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DOUBLE-SAFE 
het DOUBLE SAFE insteekboek, 
waarmee u aan alle kanten SAFE zit 
De Double Safe insteekboeken zijn verkrijgbaar; 
In 4 verschillende kleuren. Zeer smaakvolle band in twfeekleuren-
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 
vj\t karton. 

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

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 
f 18,65 

HET insteekboek 
voor de gevorderde 
en top-verzamelaar. 

* Dit album is gebonden met ronde rug en kan uitstekend als groot voorraad-
Insteekboek d ien. t doen. 

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. 

Octrooi !S verleend 

ZICHTZENDINGEN EUROPA 
De volgende landen zijn momenteel zeer uitgebreid opgenomen 
in onze ZICHTZENDINGEN: 
Nederland en O.R., België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en 
Gebieden, Oudduitse Staten, Zwitserland, Engeland, Scandina
vië, Oostenrijk, Italië, Italiaanse Staten, Griekenland, Monaco, 
Portugal, Spanje, Rusland, Roemenië, Tsjechoslowakije, Joego
slavië; bovenstaande landen zijn zeer uitgebreid aanwezig, w.o. 
tevens de bijbehorende gebieden/bezettingen, zoals Montenegro, 
Servië, Kreta, Bosnië, Duitse Koloniën, Levant, etc. etc. 

Uitgeprijsd voor circa 50 % van de Yvert-catalogus, minimum-
uitname f30,—. 
Wij verlenen u op een uitname van ƒ 30,— een korting van 10% 
Wij verlenen u op een uitname van f 50,— een korting van 15% 
Wij verlenen u op een uitname van f 100,— een korting van 20% 
WIJ verlenen u op een uitname van f 1000,— een korting van 25% 
Retourporto (ƒ 1,80) kan bij een uitname van/boven ƒ 50,— wor
den verminderd. Nederland en O.R. uitgeprijsd volgens N.V.P.H.-
catalogus circa 80/85 %. 

Bovenstaande korting is de minimumkorting, in vele gevallen, 
onze cliënten reeds bekend, is de korting belangrijk hoger, zelfs 
voor bepaalde landen, en wanneer de inkoop het toeliet konden 
wij een korting van 30/35 % verlenen bij een uitname van 
ƒ 100,—. 

ZICHTZENDINGEN 
BUITEN EUROPA 
Engelse Koloniën NA 1930 zeer uitgebreid opgenomen, voor 
90 % los uitgeprijsd. Italiaanse Koloniën w.o. zeldzaam mate
riaal, Portugese Koloniën zeer uitgebreid. Franse Koloniën, 
Spaanse Koloniën zeer uitgebreid. Venezuela, Egypte etc. Kor
ting als nevenstaand aangegeven. 

Tevens verzorgen wij een maandelijks terugkerende steeds van 
INHOUD wisselende 

PRIJSLIJST 
met duizenden aanbiedingen, collecties, restanten etc, een 
briefkaartje met naam en adres en u ontvangt deze PRIJSLIJST 
gratis. 

POSTZEGELHANDEL 
OLYMPIADE' f f ■ff 

Baambrugse Zuwe 141 F 
VINKEVEEN 
Telefoon (02949) 377 
HOLLAND 



WEDEROM 3 • • KILO 
O N U I T G E Z O C H T E NEDERLANDSE MISSIEZEGELS O N T V A N G E N ! Het mooiste van het mooiste' Ontelbare Gedenk- en Weldadigheidszegels zitter er i 
Dit IS kilowaar, waar iedere ras-verzamelaar wel eens van gedroomd heeft, maar tot nog toe nimmer heeft kunnen kopen' SLA N U U W SLAG! 
WIJ wegen alles, per kilo, voor de hand weg uit de balen Pnjs slechts f 13,95 + f 1,50 porto per droomkilo van ruim 6000 (zesduizend'") exemplaren 

Eveneens zojuist ontvangen HONGARIJE POSTSTROKEN bijna allemaal 
grootformaat-zegels met enorm veel topwaarden' Verzegeld, per kilo 
Per halve kilo, onverzegeld 
NIEUW 1 KG POSTVERZEGELD TjECHOSLOW VELE VONDSTEN' 
Slechts 
1 KG SPANJE v/d MISSIE, VELE GROOT FORMAATZEGELS. ENORM MOOI ' 
Slechts f 32,50 7, KILO IDEM, Slechts 
WIJ 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 prijs van slechts f 14,95 per 100 gram Als u nu 
direct bestelt bent u verzekerd van een uniek koopje 
'/, kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Veel landen, veel avon

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

avontuur 
% kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels {-f- 6250 zegels) 
/ , kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( + 12 500 zegels) 
1 kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( + 25 000 zegels) 

f 32,50 
f 16,90 

f32,50 

ƒ 16,90 

f 12,50 

f 24,50 
f21,50 
f42,50 
f82,50 

/a kilo NOORD-IERLAND, zeer veel AVONTUUR, mooi sortiment mee heel 
erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 16,90 

IDEM 1 KILO SLECHTS F 32,50 ERG MOOI ' 
YJ kilo IERLAND, van de Missie, wac 'n rijk sortiment met veel groot formaat 

zegels' 'n Koopie f 16,90 ERG MOOI ' 
IDEM 1 KILO SLECHTS F 32,50 
YJ kilo CANADA, kantoorpost, modern' Met grootformaat' f 12,50 
Yi kilo WEST DUITSLAND, met iets van de Oost-Zone, mèt gelegenheids-

zegels f 12,50 
Yi kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 12,50 
Yi kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Mtssiegoed, beslist onuitge

zocht, veel gedenkzegels Kleine voorraad f 12,50 
1 Kl tODOOS NOORWEGEN, verzegeld door de missie, enorm mooi ' 

Slechts f25,— 
100 gram U S A bankpost, alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi 

met zeer vele vondsten' Gaan weg a f 13,90 
1 KG U S A MISSIEZEGELS, DAGEN LANG SORTEERGENOT' SLECHTS f24,50 

300 GEMENGDE EUROPAMOTIEFZEGELS 
(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 f30,-

A T T E N T I E ! DE ALLERNIEUWSTE N O O R S E MISSIEPAKKETTEN. ST IKVOL MET G R O O T F O R 
M A A T GEDENKZEGELS. VELE EU R O PA MO TI EFZEG ELS, IETS GEWELDIGS! T O C H MAAR f 29,95 
PER KILOPAKKET EN f 15,50 PER % K ILO ( N O O R W E G E N SUPER). 

50 gram Westduitse Bankpost, allemaal Grootformaat-Gedenkzegels der Duitse Bundespost, geheel ongesorteerd 
een pracht en njk sortiment voor slechts f 18,95, ook deze voorraad is zeer beperkt 

' N SPOTKOOPJE! Onuitgezochte kilo's SCHOTLAND SUPER (Engeland met enorm veel Schotse en andere Regionals) Het abnormaal hoge aantal Grootformaat-Gedenk 
zegels 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 Yi '<''o (500 gram) slechts f 16,90 + f 1,50 porto 

Vele verzamelaars ontdekten dat 't geld nog op straat ligt, als men de straat maar weet! Ons Engels kilowaar zit nl. stikvol met fosforzegels, waarvan som 
mige f 4,50 tot f 18,— per stuk genoteerd staan. (Zie betreffende rubriek sinds februari in dit blad). 
Y2 kilo Engeland, enorm groot aantal, zeer modern. Slechts f 12,50 + f 1,50 porto. 1 kilo Engeland „Super ' geweldig Slechts f 29,— f 1,50 porto. 

