben gehakt. 

Hetzelfde geldt voor dialezingen, 
die een bijzonder aantrekkelijk en 
gemakkelijk hulpmiddel vormen als 
men de weg maar weet naar het 
secretariaat van het Nederlands 
Filatelistisch Centrum, p/a J C. 
Schäfer, Groenendaalstraat 9 ,̂ Am
sterdam-West. Men kan daar een 
volledige lijst krijgen van de be
schikbare lezingen. 

Verenigingen die onder haar le
den een paar vlotte sprekers heb
ben, zullen de voorkeur geven aan 
een forum om de filatelie voor te 
stellen aan het publiek. 

In ieder geval verdient het overal 
aanbeveling een jeugdboek of iets 
dergelijks in te richten omdat jonge 
mensen zich nu eenmaal gemakke
lijker voor een hobby laten winnen 
dan ouderen. 

Oscar Ravelo Nadal uit Willemstad 
op Curagao. Ze laten activiteiten 
zien die des kinds zijn. De hierbij 
afgedrukte foto werd gemaakt van 
het goedgekeurde ontwerp. 

De zegels zijn verkrijgbaar tot en 
met 15 februari van het volgend jaar 
en ze blijven voor frankering geldig 
tot 31 december 1971. De serie kost 
ƒ 1,88, inclusief 4 percent BTW. 

Technische bijzonderheden 
Waarde Voorstel l ing Kleuren 

6 + 3 moeder speelt met rood, bruin, 
kind paars, zwart 

10 + 5 kind met spaarpot blauw, geel, 
roze, zwart 

2 0 + 1 0 judoka's groen, roze, 
bruin, zwart 

2 5 + 1 1 spelende jongens geel, oranje, 
groen, zwart 

Beeldformaat: 27 x 38,8 mm 
Zegelformaat: 30x41 ,8 mm 
Tanding: 1374:14 
Papier: zonder watermerk 
Gomming: synthetische gom 
Vel indel ing: 5 x 10 = 50 zegels 
Druktechniek: offset 
Drukker i j : Joh. Enschedé en Zonen 

Grafische Inrichting N.V., 
Haarlem 

september 1970 453 
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Ballonbrief ie op ware grootte 

INLEIDING 
Binnenkort wordt in Frankrijk veel aandacht besteed aan 

de filatelie van de Frans-Duitse oorlog die honderd jaar ge
leden van 19 juli 1870 tot 10 mei 1871 heeft geduurd. Naar 
aanleiding hiervan een verhandeling over de uit die tijds
periode zo bekende post, vervoerd met bemande luchtballons. 

Nadat op 19 juli 1870 Frankrijk de oorlog verklaarde, trok
ken de Duitse legers in snel tempo Frankrijk binnen. Reeds 
op 1 september viel Sedan in hun handen, waarmede de weg 
naar Parijs open lag. Dit leidde al spoedig tot de omsingeling 
van de Franse hoofdstad die op 18 september 1870 een vol
komen feit werd. Op deze dag vertrok de laatste trein uit het 
Gare de l'Ouest om 14 uur 30 naar Dreux en Le Mans; het
geen de allerlaatste verbinding van de hoofdstad naar buiten 
was. Postaal gesproken is de totale blokkade op 18 september 
1870 omstreeks het middaguur een feit geworden. 

Van dat moment af tot aan de wapenstilstand op 28 januari 
1871 is, afgezien van enkele door de vijandelijke linies ge
smokkelde poststukken, alle post vanuit Parijs per bemande 
luchtballon (Ballon Monte) vervoerd. 

De luchtballon was in Frankrijk bekend zodat een dergelijk 
vervoer op korter termijn kon worden geïmproviseerd. Reeds 
op 26 september werd het officiële postvervoer per lucht-

Posttaneven voor de Ballons Montés 

L' Af f ranch isscment des Cor respon dances par b a l l o n 

France . Algêne . Monaco, cartesposte l O c 

F rance , Algene , Monaco, l e t t r es 2 0 c 

Grand Duchê de Luxembourg 25 c 

B o d e . Belgique Grande B r e t a g n e , Suisse, 

Colonies f ran^aises d A tnque (saut Senegal) . 

Colonies f ran ja i ses d Asie Ocean ie 

Somt Pierre et Mique lon 3 0 c 

Espagne I t a l i ë , Pays Bas P o r t u g a l . 

Bureaux francais a i t t r a n g e r Afrique Asie Europe 

(sauf Shanghai , Yokohama ) 4 0 c 

Allemagne . Danemark , Senegal Colonies franjoises 

d A mérique (sauf Saint Pierre et Miquelon) 5 0 c 

Aut r i che - •Hongrie Etats Unis Grèce Suede 6 0 c 

Norvège 7 0 c 

Roumanie . Russi« . Shangha i . Yokohama- Co lon ies 

Anglaises quelques étots de l'Amérique Centrale et du Sud 8 0 c 

Turqu ie , E t a t s de I Amer ique C e n t r a l e et du Sud I f 
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BALLONS MONTÉS 
De post vanuit het belegerde Parijs 
18 september 1870 - 28 januari 1871 

door A. Krijff, Overveen 

ballon bij ministerieel decreet geregeld, waarbij onder meer 
een maximum gewicht van 4 gram en speciale tarieven wer
den vastgesteld (zie afbeelding 1). 

Op deze wijze is de „Poste par Ballon" ontstaan, waarvoor 
de ballons in een tweetal ateliers te Parijs werden vervaar
digd. Deze ateliers waren ondergebracht in de spoorwegsta
tions Gare du Nord en Gare d'Orléans. Als bemanning traden 
op ballonvaarders (van wie er al enkelen in Frankrijk waren), 
maar vooral ook vrijwilligers, zoals matrozen, mariniers en 
soldaten, met weinig of geen opleiding in de ballonvaart. 

Toch zijn er van de 67 ballon vluchten, waarvan 55 officieel 
met pwst aan boord, slechts enkele mislukt. 

ALGEMEEN 
Poststukken met één dezer ballons vervoerd zijn een in

teressant object voor filatelisten, vooral indien, met behulp 
van de aanwezige postale aanduidingen, de ballon waarmede 
het vervoer is geschied geïdentificeerd kan worden. In het 
bijzonder interessant omdat deze wijze van vervoer nood
zakelijk was. Voor de inwoners van Parijs was dit een zo 
vanzelfsprekende zaak dat heel veel post zonder nadere aan
duiding werd verzonden: het als logisch en normaal beschou
wend dat de bemande luchtballons het vervoer verzorgden. 

Bijzonder aantrekkelijke kanten van dit verzamelgebied 
zijn: de postale noodzaak, de grote verscheidenheid en de 
afwezigheid van maakwerk. Bij het verzamelen komt men 
allerlei soorten poststukken tegen, zoals normale uit die tijd 
stammende brieven mét of zónder bijgeschreven aanduiding 
„Par Ballon Monte''; idem brieven met een dergelijke gedruk
te aanduiding. 

Ook de in die tijd nog weinig toegepaste brieven in envelop 
hetzij met of zonder geschreven aanduiding, komen heel wat 
voor. Maar ook briefkaarten (met maximaal toegelaten af
metingen van 110 X 70 mm); ingevouwen rekeningen; blaadjes 
uit schoolschriften gebruikt als briefpapier; circulaires 
krantjes; „journaux-lettres", dat wil zeggen met brief zij de 
adreszijde en twee pagina's gedrukt nieuws; persberichten 
en dergelijke in grote verscheidenheid behoren tot dit ge
bied. Vaak bevatten ze gedrukte aanduidingen soms zelfs met 
versieringen, zoals vlaggen en emblemen. 

Het vormt al een hele verzameling, als men van al derge
lijke specimen er één in zijn bezit heeft. Vele hiervan zijn 
schaars door de kleine oplage; van andere regelmatig ver
schenen periodieken is een bepaalde aflevering schaars. 

Als totaal een noodzakelijke postale behoefte van een om
vang die getaxeerd wordt op om en nabij tweeëneenhalf mil
joen verzonden stukken. Per stuk mocht het gewicht niei 
meer dan 4 gram bedragen, zodat zeer vele stukken uit e n 
dun papier zijn vervaardigd, waardoor de duurzaamheid we 
sterk is verminderd. Mede hierdoor zijn er in de loop de -
jaren veel verloren gegaan. Bovendien is een gedeelte vai 
de stukken ernstig beschadigd, doordat de brieven vanui 
Parijs vaak aan naaste familieleden (vrouw, ouders, kinde 
ren) zijn verzonden en deze ontvangers zo'n bijzonder stut 
levensteken in tas, portefeuille of beurs lang bij zich hebber 
gedragen. 



Vaak zullen deze poststukken een ietwat groezelig uiterlijk 
vertonen, waardoor een verzameling „Ballons Montés" in 
eerste aanleg een weinig attractieve indruk maakt. De stem
pels en de af te lezen postale geschiedenis geven de aan
trekkelijkheid aan een dergelijke collectie. Wat nog extra 
spreekt voor de stukken, die aan de ballonvaarders zelf of 
aan hun passagiers werden meegegeven en die niet te voren 
officieel op een postkantoor zijn afgestempeld. Voor deze ge
vallen bestaat er een drietal mogelijkheden: hetzij een stem
pel van de „Club des Aérostatiers" — het beroemde rode en 
blauwe stempel, zoals in afbeelding 2 is aangegeven — hetzij 

De fwee stempe's •^an de Club des Aérostatiers met vignet 

een stempel van de plaats van landing (waarbij ook ver
schillende namen bekend en schaars zijn); óf een stempel, 
aangebracht op de centrale plaats van aankomende post (bij 
voorbeeld nogal eens Tours) óf een ambulantstempel. 

Dergelijke afstempelingen zullen de identificatie van een 
ballon bijzonder vergemakkelijken. In sommige gevallen is 
geen uitspraak mogelijk over bepaalde ballons, bijvoorbeeld 
indien er op één dag meer tegelijk startten (hetgeen twee 
keren is voorgekomen). 

Dikwijls wordt ook de vraag gesteld „wat is er van al die 
verzonden post terecht gekomen?" In het kort samenvattend: 
een drietal ballons is verongelukt; enkele zijn in door 
Duitsland of in door de Duitsers bezet gebied geland; een 
vijftal in België, een drietal in Nederland en zelfs één in 
Noorwegen. 

In het algemeen is de post na de landing snel behandeld; 
de buiten Frankrijk gelande aeronauten hadden volledige 
medewerking van de respectievelijke autoriteiten en konden 
de post zonder verdere bijfrankering doorsturen. De in 
Noorwegen terecht gekomen post van de „Poste de Paris" 
is eerst gedroogd en daarna via Engeland verzonden. Van
daar dat deze stukken, bestemd voor Engeland, vroegere 
aankomstdata vertonen dan de post voor Frankrijk zelf. Van 

alle ballons zijn uitvoerige gegevens bekend over tijd en 
plaats van vertrek (vaak Gare du Nord of Gare d'Orléans 
door de vestiging aldaar van de ateliers), evenals over de 
reisduur en plaats, benevens tijd van landing. In vrijwel alle 
boeken over de ballonpost is een volledige lijst hiervan afge
drukt (zie literatuurlijst). 

HISTORIE 
Bijzonder interessant is het om de historie van deze bal

lons te lezen die door verschillende publikaties van aero
nauten bekend zijn geworden. Vaak werden deze bemande 
ballontochten onder uiterst moeilijke omstandigheden ge
houden. Waarbij direct moet worden bedacht, dat de winter 
van 1870/1871 bijzonder streng was en onderweg vaak barre 
klimaatomstandigheden voorkwamen. Bovendien leverden de 
Duitse beschietingen bij een vaart op betrekkelijk geringe 
hoogte een geducht gevaar op. Dit zelfs zodanig, dat van 
18 november 1870 af alle vluchten in de avond of nacht 
werden gestart; als eerste de „General Uhrich". 

De allereerste proefballon, „l'Union" van 21 september 1870, 
is verongelukt; de officiële eerste ballon, de „Neptune" van 
23 september 1870, heeft een behouden vaart gehad. Deze 
ballon had weinig post aan boord, bovendien is een trefzekere 
identificatie van dit materiaal zeer moeilijk. Ook de hierna 
volgende „Ville de Florence" van 25 september is nog een 
„moeilijke'' ballon monté. Hierna vertrokken de ballons regel
matig op tevoren aangekondigde data, zoals ook in het decreet 
van 26 september was bepaald. Dit gebeurde op deze wijze, 
totdat de Duitse beschietingen te hinderlijk werden. Van het 
moment af dat men besloot in het donker te vertrekken 
werden de vertrektijden niet meer aangekondigd. 

De „Richard Wallace", vertrek op 27 januari 1871, is in zee 
verongelukt; post hiervan is zeer schaars en gezocht De laat
ste ballon, die op 28 januari vertrok, de „General Cambron
ne" had zeer weinig, meest officiële regeringspost aan boord. 
Vandaar dat ook deze uiterst moeilijk is te verkrijgen. 

In Frankrijk (maar ook in Duitsland) is dit filatelistisch 
materiaal zeer gezocht, uiteraard vanwege de enorme indruk 
die de FransDuitse oorlog van 1870/1871 heeft gemaakt. Een 
lange literatuurlijst is hiervan het gevolg, waarbij gewezen 
moet worden op enkele van buiten Frankrijk komende inte
ressante bijdragen. 

Een bekend feit uit deze periode, het vertrek per ballon 
uit Parijs op 3 oktober 1870 van de vooruitstrevende politicus 
Gambetta naar Tours, ter installatie en ondersteuning van 
een nieuwe regering, is hiervan een sprekend voorbeeld. 

Vertrek van Gambetta met de ballon „I'Armand Barbès" 

V j ..sx^i^m'^^ai .■t^:^^^'^:xs.^'^xp^^^;3fS^^^^^iiX^^^ :S.i\^ v VY 
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Kaartje van het belegerde Parijs, waarop aangegeven de startplaat
sen van de ballons en de postbureaus intra en extra muros (binnen 
en buiten de muren) 

Hierover is de in afbeelding 3 afgebeelde plaat opgenomen, 
die laat zien hoe Gambetta de ballon „Armand Barbès" be
stijgt en vrijwel tegelijk de „George Sand" (volgens de laatste 
gegevens zonder enige post) het luchtruim kiest. Is dit soms 
ook als afleidingsmanoeuvre geschied? 

Uit de ballonpost is nog weer eens duidelijk te zien hoe 
vanuit de hoofdstad de Franse „esprit" moest worden over
gebracht naar de provincie om te bewerken dat daar een 
goede geest van verzet tegen de indringers zou blijven heer
sen. Vandaar de telkens per ballon overgebrachte berichten. 

Eerlijkheidshalve dient te worden bericht dat ook van de 
provincie uit nog al wat opbeurende berichten door middel 
van postduiven naar Parijs zijn gestuurd, waarbij onder 
andere kopieën van de „Times"! Dit waarschijnlijk onder 
het motief: houd er alsjeblieft de moed in. 

U ziet: alles bij elkaar een historisch zeer belangwekkende 
periode waarover mede dankzij de „ballons montés" veel be
kend is geworden. 

FILATELISTISCHE BIJZONDERHEDEN 
Voor de echte filatelisten is dit gebied als poststukkenver

zameling uitermate interessant. Vele soorten stempels en af
stempelingen maken dit gebied aantrekkelijk als studie
object. Hieronder volgt een overzicht van de meest voor
komende, belangrijke soorten. 

Vertrekstempels. Etoiles de Paris; bureaux inter en extra 
muros met „cachet grosschiffre". Een overzicht van deze 
bureaus is gegeven in afbeelding 4 A en B. In het algemeen 
zijn de zegels volgens voorschrift hiermede afgestempeld. 
Bovendien is op het poststuk een vertrekstempel aange
bracht, zoals uit Parijs van die tijd bekend. Vrijwel altijd 
zijn deze vertrekstempels in zwart; uitzondering vormt het 
in rood gebruikte stempel „Paris Central (60)" 

Zoals te verwachten komen verscheidene stempels met 
„section de levée" voor in diverse bekende vormen. Ook zijn 
een aantal militaire stempels bekend, zoals die van het vijfde 
leger. Deze zijn bijzonder gezocht en passen geheel in een 
verzameling over de periode 1870/1871. Vele poststukken van 
militairen zijn voorzien van met de hand aangebrachte aan
duidingen waaruit blijkt tot welk legeronderdeel de verzen
der behoorde. In het allereerste begin, tot 27 september 1870, 
toen de militairen postvrijdom genoten, werden deze stukken 
voorzien van een zwart PPstempel. 

j ^ • 093 ■ \ 
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Overzicht van de Parijse postbureaus 139 tijdens de belegering 
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Naast de vertrekstempels komen vaak afstempelingen voor 
van tussenstations, zoals ambulants, bureaux de passe, toe
vallige stempels van tussengelegen plaatsen en de reeds eer
der vermelde afstempelingen op direct aan de aeronauten 
overhandigde poststukken. Als geheel filatelistisch interes
sant, omdat mede hierdoor de postale route van het betrokken 
poststuk is af te leiden. 

Zeer gewild hiervan zijn de „bureaux de passe"stempels, 
waarvan een achttal op ballons montés bekend is; de stem
pels in de plaats van de landing, waarvan men er een tiental 
kent en de in het bijzonder gezochte stempel van de Club 
des Aérostatiers, zie afbeelding 2, waarvan de eerste in rood 
en de tweede in blauw. 

Typisch voor sommige vluchten zijn ambulantstempels, 
met bepaalde, bekende dag en tijdstempels, die met zeker
heid een identificatie mogelijk maken. Voorbeelden hiervan 
zijn onder meer het Lille ä Paris Cambulantstempel van 
8 oktober voor „l'Armand Barbès" (volgens de laatste in
zichten); Laigle è Paris van 19 oktober voor „Ie Jean Bar 
no. 2"; Marseille a Paris van 29 november voor „Ie Daguerre' 
en Cherbourg è Paris van 10 december voor de „Généra 
Renault". 

Naast deze verscheidenheid aan stempels omvat dit ver
zamelgebied een groot aantal krantjes, journauxlettres en 
persberichten die periodiek verschenen, in totaal ruim twee
honderd verschillende stukken. Hieronder krantjes en jour
nauxlettres in allerlei soorten van dikwijls zeer dun wil 
papier, evenals krantjes op roze en blauw papier. Ook be 
staan er bepaalde journauxlettres met een supplement, dat 
wil zeggen een extra stukje laatste nieuws; bekend zijn ze 
onder meer van een zestal afleveringen van de „Gazette des 
Absents". Als grote bijzonderheid moet nog worden gewezen 
op een kaart van Parijs en omgeving die verzonden per 
ballon monté, dat wil zeggen echt gebruikt, een grote rari 
teit is. 

Behalve de bekende normale Franse stempels is een aantal 
aanduidingen bekend, dat ook op normale Franse post uit de 
periode van 18601880 bekend is. Voorbeelden hiervan zijn 
stempeltjes, aanduidende dat onvoldoende port is betaald 
(bijvoorbeeld affranchissement insuffisant, op verschillende 
manieren); taxaanduidingen, hetzij als stempeltje of ge 
schreven aangegeven. Onder de laatstvermelde groep hoort 
onder meer de aanduiding fr. 2 in blauw krijt op ballonpost 
naar Rusland Ook bestellerstempels en aanduidingen hier
over evenals geschreven teksten over vertrek en/of aankomst 
zijn op deze post bekend. 

En natuurlijk komt de ballonpost voor met typische filate
listische bijzonderheden, zoals afwijkingen en fouten in zegels 
en stempels. Al bij al een grote filatelistische verscheidenheic 
waarbij nog steeds ontdekkingen zijn te doen. 

(Wordt vervolgd; 
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Speciaal stempel voor post vervoerd 
per ballon boven Nederland 

De heer G H A M Ver braak, in het midden in de mand, kwam 
tijdens de vaart aardig op weg naar zijn nieuwe standplaats Maas
tricht, waar hij overigens pas op 1 september verwacht werd als 
districtsdirecteur Rechts mevrouw Boesman Links de heer F. C 
Engbers, directeur van het Tilburgse postkantoor die de post over
handigt aan de bemanning 

Voor uw boekenplank 

BALLON- EN LUCHTVAART IN OUDE ANSICHTEN, daor 
A. L. M. Smit. Uitgave Europese Bibliotheelc Zaltbommel. 
Prijs ƒ 17,50. 

Aan de hand van 160 afgebeelde prentbriefkaarten door
loopt de samensteller aan de hand van oude prentbriefkaar
ten de luchtvaartgeschiedenis van het einde van de vorige 
eeuw af tot de tweede wereldoorlog. 

In het atlasje staan afbeeldingen van kaarten betreffende 
vliegdemonstraties in Nederland en andere landen, vreemd
soortige vliegtuigen, fantasiekaarten en ontwikkeling van de 
burgerluchtvaart na de eerste wereldoorlog, waaronder een 
ballonopstijging in Utrecht in 1902; de eerste vlucht in Ne
derland in 1909; Olieslagers in Rotterdam; vaarten van de 
Graf Zeppelin; een bommenwerper uit de eerste wereld
oorlog, de beroemde vliegtochten naar Indië enzovoort. 

U zult zich wellicht afvragen: „prachtig, maar wat heeft 
dit met de filatelie te maken". Inderdaad erg weinig, behalve 
dan dat prentbriefkaarten door de posterijen worden ver
voerd. 

In kringen van de luchtpostverzamelaars echter worden 
dergelijke kaarten veelal verzameld ter documentatie van 

Honderd jaar geleden, in 1870, kwam een bemande ballon 
met post uit het belegerde Parijs neer in het Brabantse 
Baarle Nassau en ter gelegenheid van dat eeuwfeest is PTT 
te langen leste gezwicht voor de aandrang van de Nederland
se verzamelaars van ballonpost om een speciaal stempel te 
gebruiken. Het resultaat was ongeveer twintigduizend post
stukken uit binnen- en buitenland, voornamelijk Belgiè en 
Duitsland, drie ballonnen en tweeduizend kijkers. Twee Ne
derlandse ballonnen, de Professor A. Piccard van Ben Stee
man uit Rotterdam en de Nimbus van het echtpaar Boesman, 
droegen de PTT-reclame „De Postgiro, da's gemakkelijk" de 
lucht in op Maria Hemelvaart, zaterdag 15 augustus. De 
derde ballon was van de Belgische ballonbouwer Albert van 
den Bernden. 

Voor het vertrek werd een gevelsteen onthuld aan het 
raadhuis van Baarle Nassau ter herinnering aan de landing 
van de Parijse ballon „Archimède" in 1870. 

De ballonnen van Steeman en Van den Bemden kwamen 
niet ver van elkaar neer op het grondgebied van de gemeente 
Berkel-Enschot waar de post naar het postkantoor werd ge
bracht. De Nimbus, met behalve Nini en Jo Boesman, de 
burgemeester van Baarle Nassau, de heer A. H. P. Hogen-
bosch en het hoofd van de centrale afdeling Postexploitatie 
van PTT, de heer G. H. A. M. Verbraak, aan boord, legde de 
grootste afstand af en kwam neer bij Moergestel. De post 
werd ter stempeling en verzending afgegeven op het post
kantoor, waar de kantoorhouder M. Th. M. van Eert een uur 
tevoren van vakantie bleek te zijn teruggekeerd. 

£en eeuw oud <s dit luchtpoststukje dat in november 1870 „PAR 
BALLON MONTE" — met de bemande ballon — „Archimède" in 
Baarle Nassau kwam aandrijven uit het belegerde Parijs, bestuurd 
door de piloot Buffet, na een tussenlanding in Charleroi Het stem
pel PD wil zeggen Payé (lusqu'a) Destination — betaald tot de 
plaats van bestemming 

de luchtpostverzameling. Daarnaast zijn er dan nog de kaar
ten uit de tijd voor het luchtpostvervoer. In deze pionier
tijd werden vaak propaganda- en souvenirkaarten uitgegeven 
ter gelegenheid van vliegdemonstraties. Het verzamelen van 
deze voorlopers is in Nederland weinig bekend, doch vindt 
in onze buurlanden veel meer belangstelling. 

Resumerend: een boekwerk dat vooral voor de luchtpost-
verzamelaars interessante achtergrondinformaties geeft over 
de brieven in hun collectie. 

H. VAN DER MADE 

Blauwe Mercurius terug in Postmuseum in Praag 
Het veldeel van tachtig blauwe Mercuriuszegels uit 1851, 

dat op 17 maart uit het Postmuseum in Praag werd gestolen, 
is terecht. De ontknoping kwam toen de Griekse diplomaat 
Elias L. Lymberopculos aan de grenspost Nova Bystrice werd 
aangehouden bij een poging om de organisator van de diefstal 
het land uit te smokkelen. De diefstal blijkt te zijn gepleegd 
door twee broers, zeventien en twintig jaar oud, die daarvoor 
met honderd Tsjechische kronen (ongeveer vijfentwintig gul
den) werden beloond. Zij zullen deze maand in Praag terecht 
staan. De Griekse diplomaat werd uitgewezen. 
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BELEG 
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Wapen dat de speelman Willem Corneliszoon ontvmg bij de naam 
Van Duivenbooden in 1578, vier jaren na afloop van het beruchte 
beleg waarvan de rijmwoorden getuigen 

Portret van Willem Corneliszoon, getekend door A Delfos, gebeeld
houwd door J Houbraken in 1777 

De herdenking van de Frans-Duitse oorlog, nu precies hon
derd jaar geleden, heeft naast de vele filatelistische bijzon
derheden uit die periode ook de „duivenpost" (pigeongram-
mes) meer in de actuele belangstelling gebracht. 

De Franse filatelie gaat er terecht prat op dat deze vorm 
van correspondentie, tijdens een periode dat contact met de 
buitenwereld uiterst moeilijk was, uitermate interessant is en 
de echte stukken uit die tijd zijn niet alleen geweldig interes
sant om te hebben (en te bestuderen!) maar ze worden ook 
beschouwd als de oudst bekende stukken die per duif werden 
vervoerd. 

Totdat enkele maanden geleden in de Franse filatelistische 
pers de aandacht erop werd gevestigd dat er tijdens het beleg 
van Leiden in de zestiende eeuw al sprake moet geweest zijn 
van schriftelijke contacten met de niet bezette gedeelten van 
de Nederlanden, door middel van berichten met postduiven. 

Gegevens hierover, die bij het Nederlandse Postmuseum 
in Den Haag en de Gemeentelijke Archiefdienst te Leiden 
ter beschikking waren, vermelden over deze postduivendienst 
een aantal interessante bijzonderheden, waaraan het volgende 
kan worden ontleend: 

WILLEM CORNELISZOON, een zoon van Cornells Jans
zoon, leefde ten tijde van het beleg met zijn twee broers 
(Ulrick en Jan) aan het Steenschuur (nu Rapenburg 94) te 
Leider. Zij waren speellieden (met een tegenwoordige term: 
musici). Willem was luitspeler, Ulrick harpist en Jan violist. 

UIT DE MOND GESPAARD 
Op 3 oktober 1578 krijgt hij de familienaam DUIVEN

BOODEN en een wapen. Zijn verdienste was vooral geweest 
dat hij en zijn huisgenoten in de tijd van erge hongersnood 
de duiven niet hebben opgegeten doch gedurende het beleg 
van de stad in 1574 de gemeenschap met de Staatsen door 
middel van postduiven had weten te onderhouden . 

Hij ontving daarbij tot wapen een zilveren schild met twee 
rode, kruisgewijs geplaatste sleutels en vier blauwe duiven, 
alles door een eikekrans omgeven. 
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Op 4 september 1586 vroeg Willem van Duivenbooden ont
slag uit de schutterij, ter wille van de diensten die zijn duiven 
de stad hadden bewezen en vroeg tegelijk of van stadswege 
de duiven, die nu dood waren, opgezet konden worden. Beide 
verzoeken werden toegestaan 

Willem van Duivenbooden overleed op 8 november 1616 
en werd in de Pieterskerk te Leiden begraven. Zijn wapen-
bord in die kerk was het enige dat in 1795 niet werd ver
wijderd. 

De naam Van Duivenbooden werd aan Willem alleen ver
leend en hij liet, ongetrouwd zijnde, geen kinderen na. Een 
latere Van Duivenbode kan dus nooit van hem afstammen! 

De drie broers, Willem, Ultrick en Jan, bezaten volgens 
de verhalen acht duiven. Drie ervan werden met boden bui
ten de stad gebracht en zijn op 27 en 28 september 1574 
teruggekomen. Er wordt nog verteld dat op 1 oktober een 
duif verkeerd vloog en de Spanjaarden in handen viel. 

DUIVEN OPGEZET 
Over de destijds opgezette duiven, die inmiddels blijkbaar 

verloren zijn gegaan, schrijft een zekere J. Gautier in zijn 
in 1827 te Brussel uitgegeven: „Le voyageur dans Ie Royaume 
des Pays-Bas" onder meer: 

In het stadhuis bewaart men de opgezette duiven die de correspon
dentie onderhielden tussen de Prins van Oranje en de goeverneur 
van Leyden, gedurende het Beleg van deze stad. Zij hebben de vleu
gels gespreid en aan de poten ziet men nog dezelfde veren waarin 
de brieven werden verborgen . . . 

Tot zover hetgeen er over die Leidse postduivenhistorie 
bekend is. Interessant zou het zijn te weten te komen of er 
ergens in particuliere of overheidsarchieven nog iets te vin
den is van stukken of mededelingen, die door de gevleugelde 
boodschappers van Willem van Duivenbooden zijn ver
voerd . . . 

D. DE VRIES (A.I.J P. 



DE INTER
PARLEMENTAIRE UNIE 

A. G. C. Baert 

NOG TWEE ZEGELS 
Het in de nummers van Juni en juli ver

schenen artikel over de Interparlementaire 
Unie en de weerspiegeling van haar activi
teiten in de filatelie heeft één reactie op
geleverd en wel een zeer waardevolle. 

De heer D. F. Byrnes uit Voorburg ont
dekte bij zijn onderzoek voor een artikel 
in „Olie", het personeelsorgaan van de 
Koninklijke Shell (23e jaargang, nummer 8), 
nóg twee zegels, beide ter ere van een 
voorjaarsvergadering van de IPU. 

Spanje blijkt het eerste land geweest te 
zijn dat een dergelijke voorjaarsvergadering 
van de ,,Council" met een zegel bedacht: 
op 28 maart 1967 verscheen m dit land een 
blauwgroene zegel van 1.50 peseta (Yvert 
1440), met het IPU-embleem en een gezicht 
van de haven uit op de kathedraal van Pal-
ma op het eiland Mallorca, de plaats van 
samenkomst van het IPU-bestuur. 

Ter gelegenheid van de bijeenkomst van 
de Council in Dakar in april 1968 verscheen 
op 16 april van dat jaar in Senegal een zegel 
van 30 francs, waarop het gebouw van de 
Assemblee Nationale is afgebeeld met in de 
rechter bovenhoek het embleem van de IPU 
(Yvert 304). De kleur van de zegel is rood. 

REGIONALE BIJEENKOMSTEN 
Overigens komen de parlementariërs ook 

in regionaal verband bijeen. Een van de 
belangrijkste regionale groeperingen is de 
parlementaire vereniging van het Gemene
best, de Commonwealth Parliamentary As
sociation. In het kader van deze vereniging 
komen kleinere regionale bijeenkomsten van 
parlementariërs voor. 

Ter gelegenheid van een dergelijke ver
gadering met de parlementaire groep van 
Grenada als gastvrouwe in het parlements
gebouw, gaf de postadministratie van dit 
Caraïbische eiland in het voorjaar van 1970 
een serie van vier meerkleurige zegels uit 
alsmede een souvenirvelletje, waarop de 
zegels te zamen voorkomen, omlijst door 
een gestileerde afbeelding van het hek van 
het Britse parlementsgebouw. 

De zegels laten de parlementsgebouwen 
zien van India (5c), Groot-Brittannië (25c), 
Canada (50c) en Grenada (60c). Vlaggen 
van de landen en het embleem van de groep 
van Grenada vervolmaken deze parlemen
taire zegels. 

De zestiende conferentie van de Common
wealth Parliamentary Association wordt 
overigens op hetzelfde tijdstip als de acht
envijftigste Interparlementaire-Unieconferen
tie gehouden, namelijk van 2 tot 9 oktober 
1970 in Canberra. Australië geeft ter ere 
van de bijeenkomst een meerkleurige staan
de zegel van 6 cent uit. De vlam op die 
zegel symboliseert het streven van de mens 
naar parlementaire democratie en vrijheid 
van meningsuiting, de verschillende kleuren 
de vele mensen. 

DE 58ste CONFERENTIE 

In aansluiting op hetgeen op bladzijde 359 
van het julinummer werd verteld over de 
58ste conferentie en de vierde die in Neder
land wordt gehouden — van 1 tot en met 9 
oktober 1970 in de Grafelijke Zalen in Den 
Haag — kan nog het volgende worden me
degedeeld. 

Het tijdelijk postkantoor, dat ten gerieve 
van de deelnemers aan de conferentie in het 
vergadercomplex wordt gevestigd, wordt op
gesteld in de Rolzaal van het grafelijk paleis 
op het Binnenhof, waarvan de Ridderzaal de 
jongste aanbouw is. 

De congresgangers kunnen van dit post
kantoor — onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden — gebruikmaken op 1 en 2 
oktober en van 5 tot en met 9 oktober tel
kens van 9.00 tot 18.00 uur. 

De bij dit kantoor afgegeven poststukken 
worden voorzien van een dagtekeningstem
pel en van een bijzonder stempel, ontwor

pen door de Amsterdamse graficus J. P. 
Boterman die ook het eerstedagstempel van 
de IPU-zegel ontwierp, voorstellende het 
vignet van de conferentie — een gestileerde 
afbeelding van het vooraanzicht van de Rid
derzaal — met daaromheen: 

58th INTER-PARLIAMENTARY CONFER
ENCE THE HAGUE 1-9 OCTOBER 1970. 

Aan te tekenen stukken worden voorzien 
van een aantekenstrookje met als bijzondere 
tekst „58th IPU Conference". 

Filatelisten kunnen deze stempel en het 
R-strookje op de gebruikelijke wijze be
machtigen, namelijk door het zenden van 
geadresseerde en voldoende gefrankeerde 
stukken aan de directeur van het postkan
toor 's-Gravenhage. Deze stukken moeten 
worden verzonden in een als brief gefran
keerde envelop, waarop duidelijk is ver
meld: ,,Bijzondere stempeling IPU-Confe-
rentie". 

De deelnemers aan de conferentie krijgen 
— gebenedijd zijn de postzegelverzamelen-
de parlementariërs — een bijzondere filate-
listische attentie hun aangeboden door de 
Nederlandse Groep van de IPU: een carnet 
met IPU-zegels. 

Het carnet, dat uit acht bladzijden bestaat, 
bevat een blokje van vier IPU-zegels opge
plakt achter een passe-partout en afgestem
peld met het bijzondere stempel. Dit stempel 
wordt op de tegenoverliggende bladzijde 
nog eens afzonderlijk afgedrukt. De naam 
van de conferentie alsmede plaats en datum 
zijn in het kleine boekje in het Engels en 
Frans vermeld en voorts de tekst ,,With the 
compliments of the Netherlands Group of 
the Inter-Parliamentary Union" en ,,Avec les 
compliments du Croupe néerlandais de 
rUnion Interparlementaire". 

De omslag van het carnet wordt gesierd 
door het vignet van de conferentie in rood 
en blauw, waartoe — met toestemming van 
het Maandblad — het gestileerde vignet van 
pagina 358 van het julinummer als model 
werd gebruikt. Een wit koordje houdt de 
bladzijden bijeen. 

Het ontwerp is van de 34-jarige Haagse 
graficus M. J. Compaan. De oplage van het 
boekje is achthonderd exemplaren groot; 
iedere deelnemende parlementariër krijgt er 
één. 
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De oudste 

Bij het doorkijken van een zeer groot aantal brieven uit de 
jaren tussen 1870 en 1890 werd ik getroffen door eigenaardige 
vlekken en kringen rond de vertrek- en aankomststempels 
uit Amsterdam en Rotterdam. Op tal van brieven waren 
buiten het eigenlijke stempelbeeld nog „valse" — niet ver
valste! — stempelingen te zien in de vorm van delen van een 
cirkel op vijf millimeter afstand van de buitencirkel van de 
stempelafdruk en daarbuiten en in het midden erboven soms 
zwarte vlekken van verschillende vorm. Op enkele brieven 
waren de cirkeldelen bijna een totale cirkel. 

De zwarte vlekken waren duidelijk te herkennen als delen 
van een ovale bladvorm of een knop. 

De valse stempelingen waren te talrijk om een toevalig-
heid te zijn en dit lokte tot een nader onderzoek naar de 
herkomst van deze stempelingen. 

Bekend was (zie Vellinga, De Poststempels van Nederland, 
bladzijde 41), dat er omstreeks 1870-1871 een stempeltoestel 
in gebruik was genomen en de valse stempelingen bracht ik 
daarmede in verband. 

ZES VERDWENEN MACHINES 
Vellinga deelt mede dat: 

a. in 1870 door A. Millet een stempeltoestel werd vervaar
digd dat tot 1886 dienst heeft gedaan. Twee van deze toe
stellen waren in gebruik te Amsterdam, terwijl Rotterdam 
en Utrecht er elk een hebben ontvangen; 
b. volgens het in 1871 uitgegeven jaarboekje (bladzijde 256) 
te 's-Gravenhage reeds geruime tijd een machine werd be
proefd, uitgevonden door de commies van het Hoofdbestuur, 
de heer J. J. Doffegnies en dat deze machine tot 1890 in ge
bruik is geweest. Twee van dergelijke machines waren te 
Amsterdam in gebruik en een te Rotterdam en Utrecht. 

Vellinga doet het voorkomen alsof er sprake was van twee 
verschillende typen, het eerste „vervaardigd" door Millet, het 
tweede „uitgevonden" door Doffegnies. De opgegeven aan
tallen voor precies dezelfde kantoren doen dan ook ver
moeden dat er slechts één machine is geweest. Dit is be
vestigd door de heer J. Giphart in het jaarverslag van het 
Nederlandse Postmuseum van 1956. Zes machines werden 
vervaardigd door A. Millet naar een ontwerp van Doffegnies. 
Twee machines gingen naar Amsterdam, twee naar Rotter
dam, een naar Den Haag en een naar Utrecht. Verder deelde 
Giphart mede dat een proefmachine al vanaf 1869 te 's-Gra
venhage werd gebruikt. Tot zover de beschikbare gegevens. 

Hoe deze Doffegnies-Millet (DM) machine er heeft uitge
zien is onbekend. Het Postmuseum heeft er in ieder geval 
geen exemplaar van; wel van de latere Roelants- en Fagee 
Schaeffermachine, respectievelijk van 1893 en 1906/1907. Deze 
jaartallen zijn van Vellinga, bladzijde 126. Het lijkt niet 
waarschijnlijk dat ooit nog eens een DM-machine tevoor
schijn zal komen. Toch willen wij proberen er op grond van 
de gevonden valse stempelingen nog iets meer van te zeggen. 
Een reconstructie van het stempelgedeelte is mogelijk, van 
het bewegingsmechanisme niet. 

Verder is het wel zeker dat er, buiten de door Vellinga en 
Giphart genoemde kantoren, een toestel heeft gestaan te 
Arnhem, terwijl het hoogst waarschijnlijk is dat ook Nijme
gen een toestel heeft gehad en mogelijk ook Hoorn. In dat 
geval is het niet uitgesloten dat nog zal blijken dat er ook 
verdere kantoren „machinaal" hebben gestempeld. 

Het meest waarschijnlijk is dat het DM-toestel, evenals de 
Roelantsmachine, een tafelmodel was, waarbij de te stempe
len stukken plat op de tafel werden gelegd onder een zich 
verticaal op- en neer bewegende arm met de stempel. Het 
bewijs hiervoor is dat men vaak een min of meer duidelijke 
spiegelafdruk aantreft van het vertrek- of aankomststempel 
op het oppervlak van een brief op precies dezelfde plaats, 
doch aan de tegenoverliggende zijde. 

Ik heb enige brieven waarvan toevallig de postzegel niet 
alleen is vernietigd door de gebruikelijke puntstempel maar 
ook nog eens door zulk een spiegelafdruk. 

160 september 1970 

ing in Nederland 

door A. Smit 

Zulk een spiegelafdruk ontstond als, door welke oorzaak 
ook, eens geen brief onder de stempel werd gelegd. De afdruk 
kwam dan op de tafel terecht en de volgende brief kreeg 
deze natte afdruk in Spiegelschrift en omdat de stempel-
machine altijd op precies dezelfde plaats stempelt, ook op 
precies dezelfde plaats, maar aan de onderzijde Bij vertrek 
is dat de achterzijde, bij aankomst de voorzijde van de brief. 

Spiegelafdrukken (links) van de afstempeling ROTTERDAM 24 april 
1878 (rechts). 
Afgebeeld zijn een deel van de voor- en act)terzijde van deze brief 
van Rotterdam naar Amsterdam 

Spiegelafdruk van de af stempel mg ROTTERDAM )6 november 1879 
(rechts), die tevens dient als vernietigingsstempel op de zegel 
(links). 
Let ook op de afdruk van een deel van de platte ring om de kop 
van de stempel HOORN 15 november 1879. 
Afgebeeld zijn een deel van de voor- en achterzijde van deze brief 
van Hoorn naar Rotterdam 



Groot deel van de afdruk van de ring om de kop van de stempel 
NIJMEGEN 16 mei 1882. 
Deels naast en deels over de afstempeling van Nijmegen (tussen 
6 en 7 uur namiddags) de flauwe spiegelafdruk van hef aankomst
stempel Ah/ISTERDA^/I van dezelfde dag tussen 10 en 12 uur 
's avonds (links) 
Afgebeeld zijn een deel van de voor- en acfiterzijde van deze brief 
van Nijmegen naar Amsterdam 
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De eerste spiegelafdruk was vet, naarmate meer inkt door 
volgende brieven was overgenomen werden de spiegelafdruk-
ken flauwer. Uit sommige vette spiegelafdrukken valt op te 
maken, dat de ondergrond waarop gestempeld werd een vrij 
zachte moet zijn geweest, zeker geen metaal of hout. 

De afdrukken van een kring rond de buitencirkel van de 
stempelafdruk kunnen worden verklaard uit een platte ring 
om de stempelkop. Zulk een ring kan hebben gediend voor 
het vastklemmen van de stempelkop in de machine. Het is 
ook mogelijk dat versterking van de stempelkop ermede werd 
beoogd. Het oppervlak van de ring lag nagenoeg of geheel 
gelijk met het stempel vlak van de stempel. Bij het inkten 
kwam er dus ook wel eens wat inkt op het oppervlak van de 
rmg en dit had dan een valse stempeling tengevolge. 

Bij het inkten was men, blijkens de vele vieze vlekken, lang 
niet zuinig. Toch zijn er ook vele schone afdrukken waarbij 
alleen een klein gedeelte van de omtrek van de ring werd 
afgedrukt. Er zijn echter afdrukken waarbij vrijwel de gehele 
omtrek van de ring te zien is. 

Omdat delen van een exta kring ook op briefkaarten wel 
te zien zijn, waarbij in tegenstelling tot de dikkere brieven 
de stempel nauwelijks in het papier drukt, moet het opper
vlak van de veronderstelde ring wel nagenoeg gelijk met het 
stempelvlak hebben gelegen. Het vormde daarmee als het 
ware een geheel. 

Bijna volledige afdruk van de ring om de kop van de stempel 
ROTTERDAM 17 september 1879 

Zulk een krmg is de afdruk van een ring die tot de machine 
moet hebben behoord, want wat zou het voor doel hebben 
een handstempel te verzwaren met zulk een ring, die er 
blijkens de vele gevonden afdrukken wel moet zijn geweest; 
dat kan niet anders. 

Natuurlijk is het ook mogelijk, zoals mij werd tegenge
worpen, met een handstempel zo te manoeuvreren dat een 
deel van een cirkel wordt geproduceerd. De stempels hadden 
over het algemeen een verdikte kop, die enkele millimeters 
van onder het stempelvlak schuin daar naartoe opliep. Als 
nu de stempelaar zijn stempel schuin op het stempelkussen 
drukte kreeg de verdikte rand onder het stempelvlak ook 
iets van de inkt mede. Plaatste nu de stempelaar zijn stempel 
ook schuin op een brief, dan tekende deze verdikte rand zich 
op de brief af, dat wil zeggen een zeer klein stukje daarvan. 
De stempelaar moet immers wel een stempelacrobaat zijn ge
weest om kans te zien de helft, driekwart of bijna de gehele 
verdikte rand af te drukken Zodra dus een vrij belangrijk 
deel van een cirkel buiten de buitencirkel van de stempelaf
druk aanwezig is, mag wel worden aangenomen, dat de 
stempelafdruk met behulp van een toestel is geplaatst. 

(wordt vervolgd) 
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DEEL 2 

Vele brieven uit de beginperiode dragen geen kentekenen dat het 
Rode Kruis de postverzending verzorgde. 

fe r i m a h / o ö l f ""' ^""«"" ' "« '^« ' "P '« Smgapore naar fcamp 4 

5" 

fi w ! ' S T i ^ f P^^'':"'''^ r!^P^"^^ censuurstempe/ verzonden op 
6 december 7945 van kamp Palembang naar Bandoeng 

S I A B R O T H E R S 
MEDAN SUMATRA 
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Brief u/t Medan naar Londen met rubberstempel K7PPTT/MEDANI 
22 Januari 1946 

Waar ze verkrijgbaar waren werd gebruik gemaakt van de semi
otticiee RodeKruisenveloppen welke door het Rode Kruis uit 
Australië waren meegenomen. Had men er geen dan maakte men 
er zelf een. 
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Brief in envelop van het Australische Rode Kruis, afdeling westelijk 
Australië, uit het kamp Lampersari te Semarang verstuurd naar 
kamp 4 te Tjimahi 

Brief verzonden in een zelfvervaardigde envelop met getekend rood 
kruis van Batavia naar het Wilhelminakamp te Singapore 

Met personen die door de Indonesiërs waren geïnterneerd kon 
men via het Rode Kruis middels de bekende formulieren in contact 
komen. 

In kleinere plaatsen waren vaak geen Rode-Kruisformulieren aan
wezig. Men kon dan gebruik maken van een brief of briefkaart welke 
dan niet per post maar via het Rode Kruis werd doorgestuurd 

EQMTÉ ,«TE'^«r9'.fti DE U Ci ^ " SJt CE 

\/oor- en achterzijde van een Rode-Kruisformulier geadresseerd aan 
en vrouwelijke geïnterneerde in Toeloeng Agoeng (Kediri) 

i^ARTCEPOS 

/tid Gcodo 
SEAL AFTER CEHSORING 

Briefkaart, voorzien van uitgeknipt rood kruis/e, uit Tjilitan (Batavia) 
bestemd voor een vrouw in Solo. Deze kaart werd via het Indo
nesische Rode Kruis verzonden. Op de kaart de geschreven aan
wijzing- via Palanq Merah Indonesia 

Brief met het Rode-Kruisstempel van Bondowoso verstuurd uit een 
Indonesisch interneringskamp in Soember Wringin 

Buitenlanders, die met door de Indonesiërs waren geïnterneerd en 
die niet in de door de geallieerden gecontroleerde steden woonden, 
moesten hun brieven wel via de Indonesische post verzenden. 
De Indonesische post was nog niet in het bezit van briefkaarten 
met zegellndruk. Ze eiste echter wel frankering van de brieven en 
kaarten. Officiële briefkaarten van de Indonesische post werden 
toen aan haar postkantoren verkocht zonder zegellndruk voor de 
prijs van 10 cent. Ter voorkoming van onregelmatigheden bij de 
verkoop werden ze afgestempeld met een stempel waarin de datum 
werd weggelaten. 