300 ENGELSE GROOTFORMAATZEGELS 
der laatste jaren in vele soorten, waarbij 
vele shillmgwaarden Alles door elkaar 
voor de hand weg afgeteld, vele schilde-
rtjenzegels en andere goed verkoopbare 
zegels Per partij zoals het reilt en zeilt (u 
verdient altijd) voor f21 95 

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

500 ZELDZAME RUIMTEVAART (verschil
lend) 

f 16,95 

f79,50 

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

f BIJ aankoop van elk f 25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete series! 
leder die voor f50 ,— uit onze aanbiedingen bestelt, ontvangt Yi ki'o Amerikaanse Missiezegels ter waarde van f 12,50 C A D E A U ! Dit pakket ontvangt u 
GEHEEL GRATIS. U bene dan verzekerd van vele dagen sorteergenot met veel mooie vondsten' f 

DE AANBIEDING VAN DE MAAND 100 verschillende 
Luxemburg, buitengewoon mooi ' f 12,95 
200 verschillende Luxemburg, véél Europa-
mottef f35 ,— 
300 verschillende Luxemburg, mee de zeld
zaamste ex f79 ,— 
Stapel van 23 FDC's I N D O N E S I Ë , de meest 
schaarse couverts' Cat waarde f50 ,— slechts f 23,95 

1000 GROOT DUITSLAND SPECIAAL 
Niet te vergelijken met wat soms el
ders wordt aangeboden HET succes 
van de laatste 2 jaar Slechts f 37,50 

1000 ENGELSE KOLONIËN en GEBIEDEN 
SUPER' Hadden wij er maar meer van, 
ze vliegen de deur uit Zolang het nog 
kan, (met dat grote deel aan mooie 
grote zegels erbtj) voor slechts f 39,95 

100 AFGHANISTAN, iets zeldzaams' f "19,95 
50 ALBANIË, Grootformaat, enorm f 5,95 
91 ALBANIË, compl series, licht gestemp 

Gaan weg voor f 29,95 
100 ALBANIË, ongebruikt, pracht aanslui

ting op bovenstaande f 16,95 
100 ARGENTINIË, weinig geld voor 'n 

pracht pakket f 3,95 
100 BELGIË, pracht Grootformaat' f 5,45 
200 BELGIË, waarbij lastige ex f 6,45 
300 BELGIË, veel ,,Beeld '-zegels f 11,95 
500 BELGIË, nog 'n enkel pakket f 25,— 
600 BELGIË, uitzonderlijk mooi f 39,95 

R U S L A N D complete jaargangen, licht gestempeld 

1964 (178 zegels) f27,50 
1965 (150 zegels) f 26 ,— 
1966 (139 zegels + 3 blocks) f 27,50 
1967 (131 zegels -(- 5 blocks) f27,50 
1968 (133 zegels -I- 4 blocks) f27,50 

1000 HONGARIJE, bijna allemaal grote ze
gels met een kapitale waarde De hele 
handel kost slechts 

1000 POLEN, bijna compleet' 'n pracht be
zit, enorme waarde, veel zeldzame ze
gels Toch maar slechts 
Het koopje van het jaar' 

1000 RUSLAND, ook alweer allemaal com
plete series, waarbij vanzelfsprekend 
zeer veel duurdere Prijs 

800 BELGIË, 'n enkele collectie 
1000 BELGIË in doos, minstens 500 verschil

lend, gaan weg voor 
1000 BELGIË en KONGO, 'n koopje 

100 BOHEMEN en MÄHREN, oude prijs 
100 BRAZILIË, met Grootformaat 
50 BRAZILIË, Grootformaat 

100 BRAZILIË, Grootformaat, 'n pracht 
300 BULGARIJE, veel Grootformaat 
500 BULGARIJE, zeldzame zegels 

1000 BULGARIJE m doos, minstens 500 ver
schillend, erg mooi 

26 BURUNDI, pracht series' 

f 48,— 

f 89,— 

f129,— 
f 79,50 

f 39,95 
f 99,50 
f 9,95 
f 5,75 
f 4,95 
f 9,95 
f 12,95 
f 29,95 

f 42,50 
f 16,95 

DROOMPARTIJ ruim 500 louter en alleen motief-
zegels, ruimtevaart, sport, bloemen, dieren, vlinders, 
torren, kevers, olifanten, vissen enz Bijzonder grote 
winstmogelijkheden voor het ultplakken in boekjes, 
voor ruil en handel' 
Slechts f27,50 

1000 INDONESIË en NED INDIÊ Neem 'n 
week vakantie om dit uit te zoeken en 
te verwerken, het is iets geweldigs' 
Slechts 3 collecties aanwezig voor (per 
collectie) f119,— 

800 NEDERLAND, bijna compleet wat een 
zegelweelde. Al moest u 't geld lenen' 
Kost slechts f199,— 

1000 ROEMENIË Bijna het land compleet U 
vindt een partij waar u dagenlang mee 
aan de gang kunt, het duurste materiaal 
IS er in verwerkt en de kleurenpracht 
neemt geen einde Meerdere honder
den guldens waard indien u de zegels 
los of per serie verkoopt Een weder
verkoper kocht er om te beginnen 5 
tegelijk en kwam later nog gauw 10 
halen Geen wonder wanneer het geld 
eigenlijk voor het oprapen ligt f 65,— 

500 ROEMENIË, werkelijk iets geweldigs, 
wat een grote mooie zegels met 'n 
kapitale Yvertwaarde' f 24,95 

100 CHILI, enorm veel luchtpost f 6,95 

400 NEDERLAND-NED I N D I Ë EN INDONESIË, een pracht van een samen
stelling met veel bijzondere en postfrisse zegels, een koopje 

500 NEDERLAND NED INDIË - INDONESIË - NIEUW GUINEA - SURI
NAME' Zeer mooi pakket voor een buitengewoon lage prijs 

675 zegels' Dit zijn onze GOUDDELVERSDOZEN ' Schitterend goed u vindt 
o a NEDERLAND, gebruikt en ongebruikt, veel weldadigheid, NEDER
LANDS INDIË - INDONESIË - NIEUW GUINEA - NED ANTILLEN -

CURACAO en SURINAME' Elke partij heeft minstens eert catalogus-
f 14,75 waarde van f 125 ,^ De winkelwaarde zou terecht f 110,— moeten be

dragen, maar u betaalt slechts f45 ,— 
f27,50 1100 NEDERLAND - NED INDIË - INDONESIË - NIEUW GUINEA - NED 

ANTILLEN - CURA^AO en SURINAME iets geweldigs' Uw album is 
meteen gevuld, RUIM f 250,— cataloguswaarde WINKELWAARDE 
f 200,— BIJ ons slechts f 99,— 

Postzegelhandel H. FIORANI HEEFT u EEN POSTZEGELMANIE? DAN MET SPOED NAAR FIORANÜ 
P O S T O R D E R A D R E S : I.J. Mark .J .W Frisostraat 48, ZOETERMEER Te l . . (01790)5233 

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

Vraag gratis PRIJSCOURANT 
Honderden koopjes 

WIJ 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) 
Amsterdam-O Mevr j Nuisker Vaandering, Zwaardemakerstr 63 

(bij Amstelstation) Tel (020) 92 19 05 
Den Haag Mark Primulastraat 19, Tel (070) 68 16 78 
Zoetermeer Mark, J W Fnsostraat 48. Tel (01790) 52 33 



Engros kopen belangrijk goedkope 
Nederland en O.C 

79° 
169/76»» 
248/51° 
261/64° 
270/73° 
287/88»» 
300/04° 
313/17° 
318/22° 
332/45»» 
346/49»» 
346/49* 
356/73** 
374/78° 
379/91*» 
379 i / d * * 
392/96** 
397/01*» 
402/03** 
4O2/03B** 
405/21** 
423/27** 
428/42** 
444/48*» 
449/53»» 
454/59»» 
462»» 
469/73»» 
474/89»* 
490/94»* 
495/99** 
495/99° 
500/03** 
500/03° 
504/05»* 
506/07»* 
508/12** 
513/17»» 
518/33»* 
518/33» 
534/37»» 
534/37» 
538/41** 
538/41° 
542/43»» 
544/48»» 
544/48° 
550/55»» 
556/60»» 
561/62»» 
563/67»* 
568/72** 
573/77*» 
578/81»» 
582** 
583/87** 
588/91** 
592/95** 
596/00** 
601»* 
602/06** 
607/11** 
612/16** 
631 • • 
640° 
641/45** 
646** 
647/48»* 
649/53»» 
654»* 
655/59»* 
660»* 
661/65** 
666/70»» 
671/75»* 
676/80»* 
681/82** 
683/87** 
688/92** 
693/94»* 
695/99** 
700/01** 
702/06** 
707/11»» 
713/14»» 
715/19** 
720/21** 
722/26** 
727/28** 
729/30** 
731/35*» 
736/37** 
738/42** 
743/44** 
745/46** 

l x 
3,90 
4,50 

. aanbiec 

lOx 
32,— 
37,— 

14,50 120.— 
13,50 110,— 
12,— 
7.50 
3,— 
2,30 
*,75 
9,50 

170,— 
1 1 5 , -

* 6 , -
1,10 
2.20 
2.90 
2,25 
0.70 
4.75 

55.— 
1 , — 
0.50 
4.25 
0.60 
1,90 
1,80 
7.— 
1.80 

29,50 
3,— 
2.40 
1,40 
3,60 
1,65 
0.75 
1,10 
2,40 
5,— 

82,50 
6 0 , -

. 275,— 
195.— 

5.— 
2.40 
2.40 
5.25 
2.70 

100,— 
62,— 
25,— 
20.— 
40.— 
80.— 
—.— —.— 410.— 
8.50 

18.— 
2.40 

18,— 
5,50 

39,— 
—,— 7,— 
3.50 

36,— 
4,50 

16,— 
15,— 
60,— 
15,— 
—.— 25.— 
20,— 
11.— 
30.— 
14.— 
6,— 
9.— 

20,— 
42,— 

42!— 
20.— 
20.— 
45.— 
22,50 

12,50 110,— 
24,50 215,— 
2,75 

10,— 
10,— 
8,50 

10.— 
1.30 

10,25 
3,10 

30,— 
6,25 
0.30 

10,50 
7,— 
9,25 
1,75 
1.20 

11 ,— 
1.30 
1.50 
5,75 
0,50 
6.— 
0,60 
5,75 
6,50 

17,— 
5,25 

18,— 
5,— 
4,50 
1,40 
4,75 
2,— 
6,50 
4,50 
0,75 
3,70 
0,70 
6,50 
2,20 
1,10 
4,— 
1.70 
4,75 
1,60 
1,90 

23,— 
85,— 
85,— 
72,— 
84,— 
1 1 , — 
86,— 
26,— 

260,— 
54,— 
8.20 

82.— 
60.— 
80.— 
15.— 
9.— 

95.— 
11,— 
12,50 
50.— 
4.— 

52,— 
5.— 

50,— 
55,— 

142.— 
44.— 

155.— 
42,— 
38. 
12,— 
40,— 
16,— 
54,— 
38.— 

6.— 
31 .— 

5.50 
54,— 
18,— 
9.— 

34.— 
14,— 
40,— 
13,— 
16.— 

»* = postfris zonder plakker 
Lever ook 

Ing per 1 en 

747/51*» 
752/56»» 
757/58»» 
759/63** 
764/65*» 
766/70»» 
771/73»» 
774/76»» 
777/78»* 
779/83** 
784/85** 
786/90** 
791** 
795/99** 
800/01** 
802/06»* 
807/10»* 
811»* 
812/15** 
816/17** 
818/19** 
820** 
821/26** 
827/28** 
829*» 
830/34»» 
835»» 
836/38»» 
839*» 
840/41 • • 
842/46»* 
847/48»* 
849/53*» 
854»» 
855»» 
856/57** 
858** 
859/63*» 
868/69»» 
870/74»» 
875»» 
876»» 
877/81»* 
882/83** 
884/85** 
886/88** 
889/93*» 
894/98»» 
899»» 
900*» 
901/05»* 
906/07»* 
908** 
909/11»» 
912/16»» 
917*» 
918/19** 
920/24** 
925/26»» 
927/29»» 
930»» 
931*» 
932/36»* 
937*» 
965/69»» 

boekjes 
56»» 
56/57»» 
58/59»* 
59 a** 
Lp. 4/5*» 
Lp. 6/8»» 
Lp. 12/13»» 
Lp. 12/13» 
D. 20/24° 
D. 25/26° 

Ned. Indië 
226/27** 
289/03** 
304/16** 
Curasao 
103»* 
158/63** 
164/67** 
182/84** 
196/97*» 
198/99»* 

per 10 X 

l x 
5,50 
4.25 
0.50 
3,— 
1,10 
2,90 
1,40 
2,25 
0,75 
3,20 
0,90 
3,60 
1,25 
2,— 
1,10 
1,90 
0,70 
0,20 
1,20 
0.50 
0.70 
0.25 
3.60 
0.45 
0.20 
1,80 
0,20 
0,75 
1 , — 
0,75 
1,50 
0,50 
1.75 
6,— 
0.25 
1.25 
1.90 
2,— 
0,75 
1,90 
2.75 
0.25 
2,— 
1 , — 
1,10 
6,— 
2,— 
2,10 
3,75 
0.35 
2.50 
1 . — 
0,35 
1,20 
2,50 
3,75 
1,05 
2.70 
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Nederlandsch Maandblad voor No. 10 

waarin opgenomen „De Philatelist" 

Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

IN MEMORIAM P. C. KORTEWEG 
EN H. G. VAN DE WESTERINGH 

De Nederlandse filatelie heeft m 
de afgelopen maand een gevoelig 
verlies geleden door het overlijden 
van twee vooraanstaande filatelis
ten, P C Korteweg, die vooral be
kendheid genoot als auteur en H G 
van de Westeringh, die al van voor 
de oorlog secretaris was van de 
Utrechtsche Philatelisten Vereeni-
ging en die na de oorlog jarenlang 
secretaris was van de Raad van 
Beheer van het Maandblad en als 
lid van het bondsbestuur ook nog 
het bondssecretariaat tijdelijk heeft 
waargenomen 

Mensen als Korteweg, die een on
voorstelbaar produktief en veelzij
dig schrijver was, en Van de Wes
teringh, die naast een verantwoor
delijke functie m het bankwezen 
drie drukke taken in zijn vrije tijd 
met gemak vervulde, worden 
schaars Het openvallen van zulke 
plaatsen geeft ons het besef dat 
dergelijke figuren onmisbaar wa
ren geworden. Hun invloed was zo 

Nederland heeft het er in Londen 
met slecht afgebracht ook al vielen 
er geen Nederlanders m de grote 
hoofdprijzen van de Philympia 1970. 

Onze verzamelaars begonnen pas 
mee te tellen nadat het grote goud 
was uitgedeeld Een collectie van 
deze klasse is de Nederland-1852-
verzamelmg van de heer Poulie, 
maar die is, na tweemaal met goud 
te zijn bekroond, uitgesloten van de 
concurrentie De onderscheidingen 
door Nederlandse verzamelaars 
behaald zijn 
Goud: 
J Poulie, Albanië 
J Poulie, Nederlands-indie 

groot dat we het gemis nog lang en 
diep zullen gevoelen 

Vooral een man als Van de Wes
teringh, doorkneed als hij was m 
beleidszaken en steunend op een 
njke ervaring in een groot bank
concern, heeft onschatbare dien
sten bewezen aan zijn vereniging, 
de Bond en het Maandblad, waar
door zijn gaven ten goede kwamen 
aan het geheel van de georgani
seerde filatelie Hij was op een 
leeftijd gekomen waarop de filate
list de vruchten begint te plukken 
van zijn vrijetijdsbesteding en waar
op de meeste verenigingen een 
extra aandeel van de vrije tijd be
ginnen te vragen Het fieeft niet zo 
mogen zijn. 