OEBLIK I H » 
TOEPOS DAl 

Briefkaart, verzonden uit f\^alang en bestemd voor Bandoeng, naar 
het Indonesische Rode Kruis gestuurd omdat Bandoeng in het door 
de Nederlanders gecontroleerde gebied lag. Het Indonesische Rode 
Kruis kon de post evenmin bezorgen en stuurde de kaart door naar 
het Nederlandsche Roode Kruis, dat de verdere verzending ver
zorgde 

Voor correspondentie van een door de Indonesiërs bezette plaats 
uit naar een gebied in de archipel bulten Java riep men eveneens de 
hulp in van het Rode Kruis, aangezien de Indonesiërs niet over 
transportmogelijkheden beschikten. (wordt vervolgd) 

Briefkaart met Rode-Kruisafstempelingen van Poerwokerto en 
Poerbolinggo, verstuurd door een Nederlandse geïnterneerde in het 
Indonesische kamp te Poerwokerto naar een bloedverwant in het 
Indonesische kamp te Bodjong 
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Prins Claus kocht 
eerste Hartzegels 

Geen emissie van de laatste jaren heeft PTT zoveel hoofdbrekens 
gekost als de Hartzegels waarvan directeur-generaal H. Reinoud op 
dinsdag 28 juli 1970 in het representatieve Johan de Witthuis aan de 
Kneuterdijk te 's-Gravenhage de eerste drie exemplaren officieel 
verkocht aan prins Claus, wiens handtekening wij ter plaatse kregen 
op een eerstedaqenvelop (afbeelding). 

De Hartzeqels zijn in hoogste instantie zelfs voorgelegd aan de 
minister van Verkeer en Waterstaat, drs. J. A. Bakker, die na drie 
dagen beraad zijn fiat gaf. Is zo'n ministeriële verklar ing van geen 
bezwaar voor een postzegel al een uitzondering, helemaal nieuw 
was de enquête in PTT-gelederen over de vraag of deze ,,voortref
fel i jke en t ref fende" voorstell ing van het bloedende hart niet al te 
schokkend zou worden ervaren door het publiek. De uitslag van 
deze rondvraag leidde tenslotte tot het toevoegen van de tekst 
UW HART . . . UW LEVEN op de zegels, met toestemming van de 
dert igjarige ontwerpster Marte Röling, die voor haar bereidheid tot 
praten een pluim kreeg van de directeur-generaal die al deze 
bijzonderheden onthulde. 

De heer Reinoud noemde enkele andere uitgiften waarop van 
verschi l lende kanten kritiek is geoefend, door gebruikers, door 
kunstenaars of door een groep die betrokken is bij de definit ieve 
keuze van het ontwerp. De Wilhelmuszegel bi jvoorbeeld, in 1968 
uitgegeven ter herdenking van het vierhonderdjarig bestaan van ons 
volksl ied, heeft krit iek uitgelokt van gebruikers die een heel andere 
voorstel l ing hadden verwacht. Diezelfde zegel heeft daarentegen in 
nationale en internationale kunstbladen ruime waardering gevonden. 
Het is gebleken dat er wat toelichting nodig was om de waardering 
voor deze zegel een kans te geven om te groeien. 

Een ander voorbeeld is de Burgerl i jk-Wetboekzegel, ter nagedach
tenis van professor Meijers uitgegeven, in het begin van dit jaar. 
Het eerste definit ieve ontwerp is niet tot uitgifte gekomen omdat de 
voorstel l ing niet beantwoordde aan de verwachtingen van een be
langrijke groep die deel uitmaakt van de kring mensen die daarin 
zeggenschap hebben. De ontwerper Jurriaan Schröter heeft toen 
het huzarenstukje geleverd om binnen een week met een geheel 
nieuw ontwerp te komen dat meteen instemming verwierf. 

A ls derde voorbeeld dienden de Europazegels, die elk jaar met 
een gemeenschappeli jk ontwerp verschijnen. Na tien jaar zijn de 
kunstenaars uitgekeken op het symbolisch verbeelden van de 
samenwerking in GEPT-verband. Ze verlangen naar een anders-
soort ige opdracht en wijzen er op dat Europa rijk Is aan bijzondere 
landschappen, monumenten en rivieren, aldus de heer Reinoud. 

De directeur-generaal verkocht een serie zegels aan prins Claus, 
die met gepast geld betaalde en aan minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, B. Roolvink, die geen wisselgeld terugverlangde 
van zijn zilveren bevrijdingstientje. Hij schonk hen bovendien ieder 
een PTT-carnet met de drie zegels in blokken van vier, ongestem
peld en gestempeld met het officiële eerstedagstempel, dat evenals 
de affiche voor de Hartzegels was ontworpen door mevrouw Röling. 

De voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Hartstichting, 
jonkheer P. R. Feith, zei in zijn openingstoespraak ook iets over de 
voorgeschiedenis van de zegels. Het eerste contact erover met PTT 
dateert van 1967, waarbij veel steun werd ondervonden van de 
staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Volks
gezondheid, dr. R. J. H. Kruisinga. Begin 1969 begonnen de bespre
kingen officieel en eind 1969 werd er vaart achter gezet, dank zij de 
voorzitter van de Nederlandse Bankiersvereniging, drs. J. C. Wurf-
bain. Jonkheer Feith verklaarde tenslotte dat de unieke moderne 
artist ieke prestatie van mevrouw Röling in f i latel ist ische kring sterk 
de aandacht heeft getrokken. 

Minister Roolvink wees er in zijn toespraak op dat het niet vaak 
gebeurt dat ten behoeve van een aspect van de volksgezondheid 
een bijzondere postzegel wordt uitgegeven. Hij gaf de volgende 
opsomming van voorgangers: Weldadigheidzegels 1906, Emma-
zegels 1934 en Prinsessezegels van 1946 voor tuberculosebestr i j 
ding en de KWF-zegels van 1955 en 1969 voor kankerbestr i jding. 
De minister besloot aldus: ,,Gaarne wens ik de Hartstichting toe 
dat de postzegelverkoop mag slagen en dat de oplage in korte t i jd 
uitverkocht zal zijn. Daarmede zal dan het Nederlandse volk een 
wezenli jke bijdrage hebben geleverd aan het nobele doel dat de 
Hartstichting zich gesteld heeft". 

De hoofddirecteur der Posterijen de heer A. G. de Vries, de 
directeur van het Nederlandse Postmuseum dr. R. E. J. Weber en 
de heer J. R. Gunning, directeur van de firma Enschedé, drukker 
van de zegels, gaven met vele andere autoriteiten door hun aan
wezigheid blijk van hun warme belangstell ing voor het werk van de 
Hartstichting. 

Prins Claus, minister Roolvink (midden) en ontwerpster Marte 
Röling bekijken de Hartzegels die zo juist ontvangen zijn van 
directeur-generaal H. Reinoud 
Foto: H. Driesten 

l-landtekeningen van prins Claus (onder), de scheidende hoofd
directeur der Posterijen A. G. de Vries en de ontwerpster Marte 
Röling op een semi-officiële eerstedagenvelop met het bijzondere 
stempel op de drie Hartzegels 

Comité 15 Augustus 1970 • Vivienstr. 68 « Den Haag 

COMITÉ 15 AUGUSTUS 1970 
Hierbij afgebeeld de bijzondere envelop, uitgegeven ter ge

legenheid van de herdenking van de Japanse capitulatie in 
's-Gravenhage. Vijfentwintig jaar geleden betekende dat het 
einde van de Pacificoorlog. 

Er zijn nog een aantal van deze enveloppen beschikbaar 
U kunt ze bestellen door het verschuldigde bedrag over te 
maken op postgirorekening nummer 253000 ten name van het 
„Comité 15 augustus 1970", te 's-Gravenhage. 

De enveloppen kosten ƒ 1,— per stuk. De minimumbestel-
ling bedraagt twintig stuks, plus ƒ0,05 porto per envelop er 
desgewenst ƒ 0,70 extra voor aangetekende zending. 
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NEDERLANDSCH-INDIË 
Een en ander 
over een f 5,-
Konijnenburg 

De hierbij afgebeelde ƒ 5,— type Konijnenburg van Neder-
landsch-Indië heeft, aan de achterkant voorzien van een keur 
of garantiestempel van een handelaar en ten overvloede nog 
geruggesteund door diens daarbij gevoegde certificaat met 
foto, niet lang geleden de Bondskeuringsdienst bereikt. 

Kenners zullen onmiddellijk begrijpen waar het hier om te 
doen was: om de echtheid van de afstempeling. De ƒ 5,— 
Konijnenburg is ongestempeld een schaarse zegel; echt ge
bruikt is het een uitgesproken rariteit, zó zeldzaam, dat ik 
mij meer dan eens heb afgevraagd of er wel echt gebruikte 
exemplaren bestaan! Letterlijk alles wat ik op dit gebied tot 
dusver gezien heb, bleek vals gestempeld te zijn. Maar laat 
ik niet vooruitlopen op de conclusie van de Bondskeurings
dienst met betrekking tot het exemplaar waar het nu om 
gaat. 

Is de afstempeling vals? 
Een zeer moeilijk te beantwoorden vraag! 
Het stempel (BATAVIA)-CENTRUM in dit type was inder

daad begin 1942 (dus ten tijde van de Japanse inval) in ge
bruik en theoretisch kan de ƒ 5,— met dat stempel afgestem
peld voorkomen. Of laat ik het liever zó stellen: het is heel 
moeilijk te bewijzen dat de ƒ 5,— met die afstempeling niet 
kan voorkomen. Keurt men de afstempeling niettemin af, dan 
zal dat moeten gebeuren op grond van uiterlijke kenmerken 
als bijvoorbeeld: afwijkende vorm van de cirkels, van de ge
arceerde segmenten, letters of cijfers, of op grond van af
wijkende kleur van de gebezigde stempelinkt. 

Of IS er misschien toch nog een andere mogelijkheid om 
tot de conclusie te komen dat de afstempeling vals moet zijn, 
afgezien van de beoordeling der hier genoemde kenmerken? 

Ja, geachte lezer, die mogelijkheid is er! 
Bij een vorige gelegenheid heb ik gewezen op het gevaar 

van valse tandingen bij dié Kolffzegels, waarvan na de be
vrijding ongetande (en ongegomde) vellen in de handel zijn 
gekomen. In het Maandblad van september 1969, bladzijde 
488, is een vals getand paar van de 35 cent Nederlandsch-

Indië afgebeeld. Aan het slot van het daarbij behorende 
artikel heb ik gewezen op de mogelijkheid dat ook de ƒ 5,— 
met valse tanding zou kunnen voorkomen. Welnu, de hierbij 
afgebeelde gestempelde ƒ 5,— is zo'n vals getand exemplaar! 

De ƒ 5,— Konijnenburg is de enige Kolf f zegel van Neder-
landsch-Indië die lijntanding 12V2 grote gaten heeft; verder 
komt alleen de 50 cent emissie 1941-1942 van Curagao met 
deze Kolfftanding voor. De bierbij afgebeelde zegel is inder
daad getand 12V2, maar is het ook lijntanding? 

Neen, dat is het niet. 
Het is geen lijntanding, geen kamtanding, geen raam tan

ding en geen radtanding; het is een tanding waarvan de 
gaatjes met een ponsinstrument stuk voor stuk met de hand 
zijn aangebracht. Daardoor is een tanding ontstaan die spre
kend op lijntanding Hjkt, maar het niet is. De vervalser heeft 
namelijk enkele heel kleine, maar tegelijkertijd heel verrader
lijke foutjes gemaakt, die onomstotelijk aantonen dat de hele 
tanding vals moet zijn. 

Toen de Bondskeuringsdienst eenmaal had vastgesteld dat 
de tanding vals was, was de beoordeling van de afstempeling 
verder kinderspel. De zegel is gefabriceerd uit een ongetande 
restantenzegel; deze restanten zijn pas na de bevrijding bij 
Kolf f gestolen; de afstempeling kan er pas na de bevrijding 
op geplaatst zijn en moet vals zijn,. 

Is er gebruik gemaakt van een echt (en eveneens gestolen) 
stempel of van een nagemaakt? 

Dat kunnen wij op het ogenblik nog even in het midden 
laten. Immers de zegel zelf is een vervalsing, dus wat doet 
de afstempeling er nog toe? 

Wel wil ik als mijn persoonlijke mening te kennen geven 
dat het stempel vals is; ik ben ervan overtuigd dat dit in 
Nederland is gemaakt. 

Rest mij nog een bijzonderheid te vertellen die ook niet 
zonder belang lijkt. 

Blijkens het bij de afgebeelde zegel gevoegde handelaars
certificaat maakte dit exemplaar oorspronkelijk deel uit van 
een paartje met duidelijk leesbaar stempel: BATAVIA CEN
TRUM 7.1.42.10; het paartje is later gedeeld. Wij hebben hier 
dus het rechter exemplaar voor ons. Voor de linkerzegel met 
afstempeling BATAVIA en datum 7.1 wordt hierbij gewaar
schuwd. Hij zal waarschijnlijk nog wel met garantiestempel 
en certificaat ergens uithangen. 

En nogmaals: als u niet absoluut zeker van uw zaak bent, 
koop dan geen ongekeurde ƒ 5,— Konijnenburg, ook geen 
ongestempelde! Ik heb al verscheidene vals getande exem
plaren gezien, ook op bekende veilingen. 

MR. G. W. A. DE VEER 

Tandingen van de ongetande 
5 en 10 cent van 1923 

Zoals algemeen bekend werden begin 1923 door een staking 
bij Enschedé te Haarlem de toen koerserende zegels van 
5 cent rood en 10 cent grijs (wijde arcering) ongetand uitge
geven (Speciale Catalogus nummers 82 en 83). Volgens de 
Speciale Catalogus verkocht postkantoor Blokzijl beide zegels 
met naaimachinedoorsteek; postkantoor Bergen (N H.) met de 
roulette doorstoken (bij de laatste is filatelistische beïnvloe
ding misschien niet geheel uit te sluiten). 

Nu is er een aantal uitknipsels van postwissels voor den 
dag gekomen, zeer waarschijnlijk afkomstig van de Rijks-
veilingen, waaruit blijkt dat veel meer kantoren, misschien 
alleen voor intern gebruik, deze zegels hebben geperforeerd. 
Het zijn allemaal primitieve tandingen (doorsteken), variërend 
van 8'/2 tot 14'/2. Als man heb ik geen verstand van naai
machines en ik weet dus niet of voor al deze perforaties de 
naaimachine of een ander apparaat dienst heeft gedaan. 

Deze zegels bevinden zich alle op postwisselknipsels; som
mige zijn ondanks de perforatie slecht afgescheurd; de per
foraties verschillen van plaats tot plaats. Het lijkt mij dus 

wel duidelijk dat er geen vervalsers aan het werk zijn ge
weest. 

De volgende plaatsen kwamen voor den dag: 

5 cent nr. 82: handstempel Bilthoven, 24 en 26.2.23, perfora
tie 14V2 
Boxmeer, 22.3.23, perforatie 12V2 
paar en losse zegel met machinepostw. stempel 
(van en), perforatie 10V2 

10 cent nr. 83: Aalten, 2 t/m 29.3.23, perforaitie ongeveer IOV2 
Borculo, 9.3.23, perforatie 10 
Coevorden, 12 en 13.3.23, perforatie 9V2 
Culemborg, data van .11-23, perforatie ongeveer 
8V2 
Dal(fsen?), 3.2.23, perforatie IIV2 
Egmond aan Zee, .IV.23, perforatie ongeveer 
IIV2 
Weesp, 9 (of 19 of 29).2.23, perforatie 9»/! (grote 
gaten). 

De Speciale Catalogus zal hieraan mijns inziens aandacht 
moeten schenken. 

A. M. BENDERS 
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Misdrukken statuutzegels 
Nederland 1969 

In de najaarsveiling van De Nederlandsche Postzegelveiling 
N.V. in Amsterdam komen onder meer ten verkoop een veer
tiental foutdrukken van de Nederlandse Statuutzegel 25 cent 
1969. Deze tot heden nog onbekende foutdrukken, alle af
komstig uit één vel — vermoedelijk het enige vel met derge
lijke foutdrukken — kwamen voor op de laatste drie verticale 
rijen van dit vel. 

Het is aan te nemen dat het bijkantoor te Groningen in 
totaal dertig zegels met de foutdrukken heeft verkocht: 

Foutdruk a; Oranje boog onder de jaartallen 1954-1969 
slechts half doorlopend en verticaal streepje in 
de rode boog daaronder. De groene druk in de 
driehoek aan de rechterzijde is slechts gedeelte
lijk gevuld — zegels uit de op twee na laatste 
rij van het vel. 

Foutdruk b: Oranje en rode boog geheel weggevallen en van 
de opdruk NEDERLAND 25 C alleen de letters 
NE aanwezig. Groen blokje aan de linkerzijde 
slechts gedeeltelijk gevuld — uit de op één na 
laatste rij van het vel. 

Foutdruk c: De opdruk NEDERLAND 25 C geheel wegge
vallen, de oranje en rode boog vrijwel geheel 
weggevallen. Lichte rode vlekjes aan de rechter
kant van de zegel — uit de laatste rij van het 
vel. 

De Nederlandsche Postzegelveiling zal deze veertien zegels 
ten verkoop brengen in een zevental kavels: een kavel met 
foutdruk a, een kavel met foutdruk b, een kavel met foutdruk 
c, een kavel met verticaal paartje foutdruk c en drie kavels, 
elk met een horizontale strip met respectievelijk de fout
drukken a, b en c 

De zegels waren afkomstig uit een van de tien vellen die 
het Groningse garagebedrijf Cornelis N.V. deze zomer liet 
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halen op een bijkantoor in Groningen. Van de dertig mis
drukken die aan de rechterkant in de laatste drie verticale 
rijen op het vel van honderd voorkomen zijn er achttien be
waard gebleven. De ontbrekende twaalf waren al op brieven 
verzonden voordat een kantoormeisje ontdekte dat er iets 
aan de zegels mankeerde. 

De Directie Zegelwaarden in Haörlem bestempelt de/.e 
misdrukken als „machinedefecten" of „drukuitschof dat on
vermijdelijk tijdens het drukken ontstaat. Dergelijk drukuit
schof ontstaat bijvoorbeeld als de pers wordt aangezet en de 
druk van de cilinder die het papier op de kleurcilindcr perst 
nog niet overal gelijkmatig is. Het is bestemd om vernietigd 
te worden maar in dit geval is een van die vellen doorgc-
glipt naar de verificatieafdeling. Het personeel, dat de vellen 
een voor een keurt, moet het ontbreken van een deel van de 
rode druk over het hoofd hebben gezien, gespannen als het 
was om te letten op een volkomen gave afdruk van het hoofd 
van de koningin in de blauwe druk. Hoewel de Directie 
Zegelwaarden liever gezien zou hebben dat het vel niet aan 
de aandacht was ontsnapt durft zij het een bewijs voor de 
voortreffelijkheid van het controlesysteem van Enschedé 
noemen dat bij een produktie van rond een miljard postzegels 
per jaar zo weinig foutdrukken buiten het bedrijf worden 
ontdekt. 

Het eeuwfeest van de oudste 

f i latel ist ische dienstverlening? 

1870 13 augustus 1970 

Het was geen georganiseerde filatelistische dienst, doch een 
incidentele dienstverlening waarbij in Circulaire 790 van 13-8-
1870 voor het eerst de postzegelverzamelaar officieel als be
staand werd erkend! Pas bijna veertien jaar later zouden deze 
postzegelverzamelaars zich organiseren in de nu nog steeds 
bestaande Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverza
melaars 

Wat was het geval? 
Op 15 mei 1870 waren de beide portzegels van 5 en 10 cent 

in dienst gesteld, waarbij in artikel 2 van Circulaire 780 van 
23 april 1870 was bepaald: 

..Aiiii lilt publiek worden f-vciie porl-zegels gedchiteerd." 

De weinige verzamelaars kregen derhalve nul op het re
quest als ze er om vroegen aan de postkantoren. Na enkele 
maanden was men aan de Parkstraat in Den Haag tot de 
conclusie gekomen, dat er aan die verzamelaars iets te ver
dienen viel zodat men besloot, en in Circulaire 790 bekend 
maakte: 

„Met wij:if;iii!> in zover von de laatste alinea van art. 2 der 
Circulaire no. 780, worden de Directeuren genuigtigd, tef-en be-
talinsi, portzef,'el.s te debiteren aan lien, die :ich deze nieuwe zei'el.'. 
ter voldoening aan hunne nieuwsgierigheid, voor hunne postzegel-
verzamelingen wenschen aan te scliaffen." 

Wij vragen ons af of dit misschien een wereldprimeur is 
geweest, mogelijk wel in deze vorm, doch reeds vele post-
administraties waren al overgegaan tot herdrukken van 
oudere niet meer beschikbare zegels ter voldoening aan de 
vraag van handelaren en verzamelaars. Ook Nederland had 
zich op bescheiden wijze op dit pad begeven door van de 
emissies 1867 en 1869 ongetande vellen aan de Brusselse han
delaar J. B. Moens te leveren. 

Al met al is het toch een te interessant facet van de ge
schiedenis van het postzegelverzamelen om het niet aan de 
vergetelheid te ontrukken 
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HET EINDE VAN DE 
„GEBOUWEN UIT TWAALF EEUWEN" 

Haast hadden wij hier als ondertitel bij gezet „en het niet-
aanvalsverdrag met de Sovjet-Unie". Want al zal er tussen 
het ene en het andere geen verband bedoeld zijn, dn feite 
hebben deze twee gebeurtenissen toch wel vele raakpunten. 
Maar laten we beginnen met de zegels. 

UITGAVE IN EDITIES 
Het heeft werkelijk jaren geduurd voor deze serie geheel 

compleet was, mede doordat men in twee formaten en t^vee 
druktechnieken heeft gewerkt. Het begon met de zegels in 
klein formaat. Daarvan vinden we als datum van uitgifte: 

15 december 1964: 

12 maart 1965: 

29 maart 1965: 

Bondsrepubliek 50, 60, 70, 80 Pfennig 
Berlijn 50, 60, 80 Pfennig 
Bondsrepubliek 10, 15, 20, 40 Pfennig 
Berlijn 10, 15, 20, 40 Pfennig 
Berlijn 70 Pfennig 

Al deze zegels werden zowel in vellen gedrukt als in rollen 
voor de „Markengeber" aan de loketten. 

Blijkbaar vond men het kleine formaat niet mooi genoeg 
en besloten werd de serie voort te zetten in een groter for
maat waardoor een fraaiere uitvoering mogelijk werd. 

Bij deze nieuwe uitgave is steeds de „eerstedag" voor de 
Bondsrepubliek en Berlijn dezelfde. Het zal u opvallen dat 
men begon met waarden die in het kleine formaat nog niet 
voorkwamen maar later ook die waarden overnam, waarbij 
het gebouw wel steeds hetzelfde bleef. De data zijn als volgt: 

7 januari 1966: 
15 juni 1966: 

7 november 1966: 
13 december 1966: 
17 februari 1967: 
14 april 1967: 
21 juni 1967: 
4 augustus 1967: 

17 november 1967: 
20 maart 1969: 

30 Pfennig groen 
5, 90 Pfennig en Berlijn 8 Pfennig 
(Alleen in Berlijn is er nog een „stads
tarief") 
1,— Mark 
1,10 Pfennig en 2,— Mark 
30 Pfennig rood 
60, 70 Pfennig (de eerste „herhaling") 
10, 80 Pfennig 
40, 50 Pfennig 
20 Pfennig 
1,30 Mark (tekening van de oude 15 
Pfennig) 

5), ^ 
DEUTSCHE BÜHDESPOST 

E'S 4 
E L L W A N G E N / J A G S T 

HITLER OF CHARLEY CHAPLIN? 
Bij de zegels in klein formaat heeft de waarde van 50 

Pfennig veel stof doen opwaaien. Men meende in de tekening 
de kop van wijlen Hitler te ontdekken. Er zijn zelfs vragen 
over gesteld in de Westduitse Bondsdag. Maar de postminister 
antwoordde dat men er net zo goed Charley Chaplin in kon 
zien en de zegel bleef gewoon in koers. Bij aandachtige be
schouwing is het inderdaad mogelijk in de takken van de 
bomen een figuur te onderscheiden, maar het zal toch wel 
toeval geweest zijn (afbeelding 1). 

DUITSE GEBOUWEN — 
MAAR NIET MEER IN DUITSLAND 

Bij de zegels in het kleine formaat zijn weliswaar enkele 
gebouwen opgenomen die niet in de Bondsrepubliek maar 
in Berlijn of de D.D.R. liggen, doch niemand kan tegen
spreken dat ook dat delen van Duitsland zijn zodat daar nog 
geen moeilijkheden mee waren. (Tegel in Berlijn en Dresden 
en Neubrandenburg in de D.D.R.) 

Maar bij de zegels in het grote formaat was het meteen 
mis. Op de 90 Pfennig vinden we een gebouw uit „Königs
berg", maar deze stad ligt nu in Rusland en heet Kalinin
grad! Op de 5 Pfennig zien we „Stettin" en op de 2,— Mark 
„Löwenberg" (afbeelding 2, 3 en 4). Maar beide steden be
horen nu tot Polen en heten thans respectievelijk Szczecin 
(afbeelding 5) en Lwówek Slaski. 

90 Pfennig Koningsberg/Preussen is in elk geval „de facto" thans 
Kaliningrad in Rusland 
5 Pfennig StettiniPommern is in elk geval „de facto" thans Szczecin 
in Polen 
2,— Mar/c LowenberglSchlesien heet nu Lwówek Slaski 

wwmVVV« * 

^ * *> * » ** * > ' * ^ 

50 Pfennig met boven in de boom, vlak naast de toren, de eventuele 
,,kop" van Chaplin of Hitler (vergroot) 

Poolse zegel 1945-1955, tien laar Szczecin als Poolse stad (ver
groot) 

Dat gaf natuurlijk moeilijkheden. De toch op dit punt al 
erg gevoelige autoriteiten in de Oosteuropese landen namen 
deze „uiting van revanchisme' hoog op. Zendingen gefran
keerd met deze zegels werden op zijn best geretourneerd. 

Dat verzamelaars om der wille van deze retourstempels ze 
toen juist gingen gebruiken, vaak aan gefingeerde adressen, 
zij volledigheidshalve er bij vermeld. Zo „maakt" men bewijs
stukken van de „postoorlog" die allicht geld zullen op 
brengen. 
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HOE ZIT HET JURIDISCH ? 
Om deze zaak goed te begrijpen moeten we ons herinneren 

dat de oorlog in mei 1945 eindigde door de onvoorwaardelijke 
overgave van de Duitse legers Maar op deze overgave is 
nimmer een vredesverdrag gevolgd. Bij een dergelijk verdrag 
zouden alle voormalige oorlogvoerende landen — bijvoorbeeld 
ook Nederland — moeten mee doen. Maar in feite hebben de 
vier grote mogendheden in Duitsland van 1945 af de lakens 
uitgedeeld en toen ze het met elkaar aan de stok kregen, als 
gevolg van de geldsanering in de westelijke zones in 1948, 
werden met steun van de westelijke geallieerde respectieve
lijk van de SovjetUnie de twee „Duitse Republieken" opge
richt. Maar van een vredesverdrag — op een of andere manier 
toch met geheel Duitsland te sluiten — waren we op die ma
nier verder af dan ooit. 

De D.D.R. heeft al vrij spoedig de feitelijke situatie aan 
de grens met Polen — de OderNeissegrens — officieel er
kend. Met de Russische bezetting in huis — tot vandaag de 
dag toe — konden de Oostduitsers ook wel niet goed anders. 

Op een zegel uit 1951 zien we de presidenten van Polen 
en de D.D.R. die elkaar over de OderNeissegrens heen de 
hand reiken en zo juist verscheen een herdenkingszegel „20 
Jahre Görlitzer Abkommen über die OderNeisseGrenze", 
met de staatswapens en vlaggen van Polen en de D.D.R. (af
beelding 6 en 7). 

D.D R. 1951 ■ Presidenten Pieck en Bierut reiken elkaar de hand over 
de „OderNeisse"grens 

Maar in de Bondsrepubliek heeft men zich tot voor zeer 
kort op het — juridisch nog niet eens zo aanvechtbare — 
standpunt gesteld dat zolang er geen vredesverdrag was de 
gedeelten van Duitsland die er in 1937 bij hoorden maar die 
nu bij Polen of Rusland behoren „unter polnischer bezw. 
russischer Verwaltung" staan. 

Dit ziet u bijvoorbeeld op alle in Duitsland gedrukte kaar
ten en ook op de kaarten aanwezig in Duitse spoorwagons. 
Doch in het nu met de SovjetUnie gesloten „nietaanvals
verdrag" legt de Bondsrepubliek zich eindelijk bij de feite
lijke situatie neer dat deze delen geen delen van Duitsland 
maar van Polen of Rusland zijn. 

i GORih.êR 
^ A3K0J,<V,EN 

Eerstedagbrief: 20 Jahre Gorlitzer Abkommen über die OderNeisse
Friedensgrenze 

En daarom is het wel een merkwaardige coincidentie dat 
juist op dit ogenblik de zegels met de gewraakte afbeeldingen 
gaan verdwijnen en vervangen worden door de zegels met 
president Heinemann. Ze pasten ook niet meer bij de meer 
realistische opvatting die uit dit nieuwe verdrag spreekt. Al 
zal op zichzelf niemand kunnen ontkennen dat het wel 
„Duitse" bouwwerken waren die daar nu in Polen en Rus
land staan. 

!̂Ä̂  

THEMA'S ESPERANTO EN SPOORWEGEN 
Bij de lijst van speciale aantekenstrookjes in het julinum

mer maakten wij een voorbehoud voor wijzigingen en aan
vullingen. Hoewel het beslist niet mogelijk zal zijn in deze 
rubriek steeds alle te verwachten speciale strookjes te ver
melden willen wij er toch nog één even noemen, namelijk dat 
voor het jaarlijkse congres van de Duitse spoorwegbeambten
esperantisten van 911 oktober 1970 in Darmstadt, waar zo
wel een speciaal stempel — afbeelding — als een speciaal 
aantekenstrookje gebruikt zal worden. Kaart met alleen 
stempel DM 0,50, aangetekend DM 1,30, te bestellen door 
overschrijving op postgirorekening Frankfurt 303022 van 
G. Bublitz. 

FL. 

Laatstedagenvelop van de Gemeente Heer 
Mr. L. J. M. Gorten, burgemeester van Heer, stuurde ons 

deze laatstedagenvelop van zijn gemeente op 30 juni 1970. 
Behalve het rode stempel met het wapen van de gemeente 

en de waardeafdruk van de Francotypemachine in de nul
stand, het dagtekeningstempel van Heer. 

Maastricht heeft een week later zijn rechten doen gelden 
met een overbodig zwart machinestempel op de al afgestem
pelde bevrijdingszegel. 

E E H E f i i i E HEER 

AW 

Gemeente Heer 
dlMdao 30 6 1970 

la>t«t« dag zcifatandig 

468 september 1970 



Het kasteel ,,Grand Tnanon" bij Versailles (Frankrijk) waar op 4 luni 
1919 het vredesverdrag tussen de „Entente" en Hongarije werd 
gesloten: verminkt en vernederd 

In het meinummer gaven wij een overzicht van de pro
blemen die zich in Hongarije na de eerste wereldoorlog voor
deden aan de hand van één zegel. Slechts terloops — want 
de gebruikte zegel vertelt daar niets meer over — werd ver
meld dat de gebiedsafstand in 1919 aan Oostenrijk — Burgen-
land — later gedeeltelijk weer ongedaan gemaakt werd. 

Aangezien hieraan echter toch wel zegels gewijd zijn willen 
we hierop nog even terugkomen. Waarbij voor de zegels van 
dit gebied hetzelfde geldt als voor de zegels van Baranya 
enzovoort: niet allemaal even „officieel" uitgegeven en vele 
vervalsingen in omloop 

In 1919 werd een gebied van 5000 vierkante kilometer aan 
Oostenrijk afgestaan, doch in 1921 werd door de Entente-
mogendheden goedgevonden dat een volksstemming over de 
uiteindelijke toedeling van West-Hongarije zou beslissen. Dit 
zou niet alleen het Burgenland maar ook een tot dusverre nog 
Hongaars gebleven gebied betreffen. 

Hiertegen kwamen de Hongaren in opstand en plaatselijke 
opstandelingengroepen — ze noemden zich „legers" maar dat 
is toch een wat al te officieel woord voor deze groepen — 
probeerden dit te verhinderen door dit gebiedsdeel te be
zetten. 

Michel is de enige catalogus die de door hen uitgegeven 
zegels catalogiseert en deze komt tot zeven verschillende uit
gaven, waarvan sommige echter in zo grote oplage gedrukt 
zijn dat we ze ook in Nederland in oudere Hongarije verzame
lingen nog vrij vaak aantreffen. 

De eerste uitgave is van 2 september 1921. Koerserende Hon
gaarse zegels — de laagste waarde was 10 filler want de in
flatie was al in aanvang — werden overgedrukt met „Felkelö 
Magyarok èltal megszéllt Nyugatmagyarorszég" hetgeen ver
taald luidt: „Door opstandige Hongaren bezet West-Hon
garije". In totaal zouden er tweehonderd complete series van 
tien waarden uitgegeven zijn, doch van sommige waarden 
zijn vele duizenden gedrukt. Afgebeeld de 1,— Kr. met stem
pel Gyanafalva, een plaats in dit gebied, en waarschijnlijk 
wel echt. 

Eerste uitgave van West-Hongarije, echt gebruikt 
Opdruk- Leitha-banaat 
Achterzijde tweede oplage: 50 % toeslag voor het oppercommando 

De tweede uitgave, zes dagen later, herinnert met een 
doodskopopdruk aan het feit dat er bij Agfalva zelfs een 
„slag" geleverd is, al vermeldt de historie niet meer wie toen 
van wie gewonnen heeft. Deze serie is vrij zeldzaam, groot 
negen waarden van 5 filler tot 2 Kronen. 

De derde uitgave daarentegen is zeer frequent te vinden, 
groot twaalf waarden, van 10 filler tot 10,— Kronen. Ze toont 
de opdruk „Lajtabénség-posta", vertaald: Leitha-banaat. Er 
zijn nog twee oplagen: de tweede heeft op de achterzijde een 
vermelding: 50"/o felar Fövezérség, vertaald: „SO'/o toeslag 
voor het oppercommando". Volledigheidshalve zij vermeld 
dat de Leitha al van ouds als de grens tussen Oostenrijk en 
Hongarije gold, die wel naar Romeins voorbeeld als Cis-
Leithanië en Trans-Leithanië werden aangeduid. Als datum 
van uitgifte vinden we 5 oktober 1921 (afbeeldingen). 

NOTITIES (8) 

Tweetalige opdruk en nieuwe waarden: Org(anisation der) Land(es-
schutz) in Westungarn 
Niet-officièle overdruk: Sopronse volkssterrmiing, 14 december 1921 

De vierde uitgave heeft het nooit tot de loketten gebracht, 
maar werd „onderhands" aan de postzegelhandel verkocht 
en is nog steeds als „massawaar" te beschouwen. Het zijn elf 
waarden met opdruk „Nyugatmagyarorszag Népe Nem Nem 
Soha", vertaald: „Volk van West-Hongarije neen, neen, 
nooit". Deze laatste drie woorden waren van 1919 tot 1938 
iedere Hongaar in het hart gegrift. Neen, neen, nooit zouden 
zij de vernedering van Trianon (afbeelding) vergeten en be
rusten in de verminking van hun land. 

De vöfde uitgave verscheen al op 10 oktober — 5 filler tot 
100,— Kronen en bovendien nog drie tot frankeerzegels over-
gedrukte portzegels. Opdruk: Felkelö Mayarok Eszaki Had-
serege, vertaald: „Noordelijk leger van de opstandige Hon
garen" In feite niet werkelijk in gebruik geweest, al schijnt 
deze uitgave nog wel ter plaatse verkrijgbaar zijn geweest. 

De zesde uitgave is weer rechtstreeks aan de postzegel
handel verkocht. Deze heeft als merkwaardigheid dat ze voor 
het eerst tweetalig is: Westungam-Orgland, het laatste af
korting van Organisation der Landesschutz! Bovendien wer
den de meeste waarden door opdruk verhoogd omdat de in
flatie zich met de dag al meer liet voelen. 

De zevende laatste officiële uitgave komt dan pas op 11 no
vember. Deze is merkwaardigerwijze speciaal in Wenen ge
drukt; geen opdrukken op bestaande Hongaarse zegels meer 
maar speciaal voor dit doel gednikte zegels. Van de twaalf 
frankeer- en vijf portzegels schijnen er echter maar vier 
waarden werkelijk nog in gebruik gekomen te zijn. De rest 
is weer rechtstreeks in de postzegelhandel gekomen. Waarde 
weer zeer gering, behalve de ongetande zegels van 10 en 20 
filler en de enkele têtes-bêches die voorkomen. 

Definitieve uitgave van het Leithabanaat, frankeer- en portzegels 

Niet meer officieel is een herinneringsopdruk voor de op 
14 december in de stad Oedenburg (Sopron) gehouden volks
stemming, waardoor deze stad inderdaad bij Hongarije bleef 
(afbeelding). 

Hiermee sluiten we de nasleep van de eerste wereldoorlog 
in onze notities definitief af. Het was voor Hongarije een 
verschrikkelijke tijd, want het „zelfbeschikkingsrecht" scheen 
wel te gelden voor Tsjechen en Roemenen, maar niet voor de 
Hongaren zelf. Wie in de afgestane gebieden woonde had de 
keus zich te laten nationaliseren, wat in het bijzonder voor 
de alleen Hongaars sprekende plattelandsbevolking bijzonder 
moeilijk was, of met achterlating van alle bezittingen naar 
Hongarije te vluchten. 

Ook toen gold het „Vae victis" — wee den overwonnenen. 
De enige sympathie die Hongarije ontmoette kwam later van 
de „as"-mogendheden. Zo ziet u op de 20 en 40 filler van de 
luchtpostserie van 1933 een door Mussolini geschonken vlieg
tuig met Inschrift „Giustizia per l'Hungeria" — „Rechtvaar
digheid voor Hongarije". 

Hoe inderdaad op het einde van de dertiger jaren onder 
Duitse leiding de grenzen van Hongarije weer verwijd worden 
zien we in een latere aflevering. 

FL. 
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AGENDA VAN FILATELrSTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek In het oktobernummer 
dienen uiterlijk op 22 september In het bezit te 
zijn van de redactie. 

^ > 
Het Nederlandse Postmuseum 

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

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

rn plaatdruk 
- Keur en kleur Schatten van Neder

land en Overzeese Rijksdelen 
- Collectie Ir A G Ferf Nieuw ge

ëxposeerd de postzegels van Mont-
serrat, St Christopher, St Kitts-
Nevis, St Lucia, Nevis en St Vin
cent Van 1 september tot en met 
31 december 

- Vervolg collectie C D Ricardo 
Japanse bezetting Britse en Ameri
kaanse gebieden Birma (vervolg), 
Brits-Borneo, Hongkong, Filippijnen 
Tot en met 30 november 

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

- Overzicht frankermg en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands 

Indie 
- De schrijfcultuur schrijfmaterialen, 

de schrijfkunst en de brief 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar j 

1970 
16-27 september: 
Brasschaat Tentoonstelling ter viering van 
het eerste lustrum van de Vlaamse bond van 
postzegelverzamelaars Gemeentelijke feest
zaal Familia 
18-23 september: 
Roden Tentoonstelling tijdens Jaarbeurs van 
het noorden en Jaarlijkse paardenmarkt 
26 september, ruilmiddag Hotel Zuiderveld, 
Wilhelminastraat 2 Begin 14 00 uur Inlich
tingen mr W Glastra, Lanxlaan 16, Roden 
19 september: 
Zwolle Maandelijkse postzegelmarkt Hotel 
Wientjes 13 30-17 00 uur Toegang ƒ0,50, 
jeugd tot 16 jaar ƒ0,25 (met verrassing) 
Inlichtingen bij de afdeling Zwolle van de 
IV 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 
20 september: 
Geilenkirchen Zevende internationale ruil-
dag Stadhuis, 10 00-18 00 uur Verenigings
tentoonstelling van oud en jong, bijzonder 
postkantoor, envelop en stempel, handela-
renstands en tombola Inlichtingen Hans 
Peters, 513 Geilenkirchen, An Frankeruh 9, 
BRD Tel (02450) 2837 
26 september: 
Nijmegen Internationale ruildag, kantine 
Smit Nijmegen Electrotechnische Fabrieken 
N V Nieuwe Dukenburgseweg, aanvang 
10 00 uur, toegang gratis Ter viering van 
het tienjarig bestaan van de Postzegelclub 
, Het Zegeltje", onderafdeling van de Perso
neelsvereniging van Smit Nijmegen Inlich
tingen G W Th van den Heuvel, De Savor-
nin Lohmanstraat 48, Nijmegen 
26, 27 september: 
Utrecht Regionale postzegel-jeugdtentoon-

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

Stelling in het jeugdcentrum van Jong 
Utrecht, Cremerstraat 249 Zaterdag van 
10 00-22 00 en zondag van 10 00-18 00 uur 
Catalogus tevens toegangsbewijs kost ƒ 0,40 
voor volwassenen en ƒ 0,25 voor jeugd 
Filatelistische film op elk heel uur Inlich
tingen J A Bouwman, Kanaalstraat 32, 
Utrecht 
28 september-3 oktober: 
Wallasey (voorstad van Liverpool) Eerste 
internationale tentoonstelling 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 
vijftig jaar Surinaamse voetbalbond, ver
krijgbaar tot 30 september 1971 
2-5 oktober: 
Rome Nationale tentoonstelling Roma 70 en 
festival van de filatelistische film Palais du 
Congres 
3-4 oktober: 
Emden Jaarlijkse gezamenlijke Duits-Gro-
ningse tentoonstelling Inlichtingen mr J C 
Timmer, Hertenlaan 69, Haren 
3-4 oktober: 
Schiphol Negende dag van de Aero-Phila-
telie Wedstrijdtentoonstelling leden Her
denking honderd jaar ballonpost Parijs Spe
ciale envelop, bijzonder stempel Zaterdag 
11 00-17 00, zondag 10 00-17 00 uur 
9-11 oktober: 
Amsterdam Tentoonstelling en viering Dag 
van de Postzegel, gezamenlijke Amsterdam
se verenigingen en de Studiegroep Frankrijk 
Hotel Casa 400, James Wattstraat 75 
9-11 oktober: 
's-Hertogenbosch Tentoonstelling ter ge
legenheid van het veertigjarig bestaan van 
de 's-Hertogenbossche Filatelisten Vereni
ging Provinciaal Genootschap, Bethanie-
straat 4 
9-11 oktober: 
Maastricht Jubileumtentoonstelling Limphi-
lex III, Koepelkerk, Heerderweg Zaterdag 
veiling zondag ruildag Handelarenstands, 
rondleiding 
9-11 oktober: 
Rotterdam Regionale propagandatentoon-
stelling, dialezingen en viering van de Dag 
van de Postzegel Hoofdpostkantoor Cool-
singel Zie augustusnummer, bladzijde 427 
10 oktober: 
Bergen op Zoom Propagandatentoonstelljng, 
internationale ruildag, lezing, verloting en 
viering Dag van de Postzegel Luxorschouw-
burg. Lieve Vrouwestraat, 10 00-18 00 uur 
Toegang ƒ 1,— (jeugd ƒ0,75) met gratis en
velop Brabantse koffietafel a ƒ 5,— 
10 oktober: 
Breda Nationale ruildag voor jeugd en 
viering van de Dag van de Postzegel 1970 
KMT-gebouw, J F Kennedylaan 
10 oktober: 
Deventer Propagandistische tentoonstelling 
,,Van postzegel tot bus", ruil, verkoopstand 
en viering van de Dag van de Postzegel in 
de kantine van de Verenigde Blikfabneken 
VerbhfaNV, Parallelweg6, Deventer 10 00-
17 00 uur 
10 oktober: 
Groningen Ruildag ter gelegenheid van de 
viering van de Dag van de Postzegel, cafe-
restaurant Het Boschhuis, Hereweg tegen
over Sterrebos 

10-11 oktober: 
Amsterdam Ruilbeurs, 10 00-18 00 uur, Kras-
napolsky. Dam Toegang vrij 
11 oktober: 
Beverwijk Vierde ruil- en beursdag Kenne-
mer Theater, 10 30-17 00 uur Toegang ƒ0,50 
(leden ƒ 0,25) Tafelreservering ä ƒ 4,— per 
meter W W M Visser, Plantage 97 
17 oktober: 
Uithoorn Ruilmiddag, 12 00-17 00 uur. De 
Hoeksteen, Hugo de Grootlaan 3 Toegang 
gratis 
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 
20 oktober: 
Harderwijk Grote Veluwse postzegelmarkt 
in het overdekte winkelcentrum De Passage 
aan de Vondellaan, 19 00-22 00 uur Inlich
tingen Afdeling Harderwijk IV Philatelica, 
p/a J Bosman, Marnixstraat 1 
23-25 oktober: 
's-Gravenhage Tentoonstelling ter gelegen
heid van het 25-jang bestaan van de Ver
enigde Naties en het tienjarig bestaan van 
de postzegelverzamelaarsvereniging Ver
enigde Naties/Verenigd Europa in het Vre
despaleis 
24 oktober: 
Soest Ruilmiddag in De Rank, Soesterber-
gerstraat 18 Toegang vrij, gratis tombola en 
verrassing Twaalf tafels a ƒ 5,— Postzegel
vereniging Eemland, p/a mevrouw E A 
Spoelstra-Schroder, Stadhouderslaan 35, 
Soest Telefoon (02155) 2039 
25 oktober: 
Berg en Dal Internationale ruildag van de 
Gelderse Filatelisten-Vereniging De Globe, 
afdeling Nijmegen, 10 00-17 00 uur, hotel 
Erica 
31 oktober: 
Hilversum Nationale ruildag, 10 00-17 00 uur 
Totohal, gemeentelijk Sportpark, naast NS-
halte Soestdijkerstraatweg Handelaren-
stands Toegang ƒ 0,50 
31 oktober-15 november: 
Turijn Tweede internationale verzetstentoon-
stelling ter viering van de 25ste verjaardag 
van de bevrijding van het fascisme Palazzo 
Carignano Inlichtingen Comitate Organiz-
zatore II Mostra filatelica internazionale della 
resistenza. Corso Siccardi 15, Torino, Italia r V E I L I N G A G E N D A 

1, 2 oktober: 
Londen Veiling Stanley Gibbons, 
Maximuscollectie Groot-Bnttannie, 
eofilatelie, stempels en Collegezegels 
Drury House, Russell Street, London, 
WC2B 5HD, Great Britain 
5, 6, 7 oktober: 
's-Gravenhage Veiling 277, J K Riet
dijk N V , Plaats 31A 
8, 9, 10 oktober«^ 
Amsterdam R Postema Veiling 247 
Gebouw Frascati Nes 
13-17 oktober: 
Amsterdam De Nederlandsche Post-
zegelveiling Gebouw Frascati, Nes 
19-23 oktober: 
's-Gravenhage Veiling J L van Die
ten, Tournooiveld 2 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

tO.ISJUNI 

NATIONALE TENTOONSTELLING R'71 
Secretariaat; P de Leeuw van Weenen, 
Statenweg 173-A, Rotterdam 3004 

Omstreeks de dag dat dit Maandblad 
verschijnt zal het Congres- en Tentoon
stellingscomplex Ahoy' Zuid officieel 
geopend worden zodat men ongetwijfeld 
via pers, radio en televisie een indruk 
kan krijgen van de plaats waar in 1971 
de Nationale Postzegeltentoonstelling 
gehouden zal worden. 

De eerste aanmeldingen zijn in de af
gelopen weken gevolgd door vele tien
tallen formulieren waaruit blijkt dat er 
veel belangstelling bestaat. Verdere for
mulieren en de eerste brochure kunnen 
nog bij het secretariaat besteld worden. 
Met het oog op de voorbereiding van de 
indeling der tentoonstelling, definitief 
bericht aan inzenders hoeveel kaders 
zijn toegewezen en voorbereiding van 
de druk van de catalogus moeten wij de 

HET NEDERLANDSE POSTMUSEUM 
TIMMERT MEER EN MEER 
AAN DE WEG 

's-GRAVENHAGE — Het Postmuseum 
heeft verleden jaar meer dan ooit aan 
de weg getimmerd, zo blijkt uit het 
jaarverslag ever 1969. Om een indruk te 
geven van die activiteiten in binnen- en 
buitenland geven wij hieronder een 
lijstje van tentoonstellingen en mani
festaties dat in verkorte vorm is over
genomen uit het jaarverslag: 
Amsterdam 

„Vijftig jaar omroep", tijdens de 
FIRATO in het RAI-Congrescenitrum. 

„De onbekende Jan Sluyters" in de 
Rijksacademie van Beeldende Kunsten. 
Assen 

„De onbekende Jan Sluyters" in het 
Provinciaal Museum van Drenthe. 
Doetinchem 

„Openbaar vervoer in de Achterhoek" 
in museum „De Kelder", Stichting Ha-
vezathe Hagen. 
Gouda 

Erasmusherdenking in het Stedelijk 
Museum „Het Catharina-Gasthuis". 
's-Gravenhagfe 

Overzichtstentoonstelling Sem Hartz 
in het Rijksmuseum Meermanno-Wes-
treenianum/Museum van het Boek. 

„Kunstdrukte 2" van de Stichting „Uit 
de Kunst" in het Nederlands Congres
gebouw met onder meer het licht- en 
klankbeeld „Indische zeepost en land-
mail tot 1937". 

Jubileumtentoonstelling veertigjarige 
Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren in het Kurhaus te 
Tcheveningen. 

aanmelding beslist sluiten op 31 decem
ber 1970. Wacht niet te lang met uw 
aanmelding. Het is voor het comité een 
grote steun wanneer de aanmeldingen 
niet in de laatste week van dit jaar bin
nenkomen. 

Inmiddels is een begin gemaakt met 
de uitnodigingen van jury en erecomité. 
Zodra deze aanvaard zijn volgt mede
deling daarvan in het Maandblad. Voor 
de jury wordt een aantal deskundigen 
uitgenodigd, dat groot genoeg is om een 
deskundig oordeel te geven over de 
inzendingen in de verschillende afde
lingen. De beoordeling zal geschieden 
volgens het in Zwolle aangenomen ten
toonstellingsreglement en de daarbij 
behorende aanbevelingen voor jury en 
puntenlijsten. 

„Hagapost 1969" in de erehof van de 
Hourusthallen. 

„Vijfentwintig jaar postzegels in Be
nelux" in het Beneluxhuis. 
Houten 

Regionale postzegel-jeugdtentoonstel-
ling. 
Leeuwarden 

Heropening gemoderniseerd postkan
toor Tweebaksmarkt. 
Noord wykerhout 

Postzegeltentoonstelling in Diocesaan 
College „Leeuwenhorst". 
Rotterdam 

Erasmusherdenking in het Stadhuis. 
Viering Dag van de Postzegel in het 

postkantoor aan de Coolsingel. 
Sittard 

„De onbekende Jan Sluyters" in het 
Kritzraedthuis. 
Utrecht 

Musement in de Koninklijke Neder
landse Jaarbeurs met onder meer het 
licht- en klankbeeld „Indische zeepost 
en landmail tot 1937" en „Kleine helpers 
bij een grootse redding" (UNESCO actie 
voor de Nubische monumenten). 
„Spoorphilex" in de Merwedehal. 
Zwolle 

Regionale postzegeltentoonstelling van 
de afdeling Zwolle van de I.V. Phila-
telica. 

Daarnaast is er de medewerking aan 
de inwendige dienst van PTT met rei
zende tentoonstellingen en de vertegen
woordiging in het buitenland: 
Brussel 

Hartztentoonstelling in de Koninklijke 
Bibliotheek Albert I. 

Dusseldorp 
Europäischer Salon, ter gelegenheid 

van het twintigjarig bestaan van de 
Raad van Europa, in het Landesmuseum 
Volk und Wirtschaft. 
Montreal 

Internationale luchtpostzegeltentoon-
stelling in het Hoofdkantoor van de 
Internationale Burgerluchtvaart Orga
nisatie (ICAO). 
Valletta (Malta) 

Tentoonstelling van kerstpostzegels in 
het Hoofdpostkantoor. 

INTERNATIONALE 
FILATELISTISCHE MANIFESTATIE 
„25 JAAR VERENIGDE NATIES" 

Het is de tentoonstellingscommissie 
een grote eer te kunnen melden dat 
voor de komende V.N.-tentoonstelling in 
het Vredespaleis een erecomité wordt 
gevormd onder het voorzitterschap van 
Zijne Excellentie M. Z. Khan, president 
van het Internationale Hof van Justitie 
te 's-Gravenhage. 

De Commissie van aanbeveling is ge
reed. Naast de voorzitter, de heer Paul 
Voutsinas, directeur van de UNPA te 
Geneve, hebben in de commissie zitting 
willen nemen de heren: P. Th. van der 
Heijden, voorzitter van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen 
te Waalre; L. H. Tholen, voorzitter van 
de Raad van Beheer van het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie te 
Utrecht; mr. P. J. C. Schipper, voorzit
ter van de Stichting Filatelie te Rotter
dam en J. J. Jonker, voorzitter van de 
Stichting voor het Philatelistisch Jeugd
werk in Nederland te Eindhoven. 

In het kader van de tentoonstelling 
wordt op zaterdag 24 oktober 1970 een 
internationale bijeenkomst van V.N.-
verzamelaars gehouden in de onmiddel
lijke omgeving van het Vredespaleis. Ze 
zal worden ingeleid door de nestor van 
het verzamelgebied, dr. Detlef Schmidt 
te Hamburg, die bovendien als gespreks
leider zal optreden. Alle serieuze V.N.-
en/of V.E.-verzamelaars hartelijk wel
kom. Plaats en tijd zullen in het Maand
blad worden gepubliceerd. 

In vorige tentoonstellingsberichten 
hebben we er op gewezen dat er naast 
de genoemde vier mogelijkheden om de 
tentoonstelling filatelistisch vast te leg
gen, nog een vijfde te verwachten zou 
zijn. Helaas de officiële molens malen 
nog steeds langzaam en we kunnen 
daaromtrent nog geen definitieve mede
delingen doen. Toch heeft de tentoon
stellingscommissie het volste vertrou
wen dat alles nog op tijd in orde zal 
komen. 

Toch raden we de verzamelaars met 
het oog op de grote vraag en de zeer 
beperkte oplage van de tentoonstellings
enveloppen aan met het bestellen van 
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de enveloppen 1 tot en met 4 niet te 
wachten tot de definitieve gegevens 
over de vijfde mogeliikheid bekend zijn. 
De kans zou groot zijn dat u achter het 
net viste. Gaat de vijfde mogelijkheid 
door dan zal het u beslist de moeite van 
een tweede bestelling waard zijn: 

We vermelden nog even de precieze 
gegevens: 

Nr. 1 tentoonstellingsenvelop gefran
keerd met de Nederlandse herinnerings
zegel van 45 cent „25 Jaar V.N." en ge
stempeld met het bijzondere poststem
pel van de Nederlandse P.T.T. en met 
het dagtekeningstempel van het Vredes
paleis. Geheel verzorgd ƒ 1,—. 

Nr. 2 idem aangetekend en met aan-
tekenstrookje van het Vredespaleis. Ge
heel verzorgd f 2,—. 

Nr. 3 tentoonstellingsenvelop gefran
keerd mét V.N.-zegel van 50 rappen en 
afgestempeld door de UNPA te Geneve. 
Geheel verzorgd ƒ 2,—. 

Nr. 4 Idem gefrankeerd met V.N.-
zegels van 6c en 13c en afgestempeld op 
het hoofdkwartier der Verenigde Naties 
te New York. Geheel verzorgd ƒ 2,—. 

De enveloppen 1 en 2 kunnen ook on-
geadresseerd worden verkregen. Voor 
toezending onder een extra couvert is 
dan het extra porto verschuldigd. 

Om verdere teleurstellingen te voor
komen vermelden we nog even dat de 
termijn voor het aanmelden van inzen
dingen reeds lang is verstreken. De aan
gemelde collecties zijn geselecteerd en 
de beschikbare kaderruimte is toege
wezen. Het staat vast dat vele uiterst 
waardevolle colleoties met tal van wer
kelijk unieke stukken te zien zullen zijn. 

In het septembernummer zullen we u 
laten weten op welke uren de tentoon
stellingsruimten van het Vredespaleis 
voor het publiek toegankelijk zijn. U 
heeft deze belangrijke tentoonstellings-
dagen toch vrij gehouden? 

Namens het tentoonstellingscomité, 
J. Ph. de Leeuw, A.I.J.P. 
tentoonstellingssecretaris 

POSTZEGELS SPAREN 
IS KENNIS VERGAREN 

In Utrecht wordt op 26 en 27 septem
ber een regionale postzegel-jeugdten-
toonstelling gehouden onder het motto: 
Postzegels sparen is kennis vergaren. 

Deze tentoonstelling, georganiseerd door 
de Postzegelvrienden bij Jong Utrecht, 
onder auspiciën van de Stichting voor 
het Philatelistisch Jeugdwerk in Neder
land, zal worden gehouden op het 
jeugdcentrum van Jong Utrecht, in de 
houten lokalen langs de spoorbaan aan 
de Cremerstraat 249, te Utrecht. De 
openingstijden zijn: zaterdag van 10.00-
22.00 uur en zondag van 10.00-18.00 uur. 

Tijdens de tentoonstelling tevens op 
elk heel uur een filatelistische film. In 
de catalogus, welke tevens als bewijs 
van toegang dient, is een artikel op
genomen „Liefde en Postzegels". Het 
boekje is verkrijgbaar op het tentoon
stellingsterrein è 40 cent (jeugd 25 cent). 

Aan de vooravond van deze tentoon
stelling zal er een feestelijke club-
bijeenkomst zijn waarvoor ook het ere-
comité is uitgenodigd. Tijdens deze fees
telijke bijeenkomst zal Miss Filatelie 
1970 met haar hofdames enkele mensen 
ontvangen die ruim twintig jaar geleden 
de Utrechtse filatelistische jeugd bege
leidden en het initiatief namen tot de 
oprichting van de Contact Commissie 
voor het landelijk gecoördineerde f ilate-
listisch jeugdwerk, waarmee de eerste 
steen werd gelegd voor de tegenwoor
dige Stichting voor het Jeugdwerk. 

De commissaris voor Nederland van 
de internationale postzegeltentoonstel
ling, die in mei volgend jaar te Kaap
stad gehouden wordt, heeft de tweede 
brochure ontvangen en is gaarne bereid 
interessenten deze brochure te doen toe

komen. Ze bevat naast tentoonstellings-
nieuws twee artikelen. Thys Ball houdt 
.,'n Geselsie oor die skaarser Suid-Afri-
kaanse stukke" en Eliezer Blum schrijft 
een beknopte verhandeling in het 
Engels over de eofilatelie van Kaap de 
Goede Hoop. 

De tentoonstelling wordt gehouden 
van 22 mei tot 31 mei 1971. Ze staat 
onder bescherming van de eerste minis
ter van de Republiek Zuid-Afrika, de 
heer B. J. Vorster. 

Voor deelnemers uit het buitenland, 
die zelf naar de tentoonstelling willen 
komen, worden ook tochten georgani
seerd, zodat men behalve van de post
zegels ook nog van het land en de 
natuur kan genieten. 

P. GUGGENHEIM, 
Van Ostadelaan 30, 
Naarden 

JUBILEUMTENTOONSTELLING 
IN KEULEN 

De „Internationaler Philatelisten Club 
Rheinland e.V." viert ter gelegenheid 
van haar vijfentwintigjarig bestaan de 
Dag van de Postzegel op 18 oktober met 
een propagandatentoonstelling en een 
ruildag in Gürzenich (Empore) aan de 
Quatermarkt in Keulen. Openingstijden 
10.00-18.00 uur. Bijzonder postkantoor 
en speciaal stempel, bijzondere brief 
kaart en brochure met artikelen over 
Keulen en de filatelie. Brochure kos1 
toegezonden DM 3,20, vier kaarten DM 
1,80, te bestellen door overschrijving 
van het verschuldigde bedrag op he 
Postscheckkonto van de Club, Sonder 
konto Kasse Postscheck Köln 10001. In 
lichtingen: Heinrich Schlemmer, 502 
Grossköningsdorf, Postfach 69, BRD. 

ONTWERPSTER 
ROLINE MARIE WICHERS WIERDSMA 
OVERLEDEN 

n [ ■ 3 . ^BHakaa 

P R 1 l\l S \ 
VX 1 l. L fc iV 1 1» 

Op 30 juni 1970 is te Domburg overleden de grafica 
Roline Marie Wichers Wierdsma, ontwerpster van het 
grafisch patroon voor de bruinzwarte zegel van VI2 cent 
met het wapen van prins Willem I in de serie die in 
1933 werd uitgegeven ter gelegenheid van de herden
king van de geboorte van prins Willem I in 1533. Een 
deel van haar grafisch werk, waarvan zij in de dertiger 
jaren verscheidene tentoonstellingen maakte, is bij tes
tament vermaakt aan het Nederlandse Prentenkabinet 
in 'sGravenhage. 

Roline Wichers Wierdsma, die van adellijke afkomst 
was, kreeg haar opleiding in Amsterdam. Zij woonde 
een tijd in het Gooi en vertrok omstreeks 1930 naar 
Zeeland. Haar moeder, mevrouw Sprengers, was een 
Zeeuwse van geboorte. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur; C. H. W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 3005 

DE HARTZEGELS 
„Hart en vaatziekten zijn de grote gesel van onze tijd. Om het werk 
van de Nederlandse stichting ter bestrijding van deze ziekten bekend 
te maken en om financiële steun daaraan te geven, geeft de Neder
landse PTT op 28 juli 1970 drie bijzondere postzegels met toeslag 
uit, waarvan de afbeeldingen in ieder geval slechts voor de ingewijde 
medicus duidelijk worden." 

Nog voor deze serie verscheen lazen wij het bovenstaande 
al in een Duitstalig postzegeltijdschrift. Naar onze mening 
een mild oordeel. Zelden heeft een ontwerpster van een toe
slagserie een zó realistische uitbeelding van door ziekte aan-
geitaste harten en bloedvaten gegeven, dat de confrontatie 
daarmede niets zegt aan diegenen die aangespoord worden 
deze bijzondere postzegels te kopen om door de toeslag het 
werk van de Hartstichting te steunen. 

Want wie kopen deze bijzondere postzegels? Natuurlijk wij 
filatelisten, voor verzamelingen en voor ruilcontacten. Maar 
daarnaast „het publiek" dat door deze zegels het uitstekende 
werk van de Hartstichting wil steunen. Nu zal het publiek 
niet begrijpen wat de zegels betekenen. Men ziet een bloede
rige massa die niets uitstaande heeft met het „goede doel" 
waarvoor de zegels zijn uitgegeven. Het goede doel is te 
ernsitig om hiervoor een opvrolijkende voorstelling te maken, 
maar wat nu is gebeurd schrikt de goedwillende kopers af. 

Wij hebben op verschillende uren de bijzondere verkoop
gel egenheden in enkele postkantoren gade geslagen; het 
kwam helaas meermalen voor dat belangstellenden zich 
haastig terugtrokken zodra zij de zegels zagen. 

Een wat oudere dame vertelde ons dat zij het gewoon 
angstig vond om aan de achterzijde van de zegel te likken. 
En ook dat de ontvanger van haar brief — een hartpatiënte — 
zich bij beschouwing van de zegel de hele dag ziek zou 
voelen. Iemand van een groot kantoor dat altijd een heel vel 
van iedere waarde koopt zag van de aankoop af na de vellen 
te hebben bekeken. Hij vond ze niet geschikt voor de corres
pondentie met de klanten. Hij zei ons dat hij dan wel van de 
Kinderpostzegels drie vel extra zou nemen als die beter ge
slaagd waren. 

De enige klant, die twee series kochit was een arts die in 
één van de afbeeldingen een „druppelhart" meende te ont
dekken en thuis in de vakliteratuur wou uitzoeken of de 
afbeelding met zijn diagnose overeen kwam. 

Dit nu is bijzonder jammer. Een slechts voor een kleine 
groep ingewijden „bekend" thema is naar onze mening niet 
geschikt voor een emissie waarvan de verkoop in grote aan
tallen beter moet aanspreken. Wij herhalen, helt onderwerp 
leent zich niet voor een lichtzinnige aanpak, maar wij hadden 
voor dit goede doel toch wel iets anders voorgesteld. 

De technische bijzonderheden der veldelen, die wij zagen, 
zijn als volgt: 
tanding: bovenzijden en onderzijden 

twee gaten doorlopend 
linkerzijden en rechterzijden 
doorlopend 
geen 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1 
geen 
geen 
kleurstrepen in bovenmarges 
tot heden niet gemeld 

etsingnummers: 
telcijfers: 

ponstekens: 
markeerboogj es: 
overige bijzonderheden 
afwijkingen: 

ETSING- EN PLAATNUMMERS 
Volgens opgave van de Directeur Zegelwaarden te Haarlem 

zijn in 1969 de volgende nieuwe etsing- en plaatnummers ge
bruikt: 
Frankeerzegels Juliana Regina 
/ I , — etsingnummers 1, 2, 3, 4, 5 en 6, 
ƒ 1,25 etsingnummers 1 en 2, 
ƒ 2,50 etsingnummers 1 en 2. 

Frankeerzegels koningin Juliana 
12 cent etsingletters I, J, K, L 32, 
12 cent fosfor etsingletters J en K, 
15 cent fosfor etsingnummers LR 14, 

20 cent etsingnummers LR 12, 
25 cent etsingletters C en D, 
40 cent etsingnummers LR 7, 
50 cent etsingnummers LR 11, 
80 cent etsingnummer R 3, 
ƒ 2,50 plaatnummers 21, 22, 23 en 24. 

Herdenkingszegel Desiderius Erasmus 
25 cent plaatnummers 1, 2 en 3. 

Bqzondere frankeerzegels I.A.O. 
25 cent plaatnummers 1 en 2, 
45 cent plaatnummers 1 en 2. 

In het eerste halfjaar 1970 werden gebruikt: 
Frankeerzegels Juliana Regina 
ƒ 5,— etsingnummer 1, 
ƒ 10,— etsingnummer 1. 

Frankeerzegel koningin Juliana 
25 cent etsingletter E, 
25 cent fosfor etsingletter E. 

TEKSTEN POSTZEGELBOEKJES 
Er zijn enkele nieuwe teksten te melden van postzegel

boekjes. 
In het boekje van 8 x 12 en 4 x 1 cent: 
Antwoordnummer 0017, zowel op niet fosforescerend als 

op fosforescerend papier met watermerk ringen. De verstrek
king van de boekjes met fosfor aan de kantoren begon op 
14 januari 1970. 

In het boekje van 4 x 25 cent twee teksten: 
POSTGIRO vlug en veilig geldverkeer 

zowel op fosfcrescerend als op niet fosforescerend papier 
zonder watermerk. De aflevering van de boekjes zonder 
fosfor is begonnen op 2 december en die met fosfor op 11 
december 1969. 

EENVOUD IS HET KENMERK VAN DE POSTGIRO / De 
keus is dus niet moeilijk 
zowel op fosforescerend als op niet fosforescerend papier 
zonder watermerk. De aflevering van de boekjes zonder fos
for is begonnen op 23 maart en die van de boekjes met fosfor 
op 27 juli 1970. 

FILATELIELOKETTEN 
Dokkum, definitief laatste woensdag van de maand, 14.00-

15.00 uur. 
Joure, definitief derde vrijdag van de maand, 19.00-20.00 

uur. 
Haren (Gr.), gewijzigd in derde woensdag van de maand, 

16.30-18.00 uur. 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
Rubnekredacteur: P. J. A. Varekamp, Anton Mauvelaan 4, Bussum 

SURINAME 
BIJZONDERE POSTZEGELS: 

GOUDEN JUBILEUM SURINAAMSE VOETBALBOND 
Ter herinnering van het vijftigjarig bestaan van de Suri

naamse Voetbalbond geeft de Surinaamse postadministratie 
van 1 oktober 1970 tot en met 30 september 1971 een serie van 
vier herdenkingszegels zonder toeslag uit. 

De ontwerpers van deze serie, de ingenieurs L. C. Johanns 
en A. Verkuyl uit Paramaribo, zijn uitgegaan van het voet-
balspel en hebben dit op de zegels met een duidelijk kleur
verschil en enkele karakteristieke balposities weergegeven. 

Waarden Voorstellingen 
4 cent bal bij aftrap 

10 cent bal in hoekschoppositie 

15 cent bal over zijlijn (inworp) 

25 cent bal over doellijn (doel
punt) 

Bijzondere tekst op alle waarden: 
1920-1970". De prijs per serie is in 
(inclusief BTW ƒ 1,13). 

Kleuren 
donkerbruin, zwart, oker 
donkerbruin, zwart, geel
groen 
donkerbruin, zwart, licht
groen 
donkerbruin, zwart, groen 

„Surinaamse Voetbalbond 
Nederlandse munt ƒ 1,08 
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Technische gegevens: 
Beeldformaat: 21,1 x 35 mm 
Zegelformaat: 24,1 x 38 mm 
Tanding: 
Papier: 
Gtomming: 
Velindeling: 

12'/2 : 13 M, 
zonder watermerk 
synthetische gom 
5 X 10 = 50 zegels 

Druktechniek: offset 
Drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen Grafische 

Inrichting N.V., Haarlem 

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

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur; J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen 1760 

HONDERD JAAR BRIEFKAART 
In „l'Entier Postal" van november 1968 begon G. Samouel 

een vervolgartikel over „Histoire de la Carte Postale". Hij 
was er vroeg bij, want de eerste briefkaart dateert van 1 ok
tober 1869, toen in de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonar
chie zowel voor Oostenrijk als Hongarije, naar een voorstel 
van Ministerialrat Dr. Emanuel Herrmann, een briefkaart 
verscheen. 

De uitvinding bleek een wereldsucces, zodat vele landen 
het denkbeeld overnamen. Uitvoerig is daarover geschreven 
in dit blad van november 1969. 

Op 1 januari 1871 kwam zowel Nederland als België met 
zijn eerste briefkaart. 

Nu er juist vorig, dit en volgend jaar vele briefkaart
eeuwfeesten gevierd zullen worden is het misschien toch niet 
ondienstig enkele gegevens over eerste uitgiften aan de lijst 
van Samouel te ontlenen Deze auteur maakte echter geen 
onderscheid tussen briefkaartformulier en briefkaart. Zijn 
lijst is wel juist als het gaat om mededelingen per kaart 
overgebracht, doch is mijns inziens niet zo gemakkelijk han
teerbaar. Vandaar dat er enige bewerking nodig was. 

Voor dit jaar is 1870 belangrijk. 
De Noordduitse Postbond liet op 1 juli formulieren ver

schijnen, waaraan op 25 juni formulieren met Franse tekst 
waren voorafgegaan, die gebruikt zijn in de Duitse Postexpe-
ditie in het bezette Franse gebied tijdens de Frans-Duitse 
oorlog. De Beierse postadministratie liet op 1 juli formulieren 
verschijnen. Baden in augustus, terwijl Württemberg op 8 juli 
postwaardestukken van 1 en 3 kreuzer liet verschijnen. De 
eeuwfeesten daarvan zijn voorbijgegaan zonder dat er naar 
mijn weten verdere aandacht aan besteed is, tenzij mis
schien op 31 mei 1970 een tentoonsteUing te Halle in de 
DDR. Dat kon ook moeilijk omdat al deze postadministraties 
opgegaan zijn in de Reichspost en de huidige Bundespost wel 
niet de nadruk zal willen leggen op de overwonnen Klein
staaterei. 

Toch dient er terloops wel op gewezen te worden dat de 
posterijen feitelijk altijd van formulieren spreken en dan 
het onderscheid maken tussen ongefrankeerde en gefran
keerde. Lange tijd moest men immers de frankering betalen 
plus de kosten van het formulier. Terwijl de briefkaartfor
mulieren die met een postzegel moesten worden gefrankeerd 
het terrein zijn van de postzegelverzamelaars, zijn de ge
frankeerde het gebied van de postwaardestukkenverzame-
laars. Ongebruikte formulieren zijn niet zo in trek, bij beide 
categorieën niet, en vallen doorgaans tussen wal en schip. 
Wat uit een algemeen filatelistisch standpunt betreurd moet 
worden. 
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Resumerend kan over 1870 gezegd worden: 
Formulieren van Norddeutsche Postbezirk (met Duitse of 

Franse tekst). Baden, Beieren en Luxemburg; 
Briefkaarten verschenen in Württemberg (8 juli), Groot-

Brittannië (1 oktober), Zwitserland (1 oktober) en Finland. 
1871 bracht: Postwaardestukken in Nederland (1 januari), 

België (1 januari), Denemarken (1 april) en Canada (juni). 
Formulieren in Duitsland in het foroaaat 163 x 108 mm en 
Chili (23 december). 

1872 bracht: op 1 januari briefkaarten in Ceylon, Noorwegen 
en Zweden; ook Chili kwam ermee. Rusland begon in januari 
met formulieren en in mei met briefkaarten. Duitsland met 
formulieren in een kleiner model: 144 x 88 mm, als het jaar 
tevoren. 

De eerste oplage ervan sprak van „Deutsches Reichspost
gebiet / Correspondenz-Karte", terwijl de tweede oplage 
overging op „Deutsche Reichspost / Postkarte". De tweestrijd 
tussen „Correspondentiekaart" en „Briefkaart" werd in Ne
derland al in 1870 ten tijde van de voorbereidingen beslecht 
ten gunste van Briefkaart. 

De „koloniën" volgden met enige tussenpoos hun moeder
landen: Deens-West-Indië volgde Denemarken (1871) pas in 
1877, Nederlands-Indië volgde Nederland (1871) in 1874, 
terwijl Curagao en Suriname niet voor 1876 briefkaarten 
kregen. 

Nu wij de koplopers hebben vermeld en constateren dat 
Duitsland in 1873, Beieren in 1873, Spanje, Servië en Roeme
nië, de Verenigde Staten (12 mei) en Japan (1 december) in 
dat jaar met briefkaarten kwamen, terwijl Frankrijk in dat 
jaar formulieren ging uitgeven en pas in 1878 op briefkaarten 
over ging, Luxemburg, dat al formulieren in 1870 uitgaf en in 
1874 op briefkaarten overschakelde, Italië in 1874 met brief
kaarten begon en door Griekenland in 1876, Kaap de Goede 
Hoop en Portugal in 1878 gevolgd werd, mogen wij toch 
eigenlijk niet ontevreden terugzien op de ontwikkeling van 
de briefkaart en op de Nederlandse prestatie tussen de di
verse Europese landen. Monaco tikt 1886 af en Montenegro 
1880, als vele koloniale gebieden en buiten-Europese staten 
successievelijk al briefkaarten hebben doen verschijnen. 

Liefhebbers moeten dit staatje maar bij de hand houden, 
want elk jubileum gaan we niet land voor land herdenken, 
tenzij landen, zoals Oostenrijk en Hongarije deden, speciale 
herdenkingskaarten uitgeven, dan zullen we die als nieuwtjes 
melden. 

RECUS VOOR TER POST BEZORGDE STUKKEN 
P. Ibbotson schreef in „Stamp Collecting Weekly" (23 april) 

een artikel over „A look at some Registration Certificates". 
Vijf verschillende worden afgebeeld. Daarbij valt het op dat 
het postale spraakgebruik over de hele wereld niet hetzelfde 
is. Groot-Brittannië en Mauritius spreken van een „postal 
packet", Zuid-Afrika van „postal item", Ceylon en Rhodesië 
van „postal article", terwijl Seychelles onderscheid maakt 
tussen „letter" en „article". 

Er blijkt uit dat er verzamelaars van postregus zijn en dat 
deze er ontdekkingen aan kunnen doen. Dat is geen nieuws 
voor degenen die van de oud-Duitse staten „Postscheine" ver
zamelen, noch voor degenen die deze regus ook als post-
waardestuk, denk aan Zwitserland, kennen. In Nieuw-Zee
land zitten een (groter dan wij het kennen) R-strook en het 
»•egu aan elkaar vast (met doorsteektanding) en worden beide 
zo door de postambtenaar ingevuld, gedagtekend en dan 
wordt een derde, de R-strook, op de brief geplakt en de 
andere strook aan de afzender meegegeven Het boek met 
souches, het derde deel, blijft in het bezit van het post
kantoor. Een gebied om zelf eens te exploreren. 

FIDZJI 
Nu er niet veel wereldverzamelaars van postwaardestukken 

meer zijn bij de toeneming van landenspecialisten en thema
verzamelaars is het moeilijk van „lastige" landen nieuws 
onder ogen te krijgen. Er zijn ook w^ereldverzamelaars, die één 
enkele soort, enveloppen of briefkaarten, verzamelen en — 
maar dat doet men in Nederland veel te weinig — van aero-
grammen. 

C. Drummond schreef in „Philatelie Magazine" (10 april) 
een artikel over „Modern Fiji Postal Stationery" en meldt 
daar een overvloed van mij nog onbekende enveloppen voor 
aangetekende zendingen, enveloppen en aerogrammen. Sym 
pathiek doet ons aan zijn inleidende opmerking: postwaarde 
stukken behoren bij een postzegelverzameling van een land, 
dat is dan wel geen „stamp collecting", maar het is wel fila 
telie. Zou het niet iets zijn om voor gespecialiseerde landen-
verzamelingen de eis te gaan stellen dat ze ook postwaarde 



s tukken moeten beva t ten? De filatelisten onder de specia
listen gingen daar uit zich zelf al toe over. Denk aan de col
lectie „Sur iname" die in Zwolle hoge ogen gooide, a a n de 
collectie „Danzig" daar , waar in d u u r d e r e zegels wel en d u u r 
dere pos twaa rdes tukken niet aanwezig waren , m a a r het begin 
was er. 

Op die manier kan men een land als Bhopal in te ressan t 
maken . 

Hierop voor tbordurend zou het aanzicht onzer t en toons te l 
lingen kunnen verande ren door óók aandach t te vragen voor 
bui tenEuropese landen, zoals bijvoorbeeld Fidzji, als ze in 
hun volledigheid getoond werden . 

adresseer' 
^ ^ ^ 

# c '"'' 

.v ■̂̂ v̂,o 

Voorts werden tijdelijk de navo lgende s tempelv laggen ge

b ru ik t : 

STEMPELS 
Rubriekredacteur: Drs. A. M. A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 
'sGravenhage 2023 

G E L E G E N H E I D S S T E M P E L S 
Wederom was een zestal bijzondere posts tempels in ge

bru ik ter gelegenheid van : 

^^s^M^^VAN^^ pj5GUST2,.ĵ  

^'^ PARUS'* '°Gêk0^ °'*EBENCt'̂  

54th Conference 
of the International 
Law Association 

.IL 
% 

The Hague 
2329 Auqunt 

1970 

de herdenk ing van het feit, da t honderd j a a r geleden de 
eers te post per luchtbal lon in Neder land a r r ivee rde , w a a r 
toe op het feest terrein in Baar le Nassau op 15 a u g u s t u s 
een tijdelijk pos tkan toor in een a l d a a r aanwez ige c a r a v a n 
was gevestigd; 
de herdenking van de capi tula t ie van J a p a n en van de 
oorlogsslachtoffers, waarvoor eveneens op 15 augus tus in 
het Neder lands Congresgebouw te ' s  G r a v e n h a g e een 
br ievenbus was geplaa ts t ; de daar in geposte s t u k k e n w e r 
den voorzien van het hierbij afgebeelde s tempel ; 
de van 24 tot en met 28 augus tus gehouden I F I F W O R L D 
Conference on Compute r Educat ion in het Congrescen t rum 
te Amste rdam: 
de van 24 tot en met 29 augus tus gehouden 54th Con
ference of the In te rna t iona l Law Association (ILA 70) in 
het Neder lands Congresgebouw te ' s  G r a v e n h a g e ; 
de van 7 tot en met 11 sep tember gehouden lOth I n t e r 
nat ional Study Week in Traffic and Safety Engineer ing in 
,,De Doelen" te R o t t e r d a m ; 
het van 7 tot en met 11 sep t ember gehouden 3rd I n t e r 
nat ional Congress of t he Transp lan ta t ion Society in het 
Neder lands Congresgebouw te ' s Gravenhage . 

M A C H I N E S T E M P E L S 
In de sinds eind mei te Dordrech t gebru ik te Klüssendorf

s tempelmachine , welke aanvanke l i jk m e t zes golflijnen s t em
pelde, k w a m op 25 jun i een hierbij afgebeelde, n i e u w model 
„diens tv lag" in gebruik . 

HERDENKING 
350 DAAR 

P|IGRIM fAIIIERS 
leiden (16091S20) 

HERDENKING 
350 3AAR 

PILGRIM FATHERS 
Leiden (16091620) L 

1970 

1. te Groningen van 31 jul i tot en m e t 28 a u g u s t u s de al in 
vorige j a ren gebru ik te vlag inzake Gron ingens ontzet op 
28 augus tus 1672; 

2. te Amste rdam, ' s Gravenhage , R o t t e r d a m en Utrech t van 
17 augus tus tot en met 13 s e p t e m b e r de ook al ee rde r in 
dit j a a r gebru ik te vlag N 70 N a t u u r b e h o u d uit Zelfbehoud; 

3. te Leiden van 1 tot en met 28 s e p t e m b e r de jaar l i jks ge
b r u i k t e s tempelv lag inzake de 3 oktober fees ten ; 

4. te Enschede van 4 sep tember tot en met 1 oktober een vlag 
met tekst : H E R F S T T O O I '70 311 oktober Rijksmuseum. 
T w e n t h e Enschede. 

P A K K E T P O S T S T E M P E L S 
Diens torder 443 van 6 augus tus 1970 meld t dat aan de 

s a m e n w e r k i n g m e t de N.V. Algemene T r a n s p o r t  en Exped i 
t i e Onde rneming Van Gend en Loos t e rzake van het aan 
n e m e n van pos tpakke t t en met ingang van 1 jul i 1970 een einde 
is gekomen wegens s te rk t e rugge lopen belangs te l l ing voor 
deze faciliteit. 

In de periodiek verkoch te grote hoevee lheden f ragmenten 
van p o s t p a k k e t k a a r t e n k w a m men sporadisch wel eens enkele 
tegen, w a a r o p de postzegels m e t Van Gend & Looss tempels 
w a r e n afgestempeld, zodat h ie raan nu ook een eind is ge
komen en dit dus weer een afgesloten hoofdstukje pos tge
schiedenis is geworden! 

T Y P E N R A D E R S T E M P E L S 
Wij d a n k e n de hee r S. A. de K r a k e r te Biervl ie t voor zijn 

„tip", dat in zijn woonplaa t s een pos t s t empe l Driewegen 
. (gemeente Biervliet) w o r d t gebruikt , hoewel deze gemeente 
sinds 1 apri l 1970 is opgeheven en toegevoegd w e r d a a n het 
grondgebied van de gemeen te Terneuzen . Deze vermeld ing in 
genoemd posts tempel was noodzakeli jk om v e r w a r r i n g te 
voorkomen met de — op 1 j a n u a r i 1970 opgeheven — ge 
meen te Driewegen op ZuidBeve land . 

11.6.70 Gevest igd: pos tagen t schap A p p i n g e d a m  F o c c o U k e n a 
laan. 

1.8.70 Naamswijz iging: pos tkan toor Hoofddorp H a a r l e m 
m e r m e e r werd Hoofddorp; hu lppos tkan too r De H a u k e s 
werd Weste r land en hu lppos tkan too r Ju t r i j p H o m 
mer t s werd Hommer t s . 

3 8.70 Gevest igd: pos tagen tschap Tegelen  Sint A n n a s t r a a t 
en Haar l em  A m s t e r d a m s t r a a t 

5.8.70 Gevest igd: pos tagen t schap Har l ingen  Groen van 
Pr ins t e re r s t r aa t . 

10.8.70 Gevest igd: pos tagen tschap Uithoorn  Arthur van 
Schende l l aan 

17.8.70 Hulppos tkan toor Veldhoven w e r d v e r v a n g e n door het 
pos tagentschap Eindhoven  Veldhoven  K r o m s t r a a t . 

1.9.70 Naamswijz ig ing: H u l p p o s t k a n t o r e n Tange  Alteveer 
werd Alteveer (Gn), Wehe w e r d W e h e  Den Hoorn, 
H e e r h u g o w a a r d  Z u i d w e r d H e e r h u g o w a a r d en Heer 
h u g o w a a r d  N o o r d werd H e e r h u g o w a a r d  Middenweg. 
Gevest igd: s t adspos tagen t schap Venlo  H e n d r i k x 
s t r aa t en p la t t e l andspos t agen t schap E c h t  Heerd 
s t raa t . 
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BELGIË 
Rubriekredacteur: L. C. Mademan, Alf. Schneiderlaan 61, B. 2100 

Deurne C, België 

KONING BOUDEWIJN 40 JAAR 

Op 7 september verschijnt ter gelegenheid van de veer
tigste verjaardag van koning Boudewijn een gewone post
zegel in een nieuw type naar een tekening van H Elström. 
De kleur van deze zegel, waarvan het beeldformaat 21 x 24,5 
millimeter groot is, is bruin. De gravure, die door de zegel
drukkerij te Mechelen in rasterdiepdruk is uitgevoerd, werd 
gemaakt door Leclercqz. De vellen bestaan uit vijf maal tien 
is vijftig zegels, die met synthetische gom zijn gegomd. 

BELGICA 1972 
Het staat nu vast dat de internationale postzegeltentoon

stelling Belgica zal doorgaan van 24 juni tot 9 juli 1972 in 
de paleizen 6 en 10 op de Heizel te Brussel. Deze tentoon
stelling wordt ingericht door Pro-Post met medewerking van 
de Koninklijke Landsbond voor Postzegelkringen. 

POST DOORHEEN DE EEUWEN 
Een zeer vlot lezende bundel uit tweeënzestig gestencilde 

bladen bestaand, werd door de heer Louis Gailly samenge
steld, waarmede hij ons een uitgebreid overzicht geeft van 
wat er op gebied van briefwisseling gebeurde doorheen de 
eeuwen. Het werk, in de Franse taal geschreven, draagt als 
titel: La poste ä travers les ages, depuis l'antiquité. 

Inderdaad begint Gailly zijn werk in het oude Egypte drie
duizend jaar voor Christus en brengt ons systematisch op 
verschillende bekende en onbekende plaatsen. Zo wordt ook 
het Paaseiland aangedaan. De Franse koning LodewijkXI, 
leert men ons, kan als de stichter van de werkelijke post 
aangezien worden. Dan wordt ook even aangeklopt bij Sir 
Rowland Hill, die zoals men weet iets te maken heeft met de 
eerste postzegel ooit uitgegeven. Met het huis Tassis wordt 
ook uitvoerig kennis gemaakt. 

Ballon-, duiven-, lucht- en oorlogspost krijgen ook een 
uitgebreide beurt. Van verscheidene Belgische postzegels, die 
betrek hebben met de post, wordt de afbeelding geschied
kundig verklaard 

Voor hen die iets meer van postgeschiedenis wensen af te 
weten wordt dit werk sterk aangeraden. 

Te bekomen aan de prijs van 175 frank — te storten op 
Postrekening 7587.86 van Louis Gailly — rue du Greffe 12 A 
— Brussel. 

POST UIT PARIJS 
De Franse zegels met fosforescerende strepen zqn e r . . . ! 

In zekere zin toch nog onverwacht zijn ze dan toch ver
schenen. In alle stilte, min of meer „als een colporteur van 
clandestiene waren" heeft het postkantoor van Clermont-
Ferrand in het departement Puy-de-Dóme op 17 augustus 
1970 een drietal zegels met fosforescerende strepen in circula
tie gebracht. Ook in andere plaatsen van dit departement 
verwacht men ze binnenkort aan de loketten 
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De drie zegels waar het om gaat zijn: de 10 centimes Wa
pen van Troyes (Yvert nr. 1353), en de 30 en 40 centimes 
Marianne van Cheffer (Yvert 1536A en B). 

De technische gegevens zijn: 10 centimes, boekdruk, vellen 
van 100 zegels, coins dates maart 1970. 

30 centimes, boekdruk, vellen van 100 zegels, coins dates 
februari 1970. 

40 centimes, diepdruk, vellen van 100 zegels, coins dates 
februari 1970. 

Er zijn nog geen roulettes en ook nog geen carnets van 
deze drie typen in omloop; waarschijnlijk komen die nog. 

Het doel van deze uitgifte is de postsortering van de beide 
tariefgroepen „langzame en vlugge post" thans langs elek
tronische weg efficiënter te doen geschieden. Immers het 
briefport voor de langzame post is 30 centimes, voor de snelle 
verzending is het 40 centimes. 

De zegels van 10 c. hebben drie verticale gele fosforesceren
de strepen, de zegels van 30 centimes één verticale band en de 
40 centimes twee verticale banden over het zegelbeeld. De 
frankeermogelijkheden kunnen nu als volgt worden benut: 

één zegel van 40 centimes geeft twee banden 
één van 30 en 1 van 10 geven samen vier banden 
vier van 10 geven samen twaalf banden. 

Alle snelle post (40 centimes frankering) heeft altijd een 
EVEN aantal banden. 

een van 30 centimes geeft één band 
drie zegels van 10 centimes geven negen banden. 

Alle langzame post (30 centimes frankering) heeft altijd een 
ONEVEN aantal banden 

De speciale sorteermachine voor deze zegels, die van Pitney 
Bowes CNET-fabrikaat zou zijn, zal in september gaan 
draaien (naar gegevens van de heer M. Respaud te Parijs). 

D. DE VRIES A.I.J.P. 

PHILYMPIA 1970 
De drie bijzondere postzegels die de posterijen uitgeven 

voor deze internationale tentoonstelling geven een vertrouwd 
beeld te zien: het thema „postzegel op postzegel". De meest 
gebruikte waarde, 5 pence, toqnt de wereldbekende „Penny 
black"; de waarde van 9 pence de zegel van emissie 1847 ter 
waarde van 1 Shilling en tenslotte de 1 sh. 6 pence: de 4 pence 
karmijn van 1855. Drie verschillende drukmethoden zijn op 
de zegels te zien. 



Drukker is Harrison and Sons Ltd.; druk in rotogravure, 
vellen van 120 stuks en perforatie 15 x 14. Eerste dag van 
uitgifte is op de opening van de Philympia op 18 september. 

De eerstedagenvelop toont de beeldenaren van koninginnen 
Victoria en Elizabeth. De ontwerper van de postzegels is 
David Gentleman, bekend van verschillende Britse postzegel-
ontwerpen. 

Het nationale Britse Postmuseum zal nog nimmer getoonde 
Britse postzegels in de erehof tentoonstellen. 

PHILVMPIA 
DAY 

LONDON 
1« M P T TO 

PHILYMPIA 
KMTOnFICI 
OAV 
LONDON 
21 SEPT 70 

PHILYMPIA 
COMMONWEALTH 
DAY 

LONDON 
23 SEPT 70 

PHILYMPIA 
AIRMAIL 
DAY 

LONDON 
to SEPT TO 

PHILYMPIA 
UNITED 
NATION« DAY 

LONDON 
22 SEPT 70 

PHILYMPIA 
GREAT 
•RITAIN DAY 

LONDON 
24 SEPT 70 

150ste sterfdag van John Keats en de 200ste sterfdag van 
Thomas Gray, wiens Elegie op een kerkhof een van de meest 
bekende gedichten in de Engelse taal is. Dan komt er in sep
tember een serie architectuur met de afbeeldingen van vier 
van de nieuwste Britse universiteitsgebouwen. 

Tenslotte, in oktober, de traditionele kerstzegels. 
Dat de eerste emissie pas in juni uitkomt, houdt verband 

met de verschijning van nieuwe decimale postzegels eind 1970 
en begin 1971. 

En als dit nog niet genoeg is, meldt de persdienst van de 
Britse posterijen, dat de bijzondere emissies voor 1972 binnen
kort bekend gemaakt zullen worden. Dit wordt gedaan om 
de voorbereiding van bijzondere postzegels wat meer tijd te 
geven, zodat slechts goede ontwerpen in aanmerking komen 
om als definitieve ontwerpen gekozen te worden. 

Portsmouth 
Charles Dickens Birthplace 

Dickens Week 
8th to IJth June 

De Britse havenstad Portsmouth, waar de beroemde schrijver 
Charles Dickens (1812-1870) te Landspost werd geboren, heeft ter 
gelegenheid van de herdenking van Dickens' sterfdag honderd jaar 
geleden (9 juli) van 8 tot 13 juni een Dickensweek gehouden. Dit 
firmastempel getuigt ervan op 9 juni 1970 

PHILYMPIA 
DAY OF THE 
AMERICAS 

LONDON 
29 SEPT 70 

PHILYMPIA 
EUROPA 
DAY 

LONDON 
26 SEPT 70 

Londen, 1 september 1970 CHRISTIAN HOUSTON AIJP 

De Philympia (18-26 september 1970) heeft voor elke dag een 
bijzonder stempel dat in drie kleuren wordt afgedrukt. Voor zondag 
20 september is er geen stempel, want dan is de internationale 
postzegeltentoonstelling volgens Britse traditie gesloten. De toe
gangsprijs bedraagt op de openingsdag 10 shilling (f 4,40) en op de 
overige dagen 6 shilling (f 2,65). Een doorlopend toegangsbewijs 
kost 20 shilling (f 8,80) 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur: W. 1. A. F. R. van den Clooster baron Sloet tot 

Everio, Bovensteweg 6, Mook 

KERSTZEGELS 1970 
Op 25 november komen de traditionele kerstpostzegels uit 

in de waarden 4 pence, 5 pence en 1 sh. 6 pence. 