Om Korteweg was het de laatste 
jaren stil geworden Hij had zijn 
verzamelingen van de hand gedaan 
en publiceerde met meer Wel was 
hij nog steeds toegankelijk voor 
trouwe bezoekers Hij heeft ons m 
tijdschriften, boekjes en boekwer
ken, een kostbare erfenis nagela
ten. Er zijn weinig onderwerpen 

Verguld zilver: 
Mevrouw Th H Poulie-Van 't Noordende, 

Polen, met ereprijs 
J Poulie, Oudduitse staten 
J Pouhe, Nederland-1864, -1867, -1869 
J L van Dieten, Nederland 1579-1863 
Dr D A van Dorp, Nederland 1852-1900 
J W F Bunge, Nederlands West-lndie 1712-

1910 
R M Feenstra, Griekenland 1830-1970 
J Poulie, Bulgarije 
Groot zilver: 
A Prins Jr Zemstvo 1865-1920 
J A Fock, Oostenrijks Italië 
H A Lyppens, Nederland-1852 
P Guggenheim, Palestina, met ereprijs 
J Pouhe Luchtpost DO-X en KLM, 

Nederlands-Indie en Australië 

Zilver: 
L J H M Sicking, Nederland 1852 
G H Jonkers, Griqualand West 

waarover hij zich met heeft uitge
laten en er zijn vele artikelen die het 
waard zijn bij elkaar gebracht en 
gebundeld te worden Mr W S 
Wolff de Beer heeft m dit blad ter 
gelegenheid van Kortewegs tach
tigste verjaardag in overweging 
gegeven zijn werk te bundelen en 
uit te geven bij wijze van huldeblijk 
Er IS alles voor te zeggen om de 
nagedachtenis van Korteweg te 
eren door een bloemlezing te 
maken uit zijn verspreide geschrif
ten Het zal geen gemakkelijke taak 
zijn omdat Korteweg m de voor
oorlogse jaren publiceerde en kant
tekeningen over de resultaten van 
de jongste onderzoekingen met 
achterwege kunnen blijven Het zal 
wel een dankbaar werk zijn omdat 
Korteweg een bezielde en bezielen
de figuur was die in woord en ge
schrift de filatelie trouw heeft ge
diend 

ZIJ rusten in vrede 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 
REDACTIE 

J Poulie, Letland 
J Pouhe, Litouwen 
Brons: 
J A D Krajenbrink, Nederlands-Indie na de 

capitulatie van Japan 
In de literatuurklasse kreeg de 

reeks Nederland 1852, ingezonden 
door G C van Balen Blanken, 
goud, de Vliegbnevencatalogus 
van Nederland en Overzee van drs 
J Boesman, groot zilver, de Wereld
catalogus van ballonpost en Veer
tig jaar KLM postvluchten, beide 
van drs J Boesman brons Dat was 
ook de onderscheiding voor het 
Maandblad, dat op voorgaande in
ternationale tentoonstellingen al tot 
verguld zilver was bevorderd 
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„Zo klopt het noodlot aan de poort" 

Ludwig van Beethoven 1770-1827 

Dit zijn de woorden die Beethoven 
zelf boven zijn vijfde symfonie schreef. 
Het is een heftig en dringend kloppen 
van vier tonen die het hoofdmotief vor
men voor deze aangrijpende symfonie, 
die in de geschiedenis beroemd is ge
bleven onder de naam „Noodlotssymfo
nie". 

Het hoofdmotief is tijdens de tweede 
wereldoorlog symbool geworden voor de 
vrijheidsgedachte en de ouderen onder 
ons zullen het zich zeker van Radio 
Londen herinneren. Fel en hartstochte
lijk klinkt deze muziek. 

Berlioz, die een groot bewonderaar 
van Beethoven was, schreef dat Beet
hoven in zijn vijfde zijn meest verbor
gen leed, zijn meest woedende toorn, 
zijn eenzaamste overpeinzingen, zijn 
nachtelijke visioenen en zijn grootste 
uitbarstingen van passie heeft geopen
baard. 

Op 22 december 1808 werd het werk 
voor de eerste maal te Wenen gespeeld. 
Strijd (in het eerste deel) en Overwin
ning (vierde deel) waren de begrippen 
die ons vooral tijdens de Duitse bezet
ting zo enorm aanspraken. De finale is 
een overrompelend stuk muziek; drie 
juichende bazuinen kondigen de over
winning aan en niet ten onrechte wordt 
deze vijfde symfonie wel eens de sym
fonie der symfonieën genoemd. 

Ludwig van Beethoven werd op 17 
december 1770 in de Rimigiuskerk te 
Bonn gedoopt. De familie was van 
Vlaamse afkomst, want zijn grootvader 
Louis werd in 1712 in Mechelen geboren. 
Daarmede is ook het voorzetsel „van" 
verklaard en niet „von", zoals men wel 
eens leest, hoewel in de praktij K het 
voorzetsel meestal wordt weggelaten. 

Wij herdenken nu zijn tweehonderd
ste geboortejaar en de internationale 
muziekwereld heeft 1970 tot Beethoven-
jaar verklaard. En daar is alle reden 
voor: Beethoven is en blijft een van de 
grootste onder de grote meesters der 
muziek. Hij heeft op de grote massa een 
aantrekkingskracht uitgeoefend die zich 
tot op de huidige dag gehandhaafd 
heeft. Er gaat geen dag voorbij of 
ergens ter wereld wordt wel een van 
zijn (vele) werken gespeeld. 

Van zijn negen symfonieën moeten 
verder in het bijzonder de derde („Eroi-
ca"), de zesde („Pastorale") en de negen
de met het slotkoor op tekst van Schil
lers „Ode an die Freude" genoemd wor
den. Deze finale uit de negende met 
gemengd koor en vier solostemmen is 
een van de hoogtepunten uit Beethovens 
composities: ,,Alle Menschen werden 
Brüder" was toen, is nü nog en zal voor
lopig wel een vrome wens van de mens
heid blijven. 

Beethoven componeerde achtendertig 
pianosonates, waarvan er verschillende 

wereldberoemd zijn geworden onder 
de namen „Mondschein", ,,Pathétique", 
„Appassionata", ,,Waldstein" en „Ham-
merklavier". 

Beethoven schreef veel meer en een 
enigszins complete opsomming zou hier 
te veel plaatsruimte vragen. Kamer
muziek in allerlei bezettingen, liederen, 
concerten voor piano en orkest, waar
van vooral het vierde en vijfde veel 
gespeeld worden, zoals dit ook het geval 
is met het enige vioolconcert. 

Beethoven had een grote bewondering 
voor Goethe. Bij diens drama „Egmont" 
componeerde hij de ouverture, die grote 
bekendheid kreeg. „De gedichten van 
Goethe maken mij gelukkig", zo schreef 
hij. Of Goethe ook zo'n bewondering 
voor Beethoven had? Het valt te betwij
felen. Beethovens muziek heeft zeker 
indruk op Goethe gemaakt, maar hun 
karakters liepen te veel uiteen om hech
te vrienden te kunnen worden. 

In 1812 hebben beide beroemdheden 
elkaar ontmoet in Teplitz, een destijds 
veel bezochte badplaats in het noorden 
van Bohemen. Grote tegenstelling tus
sen de twee mannen: Goethe was de 
gast van de hertog van Saksen-Weimar. 
Beethoven was de republikein, die alles 
wat adel was haatte. Als beide mannen 
door Teplitz wandelden kwam Goethe 
in de grootste moeilijkheden omdat 
Beethoven uit beginsel adellijke perso
nen niet wenste te groeten en in hun 
bijzijn zulke onaangename opmerkin
gen maakte dat Goethe vreesde daar
door in een lastige positie te komen. 

Beethoven vertelt hier zelf over in 
een brief aan een vriendin: ,,Gisteren 
ontmoetten wij op de wandeling naar 
huis de gehele keizerlijke familie. Wij 
zagen haar uit de verte aankomen. 
Goethe maakte zich los van mijn arm 
om zich aan de kant van de weg op te 
stellen. Al wat ik zei baatte niet, ik kon 
hem geen stap verder krijgen. Toen 
zette ik mijn hoed wat dieper in de 
ogen, knoopte mijn jas dicht en met de 
armen op de rug drong ik dwars door 
de dichtste groepen. Vorsten en hovelin
gen gingen voor mij uit de weg; Hertog 
Rudolf nam de hoed voor mij af, me
vrouw de keizerin groette mij het eerst 
(de groten kennen mij!). Tot mijn ver
maak zag ik de stoet Goethe voorbij 
trekken. Hij stond aan de kant van de 
weg, diep gebogen, de hoed in de hand". 

Het verschil tussen de twee mannen 
was hier wel bijzonder goed getypeerd. 