MAXIMUMKAARTEN 
In alle postkantoren waar eerstedagafstempelingen moge

lijk zijn, en dit zijn er zeer vele in alle graafschappen van 
Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland, kunnen in de 
toekomst maximumkaarten ter afstempeling op de eerste dag 
van uitgifte van nieuwe emissies worden aangeboden- De 
Philympia-emissie is de eerste die van de nieuwe regeling 
kan profiteren. De kaarten kunnen ook naar een postkantoor 
worden gezonden met een aan de afzender geadresseerde en 
gefrankeerde omslag, zodat ze na stempeling worden toege
zonden. Men is vrij in de keuze van de maximumkaart. 

HET PROGRAMMA VOOR 1971 
In 1971 zullen vier bijzondere emissies worden uitgegeven. 
In juni komen drie bijzondere 'waarden ter herdenking van 

het vijftigjarig bestaan van het Noordierse parlement in 
Stormont; ze zullen een toeristisch thema hebben en beelden 
van het Noordierse landschap dragen. 

Eind juli komen drie literaire herdenkingen op postzegels: 
de tweehonderdste geboortedag van Sir Walter Scott; de 

DERDE UITGAVE VAN UNO-ZEGELS 
IN ZWITSERSE WAARDEN 

De postale overeenkomst van 11 december 1968 te Geneve 
gesloten tussen de Verenigde Naties en de Z-witserse PTT 
voorziet in de uitgave van veertien normale zegels binnen een 
jaar tot een totale waarde van 20,00 Zwitserse francs. De 
eerste acht kwamen uit op 4 oktober 1969, twee volgden op 
17 april 1970. Op 22 september wordt de serie compleet met 
vier nieuwe zegels; dit is dan de laatste uitgave van normale 
UNO-zegels in Zwitserse waarden. De emissie van herinne
ringszegels in Zwitserse waarden wordt verwacht. 

De nieuwe zegels zijn van de waarden: 70, 80 en 90 centi
mes en 2 francs. Zij zijn te verkrijgen bij het UNO-<kantoor 
te Geneve en bij het Hoofdkantoor- der Verenigde Naties te 
New York, alsmede bij de UNPA-verkoopagentschappen in 
de wereld, ingaande de dag van uitgifte. 

Normale eerstedagdienst voor deze zegels is er alleen in het 
Palais des Nations te Geneve-. Eveneens zal op 22 september 
een souvenirblad worden uitgegeven, bevattende de Zwit
serse waarden van 1970. 

Het Geneefse stempel van de eerstedagenvelop is een ets 
van de Geneefse ontwerper Jean-Michel Bouchardy. Het toont 
het hoofdkwartier der Verenigde Naties te New York en het 
Palais des Nations te Geneve, vergezeld van het UNO-
embleem. Eenzelfde voorstelling als die van 4 oktober 1969, 
maar gedrukt in rood. 
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De eerstedagenveloppen zijn verkrijgbaar in de volgende 
vormen: , „ ^ 
a. envelop met vier zegels: 70, 80, 90 c. + 2 franc 
b- envelop met een zegel van franc 0.70 

envelop met een zegel van franc 0.80 
envelop met een zegel van franc 0.90 
envelop met een zegel van franc 2.00 

c. envelop met een blok/4 van franc 0.70 
envelop van blok/4 van franc 0.80, envelop van blok/4 
van franc 0.90 en envelop van blok/4 van franc 2.00 

Enkele technische gegevens over de zegels: 
kleuren: 
0.70 franc rood, wit, zwart 
0.80 franc groen, rood, wit, blauw, geel 
0.80 franc blauw, geel, groen, zwart, wit, rood 
2.00 franc blauw, wit, grijs, zwart, roze, geel. 
Ontwerpers: 
0.70 franc L. Holdaniwicz, M. Freudenreich (Polen) 
0.80 franc V. Pierre-Noël (Haiti) 
0.90 franc H. Sanborn (USA) 
2 00 franc M. El Mekki (Tunesië) 

Oplagen respectievelijk 3.300.000, 3.300.000, 3.300.000 en 
3.000.000. 

Alle zegels worden gedrukt in fotogravure door Setelipaino 
in Finand. 

STEMPELNIEUWS 
Op 15 september komt te Geneve een nieuwe sloganstempel 

in het Frans: „Liberté et Progrès". Te New York eenzelfde 
stempel op dezelfde datum „Freedom and Progress". Deze 
laatste vervangt de slogan „Twenty fifth anniversary", die tot 
11 september in gebruik was. 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur: F. G E. Nilant, Universiteit van Pretoria, Pretoria, 
Suid-Afrika 

STEMPELS 
Die oplaag van die spesiale gedenkkoeverte vir die Britse 

Setlaars waarvoor daar op 13 Junie 'n geleentheidstempel in 
Port Elizabeth gebruik is, was 3000 Dit is 'n opmerklike klein 
aantal as mens in gedagte hou dat die amptelike gedenkkoe
verte van die Postkantoor gewoonlik in die tienduisende loop. 

Dit is niet bekend hoeveel gewone koeverte bowendien van 
hierdie stempel voorsien is nie. In verhouding sal die aantal 
nie bomatig groot wees nie: die aansienlike aantal teleurge-
steldes wat geen besondere koevert in hande kon kry nie, kon 

nie tydig genoeg in kennis gestel word om nog 'n gewone 
koevert te laat afstempel nie. Dit lyk asof hierdie stempeltjie 
skaars gaan word. 

Hierdie eerste geleentheidstempel vir 1970 is inmiddels in 
Julie deur nog twee ander gevolg. Van 1 tot 9 Julie het 'n 
landswye saamtrek van die Padvinders van Suid-Afrika 
plaasgevind op Westmead, Pinetown, 'n voorstad van Durban. 
In daardie kamp was tydelike posgeriewe beskikbaar waar-
by van 'n spesiale stempel gebruik gemaak is. Dit was 'n 
ronde datumstempel met die padvindersembleem, die datum 
1.7.70, Pinetown, en onder langs die rand: Camporee Nata' 
1970 - laer. 

Amper gelyktydig, van 3 tot 8 Julie, het aan die Universi
teit van Kaapstad 'n Simposium plaasgevind van die Inter-
nasionale Unie van Geologiese Wetenskappe. Ook vir hierdie 
kongres was daar tydelike posgeriewe by die Universiteit 
ingestel, waarby 'n besondere ronde datumstempel gebruik 
is: afbeelding van 'n aardrykskundige projeksie met Afrika 
in die middel / 3.7.70 / embleem van twee gekruisde hamers / 
Kaapstad (kopstaande) I U G S Cape Town (kopstaande). 

Vanaf 1 Julie is die binnelandse tarief vir drukwerk ver
hoog tot 2 c. Baie briewe en koeverte vir die twee laatste 
stempels is nog met 'n 1 c seël gefrankeer; die pos het dit 
egter oogluikend deurgelaat, sonder om boeteseëls by te plak. 

GEBRUIKSTEMPELS 
In verskillende groter poskantore in Suid-Afrika is Duitse 

sorteermasjienes geïnstalleer om die briewe outomaties met 
die adres regop te plaas alvorens hulle gesorteer word. Vanuit 
hierdie masjien word die briewe direk deur 'n stempel-
masjien oorgeneem, wat die datumstempel daarop aanbring. 

Die eerste twee masjienes is in Port Elizabeth in gebruik 
geneem, met die letters A en B. Daarna het Pretoria gekom, 
met C en D, Kaapstad met vier letters: A - D|, en daarna 
weer Pretoria met A en B, Durban met A - D en Pieterma-
ritzburg met A en B. Die stempels is duidelik herkenbaar 
aan hul netjiese dun lyne. 

Inmiddels is twee nuwe stempels met leuses in gebruik 
geneem. Die een staan in verband met die waterjaar 1970: 
„Water means Life", en is gebruik in Durban, Oos-Londen 
en Johannesburg; die Afrikaanse versie „Water gee Lewe" 
is in Bloemfontein, Kimberley en Pietermaritzburg gebruik. 

Albei stempels is gebruik in die bogenoemde lettermasjie-
nes. Die ander stempel betref die volkstelling 1970 en is in 
die ses groter stede op briewe aangebring. 

NUWE 1 C SEËL 
Inmiddels het 'n nuwe druk van die 1 c seël verskyn, met 

silinders 414-415, in vier panele A - D en tanding 13% x 14. 
Verder verskil die druk nie van die vorige nie. Ook hierdie 
druk is gefosforesseer. 

S.A. PHILATELIST 
Die bokende Suid-Afrikaanse filatelistiese tydskrif, die 

„South African Philatelist", bestaan hierdie jaar 'n halwe 
eeu. Die eerste uitgawe het in Februarie 1920 verskyn. In 
September sal 'n spesiale uitgawe verskyn waarvan die 
hoofartikel geskryf is deur die bekende filatelis, mnr. J. Ro
bertson van Johannesburg, wat in 1920 die tyskrif begin het 
en vir 'n lang tyd as editeur opgetree het. 
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STELLE POSSEËLS 
Kort en lang stelle van die vaste reeks posseëls wat op 

spesiale monteerblaaie in plasltiekhouers gemonteer is, is 
by die poskantore op die groter lughawes in die land, Johan
nesburg, Kaapstad en Durban, te koop aangebied. 

Dit vorm 'n soort van toeriste attraksie en passasiers 
sal voortaan die seëls gemaklik per stel kan aanskal, son
der om te wag totdat die postbeampte seël vir seël uit sy 
boek te voorskyn gehaal het. 

Die stelle is in hierdie vorm ook verkrygbaar by die 
Filatelieburo in Pretoria. Hulle kan in twee vorms v i r -
kry word, nl. 'n lang stel, bestaande uit die hele serie 
van veertien seëls, en die kont stel, sonder die R 1 seël. 
Die stelle kos onderskeidelik R 2.50 en R 1.50. Bestellings 
uit die buiteland kan by die Filatelieburo geplaas word, 
teen vooruitbetaling van koste en posgeld. 

Op 24 Augustus is twee spesiale posseëls — 2J4 c en /2J4 c — in 
die Republiek van Suid-Afrika en in Suidwes-Afrika uitgegee om die 
150ste verjaardag van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika te 
gedenk. Siegs die gebiedsaanduiding SWA onderskei die posseëls 
van Suidwes-Afrika van dié van die Republiek. 
'n Spesiale datumstempel is op die dag van uitgifte in Kaapstad 
(afbeelding) en in Windhoek in gebruik gewees. Ook zijn amptlike 
gedenkkoeverte vir hierdie twee spesiale seëls uitgegee, met pas-
like verstywerkaartjes 

MEDEDELING RAAD VAN BEHEER 

NAJAARSVERGADERING 

Zoals onze lezers bekend zal zijn houdt de Raad van Beheer 
van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in voor- en 
najaar een algemene vergadering. De komende najaarsver
gadering zal gehouden worden op zaterdag 17 oktober 1970 
te Utrecht. 

Hierin zal niet alleen de financiële kant van het „beheer" 
van het Maandblad besproken worden doch ook de redactio
nele kant. Lezers die menen hiertoe nuttige bijdragen in de 
vorm van suggesties of aanbiedingen te kunnen leveren, kun
nen dit via de afgevaardigden ter tafel doen brengen of dit 
rechtstreeks aan de Secretaris van de Raad van Beheer op
geven. 

De vergadering wordt bijgewoond door de afgevaardigden 
van de acht „eigenaren" van het Maandblad, te weten de 
zeven oprichtersverenigingen en de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen. Deze zeven verenigingen zijn: Ne-
derlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, Post
zegelvereniging „Breda", Vereniging van Postzegelverzame
laars „Hollandia", Utrechtsche Philatelisten Vereeniging, 
Haagsche Philatelisten Vereeniging, Internationale Vereniging 
„Philatelica" en Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging. 

De mogelijkheid tot „inspraak" staat natuurlijk niet alleen 
open voor de individuele abonnees maar evenzeer voor de 
besturen van de „toegetreden", verenigingen. 

Het Maandblad is er voor de lezers, schroomt u dus niet 
om uw wensen kenbaar te maken. In het verleden hebben 
verzoeken van lezers soms belangrijke verbeteringen ten ge
volge gehad. Zo is bijvoorbeeld het systeem om de „nieuw
tjes" slechts op één zijde van het blad te drukken zodat be
langstellenden dit deel kunnen uitknippen en in hun catalo
gus plakken ingevoerd op suggestie van een lezer. En ook 
al zal een voorstel misschien praktische bezwaren oproepen 
waaraan de inzender niet heeft kunnen denken, dan hebt u 
toch de voldoening meegedacht te hebben bij de uitgave van 
uw Maandblad! 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN - VERENIGINGEN 

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

VIERING DAG VAN DE POSTZEGEL 
De Dag van de Postzegel wordt dit jaar op 10 oktober ge

vierd in de volgende plaatsen: Amsterdam, Bergen op Zoom, 
Breda, Deventer, Groningen, 's-Hertogenbosch, Maastricht en 
Rotterdam. 

Het jaarlijkse Bekertoernooi voor de Thematische Filatelie 
wordt gehouden in 's-Hertogenbosch. 

In elke plaats van viering zullen de enveloppen Dag van 
de Postzegel nummer 3 verkrijgbaar zijn, zolang de voorraad 
trekt. Een blanco envelop kost ƒ 0,25, een kant-en-klare 

ƒ 0,50. 
Óp alle plaatsen van viering is een brievenbus aanwezig 

waarin geadresseerde enveloppen gedeponeerd kunnen wor
den ter afstempeling. De zegels dienen geplakt te worden in 
de rechterbovenhoek, zoals hierbij is aangegeven. 

Het bijzondere stempel Dag van de Postzegel en het dag
tekeningstempel Amsterdam 10 oktober 1970 worden aange-
Dracht met de degelpers, hetgeen een perfecte afstempeling 
waarborgt. 

DA' 

«riS 
Hoeveel postzegels u ook wilt plakken, u dient binnen de ruimte te 
blijven die hier is bedekt door tien postzegels van vijf cent 
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EVENEMENTEN 

Amsterdam Tentoonstelling, Hotel Casa 400, James 
Wattstraat 75, bij Amstelstation. Zie juli-
nummer bladzijde 379. Handelarenstands, 
interessante films, ruilgelegenheid, infor
matiestand. Toegang en catalogus gratis, 
ledere bezoeker ontvangt tenminste één 
prijs, iedere tiende bezoeker een extra fila-
telistische attentie. Inlichtingen: 
B J. Hastrich, Leliestraat 42, Volendam, 
telefoon (02993) 35 98, na 19.00 uur. 

Bergen op Zoom 

& r-

Propagandistische tentoonstelling in de 
Walhallazaal, Luxorschouwburg, Lieve 
Vrouwestraat, 10.00 - 18.00 uur. Toegang 
ƒ 1,00 (jeugd ƒ 0,75) met gratis envelop. 10.00 
Causerie door J. J. M. Kiggen met bespre
king 11.00 Brabantse koffietafel ä ƒ 5,— 
(plaatsen reserveren vóór 1 oktober), 17.00 
trekking verloting. Handelarenstands, 
rondzendingen en nieuwtjesdienst aanwe
zig. Van iedere vereniging wordt één lid 
aan de koffietafel uitgenodigd. Inlich
tingen: 
A. E. Peijs, Van Dedemdwarsstraat 1, tele
foon (01640) 3 46 27. 

Breda Nationale ruildag. Katholiek Militair Te
huis, J. F. Kennedylaan, bij NS-station 
Puzzelrit. Zie julinummer, bladzijde 379. 
Inlichtingen: 
J. Booij, Jac. Romanstraat 164, telefoon 
(01600) 3 32 08 (thuis), 3 22 27 (kantoor). 

Deventer Propagandistische tentoonstelling, „Van 
postzegel tot bus", ruilgelegenheid, ver
koopstand in de kantine van Thomassen & 
Drijver - Verblifa, Parallelweg 6 (centrum), 
10.00 - 17.00. Consumpties tegen lage prij
zen, ruime parkeergelegenheid. Inlich
tingen: 
Th. Hebing, Het Wilgert 36, Epse, post 
Gorssel, telefoon (05759) 22 73. 

Groningen Ruildag. Het Boschhuis, Hereweg, bij Ster-
rebos. Gevarieerde propagandatentoonstel-
ling, tombola met weinig nieten, handela-
renstands. Inlichtingen: 
R. A. Talens, Korreweg 86. Telefoon (050) 
3 18 12. 

^-Hertogenbosch Tentoonstelling, Bekertoernooi voor The
matische Filatelie Provinciaal Genoot
schap, Bethaniëstraat 4. Zie julinummer, 
bladzijde 379. Inlichtingen: 
M. L. P. C. Teurlings, Ophoviuslaan 20. 

Maastricht Regionale tentoonstelling Limphilex III, 
Koepelkerk, Heerderweg, bij NS-station, 
Interphil-ruildag, veiling handelarenstands, 
filatelistische voorlichting en rondleidingen 
voor de jeugd. Zie augustusnummer, blad
zijde 426. Inlichtingen: 
J. H. H. van 't Hof, Populierenweg 13. 

Rotterdam Regionale tentoonstelling. Hoofdpostkan
toor Coolsingel. Doorlopende voorstelling 
dialezingen, filatelieloket, filatelistische 
voorlichting. Zie augustusnummer, blad
zijde 426. Inlichtingen over de tentoonstel
ling: 
C. A. Crépin, Schiedamsedijk 7-D, Rotter
dam 3001. Telefoon (010) 12 65 22. Overige 
inlichtingen: 
W A. Hoek, Meent 94, Rotterdam 3001. 

Naast de Wisselbeker, beschikbaar gesteld door de Phila
telistenclub „Rotterdam" (voor de beste individuele inzen
ding), heeft de Rotterdamse Ontspannings Vereniging 
SH.E.L.L. een wisselbeker geschonken voor de deelnemende 

vereniging waarvan de leden gemiddeld de hoogste punten
waardering hebben verkregen. 

Inmiddels hebben verschillende afdelmgen van de I.V. 
Philatelica zich eveneens als organisatoren aangemeld. 

Het Nederlandse Postmuseum zal een bijzondere inzending 
in drie kaders tentoonstellen. 

Op de Dag van de Postzegel — 10 oktober — zal in het 
Postkantoor Coolsingel een ruildag worden gehouden, die 
gezien het zeer grote bezoek vorig jaar ongetwijfeld veel 
kopers en verkopers zal trekken. Er is nog een beperkt aan
tal tafels beschikbaar die uitsluitend schriftelijk besteld kun
nen worden bij de heer C. A. Crépin, Schiedamsedijk 7-D, 
Rotterdam 3001. 

In de jury hebben zitting genomen de heren A. Berkhoudt, 
R. M. Feenstra, C. H. W. Heusdens, J G. Th. Wind en C. de 
Wit, terwijl de heren L. W. Immink en J. A- Keenïing als 
deelnemend juryleden zijn aangewezen. 

Na bekendmaking van de bekroningen zal de jury „spreekuur" 
houden voor inzenders die verdere inlichtingen over hun inzendin
gen wensen. 

LIJST VAN ORGANISATIECOMITÉS 
Amsterdam W. J. Habiecht 

Mariendaal 140, Amsterdam-N. 
Postgiro rekeningnummer 1859388 

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

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

Deventer E. den Adel 
Witte de Withstraat 36, Twello 
Postgiro rekeningnummer 999918 

Groningen P. Eimers 
Koeriersterweg 56, Grorangen-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. 

Maastriclit W. Tomeï 
Bürgern, van Oppenstraat 72, Maastricht 
Postgiro rekeningnummer 1167041, 
ten name penningmeester, afdeling 
Maasitricht, Philatelica 

Rotterdam A. Berkhoudt 
Baardsestraait 5, Ratterdam-3007 
Postgiro rekeningnummer 1543700, 
ten name penningmeester Dag van de 
Postzegel Rotterdam 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

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

Alvorens een relatie aan te gaan met de onderstaande 
adressen geven wij u in overweging contact op te nemen met 
het Bondsinformatiebureau: 

B. J. in den Bosch, Zwijndrecht (zie ook het Maandblad van 
augustus 1965 (bladzijde 383) en maart 1966 (bladzijde 128). 
Deze heer is — naar ons thans gebleken is — ook betrokken 
bij Europe Stamps, Londen en „Pandora", Diekirch (Luxem
burg); 

Europese Filatelisten Club, Nijmegen; 
H. van Laar, Amsterdam, Postbus 6066; 
K. S. Tolhuizen, Groningen, Folkingestraat 35A; 
A. Teunis, Wageningen, Hartenseweg 42 en 
E. Dissen, Amsterdam, Het Laagt 288. 

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. 
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FUNCTIEVERDELING IN HET BONDSBESTUUR 
Na het aftreden van de heer P. O. M. van Hasselt als lid 

van het Bondsbestuur en de verkiezing van twee nieuwe 
Bondsbestuursleden op de Algemene Vergadering in Zwolle, 
werd van één van de nieuwe bestuursleden, de heer W. K. D. 
van der Meulen te Wassenaar, bericht ontvangen dat hij zich 
genoodzaakt heeft gezien verstek te moeten laten gaan van 
het vervullen van een functie in het Bondsbestuur. De heer 
Van der Meulen beschikt, tengevolge van veranderingen in 
zijn privé leven, niet meer over voldoende vrije tijd. 

Het Bondsbestuur heeft nu de taken als volgt verdeeld: 

Voorzitter: 

Vice-voorzitter: 

Penningmeester: 

Secretaris: 

2e Secretaris: 

Commissaris: 

Commissaris: 

Commissaris: 

Commissaris: 

P. Th. van der Heijden 

H. L. J. Weidema, tevens beheerder Bonds
bibliotheek 

H. P. van Lente, tevens beheerder van het 
Bondsinformatiebureau 

C. G. van Veenendaal 

M. de Meijer, tevens belast met het ten
toonstellingswezen binnenland 

J. J. Jonker, aan wie jeugdzaken en Inter-
philcontacten zijn toevertrouwd 

E. C. de Poorter, aan wie de organisatie 
van de Dag van de Postzegel in handen is 
gegeven 

W. F. Smit, raadsman voor zaken van al
lerlei aard 

G. C. Tops, wiens speciale taak de organi
satie van de opleiding van juryleden is. 

KANDIDAATLID 
Op het bondssecretariaat is het verzoek binnengekomen 

van de Luchtvaart Historische Vereeniging te 's-Gravenhage 
lid te mogen worden van de Nederlandse Bond. De statuten 
van deze kandidaat zijn koninklijk goedgekeurd. Statuten 
noch huishoudelijk reglement bevatten bepalingen welke in 
strijd zijn met de statuten en reglementen van de Bond. 
Voorzitter is de heer Drs. J. Boesman, Statenlaan 2 A te 
's-Gravenhage. De kandidaat heeft veertig leden. 

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 THEMATISCHE FILATELIE 
Er hebben zich vier deelnemers aangemeld voor het Beker

toernooi Thematische Filatelie dat dit jaar tijdens de viering 
van de Dag van de Postzegel in 's-Hertogenbosch zal worden 
gehouden. Het Bekertoernooi begint 's middags om 14.00 uur 
op zaterdag 10 oktober in het gebouw van het Provinciaal 
Genootschap, Bethaniëstraat 4, waar ook de jubileumtentoon
stelling van de veertigjarige 's-Hertogenbossche Filatelisten-
Vereniging is ingericht. De vier deelnemers zijn: 

1. A. Eenschooten, Sperwerstraat 19, Arnhem, met 
„Redding van de Nubische monumenten", 

2. J. S. Jansen, Bilderdijkkade 44 hs, Amsterdam, met 
„Religie en filatelie", 

3. A. Smit, Hoefbladlaan 67, 's-Gravenhage, met 
„Koffie — van bes tot drank", en 

4. Mejuffrouw Cita van Santen, Delistraat 13, 's-Graven
hage, met „Van druif tot wijn". 

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

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

Aanvragen om inlichtingen of opgaven als deelnemer voor 

andere verzamelgebieden kunnen worden gericht tot de na
volgende seretariaten: 
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. 
Bijeenkomst zaterdag 26 september, 10.00-14.00 uur. Hotel 
Terminus, Utrecht. 
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: R. J. Slim, Prinses Irenelaan 64, Leusbroek. 
OOST-EUROPA: A. Prins, Eikbosserweg 126, Hilversum. 
SCANDINAVIË: Drs. Th. Jansen, Van Foreestweg 145, Delft. 
ULTRAVIOLET: G. H. F. Meijer ing., SarphatistraaJ<-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, Mariënburgstraat 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 één week ter beschikking wordt 
gesteld. De in 1965 en 1968 uitgegeven supplementen zijn op 
aanvraag bij de Gelderse Bibliotheek gratis verkrijgbaar. 

VERKOOPAFDELING 
Bestellingen te richten aan: E. C. de Poorter, Legerplaats 

Budel, post Weert. Postgirorekeningnummer 2 0159 60 ten 
name van de Directeur Verkoopafdeling van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen, Legerplaats Budel, post 
Weert. 
Verkrqgbare uitgraven: 
Bondstandingmeter ƒ 0,25 

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

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

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

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

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

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

land 1852, 5 cent plaat III, 1968 , 20,— 
G. C. van Balen Blanken, J. Poulie / Bert Buurman 

idem plaat IV, 1969 20,— 
idem plaat II, 1970 „ 20,— 
idem plaat V, 1970 20,— 
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F. W. van der Wart, De Poststempels van Neder
land, Machinestempels, 1969 „ 5,— 

Jan Dekker, The Postal Booklets of Netherlands 
Dutch East Indies and Curagao, 1969 „ 7,50 

Filatelistische Essays, bijlage bij de catalogus 
HAGAPOST 1969 (190 bladzijden zeer interessante 
lectuur') „ 3,— 

Stichting voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk in Nederland 

VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N D E ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Verenigingsmeuws dient, ge
tikt op officieel kopij-blad ( in d n p l o ) , en teza
men met de mutatiestrookjes en eventueel de 
maands taa t voor de komende maand in he t 
bexi t t e z q n van de mdminiatratcur, o i t er lqk 
op de volgende data 
ok tobernummer 17 september '70 
novembernummer 15 oktober '70 
decembernummer 19 november '70 
Nakomers uiterlijk 10 dagen na de hierboven ge
noemde da ta (in he t bez i t v a n 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 m a a n d hebt 
ingezonden I n dit geval de m a a n d a t a a t met de 
l a a t s t e zending strookjes inzenden Nooit meer 
dan een maandstaa t per maand inzenden H H 
Secretarissen en Leden-administrateurs wordt 
d r i n g e n d verzocht zich s t r ik t aan de genoemde 
da ta te houden Indien t e Iaat ^vordt ingezon
d e n , i s p l a a t s i n g in he t n u m m e r v a n d e k o 
m e n d e m a a n d bes l i s t N I E T m o g e l q k . 

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

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 (010) 260393 
Ledenadm J Wind, Celebesstraat 33, Vlaardingcn 
Tel ( 0 1 0 ) 3 4 3 4 2 6 Dir Rondzending J J Kroone, So-
crateslaan 36, Utrecht 

Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van 
onze leden 2157 A H v d Linde, 1906 J M de Roon 
Hertoge en 467 W H Vermeulen 
2 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A ' , Secr se 
Mevr A Cramerus-van den Wildenberg, Weth Rom-
boutsstraat 62, Breda Tel 32307 

Ledenvergadering 28 september, 19 30 uur, Gemeen
schapshuis „De Kleiberg", Dr Struyckenstraat 9, Breda 
Veiling Jeugdbij eenkomst zondag 4 okt van 9 30 uur 
tot 12 00 u u r , , Jeugdcentrum", Nwe Ginnekenstraat 18, 
Breda 

Kopij-adres H Goeyers, Tijgerhof 8, Breda, vóór de 
10de van de maand 
3 

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

Ledenvergadering vrijdag 25 sept 1970, 20 15 uur Hotel 
Krasnapolsky, Warmoesstraat , Amsterdam 

Overleden 216 S J v d Berge 
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 , wnd secr tevens ledenadministrateur P O M 
van Hasselt, P n n s Hendriklaan 87, Utrecht 

Ledenvergadering dinsdag 29 sept 1970, 20 00 uur, 
Tivoli, Utrecht Agenda Jaarverslagen secr en bibliothe
caris, landenwedstrijd (Scandinavië), veiling en verloting 
In de vergadering van 25 aug tot lid van het bestuur be
noemd M r K J Wildschut, Copijnlaan 17, Groenekan 
5 

H A A G S G H E P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , 
Secr F Bender, Corn Suyslaan 48, Rijswijk (Z H ) 
Ledenadministrat ie A V Woerekom, Alexanderstraat 9, 
' s-Gravenhage 

Bijeenkomst 24 sept 1970 Diligentia, Lange Voorhout 
5, ' s -Gravenhage 
6 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G „ P H I L A T E -
L I C A " , Secr Drs H C Kruidenier, de Mildestraat 23, 
's-Gravenhage-2018 Tel ( 0 7 0 ) 2 4 1 2 70 Beheerder Cen
traal Ledenregister N F Hedeman , Valkenboskade 86, 
s-Gravenhage Tel (070) 390857 Directeur van het 
Rondzendverkeer Ph Smulders, Weimars t raa t 376, 
's-Gravenhage Tel (070) 33 3790 

Overleden To t ons leedwezen moeten wij het overlijden 
vermelden van de volgende leden Gv 1257, H L Stoffels, 
' s -Gravenhage, Gv 3227, H Hubenet , ' s -Gravenhage, 
Cd 174, Emer Deken A Lievegoed, IJzendijke, Lk 3212, 
K Schermer, Heerhugowaard , Gv 2434, J van der Wel , 
' s -Gravenhage, O b 2786, C Luyendijk, Oud-Beijerland, 

Gv 4193, A J F J Seuren, ' s -Gravenhage, Mg 6851, 
Mevrouw R M Wichers-Wierdsma, Domburg en Hz 
2025, C Arkenbout, Hellevoetsluis 

Afdelingen Volledige lijst van de afdelmgssecretariaten 
en -bijeenkomsten 

Aalsmeer B J Koedijk, Oosteinderweg 3, Aalsmeer, 
Ie dinsdag van de maand 20 00 uur gebouw „Irene" , 
Kanaals t raat 10, Aalsmeer, 2e woensdag even maand 
20 00 uur Nieuw-Vennep en 2e dinsdag oneven maand 
20 00 uur Hoofddorp, gebouw „ D e Inktpot" , Bernard-
straat naast R K Kerk, Hoofddorp 

Alblasserdam Mevr M Takken-Docters van Leeuwen, 
Beatrixsingel 21 , Hendrik Ido Ambach t , Ie maandag 
19 30 uur cantine , ,Van der Giessen-De Noord N V ", 
Alblasserdam 

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

Amstelveen J H M Groothuis, Else Mauhsstraat 16, 
Amstelveen, 3e dinsdag 20 00 uur verenigingsgebouw 
Burgemeester Haspelslaan 325, Amstelveen 

Amsterdam J van Menen , Dusartstraat 58, Amsterdam-
Z , Ie donderdag 20 00 uur vergadering en 3e donderdag 
20 00 uur ruilavond van Nispenhuis, Stadhouderskade 
55, Amsterdam, 2e woensdag ruilbijeenkomt Cultureel 
Wijkcentrum, Slotermeerlaan 150, Amsterdam, 2e dinsdag 
ruilbijeenkomst gebouw „De Purmer" , Kerkepad, 
Nieuwend am 

Badhoevedorp J van Weering, Pa Verkuijllaan 161, 
Badhoevedorp, 2e donderdag 20 00 uur Ka th Jeugd-
gebouw, Adelaarstraat 22, ingang schoolplein achter R K 
Kerk, Badhoevedorp 

Bloembollens treek H de Jong, Hyacintenstraat 13, Lisse, 
voor 18 jaar en ouder Ie maandag vergadering en 2e 
woensdag rui lavond, voor onder 18 jaa r Ie woensdag 
rui lavond, alle bijeenkomsten „ O A S E " , Bondstraat 13 
Lisse, 3e woensdag ruilbeurs Huize ,,Weltevreden , 
Van den Endelaan, Hillegom 

Brtelle-Voorne E L Bijl, Asylplein 15, Brielle, na convo
catie 

Bunmk W J Verkerk, Boomgaardweg 1 IA, Odijk 
(Utr ) , 2e dinsdag 20 00 u u r ,, 't Trefcentrum' , Burge
meester V a n de Weyerstraat , Bunnik 

Dalfsen B Wolf kamp, Beatnxstraat 2A, Dalfsen, n a 
convocatie 

De BiltjBillhoven Mevr J M Hoppener-Van der List 
Zonneplein 4, Bilthoven, 2e donderdag 20 00 uur. Rest, 
„De Schouw", Emmaple in , Bilthoven 

Deventer C H Zaalberg, Acacialaan 27, Twello, Ie 
vrijdag 19 30 uur , Bouwkundige Vereniging, Papenstraat 
hoek 't Klooster, Deventer 

Driebergen J W de Vries, Weth Teselinglaan 22, Drie
bergen, 2e donderdag 20 00 uur , gebouw ,,Salem", achter 
Grote Kerk, Hoofdstraat, Driebergen 

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

Emmen J Schokker, H Boomstraat 1, Emmen , na con
vocatie Hotel , ,Gr imme" , Stationsstraat 37, Emmen 

Enkhuizen Jac Kofman, Noorderweg 22, Enkhuizen, 
2e dinsdag 20 00 uur „De Nieuwe Doelen", Spoorstraat, 
Enkhuizen 

Europoort E Tabak , Ju l iana van Stolberglaan 26, Ro 
zenburg, na convocatie 

Flakkee H Noordijk, Dorpsweg 27, Sommelsdijk, 3e_ 
donderdag, „De Kok" , Sommelsdijk 

Goes B C van Tienhoven, M D de Grootstraat 98, 
Goes, 3e dinsdag 19 30 uur , cantine Veilingsvereniging 
„Zuid-Beveland", Frui t laan 4, Goes 

's-Gravenhage A Renooij, Stadhoudersring 32, Zoeter-
meer, 2e woensdag 19 30 uur ruilavond en 4e woensdag 
19 00 uur ledenvergadering, gebouw „Amicitia", West-
einde 15, 's-Gravenhage 

's-Gravenzande H van Veen, Heenweg 31 , 's-Graven-
zande , laatste vrijdag van de maand 19 30 uur, Herv 
Centrum ,,De Brug", Kon Jul ianaweg 6 1 , 's-Graven
zande 

Groningen-'t Poststuk J Deden, Hoornsediep 109, Gro
ningen, laatste m a a n d a g 20 00 uur Clubgebouw „West-
End" , Adr van Ostadestraat , Groningen 

Haarlem J R W M Versteeg, Bantamstraat 14, 
Haar lem, 3e vrijdag 20 00 uur ,,H K B ", Tempeliers-
straat 35, Haar lem 

Haarlem-Schalkwijk W J Ardewijn Leonard Springer
laan 68, Haa r l em, na convocatie Wijkcentrum, Laan van 
Angers 5, Haarlem-Schalkwijk 

Harderwijk J H Bosman, Marnixstraat 1, Harderwijk, 
elke 3e dinsdag van de maand 19 00 tot 22 00 uur open
bare Veluwse Postzegel markt Passage Stadsdennen Toe

gang vr i j ' Ledenbijeenkomsten Ie dinsdag 20 00 uur 
Groene Kruisgebouw, Fnsialaan 51 , Harderwijk 

Hellevoetsluis-Z^idland J Peiger, Schroderstraat 6, 
Hellevoetsluis, elke Ie zaterdag van 13 30 tot 17 00 uur 
ruilbeurs gebouw ,,De Kern" , Hellevoetsluis Ledenbijeen
komsten n a convocatie 

Htllegom L Vermey Akeleistraat 33, Nieuw-Vennep, 
na convocatie cantine Draka-fabriek. Van den Endelaan, 
Hillegom 

Hoek van Holland J P van der Hoek, de Gordesstraat 
127, Hoek van Hol land , Ie dinsdag 20 uur „De Thuis
haven" , Concordlastraat 8, Hoek van Holland 

't Hogeland Mevr G Huizinga-Kraai , Emmaweg 13, 
Ui thuizen, 3e donderdag 20 00 uur , De Kandelaar 
Schoolstraat, Uithuizen 

Hoorn G J M Hergarden, t Keern 99, Hoorn , na 
convocatie 

't Kabinetstuk G J Minholts, Stadsweg 3, Oosterhoge-
brug, post Groningen, 3e dinsdag 20 00 uur dorpshuis 
, De Schakel ' , Rijksweg 15, Oosterhogebrug 

Kampen W G Ch Albrecht, Mauritsstraat 16, Kam
pen , 2e dinsdag 20 00 uur, „De Stadsherberg' , IJsselkade 
Kampen 

Katwijk S Hofstra, Noordwijkerweg 54, Katwijk a/d 
Rijn, na convocatie 

Land van Cadzand Mevr M S van Melle-de Hullu, 
Oostburgestraat 11, Zuidzande, na convocatie 

Land van Horne A A Janssen, Eijkerstokweg 16, Heyt-
huysen (L ) , na convocatie 

Langedijk C Visser Czn , Benedenweg2I2, St Pancras , 
3e dinsdag 20 00 uur, gebouw ,,De Anbouw", naast 
Geref Kerk, Noordscharwoude 

Leiden H Brinks, van Wassenaerlaan 34, Oegstgeest, 
3e donderdag 19 15 uur cantine ,,Clos & Leembrugge 
N V ", 3e Binnenvestgracht 3, Leiden 

Maarn M Boerrigter, Raadhuislaan 5, M a a r n , laatste 
vrijdag 20 00 uur „ ' t Poortsche Bos", Kronerweg 2-4, 
M a a r n 

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

Maastricht C M Vogels, Electronstraat 4, Heer bij 
Maastr icht , Ie maandag 20 00 uur Hotel ,,Aux Pays-Bas", 
Vrijthof 7, Maastricht 

Meppel H Start, J an van Galenstraat 9, Meppe l , elke 
maandagavond ruilbijeenkomst Hotel , ,Kwint ' , Kerkplein 
Meppel 

Middelburg P Weststrate, Sprencklaan 9, Middelburg , 
4e donderdag 19 30 uur „De Schakel", Bachtenstene 14, 
Middelburg 

Noordoostpolder H B Demoed, Doggersb wik 9, Emmel-
oord, na convocatie bijgebouw Herv Kerk I mmeloord 

Noordwijk H J Nieuwstraten, Koninginneweg 40, 
Noordwijkerhout, 2e maandag 20 00 uur jeugdhuis ,,De 
Rank" , Golfbaan 99, Noordwijk 

Ntjverdal Meur J A O u d e Roelink, Kerkstraat 94, 
Nijverdal, 2e maandag Hotel „Buursink", Nijverdal 

Ommen J Lucas, Jh r van Nahuijsstraat 79, O m m e n , n a 
convocatie 

Oostelijk Flevoland G H Wooldnk, Het Kompas 16, 
Dronten , n a convocatie 
Oud-Beijerland C Weeda, Oleanderstraat 14, Oud-Beijer-
l a n d , na convocatie 

G jF Peelen-Bruintsse S de Koning, Oudestraat 13, 
Bruinisse, na convocatie 

Purmerend F Wabeke, Eemstraat 13, Purmerend, na 
convocatie donderdag 20 00 uur, ,,De Ark", W Eggert-
straat, Purmerend 

Rotterdam Mej C Hofland, Mathenesserweg 200a, 
Rot te rdam-7 , Ie dinsdag veilingavond en 3e dinsdag ver
enigingsavond 20 00 uur Beursgebouw, Meent hoek Rode 
Zand, Rot terdam 

Rijnsburg Jac P Noort Dahhastraat 26, Rijnsburg, na 
convocatie 

Schouwen-Dutveland J van Urk, P D de Vosstraat 8, 
Zierikzee, na convocatie Cafe-Rest , ,Mondragon", 
Zierikzee 

Susteren Mej C Meuwissen, Reydtstraat 90, Susteren, 
rulibijeenkomsten Ie zondag na de 15e van elke maand 
10,30 uur ontspanningsgebouw N S bij station Susteren 

Terneuzen P J Baard Axelsestraat 4, Terneuzen, 
laatste maandag 19 30 uur P Z E M -gebouw, ingang 
Wil hel mina plantsoen, Terneuzen 

Tiel F C P Beekers, Scheennglaan 9, Tie l , na convo
catie, „Opwaar t s ' , Sint Walburgstraat 15, Tiel 

Uithoorn P G de Bruijn, Anna Blamanlaan 20, Uit
hoorn , 4e dinsdag 20 uur ,,De Hoeksteen", Hugo de 
Grootlaan 3, Uithoorn 
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Utrecht H Th Gents, Cantondrecf 81 , Utrecht , 3e 
donderdag 20 00 uur, Cafe-Rest , ,Smits", Vredenburg 14, 
Utrecht 

Veghel C J J M de Wert , J an van Amstelstraat 3, 
Veghel, laatste vrijdag 20 00 uur Cafe ,,De Molen" , 
Molenstraat 38, Veghel 

Venlo J Nogarede, le Lambertusstraat 27, Venlo , 2e 
maandag 20 00 uur . Cafe „Spoorzicht" , Kaldenkerker-
weg 35, Venlo 

Venray P J Wientjens, Pet tenmakerstraat 16, Venray-
Vel tum, na convocatie 

Vluiingen J H W Kayser, Bonedijkestraat 112, Vlissin-
gen, 3e donderdag 20 00 uur vergadering cantine stad
huis, Stadhuisplein, Vhssingen, le maandag ruilavond, 
„Het Anker , Bonedijkestraat, Vhssingen 

Volkei J W van Dinther, Lut te lveld4, Zeeland (N Br ) , 
na convocatie 

Weert H J H Teunissen, Kazernelaan 1, Weer t , na 
convocatie 

Weesp H J Meenink, Middenstraat 64, Weesp, le 
maandag 19 30 uur, ,,Paolo S o p r a n i ' , Claes Delsteeg, 
Weesp 

Wienngen J H W Thoolen, Beltstraat 36, Hippolytus-
hoef, na convocatie „Concordia", Koningstraat , Hippo-
lytushoef 

Woerden Ph Gevaert, Stationsweg 12, Woerden , 4e 
woensdag ruilavond Concordia", Havenstraat 4, Woer
den 

Zeul G Kok, Ernst Casimirlaan 13, Zeist, na convo
catie ,,Boschlust , Zeist 

Zoetermeer A W Vedder , V a n der Werffstraat 3 1 , 
Zoetermeer, 2e donderdag 20 00 uur , ,Trefpunt , 
Dorpsstraat 135, Zoetermeer 

Zwolle E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle, na convo
catie Grand-Hotel „Wientjes ', Stationsweg, Zwolle 
7 

R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E E -
N I G I N G Secr C H W Heusdens, Postbus 2171, 
Rotterdam-3005, Tel (OIO) 244871 Ledenadmimstra-
teur P W van der Stel, van Wijngaardenlaan 72, Rot-
terdam-3026, tel (OIO) 192316 

Ledenvergadering maandag 28 sept 1970, „ D e Nieuw
poort", Grote Kerkplein 5, Rot te rdam, 20 00 uur 

Clubbtjeenkomsten elke zaterdag van 14 00 tot 17 00 uur 
Stichting Gebouw ,,De Heuvel" , St Laurensplaats 5, 
Rot terdam Elke donderdag van 19 30 tot 22 30 uur „De 
Gunst" , Bnelselaan 192, Rot te rdam Bezichtiging van de 
kavels der veiling zatwrdag 26 sept 1970 Gebouw , De 
Heuvel" 
8 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ A M E R S 
F O O R T , secr -rondzendleider J W Zwart , Amers-
foortsestr 78E, Soesterberg Tel (03463) 1708 

Bijeenkomsten iedere 4e donderdag v d maand Cafe 
,,Kobus a/d Poort", Amersfoort Zaal open !9 30 uur 
Aanvang 20 15 uur Belangstellenden altijd welkom 

Rondzendtngen voor het nieuwe seizoen worden goede 
boekjes, speciaal Nederland en O G + West-Europa ge
vraagd Inzenden aan rondzendleider 
9 

A M S T E R D A M S C H E V E R E E N I G I N G „ D E P H I L A 
T E L I S T ' Secr L van Oosterwijk, W Brandhgtstraat 
51 I, Amsterdam-1016 Tel (020) 139093 

Bijeenkomsten dinsdag 6 okt ru i lavond, dinsdag 20 
okt ledenvergadering Beiden in Krasnapolsky, ingang 
Warmoesstraat, kleine zaal Aanvang 20 00 uur 
10 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G S P A , A M S T E R D A M 
Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-Z 

Bijeenkomsten 22 sept, 13 en 27 okt , societeitsavonden 
16 

G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E 
G L O B E " Secr I r Th van der Feijst, Bennekomseweg 
13, Heelsum Tel (08373)32 10 Ledenadministratie Mej 
M J Renssen, Leeuweriklaan 10, Zutphen Tel (05750) 
4434 

Afdehngssecretariaten en data van de bijeenkomsten 
Apeldoorn D Huiskamp, Langeweg 54, Apeldoorn 

2e maandag 
Arnhem A Mulder, Schavenmolenstraat 59, Arnhem 

le dinsdag 
Barneveld H E Denis, Gruttoweg 3, Stroe 2e vrijdag 
Brummen J B Scharrenberg, Zutphensestraat 36, 

Brummen Laatste maandag 
Duren F H de Haan , Spechtlaan 22, Dieren 2e 

dinsdag 
Doetinchem H Mentmg, Wilhelminastraat 106, Doe-

tinchem 2e donderdag 
Ede A Erkelens, van Voorthuizenlaan 39, Ede le don

derdag 
Eist Mevr B Pels, Stationsstraat 13b, Oosterhout 

(G!d ) 2e maandag 
Epe Mevr M T h Paape, Officiersweg 24, Epe Laatste 

donderdag 
Ltchtenvoorde Mevr W J Koehorst, Bronkhorststaat 36, 

Lichtenvoorde Laatste dinsdag 
Lobith J F van Burck, Binnenweg 21 , Lobith-Tol-

kamer 
Nijmegen H T h E Cousin, Middachtenstraat 46, 

Nijmegen, le vrijdag 
Oosterbeek L Mulder, Duivenlaan 3, Doorwerth (Gld ) 

2e maandag 
Renkum-Heelsum S L Harkema, Hartenseweg 10, 

Renkum 3e maandag 
Rheden-de Steeg Mej A C 1 Wentink, Laakweg IA, 

Rheden Laatste maandag 
Velp-Rozendaal J W Kesler, Tramst raa t 28, Velp 3e 

donderdag 
Wagentngen L M Wassenaar, Vleermuislaan 15, 

Wageningen 3e maandag 

Winterswijk J A C Visser, Hakkelerkampstraat 62, 
Winterswijk 2e dinsdag 

Wijchen J P M Kuiper, M r van Coothlaan 28, 
Wijchen 4e vrijdag 

Zfvenaar D W A Schmitz, Guido Gezellestraat 19, 
Zevenaar 3e donderdag 

Zutphen Mej M J Renssen, Leeuwenklaan 10, Zut
phen le woensdag 

Bmtenleden Hoofd rondzenddienst P Veenhuysen, 
Kuyperlaan 18, Doetinchem 
17 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS ASSEN Secr A F. J de Jong, Vredeveldseweg 
19, Assen Penn meester A B. J ladder ingh, Pelikaanstraat 
25, Assen 