Was Beethoven een ongemanierd 
mens? Neen, het was een man, belast 
met duizend zorgen, bespot door velen, 
gekweld door zijn steeds toenemende 
doofheid, die hij voor niemand wilde 
erkennen, maar die hem diep ongelukkig 
maakte. Kunnen we ons een groter tra
giek voorstellen dan doofheid in het 

leven van een mens, voor wie muziek 
een eerste levensbehoefte is? En met 
nog meer bewondering luisteren wij 
naar de muziek, die in deze moeilijke 
jaren werd gecomponeerd. 

Neen, Beethoven heeft geen gemakke
lijk leven gehad. In zichzelf gekeerd kon 
hij alleen vertroosting vinden in de na
tuur (zesde symfonie). 

Een plezierig familieleven heeft hij 
niet gekend. Ofschoon verscheidene 
vrouwen diepe indruk op hem maakten, 
kwam het nimmer tot een huwelijk. 
Toen hij 22 jaar oud was verhuisde hij 
naar Wenen, waar hij zijn Jiele verdere 
leven gebleven is. In de vijfendertig 
jaar dat hij in Wenen woonde is hij 
zeker dertig maal van woning veran
derd! Zelf geen kinderen hebbend stort
te hij zich vol liefde op de voogdij over 
zijn neef Karl, die acht jaar was toen 
zijn vader Karl, een broer van Beetho
ven, in 1815 stierf. Maar deze voogdij 
bracht alleen misère, in de vorm van 
processen met de moeder van Karl en 
het gaf Beethoven niet de vreugde die 
hij er van verwacht had. 

Met ontroering lezen wij het testa
ment dat hij in 1802 te Heiligenstadt 
(een voorstad van Wenen) schreef. Het 
is een tragisch document van menselijk 
lijden geworden. 

Op 26 maart 1827, 56 jaar oud, sloot 
Beethoven de ogen. In de namiddag van 
die dag kwam een zwaar onweer boven 
Wenen opzetten. Moederziel alleen lag 
Beethoven toen hij afscheid nam van 
deze wereld, waarin hij geleefd en onder 
de moeilijkste omstandigheden gestre
den had, maar desondanks een muzikale 
nalatenschap achterliet, die hem tot het 
meesterschap heeft verheven. Groot 
moet wel de man geweest zijn wanneer 
nog zo lang na zijn dood duizenden 
mensen nog iedere dag geboeid luiste
ren naar wat hij in zijn veelbewogen 
leven aan onsterfelijke muziek heeft ge
componeerd. 

Op 8 september 1959 werd te Bonn 
de hypermoderne „Beethovenhal" inge
wijd, die de vorm heeft van een oester
schelp. Deze verving het oude Beetho-
venhuis, dat in 1944 door bominslag 
werd vernield. De nieuwe hal, waarin 
plaats is voor meer dan veertienhon-
derd bezoekers, kostte achteneenhalf 
miljoen gulden, waarbij nog eens bijna 
een kwart miljoen voor het orgel werd 
uitgegeven. Het openingsconcert, onder 
leiding van de bekende componist Paul 
Hindemith, werd bijgewoond door onder 
andere Jehudi Menuhin. Als herinne
ring aan dit gebeuren gaf de Westduitse 
PTT een herinneringsvelletje uit met 
vijf zegels. Wij zien hier een jonge Beet
hoven aan het begin van zijn carrière. 
Op de achtergrond een regel muziek in 
het handschrift van Beethoven uit het 
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sJioitkoor van de negende symfonie. 
„Freude, Schoner Götterfunken". Onder 
het portret vier zegels van beroemd ge
worden componisiten, voor wie 1959 een 
herdenkingsjaar was: Händel (tweehon
derdste sterfjaar), Spohr (honderdste 
sterfjaar), Haydn (honderdvijftigste 
sterfjaar) en Mendelssohn (honderdvijf
tigste geboortejaar) (afbeelding 1). 

Nu volgt een korte opsomming van 
Beethovenzegels die door verschillende 
landen werden uitgegeven: 

Saarland: Yvert 283, Michel 287. Ach
ter het portrait enige maten muziek uit 
het langzame deel van het septet opus 
20. Op de achtergrond de contouren van 
het conservatorium in Saarland (afbeel
ding 4). 

WestDuitsland en Berlijn: Yvert 231, 
Michel 358 respectievelijk Yvert 189. 
Michel 210. Uitgekomen in een lange 
serie met beroemde Duitsers (afbeelding 
6). In Berlijn kwam in 1952 ter gelegen

EINWEIHUNG DER B EtTHOVENHALLt ZU BONN 
" " 'EMBER 1959 

held van zijn honderdvijfentwintigste 
sterfjaar een zegel in de waarde 30 
Pfennig uit met het in 1812 vervaardig
de dodenmasker. Yvert 73, Michel 87 
(afbeelding 7) 

^n'd-:i^'- "t'i ■it" ':■ U'VIV' 
Al eerder was in Duitsland een Beet

hovenzegel verschenen en wel in 1926/ 
1927, toen in de serie „Beroemde Duitse 
mannen" een zegel van 20 en een zegel 
van 8 Pfennig uit kwamen naar een 
krijttekening van August von Klober 
(afbeelding 2). Toch was dit niet de 

•^^-A^'-f 

D.D.R. Ook hier in 1952 herinnermgs
zegels aan het honderdviifentwintigste 
sterfjaar; 12 Pfennig en 24 Pfennig, de 
eerste met Beethovens handtekening 

oudst bekende Beethovenzegel, want 
reeds in 1922 gaf de Oostenrijkse post 
een serie van zeven beroemde compo
nisten uit, waarin Beethoven op de 
waarde van 7V2 Kronen (afbeelding 3). 

ER>3TTAl , S B B I E F 

f  ■ ' ■ ' " 

^ - V , 

l.adtiijgr t u n BiN'fhoieu 

m^f-Wë>2 

p ^ ^ f ^ 
E^#^^^^ i^ ra 

■a Diev,.it ehrt j ' . 
v \ 3<}ethove>i •§> 

^mm^^^^^ 
De eerstedagenvelop verscheen met een 
afstempeling „Die Welt ehrt Beethoven" 
met links op de envelop een blad mu
ziek met enige maten uit het slotkoor 
van de Negende symfonie (afbeelding 8). 
Dezer dagen kwam hier een van de eer
ste zegels van het Beethovenjaar uit 
(afbeelding 9). 

Ook deze zegel naar dezelfde krijtteke
ning van Von Klober. Interessant is dat 
deze zegels werden uitgegeven met de 
bedoeling noodlijdende musici te steu
nen, want zij werden verkocht voor tien 
maal de nominale waarde. Het is een 
groot succes geworden; als men de op
lagecijfers vermenigvuldigt met de toe
slag, dan is gelukkig een fors bedrag 
voor de arme musici van die dagen be
schikbaar gekomen. 

RÜnlandPalts: Yvert 1, 12, 16, 27, 30, 
Michel la, Ib, 12, 27, 32. Portret naar 
het bekende dodenmasker (afbeelding 5) 

(wordt vervolgd) 
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De oudste machinestempeling in Nederland 
Deel 2 

door A. Smit 

Bij zulk een ring rond de stempelkop was er een naad 
tussen de zijkant van de stempelkop en de binnenkant van 
de ring waarin zich vuil, met inkt vermengd, kon vastzetten. 
Daardoor ziet men vele stempelafdrukken met een buiten
cirkel die veel dikker en vetter is dan men op grond van de 
dunne metalen rand van de stempel zelf mag verwachten. 
De binnen en buitencirkel van de tweeletter en kleinrond
stempels waren van vrijwel gelijke dikte metaal. De afdruk
ken laten vaak een erg dikke buitencirkel zien, soms over een 
klein deel ervan. Vooral wanneer men uit dezelfde plaats 
steeds dezelfde dikte aan de buitencirkel ziet, soms in ver
loop van verschillende jaren, dan kan dit niet anders worden 
verklaard dan uit een ophoping van vuil in de naad tussen 
stempelkop en ring. Zijn bij een afdruk van een kleinrond
stempel binnen en buitencirkel van gelijke dikte, dan zal 
deze stempelafdruk vermoedelijk met een handstempel zijn 
sjsplaatst, omdat een handstempel nauwelijks een mogeli.ii' 
heid heeft om vuil te worden aan de buitenkant van de 
büitencirkel. 