Bijeenkomsten laatste dinsdag van de maand 
20 

DE „ K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B " , B E V E R 
W I J K Secr W W M Visser, Plantage 97, Beverwijk 
Tel (02510) 26182 Penmngmr W Marcusse, H 
Burgerstraat 14, Beverwijk Postgiro 1558745 t n v penn 
mr Kenn Postz Cl Beverwijk Contributie ƒ 10,— per 
jaar 

Bijeenkomsten in „De O p g a n g " , Florastraat 2 Beverwijk, 
o p 2 1 / 9 , 5 / 1 0 19/10,2/11 Seniorenclub v a n a f l 7 jr Aan
vang 19 30 uur Juniorenclug t/m 16 jr aanvang 18 00 uur 
Senioren geen toegang voor 19 15 uur Zondag 11 okt 
1970 Vierde Ruil- en Beursdag Kennemer Theater , 
Beverwijk Gegevens en tafelhuur aanvragen bij het 
secretariaat 
22 

NI D P H I L V E R „ D E V E R Z A M E L A A R " , BUS-
S U M Wnd Secr D Blanson Henkemans, Kon 
Sophielaan 14, Bussum Tel (02159) 10061 Nieuwtjes-
dienst J W Giel, Pr Margne tp laa t s 63, Bussum Tel 
(02159) 31400 

Vergaderingen 2e maandag van de maand in nader aan 
te geven zaal te Bussum, aanvang 20 00 uur Voor het in
zenden van goede rondzendboekjes, zich te wenden tot 
D Blanson Henkemans, Kon Sophielaan 14, Bussum 
25 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ D O R D R E C H T " Secr F H Visser, Oranje-
park, Dordrecht 

Bijeenkomsten iedere tweede woensdag v d m a a n d 
<ïebouw C J M V , Burg de Raadtsingel, Dordrecht* 
Aanvang 20 00 uur , zaal open 19 00 u u r Gelegenheid tot 
ruil, kopen en verkopen 
26 

D O R D T S E P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E 
P O S T J A G E R " Secr A L Blonk, H e n n Polkstraat 
154, Dordrecht Tel (01850) 4 0 4 2 8 

Ledenvergadering vrijdag 25 sept a s , ,Pat r imonium", 
Lange Breestraat 24, Dordrecht Aanvang 19 30 uur 
Contactavond vrijdag 9 okt a s zelfde plaats en tijd 

Overleden A C Dolk, Dordrecht 
27 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O V E N " Secr 
L Burghoorn, Helmerslaan 74, Eindhoven Tel (040) 
62516 

Ledenbijeenkomst woendag 7 okt , 20 00 uur , Mulierzaal 
Philips Ontspanningscentrum 

Geroyeerd wegens wanbetal ing H M v Dijk, A Figge 
en G H V d Oever, allen Eindhoven en A F W a u m a n , 
Turnhout 
28 

PHILIPS* P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , 
E I N D H O V E N Secr esse Mevr T h J A Neggers, 
Europalaan 26 Nuenen 

Bijeenkomsten elke eerste maandag van de m a a n d kan
tine van de afdeling USFA, Schouwbroekseweg, Eind
hoven 
33 

P O S T Z E G E L C L U B „ D E K R I N G " , ' S -GRAVEN-
H A G E Secr Meppelweg 634, ' s-Gravenhage 

Bijeenkomsten maandag 5 en 19 okt in de aula van de 
,.Petrus Donderschool", Ambachtsgaarde, 's-Graven
hage 
35 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G G R O N I N G E N 
Secr R A Talens, Korreweg 86, Groningen Tel (050) 
31812 Ledenadm G J Kolenbrander , Westerse Drift 
119, Haren ( G r ) Tel ( 0 5 0 ) 4 4 5 1 4 

Bijeenkomsten elke 4e maandag van de maand cafe-rest 
,,Het Boschhuis' , Heereweg 52, Groningen Zaal vanaf 
19 00 uur open voor ruilen, de vergadering begint 20 00 
uur Ruilmiddag Roden zaterdag 26 sept vanaf 14 00 uur 
serre van Hotel Zuiderveld, Wilhelminastraat 2, Roden 
Tijdens de jaarbeurs a ldaar van 18 t /m 23 sept hobbyhoek 
waar ook postzegels getoond worden Zaterdag 10 okt dag 
van de postzegel met ruildag cafe-rest „He t Boschhuis' , 
Heereweg, Groningen 
36 

H A A R L E M S E F I L A T E L I S T I S C H E V E R E N I G I N G 
„ O P H O O P VAN Z E G E L S " , H A A R L E M Secr M W 
van der Koog, , ,De H e e m h a v e n ' , flat 401, v Br Focklaan 
4, Heemstede 

Algemene vergaderingen donderdag 24 sept , vrijdag 16 
okt , donderdag 26 nov en donderdag 17 dec 

Ruilavond woensdag 11 nov Steeds aula A H Ger-
hardschool ingang poort Raaks, Haar lem 
37 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E R L E N Secr C 
van Dishoeck, Lintjensstraat 21 , Heerlen Tel 719931 

Bijeenkomsten Ruilavond donderdag 17 sept, vergade
ring donderdag 1 okt e k , Pancratiushuis, Nobelstraat 
Heerlen, zaal 5 Gelegenheid tot ruil vanaf 19 00 uur 

Bestuursverkteztng Mevr W E A Matze van Ha l , 
rondzendcommissaresse en Drs P Hezemans, penning
meester bij acclamatie herkozen dd 21-5-'70 

41 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H I L V E R S U M & 

O M S T R E K E N " Secr W V Mei Neuweg 52, Hilver
sum Tel (02150)44548 

Ledenvergadering 17 sept a s Ruilbeurs elke zaterdag
middag 14 00-17 00 uur Alle bijeenkomsten bij Stichting 
Openbare Bibliotheek, s-Gravelandseweg 55, Hilversum 
42 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L 
V E R Z A M E L A A R S , L E I D E N Secr Ledenadministra
tie H Gaykema, Nic Beetsstraat 14, Hazerswoude/Rhy-
nenburch Algemene administratie A G C Blonk, v d 
Valk-Boumanweg 1, Leiderdorp 

Vergadering dinsdag 22 sept 1970 Logegebouw, Steen-
schuur 6, Leiden Aanvang 20 00 uur precies Normale 
agenda met veiling, verloting en na afloop ruilen Jeugd
afdeling ledere tweede donderdag van de maand 's avonds 
19 00 uur precies huize , ,Over 't Hoflf", Gerecht 10, Lei
den 

Overleden lid 648 J F de Boer, Rijn en Schiekade 69, 
Leiden 
43 

P H I L A I E L I S T E N V E R E N I G I N G „ Z U I D - L I M -
B U R G ' Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maastr icht 

Bijeenkomsten le en 3e maandag v d m a a n d 21/9 
ledenvergadering, 5/10 beursavond 
44 

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

Ruilavond iedere 2e maandag van de maand 
47 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G R O O S E N D A A L Secr 
J F A Mortiers, Burg Prinsensingel 75 

Ledenvergadering elke eerste maandag van de maand 
20 00 uur in Cafe-Rest ,,'t Wit Roosken", Nispensestraat 
Gelegenheid tot veiling van postzegels e d die om half 8 
moeten worden ingeleverd bij de veihng-commissie in de 
vergaderzaal 
48 

P H I L A T E L I S F E N C L U B „ R O T T E R D A M " Secr • 
Mevr T B Steiner-Spork, 's-Gravendijkwal 79, Rotter
dam-3 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand . Beursgebouw 
ingang Meent 110, Rot terdam 
49 

P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G S A N T P O O R T Secr 
G J H Bos Charl de Bourbonlaan 22, Santpoort Tel 
(02560) 8799 Penmngmeesteresse Mevr P A Schut-v d 
Berg, Kerkweg 135, Santpoort Tel (02560) 8927 Con
tributie ƒ 1 0 , — per jaar Giro no 19103 

Vergaderingen iedere l e en 3e donderdagavond v d 
maand, Gebouw „ C U S A " , Hoofdstraat 117, Santpoort-
Dorp 

Attentie Nieuwe directeur v h rondzendverkeer H J 
Dal , Zylweg 116, Haar lem Postbus 870 Giro Rondzend
verkeer P V S 276084 Tel (023)32 5400 
52 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ T I L B U R G " Secr W van Erve, Insul inde-
plein 5, Ti lburg Tel (04250) 26464 

Ledenvergadering 7 okt Cafe-Rest „ C A S I N O " , St 
Jozefstraat 38, Ti lburg 
58 

„ V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS S A S S E N H E I M " Secr T h v d Wiel, Jac van 
Beierenlaan 9, Sassenheim Tel (02532) 7346 

Vergaderinglveilinglruilavond iedere l e donsdag van de 
maand (6 okt ), aanvang 20 00 uur . Jeugdhuis, Ju l iana-
laan Jeugdclub 18 45-20 00 uur 
59 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ D E L A N G S T R A A T E O ", W A A L W I J K 
Secr W de Rooy, Eikenlaan 30, Waalwijk Tel (04160) 
352 84 

Bijeenkomsten elke tweede donderdag van de maand in 
zaal Passier, St Anthonmsstraat 5, Waalwijk Aanvang 
20 00 uur Leden en geïnteresseerden ontvangen konvo-
katie 

Ruilmiddag zaterdag 26 sept zaal Passier Niet-leden 
van har te welkom Aanvang 14 00 uur 
67 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ Z W I J N D R E G H T EN O M S T R E K E N " Secr 
J C Kooijmans, Rotterdamseweg 62, Zwijndrecht Tel • 
(01850) 2 7395 

Bijeenkomsten „De Horst" , Emmastraa t 1, Zwijndrecht 
22/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 en 15/12, aanvang 20 30 
uur 
71 

P O S T Z E G E L V E R „ D R I E L A N D E N P U N T , " 
VAALS Secr W BuUes, St Paulusstraat 1, Vaals 

Bijeenkomst 9 okt a s , en vervolgens iedere 2e vrijdag 
van de maand lokaal Scheffers, Maastr ichter laan 102, 
Vaals, 20 00 uur Ook geïnteresseerde met-leden filatelisten 
van harte welkom 
73 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G ' S - G R A V E N H A G E EN 
O M S T R E K E N Secr Jhr J J L Hesselt van Dinter, 
J an van Nassaustraat 70 Tel (070) 249309 Rond
zendverkeer Mevr J Klein-Schuil, Het Zicht 162 Tel : 
(070) 668036, 's-Gravenhage 

Bijeenkomst Wegens sluiting van Hotel du Passage 
laatste bijeenkomst daar* eerste dinsdag van oktober 
79 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G A P P I N G E D A M Secr 
A Voetman, Placiusstraat 3, Appingedam Tel (05960) 
3019 

Vergadering (ruilavond 2 okt 1970, , ,Wapen van Leiden", 
aanvang 19 30 uur, met opplakwedstrijd voor het beker-
tournooi en verloting 
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85. 
„ P O S T Z E G K I . V K R E N I G I N G H F . E M S K K R K " . Secr.: 

H. F. A. Maas, Don Boscostraat 6, Heemskerk. Te l . 
(02510) 3 2850. 

Bijeenkomsten: 25 sepl. veiling; 9 okl. lenloonst. leden-
verz./kienen; 23 okl. kwis op dia's en lezing. 

Leden: denkt u toch vooral aan afhalen nieuwtjes, vol
doen contributie en aanvangstijd 20.00 uur. 
94. 

P O S T Z E G l i L V K R F N I G I N G „ T E L S T A R " , P U T 
T E N (GLD) . Secr.: H. D. Buitenwerf, De Ruyterstraal 
45, Nijkerk (Git.). 

Vergaderinglruitavond: elke 3e donderdag van de maand . 

n a konvokatie repetitielokaal van Putten 's Mannenkoor, 
achter Hotel 't Puttertje, Putten (Gld.) . Aanvang 20.00 
uur. Zaal open 19.00 uur. 
101. 

A M B A C H T S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , 
H E N D R I K I D O A M B A C H T . Secr.: Mevr. M. W. 
Bomers-de Bruin. Scheepmakersstraat 8, H.I . Ambacht. 
Te l . (01858) 4349. 

Bijeenkomsten: zaterdag 5 Sept.: ruilbeurs, „De Schoof", 
aanvang 13.00 uur . 
102. 

A M E R S F O O R T S E P O S T Z E G E L C L U B „DE K E I " . 
Secr.: A. de Wilde, Dr. Alb. Schweitzerlaan 30, Barne-

v e l d . T e l . : (03420) 4209. 
Bijeenkomsten: iedere eerste dinsdag van de maand , 

vergaderzaal van de johanneskerk. Westsingel 30, Amers
foort. 
103. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ E E M L A N D " , SOEST. 
Secr.esse: Mevr. E. A. Spoelstra-Schrdder, Stadhouders
laan 35, Soest. Te l . : 2039. Rondzending: K. Meinecke, 
Soesterbcrgsestraat 135, Soest. 

Bijeenkomsten: iedere levr i jdagv. d. maand, „De Rank" , 
Soesterbcrgsestraat 18, Soest, zaal open 19.00 uur. 

Voor uw boekenplank 

STANLEY GIBBONS ELIZABETHAN POSTAGE STAMP 
CATALOGUE, 1971, seventh edition, uitgave van Stanley 
Gibbons Ltd., London, agent voor Nederland J. L. van Dieten, 
Tournooiveld 2, 's-Gravenhage, prüs ƒ 15,—. 

In deze catalogus zijn opgenomen alle emissies, uitgegeven 
tijdens de regering van koningin Elizabeth in het Gemene
best, Ierland en Zuid-Afrika. Alle bekende afwijkingen zijn 
vermeld en afgebeeld. De prijzen zijn die van de uitgevende 
handelaar en in decimaal sterling 

De series van Groot-Brittannië zijn drastisch herschreven 
met vele nieuw bekend geworden afwijkingen. Jersey en 
Guernsey zijn volledig opgenomen met de nieuwe postzegels 
sinds deze eilanden hun eigen postwaarden uitgeven. 

Postzegelboekjes in deze gebieden uitgegeven komen even
eens voor. Voor de verzamelaar van moderne postzegels van 
deze gebieden een zeer nuttige catalogus. 

H. 

STANLEY GIBBONS BRITISH COMMONWEALTH STAMP 
CATALOGUE, 1971, 73e edition, inclusief Ierland en Zuid-
Afrika, uitgave van Stanley Gibbons Ltd., London, agent voor 
Nederland J. L. van Dieten, Tournooiveld 2, 'is-Gravenhage, 
pros ƒ 21,—. 

Alle postzegels van het Britse Gemenebest met Ierland en 
Zuid-Afrika in één catalogus, vroeger ,,Part One" van de 
Gibbons serie. Ook hier zijn de prijzen in decimaal sterling 
gegeven. Nieuw zijn vele nieuwe prijzen voor de .specimen" 
opdrukken, meestal van de Edward VII en George VI emis
sies. 

Verschillende landen zijn door de uitgever herzien waar
door de overzichten duidelijker zijn geworden. Niettegen
staande er een groot aantal nieuwe uitgiften zijn opgenomen 
heeft de uitgever alles nog op 720 pagina's kunnen onder
brengen. 

Voor de verzamelaar van dit grote gebied die niet te veel 
wenst te specialiseren een aanbevolen werk, 

H. 

MICHEL-EUROPA-CATALOGUS 1971. Deel „Duitsland". 
Uitgave Schwaneberger Verlag GmbH, München, 408 blad-
zgden, gebrocheerd, prys in West-Duitsland DM. 5,20. 

Zoals gewoonlijk komt het deel „Duitsland" van de Michel-
catalogus altijd vóór de rest van Europa uit. Zo ook dit jaar; 
reeds half augustus kwam het recensie-exemplaar in ons 
bezit. 

Het belangrijkste nieuwtje is wel dat de uitgever nu uit
drukkelijk stelt: de eerste kolom is voor zegels van vóór 1935 
bedoeld als prijs van een zegel met plakker en voor zegels 
van 1935 af als prijs van een postfrisse zegel. 

Verder dient er op gewezen te worden dat een noot uit
drukkelijk aangeeft dat de zegels van de D.D.R. van circa 
1950 af in de tweede kolom geprijsd worden „met massa
stempel". Echt gebruikte zegels — en nog meer zegels op 
brief — van de meeste uitgaven van de D.D.R. moeten hoger 
gewaardeerd worden. Dit geldt wel in het bijzonder bij de 
eerste serie „vijfjarenplan", waarvan vooral de hogere waar
den echt gebruikt niet zo veel voorkomen. 

Bij is de catalogus tot en met 18 juni voor Berlijn en 
Bondsrepubliek en tot en met 19 mei voor de D.D.R. Het is 
altijd weer een genoegen te zien hoe in een toch vrij beperkt 
bestek een enorme hoeveelheid kennis over de zegels van 
Duitsland kan worden ondergebracht. Wij kunnen ons niet 
voorstellen dat nog iemand deze zegels verzamelt zonder de 
Michel er bij te gebruiken. Weer van harte aanbevolen. 

FL. 

„Sinds hij begonnen is postzegels te verzamelen weet hij niets 
anders meer te bedenken . . . " 

* = ongestempeld - Nrs. cat. Yvert - Alle aanbiedingen vrijbl. 
BELGIË: nr. 301 ƒ55,—; 325* ƒ55,—, 377/383* ƒ170,—; 394/ 
400* ƒ120,—; 410* ƒ90,—; 504/511* ƒ60.50; 513/518* ƒ40,50; 
892/897* ƒ52,50; 898/899* ƒ85,—; 918/923* ƒ38,50; 943/945 
ƒ 4 5 , - . 

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN 
Bergselaan 225b - Rotterdam 

DIRECT GELD 
voor verzamelingen, partijen, bundelwaar 

POSTZEGELHANDEL 
G. V. d. Eynde en Zoon 

Arubadreef 9 - Utrecht - Telefoon 2 72 30 
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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 
IHaag en New Stamps In Londen, 
Voor inlichtingen en/of Illustraties — speciaal van verschlliende Midden en 
Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bIJ l(unnen 
dragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij one van 
harte aanbevolen. 

VERENIGDE NATIES 
229'70. Laatste gedeelte zegels met waardeaandui

ding in Zwitserse francs. 
0,70 Fr. Gelijlt aan zegel 190, Yvert. 
0,80 Fr. Gelijk aan zegel 143, Yvert. 
0,90 Fr. Gelijk aan zegel 88, Yvert maar nu met Frans in 

plaats van Engels Inschrift. 
2,— Fr. Gelijk aan zegel 124, Yvert. 

EUROPA 
A N D O R R A 

149'70. Europese juniorkampiocnschappen atletiek. 
0,80 F. Discuswerper. 

BELGIË 

ANDOR 

K . 

3k) ^ 
Hl I G I O l ' F H F I G i F 

* "  " T l 

79'7ü. Koning Boudewijn 40 j aa r 
3,50 f. Nieuw type gebruikszegel, liggend formaat, portret 

koning. 
l49 '70. Internationale jaarbeurs der Vlaanderen in 

Gent 25 jaar . 
1,50 f. bruin, oranje, geel. Lauwertak, Mercuriushelm 

boven letter g met 25 in het oog. 
149'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

7,— f. bruin, blauw, VNgebouw en omgeving New York. 
2l9 '70. Stichting koningin Fabiola. 

3,50 f. fotobruin, lichtblauw. Schetstekening van de Bel
gische vorstin, door lanchelevici. 

21 9 '70. Toeslagscrie sport. 
3,50 + 1,50 f. fotobruin, geel, bruin, grijs en donker
blauw. Hengel met werpmolen en hand boven water. 
9, h 4,— f. fotobruin, licht en donkergroen, bruin en 
rood. Hockeystick met bal op veld. 

i210'70. Blokje met drie zegels met de beeltenis van 
Leopold I I uit 18701878 met toeslag voor de Belgica 172. 
1,50 + 0,50 f., 3,50+1,50 f. en 9 ,—+4,—f . 

CYPRUS 
79'70. Internationaal jaar van onderwijs. 

5 m. Embleem van dit jaar . 
79'70. Vijftigste algemene vergadering Internat io

naal bureau van wijnstok en wijn. 
15 m. Patrijs en druiven, reproduktie mozaïek. 

79*70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 
75 m. Symbolen voor vrede en vooruitgang en embleem 

V.N. 

D E N E M A R K E N 

278'70. Nieuwe gebruikszegels op iosforescerend 
papier. 
3,10 kr. violet en 4,10 kr. olijfgroen. Nationale wapen. 

249'70. Deense scheepvaart door de eeuwen, 
30 o. Schip uit bronzen tijdperk, naar gravure. 
50 o. Scheepsbouw door Vikingen, naar afbeelding op tapijt 

van Bayeux, 
60 o. Zeilschoener. 
90 o. Moderne grote olietanker. 

Augustus '70. Veerbootpostzegel. 
90 o. blauw. Opdruk , ,Postfaerge" op zegel met portret 

koning Frederik, Yvert 467. 

DUITSLAND (BERLIJN) 

\hm\ 
^ .   „ . . . . . . , , , , , 

610'70. Toeslagserie vooi hulporganisaties, mario
netten, overeenkomend met serie van WestDuitsland. 
10+ 5 pf. bruin, groen, rood, geel, roze en zwart. J a n 

Klaassen. 
2 0 + 1 0 pf. grijsgroen, rood, blauw, geel, roze en zwart . 

Kat rijn. 
3 0 + 15 pf. violet, rood, blauw, geel, roze en zwart. Punch. 
50 + 25 pf. grijsblauw, geel, rood, blauw, groen en zwart. 

Pulcinella. 
1211'70. Kerstzegel, aansluitend aan toeslagserie ook 

marionet. 
1 0 + 5 pf. grijs, geel, rood, blauw, groen en zwart. Engel. 

DUITSLAND (OOST) 
258'70. Najaarsbeurs Leipzig 1970. 

10 pf. Armband en zakhorloge voor heren. 
29'70. Toeslagzegcl voor hulp aan NoordVietnam. 

20 + 5 pf. Portret van H o Chi Minh. 
29'70. Verzetsstrijders tegen fascisme en oorlog. 

20 pf. Portretten T. Neugebauer (18901945) en M . Poser 
(19071944). 

25 pf. Standbeeld „Moeder land ' uit Russische eregedenk
teken in BerlijnTrepkow. 

158'70. Wereldkampioenschap orientatieloop. 
10 pf. Stukje wedstrijdkaart met sportkompas. 
25 pf. Loper op drie verschillende plaatsen voor stukje 

wedstrijdkaart. Sperwaarde. 
22970. Herdenking Kathe Kollwitz, Ernst Barlach 

en Otto Nagel. 
10 pf. Bosarbeider Scharf 70 jaar, 1935, Nagel. 
20 pf. Zittend meisje, 19481955, Nagel. 
25 p r Affiche Nooit meer oorlog voor Duitse jeugddag in 

1924, Kollwitz. Sperwaarde. 
30 pf. Moeder met kind, Kollwitz. 
40 pf. K o p van het gedenkteken in Güstrow, Barlach. 
50 pf. De fluitspeler, Barlach. 

DUITSLAND (WEST) 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■I 

2l9 '70. Tweede gedeelte serie vrijwillige hulp
diensten. 

5 pf. M a n achter scherm met brander : technische h u l p 
10 pf. Twee mannen aan touw: hulp in bergen. 
50 pf. Drager en man op baa r : hulp ongevallen. 
70 pf. Zwemmer met drenkeling: drenkelingen hulp, 

2l9 '70. Derde zegel in serie bekende toeristenplaat
sen. 
20 pf. Gezicht op Cochem met Moezel op voorgrond. 

6I0 '70. Toeslagserie voor hulporganisaties. 
10 ( 5 pf. l ichtbruin, donkerblauw, rood, geel, roze en 

zwart. Nar. 
2 0 + 1 0 pf. lichtgroen, groen, bruin, rood, blauw, roze, 

oranje en zwart. Hansworst. 
3 0 + 1 5 pf. violet, licht en donkerblauw, rood, geel en 

zwart. Clown. 
5 0 + 2 5 pf. licht en donkerblauw, rood, geel, roze en 

zwart . Harlekijn. 

1211*70. Kerstzegel, aansluitend aan toeslagserie. 
1 0 + 5 pf. grijs, blauw, rood, geel, roodviolet en zwart. 

Engel. 
2310'70. Nieuwe waarden bondspresident. 

10 pf bruin en 20 pf groen, hoofd Gustav Heinemann. 
Beide zegels ook met inschrift Deutsche Bundespost 

Berlin. Berlijn kan nog een waarde 8 pf tegemoetzien. 
De gezamenlijke waarden die in voorbereiding ver

keren: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 en 90 pf, alsook 1, 2 en 
5 mark. De verschijning van de hoogste waarde zal het 
uitgeven van gelegenheidszegels met een dergelijke waarde 
uitsluiten. 

FRANKRIJK 
149'70. Europese juniorkampioenschappen atletiek. 

0,45 F. Polsstok hoogspringen en embleem. 
289'70. Zoutziederijen van Chaux. 

0,80 F. Hoofdgebouw van fabriek. 

GIBRALTAR 
288'70. Definitieve da tum serie uniformen, gemeld 

in augustus, bladzijde 431 . 

GUERNSEY 

io,4$ 

BAILIWICK OF GUERNSEY 

  9d: 

UhMUi*A^fe***f tMMMMi 

At beelding zegel gemeld in jul i , bladzijde 383. 

HONGARIJE 
277'70. Tweehonderd jaar gieterij van Diosgyor in 

het noorden van het land. 
1 F. Smelter in actie bij oven. 

XVH sni Kf/flSHIi,;OP\BAJ\yKSA(l 

l98 '70. Koning Stephan duizend j aa r geleden gebo
ren. 
3 F. Portret van deze eerste christelijke koning. 

198'70. X V I I e Europese roeikampioenschappen. 
1 F. blauw, rood, groen, bruin. Damesploeg in actie, 

embleem. 
228'70. Dag van de Postzegel 43. 
Vier zegels van 1 F + 50 f, waarvan de eerste met het 

portret van koning Matthijs (14401490) en drie met de 
initialen A, O en N uit manuscripten uit de bibliotheek 
van de renaissancekoning. 

Vier zegels van 2 F + 50 f. in een blok met de afbeel
d ingen: Ransanus spreekt voor Matthijs, portret van een 
oude humanist , portret van Appianus en koning David op 
de t roon. Alles getand en ongetand. 

49 '70. Ruimtevlucht Sojoez I X . 
Vier zegels van 2,50 F, met portret ten van beide kosmo

nauten, raket, lancering en cabine boven maan . 

IERLAND 
Afbeelding zegel gemeld in augustus, bladzijde 431 . 
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INDELING: 

J. K. RIETDIJK n.v. 
5 - 6 - 7 OKTOBER 1970 

MAANDAG 5 OKTOBER 's middags 3.00 uur 

ENGROS NEDERLAND EN O.R. 
w.o. vooroorlogse uitgiften zonder plakker, 
o.a. vijftig series Olympiade 1928 

MAANDAG 5 OKTOBER 's avonds 7.30 uur 

VERZAMELINGEN 
zowel van Nederland en O.R. als van Europa, 
waarbij thematische 

DINSDAG 6 OKTOBER 's middags 2.00 en 's avonds 7.15 uur 

EUROPA EN OVERZEE 
waarbij prachtige afdelingen Engelse Koloniën, 
Liechtenstein, Vaticaan, Zwitserland 

WOENSDAG 7 OKTOBER 's middags 2.00 en 's avonds 7.15 uur 

NEDERLAND EN O.R. 
waarbij vele rariteiten en een postfrisse 
afdeling Bontkraag 

EEN BIJZONDERE GELEGENHEID VOOR HANDELAAR EN 
VERZAMELAAR VOORRAAD EN VERZAMELING AAN TE VULLEN. 
VRAAGT TIJDIG TOEZENDING VAN DE VEILINGCATALOGUS. 
U KUNT ELKE DAG INZENDEN VOOR VOLGENDE VEILINGEN. 
VRAAGT DE GUNSTIGE VEILINGCONDITIES. 

«I. K. RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 
TELEFOON (070) 11.70.20 - PLAATS 31A 



ITALIË 
26870 . Universiade in Turijn 1970. 

20 1. Gestileerde v^'eergave start van hardloper . 
180 1. Gestileerde zwemmer, vrije stijl. 

318'70. Herdenking geboortedag Maria Montessori 
(18701952). 

50 1. Portret van Maria Montessori en groep kinderen bij 
gymnastiek volgens systeem Montessori. 

JERSEY 
llO'70. Eerste zegels decimale serie. 

10, 20 en 50 p. Gelijk aan de eerder uitgegeven waarden 
van 2 sh. 6 d., 5 sh. en 10 sh. 
Overige zegels in decimale waarden zullen in februari 1971 
worden uitgegeven; de pondswaarde wordt niet gewijzigd. 
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l49 '70. Honderd jaar bisdom Luxemburg. 
3 ,— fr. geel, rood, blauw en zwart. Glasinlood raam uit 

kathedraal van Luxemburg met afbeeldingen van 
keizerin Kunegonde en haar gemaal keizer 
Hendrik I I . 

149'70. Volkstelling, te houden op 31 december 1970. 
3 , — fr. donkergroen, blauwgrijs en rood. Pictogram van 

bevolking van Luxemburg. 
149'70. Vijftig jaar vijf gemeenten verenigd in stad 

Luxemburg. 
3 , — fr. licht oker, grijsblauw en donkerbruin. Deel van 

gevel van stadhuis van Luxemburg. 
l49 '70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

1,50 fr. groenblauw, roodviolet. Embleem en Frans in
schrift; vrede, gerechtigheid en vooruitgang. 

MALTA 
l8 '70. Definitieve uitgiftedatum zegels gemeld i n 

augustus, bladzijde 431. 
2410'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

2 en 5 d, 2/6 d. Symbolische voorstelling, V.N.embleem. 

M O N A C O 
December '70. Tweede gedeelte speciale zegels 1970. 

Serie volbloedpaarden. 

1770 M O N A C O _ I 9 7 0 

= tUBWXi VAN BKKrMOVKI 

0,10 F. Paard uit de Camargue. 
0,20 F. EngelsArabische volbloed. 
0,30 F. Frans rijpaard. 
0,40 F. Lippizaner paard . 
0,50 F. Draver. 
0,70 E. Volbloed Engels paard. 
0,85 F. Arabisch paard. 
1,15 F. Barbarijs paard. 
3 , — F. Reproduktie rotstekening uit grotten van Lascaux. 

Diverse herdenkingen. 
0,30 F. Portret Alexandre Dumas en scene uit zijn boeken. 
0,40 F. Portret Henri Rougier en vliegtuig, dat eerste 

vlucht over Middellandse Zee maakte. 
0,80 F. Portret A. de Lamart ine en verbeeldingen uit zijn 

gedichten. 
1,30 F. Portretennotenschrif t van Ludwig van Beethoven. 
3 , — F. Reproduktie portret van Dédié, door Modigliani. 

Aanvullende waarde gebruiksserie. 
1,30 F. Binnenhof van paleis, gelijk aan Yvert 549. 

Prinsen en prinsessen van Monaco. 
1,—F. Lodewijk I ( I662 I70I ) . 
3 , — F. Charlot te de Gramont (16391678). 

N O O R W E G E N 

NORGE y n 

FN 25ÄR 
FRtDCXjFRAMGANC 

159'70. Vijfentwintig j aa r Verenigde Naties. 
70 ö. rood en 100 ö. groen. Handen dragen wereldbol, 
omgeven door lauwerkrans. 

OOSTENRIJK 

tH'!li;i,lhOSThKKINii R E P U B L I K Ö S T E R R E I C H 

169'70. Wandelen en bergbeklimmen. 
2,— sch. rood en donkerblauw. Groepje bergbeklimmers 

temidden van met sneeuw bedekte bergen. 
l l  9  ' 70 . Tweede gedeelte beroemde Operetten. 

1,50 sch. „Die Fledermaus" van Johann Strauss. 
2,— sch. , ,Der Vogelhändler" van Carl Zeller. 
3,50 sch. ,,Zwei Herzen im Dreivierteltakt" door Robert 

Stolz. 

2IO'70. VolksstemminginKarinthie 50 j aa r geleden. 
2 s. Wapen van de provincie Karinthie . 

210'7O. Alfred Cosmann 100 j aa r geleden geboren. 
2 s. donkerbruinrood. Portret Cosmann (18701951). 

POLEN 
278'70. Serie reproduktics van miniaturen. 

20 gr. Zelfportret Aleksander Orlowski (17771832). 
40 gr. Zelfportret J a n Matejko (18381893). 
60 gr. Koning Stefan Batory van Polen (15331586), door 

onbekende Poolse kunstenaar. 
2,— zl. Mar ia Leszcynska (17031768), echtgenote van 

koning Lodewijk X V van Frankrijk, door onbe
kende Franse schilder. 

2.50 zl. Maria Walewska (17891817), echtgenote van 
kamerheer Michal Walewski en minnares van 
Napoleon Bonaparte , door Jacquotot Marie
Victoire. 

3,40 zl. Tadeusz Koscms/ko (17461817), nationale held, 
door Jan Rustem. 

5,50 zl. Samuel Bogumil Linde (17711847), samensteller 
van Pools woordenboek, door G. Landolfi. 

7,— zl. Michal Oginski (17281800), dichter en schrijver, 
door Nanette Windisch. 

89'70. Internationaal pianoconcours , ,Frédérique 
Chopin" . 
2,50 zl. Affiche voor dit concours. 

l59 '70. Algemene volkstelling. 
40 gr. Groepen gestileerde mensen. 
60 gr. Omtrekken van huis, waarin man , vrouw en kind. 

P O R T U G A L 

l69 '70. Wereldtentoonstelling Osaka. 
ISOO, 3S50, 5S00 en 6S50, Expoembleem in cirkel met 
telkens een ander symbool, verschillende kleur, zinne
beelden van Portugese zeevaa'ders (kompas), samentref
fen van culturen, begin van kerstening door Portugezen en 
samentreffen van christendom en boeddhisme. 

R O E M E N I Ë 
64'70. Uitgiftedatum luchtpostserie gemeld in mei, 

bladzijde 275. 
204'70. Uitgiftedatum Cuzazegel gemeld in jul i , 

bladzijde 385. 
265'70. Uitgiftedatum voetbalserie gemeld in juli , 

bladzijde' 385. 
265'70. Wereldkampioenschappen voetbal; behalve 

de reeds gemelde vier zegels is ook nog een blokje met vier 
zegels verschenen, waarden: 
1,20 1, 1,50 1., 1,55 I., en 1,75 I. Alle zegels verschillende 
spelmomenten van voetbal, met in midden voetbal; kleu
ren onderling verwisseld. 

307'70. Vervolg serie fresco's uit Noordmoldavische 
kloosters. 
10 b . Gekroond vorstelijk paar met kind, Moldovita. 
20 b. Gebaarde geestelijke met boekrol en herdersstaf, 

Voronet (afwijkend smal formaat) . 
40 b. Gekroond vorstelijk paar met gevolg met ommuurde 

stad op achtergrond, Sucevita. 
55 b . Groep geestelijken in lange gewaden, Voronet. 
1,75 1. Groep edelen in lange gewaden met punthoeden, 

Voronet. 
3 , — 1. Zieke op rustbed wordt buiten stadsmuur verzorgd, 

Voronet. 
5,— 1. Blokje met vorst op troon, geflankeerd door twee 

heiligen, met links en rechts stoeten edelen, Arbore. 
27770 . Apollo13. 

1,501. rood, blauw, zilver en zwart . Capsule aan drie 
parachutes boven zee. 

In velletje met blokje van vier zegels in het midden, met 
links en rechts twee vignetten. Links Lovell en Haise onder 
elkaar, rechts embleem Apollo X I I I boven en portret 
Swigert onder. 

Augustus '70. Herdenking sterfdag Friedrich Engels 
1820. 
1,50 1. Portret van Marx ' medestrijder. 

Augustus '70. Drie gedenkzegels. 
35 b . Stuwdam in de Bistra bij IJzeren Poort. 
55 b . Roemeense zeescheepvaart 75 jaar . 
1,50 I. Internat ionale jaarbeurs in Boekarest. 
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GROTE INTERNATIONALE VERKOPING 
waarin o.a. de nalatenschappen van B. T. W. Parson, Amsterdam en 
F. G. W. Théonville, Utrecht alsmede de collectie P. A. Newhouse, Los 
Angeles, USA. 

Maandag 19 oktober, 19.00 uur: 

Dinsdag 20 oktober, 13.00 uur: 

19.00 uur: 

Woensdag 21 oktober, 13.30 uur: 
Donderdag 22 oktober, 13.30 uur: 

19.00 uur: 
Vrijdag 23 oktober, 13.30 uur: 

Albums en insteekboeken. 
Betere zegels en series van de 
Gehele Wereld w.o. U.S.A., België, 
Engeland en Kol., Zwitserland, enz. 
Landenverzamelingen en 
poststukken. 
Nederland 1852 speciaalverzameling. 
Nederland 18521924. 

Engros Nederland en O.R. 
Nederland na 1924 en Overzeese 
Rijksdelen met vele zeldzame zegels 
en variëteiten. 

Een veiling voor alle echte verzamelaars en voor hen die geld willen 
verdienen. De rijkgeïllustreerde handboekcatalogus met ruim 3000 
kavels wordt, indien u onze catalogi niet regelmatig ontvangt, op 
verzoek toegezonden door 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN N.V. 
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SAN MARINO 
109'70. Reprodukties schilderijen van Giambatt is ta 

Tiepolo. 
50, 180 en 220 1. 

SOVJETUNIE 
77'70. Ruimtevlucht van de Soyuz 7. 

10 k. Portretten Nicolaev en Savostjanov en inschrift: 
„427 uur in de ruimte". 

267'70. RussischPools verdrag van vriendschap en 
bijstand 25 jaar. 
6 k. Vlaggen, arbeider. 

flOStACCCP « » 

i2Ki «BAP5=)r" 

P ATO î'AW ■lOABOA'tAa AQÄKA 

267'70. Russische oorlogsvloot. 
3 k. Kruiser Aurora. 
4 k. Rakettenkruiser Grozny. 

10 k. Kruiser Oktoberrevolutie. 
12 k. Rakettenkruiser Worjog. 
20 k. Kernenergieonderzeeér LeninKomsomol. 

Augustus '70. Dertiende Internat ionale congres ge
schiedwetenschappen. 
4 k. Zinnebeeldige voorstelling: vrouw met boek met op 

de achtergrond rotstekeningen, embleem. 
198'70. Beschermd natuurgebied SihoteAlin. 

4 k. Mandarijneend. 
6 k. Charzamarter . 

10 k. Zwarte beer. 
16 k. Hert. 
20 k. Ussuritijger. 

59'70. Tweede congres Sovjetrussische bond van 
fil atel isten verenigingen. 
4 k. Kremlin en tekst. 

SPANJE 
210'70. Vervolg serie klederdrachten. 

6 p. Tarragona. 
1210'70. Vervolg serie bouwers van Amerika. 

40 c. Herenhuis van Edcala in Queretaro. 
1,50 p. Kathedraal van Mexico. 
2 p . Vasco de Quiroga. 
3,50 p . Broeder J u a n de Zumarraga . 
6 p . Torens van de kathedraal van Morelia, Mexico. 

2010'70. Eeuwfeest aardrijkskundig en kadastraal 
instituut. 
10 p. Zinnebeeldige voorstelling. 

TSJECHOSLOWAKIJE 

; n 
:̂  

. /̂) Z j 
: > 
: q^ u^ 
o 
'^ 

^ffB^^^HB^ i i l.M^fcj P^M 
^EUulEManulIlk ' AM iT'^WTiS^i^^^ti 
■ D H i B N H ^ & '""'WTWmnnJlHLnif^VI 
B I ^ ^ ^ ^ B ^ K B i M IlMj^'JilP'''*™' rBilHllillf Vff" 
ly(ffl|pi8W ' 
^^Hm ^HfSi^^F^Eß'nnmyS^^fM 

^ 1 j^jUyiffiumNBäMi^^BiEe^^ 

i T!iiii)iiiiiifi^^Tpir^ 1111 
1 kt^ B H B E H H H iT^'i^v^ii^^é-^ 

,^ . . j i Z . ^ 

266'70. Uitgiftedatum en afbeelding VNzegel ge
meld in juli , bladzijde 387. 

2910'70. Wereldkampioenschap voetbal Mexico. 
Zes waarden — 0,20, 0,40, 0,60, 1,—, 1,20, 1,80 — ver
schillende spelmomenten. 

TURKIJE 

NVaMUMI 
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168'70. Zevenhonderdste sterfdag Haci Bektas Veli. 
30 k. Graf Haci Bektas Veli. 

100 k. Graf Balim Sultan. 
180 k. Portret van de grote Turkse mysticus. 

139'70. Wereldkampioenschappen schermen. 
9 0 + 1 0 k. Wereldbol en gestileerde schermer. 

1 3 0 + 1 0 k. Wereldbol , schermer en antieke vechter met 
schild en zwaard. 

2810*70. Derde nationale postzegeltentoonstelling 
Ankara . 
10 k. Bloem uit postzegels samengesteld. 
50 k. O u d e Turkse voorstelling. 
60 k. Standbeeld met soldaat tegen achtergrond postzegels 
Blokje van 130 k. met embleem. 

VATICAAN 
810'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

20 en 90 1. Embleem V.N. en koppen van Adam en Eva 
door Michel Angelo in Sixtijnse kapel. 
220 1. Olijftak. 

IJSLAND 
3 k. Saxifraga oppositifoHa (verbeterde schrijfwüze). 

ZWEDEN 
289'70. Zweedse industrie. 

Postzegelboekje, zes waarden van 70 o, verschillende voor
stellingen: bosbouw met scheepvaart en havenwerken, erts
winning met trein transport, scheeps en machinebouw. 
Voorstellingen lopen in elkaar door, met uitzondering van 
de zegel rechts onder. 
1 k. Mijnbouw. 
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241070. Verenigde Naties 25 jaar . 
55 o. Drie har ten (geel, zwart, wit) en tekst: Liefde geen 

oorlog. 
70 o. Drie klavertjes vier. 

ZWITSERLAND 
l79 '70. Tweede gedeelte serie speciale zegels. 

< ^ 
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10 r. groen, donkerbruin, oker en rood. Vijienzeventig j aa r 
Zwitserse voetbalbond: voetballer met bal in veld. 

20 r. donkergroen, grijs, blauw en lichtgroen. Volkstelling: 
fragment van telformulier. 

30 r. blauwgrijs, grijs, rood en violet. Zwitserse Alpen: 
Piz Palu (3912 m) in Graubunden . 

50 1. Natuurbeschermingsjaar, blauw, geel. groen en 
bruin. Embleem van dit jaar . 

179'70. Zegels voor automaten. 
10 r. roodbruin, 20 r. olijfbroen, 50 r. blauw. Cijfers tegen 
gekleurde achtergrond. 

BUITEN EUROPA 
ABU DHABI 

10770. Wereldtentoonstelling 1970, Osaka. 

25, 35 en 60 f. Portret heerser in respectievelijk blauw, 
groen en paars naast de berg Fuji. 

AFGHANISTAN 
13670. Internat ionaal jaar van het onderwijs. 

1, 6 en 12 a. Embleem voor dit j aa r . 
15670. Dag van de moeders. 

6 a. Moeder met kind. 

Xt AJMAN 
Juni 7 0 . Schilderijen. 

1 dh. Venus en Amor, door Bronzino (15021572). 
2 dh. Leda, door Leonardo da Vinci. 
5 dh . Bathsheba, door Rembrand t . 
6 dh. Venus en Cupido, door Cranach. 

10 dh. Vrijheid op de barricaden, door Delacroix. 
1,— r. Het oordeel van Paris, door Rubens. 
2,— r. Het Turkse bad, door Ingres. 
3 ,— r. Ontvoering van de dochters van Leucippus, door 

Rubens. 
Blokje van 10,— r. Drie versies van de Mona Lisa. 

Jul i 7 0 . Exploratie van de maan . 
50 dh. Portretten van ruimtevaarders Lovell, Swigert en 

Haise. 
75 dh. Lancering van de Apollo X I I I . 
80 dh. Apollo X I I I cirkelt rond de maan. 
I,— r. Apollo X I landt op de maan. 
2,— r. Apollo X I onderzoekt de maan. 
3 , — r. Terugkeer van de Apollo X L 
Blokje van 12,—r. Terugtocht van Apollo X I I I naar aarde. 

Augustus 7 0 . Wereldtentoonstelling Osaka. 
1, 2, 3, 4, 10, 15 dh., 1 en 3 r. Blok 10 r. met reproduktie 
schilderij van Katsushka Hokusai Dodogaya. Zegels met 
verschillende paviljoens. 