Zulke kringen en vuile plekken vond ik bij stempelaf
drukken uit Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, de plaatsen 
door Vellinga genoemd, maar ook uit Arnhem, Nijmegen en 
Hoorn. Deze kringen staan voor Amsterdam, Rotterdam, Am
hem en Nijmegen op vijf mm buiten de buitencirkel van de 
stempelafdruk, uit Hoorn drie tot vier mm. In het begin van 
de jaren tachtig stond plotseling de kring bij stempels uit 
Amsterdam en Rotterdam op acht mm daarbuiten. Dit deed 
mij vermoeden dat dus buiten de door Vellinga (later Gip
hart) genoemde plaatsen ook andere kantoren een stempel
toestel hebben bezeten. Wat Arnhem betreft werd dit be
vestigd bij een bezoek aan het Postmuseum en raadpleging 
van het stempelboek. 

De verandering in afstand van de kring doet vermoeden 
dat kort na 1880 voor Amsterdam en Rotterdam een nieuwe 
ring werd gemaakt. Dat is ook weer verklaarbaar, omdat 
naarmate de jaren verliepen aan deze kantoren de vieze 
vlekken rond de buitencirkel van de stempelafdrukken steeds 
nadrukkelijker werden. Dit werd vermoedelijk veroorzaakt 
door slijtage of corrosie van het oppervlak van de ring, waar
door zich steeds meer inkt en vuil kon vastzetten met als 
gevolg steeds viezere vlekken. 

Buiten de extra kring ziet men op brieven ook nog een 
zwarte vlek, die kan worden herkend als afdruk van een 
ovaal blad van een schroef of van een knop, waarin zich een 
klein gaatje bevond dat wijst op het inbrengen van een borg
schroefje. Toen in Amsterdam en Rotterdam de ring werd 
vergroot kwam ook de afdruk van deze schroefvormen verder 
uit het midden te staan, wat een bewijs is dat deze schroef 
tot de inrichting van het toestel behoort. Een schroef bevindt 
zich ook aan handstempels, maar dan komt een eventuele 
afdruk ervan niet zover uit het midden te staan. Vermoede
lijk heeft deze schroef dus ten doel gehad de ring om de 
stempelkop vast te klemmen aan het toestel en niet om de 
kop zelf. 

'3.^ rn nr\. ■»a. rr» nr> 

Getekende reconstructie van twee Stempelkoppen met ring. Rotter
dam met een ovale vleugel aan een stelsctiroef van 12 millimeter en 
Amsterdam met een knop waarin een gat voor een borgscfiroef van 
7 millimeter lengte 

Bij het raadplegen van het stempelboek van de Munt te 
Utrecht, waarin alle (?) door de Munt vervaardigde stempels 
werden afgedrukt en waarbij dan een bijschrift werd ge
plaatst, bleek bij een stempel voor Rotterdam van 12 sep
tember 1871 te staan „voor stempeltoestel, ter verv. van eene 
bus die gebersten is". Ik meen deze „gebersten bus" aan een 
stempel uit Rotterdam te hebben kunnen terugvinden door 
een onderbroken buitencirkel op de afdruk. Blijkbaar waren 
de stempels voor de stempeltoestellen niet sterk. Hierop kom 
ik nog terug. 

(wordt vervolgd) 
\H^ 'nt^'mi ■■éWi^^ü t^^M 

•^ *~ ' Ocfj 
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V 
Afdruk van een deel van de ring van 8 ä 9 millimeter om de kop 
van de aankomststempel AMSTERDAM 1 februari 1890 tussen 3 en 
4 uur 's middags (links) en een afdruk van de afstempeling ROT 
TERDAM van dezelfde dag tussen 12 en 1 uur 's middags (links) 
Afgebeeld zijn een deel van de voor en acfiterzijde van deze briei 
van Rotterdam naar Amsterdam 
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BALLONS MONIES 
De post vanuit het belegerde Parijs 
18 september 1870  28 januari 1871 

[2 en slot) 

Ballonbnefie op ware grootte door A. Krijff, Overveen 

HOE DIT GEBIED TE VERZAMELEN ? 
Een viertal manieren om het filatelistische gebied „Ballons 

Montés" te verzamelen, zoals hieronder aangegeven, lijkt mij 
een geschikte keuze op te leveren. 

A. Verzameling naar typen en soorten poststukken, hetgeen 
een groot verschil naar uiterlijk, formaat, doeleinde, en
zovoort geeft. 

, Verzameling naar tarieven (zie tabel 1) en dan per tarief 
voor de verschillende bestemmingen. Hierbij eventueel 
verschillende combinaties per tarief op te nemen (ver
scheidene lage waarden op brief altijd schaars!). 
Verzameling specifiek gericht op de completering van 
periodieke uitgaven, zoals kranten, journauxlettres en 
persberichten. Hierdoor wordt tevens een goed historisch 
archief verkregen. 

D. Verzameling volgens chronologische volgorde van de bal
lonvluchten (hetgeen de meest gebruikelijke methode is). 

A. De diverse typen en soorten poststukken geven de moge
lijkheid een aardige afwisselende opzet te maken, die het 
uiterlijk goed doet. Normaliter is immers een verzameling 
oude brieven, zoals in dit geval nagenoeg alleen met een 
blauw zegeltje van 20 centimes, Napoleon lauré of Siège 
de Paris, voor de nietingewijden een weinig attractief 
geheel Aardig is ook dat bij deze opzet duidelijk kan 
blijken hoe diverse Parij se drukkerijen zich hebben ge
haast speciale uitgaven voor de ballonpost te drukken. 
Terwijl anderzijds zal blijken hoe vanzelfsprekend de Pa
rij zenaars dit postvervoer vonden. 

B. In tabel 1 zijn de tarieven vermeld zoals die in het decreet 
van 26 september 1870 door de Franse posterijen voor de 
ballonpost zijn vastgesteld. Tegelijk hiermede werd de 
portvrijdom van de militairen met ingang van 27 septem
ber opgeheven. Franchise Militaire op ballonpost komt 
dan ook slechts voor op de post uit de allereerste periode. 
Veel van deze post is indertijd blijven liggen en niet met 
de eerste ballons verzonden. Hierdoor is identificatie van 
deze brieven in het algemeen zeer moeilijk. 

Een verzameling volgens posttarieven zullen we in het 
algemeen beginnen met een kaart naar Frankrijk of Alge
rije (10 centimes). Daarna 20 centimes frankering voor 
brieven in Frankrijk en Algerije; 30 centimes onder andere 
naar België, Zwitserland en Engeland (evenals de Kanaal
eilanden), enzovoort. Zeer moeilijk is het tarief van 25 
centimes naar Luxemburg te vinden. Ook post naar Rus
land (tarief 80 centimes) met aankomststempel en andere 
post met hoge frankering is schaars. 

C. Het streven om een verzameling van diverse periodieke 
uitgaven met complete reeksen te verkrijgen is een zeer 
moeilijke en uiterst kostbare zaak, omdat een aantal van 
deze stukken in zeer kleine oplagen is gedrukt en omdat 

in Frankrijk de belangstelling hiervoor zeer groot is. 
Filatelistisch gesproken zal mijns inziens de voorkeur 

uitgaan naar postale gegevens, zoals stempels en andere 
aanduidingen of naar afwijkingen in zegels en stempels, 
of naar frankeerwijze. Naar mijn beste weten hebben 
slechts enkele grote Franse verzamelaars volgens de me
thode C. een belangrijke verzameling kunnen bijeenbren
gen. Een dergelijke specialisatie is bijzonder moeilijk 
compleet te krijgen want het gaat in eerste instantie al 
om meer dan tweehonderd verschillende stukken! 

D De meest gebruikelijke opzet van een verzameling Ballons 
Montés is naar de historische volgorde van de ballon

vluchten met werkelijk geïdentificeerde poststukken. Dat 
wil zeggen tenminste één poststuk van alle 55 ballons, die 
officieel post vervoerden tijdens het beleg van Parijs. 
Voor sommige vluchten is het slechts in zeldzame ge
vallen mogelijk om mei. zekerheid de juiste ballonvlucht 
aan te geven. Dit is vooral het geval indien op één dag 
bijvoorbeeld twee ballons vertrokken. Zoiets is zeven keer 
gebeurd maar in de meeste gevallen was er dan één ballon 
zonder post. In twee gevallen is het zonder bijzondere aan
wijzingen onmogelijk de juiste ballon aan te wijzen. Dit 
betreft de Washington en de Louis Blanc, die beiden op 
12 oktober vertrokken; evenals de GodefroyCavaignac en 
de Jean Bart no. 1, die beiden startten op 14 oktober. 

Om op deze wijze een volledige verzameling op te bouwen 
is een kwestie van veel geduld (en helaas ook van veel geld), 
zoals uit het bovenstaande wel duidelijk zal zijn geworden. 
Afgezien van de hierboven aangegeven mogelijke verzamel
methoden zal iedere opzet, die zuiver filatelistische bijzonder
heden (van welke soort dan ook) duidelijk aangeeft een ge
waardeerde en stimulerende verzameling vormen, die iedere 
filatelist met genoegen zal bestuderen. 

ENKELE VOORBEELDEN 

^ ; " ■ / :,^4^^ A 
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Normale ballonbrief, verzonden per ,,Vaucanson"; na aankomst in 
Etretat doorgezonden naar nieuw adres in Cherbourg 

Ter illustratie van het verzamelgebied „Ballons Montés" 
hierbij een aantal interessante voorbeelden. In afbeelding 
5 is het voorbeeld gegeven van een normale ballonbrief zon
der enige nadere aanduiding, vanuit de plaats van bestem
ming (in dit geval Etretat) doorgezonden naar een nieuw 
adres (nu Cherbourg). 

Iets dergelijks is natuurlijk nogal eens voorgekomen omdat 
in die periode een tijdelijk of definitief veranderd adres zeer 
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moeilijk op korte termijn naar Parijs kon worden doorge
geven. Deze brief, verzonden met de ballon Le Vaucanson, 
is zeker een voorbeeld van een echt normaal, postaal interes
sant stuk. 

Brief voor het bankiershuis Rothschild in Londen, medegegeven aan 
de bemanninq van de .Armand Barbas" 

! > . , 
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Inhoud van het Rothschildbnefie, dat door de indruk van een penny
muntstuk de duidelijke kenmerken draagt van bewaard te zijn in een 
Portemonnaie een briefje en een fotokopiet/e van een exemplaar 
van de Londense Times op postzegelformaat Het briefje is nog 
leesbaar 
Omslag van brief per ballonpost tijdens het beleg van Parijs 1870 
verzonden en door baron Rothschild ontvangen terwijl ik met hem 
dineerde in PiccadillyfBallon monte 

ig^ 
V'?^ 

MR BALLON ' 
M O M r 

..Formule aux drapeaux op blauw papier, verzonden per ..Gironde" 
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In afbeelding 6 A en B een kleine brief in envelop, ver
zonden naar het bekende bankiershuis Rothschild in Londen 
en kennelijk meegegeven aan de aeronauten van de Armand 
Barbès; de zegels (een paar 20 centimes lauré in plaats van 
de noodzakelijke 30 centimes!) afgestempeld met het ambu-
lantstempel Lille ä Paris C van 8 oktober 1870. Het aankomst
en PD-stempel is duidelijk leesbaar. Als typische bijzonder
heid van dit briefje de duidelijke afdruk van een penny, 
kennelijk is het dus lang in een portemonnaie meegedragen! 

Afbeelding 7 vertoont een op zeer dun, lichtblauw papier 
afgedrukte brief met een op de adreszijde aangebrachte ge
drukte vlaggenversiering. Dit is de zogenoemde „formule aux 
drapeaux" met aan de binnenzijde aan één kant gedrukte 
propagandateksten, zowel in het Frans als m het Duits. Het 
stuk is verzonden met de Gironde die op 21 november uit 
Parijs vertrok. Hier nu eens een gekleurd stuk met een aardig 
uiterlijk. 

11"- '. ) 

* ; 
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Persbericht van Havas in het Frans van zondag 6 november 1870, 
per ..Gironde" verzonden, met bestemming Brugge 

Een persbericht van Havas, in het Frans gesteld, is afge
beeld in illustratie 8. Dit bericht is naar Brugge verzonden 
met de Gironde en aldaar van een aankomststempel voor
zien; de Havasberichten met volledige postale geschiedenis 
zijn moeilijk te vinden! Grappig is dat deze Havasberichten, 
die naar een vaste reeks redactiebureaus zijn verzonden, in 
deze tijd altijd door één eu dezelfde man van adressen zijr 
voorzien. Ze vertonen dus een bekend handschrift! 

In afbeelding 9 is een brief met het rode stempel van df 
Club des Aérostatiers te zien. Uit de verdere postale ken
merken IS het duidelijk dat deze brief per ballon Garibaldi i; 
verzonden en door de aeronauten werd afgestempeld. Eer 
geliefd en attractief stuk voor alle verzamelaars van Ballon; 
Montés. 

In afbeelding 10 een naar Amsterdam met de ballon Lt 
Daguerre verzonden Gazette des Absents no. 5 van 5 novem
ber 1870. Ook voor de Nederland-verzamelaars interessant ir 
verband met aankomst- en bestellerstempel. 



Ballonbnef verzonden per ..Garibaldi", afgegeven aan de bemanning 
en voorzien vnn het rode stempel van de Club des Aérostatiers 

—rt\ 

Gazette des Absents no 5, met de ..Daguerre" vervoerd en bestemd 
voor Amsterdam 

Les Fortifications de Paris et Environs pendant la guerre 1870-71 

Kaartje van het belegerde Parijs, v\/aarop aangegeven de startplaat
sen van de ballons 

NAWOORD 
De Parijse post, tijdens het beleg van Parijs met bemande 

luchtballons verzonden, wordt terecht als de eerste officiële 
luchtpost beschouwd. Voorlopers hiervan zijn de eveneens uit 
de Frans-Duitse oorlog stammende „papillons de Metz". Dit 
zijn zeer kleine stukjes uiterst dun papier die tijdens de be
legering van Metz in augustus 1870 met zeer kleine ballons 
zijn verzonden. De bestelling hiervan werd geheel overgelaten 
aan de toevallige vinder, indien ze tenminste op niet-bezet 
Frans gebied terecht kwamen. Ter completering nog een 
enkel woord over de retourpost van Frankrijk uit naar de 
bezette hoofdstad. 

Op verschillende manieren is getracht hot contact van 
buiten de stad met Parijs te handhaven, onder meer met 
luchtballons, per duivenpost met behulp van drijvende zinken 
kogels en op andere ingenieuze manieren. Hiervan heeft 
alleen de duivenpost succes opgeleverd: vele pigeongrammes 
zijn bekend en in de literatuurlijst komt een aantal ver
handelingen voor die hiervan een duidelijk beeld geven. Op 
deze wijze is er verbinding geweest, wel niet regelmatig, maar 
toch zijn op vrij grote schaal officiële berichten en privé 
boodschappen overgebracht. 

Lang na de Frans-Duitse oorlog — in 1906 — is ter ere 
hiervan in Parijs aan de Porte des Ternes een gedenkteken 
opgericht, dat helaas de tweede wereldoorlog niet heeft over
leefd en nooit is herbouwd. 

De zogenoemde Boules de Moulins (drijvende zinken kogels) 
verzonden van Moulins s/Alliers uit, ieder met een inhoud van 
eer. 600 tot 800 brieven zijn pas m januari 1871 beproefd en 
hebben eigenlijk nooit succes opgeleverd. Behalve voor de 
filatelisten, omdat jaren later nog van deze kogels met inhoud 
zijn teruggevonden. Het leek zo eenvoudig om de post via de 
Seine in de stad Parijs binnen te laten komen; slechts enkele 
zijn zover gekomen en pas na het beleg gevonden. Nog in 
1968 (6 augustus 1968 te Saint-Wandrille) is zo'n kogel aan
getroffen en over de eventuele verdeling of toewijzing van 
de erin aanwezige brieven is nu nog erg veel te doen (zie 
onder meer M. Pohu in Postes et Telecommunications van 
juni 970 „La Boule de Saint-Wandrille"), 

Alle andere methoden, die geprobeerd werden zijn totaal 
mislukt. 