ALGERIJE 
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U MOET WEL SNEL ZIJN 
HET INTERESSANTSTE MATERIAAL IS MOMENTEEL IN ONZE UITGEBREIDE VOORRAAD EN ZICHTZEN-
DINGEN OPGENOMEN. ZEER VEEL MATERIAAL VAN VÓÓR 1940, o a 
D U I T S L A N D : Compleet, beh nr 11 en 21, vanaf nr 1 tot de 2e wereldoorlog, zowel deels gebr als ongebr wo 420* ƒ60 — 

425* ƒ60,—, 427/30* ƒ110,—, etc o a ook vele spec afstempehngen BLOK nr 1 — IPOSTA — ƒ 190,—, lucht
post 20/26° ƒ 115,— e v a 

OOSTENRIJK: Compleet vanaf 1867 (en enkele nrs uit de eerste emissies) tot 1955 zowel deels gebr als ongebr waaronder 
uitgebr stempelcollecties met enkelrmgstempels, een- en tweetalig, met dag, maand, jaar, stad kantoor, station etc 
Zo ook de dubbelrmgstempels rooster-, rader-, trein-, kaststempels etc Verder oa 101/17* ƒ275—, 119/35* 
ƒ750— (incl enkele nadrukken), 378/89* ƒ115,—, 393/8* ƒ90,—, 398 a t/m f ƒ300,—, 405/18* ƒ150,—, 399/404* 
ƒ120,—, 420/25* ƒ165,—, 431/36* ƒ190,—, 543/52* ƒ165,—, 553/75* ƒ325,—, 738a t/m 754a ƒ165,—, luchtpost 
12/31* ƒ150,—, 32/46* ƒ115,—, 54/60* ƒ375,—, 
BLOKKEN 2 t/m 5* PRESIDENT RENNER 
Porten krantenzegels, Oostenrijkse veldpost w o 1/21* ƒ 300,—, 

HONGARIJE: Vanaf Ie emissie (steendruk) bv nr 1° ƒ125,—, 5° ƒ125,—, 6 
alles zeer uitgebreid in voorraad tot de 2e wereldoorlog 

POLEN: Zeer uitgebreide collectie met o a locale uitgiften van Warschau 
nrs 81, 88 en 93 compleet Gebruikt en ongebruikt m vooraad zoals b v nr 
6 ƒ 100,— etc 

Dit IS maar een greep uit onze voorraden Met uitzondering van topstukken, enkele specialiteiten, waarvan wij vele exemplaren in onze 
collecties hebben, zijn de volgende landen zeer goed aanwezig in onze 
Z I C H T 2 E N D I N G E N . NEDERLAND en O.R., BELGIË, BELG. CONGO, LUXEMBURG, FRANKRIJK, PORTUGAL, SPANJE, ITALIË, 
MONACO, ZWITSERLAND, OOSTENRIJK (met nevengeb. en uitg.), DUITSLAND (met oud-Duitse staten, bezettingsgebleden), HON
GARIJE v/1940, POLEN v/1940, TSJECHO-SLOWAKIJE v/1940, DENEMARKEN, IJSLAND, NOORWEGEN, ZWEDEN, FINLAND, ENGE
LAND, ENGELSE KOLONIËN, VATIKAAN. 
Onze zichtzendingen bestaan uit zeer goed materiaal tegen redelijke prijzen (Gewenste minimumuitname ƒ30,— per zending i v m 
kosten, porto e d ) U wordt verzocht bij uw schriftelijke aanvraag uw wensen, zoals verzamelgebied, periode, specialiteiten, gebruikt 
en/of ongebruikt zo uitvoerig mogelijk op te geven Prijsnoteringen/nummering volgens Yvert en N V P H catalogi 

POSTZEGELHANDEL "DE LOUPE" OOSTVOORNE (Z.H.) 
KANTOORADRES LIJSTERBESLAAN 18 - POSTBUS 24 - TELEFOON (01885) 3409 
PRIVÉ-ADRES EIG C WOUDENBERG, ORCHISLAAN 4, OOSTVOORNE, TELEFOON (NA 18 00 UUR 01885-3225) 

ƒ1850,— 
Bosnië, Servië, Cannthie, kantoren etc 

° ƒ 200,— Merendeels gebruikt, deels ongebruikt 

Przedborz e v a Verder met uitzondering van de 
61° ƒ75,—, 299/309° ƒ160—. Blok nr 

NOG MEER AVONTUUR IN ONZE 
RESTANTPARl jEN WERELD. Hierin zitten letterli jk alle restanten, die 
zich in de loop van de jaren bij ons opgestapeld hebben Gaan nu de deur 
uit VOOR EEN FRACTIE VAN DE INKOOPSPRIJS uitzoeken is voor ons 
geen doen, sorcenng zou tienduizenden guldens arbeidsloon kosten, voor 
u de garantie van ZELDZAME VONDSTEN' Alles door elkaar losse ze
gels, vellen en brokken, afgeweekt en onafgeweekt VOLKOMEN ONUIT
GEZOCHT' 
Kleine partij f 25,— (gegarandeerde catalogusv^aarde Fr 200,—) 
Grote partij f 50,— (gegarandeerde cataloguswaarde Fr 450,—) 
SUPERPARTI} f100,— (gegarandeerde cataloguswaarde Fr 1100.—) 
GOLIATHPARTIJ f200.— (gegarandeerde cataloguswaarde Fr 3000,—) 

Dan onze partijen Nederland en Overzee, ruim 1000 versch zegels van 
Nederland, N Indie, Indonesië, Suriname, Cur Nw Guinea plus een schat 
van ruilmateriaal ledere collectie boordevol weelde, prijs slechts f 110,— 
Idem, doch kleinere partij pi m 600 zegels f39,— Grote droompartij Ne
derland, voor hen die alleen Nederland verzamelen, ruim 800 verschillende 
zegels, met div mooie exempl . slechts f199,—, idem, doch pi m 600 ze
gels f99 ,— 
Collectie Indonesië, nu nog mooier, met gratis de dure Inan Barat serie 
Voordeelpnjs f29.75 

A A N B I E D I N G COLLECTIES 

300 Finland, zeer leuke verzameling f 45,-
1000 Frans Kol (ex) Een schitterende collectie met overwegend 

motiefzegels f 79,-
2000 Fr Kol Zeer veel grootformaat en motieven Een van de 

mooiste collecties die wij ooit in handen kregen f225,-
940 Rusland uitsluitend gelegenheidszegels bijna alle complete 

series Hoge waarde f 89,-
1000 Frankrijk, een prachtige collectie met zeer hoge cat waarde 

Slechts f225,-
1000 Hongarije, meer dan de helft grootformaat Maar f 44,-
1000 Oostenrijk, zeer mooi goed f145,-

500 Zwitserland, een prachtobject, met veel leuke zegels Slechts f125,-
500 Engeland uitgebreide verzameling met o a nr 1. de be

roemde penny black (waarde Fr 80) Spec prijs f225,-
600 Zweden met veel klassiek goed f140,-
500 Portugal, leuke collectie ƒ 59,-

MOTIEFPARTIJEN 
500 Dieren f29 ,— 
500 Sport f29 .— 

300 Ruimtevaart f29, -
300 Bloemen f29.-
300 Schilderijen f49,-

KILOWAAR 

1 kilo Tsechoslov postverzegeld, 
heel mooi f 44 50 

/ j kilo idem ƒ 23 50 
453 gr Ierland (Eng pond) veel ge-

legenheidzegels (veel 
vondsten) f 18 90 

1 kilo idem f 37.50 

1 kilo Engeland met veel fosfor-
zegels f 29.— 
Idem, Eng pondspak f 14,90 

1 kilo INDONESIË meest vellen, 
meer dan 150 soorten, cat 
waarde minstens f 3000,— f199,— 
Idem, halve kilo f110.— 

100 gr Eng Bankpost, uitsl her
denkingszegels heel mooi ƒ 14,95 

ENGELSE K O L O N I E N , 
waarin zich veel van het 

een object opgezet zonder op kosten te letten' 1 
mooiste goed bev ndt. Nu 

van de prijs die er voor betaald is. Slechts f 295,— ( 

50 Arable 
500 België 
100 Bolivia 
100 Columbia 
100 Cuba 
200 Denemarken 

1000 Duitsland 
500 Fran knik 
300 Franse Kol 

25 Gibraltar 
50 Honduras 
30 Hongkong 
50 Ierland 

f 13,90 
/■ 17,75 
f 9,90 
f 5,75 
f 6.90 
f 8,90 
f29,75 
f27,50 
f22,50 
f 7,90 
f 9,90 
f 5,90 
f 4,90 

200 India 
100 Iraq 
100 Israel 
500 Itahe 
50 Jamaica 
50 Kenya 

100 Libanon 
50 Litauen 

100 Luxemburg 
50 Marocco 
50 Mauritius 

100 Monaco 
200 Noorwegen 

f11,90 
f 6,90 
f 8.75 
f22,50 
f 1 1 . 
f 6,75 
f12,90 
f 9 , 
f 13,50 
f 13.25 
f 1 5 . 
f12,50 
f 9,75 

te koop voor een fractie 
circa drieduizend zegels) 

300Oostenri|k f 9,50 
200Perzie f 17,— 
lOOPhilippiinen f 8.50 
200 Rusland, zeer 

mooi f 25,— 
100 San Marino f 11,90 
500 Spanje, pracht 

object f A9.— 
1000 Tsiechoslowakiie. 

bijz collectie f 59,50 
1000 Eng Kol f 35,— 
2000 Eng Kol 

zeer mooi f129 — 

O N Z E Z I C H T Z E N D I N G E N Ui tzoeken voor 20. 15 of 10 cent per zegel 
Enkele grote wereldcollecties (ruim 20 000 verschillende zegels) hebben wij in 21 boek 
jes laten plakken U kunt deze boekjes 7 dagen op zicht vragen en er zegels uitzoeken 
k 20 et per stuk (volle boekjes) a 15 et per stuk (driekwart volle boekjes) of 10 cent (half 
volle boekjes) Bij afname van 100 zegels uit een boekje 10% korting Voorwaarde is, 
dat de uitname per zending tenminste f 10,— bedraagt Per keer kunt u maximaal twee 
boekjes op zicht vragen 
1 Afghanistan, Albanië, Oostenrijk, België 2 België, Bulgarije 3 Bulgarije, Tsjecho 
Slowakije, 4 Tsjechoslowakije, Denemarken, Finland 5 Frankrijk. Duitsland, 6 Duitsland, 
Griekenland, Hongarije, 7 Hongarije 8 Itahe, Japan Joegoslavië 9 Joegoslavië, Mongolië, 
Noorwegen, Perzie, 10 Polen, 11 Portugal, Roemenie, 12 Roemenie, Rusland. 13 Rus 
land, Spanje, Zweden, 14 Zweden, Zwitserland, Turkije, Yemen, U S A 15 Engeland, 
Eng Kol (AI), 16 Eng Kol (lZ), Argentinië, 17 ZuidAmerika (AP) ZuidAmenka 
(PZ), Congo 19 Port , Spaanse, Franse Kol , 20 Franse Kol , diverse landen, 21 China 
D Sportzegels, 15 c p st , E Dieren, 15 c p st . F Ruimtevaart, 20 c p st , G Bloemen. 
20 c p st , I Schilderijen, 20 c p st 
S v p vooruitbetaling of rembours Porto extra f 1,40 (rembours (f2,15), afhankelijk van 
gewicht Wi) frankeren filatelistisch Bestellingen s v p schriftelijk of telefonisch (ook 
's avonds) 

POSTZEGELGROOTHANDEL OPTIMUS 
Kamphuizenlaan 5, Arnhem  tel. 085421030  giro 1565527 



277'70. Speciale zegels (verbeterde opgave melding 
juli) . 
0,30 da. Vüfentwintig j aa r Arabische Liga. 
0,60 da. Nieuw tentoonstelUngspaleis Algiers. 

138'70. Honderdste geboortedag Lenin. 
0,30 da. Portret Lenin. 

149'70. Opening nieuw tentoonstellingspaleis. 
0,60 da. Gevel van gebouw met hoofdingang. 

ANTIGUA 
Afbeelding zegel gemeld in augustus, bladzijde 433. 

P^^^^l ■«■!■■* 

AMMUd^^Wti^k^lA 

ARGENTINIË 
88*70. Herdenking sterfdag generaal Justo José de 

Urquiza (18011870). 
20 c. Gebouw van paleis San José waar deze vrijheids

strijder vermoord werd. 
88*70. Dag van de marine. 

REPUULiCA ARGENT1I:44, 

20 p . Reprodukt ie schilderij „Schoener Jul ie t" door E. 
Biggeri. 

88'70. Honderd j aa r eerste brandweerploeg. 
40 c. gewone post en 40 c. luchtpost. O u d e brandspuit en 
embleem brandweer. 

ASCENSION EILAND 

AAAAA^M* 

79'70. Wapens van de marme. 
4 d. H . M . S . Penelope, 1892. 
9 d . H.M.S . Carlisle, 1934. 
1 sh. 6 d. H . M . S . Amphion, 1936. 
1 sh. 6 d. H . M . S . Magpie, 1956. 

AUSTRALIË 
210'70. Zestiende parlementaire Gemenebestconfe

rentic in Canberra , 2910'70. 
6 c. Vlam, symbool van streven n a a r parlementaire demo

cratie en vrijheid van meningsuiting. 
710'70. X V I I I e In ternat ionaal zuivelcongres, Syd

ney, 12/161070. 
6 c. K u d d e Australisch lUawarra korthoornig rundvee. 

BARBADOS 
248'70. Inlandse bloemen. 

1 c. Hippeas t rum equestre. 
5 c. Ruellia tuberosa. 

10 c. Epidendrum ciliare. 
25 c. Caesalpinia pulcherrima. 
35 c. Tecoma stans. 
Ook blokje met de vijf zegels samen. 

35' Barbados 
B E R M U D A 

Verbeterde opgave nieuwe gebruiksserie (beslist niet 
inlandse) bloemen. Overal waar ssp. achter staat moet dit 
zijn sp. 

1 c. Spathiphyllum cv. „Clevelandii ' . 
2 c. Callistemon citrinus (plant onderste boven afgebeeld). 

3 c. Ner ium oleander cv. 
4 c. Sisyrinchium bermudiana . 
5 c. Euphorbia pulcherr ima. 
6 c. Hibiscus rosasinensis cv. 
9 c. Hylocereus undatus . 

10 c. Bougainvillea s[>ectabilis cv. 
12 c. Jaca randa acutifolia. 
15 c. Passiflora sp. 
18 c. Antigonon leptopus (plant onderste boven afgebeeld). 
24 c. Ipomoea purpurea cv. 
30 c. Podranea ricasoliana. 
36 c. Datura suaveolens 
60 c. Plumbago capensis. 
1,20 $. Strelitzia reginae 
2,40 8. Solandra hartwegii (S. longiflora heeft witte bloc

, men) . 
1210'70. Driehonderdenvijftig jaar parlement. 

4 c. Eerste gebouw van 16221815. 
15 c. Gebouw in Hamil ton, waar in negentiende eeuw 

vergaderd werd. 
18 c. Kerk van Sint Pieter in St. George, waar noodonder

komen gevonden werd in 1612. 
24 c. Tegenwoordig onderkomen in stadhuis. 

B H U T A N 
25'70. Nieuwe gebruikszegels ter gelegenheid van 

verjaardag koning. 
75 ch. Complex van Daga Dzong. 
1,— nu . Gebouwen van Lhuntsi Dzong. 

BOLIVIË 
Jun i '70. Padvindersserie. 

5 c. Padvinder bergbeklimmer. 
10 c. Padvindster plan t bloemen. 
50 c. Padvinder bouwt muur . 
1,20 b . Embleem Boliviaanse padvinderij . 

CAMBODJA 
20570 . Nieuw gebouw Wereldpostunie, Bern. 

I, 3, 5 en 10 r. Maque t t e van gebouw en embleem U.P .U 

G A M E R O E N 

t.^.=ÄM CAHEROON }^'Hi.i>jii uuiux}i 

ß 
1f^rSï'rU CAHEROUN ■ ( \Nii k(M ï \ H 

l8 '70. Wereldtentoonstelling Osaka 1970. 
50 f. Japanse paviljoen. 

100 f. Kaar t van J a p a n en embleem wijzend naar Osaka. 
150 f. Paviljoen van Australië. 

278'70. Hulde aan generaal De Gaulle. 
100 f. Generaal in tropenuitrusting. 
200 f. De Gaulle in gevechtstenue met kijker. 
Zegels samenhangend met tussenstrookje waarop kaarten 
van Frankrijk en Cameroen en kruis van Lotharingen. 

CANADA 

189*70. Vijitig jaar schildersgroep van de zeven. 
6 c. Reproduktie schilderij Eilanden van Spruce, door 

Arthur Lismcr, lid van deze groep landschapschilders. 
710'70. Kerstzegels: visie van kinderen op kerstmis. 

5 c. Door paard getrokken slee. 
5 c. Santa Claus. 
5 c. Kerststal met ster. 
5 c. Kinderen met ski's in sneeuw. 
5 c. Sneeuwpoppen. 
6 c. Jezus in kribbe. 
6 c. Kerstboom met mensen. 
6 c. Speelgoedzaak met kerstmis. 
6 c. Santa Claus op zijn ronde. 
6 c. Verlichte kerk. 

10 c. Kind in kribbe tegen sterrehemel. 
15 c. Sneeuwmobiel in landschap met denncbomen. 

CAYMAN EILANDEN 

iCAYMAN ISLANDS: 

Afbeelding zegel gemeld in jun i , bladzijde 335. 

CEYLON 
Afbeelding zegel gemeld in augustus, bladzijde 433. 

5 ■: 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
217'70. Eerste man op de maan . 

1,— $. Boodschap van Tsjang Kai Tsjek meegegeven aan 
maanlander . 

5,— 8 Portret ten van de drie ruimtevaarders. 

8,— S. Eerste stap op tte maan dooi Neil Armstiong. 
188'70. Aziatisch produktiviteitsjaar. 

1,— en 5,— S In elkaar lopende cirkels en pijl, symboo 
voor toeneming produktiviteit. 

CHRISTMAS EILAND 
2610'70. Kerstzegels, reprodukties schilderijen. 

3 c. , ,Madonna" door Rafael. 
5 c. M a d o n n a met kind, door Morando , 

COLOMBIA 
186'70. Inst i tuut voor territoriale kredieten. 

1,— S. Portret stichter en gebouwen van bank. 
266'70. Vijfentwintig j aa r Verenigde Naties. 

1,50 8. Embleem V.N. en Inschrift. 

C O M O R E N 

ARCHIPEI DES COWOBt! 

139'70. Wereldtentoonstelling Osaka 1970. 
60 en 90 f. Symbolische voorstelling. 

C O N G O KINSJ[ASA 
306'70. Tien j aa r onafhankelijkheid. 

10 en 90 s., 1, 2, 7, 10 en 20 k. K a a r t van Congo, nationale 
vlag en portret staatshoofd. 

C O O K EILANDEN 
278'70. Vijfjaar binnenlands zelfbestuur. 

5 c , 30 c. en 1,— $. Overdruk op zegels koninklijk bezoek: 
„Fifth Anniversary SelfGovemment August 1970". 

CUBA 
Tabakindustrie, 57'70. 

gravures. 
3 c. Planten van tabak. 

13 c. Maken van sigaren. 
30 c. Verpakken van sigaren 

naar negentiendeeeuwse 

september 1970 491 



EERST ZIEN - DAN KOPEN 
G A R A N T I E Alle k 
NIET verbroken dan 

ilo's aangeduid met een * zijn verpakt in een verzegelde plastic zak — U kunt dus zien wat U koopt — is de verzegel ing 
heeft U recht van terugzending en U kunt onmiddell i jk Uw geld terug ontvangen. 

Bij iedere kilo GRATIS: 27 postfrisse zegels (complete series) Indonesia. 
Of: 6 prachtige blokjes van Polen (naar keuze). 

AUSTRALIË * 
BELGIË 1 * 

C A N A D A 1 * 
C A N A D A 2 
C O L U M B I A * 

CUBA* 

DENEMARKEN 1 * 

DENEMARKEN 2 

DENEMARKEN 3 
DUITSLAND 1 * 

DUITSLAND 2 
DUITSLAND 3 * 

D.D.R. 3 

ENGELAND 1 * 

ENGELAND 2 
ENGELAND 3 

ENGELAND b, 

FINLAND 1 

F INLAND 2 

FRANKRIJK 1 

FRANKRIJK 2 
FRANKRIJK 3 > 

HONGARIJE * 

ISRAEL 

Met veel mooie grootformaat zegels 
Luxe kwal i tei t met topwaarden — 
spoorweg — verzegeld 
Zeer goed — goed gesorteerd 
Iets minder van kwali teit 
Uitsluitend grootformaat zegels — 
zeer mooi 
Zeer mooie zegels — goede sortering — 
veel topwaarden — enorm mooi 
Zeer goed —vee l gelegenheldszegels — 
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 ru im 300 per 
kilo 
Bundespost — van het betere iets minder 
Uitsluitend grootformaat — goed ge
sorteerd — 3 ä 4.000/K.G. 
„El i te Extra" — verzegelde doos — 
met waardevolle bijlagen boven de SOO 
Michel Mark — circa 24 complete Sper-
waarden Series — F.D.C — eerste vlug-
brieven e.d. 

Het betere Missie kilowaar — met veel 
schilderijen en gelegenheldszegels 
Minder van kwali teit 
Grootformaatzegels — bijna uitsluitend 
schilderijenzegels — weinig sortering 
Uitsluitend grootformaatgedenkzegels 
— uitzonderl i 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 kwaliteit 
Uitsluitend grootformaat — goed ge
sorteerd 
Verzegeld 1966 — overwegend grootfor
maatzegels 
Verzegeld 1966 - '67 - '68 — met circa 
7500 zegels — waarvan 500-1200 gedenk
zegels — zeer waardevol 

24,50 ITALIË 1 * 

36.50 
19,95 
U,95 

95,— 

ITALIË 2 
ITALIË 3 * 

NEDERLAND 2* 

45,— NEDERLAND 3 

29,50 

18,95 
47,50 

29,50 
22,50 

147,50 

58,— 

22,50 
9,75 

55,— 

NOORWEGEN 1" 

NOORWEGEN 2 

NOORWEGEN 3 

POLEN * 

PORTUGAL 1 * 
PORTUGAL 2 
ROEMENIË * 

SPANJE 1 * 

SPANJE 2 

TSJECHOSLOWAKIJE 
1 * 

TSJECHOSLOWAKIJE 
2* 

115,— U.S.A. 1 * 

79,— 

41,— 

26,50 
17.50 

125,— 

25.— 

165,-

U.S.A. 2 

ZWEDEN 1 * 

ZWEDEN 2 

ZWEDEN 3* 

ZUID-AFRIKA* 

Zeer mooi — met veel grootformaat 
zegels—hogere waarden 35,— 
Van mindere kwa l i te i t— doch goed 14.95 
Alleen grootformaat zegels — iets moois 
— groot uitgesneden — ca. 1500/K.G- 65,— 
Zeer r i jk aan groot formaat gelegen-
heidszegels — met topwaarden t o t 5 
gulden — veel 2,50 zegels 19,50 
Van mindere kwali teit — wel met groot
formaat zegels 7.95 
Met zeer veel grootformaat gelegen
heldszegels — topwaarden t o t 10 kronen 29,50 
Missie verzegeling — met iets minder 
gelegenheldszegels en topwaarden 18,95 
Post verzegeld in doos — hogere waar
den to t 10 kronen 46,50 
Zeer veel grootformaatzegels — uit
zonderli jk mooi — veel topwaarden 
complete series, blokjes e.d. 29,50 
Zeer goed — met veel mooie zegels 37,50 
Iets minder van kwaliteit 26,— 
Verzegeld — zeer goed — met topwaar
den — overwegend grootformaatzegels 42,50 
Met zeer veel mooie grootformaatzegels 
— enige topwaarden 31,50 
ledere kilo is anders — met enig groot
formaatzegels geen topwaarden 14,50 

„Speciaal" door de staat verzegeld — 
zeer mooi — enorme sortering 21,50 

„Superieur" door de staat verzegeld — 
zeer mooi — enorme sortering — top
waarden met speciale bijlagen 29,50 
Met veel grootformaat gedenkzegels — 
zeer mooi — weinig topwaarden 19.50 
Met minder gedenk- en gelegenheldsze
gels en geen topwaarden 8,50 
Zeer veel grootformaat gelegenhelds
zegels — veel hogere waarden, t o t 
10 kronen — iets moois 39,50 
Met minder grootformaatzegels — wei
nig topwaarden — groot uitgesneden 14,95 
Uitsluitend grootformaatzegels — de 
nieuwste sortering — zeer mooi — 
1500/K.G. 59,50 
Zeer goed — met mooie en duurdere 
zegels 41,50 

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

Bij iedere kilo GRATIS: 27 postfrisse zegels (complete series) Indonesia. 
Of: 6 Prachtige blokjes van Polen (naar keuze). 

SKANDINAVIË * Rijke sortering van de vier Skandinavi
sche landen — veel grootformaatzegels OOST-EUROPA * 
— topwaarden to t 25 kronen, staande 
luchtpostzegels enz. enz. 46,50 

LATIJNS AMERIKA * Grote sortering uit ca. 7 landen — zeer 
goed — veel grootformaat — veel top- WERELD 1 * 
waarden — fantastisch mooi 45,— 

GROOT-BRITTANNIË * „Luxes" met veel grootformaat gedenk
zegels — hogere waarden — fosfor — 
watermerken — en met veel mooie ze- WERELD 2* 
gels van de Koloniën en Dominions — 
1ste klas Missie kilo. Zeer interessant 26,50 

ORIËNT * Zegels uit 10 Aziatische landen — grote WEST-EUROPA * 
sorter ing — ook met oudere zegels — 
zoals b.v. Ned. Indië 34,50 

29,50 

22,50 

36,50 
Bij de beschrijving van bovenstaande landenkilo's gebruikten wi) geen fantasieverhaal — wij staan voor de volle 100% in dat de omschrijving juist is en dat de pakketten werden be' 
oordeeld na meerdere malen te testen. WIJ VERKOPEN ALLEEN K ILOWAAR — GEEN 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 ftlatelistische frankering) btj rembours /'2,50 extra (geen filateljstische frankering mogelijk) 

Zeer mooie zegels ui t 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 uit meer dan 30 landen 
— met blokjes e.d. 
Goede sortering — zegels uit circa 20 
landen — met grootformaatzegels en 
enige hogere waarden 
Een mooie grote sortering uit circa 15 
landen — met grootformaat gelegen
heldszegels en topwaarden — zeer goed 

45,-

POSTZEGEL IMPORT - EXPORT E. BREDENHOF 
C. o. Tuinenburgstraat 210 — Rotterdam 26 — Telefoon 010-19 <« 50 — Giro 53 39 gd 



26-7-'70. Suikeroogst van tien miljoen ton. 
1 c. Automatische „ t andem" van een suikerfabriek. 
2 c. Zaaimachine en kunstmestverstuiving met vliegtuig. 
3 c. Arbeiders op de suikerrietvelden. 

10 c. Transport van suikerriet naa r fabriek. 
13 c. Hendersonoogstcombinatie en opslagplaats. 
30 c. Internat ionale brigades met kapmessen gereed voor 

de suikerslag. 
l $. Opslag van suiker door middel van zuiginstallatie. 
O p de meeste zegels ook uitbeelding van hetzelfde werk 
zoals dat vroeger werd gedaan met mankracht . 

17-8-'70. Honderdste sterfdag van Perucho Figueredo. 
3 c. Portret schrijver van volkslied met oorspronkelijke 

part i tuur van 1868. 
20 c. Portret met gewijzigde par t i tuur van 1898. 

D A H O M E Y 

20-7-'70. Economische samenwerking Europa-Afrika. 
40 en 70 f. Kaar t van Europa en Afrika, waarop figuur van 
Hermes. 

l-8-'70. Tien j aa r onafhankelijkheid. 
30 en 40 f. Ster met versieringen aan lint. 

24-8-70. Ruiters van Bariba. 
l, 2, 10, 40, 50 en 70 f. Verschillende ruiters, gewapend 
met lansen. 

DOMINICA 

September '70. Fauna en flora. 
6 c. Chelonia mydas (reuzenschildpadj. 

24 c. Cypselurus heterurus (vliegende vis). 
38 c. Anthurium andraeanum (Anthur ianum; plant). 
60 c. Amazona imperialis en Amazona arausiaca (papa

gaaien die voorkomen in het wapen van het eilandje). 
Alle vier waarden in een blok. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Verbeterde opgave: 1 c. bloem Elleanthus capitatus. 

(niet: eleanthus capitatatus). 
Juni '70. Internationaal jaar van het onderwijs. 

4 en 15 c. Embleem van dit jaar . 

EGYPTE 

23-7-'70. Achttiende verjaardag revolutie. 
20 m. Gebalde vuist en vliegende witte duif, embleem. 
Ook blokje van 100 m. met gelijke zegel en embleem V.N. 

2l-B-'70. Brand van Al-Aqsa moskee. 
20 en 60 m. Brandende moskee. 

ETHIOPIË 
Verbeterde opgave: 10 c. Balistopus undula ta (niet: 

Balistapus. . . ) . 
21-9-'70. Organisatie voor Afrikaanse eenheid. 

20 c. Kaar t van Afrika en embleem O.A.U. 
30 c. Vlag van de O.A.U. en embleem. 
40 c. Gebouw waarin de organisatie is gevestigd en em

bleem. 

FILIPPIJNEN 
3-8-'70. Toeslagzegels voor bestrijding tuberculose. 

1 + 5 s.. 5 + 5 s., 30 + 5 s., 70 + 5 s. Gebouw van tubcrculo-

sebestrijdingsgroep en portret mevrouw Julia V d a de 
Ortigas, lange tijd directrice van groep. 

6-9-'70. Vijftiende internationale conferentie voor 
sociale zorg in Manil la . 
10, 20 en 30 s. Embleem binnen wereldbol en Filippijnse 
vrouw. 

GABON 

31-7-'70. Wereldtentoonstelling in Osaka. 
1000 f Japanse poort, berg en maskers. Zegel op goudfolie. 

17-8-'7(). Tien jaar onafhankelijkheid. 
200 f Portret president Albert Bernard Bongo op goud

folie. 
26-8-'70. Tiende verjaardag A.S.E.C.N.A. 

100 f Kaa r t van Afrika, vliegtuig en stationsgebouw 
vliegveld. 

GHANA 

10-8-'70. Internat ionaal j aa r van het onderwijs. 
4 np. Volwassenenonderwijs bij het zwarte bord. 

I2V2 "P- Studerende kinderen van verschillend ras. 
20 np . Symbool voor wijsheid en kennis. 
40 np. Kleuters op school. ' 

GILBERT & ELLICE EILANDEN 

Afbeelding zegel gemeld in augustus bladzijde 435, 
waar de zegel is afgebeeld die gemeld werd in juli , blad
zijde 337. 

3-10-70. Kerstzegels. 
2 c. Kind met stralenkrans op mat . 

10 c. Heiligdom van nieuw gebouwde Ta rawa kathedraal 
35 c. Drie zeilkano's van Gilbert bij lagune in morgen. 

GRENADA 

8-8-'70. Wereldtentoonstelling Osaka. 
1 c. Symbool Expo '70 : toren van de zon. 
2 c. Levensmiddelenindustriepaviljoen. 
3 c. Japanse kunst: bloemen schilderen (1634). 

10 c. Reproduktie schilderij A d a m en Eva van Ti t iaan 
(1487-1576). 

25 c. V.N.-paviljoen van de organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling ( O E C D ) . 

50 c. San Franciscopaviljoen met Golden-Gatebrug, por
tretten John F. en Robert Kennedy, Lincoln en King. 

S l .-Blok met zegel van het Japanse paviljoen (Toshiba-
Thi ) . 

3-9-'70. Uitgiftedatum serie herdenking Tweede 
Wereldoorlog. 

18-9-'70. Opdruk Internat ional Stamp Exhibition op 
vier waarden van herdruk Apollo X I ter ere van de 
Philympia in Londen. 

GUINEE 
Afbeelding zegel gemeld in augustus, bladzijde 435. 

(Zie gelijk ontwerp van Syrië.) 

H O N D U R A S (BRITS-) 
l-9- '70. Houtsoorten; boom, bladvorm en -stand en 

nerf van het hout. 
5 c. Calophyllum brasiliense. 

15 c. Terminal ia amazonia . 
22 c. Cedrela mexicana. 
25 c. Achras zapota. 

INDIA 
l8-8- '70. Aziatisch produktiviteitsjaar 1970. 

20 p . Symbolische voorstelling. 

INDONESIË 
l-7- '70. Hoogste waarde toeristenserie, gemeld in 

augustus, bladzijde 435, ook in een blok. Nominaal 45 r., 
verkocht voor 60 r. 

l-8- '70. Aziatisch produktiviteitsjaar. 
5 en 30 r. Symbolische weergave van wereldnaties, die 
economische problemen proberen te overmeesteren door 
vergroting produktiviteit. 

l7-8-'70. Vijfentwintig jaar onafhankelijkheid. 
40 r. blauw, wit en rood. Monument van de onafhanke

lijkheidsverklaring. 

IRAK 
30-6-'70. Vijftigste verjaardag revolutie van 1920. 

10 en 15 f. Arabieren vallen aan . 
35 f. en blokje van 100 f. Arabier en opkomende zon. 

ISRAËL 

September '70. Zegels voor joods nieuw j aa r : syna
gogen. 
0,12 l£. Synagoge van Krakau. 
0,15 l£. Idem van Tunis . 
0,35 l£. Idem van Amsterdam. 
0,40 I £ . Idem van Moskou. 
0,60 l£. Idem van New York. 

September '70. Operat ie , ,Ezra en Nehemia" , uit
tocht van joden uit Irak naar Israel. 
0,80 1£. Symbolische weergave met tekst. 

I V O O R K U S T 
7-8-'70. Tiende verjaardag onafhankelijkheid. 

30 f. Koffieplant en opbrengst koffie in 1960 en 1969. 

29-6-'70. Wereld tentoonstel Img 1970 in Osaka. 
Blokje met de waarden 7, 15 en 50 y. zoals oorspronkelijk 
afzonderlijk uitgegeven; kost nu 80 y. 

17-8-'70. Congres van criminologen onder auspiciën 
van de Verenigde Naties, in Tokio. 
15 y. Zonnebloem en stralende zon met embleem V.N, 

l l -9- '70 . Vierendertigste zegel in serie seminationale 
parken van Japan . 
15 y. Myogiberg in Myogi-Arafune-Sakulogen park. 
15 y. Arafuneberg in zelfde park. 

JORDANIË 
Verbeterde opgave bloemenserie december 1969. 

5 f. Punica g rana tum (Pomegranate staat foutief op zegel 
van 25 f.). 

15 f. Acacia retinodes (Wattle staat foutief op zegel van 
45 f.). 

25 f. Capparis spinosa (Caper staat foutief op zegel van 
15 f.). 

35 f. Convolvulus althaeoides. 
45 f. Scabiosa eremophila (Desert Scabious staat foutief op 

zegel van 5 f.). 
75 f. Iris nigricans. 
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ONZE 
43e VEILING 
VINBT PL A A TS 

OP 
9 en 10 OKTOBER 

A.S. 
Kijkdagen: ledere dag In ons kantoor (ook zaterdag) vanaf 26 september 

Kijkavonden: Dinsdag 6 en donderdag 8 oktober 

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! 

Tot 14 oktober kan nog goed materiaal worden aangenomen 
voor onze volgende veiling, welke gehouden wordt op 
13 en 14 november 

Bij toezending per post uitsluitend aangetekend 

ledere filatelist is op onze veilingen steeds van harte welkom 

fr . Jf. DE MUNNIK 
Korte Houtstraat 20b - Den Haag - Telefoon (070) 18 05 00 



KOREA ( z u m - ) 
20-8-'70. O u d e meesterwerken. 

10 w. Berglandschap in relief op een kraagsegment. 
10 w. Landschap met zon. 
10 w. Bergland met bos. 

LAOS 
24-10-'70. Vijfentwintig j aa r Verenigde Naties. 

30 en 70 k. Gebouw V.N. en staand beeld van Boeddha. 
125 k. luchtpost. Gebouw V.N. en godin van de aarde 
Nang Thorani . 

U B E R I A 
Juli '70. Wereldtentoonstelling Osaka. 

2 c. Festivalplein en Japanse zanger. 
3 c. Drijvend toneel en Expohal . 
5 c. Overzicht tentoonstellingsterrein met zonnetoren. 
7 c. Tanabatefestival. 
8 c. Awadansers. 

25 c. Sada-Okesadanseres. 
Blokje van 50 c. Ricoh paviljoen en Fujiberg. 

LIBIË 
Juni '70. Nieuw gebouw Wereldpostunie. 

10, 25 en 60 m. Maquet te gebouw en U.P .U. -monument . 

MADAGASCAR 

mewÊ 
a:APOUO XI 20JUfLlETi969l w 

20-7-70 . Apol lo-XIII . 
75 f. Maan lander en astronaut op maan. 

18-8-'70. Inlandse vruchten. 
20 f. Fruitschaal, gevuld met vruchten. 

MALADIVEN 
Afbeelding zegel gemeld in augustus, bladzijde 435. 
26-7-'70. Tiende verjaardag I . M . C . O . 

OF 'MCO 

'*PlJeiK, Of C i l ' V * J I 
MALDIVES Düi 4tamiucN 

50 1. Gestileerd schip op zee, reddingsboeien en lichtboei. 
1,— r. Schip en vuurtoren op landtong. 

1 -8-'70. Wereldtentoonstelling Osaka. 
2 1. Australisch paviljoen. 
3 1. Westduits paviljoen. 

10 1. Amerikaans paviljoen. 
25 l. Brits paviljoen. 
50 I. Russisch paviljoen. 
1.— r. Japans paviljoen. 
Alle zegels met embleem Expo 1970. 

MALAWI 
i-*t-'70. Viinderseiic. 

4 (i. Aegocera trimenii 
9 (i. Ilpiphora bauhiniae. 
1 sh. 6 d. Parasa karschi. 
J sh. Teracotona euprepia. 

MALI 
28-7-'70. Gebroeders Lumière. 

250 f. Portret ten van Auguste en Louis. 

MAURITIUS 
l7-8- '70. Port Louis, vroeger en nu. 

5 c. Postkantoor vóór 1870 en blauwe Mauritiuszegel, 
2 pence. Yvert 2. 

15 c. Gebouw hoofdpostkantoor na 1870, auto's, postauto 
en bus. 

50 c. Postkoets uit 1870, paarden en zeilschip. 
75 c. Haven van Port Louis in 1970. 
2,50 r. Aankomst zeilschip ,,Suffren" in Port Louis, 1783. 
Ook als blokje met alle zegels samen. 

MONGOLIË 
30-6-'70. Vogelserie. 

10 m. Buteo buteo. 
20 m. Strix aluco. 
30 m. Accipiter gentilis. 
50 m. Haliaetus albicilla. 
60 m. Fatco peregrinus. 
I,— t. Falco tinnunculus. 
1,30 t. Milvus migrans. 

20-6-'70. Wereldkampioenschap voetballen Mexico. 
10, 20, 30, 50 en 60 m., 1,— en 1,30 t. Telkens verschillen
de spelmomenten met twee spelers en voejbal, Jules-Rimet-
beker en embleem kampioenschappen. 
4 ,— t. Blokje met drie spelers en voetbal, beker, embleem 

en stadion in Mexico. 

NICARAGUA 
12-8-'70. Vlucht Apollo X L 

35 c. en 2 ,— C. Maan lander op maan , aarde op achter
grond. 
40 c. en 75 c. Maan lander daal t op maan . 
60 c. en 1,— C. Amerikaanse vlag op maan geplant. 

NIEUW CALEDONIË 
20-8-'70. Vierde wielerronde van Nieuw Caledonie. 

40 f. K a a r t van ei land en wielrenners. 
3-9-70. Wereldtentoonstelling 1970 Osaka. 

20 f. Berg en snelspoorlijn. 
45 f. Kaa r t van J a p a n , beeld en embleem. 

NIEUWE HEBRIDEN 
20-7-70 . Dertigste verjaardag band met Vrije Fransen. 

65 ge. en 1,10 gf. Portret generaal De GauUe. 
Beide zegels zowel met Franse als met Engelse tekst. 

NIEUW ZEELAND 
1-10-70. Kerstzegels. 

2 Y2 c. Aanbidding van het Kind, van Gorreggio uit de 
Ufhzigalerij in Florence. 

3 c. Glas-in-loodraam uit de Eerste Presbyteriaanse 
kerk te Invercargül . 

10 c. Toren van de rooms-kathoHeke kerk te Sockburn. 

NIGER 
22-7-70 . Vriendschap met Frankrijk. 

250 f. gedrukt op goudfolie. Gestileerde wereldbol, twee 
gezichten en embleem. 

29-7-70 . Ondei tekening Conventie tot hernieuwing 
van de Europees-Afrikaanse economische samenwerking, 
een jaar geleden. 
50 f. Zinnebeeldige voorstelling. 

NIGERIA 
29-6-70. Nieuw hoofdgebouw Wereldposiunie, Bern. 

4 (1. en I sh. 6 d. Maquet te gebouw. 

NIUE 
2 Vi c. Aanbidding van het Kind, van Gorreggio (Florence) 
Dezelfde afbeelding als Nieuw Zeeland. 

O M A N 
30-7-70 . Grote Fransen: Napoleon en generaal De 

Gaulle. 
2 b . Portret , door Dominique Ingres. 
4 b. Ruiterportret , door Janet Lange. 
6 b. Keizer Napoleon. 
8 b. Schilderij door Louis David. 

20 b . Schilderij van Bronislaw Gembarzewski. 
2 b . Charles De GauUe in zijn jeugd. 
4 b. O p school in Saint Cyr. 
6 b . Als generaal . 
8 b. Als generaal . 

20 b. Als president. 

OOST-AFRIKA 
19-10-70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

30 en 70 c , 1,50 en 2,50 sh. Embleem V.N. met rondom 
kring mensen, getal , ,25" . 

O P P E R V O L T A 
30-6-70. Nationale school dierenverzorgers. 

30 f Verzorgers werkzaam in koeienstal. 
7-8-70. Wereldtentoonstelling Osaka 1970. 

50 f. Transpor t met monorail en Japanse prent. 
150 f. Japanse prent en ruimtevaartuig, embleem. 

28-8-70 . Rode Kruis van Volta. 
30 f. Verpleegster geeft kind inspuiting, embleem. 

PAKISTAN 
6-7-70 . Internat ionaal jaar van het onderwijs. 

20 en 50 p . Embleem van dit jaar , met geopend boek. 

PAPOEA EN N I E U W GUINEA 

19-8-70. Tweeënveertigste congres ANZAAS (Austa-
lian and New Zealand Association for the Advancement of 
Science); portret ten van wetenschapsmensen, die eilanden 
exploreerden einde negentiende en begin twintigste eeuw. 

5 c. Nicolaus Nicolaevitch de Miklouho-Maclay (1846-
1888), en inlands masker. 

10 c. Bronislaw Kaspar Malinowski (1884-1942) en in
lands huis, inlander met oogst. 

15 c. Graaf Tommaso Salvadori (1835-?) en Nieuwguinese 
bergtaling, Salvadorina. 

20 c. Friedrich Richard Rudolph Schlechter (1872-1925) 
en inlandse orchidee. 

PARAGUAY 
16-5-70. Zegels en blokjes ruimtevaart en bloemen als 

toegevoegde waarden uitgegeven voor het monument van 
maarschalk Francisco Solano Lopez. 
Uit serie ,,Flora van Pa raguay" : 
0,50 g. Philodendron robustum. 
0,50 g. Passiflora caerulea. 
5^ Deze zegels elk in twee verschillende kleurencombina
ties, ook de twee zegels samen als blok en alles getand en 
ongetand. 
Uit serie „Eerste reis naa r maan 21/26 december 1968": 
0,50 g. Portret ten ruimtevaarders Borman, Anders en 

Lovell. 
0,50 g. Aarde en maan en schema van vlucht met wente

lingen rond de maan , 
5C Ook hier weer beide zegels in twee verschillende kleur-
uitvoeringen en deze soorten weer samen in blokjes, alles 
getand en ongetand. 

16-5-70. Uit serie ,,Eerste mens op de m a a n " : 
0,50 g. Maan lander landt op maan , aarde op achtergrond. 
0,50 g. Ruimtevaarders Aldrin en Armstrong. 
55 Gelijke uitvoeringen als vorige zegels. 

PITCAIRN EILANDEN 
28-9-70 . Vissenzegels. 

5, 10, 15 en 20 c. Verschillende soorten inlandse vissen. 

Q A T A R 
Juli 7 0 . Serie bloemen, verbeterde opgave (de afge

beelde kweekvormen van allerlei tuinplanten zijn zeker 
geen inlandse bloemen!) . 
1,25 r. Cineraria had moeten zijn Senecio cv. (cineraria), 
ook de rest is Freesia cv., Azalea cv,, Ixia cv., Hippea-
strum cv. en Rosa cv. 

RIOE K I O E EILANDEN 
25-9-70 . Eerste zegel in serie grote mannen. 

3 c. Portret Noboru J a h a n a (1865-1908); landbouw 
ingenieur, die werkte aan sociale hervorming. 

1-10-70. Volkstelling 1970. 
3 c. Kaar t van de ei landen en mensengezichten. 

R O E W A N D A 
24-8-70 . Wereldtentoonstelling 1970 in Osaka. 

20, 30 en 50 c , 1, 3, 5, 20 en 70 fr. Verschillende repro-
dukties van Japanse kunstwerken en beelden uit het 
Japanse leven. 

7-9-70. Bescherming berggorilla's. 
20, 40, 60 en 80 c , 1, 2, 15 en 100 f. Gorilla's in verschil
lende omstandigheden in het bos. 

SAHARA (SPAANSE-) 
1-6-70. rcK-sl.m/curls vooi het kind. 

50 c , 2,—, 2,50 en 6,— p. Woestijnvossen. 

SAINT PIERRE ET MIQUELON 

8-9-70. Wereldtentoonstelling 1970 Osaka. 
34 f. Vrouwen in Japanse klederdracht en ruimtevaartuig 
85 f. Japanse tekening, embleem. 

SALOMONS EILANDEN 
19-10-70. Kerstzegels. 

8 c. Primitief heiligenbeeld. 
45 c. Gestileerde kerstweergave met stralende ster en 

palmbomen. 
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NIEUW! 
INVESTMENT PHILATELIE 

ONZE NIEUWE IN KLEUR 
GEÏLLUSTREERDE FOLDER 

IS VERSCHENEN 

Vraag per omgaande deze nieuwe uitgebreide folder 
met een aantrekkelijke introductieaanbieding aan. 
U gelieve 2 x ƒ 0,25 aan postzegels voor verzend- en 
verpakkingskosten bij uw aanvrage in te sluiten. 

88 INVESTMENT PHILATELIE 
anthony bohnenn 

Postgiro 787465 
Bank: H.B.U. Amsterdam 

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

FACIT 1971 
Begin september te verkrijgen .. 
Prijs f 14,75 
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 verkrijgen, prijs f 7,75 
De handige catalogus, welk een juiste weergave geeft van de 
huidige tendens m prijs van Scandinaviëzegels, met aanvullend 
een Verenigde Naties-catalogus . . . 
Is een beknopte, echter zeer handige catalogus . . . 
Bestel nu, bij uw handelaar of rechtstreeks bij agent.. . 

AFA Denemarken-Groenland-IJsland speciaalcatalogus 1971, 
verschijnt begin oktober, voor de speciaalverzamelaar 
onontbeerlijk, prijs ƒ19,50. 

U weet, onze specialiteit is, 

Scandinavië - Frankrijk - Ierland - Nederland. 
Mocht u hiervan nog manco's zoeken, gaarne opgave 
uwer mancolijstjes zowel gebruikt-ongebruikt, 
grote voorraad staat ter beschikking. 
Onze prijzen zijn coulant, 50 cent per fr. volgens Yvert 
is de gemiddelde prijs welke wij voor onze prima kwaliteit 
zegels rekenen. Nederland van 70-100%. 
Uw wensen willen wij gaarne vervullen. 
Ook te allen tijde te koop gevraagd: collecties, betere losse nrs. 
Betaal zeer goede prijs voor ons passend materiaal. 

Postzegelhandel "VIKING' 
Alleenvertegenwoordiger „Benelux" van Facit en AFA 
BODDENSTRAAT 55, ALMELO, TELEFOON (05490) 1 64 17 
lid NVPH en vele andere handelarenverenigingen. 

JAC ENGELKAMP BIEDT AAN 
NEDERLAND POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
no. 166-168 f 7 , — ; no. 199-202 f 12.—; no. 208-211 f 1 1 , — ; no. 229-231 f 3 0 , — ; no. 
279-282 f 18,—; no. 287-288 f7 ,75; no. 318-322 f 13,—; no. 323-324 f 5.—; no. 325-
326 f 5,50; no. 350-355 f 16,; no. 402-403 f 5,50; no. 428-442 f 5,—; no. 487-489 
f20 ,— ; no. 500-503 f 4 , — ; no. 513-517 f5,75; no. 538-541 f 5 , — ; no. 544-548 f 6 , — 
no. 550-555 f 15,—; no. 556-560 f 29,— ; no. 563-567 f 10,—; no. 568-572 f 10, 
no. 573-577 f 8 , — ; no. 578-581 f 1 1 , — ; no. 583-587 f 1 1 , — ; no. 592-595 f 3 6 . — 
no. 596-600 f 7 , — ; no. 602-606 f 11,50; no. 607-611 f7 ,50; no. 612-616 f 10.—; no. 
641-645 f 12.—; no. 649-653 f 6.—; no. 655-659 f 6.50; no. 661-665 f 6 . — ; no. 666-
670 f 7 . — ; no. 671-675 f 16.—; no. 676-680 f5 .50; no. 683-687 f5 .40 ; no. 688-692 
f4,80. 

JAC ENGELKAMP 
Spulstraat 301 - Amsterdam - Tel. 230998 - Giro 230998 



SAMOA (WEST-) 
Afbeelding /ecrcl. gemeld in auenstus, bladzijde 437. 

20 SAMOAISISIFO 
sene 

SENEGAL 
l-9-'70. Veertigste verjaardag overtocht Parijs-New 

York door Gostes en Bellonte. 
50 f. Kaar t van landen rond Atlantische Oceaan en vlieg

tuig. 
26-9-'70. Tweehonderdste geboortedag Ludwig van 

Beethoven. 
50 f. Beethoven componeert en beelden uit de symfonie 

Eroica. 

100 I. Beethoven mei schri|fveer cii lol jjapiei. 

SINGAPORE 
9-8-70 . Nationale dag. 

15 en 50 c , $ 1,—. Nationale dienstplicht, 
23-8-'70. Samenhangende zegels ter gelegenheid van 

Sportfestival. 

10 c. Atletiek. 25 c. Badinmlon. 
15 c. Zwemmen. 50 c. Grand Prix. 

S I N T CHRISTOPHER-NEVIS-ANGUILLA 
8-9-'70. Gebruikszegel in nieuwe uitvoering uitgegeven. 

15 c. Oorspronkelijke zegel, uitgegeven op 2-2-'70 draagt 
munt met Inschrift H I S P A N I A N U M . De nieuwe 
zegel heeft als inschrïft het juiste H I S P A N I A R U M . 

SINT HELENA 

Afbeelding zegel gemeld in juni , bladzijde J4 I . 

SINT KITTS 
Afbeelding zegel gemeld in juli, bladzijde 393. 

I-8-'70. Kunstiestival. 
20 c. Plaatselijke , ,steelband". 
25 c. Plaatselijke band met snaarinstrumenten. 
40 c. Opvoering van Midzomernachtsdroom. 

SOMALIA 
28-7-'70. Tien j aa r onafhankelijkheid. 

0,25 so. Vogel vliegt naar nest jongen in twee handen. 
0,35 so. Groepen mensen rondom beeld. 
I,— so. Wapen van het land. 
2,80 so. M a n met kameel. 

SYRIË 
15-5-'70. Week van vluchtelingen en emigranten. 

15, 25 en 35 p. Groep bepakte vluchtelingen. 
19-5-'70. Tweede werelddag voor telecommunicatie. 

15 en 60 p. Antenne en boek (zie Guinee). 
2O-5-'70. Nieuw gebouw Wereldpostunie. 

15 en 60 p. Maquet te van het gebouw. 

THAILAND 
4-10-'70. Internat ionale week van de geschreven brief. 

50 s. Jongen en meisje schrijven brief. 
I,— b . Vrouw schrijft brief. 
2,— b. Twee vrouwen lezen brief. 
3 ,— b. M a n leest brief. 

24-10-'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 
50 s. Gedeelte van het koninklijk paleis van Thai land . 

25-10-70. O u d e Thai landse helden en heldhaftigheid. 
50 s. Helden van Bang Rachan met zwaarden en speren. 
1,—b. Twee heldinnen: Thao Thepkrasatri en T h a o 

Srisunlhorn. * 
2.— b . Heldin koningin Suriyothai op olifant. 
3 ,— b. Held Phraya Phichaidaphak met twee zwaarden. 

1-11-70. Propaganda voor export Bara rubber. 
2,— b. Rubber plantage. 

T O G O 
Augustus 7 0 . Herdenking geboorte Lenin (1870). 

30 en 50 F. Portret en Inschrift U N E S C O , getand en Xt on-
getand. 

8-8-70. Wereldtentoonstelling Osaka. 
20, 30 ,50 en 60 f. samenhangend gedrukt en als geheel een 
gezicht gevend op de Expo 7 0 met de Amerikaanse, 
Britse, Franse, Japanse en Russische paviljoens. 
150 f. Luchtpost. Blok met Mitsubishipaviljoen. 

TSAAD 

5-8-70 . Vliegtuig DG 8 63 „Foi t Lamy" . 
30 f. Straalvliegtuig en stationsgebouw vliegveld. 

28-8-70 . Reprodukties schilderijen van Iba N'Diaye. 
250 f. Vrouw met bloemen. 
250 f. Vrouw op de markt . 

T U R K S E N CAICOS EILANDEN 
4-8 -70 . Nieuwe uitgiftedatum van de in het augustus

nummer gemelde serie Britse Rode Kruis. 

U M M AL QIWAIN 

15-4-70. Herdenking geboortedag van Napoleon 
(1770). 

O p d r u k : ,,Bicentenary Napoleon 1st" en portret Napo
leon op restant zegels Olympische spelen Tokio 1964, 
nieuwe waarden : 50 dh, 1,—, 1,50, 2, 3, 4 en 5 r. Getand, 
ongetand en blokken. 

14-8-70. Wereldtentoonstelling Osaka. 
5 d. en 1,25 r. Embleem Expo 1970. 
10 en 20 d. Japans paviljoen. 

U R U G U A Y 
Verbeterde opgave 4 p . Steltkluut (in plaats van kluit). 
18-6-70. Landhuis van generaal Artigas. 

15 p . Gezicht op het huis in Sauce, provincie Canelones. 
26-6-70 . Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

32 p. Gebouw van de V.N. , gevormd uit de letter , ,U .N ." 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 
26-8-70 . Strijdsters voor vrouwenkiesrecht. 

6 c. blauw. Antieke open auto met spandoek en moderne 
vrouw bedient stemmachine. 

12-9-70. Driehonderd jaar South Garolina. 
zwart, roodbruin en geel. Verschillende gebouwen, 
bloemen, tabak, katoen, vlaggen en ingrediënten, 
die betrekking hebben op geschiedenis. 

19-9-70. Reuzen bergbeelden bij Atlanta. 
6 c. grijs. Rober t E. Lee, Jefferson Davis en Stonewall 

Jackson te paard, als relief in graniet uitgehouwen. 

VIETNAM ( N O O R D - ) 
15-7-70. Verschillende vruchten. 

12, 12, 20 en 50 xu., 1,— d. Verschillende meloenen en 
komkommers. 

VIRGIN EILANDEN 
16-11-70. Piraten uit zeventiende en achttiende eeuw. 

Vi c. Mary Read. 30 c. Edward Teach. 
10 c. George Lowther. 60 c. Henry Morgan. 

XX Y E M E N (REPUBLIEK) 
Augustus 7 0 . Nieuw gebouw internationale postunie 

in Geneve:transport van post door de eeuwen heen. 
'/3 b . Postkoets met paarden. 

1 % b . Stoomlocomotief. 
1 '72 b- Antieke postauto. 
2 b . Een van eerste postvliegtuigen. 
31/2 b- Zeppelin. 
4 Yz b . Straalvliegtuig. 
6 b. Communicatiesatelliet . 
Alle zegels met maquet te van nieuw gebouw. 
Blokje met vignet waarop embleem U.P .U. en gebouw. 

Augustus '70. Postzegeltentoonstelling Philympia in 
Londen 1970. 

Ï4 b. Griekse ruines en Griekse Olympische zegel, Yvert 
145. 

^2 b. Stadion en Franse zegel, Yvert 186. 
y^ b. Vrijheidsbeeld en Amerikaanse Olympische zegel, 

Yvert 315. 
1 b. Tower in Londen en Engelse Olympische zegel, 

Yvert 244. 
3 b . Beeld van wolf met stichters van Rome en I ta l iaan

se Olympische zegel, Yvert 820. 
4 b. Ruïne en zegel Yemen, Olympische winterspelen 

1968 in Grenoble, ijshockey. 
Augustus 7 0 . Olympische spelen in München 1972: 

bouwwerken in München. 
1 b. Gebouw van de Glyptothek. 
1 V4 b . Wittelsbachfontein. 
2 "2 b. Maximil ianeum, parlementsgebouw. 
3 b. Nationaal theater. 
31/2 b. Propylaea op Koningsplein. 
8 b. Kasteel Nimfenburg. 

10 b. Stadhuis. 
Blokje met deze zegels en vignet met Holbrauhaus . 

Olympische spelen München 1972: schilderijen uit 
Pinakotheek. 

Yi b. Sebastiaan, door Hans Holbein de Oudere (1465-
1524). 

Yi h. Hertog Philips, door B. Grien (1484-1545). 
VJ b. Jonge man, door A. Durer (1471-1528). 

1 Y2 b . Portret O. Krei, door A. Durer. 
2 b. Suzanna in het bad , door A. Altdorfer (1480-1538). 
4 b . Portret C. Fugger, door C. Amberger (1500-1561). 
7 b. Portret C. Schuch, door W. Leibl (1844-1900). 
Blokje met deze zegels en vignet. 

Olympische spelen München : culturele manifestaties in 
Nationaal theater en Cuvillies theater. 

Y2 b. Deel uit Agrippina van G. F. Handel . 
1 '/4 b. Richard Wagner : Tris tan en Isolde. 
ly^ b. Othel lo van Verdi . 
2 14 b. Lulu van A. Berg. 
41/2 b. Prometheus van C. OrfT. 
5 b. De meesterzangers van R. Wagner . 
6 b. Het huwelijk van Figaro, door W. A. Mozart . 
Ook blokje met zegels en twee vignetten: nationaal theater 
en wapens van s tad; alles met Olympische ringen. 

YEMEN (ZUID-) 
2-7-70 . Serie klederdrachten. 

10, 15, 20 en 50 f. Verschillende kostuums, gedragen door 
vrouwen of mannen . 

ZUID-AFRIKA 
24-8-70 . Honderdvijftig jaar bijbelgenootschap. 

2 V2 c. Glas-in-lood raam met zaaiende man. 
12y2 c. Gestileerd opengeslagen boek met daarboven 

„Biblia". 

ZUIDWEST-AFRIKA 
24-8-70 . Honderd vijftig jaar bijbelgenootschap. 

2'/2 en 12'/2 c. Afbeeldingen geheel gelijk aan die van 
Zuid-Afrika. 
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Geheim 
philatelistisch 

dossier 
Wij hebben de inzendingen 
voor de 148ste veiling -
de derde in ons jubileums
jaar - juist gesorteerd en 
onderzocht. Er kwam geen 
eind aan onze verrassing. 
En bij onze vakkennis wil 
dat wat zeggen I 

Onder het zegel van 
diepste geheimhouding 
willen wij u verraden: zulk 
materiaal heeft aanspraak 
op absolute luxeclassifi
catie I Dit wordt zeker een 
van onze meest interes
sante veilingen. Een veiling, 
die U zich in geen geval 
mag laten ontgaan. 

Hans Grobe 
D-3 Hannover 
Theaterstraße 7 

ERUBE 

Maakt U zich nu al vrij 
voor de dagen van 
26 t /m 30 October a.s. 
Voor U als postzegel lief
hebber kunnen het de 
gedenkwaardigste dagen 
van het hele jaar worden. 

Uw 
Hans en Jürgen Grobe 



Eidg. Volkszählung 
Recensement federal' 
de la pc^xjlation 
Censimento federate 
della popdazione 

Verkrijgbaar bij: 

WERTZEICHENVERKAUFSSTELLE PTT 
CH3000 BERN/Schweiz 

ZWITSERLAND 
Gelegenheidszegels 
Herfst 1970 

CIJFERZEGELS 1970 

Datum van uitgifte 
17 September 1970 

lynrwmwm ■ ■ ■ ■ w ^ 

overigens, 
waarom zoudt u niet toch eens de catalogus van de 
regelmatige veilingen in Hamburg van Schätzle 
aanvragen? 

WoifgangSchätzleAuktionen 
D2 Hamburg 36, Hohe Bleichen 13, telefoon 0411/345678 

POSTFRIS BELGIË MOEILIJKE SERIES 
No. Yvert  postfris  vrijblijvend 
f500,— 3% kort 
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,— 

ng. 

519/26 
728/36 
737/42 
743/7 
751/55 
756/60 
773/80 
781/4 
787/91 
792/7 
798/806 
807/10 
814/22 
827/31 
834/40 
842/44 
860/62 
863/67 
868/75 

Ook niet vermelde zegels 

L. De Houwer 
Fruithoflaan 13 

28,— 
10,50 
27,— 
22,50 
45,— 
23,— 
62,— 
15,50 
38,50 

150,— 
11,— 
7,— 

40,— 
5 0 , 
31,— 
22,50 
42,50 
60,— 
32,— 

boven f" 100,—franco huis 

876/78 32,50 
880/91 200,— 
892/97 65,— 
898/99 102,— 
900/07 43,— 
912/17 30,— 
918/23 43.— 
930/37 36,50 
938/40 28,— 
943/45 51,— 
946/51 160,— 
955/60 21,— 
973/78 18,— 
979/85 31,50 
987/89 15,— 
998/004 23.50 
1013/18 9,— 
1031 20,— 
1032/6 25,— 

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 

in voorraad  prijs op aanvraag. 

, 2600 BERCHEM, 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 

OVERZEE 
Meer dan 98 % van de postfrisse series en blokken, uit de jaren 
1920 tot en met 1970, gecatalogiseerd in deel III van de Yvert & 
Telliercatalogus kunnen uit voorraad geleverd worden volgens 
uw mancolijst. 

FRANK WARNER 
„One of the most complete stocks of the world  In the world' 

441 LEXINGTON AVE., 
NEW YORK, N.Y. 10017 USA 

Verzameling van 25 verschillende gelegenheidszegels van GrootBrit
tannië, regionale en speciale uitgaven, waaronder de nieuwe 2/6 en 5/
Koningin Elizabeth II hogere waarden, Concorde, schepen, schilderijen, 
enz. 
Deze worden geheel gratis toegezonden aan iedereen die onze „Bo
nanza"pakketten op zicht vraagt. Deze bevatten 1000 plaatjeszegels 
van de gehele wereld waar u uit kunt kopen tegen 4 cent per stuk of 
30 stuks voor f 1,—. 
THE STAMP CLUB (Dept. P/H 63)  Eastrington  Goole  England 



DUITSE 
DEMOKRATISCHE 
REPUBLIEK 

Postzegels van de Duitse Demokratische Republiek zijn gezocht en geliefd 
door hun interessante voorstellingen en hun geperfectioneerde drukwijze. 
Postfris, gestempeld of op FDC, plaatjeszegels, massawaar 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 BUCH-EXPORT UND-IMPORT GMBH 
DDR 7 0 1 LEIPZIG, LENINSTRASSE 16 

POSTZEGEL VEKZAMELAAllS 
Vul de roupoii 
in vtjor 
resfelniatifi^ ^ 
nic^ 
over 
Nieuw 
Zeeland 

Alle informaties ovei 
postzegels zijn welkom 

Prompte service verzekerd 
N.Z. Postkantoot 

uitfi^aven 



Vraag uw postzegelhandelaar de laatste uitgaven van 

HET PHILATELISTISCH BUREAU VAN DE CROWN AGENTS 

ST. KITTS, NEVIS, ANGUILLA 

Kunstfestival 1970 - Datum van uitgifte: 1 augustus 

MAURITIUS 

Port Louis, oud en nieuw - Datum van uitgifte: 17 augustus 

MALAWI 

Motten van Malawi - Datum van uitgifte: 30 september 

MALTA 
Aanvullingswaarden 5 en 10 d 
voor de definitieve uitgave 
Datum van uitgifte: 15 augustus Bezoekt 

de stand van de 
Crown Agents op 
PHILYMPIA '70 



CORINPHILA 
54ste grote veiling in Zürich, 
van 2 6 tot 31 oktober 1970. 
Verkaveld zijn: — belangrijke nalatenschappen 

— omvangrijke objecten, rechtstreeks van verzamelaars afkomstig 

Speciaal goed vertegenwoordigd: Oud-Duitsland en Koloniën 
Europa en Overzee 
Zwitserland en Luchtpost 

Uw voordeel als koper: keuze uit meer dan 9000 kavels in alle prijsklassen 
aankoop van klassieke zeldzaamheden waaronder ook grotere 
eenheden en brieven — evenals gezochte series en 
landenverzamelingen 
tegen prijzen die door de kopers bepaald worden, daar wij 
nimmer inzendingen met een opbrengstlimiet accepteren 

Wij bieden aan: zakelijke en serieuze beschrijving evenals attractieve 
taxatieprijzen 
vijf jaar garantie voor de echtheid voor alle verkocht wordende 
zegels 
luxe-catalogus met meer dan 120 pagina's foto's (gedeeltelijk 
zestienkleurendruk) gratis aan serieuze reflectanten 

CORINPHILA 
8023 ZORICH (SCHWEIZ) 
TEL (051) 238081 - BAHNHOFSTRASSE 102 



OOSTENRIJK, van 1918 af 
in complete jaargangen. 

1 Bestellingen van f 100 — af worden franco 
1 vend onder voorbehoud van vergissingen 
1 levering in gedeelten 

Jaargang 1918 ongebr 
Jaargang 1919 ongebr 
Jaargang 1920 ongebr 

1 Jaargang 1921 ongebr 
Jaargang 1922 ongebr 

1 Jaargang 1923 ongebr 
Jaargang 1924 ongebr 

1 Jaargang 1925 ongebr 
I Jaargang 1926 ongebr 
1 Jaargang 1928 ongebr 
1 Jaargang 1929 ongebr 

Jaargang 1930 ongebr 
Jaargang 1931 ongebr 
Jaargang 1932 ongebr 
Jaargang 1933 ongebr 
Jaargang 1934 ongebr 
Jaargang 1935 ongebr 

1 Jaargang 1936 ongebr 
1 Jaargang 1937 ongebr 
1 Jaargang 1945 ongebr 
1 Jaargang 1946 ongebr 
1 Jaargang 1947 ongebr 
1 Jaargang 1948 ongebr 
1 Jaargang 1949 ongebr 
1 Jaargang 1950 ongebr 

Jaargang 1951 ongebr 
Jaargang 1952 ongebr 
Jaargang 1953 ongebr 
Jaargang 1954 ongebr 
Jaargang 1955 ongebr 
Jaargang 1956 ongebr 
Jaargang 1957 ongebr 
Jaargang 1958 ongebr 
Jaargang 1959 ongebr 
Jaargang 1960 ongebr 
Jaargang 1961 ongebr 
Jaargang 1962 ongebr 
Jaargang 1963 ongebr 
Jaargang 1964 ongebr 

1 Jaargang 1965 ongebr 
Jaargang 1966 ongebr 
Jaargang 1967 ongebr 

1 Jaargang 1968 ongebr 
Jaargang 1969 ongebr 

IS mogelijk Bij 
f 2,90, gebr 
f 16,30 gebr 
f 16 50, gebr 
f 8,50, gebr 
f 55,50, gebr 
f 3 0 ,  , gebr 
f 3 2 ,  , gebr 
f185  , gebr 
f 10,20 qebr 
f 27,50, gebr 
f 149,50, gebr 
f 7 9 ,  , gebr 
f 3 7 0 ,  , gebr 
f 4 4 0 ,  , gebr 
f 1 0 7 0 ,  * . geb 
f 9 5 0 ,  , gebr 
f 2 1 5 ,  , gebr 
f 1 2 5 ,  , gebr 
f 4 0 ,  , gebr 
f371.50, qebr 
f 49,50, gebr 
f 54,50, gebr 
f245,50, qebr 
f 1 3 5 ,  , qebr 
f 1 2 7 ,  , qebr 
f 8 5 ,  , qebr 
f 119,50, qebr 
f 3 0 0 ,  , gebr 
f 7 5 ,  , gebr 
f 5 9 ,  , gebr 
f 25,50, qebr 
f 39,70, qebr 
f 42,20, qebr 
f 9,50, qebr 
f 10,40, qebr 
f 11,70, gebr / 
f 19,90, gebr 
f 11,90, gebr 
f 13,50, qebr 
f 27,30, qebr 
f 13,50, gebr 
f 13,50, gebr 
f 18 90, qebr 
f 21,50, gebr / 

IMPORT EN EXPORT van pos 
benodigdheden, kunstvoorwerp 

Adres RINGSMUTH, Postfacl 

uitgevoerd Aanbieding vri jbl i j 1 
en prijswijzigingen Betaling en 1 

contante of vooruitbetaling 2% korting 1 
f 2,70 
' 17,20 
■ 16 50 
f 9,
f 3 9 , 
f 29,50 
' 3 0 , 
M 2 2 , 
' 6 , 
^ 2 6 , 
■ 9,90 
f 7 5 , 
■341,
M 69,50 
 f 9 3 0 , 
^939,
f212,50 
M21,50 
f 36 50 
' 3 8 7 , 
' 5 5 , 
f 26,50 
f 8 5 , 
n 19,50 
f 9 6 , 
f 69.50 
' 67,50 
^215, 
' 26,50 
f 21,50 
' 11,90 
f 17,20 
' 1 3 , 
' 5,30 
' 5,50 
' 9,30 

10,70 
880 

12 50 
25,50 
11,50 
11,50 

' 18 
21,50 

tzegels 
en en 

1 154, 

•(zonder WIPAblok) 

Atle verdere uitgaven van 1 
111970 af op nominaalbasis 1 
tegen 20 cent per Oostenr 1 
Scfi i l l ing 

Bij abonnementbestelling 
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 " , Automaatzeqels qedrukt 1 
in rollen en qedrukt in vellen, 1 
biJ jaarganq 1965 herdruk 1 
, ,WIPAblok" en bij jaarqang 1 
1968 herdruk ,.IFAblok' 
mbeqrepen. 1969 herdruk blok 1 
, ,Opera" en bij laargang 1957 1 
Ml nr 1038 geel, grijs en 1 
wit papier ( 1 0 ,  Sch) 

, munten en verzamelaars
antiquiteiten. 

A1100 Wien, Oostenrijk 

WIJ BIEDEN U: 
1 Nieuwtjes Engelse Kolomen 
2. Behandeling mancolijsten Engelse Kolomen 
3 Zichtzending Verenigd Europa, zeer uitvoerige boekjes 
4 Rondzending voor de kleinere verenigingen, waarbij Ned. O R. 

JENKA  POSTBUS 75  NAALDWIJK 

BRANDKASTEN 
voor uw debiteurenadministratie, postzegels en alle onvervang
bare stukken. 
KAPTINO heeft meer dan 500 nieuwe en gebruikte brandkasten 
en Inbouwklulzen voor u staan. Nieuwe brandveilige kasten 
ƒ268,80, ƒ420,— enz. Zware LIPS pantserbrandkasten met en 
zonder cijfercombinatie, tegen voordelige prijzen. U hebt bij ons 
ook de gelegenheid om uw te grote of te kleine brandkast in te 
ruilen 

TEL- en SCHRIJFMACHINES 
keuze uit 3000 machines. Nieuwe VICTOR TELMACHINES met 
telstrook ƒ 224,—. Nieuwe Amerikaanse elektr. telmachines met 
verm. en telstrook van ƒ425,— NU ƒ325,—. El. wmkelkassa's 
met dagtotaal ƒ929,—. Nieuwe schrijfmachines met 24, 32, 45, 
60 en 70 cm wagenbreedte, alle schriftsoorten van GIGANT tot 
micro. Nieuwe stalen schrijfbureaus uit voorraad, met 3, 5 of 6 
laden van ƒ 168,— af. 
Komt u ook eens kijken? Alle dagen geopend. U koopt bij ons 
prettig en 

BIJ KAPTINO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 32 69 66 - Ook reparatie 
Den Haag, l^an van N.O. Indië 12, telefoon 83 94 46 

m i ^ 

VEILINGEN 
DOOR VAKMENSEN 
VOOR KENNERS 
GEORGANISEERD 

De komende veiling, waarvoor reeds prachtige 
objecten met verzamelingen Zwitserland, 
alle Duitse gebieden en van de meest gezochte 
Europa-landen aanwezig zijn, 
vindt einde november plaats. 

Op 3 oktober 1970 
sluit de inzendtermijn 

Onze veiiingprovisie bedraagt bij toewijzingen 
tot Zw.Fr. 500,— 10% en daarboven slechts 5%. 

Desgewenst zenden wij u onze brochure: 
,,Besser verkaufen durch METROPOL-Auktionen' 

HEBT U CONTANTEN NODIG? 
Wij verlenen u bij goede inzendingen een voorschot 
tegen ongewoon lage rente of 

kopen Uw zeldzaamheden, 
gespecialiseerde of algemene 
verzamelingen ä contant 

METROPOL 
Briefmarkenhandels- und Auktions AG 
Pfirsichstr. 10 
CH 8042 ZÜRICH 
Tel. 28 77 70 



1 VERKOOP POSTZEGELS 
De inspecteur der domeinen ZuidHolland te 'sGravenhage, Jan Willem Fhsolaan 3 
telefoon (070) 51 28 41, zal op woensdag 28 oktober 1970, des v.m. 11.00 uur, in het 

inschrijving, in 134 kavels, verkopen: 

Een grote partij gebruikte binnen en buitenlandse postzegels, 
alsmede een partij gebruikte strafportzegels 

^<._3 rSii^^T^^TT^ n ^ . 
^'■ c~~^^^*'^Kr:^'^r^^^ 

BEZICHTIGING: 

postbus 1565, 
openbaar bij 

uitsluitend woensdag 21 en donderdag 22 oktober 1970 van 9.00 tot 16.00 uur in de kantine van de 
Werkplaatsen van de Nederlandse Vereniging Sociale Zorg voor Mindervaliden, Zusterstraat 168 

te 'sGravenhage. 

Kavellijst en voorwaarden gratis verkrijgbaar bij voornoemde inspecteur en tijdens 
in de kantine Zusterstraat 168. 

de kijkdagen 

SCHILDERIJEN en 
KERSTZEGEL 
ALBUM 
„EUROPA" 

Vraagt u eens om inlichtingen bij uw postzegelhan
delaar, of door 50 cent aan geldige postzegels te 
zenden aan: 

IMPORTEUR T. P. VERBURG 
Paul Krugerstraat 78  Nijmegen  Tel. (08800) 75844 
Nu ook verkrijgbaar bij postzegelhandel: 
D. H. Stam, Roelof Hartstraat 11, Amsterdam 
Fa. Lansdaal, Vrouwensteeg 3, Leiden 

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 20 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL
LECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot; er wordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

Treed tegen een tarief van 5 % ook op als commissionair bij 
verkoop van uw collectie, ook wanneer u toch liever wilt 
laten veilen. Ik zorg dan voor juiste uitkaveling. 

GOEDE OPBRENGSTEN 

op onze 68e veiling van 15 augustus jl. wederom goede 
opbrengsten. 
Veiling 69 wordt gehouden circa eind september. Uw 
Inzending zien wij gaarne spoedig tegemoet. Veiling
kosten slechts 10%. Vlotte afrekening. Voor belangrijke 
partijen komen wij persoonlijk en verstrekken desge
wenst voorschot. Advies en veilingcatalogi gratis. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Diepenbrockweg 174  Dordrecht  Telefoon (01850) 4 07 33 

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

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

Nederland en O.G. Gebruikt vrijwel alles aanwezig, ook luchtpost Curapao en 
Suriname Alle weldadigheidsuitgiften voorradig 
WestEuropa: o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vati
caan. Zweden, IJsland enz enz Prijzen in het algemeen 50 cent per Yvert
franc, Ie pi 10% minder 
OostEuropa: grote voorraad, vooral Rusland en Hongarije (veel ongetand) 
in het algemeen 40 cent per Yvertfranc, behalve nieuwe uitgiften. 
Eng. Kol.: 14 winkelboeken vol , hoofdzakelijk penode George VI en Elisabeth 
Azië: alle landen, veel Japan, Yemen enz. enz. 
ZuidAmerlka: grote stock van alle landen 
Israël: grote stock, in het algemeen 5 0 % Benco, ook Ie dagenv. 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken), RUIMTEVAART, POSTZ. 
op POSTZ., SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES, VER. EUROPA. 
GÉÉN NIEUWTJES 

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 
geval binnen 14 dagen behandeld. Donderdags gesloten. 



VISIT PHILYMPIA 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

ONZE WINKEL IS VAN 1 7 t/m 26 SEPTEMBER GESLOTEN 

Als enige Nederlandse postzegelfirma hebben wij een stand 
op de grote internationale tentoonstelling Philympia ^ 

Wanneer u deze grootste tentoonstelling welke ooit werd gehouden, 
gaat bezoeken, vergeet dan niet onze stand. Ook daar zullen wij u gaarne 
met onze uitgebreide stock van de gehele wereld van dienst zijn. 

Postzegelhandel R. F. G. Sturms 

LONDON'S INTERNATIONAL STAMP 
EXHIBITION 
THE WORLD'S RAREST STAMPS 
STAMPS FROM THE QUEEN'S 
PRICELESS COLLECTION 
HISTORIC TREASURES FROM THE 
POST OFFICE 
EXHIBITION BY WORLD'S 
LEADING COLLECTORS 
STAMPS TO SEE - STAMPS TO BUY 
Empire Hall, Olympia 
September 18th-26th 1970 
10.30-8.00 pm 
Adults 6 S - Children 3 S 

AMSTERDAM (C.) - N.Z. VOORBURGWAL 371 - TELEFOON (020) 23 60 12 



AANBIEDING NEDERLAND EN O.G. (POSTFRIS Z. PL.) 
Nederland: 61 B en C ƒ165,—; 134-35 ƒ30,50; 141-43 ƒ9,75; 
166-68 ƒ7,25; 199-02 ƒ12,75; 203-07 ƒ24,—; 208-11 ƒ11,50; 
220-23 ƒ16,25; 225-28 ƒ31,—; 232-35 ƒ22,25; 238-39 ƒ43,50; 
240-43 ƒ32,—; 244-47 ƒ67,50; 248-51 ƒ34,50; 256 ƒ10,—; 261-
64 ƒ32—; 269 ƒ6,—; 270-73 ƒ31,25; 279-83 ƒ20,—; 283-86 
ƒ23,50;' 287-88 ƒ7,75; 289-92 ƒ22,—; 293-95 ƒ7,—; 296-99 
ƒ12 25- 300-04 ƒ9,—; 305-309 ƒ11,25; 310-12 ƒ3,75; 313-17 
ƒ7,50;'318-22 ƒ15,—; 323-24 ƒ5,50; 325-26 ƒ6,—; 327-31 
ƒ8 50- 346-49 ƒ160,—; 350-55 ƒ16,50; 356 A-D ƒ17,75; 392-96 
ƒ 225- 402-03 ƒ4,75; 402-43 B ƒ52,50; 428-42 ƒ4,25; 449-53 
ƒ1'80- 454-59 ƒ1.80; 462 ƒ6,50; 469-73 ƒ1,60; 490-94 ƒ2,95; 
495-99 ƒ2,15; 500-03 ƒ3,50; 508-12 ƒ2,20; 513-17 ƒ5,—; 538-41 
ƒ4 75; 542-43 ƒ2,25; 544-48 ƒ5,25; 550-55 ƒ12,25; 556-60 
ƒ24 50- 561-62 ƒ2,40; 563-67 ƒ9,50; 568-72 ƒ9,50; 573-77 
ƒ7 25- 578-81 ƒ9,50; 583-87 ƒ9,75; 588-91 ƒ2,85; 592-95 ƒ 29,50; 
596-00 ƒ6,—; 602-06 ƒ 10,25; 607-11 ƒ6,75; 612-16 ƒ9,—; 641-45 
ƒ10,75; 649-53 ƒ5,25; 655-59 ƒ5,75; 661-65 ƒ5,40; 666-70 ƒ6,25; 
671-75 ƒ16,—; 676-80 ƒ4,50; 681-82 ƒ18,25; 683-87 ƒ4,—; van 
688 tot 926 70% catalogus per serie; Amphilex blokken ƒ 53,50. 
Boekjes: 56 ƒ5,50; 57 ƒ1,85; 58 ƒ1,50; 59 ƒ1,95. Rolt. 82-85 
ƒ22,—; 86-89 ƒ22,—; 94-97 ƒ34,—; 98-101 ƒ31,50; ook paren; 
Lp. 6-8 ƒ 34,—. Port 27-28 ƒ 72,50. 
Nw.-Guinea: 1-9 ƒ14,—; 22-24 ƒ45,50; 30-37 ƒ11,—; 38-40 
ƒ4,25; 49-52 ƒ5,—; van 54 tot 81 65% catalogus. 
Curapao: 158-163 ƒ3,25; 164-67 ƒ2,50; 182-84 ƒ2,25; 200-05 
f 9,25. 
Ned. Antillen: 206-08 ƒ10,75; 209-10 ƒ6,50; 211-17 ƒ2,60; 234-38 
ƒ25,50; 239-43 ƒ18,—; 248-52 ƒ17,—; 253-54 ƒ2,20; 255-56 
ƒ5,85; van 257 tot 415 65% catalogus. Lp. 4-16 ƒ29,—; 17 
ƒ22,—; 41-44 ƒ37,50; 69-82 ƒ11,75. 
Suriname: 130-36 ƒ16,50; 183-86 ƒ10,25; 187-89 ƒ4,—; 190-93 
ƒ9,50; 195-96 ƒ21,—; 202-05 ƒ37,—; 206-09 ƒ5,70; 214-19 
ƒ13,25; 220-28 ƒ10,50; 247-48 -I- Lp. ƒ10,50; 276-77 ƒ8,—; 
278-79 ƒ8,50; 285-94 ƒ25,50; 295-96 ƒ7,50; 308 ƒ21,—; 309-11 
ƒ34,50; 312-17 ƒ18,75; 317-20 ƒ6,75; 321-22 ƒ6,75; 326-29 
ƒ4,25; 231-34 ƒ21,50; 335 ƒ3,50; 336-39 ƒ5,75; van 340 tot 515 
65% catalogus. Lp, 1-7 ƒ11,—; 15-19 ƒ4,95; 23 ƒ4,50;24-26 
ƒ 36,75; 27-28 ƒ 5,25; 33-34 ƒ 3,25. 
G. Sevenhuysen, Provenierssingel 16, Rotterdam. Tel. (010) 
28 55 18. Giro 33 53 72. Zichtzendingen Ned. en O.G. postfris. 

7 November 
Volgt onze 19e vell ing . . . 
Ook u kan inzenden-aankopen in deze vei l ing. 
Lage Inzendkosten en vlotte afrekening. 
Voorts deskundige verkaveling voor optimale opbrengsten, 
en gerichte aanbiedingen voor de kopers . . . 

Wij zijn geen grote veiling, 
echter wel een goede . . . 

Gegadigden voor verkoop, resp. aankoop in onze veil ingen 
van hun col lecties of betere zegels 
staan wiJ gaarne bij met advies en voorl icht ing . . . 
Al onze veil ingen worden gehouden in hotel , ,Deters", 
Beursstraat 15, Hengelo. 
ONZE CATALOGI GRATIS TE VERKRIJGEN 

Postzegelveiling „Twenthia" 
Postbus 177 - Almelo - Telefoon (05490) 1 6417 
Lid I.B.V., N.V.P.H. en A.P.H.V. 

POSTERIS ALBUMS Ook verkrijgbaar bij 
handelaar ter plaatse 

Aantal bladen 
33 
22 
22 
4 
3 

20 

Prijs 
27,90 
19,40 
19,85 

3,70 
2,70 

19,15 

POSTFRISSE V O O R D R U K A L B U M S „ N E D E R L A N D " 
Bestelnr. inhoud 
108 Nederland 1852-1944 
109 Nederland 1945-1960 
110 Nederland vanaf 1961 
110 ZD Nederland samenhangende zegels 
110 ABC Nederland Amphilex vellen 
173-176 Ned. Ant. - Suriname 1965-1968 

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 Bordeaux rood-808 tabak-809 beschuit-805 donkerblauw-806 groen 21,50 
Bijpuiande cassette voor het opbergen van de ringband 704 en 704 PL 7,90 
BiipMiinde cassette voor het opbergen van de ringband 805, 806, 807, 808, 809 8,80 
Van de m«este Europa-landen SAFE albums voorradig. Vraag onze gratis SAFE folder. 
Hec batCelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen. Levering 
franco. 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak - Rotterdam-1 - Tel. (010) 14 35 80 - Giro 661478 

Uitknippen en bewaren 11 i 

Nu geld verdienen . . . 
Wij kopen beleggingspartijen en betere verzamelingen van: 
Nederland en O.G. België Frankrijk 
Israël Engeland Oostenrijk 
Duitsland Ierland Vaticaan 
Zwitserland IJsland Ver. Europa 
Blanco Ie dag N.O.G. vóór 1963 

postzegelhandei C. A. BREDERO 
ZADELSTRAAT 14 - UTRECHT (BIJ DE DOM) 

De zaak voor de verw/ende verzamelaar 
Woensdags gesloten 

KERST- en SCHILDERIJEN-ZEGELS 
„EUROPA" 

in abonnement levert: 
POSTZEGELHANDEL T. P. VERBURG 

Paui Krugerstraat 78 - Nijmegen - Tel. (08800) 75844 

UITVOERIGE KWALITEITSZICHTZENDINGEN 
afgestemd op uw verzamelgebied, worden gaarne vrijblijvend 
voor u verzorgd vanuit 
„DE BOERDERIJ" - POSTBUS 48 - RODEN - LIEVEREN 61 
Een brief of kaart aan Antwoordnr. 2 - RODEN met opgave 
naam, adres en verzamelgebied is voldoende. 

GOEDKOOPSTE PRIJSLIJST PER 1 en per 10. 
Dit is een greep uit onze uitgebreide prijslijsten Nederland en Overzee resp. Indo
nesia welke op aanvraag gratis worden toegezonden. 

No. 
Neder land 
269° 
356 a/d 
379/91 
405/21 
449/53 
454/S9 
550/55 
556/60 
592/95 
655/59 
747/51 
757/58 
771/73 
7/4/76 
791 
807/10 
811 
812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
835 
836/38 
839 
840/41 
842/46 
847/48 
849/53 
854 
859/63 
868/69 
875 
886/88 

1 X 

0,85 
18,— 
2,10 
0,75 
1,75 
1,75 

1 3 , -
23,50 
30,— 

6,— 
5,25 
0,40 
1.15 
2,10 
1,20 
0,60 
0,15 
1,10 
0,40 
0,70 
0,20 
0,35 
0,15 
0,15 
0,65 
0,95 
0,65 
1,40 
0,40 
1,65 
5,— 
1.80 
0,65 
2,40 
6,— 

10 X 

7,70 
165,— 

17,50 
6,50 

15,— 
15,— 

115,— 
220,— 
260,— 
—,— 47,— 
3,50 

10.50 
1 8 , -
11 ,— 
5,50 
1,30 

10,— 
3,50 
6.— 
1,50 
3,25 
1,30 
1,30 
5,50 
8,50 
5,50 

12,50 
3,75 

15,— 
45,— 
16,50 
5,50 

21,50 
55,— 

No. 
Boekjes 
56/57 

Luch tpo i t 
4/5 
9° 
11 
11b 
14 

Cour . 
9/15° 

Nw-Guinea 
1/21 
30/37 
78/81 

Curasao + 
121/25 
158/63 
164/67 
182/84 
248/52 
255/56 
354° 
355/57 
355/57° 
364/67 
370° 
371° 

Sur iname 
206/09 
245/46 
284 
324° 

1 X 

6,— 

0,40 
0,35 
0,10 
0.18 
0,35 

30,— 

60,— 
11 ,— 

1 . — 

10 X 

50,— 

3.70 
—,— 0,90 

1,35 
3.— 

—,— 

—,— —,— 9,— 

N e d . A n t . 
1,20 
3,— 
2,45 
2,10 

16,50 
5,50 
0,65 
1.35 
1.60 
2.50 
0,70 
0,70 

5,— 
0,85 
0,35 
0,90 

—,— 24,— 
22.50 
17,50 
—,— 48,50 

5,50 
12,— 
14,— 
21,— 
—,— —,— 
45,— 

7,50 
3,— 
7,50 

No. 
330° 
340/44° 
349/53° 
386/87 
386/87" 
410/13 
410/13° 
419° 
424° 
425/26° 
427/30° 
438 
438» 
447/48° 
467° 
468/69° 

Indonesia 
647/50 
651/60 
661/62 
663/65 
666/67 
668/71 
672/74 
675/76 
613/14° 
617/19° 
626° 
630/31° 
632/35° 
636/41° 
647/50° 
Upu 
Tourisme + 

blok '70 
Produktiva 

1 X 
0,20 

1 1 , — 
8,50 
1,10 
1.45 
2 , -
2,75 
0,90 
0,80 
0,85 
3,25 
1,75 
2,50 
1 , — 
1,75 
1,20 

2,— 
4,— 
0,95 
2,— 
3,50 
0,95 
1.20 
0,55 
1 , — 
1,10 
0,60 
1,10 
0,80 
1,30 
2,25 
1 , — 

3,50 
0,70 

10 X 
—,— —,— —,— 10,— 
12,— 
17,50 
26,— 
7,25 
6,25 
7,50 

27,50 
15,— 
22,— 
9,— 

16,— 
11 ,— 

18,— 
36,— 
8,50 

17,50 
30,— 
8,50 

1 1 . — 
4,50 

—,— —,— —,— —,— —,— —,— —,— 9,— 

30,— 
6,— 

Nummering volgens catalogus 1971. Alles is postfris zonder plakker, alleen indien " 
vermeld dan is het echt gestempeld. Nogmaals wijzen wij u erop dat dit slechts een 
greep is uit onze prijslijst welke wij u gaarne gratis toezenden. 
Wij leveren uitsluitend tegen vooruitbetaling. Voor porto- en administratiekosten 
dient f 1,60 extra worden overgemaakt. 

VERZENDHUIS DE GRAAFF 
POSTGIRO 1851486 — POSTBUS 3379 — AMSTERDAM 
TELEFOON (020) 228665, uitsluitend na 19.00 uur (op de dag zlin wij voor u op in
koop uit). 



POSTZEGELVEILING 
R. POSTEMA 
SINGEL 276 - AMSTERDAM - TEL. 249749 

( / 

247e VEILING 
Deze wordt gehouden op 8, 9 en 10 oktober a.s. 
Ook deze veiling wordt uitermate belangrijk. 
Wederom mochten wij diverse nalatenschappen 
ontvangen en tevens de postzegelcollecties en 
filatelistische lectuur (welke zeer interessant is) 
uit de boedel van de heer Looyen te 's-Hertogenbosch 
(door bemiddeling van de curator). 

Catalogus op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

Inzendingen kunnen dagelijks plaats vinden. 



KENNERS 
LeutMlurm 
Albums 

Leuchtturm Seruca-Falzlos-Albums (met Hawid-stroken) 
Nederland vanaf 1852 tot heden 

vanaf 1945 tot heden 
Israël met TAB compleet 
Vatlcaan met kerkelijke Staat compleet 
Europa-Unie vanaf 1956 tot heden 
Verenigde-Naties vanaf 1951 tot heden 
België vanaf 1849 tot 1944 

vanaf 1945 tot 1959 
vanaf 1960 tot heden 

Frankrijk vanaf 1849 tot 1944 
vanaf 1945 tot heden 

Spanje vanaf 1850 tot 1939 
vanaf 1936 tot 1950 
vanaf 1950 tot h^4en 

nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 

312 SF 
0312 SF 
787 TABSF 
313 SF 
371 SF 
552 SF 
314 1 SF 
314 II SF 
314 III SF 
315 SF 

0315 SF 
E - 308 1 SF 
0308 II SF 
0308 III SF 

o.a.: 
ƒ133,50 
f 92,50 
ƒ134,50 
ƒ 92,50 
ƒ 76,— 
ƒ 55,— 
ƒ131,— 
ƒ 98,— 
ƒ 96,— 
ƒ 96,— 
ƒ126,50 
ƒ130,— 
ƒ 68,50 
ƒ112,50 

ALLEEN BLADINHOUDEN 
Ned. Antillen vanaf 1949 tot heden 
Suriname vanaf 1945 tot heden 

nr. 
nr. 

12 NA SF 
12 SU SF 

ƒ 24,50 
ƒ 4 3 , -

VERKRIJGBAAR BIJ UW HANDELAAR 

Importeur Postzegelgroothandel 

W F. HEIMAN 
Parnassusweg 24 huls 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 

«? 
FALZ 
LOS 

ALBUA 

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; reep. 
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 

BRANDKASTEN. 
INMETSELKLUISJES 
BRANDVRIJE ARCHIEFKASTEN 
voor bedrijf en woning 
ALTIJD EEN GROTE COLLECTIE VAN BEKENDE MERKEN IN 
VOORRAAD, TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

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

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen. 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

MOZES KNAP EN ZOON 
R O T T E R D A M A M S T E R D A M 
Tel. (010) 12 43 71 Tel. (020) 23 94 36 
HOEK VAN KNAP Singel 279 
Schiedamsevest 91-97 Spuistraat 244 



1^ ■■'-
DAG 
VAN DE 
POSTZEGEL 

Filatelistenbeurs, te houden op zaterdag 10 oktober 
van 10-18 uur en op zondag 11 oktober van 10-17 
uur, in een der bovenzalen van Krasnapolsky, Dam 
te Amsterdam. 
Vele handelaren zijn met een stand aanwezig. 
De toegang is vrij. 

VERBOND VAN POSTZEGELHANDELAREN 
IN NEDERLAND 
Postbus 3296 - Amsterdam - Telefoon 23 77 67 

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 ƒ 5 0 , - ) . 
Tevens te koop gevraagd complete series Nederland, alléén in engros-
hdeveelheden 

2e Walstraat 17 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

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

U.S.A. 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

Ook uw manco-lijst is weil<om. 

„U.K.A."-STAMPS 

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, startbneven en andere covers tegen wel zeer aantrekkelijke 
prijzen en voorwaarden. 
W. M. HOEKSTRA - LANGESTRAAT 71 - WINSCHOTEN 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

WÊ 
SAFE FALZ-LOS-ALBUM. Goed en goedkoop Vraagt onze 
maandelijkse aanbieding met nieuwe SAFE prijslijst, blad
monster en Amphilex-souvenir. Nieuwe uitgiften tegen dag
prijzen 
LUDEKER - LEEUWENSTRAAT 2A - HILVERSUM 

U i t heel het land V R A A G T M E N weer om FDC's aan te vullen. Seizoenbegin. 
Zendt u óók eens een proef beste II ing. FDC's West-Europa, grote voorr. ouderen, 
uitsluitend goede kwal. Uitgebr. Cirk. grat is . . . tegen antwoord porto. 
T . Har teve ld ' t FDC Service. (NVPH-IFSDA) Blondeelstraat 36. Rotterdam-U. 
Tel. (O 10) 20 40 70. Giro 50 74 07. 

RONDZENDINGEN 
Beperkt voorradig: reeds gelopen rondzendboekjes voor de 
kleinere vereniging, club, personeelsvereniging e.d. Ook kleine 
aantallen nieuwe boekjes. 

POSTBUS 75 - NAALDWIJK 

POSTZEGEL/MUNTENBOUTIQUE „ARIADNE" 
Rozenboomsteeg 10, Amsterdam, telefoon 23 36 94 (bij Spul/ 
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 

DER SAMMLER-DIENST het Duitse filatelistische tijdschrift 
Abonnementsprijs: ƒ25,80 per jaar 
(half jaar f 13.40), proefnr gratisl 
Advertenties: prijzen op aanvraag 
Woordadvertenties: opschrift-
vloerden 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 4068 

• verschijnt eens per 14 dagen 
• gemiddeld 132 pag per nummer 
• nieuvirtjes met fotopagina's op 

kunstdrukpapier 

MAX. KAARTEN - GEL. STEMPELS 
Max. krt . Hartzegels: f 3 , — 
Gel. St.: N 70, 100 jaar Ballonpost. 

Gron. en Leidens ontzet. Studieweek. 
JFIP, Transplantatie, ILA, Herfsttoot '70: f 1,25 p.st. 
Nieuwtjesdienst, Rondzendingen. 

POST EN ZEGEL 
H. Broertjesstraat 24» Den Helder. 

020 - 63000 
Is het nummer waarop u mij 's maandags, 's woensdags en 

's zaterdags kunt bereiken In mijn nieuwe zaak, 
of op deze dagen mij persoonlijk bezoeken 

Postzegelhandel A. W. COUWENBERGH 
Jonge Roelensteeg 14 (naast Telegraafgebouw) - Amsterdam 

B.g g (020) 94 02 63 - Giro 37 20 32 - Bank H B U. N V 

EERSTEOAG BRIEVEN N E D E R L A N D E N OVERZEE 
Gratis! Bij bestellingen vanaf f 50 .— E 4 N.N.G. Cat f 5 . -

1 Met * gemerkt ook blanko in voorraad vanaf 15% hoger in 
Nederland 
E 1 375,— 

2 155,— 
3 91.95 
* 72,— 
5 58,95 
6* 61,50 
7« 32,— 
8« «,95 
9» 38,50 
10» 21,50 

ltep> 29,95 
11» 28,50 
12» 10,50 
13» 31.95 
U » 17.50 

De echtheid van 
Nieuwere F.D.C. 

15» 
16» 
17« 
18* 
19* 
20* 
21« 
22* 
23* 
2«* 
25* 
26* 
27 ' 
28* 
29* 
30» 

alle Ie 
sNed . 

Franko f 50.—. Gratis ui 
A. P O H U M A N 

22.95 
27.95 
20,95 
u,— 19,50 
U , — 
12,50 

9,50 
15,95 
16.95 
21,— 
9.25 

20,50 
8,50 
7,95 
5,25 

31» 
32» 
33« 
3*» 
35» 
36* 
38» 
39» 
40* 
* 1 * 

N . N . 
E 1« 

2» 
3« 
«• 5* 

kwaliteit F.D.C.' 
65% Sur. 
tgebreide 

6.25 
*.»5 
7.75 
6.95 
1.*0 
5.75 
7.25 
1,»5 
1.95 
3.95 

Suinea 
25.95 
S.9S 
*.25 
2.95 
4,25 

s wordt 
Ant. 60% 

- Cado! 
pnis. 

Antillan 
E 1» 

2» 
4* 
5» 
6« 
7 
8 
9» 
10* 
11« 
12* 
13» 
14» 
15» 
16« 

onvoorw 

priisliist blanko F.D.Cs. 
- Weesperstraat 11. Muiden. Tel 

17,50 
25.— 

2.25 
5.95 

11.95 
6.25 
7.50 
1.»5 

12,95 
2.25 
3.75 
5.50 
3,75 
1,95 
8,50 

Suriname 1 
E 1 

2 
3» 
4« 
5» 
6 
7* 
8* 
9* 
10 
1 1 * 
13» 
14» 
15* 
16« 

62,50 
62.50 
85.— 
22.— 
75,— 
75,— 
«,— 30,— 
17,50 
19.— 
2.75 

15.95 
1.95 
3.95 

13,95 
aardeliik gegarandeerd. 1 

02942-1707. 



W. van SPLUNTER 
KOOPT ALTIJD 

VERZAMELINGEN 
BELEGGINGSPOSTEN 
ENGROS-PARTIJEN 
NALATENSCHAPPEN ENZ. ENZ. 

TEGEN KONTANTE BETALING 
* * * 

Thans dringend gevraagd POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
N E D E R L A N D 
van no. 56 t/m 292 in komplete series voor 65% van de catatoguspnis 

N E D E R L A N D 

332/49 
356/73 

GId 
100,— 

27,— 
402/03B 
518/37 

G M 
32,— 

250,— 
474/89 
538/41 

GId 
17,50 
2,80 

Komplete series tussen No. 542 en 682 gevraagd tegen ca. 40-50% van de catalogusprijs en van No. 683 t/m 751 voor ca. 40%. 
Uw aanbiedingen zie ik gaarne tegemoet. 

BONDSREPUBLIEK D U I T S L A N D BONDSREPUBLIEK D U I T S L A N D 

Yvert 
1/2 
39/40 
49 
59/62 

BERLIJN 

Yvert 
28/46 
73 

BELGIË 

Yvert 
737/42 
777/80 
795/97 
868/75 
912/17 

GId 
22,50 
10,50 
1,30 

18,— 

GId 
110,— 

9.— 

GId 
12,50 
13,— 
39,— 
16,— 
15,— 

Yvert 
3/6 
41 
50 
62a/72b 

Yvert 
47/50 
74/76 

Yvert 
743/47 
781/84 
814/22 
876/78 
918/23 

GId 
30,— 

4,50 
4,— 

50,— 

GId 
36,— 

7,— 

GId 
10,— 

7,50 
19,— 
15,— 
2 1 , — 

Yvert 
7/8 
42/45 
51 
76/79 

Yvert 
51/53 
77/86 
125/35a 

Yvert 
751/55 
785 
834/40 
880/91 
930/37 
973/78 

GId 
27,— 
24,— 
5,50 

15,— 

GId 
80,— 
19,— 
10,— 

GId 
2 0 , -
10,— 
15,— 

110,— 
1 8 , -
9,— 

Yvert 
9/24 
46 
52 
81/84 

Yvert 
54/56 
87/91 
B l o k l 

Yvert 
756/60 
786 
842/44 
892/97 
938/40 
979/85 

GId 
240,— 

7,50 
9,— 
6.75 

GId 
72,— 
14,— 

175,— 

GId 
1 1 , — 
4,25 

10,— 
32,50 
1 3 , -
16,— 

Yvert 
36 
47 
53/56 
98/1« 

Yvert 
66/67 
92/95 

Yvert 
761/72 
787/91 
860/62 
898/99 
943/45 
1032/36 

GId 
2,70 
2,— 

15,— 
10,— 

GId 
7,— 

12,— 

GId 
15,— 
19,— 
19,— 
52,— 
25,— 
11 ,— 

Yver t 
37 
48 
57/58 
B l o k l 

Yvert 
68/72 
96/97 

Yvert 
773/76 
792/94 
863/67 
900/07 
946/51 

GId 
4,— 
5,— 
9,— 
5,50 

BERLIJN 

GId 
25,— 
7,50 

BELGIË 

GId 
16,— 
35,— 
30,— 
22,50 
80,— 

België koop rk ook met een nette eerste plakker voor 60% van bovengenoemde prijzen. A.u.b. geen andere series zenden. 

Inzending van genoemde series l<an geschieden zonder voorafgaande 
Icennisgeving. Overname van grote posten in uw woonplaats mogelijk. 

DISCRETIE VERZEKERD 

QUADENOORD 5 ROTTERDAM - 26 Tel. 010 - 32 05 85 (liefst 's-avonds) 

Te koop gevraagd voor buitenlandse beleggingsmaatschappij 

Verzamelingen postzegels 
Engros - Doublettenposten 

Betaling contant. Voor grote objecten bezoek aan huis. Geen taxatiekosten. 

Y. de Troje 
Breukelerveense Meentje 2, Nieuw Loosdrecht, post Tienhoven 
Telefoon (02158) 1044 



KLEINE ANNONCES 
De redac t ie k a n geen v e r a n t w o o r -
deUlkheid n e m e n voor de bonaf idl -
te i t der onde r s t aande adressen 

Prijs de r annonces f 0,85 pe r m m 
exclusief 4 »/o BTW 

A A N G E B O D E N 

Billok g e p r j s d e z ich tzendingen 
NOR gebr als ongebr , USA, Zwit 
se r land België, Frankr i jk , Dui ts 
land vóór als n a 1945, Scandinav ië , 
incl I Js land en F in land Vraag t 
proefzending Zichtzendingen N 
Overdu in Bosst raat 5, Soest 

P rach t ige , vrijwel volledige ver 
zamel ing FrankrUk in twee luxe 
b a n d e n cat w a a r d e 35 000 francs 
voor j 7000,— Tel (070) 83 35 86 

Par t i cu l i e r verkoopt per zegel zyn 
nagenoeg compl geb ru ik t e ve rza -
m e l i n g F r a n k r ü k a ƒ 0,45 p Yv fr 
1970 Verde r ongebr met 1ste p lak
ker n r s 148 155, 182, 183/186, 246, 
251, 252 253, 255, 256, 258 II , 259, 259 
IV 262 269 274, 275, 302, 307, 308 
320 329 343, 344, 348/351, 354/355, 380/ 
385 395, 429, 526/537, 553/564, 576/580, 
830/833, 841, 853/858, 867/872, 945/950 
L P 1 2, 8, 20, 24/27, 29, 30/33 e v a 
a f 0,45 per Yv fr 1970 Br ieven 
aan P K van Weel, van Leeuwen
s t r aa t 11, Voorburg Telef (070) 
B6 84 15 na 19 u u r 

HongarUe. Wij leveren u alle ze
gels luchtpost , b lokken, gebieden 
in p r ima kwal i te i t Ui tgebre ide 
prijslijst grat is Comple teer t nu u w 
(motief)verzameling Nieuwt jes 
abo mogelijk Opdrach ten aan 
I P S , Sassenhe ims t raa t 61, Am-
sterdam-17 Tel (020) 15 53 04 

Israel , postfr , fuU-tab, billijke 
prijzen Vraag prijslijst P Nieu
welink, Veenbess t raa t 768. Soest 

200 Ned., uitsl grootf k ind , 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 aa t 768, Soest Giro 438590 

Indones ische F.D.C., ook de n i e u w 
tjes Vraag prijslijst Tan, P r a a g -
plantsoen 101, Haar lem 

Wie wil mijn 25 j r oude su ike r -
zakjesverz . ove rnemen (4 a 5000 
s t ) F n m a , Cort v d L inden laan 
8, Groningen Tel (050) 3 03 87 

Par t i cu l i e r b iedt aan verzamel ing 
Engeland , waa ronde r zeer oude en 
Pondzegels Tegen 40"/« cat w a a r d e 
Telefoon (03430) 33 25 

Te koop aangeboden ve rzamel ing 
Neder l and (compleet) en overzeese 
gebiedsdelen (pa r t i cu l ) ca ta logus 
w a a r d e plm ƒ 7000,— A Sne th -
lage Koning inneweg 168, Ams te r 
d a m Tel (020) 72 00 51 

Aangeboden be te re Neder l andse 
series, pos t fns , billijke prijs C 
WiUemsen, Lou Jansenp le in 43-III, 
A m s t e r d a m - W , tel (020) 11 05 26 

Te koop Frankr i jk . Yver t 3A bl 
van 4 z g br randig 3B org g ben 
velr 12C org g br r and ig 17i 
mooi gest 40B org g br r and ig 
58C T B zacht gest P M Lama in , 
Papegaa i s t r aa t 44, Venlo Telef 
(04700) 1 58 95 

Te koop un ieke verzamel ing Ne
de r l and compleet (zonder R32 en 
T7) Complete verzamel ing Ver 
Europa , onges tempeld P R B e n 
der , G o m b e r t s t r a a t 81, Zwolle Tel 
(05200) 1 15 73 

2 versch per ballon v e r v o e r d e 
covers Baar le -Nassau 15 8 70 Toe
zending na on tvangs t ƒ 5,— op 
giro 1619561 t n v Brouwer , Pos t 
bus 36 26, A m s t e r d a m 

Proefzegelboekjes , j a a r b e u r s '63, 
tegen elk aannemel i jk bod Tel 
(03404) 1 63 63 

Verzamelaa r r u i m t doub le t t en op 
100 versch f 1,50 franco Giro nr 
25 6119 t n V A Verde lman , 2e 
S w e e l m c k s t r a a t 94, Den Haag 

Nog een kleine voor raad Neder 
land e n O G a 60«/ii g e b r u i k t 50'/» 
Ee r s t edagbr i even Nede r l and vanaf 
E37 a 60«/« Eers te v luch ten KLM 
vanaf ƒ 0,50 (Kuwait ) Oudere ze
gels van vele l anden 20 cent per 
Yver t franc P a k k e t t e n van 100 
zegels vol ve r rass ingen 100 USA 
ƒ 2,— 100 Enge land en ko lomen 
f 2,50 100 Oostenri jk ƒ 2,— 100 Z -
A m e r i k a ƒ 1,50 100 Europa ƒ O 50 
100 Neder l and e n O G ƒ 0,25 F r a n 
co toezending na on tvangs t van 
u w s to r t ing op giro 249147 Bestel
l ingen beneden ƒ 5,— j 0,25 voor 
por to Nikkeis , Have r schmid t s t r 
85, Den Haag 

Aangeboden p r a c h t ve rzamel ing 
Israel , zegels complee t en FDC's 
Verzamel ing overzee S u r , Cur 
en A n t ongeb ru ik t m e t be t e r e 
zegels Verder België, Lux onge
b r u i k t be te re ser ies Prijs billijk 
Br ieven onder n r PH-934 aan 
Boom-Ruygrok N V , Haa r l em 

Pun t - , k l e in rond- e a s t empels in 
mooie z ichtboekjes ook voor ge
v o r d e r d e n en v e r g e v o r d e r d e n Vrij
bl i jvend en billijk Tevens p recan -
cels U.S.A., u i tgebre id Drs A 
Willems, Wi lhe lmina laan 17, Huls t 
(Z ) Tel (01140) 24 96 

Ve rzame laa r r u i m t doub le t t en op 
a ƒ 0,03 per s tuk Alles door e lkaar , 
veel g roo t fo rmaa t Minimumaf-
n a m e ƒ 6,— Specia le a fs tempel in-
gen West -Dui t s land 10 s tuks ƒ 5,— 
Franco toezending na s tor t ing van 
h e t bed rag op mijn r eken ing bij de 
Alg B a n k N e d e r l a n d N V te Om
men Gi ronr B a n k 1238444 J Lu
cas J h r van N a h u y s s t r a a t 79, 
O m m e n 

Te koop 2e keus k l e m a l b u m s met 
k le ine schoonheidsfouten Blanco 
bl m e t ru i t o n d e r d r u k , kuns t l 
k l e m b a n d 25/28'/! cm P a k k e t a 
I kl b a n d m e t 100 bl f 12,50 Pak 
ke t b 1 kl band m e t 150 bl f 17 50 
P a k k e t c 1 kl band m e t 100 bl 
in echt leren band m e t gouds tem-
pel ƒ 35,— I n s t e e k b o e k e n : p a k k e t 
d 7 ins t boekjes 11 x 17 cm, 8 biz 
m e t 6 s t roken , in omslag geniet 
(nietje iets roestig) ƒ 4,25 P a k k e t 
e 2 ins teekb 21/30 cm 16 blz me t 
II s t roken f 9,50 Schroef band-
p a k k e t f 1 schroefb 20/26 cm met 
100 onbed r bl /■ 6 50 Stor t he t be
d rag op giro 66 33 23 of zend geld 
of postz aan G G ter Horst , Kou
werp le in 99  Utrech t Zolang de 
voor r s t r ek t Fil gefr toezending 

Canada hfdz onges t frs 610, idem 
gest frs 770, idem ongest blok, 
frs 535 C u r a ^ a o / S u r i n a m e ongest 
ƒ 1237, idem gest ƒ 523, idem on
gest blok ƒ 1091 Br ieven m e t bod 
onder n r PH-930 aan Boom-
Ruygrok N V , H a a r l e m 

Bui ten l . m u n t e n , al les door e lkaa r 
'/4 kg s lechts ƒ 17 50 f ranco thu is 
Tevens 5925 g e m e n g d e Belgische 
voora f s tempe l ingen ƒ 100,— Zolang 
de voor raad s t r ek t Giro 240655 H 
F ioran i Bors senburg 9, Amste l 
veen 

Te koop van pa r t i cu l i e r F rankr i jk 
n r 182****, n r 257a*** Po r t n r 24° 
Alle m e t cer t i f icaat Ned Bond 
Zegels 100"/o B Geur t ] es, E m m a -
s t r aa t 56, Venlo 

P l m 200 st I s rae l m t ab postfr 
a 150 Isr pond Tel (010) 27 92 08 

Henk Sap , Delft, heeft elk Neder 
lands n u m m e r m v o o r r a a d v a n no 
1 tot 900, port , b r a n d k a s t , FDC, 
e n z . zelfs z. p i . tegen de laagst 
mogel i jke prijs (Mancolijst m e t 25 
c postz word t b e h a n d e l d ) Daa r 
naas t worden e lke week vele goede 
collecties van N e d e r l a n d en O.G. 
los ui tgepri jsd tegen 50"/o zodat elk 
zegel in deze ve rzamel ingen voor 
half cata logus b innen u w bere ik 
ligt Ui ts lu i tend a fgehaa ld op 
woensdag- en za t e rdag . Ongeloof
l i jk ' K o m m a a r eens ki jken in 
mijn n i euwe winke l , B r e e s t r a a t 27 

Is raë l 1/63° m t ab , afzonderl i jk, 
20 et per Yv Fr Tel (020) 12 23 85 

Opru iming . Tegen besl is t redel i jke 
prijzen België, nagenoeg compleet , 
vanaf 1893 ongebr e n geb r m e t 
alle b lokken , po r t en , spoorweg en 
te legraaf Al lemagne , Eupen en 
Malmedij , Bah re in , Basu to land , 
Bechuana l and , Nrd Borneo , Br 
East Afrika, Ceylon nagenoeg 
compl , China C E F India , J o -
hore t /m 100 dol lar Kedah , Ke -
lan tan , Kuwai t , L a b u a n Levant , 
N e g n - S e m b i l a n , P e n a n g , Pe rak , 
Per i ls Se langor , S i e r r a -Leone en 
Tanzania Losse zegels, ser ies en 
mancol i js ten aan M J a a s m a , de 
Bird 13-5, L e e u w a r d e n Tel (05100) 
3 81 26 

G E V R A A G D 

H e n k Sap , Delft, v r a a g t t e koop 
zegels, b r i even ed Geen part i j te 
groot Direc t geld Vraagpr i j s ve r 
melden Telefoon 3 51 97 

De Rands t ad k o o p t al les, zie onze 
lun iadv (N B bij 2° 729 = 792) 
De Rands tad , P o s t b u s 73, Le iden 

Te koop gevraagd Untea zegels en 
blok I van Veren igde Nat ies Aan
biedingen aan A C Stu ivenga , 
Mere l s t r aa t 164, Le ide rdo rp 

Gevr Plaatjeszeg^els in vel len of 
veldelen gehele we re ld Aanbie 
dingen aan Pos tzege lhande l , , Jean-
ne t t e " , Biesbosch 191, Zwolle 

Be te re zegels van West -Dui t s land 
en Ber l in gev raagd J Vis, Dres -
se lhuyss t r aa t 19 B, R 'dam-4 Tel 
(010) 28 79 82 

Gevraagd oude zegels van Hon
garije voor he t u i t zoeken van k leu
ren t and ingen en w a t e r m e r k e n 
Ook in p a r t y e n P o s t s t u k k e n , brief 
en b r i e fkaa r t en m e t k inderzege ls 
van voor 1950 Aanb ied ingen m e t 
pr i jsopgave aan H Vaes, Berg laan 
5 Woensd rech t Wil ook ru i len 
tegen be t e r e zegels e n ser ies Ne
de r l and 

Gevraagd door v e r z a m e l a a r Ned. 
Dienst 9 t /m 15 onges t empe ld Br 
m e t pri jsopgaaf o n d e r n r PH-950 
aan Boom-Ruygrok N V , Haa r l em 

Zend mij 100 zegels in ruil voor 
100 a n d e r e J a c v a n Welsenis , Co-
lon ias t raa t 37b, Ro t t e rdam-6 

USA special is t v r a a g t g ro te re pa r -
t^)en zegels, l iefst oud voor he t 
u i t zoeken van k l e u r e n t y p e n etc 
Ook v o o r a f s t , R e v e n u e en enve 
loppen Sehr a a n b aan R L 
Schi lpzand, I r e n e l a a n 19, De Kaag 
(Dorp) 

Alle soor ten bunde l s , massawaa r , 
k i logoed door A. v d Heijden, 
Henge lo laan 1196, D e n Haag . Te l 
67 08 75 

Gevraagd zegels, b r i even k a a r t e n 
e d m e t s tempel Bodegraven of 
p u n t s t e m p e l 154 Aanbied ingen 
aan T E de Jong , Gravens t e in 37, 
Bodegraven 

Ru i lpa r tne r s gev raagd voor ruil 
van echt gelopen Ned zegels voor 
di to van S u r i n a m e en Ant i l len 
J M de Valk, v a n H e u k e l o m s t r 
246, Rot te rdam-14 

Zoek in ruil voor Ned postzegels 
n r 20 t / m 900, oude Ned. m u n t e n , 
in ve rzamel ing of per s tuk H F 
S p i e n n g s , L i m b u r g l a a n 25, Weer t 

Zu id -Afr ika v e r z a m e l a a r zoek t col
lect ies en zegels van Nata l , T r a n s 
vaal , Oranje-Vr i j s taa t en a n d e r e 
gebieden, t h a n s b e h o r e n d tot de 
repub l i ek Zuid-Afr ika Zegels u i t 
de Boerenoor logen S a m e n h a n g e n 
de zegels van Zuid-Af r ika en Zuid-
West Afrika van voor 1950 Zo m o 
gelijk ook op b r i e f s tuk C Wester 
te rp , Lanem 85, Har l ingen Tel 
(05178) 28 18 

S t u u r mij 100 zegels en u kr i jg t 
hetzelfde aan ta l t e r u g Mevr A 
v d Kant , Dr K u y p e r s t r a a t 16, 
Tiel 

Expor t . MJet spoed g e v r a a g d g r o 
tere part i j postfr isse ser ies N e d e r 
land tot 1960 Vlotte d i sc re te af
wikke l ing A a n b m e t prijs e tc 
aan pos tbus 320, D o r d r e c h t of tel 
(01850) 4 07 33 

Oude a n s i c h t k a a r t e n Ned v 1940 
J V d Berge , N ieuws t r 66 Apel 
doorn Tel 1 62 81 of 3 10 43 

P o s t s t u k k e n : ru i l /koop p o s t w a a r -
d e s t u k k e n (Ganzsachen) geh w e 
reld, FDC's en voorf i la te l ie West -
Buropa M a x i m u m k a a r t e n Dr s 
Th J a n s e n , van Forees tweg 145 
Delft 

Te koop gevr verz . Ned , Z w i t -
serl. , Vat icaan , I s rae l , ook g e s t e m 
pelde ser ies van Ned van voor 
1940 D. B r a n d t , Henge lo laan 1033, 
Den Haag Tel (070) 36 29 28 

Ruil . Voor versch Enge land en 
kol (zonder India) geef ik zelfde 
aan ta l versch N e d e r l a n d Belg 
Frankr i jk en zo mogeli jk a n d e r e 
l anden (geen Oos t -Europa) Alles 
ges tempeld , m a x 500 B e e t s m a 
Snel l ius laan 18, Hi lve r sum 

S t u u r mij 100 of 200 ve r sch i l l ende 
en u on tvang t zelfde aan ta l t e r u g 
Tevens gevraagd oude a n s i c h t k a a r 
ten v a n N e d e r l a n d P J de P e n 
ning, Zuid A c h t e r w e g 2 S o m m e l s -
dijk 

Zoek p recance l s A m e r i k a in rui l 
voor ande re , e v ook ru i len t egen 
zegels a n d e r e gebieden, liefst e n 
kele v o o r k e u r l anden opgeven 
Zoek ook zegels Aus t ra l i ë L H 
Smeets , Ve ldovens t r aa t 5 M a a s 
b r a c h t (L ) 

C o n c e n t r a t i e k a m p p o s t g e v r a a g d , 
zowel b r i even als enve loppen v a n 
en n a a r c o n c e n t r a t i e k a m p e n O m 
schri jving en prijs aan E n k V a n -
derpol l , Pos tbus 10 te Ve ldhoven 

Wie he lp t De Pos tzege lvr iend? De 
„St ich t ing De Pos tzege lv r iend , 
die al vijftien j a a r bes taa t zo rg t 
er voor da t rond 325 z ieke of in 
val ide pos tzege lve rzamelaa r s e l k e 
m a a n d een brief on tvangen m e t 
een aan ta l postzegels voor h u n 
ve rzamel ing De S t ich t ing heef t 
ten doel deze getroffen v e r z a m e 
laars een a a n g e n a m e t i jdsbes te 
ding te verschaf fen door hen in 
s t aa t te s tel len h u n hobby te b l i j 
ven beoefenen Bezoeken en b r i e 
ven v a n m e d e w e r k e r s ve r s t ev igen 
de persoonl i jke band m e t de S t i ch 
t ing Het l i dmaa t schap voor z ieken 
en inval iden is koste loos D e 
St icht ing v e r k r g g t de b e n o d i g d e 
ge ldmidde len en postzegels doo r 
bi jzondere act ies , dona t ies en gif
ten Alle soor ten postzegels zijn 
we lkom C o r r e s p o n d e n t i e - a d r e s 
me ju f f rouw B Crans , P l aggeweg 
1, He t Dorp, A r n h e m 

DIVERSEN 

Open ru i ldag . Postz ver Het J a a g 
pad o rgan i see r t op 26 sept v a n 
10 to t 18 u u r een open ru i ldag te 
K o u d e k e r k a d Rijn, Veren ig ings 
gebouw, H o g e w a a r d 3, t o e g a n g s 
prijs ƒ 1,— 

Verzamel t u V N . en/of V.E.?? 
Ja ' ' Word t d a n l id v a n d e gespec 
Verenig ing op di t gebied Sec re t a 
r iaat- C Spoe lman , I n s s t r a a t 18 
R i d d e r k e r k Tel (01804) 47 55 

BUITENLAND 

Verzamelaa r zoekt N e d e r l a n d s e 
zegels m e t r u g n u m m e r s a fkomst ig 
van rol len, enke l of in s t r ips Ve r 
de r ech t gelopen s t adspos t enve lop -
pen H Ftoonhof, Pos tbox 1065, 
Tehe ran , I r an 



Modem Rbodesië. Oude en nieuwe 
uitgaven. Losse zegels, series, 
blokken met plaat- en etslngnum-
mers. Ook eerstedagbr. Schrijf 
aan: The Stamp Ambassador, P.O. 
Box A 136, Avondale, Salisbury, 
Rhodesia. 
Kartonnen doos met circa 10.0«0 
onafgeweekte zegels van overzee, 
onuitgezocht, rembours, D.M. 20,—. 
H. Schmidt, D 4816 Sennestadt, 
Tannenweg 19a. Duitse Bondsrepu
bliek. 
HongarUe en Roemenië, naar man-
colijst ƒ 0,30 ä ƒ 0,40 per Yvert frs. 
L. V. Halasz, 1010 Wien, Kohlmarkt 
4/8A. Postgiro 114199. 
U.S.A. - betere zegels naar manco-
lijst, gemengde samenstellingen, 
pakketten, kilowaar (gelegenheids-
zegels, precancels. Zip's enz.), zeer 
goedkoop. Schrijf ons waarvoor u 
als verzamelaar interesse hebt, in 
het Engels of Duits. Zabijaka, Box 
14163, Washington D.C. 20044, U.S.A. 

De sluitingsdatum 

voor het 

oktob emummer 

is gesteld op: 

23 september 1970 

Alternatieve P.T.T. der Oranje 
Ie serie Oprichtingsproclamatic 
2e «erie Gemeenteraad A'dam 

serie 1 X 
1.50 
1,20 

10 X 
13,50 
1 1 , — 

STADSPOSTEN N E D E R L A N D , t o t begin leptember: 
Plaats 
Almelo 
Amsterdam 1 
Amsterdam II 
Amsterdam III 
Apeldoorn 1 
Apeldoorn II 
Appingedam 
Beverwijk 1 
Beverwijk II 

zegel 

Beverwijk II Blok 
Beverwijk III 
Beverwijk IV Opdruk 
De Bilt/Bilthoven 
Delfzijl 
Den Helder 1 
Den Helder II 
Dordrecht 
Enschede 
Groningen 1 
Groningen II 
Haarlem II 
Haarlem III Hessling 
Hengelo 
Harlingen 
Leeuwarden 1 
Leeuwarden II 
Leeuwarden III 
Utrecht 1 
Utrecht II 
Utrecht III 
Utrecht IV 
Zeist 

3 
i 
4 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
6 
1 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
5 
6 
4 

1 De volgende series zijn minchian 
Amstelveen 
Diemen 
Haarlem 1 
Rotterdam 1 
Rotterdam II 
Rotterdam III 
Complete set 

1 Special« aanbiadingan: 
Amsterdam: 
Apeldoorn: 
Beverwijk; 
Dordrecht: 

Den Helder 1 + 
Leeuwarden 1: 
Den Helder II + 
Leeuwarden I I : 
Leeuwarden 1: 

Den Helder 1: 
Centrum post 
Den Helder: 
Leeuwarden Ml: 

Enschede; 
Utrecht; 
Utrecht I I I ; 

Rotterdam III; 
Oranje Vrijstaat 

Albumbladen; 

echt gelopen, 
brieven f 1,50 
brieven f 1 , — 
brieven r i .50. 
f2,50. 

3 
3 
3 
3 
3 
5 

t serie 1 X 
0,80 
2,50 
1,75 
3,75 
0,85 
1,20 
0.80 
0.90 
0,80 
1.75 
0.85 
0,50 
1.40 
o.ao 
1 , — 
0.80 
1,25 
0,80 
1,50 
1.50 
1.50 
1 . — 
0.85 
0,80 
1,50 
0,80 
1,50 
1,50 

11.50 
2.75 
4.— 
1.40 

liet echt: 
1.40 
1,40 
1.40 
1,50 
1,40 
2.50 

52.— 

brieven f1,50 pe 
ongetande serie 

10 X 
7,25 

22.50 
16.— 
35.— 

7.50 
1 1 , — 
7.25 
8,— 
7.25 

16.— 
7,50 
4.50 

1 3 . -
7.25 
9.— 
7.25 

11.50 
7,25 

1 4 . -
14,— 
14.— 

9.— 
7,50 
7,25 

13,50 
7,25 

13,50 
13,50 

100,— 
25,— 
37,50 
13,— 

1 3 , -
13,— 
13,— 
13.50 
13,— 
23.— 

stuk. 
f3.50, F.D.C. 

Blok II in speciaal mapje f3,75 

Vrijstaat 
F.D.C. 1 X 

2,— 
1.60 

F.D.C. 1 X 
1.25 
3.— 
2.25 
4,25 
1.65 
1,90 
1.25 
1,75 
1.65 
2.25 
1,65 
1.30 
1.85 
1,25 
1.35 
1.25 
1,60 
1.25 
1.80 
1,80 
1.80 
1.40 
1.25 
1,25 
2,— 
1,25 
1,80 
2,— 

15,— 
3,25 
4,50 
1,85 

1.75 
1,75 
1,75 
1,80 
1.75 
3.— 

68,— 

f4,75. 

10 X 
18,— 
14,50 

10 X 
11,50 
27,50 
2 1 , -
39,50 
15,50 
17,50 
11,50 
16,50 
15,50 
21 ,— 
15,50 
12,— 
17,— 
11,50 
12,— 
11,50 
14.50 
11,50 
17,— 
17,— 
17,— 
13,— 
11,50 
11,50 
1 8 , -
11,50 
17,— 
18,— 

135,— 
30,— 
42,— 
17,— 

16,50 
16,50 
16,50 
17,— 
16,50 
27,50 

ongetande serie f4,50, F.D.C, f 8 , — , maximumkaart 1 

1e druk compleet vel getand f 25.—. ongetand f 700,—. 

compleet vet getand f30 ,—, on 
(tanding 16:16) I t 
f 5 0 , - . 
ongetand f150,— 

serie f6,—. F.D.C 

druk getan 

per serie. 

f »,50. 

getand f65 ,— 
li f 2.50, F.D.C, f 3,50, ongetand 

ongetand f4,50. kleuren verkeerd om f 9,50,de 15 cent van boven f 
ongetand f4,50, b 
brieven f 1,25 
brieven f 1,50 

•ieven (serie 
ongetand f8,50. 

,11 en III) f 1,25. 

opdruk 10 cent met handtekening f 3,—, kleuren verkeerd om 1 
f 2 5 , - . 
ongetand f 5 , -
brieven f 1 , — 
f 12.50. 
15 bladen 

- . d ï 15 cent van 
ongetand f 6 , — , 

boven ongetand f5,50. 
ongetand zon der waarde 

f4.50 + 1 , — porto 
aanvulling 10 bladen f 3 , h 1 , — porto 
Totaal + 1 titelblad (f 0,30) f7,80 + 1 , — porto 

Be langr i jk : Cliünten die de oudere stadsposten 
enige vertraging door de grote vraag, de nieuwe 
worden automatisch opgestuurc 
Lever ingtvoorwaarden:Bi j voorui 
portokosten f2. —. 

al besteld hadden hoeven 
series niet a 

betaling: portokosten f 1 , — 

Inschrift 

ondanks 
lart te bestellen, die 1 

- : of onder rembours 1 

Postzegel handel ROB KÖRPER 
J. M. Kamparatraat 2S — Anniterdam — T e l . 1208S0 — G i r o 1339426 

NIEUWE CATALOGI 1971 
NVPH Spec. cat. Nederland/O.R. ƒ4,50. Yvert deel 1 Frankrijk 
ƒ6,—; deel 2 Europa ƒ20,50; deel 3 Overzee ƒ23,—. Michel 
Duitsland ƒ6,—; Duitsland Speciaal ƒ27,50; Europa ƒ29,25, 
Borek met munten Argentinië-Braz.-Chili ƒ9,—; Australië/N.
Zeeland ƒ4,60; België/Lux. ƒ2,75; Canada ƒ3,—; China ƒ4,60; 
Duitsl. comp!, ƒ4,60; Duitsl. v.a. 1945 ƒ2,20; Griekenl. ƒ2,75; 
Groot-Brit. ƒ3,—; Israël ƒ2,50; Italië/San Mar./Vat. ƒ4,60; Japan 
ƒ3,75; Hongarije ƒ3,75; Joegosl. ƒ3,75; Oostenrijk ƒ2,75; Polen 
ƒ3,75; Rusland ƒ6,—; Scandinavië ƒ4,60; Spanje-Portugal 
ƒ4,60; USA/UNO ƒ3,—; Tsjechosl. ƒ3,75; Vaticaan ƒ 1 , — ; Ver. 
Europa ƒ2,50; Zuid-Afr. ƒ3,—; Zwitserl./Üecht. ƒ2,75. Zonne
bloem 1971 Indonesië ƒ2,75; Engeland ƒ2,75; Ver. Europa ƒ2,75 
UNO ƒ2,50; Nederl. ƒ2,50. Stanley Gibbons British Commonw 
ƒ21,—; Elisabethan (Eng. en kol.) ƒ15,—; Queen Vict, ƒ24,— 
King Edw. Vll/King George VI ƒ24,—; Queen Elis. ƒ16,— 
Motlef-catalogi bloemen ƒ 8,—; dieren ƒ 8,—; sport ƒ 9,50 
schilderijen ?. Facit Scandinavië ƒ14,75; Afa Scand. ƒ7,75. 
Zumstein. Album-suppl. voor Davo, Erka, Ka-Be, Lindner, Safe, 
Schaubek, Holland (Importa). 20.000 dubbele zegels overzichte
lijk naar land en/of cat. opbergen? Postzegeldoos ,,systeem 
Meinhardt", natuur mahoniehout formaat 30 x 20 x 10 cm, 5 vak
ken incl. 300 perg.-zakjes 53 x 78 mm ƒ22,15. Kant-en-klare 
prijsetiketten voor postzegels 2 x 2 cm per 100 ƒ 1,—; per 1000 
ƒ8,—. Vraag prijslijst. Giro 1253414. Opdrachten boven ƒ50,— 
15% korting, boven ƒ30,— 10% korting, beneden ƒ20,— + 
f 0,75 verzendkosten. Telefoon (070) 83 36 83. 

P. W. MEINHARDT - VLASKAMP 200 - DEN HAAG 

ZWOLSE POSTZEGELHANDEL 
Voor uw nieuwe cat. Yvert, Michel, Gibbons enz. J. Lister Eliza-
bet cat. voor 450 + port. Rodehaanstraat 14 - Tel. 1 76 56 

W.H.I. — RUIL- EN HOBBYBEURS 
zaterdag 26 September 1970, 
Geopend van 10.00-17 GO uur 

,de Skene", GORREDIJK (Fr) 

DAG VAN DE 
POSTZEGEL 
AMSTERDAM 

georganiseerd door de gezamenlijke 
Amsterdamse verenigingen en de 
studiegroep Frankrijk op 

10 en 11 oktober 1970 
Tentoonstelling van 300 kaders -
films - gelegenheid tot ruilen -
handelarenstands - informatie 

Toegang en catalogus 
GRATIS 

ledere bezoeker tenminste één prijs 

HOTEL CASA 400 
JAMES WATTSTRAAT 75 AMSTERDAM 

Zie de bijzonderheden op pagina 379 van het julinummer van het 
Maandblad, 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
G R A T I S 

Verder kunnen i 
Nederland 

op aanvraag verkr i jgbaar onze pr i jscourant ,,OE 
POSTZEGELBODE" (nr. 1). H ie r in ta l van leuke 
aanbiedingen, waaronder een vol ledige l i jst van ze
gels en fdc's van 

S T A D S P O S T E N 

278° 
356/73° 
4 2 8 / « * ' 
500/03*» 
518/33'* 
556/60* • 
556/60° 
592/95° 
671/75'» 
752/56«* 

3,50 
57,50 
5.— 
't.— 

87,50 
26.50 
23.50 
«O,— 
17.50 
*.75 

IJ u aanbieden 
786/90° 3,75 
795/99° 2,25 
859/65**/° 2.50 
877/81** 2 75 
Lp 12/13* 

225.— 
D 9/15 35,— 
D 25/26° «.25 

206/09* 
220/28° 
340/4<* 
340/44° 
349/53° 
Lp 24/26** 

50,— 

5.75 
10.50 
16,— 
14.50 
10 — 

Suriname 
187/89* 4.75 

Curacao/ 
Ned. Ant. 
138/40** 3,25 
164/67**/° 2.75 

255/56*' 
330/32*« 
338/42*< 
347/50° 
364/67° 
L 4/16* 
L 1«/25** 

200,— 
Lp 45/52** 

3Q 
Lp 45/52° 

27,50 

6,— 
4,— 
4,— 
4 50 
4.25 

35.— 

Iets zeer speciaals van 

INDONESIË 
1962 24 waarden Aziatische spelen 
kompleet op 24 enveloppen, afge
stempeld gedurende de spelen van 
24/8 t/m 4/9 '62 Bovendien een sou-
venieralbum (zakformaat) v/aann de 
gehele serie per zegel per blad ge 
stempeld is Dit alles kompleet slechts 
17,50 

Speciale aanbieding voor liefhebbers 
(Beperkt voorradig) 
Vellen 1962 Dag Hammerskiold 
BI 376/77A** 9,75 
BI 376/77B** 9.75 
Carnet (geheel vel 376/77A) 20,— 
Vellen 1961 ruimtevaart 
BI Lp 33/34a** velrand doorgec 

75,— 
BI Lp 33/34** velrand ongetand 

50,— 
Carnet (geheel vel Lp 33/34a) 100,— 

Samenstellingen en 
kollekties leuk om een 
land te beginnen Fan 
tastisch ruilmateriaal en 
VEEL GOEDKOPER 

M O T I E V E N 
200 Bloemen 13,50 

300 Bloemen 24,50 
300 Dieren 14.75 
500 Dieren 27.50 
300 Ruimtevaart 27.50 
500 Ruimtevaart 69.50 
200 Schilderijen 22,50 
300 Schilderijen 37.50 
400 Schilderijen 62.50 

300 Sport 
500 Sport 

L A N D E N 
500 Nederland 
1000 Duitsland 
500 België 
500 Frankrijk 

14.75 
27,50 

57.50 
37.50 
22,50 
29.50 

•* = postfr z pi * = ongestempeld ° = gestempeld, nrs NVPH of Yverc 1970 
Levering zolang de voorraad strekt Min. order f l O . — Betaling binnen 8 dg 
Onder f 100.— f 1,25 biitellen voor porto en administratie 

POSTZEGELHANDEL J. G.J. van der KIND 
Papestraat 15 — 's-Gravenhage — Tel. 070-11 1911 — Giro 14300 
En laat ook uw devies zun ..ELKE POSTZEGELVRIND - KOPE Bij VAN DER 
KIND" 

^ ^ ^ ^ ^Fk 

KÄ-BE ALBUMS 
ZIJN DUURDER MAAR BETER! 

Pluspunten: 
1) Schroeven aan de binnenkant, dus géén bescha

digingen. 
2) Houtvrij GLAD papier waardoor o.a. ,,HAWID" 

beter plakt. 
3) Mogelijkheid om in één band meer landen te 

verzamelen. 
4) OHNE-FALZ ALBUMS zijn op linnen geplakt 

voor de vlakke ligging der bladen; grote gaten 
dus overbodig! 

Negatieve punten: 
De levertijden kunnen wel iets uitlopen van twee tot 
zes weken (door de grote vraag). 
Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u 
tijdig bij uw handelaar uw bestelling te plaatsen. 
Folders en inlichtingen bij U\N handelaar verkri jgbaar 

KA-BE IMPORTEUR „FIBO" 
PRINSESTRAAT 90A - DEN HAAG 

S C H E P E N OP ZEGELS EN BRIEVEN 
Scheepsstempels, maidentnps. FDC's. 
arctic en antarctic-research, enz enz 

SCANDINAVIË 
zegels en brieven 
als ook 

U.S.A., VER. NATIES 
Luchtpost, ruimtevaart, dieren en planten 

NEDERLAND & KOL. 
ENGELAND & KOL. 

Zegels en FDC's, porten op brief, 
interessante documenten censuur-post, 
boeken en catalogi o a uit de nalatenschap 
van de heer W Amons vice-consul van Zw/eden 

Diverse collecties meerdere malen (met goud 
en zilver) bekroond 

VEILING 
op zaterdag 26 september 1970 
in „Frascati", Amsterdam 
Kijkdagen: vrijdag 25 sept. van 10-22 uur en 
zaterdag 26 sept. van 9-12 uur 

HEKKER's POSTZEGELHANDEL 
POSTBUS 863 - HAARLEM 

1̂ 

GOEDKOPER K A N HET NIET , I N D O N E S I A 
want wi| geven zo n 40 compl postfr series gewoon cadeau! Ome nieuwe prijsl 
zijn thans gereed Meer dan 2000 versch aanb van Nederland Overz Geb . Indonesia, 
Motieven enz , enz U ontvang deze gratis op aanvrage bi| 

j . BIJLSMA 
Schtmmelpennincklaan 3, ZUTPHEN 

Tel 20 40 70(010) Giro 507407 

1 V R A A G T Z I C H T B O E K J E S 
1 Aantrekkeliike zichtzendingen van NOR gest als ongebr , USA Skandinavie, 
1 IJsland, Duitsland vóór als na 1945. Frankrifk België Zwitserland 

Werke l i j k b i l l i j ke prijzen' 
1 Vraagt proefzending per kaart aan (met referentie) bi| 

' Z ICHTZENDINGEN N. O V E R D U I N 
1 Nieuw adres- Bosstraat 5 Soest Giro 365725 

incl 1 



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

Makelaar-filatelistische expert: P. Westerheiden 

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

Ingevolge testamentaire beschikking zijn wij belast met de realisatie van 

EEN DER MEEST WAARDEVOLLE 
NEDERLANDSE WERELDVERZAMELINGEN 

Deze verzameling, in de loop van tientallen jaren door een deskundig en 
consciëntieus filatelist bijeengebracht, bevat de meest waardevolle zegels 
en series van vrijwel alle landen van Europa en Overzee, met name ook 
Engelse- en Franse Koloniën, in uitzonderlijke kwaliteit. 

Het eerste gedeelte van deze verzameling, beslaande het overgrote deel 
der ten verkoop komende kavels, is opgenomen in onze 

UITERST BELANGRIJKE NAJAARSVEILING 

die zal worden gehouden te Amsterdam van 13 t/m 17 OKTOBER A.S. 

Ook komen in deze veiling de zegels van NEDERLAND en O.R. (circa 
1000 kavels) onder de hamer, w.o. eveneens diverse der zeldzaamste 
nummers, een belangrijke afdeling puntstempels, enz., enz. 

EEN VAN DE ZELDZAME GELEGENHEDEN TER VERKRIJGING VAN DIE 
ZEGELS, WAARNAAR DE VERZAMELAAR JARENLANG ZOEKT 

ZATERDAG 17 OKTOBER 1970 is gereserveerd voor de verkoop van 
honderden belangrijke en interessante verzamelingen, landenrestanten, 
engrosposten, enz., enz., waaronder talrijke waardevolle kavels. 
De catalogus is in voorbereiding en wordt t.z.t. aan de ons bekende 
adressen gezonden. Voor serieuze filatelisten, die nog niet met ons In 
relatie mochten staan, wordt een beperkt aantal catalogi gereserveerd en 
op aanvraag verkrijgbaar gesteld. 

Voor een kleine willekeurige 
greep uit de vele waardevolle 

zegels verwijzen wij naar de 
hiernaast afgedrukte fotopagina 
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IMPORTA F.D.C. ALBUMS 

P.S. Populair 
formaat 12x23'/2cm, 
20 etuis voor 40 covers 
Prijs inclusief etuis 
f4.90 
Losse etuis, per stuk f 0,15 

P.S. I 
formaat 16 x 25'/2 cm, 
15 etuis voor 30 covers 
Prijs inclusief etuis 
f5,90 
Losse etuis, per stuk f 0,30 

Uw eerstedags-enveloppen, 
waarvoor u zoveel 
moeite hebt gedaan om ze 
te verkrijgen, vragen om 
een systeem om ze op 
overzichtelijke wijze te 
rangschikken. 
Wij hebben hiertoe een 
viertal albums ontworpen 
zowel voor de pas 
beginnende als voor de 
meest verwende 
verzamelaar. 
De albums zijn verkrijgbaar 
in diverse kleuren gemaakt 
van prima kunstleer met 
goudtitel en kader en 
voorzien van messing 
schroeven. 

*U weet dat IMPORTA de 
fabrikant is van een groot 
aantal insteek en blanco 
albums. Op aanvraag zenden 
wij u gaarne onze prijscourant. 

Uw winkel ier w i l u gaarne de collectie tonen 

P.S. II 
formaat 30!/2 x 25!/2 cm, 
15 etuis voor 60 covers 
Prijs inclusief etuis 
f 10,50 
Losse etuis, per stuk f 0,50 

P.S. Ill 
formaat 35 x 25'/2 cm, 
15 etuis voor 90 covers 
Prijs inclusief etuis 
f 13,50 
Losse etuis, per stuk f 0,65 

Indien u uw enveloppen 
per pagina wilt rang
schikken hebben wij voor 
de P.S. II losse etuis met 
1 vak, prijs f 0,50 en voor 
de P.S. Ill losse etuis met 
naar verkiezing één of 
twee vakken, prijs f 0,65 

IMPORTA IMPORTA N.V. POSTBUS 390 DELFT 