Zo moeten we dus constateren, dat tijdens het beleg van 
Parijs het contact tussen de bewoners van de stad en de rest 
van Frankrijk dankzij de bemande luchtballons een succes is 
geworden. Omgekeerd echter, de berichtgeving naar de be
legerde stad is gebrekkig gebleven; alleen de duivenpost 
heeft daarbij betekenis gehad. 
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Briefkaart voorzien van onofficiële Indonesische postzegels uit 
Malang verstuurd met bestemming Ambon Het kantoor Malang 
stuurde de kaart door naar het Indonesische hoofdP7Tkantoor 
Dit stuurde hem door naar het Indonesische Rode Kruis, dat hem 
afdroeg aan het NederlandschIndische Roode Kruis, dat voor de 
verdere verzending zorg droeg 

Korte tijd later kon men weer gewoon corresponderen van en 
naar de door de Indonesiers bezette gebieden, mits men het maar 
deed per briefkaart via de Indonesische post 

Briefkaart uit Malang verstuurd met bestemming Djakarta. IVIen had 
nog steeds niet de beschikking over eigen kaarten zodat men weer 
zijn toevlucht moest nemen tot de Japanse kaarten Op de Neder

landsIndische zegel werd Ned/lndie met een pennestreek door

gehaald en verder stempelde men onder op de kaart ,,Repoeblik 
Indonesia PT.T " 

«iniHijiiiiffii 

NAMA DAN ALAUAT SI^ENGiRJM 

 ie . I e LÏjai'arba 
enteng 21 

napaia ^th. 

roewan Dr. J.0.Kapitän 

Dj. Batoe 83 
B J i t o j 
( ala»ig) 

Briefkaart met onderin (,,Merdeka") expresse verstuurd uit Djakarta 
naar een geïnterneerde te Batoe. Op de Indonesische RodeKruis

kaart treffen we Japanse bezettingszegels aan waarvan er éen is 
overdrukt met RepoebliklIndonesia tussen evenwijdige lijnen 
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DE CORRESPONDENTIE MET NEDERLAND 
Voor de verzending van post naar Nederland waren twee plaatsen 

van groot belang 1 Batavia waar de post van geheel Java gecon
centreerd werd voor de verzending naar Nederland, en 2 Singapore 
waar de post van Sumatra en van het overige Nederlands-Indie 
werd verzameld 

De post voor Nederland werd aanvankelijk met Britse legervlieg
tuigen vervoerd naar Londen en vandaar doorgestuurd naar Neder
land 

Medio september 1945 werden aan de geïnterneerden de bekende 
luchtpostbladen verstrekt voor correspondentie met familieleden in 
het vaderland Ook de op beperkte schaal verstrekte semi-officiele 
Rode-Kruisenveloppen werden gebruikt 

SECURITY THINK. 

Twmnm •"^"ffr^^l »«^»^^ 

ó p 

-line 

Militair luctitpostblad, verstuurd uit kamp 4 te Tjimatii op 21 sep
tember 1945 en in Leiden ontvangen op 11 oktober 1945 

Eigengemaakte briefomslag verzonden op 20 november 1945 uit 
Palembang met bestemming Bussum Uitgeschoven tekst rechts 
luidt ,, dat ik U met potlood moet schrijven en een met rijst 
gelijmde enveloppe moet gebruiken 

Correspondentie van militairen werd aan het dichtstbi jzi jnde Britse 
of Britsindische veldpostkantoor afgegeven welke de verdere door
zending verzorgde De Nederlandse troepen stonden tot 2 oktober 
1946 nog onder Brits opperbevel — SEAC-South East Asia Com
mand Aangezien er nog geen Nederlandse vl ieqdiensten waren 
werden ook deze brieven met Britse legervliegtuigen naar Londen 
overgevlogen en van daaruit verder geexpedieerd 

MARlllMt 
4 A 1 L 

«us^itAi^iAK pi>o c*K)«s itacimr 

Brief verzonden naar Nederland op 17 september 1945 uit het kamp 
SI Rengo-Rengo op Sumatra 

Brieven van de Marine in Londen met de rode stempel ,,POST 
OFFICE/M ARITIME/MAIL ' afgestempeld en daarna doorgestuurd 
naar Nederland 

Had men met de beschikking over een couvert dan maakte men 
wederom gebruik van een zelfvervaardigde envelop, hetgeen een 
afzender als volgt motiveerde 

vandaar dat ik U met potlood moet schrijven en een met rijst 
geli jmde enveloppe moet gebruiken ' 

Een brief bestemd voor België, afgestempeld met de stempel 612 
van 30 november 1945 Waar dit /s gebeurd is niet na te gaan 
De brief werd verstuurd uit het hoofdkwartier van de Intelligence 
Service (NEVIS) de geheime inlichtingendienst te Batavia De 
mogelijkheid is met uitgesloten dat de afstempeling eveneens te 
Londen is geschied 
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„Niets kan groeien in de seh 
Werk van Constantin Brancusi in Haags Gemeentemuseum 

Als enige museum in West-Europa buiten het Nationale 
museum in de Roemeense hoofdstad Boekarest toont het 
Haags Gemeentemuseum werken van de Roemeense beeld
houwer Constantin Brancusi, die leefde van 1876-1957. 

De Roemeense posterijen gaven in 1967, ter gedachtenis aan 
zijn overlijden, een serie postzegels uit met verschillende van 
zijn werken. Enkele daarvan zijn bij de 39 stukken uit Boe
karest die met zestien tekeningen in het Haagse museum 
te zien zullen zijn. Het deel van de collectie dat uit Boeka
rest komt wordt aangevuld met werken uit het Parijse Na
tionale museum van moderne kunst, het Newyorkse Guggen
heimmuseum en andere musea en particuliere verzamelingen 
in Europa en de Verenigde Staten. 

„De kus" (1908-1912), verschillende uitvoeringen in steen en gips, 
onder andere in Craiova (Roemenie), Hamburg, Philadelphia en in 
Parijs als grafmonument op het kerkhof Montparnasse 

BRANCUSI (1876-1957) 
Constantin Brancusi werd vierennegentig jaar geleden in 

Roemenië geboren. Hij volgde daar aan twee academies zijn 
eerste opleiding, waar hij weldra opviel door zijn groot vak
manschap. 

,,Meisieshoofd", brons in het museum van Boekarest 
..Meiuffrouw Pogany" (1912-1932), verschillende uitvoeringen in 
brons en marmer, onder andere in Buffalo, Philadelphia en Winter-
thur (Zwitserland) 

In 1904 vestigde Brancusi zich in Parijs waar hij zou blijven 
om zich verder te ontplooien. In die dagen ontmoette hij de 
beeldhouwer Rodin, die hem verzocht zijn helper te worden. 
Brancusi wees dit af en antwoordde: „Niets kan groeien in 
de schaduw van grote bomen". 

Vanaf het beeldhouwwerk: „Het Gebed" dat hij in 1907 
maakte, werd zijn stijl eenvoudiger. Die vereenvoudiging der 
natuurvormen voerde Brancusi zó ver door dat hij met enige 
van zijn stukken zoals „Prinses X" die hij voor het eerst in 
1920 in de „Salon van de onafhankelijke kunstenaars" toonde, 
schandalen verwekte. 

Het oppervlak van zijn latere stukken is glad en gaaf. Hij 
paste daarom ook veel harde en voor het polijsten ideale 
materialen toe zoals: brons, albast, onyx en marmer. 

In het gehele oeuvre van Brancusi zijn enkele thema's aan 
te wijzen, waarop hij gedurende zijn werkperiode in Parijs 
voortdurend terug greep. Eén van die thema's is de slaap. 
Voorts schiep hij vele diervormen waarin de vogel (een Roe
meens volkssymbool) een belangrijke rol speelt. Verder zijn 
de kus, het kinderhoofdje, de torso en tenslotte de zuil zonder 
einde zijn geliefde onderwerpen. 

Uit al deze thema's is een keuze te zien. 
Brancusi wordt beschouwd als een der belangrijkste beeld

houwers van de twintigste eeuw, wiens invloed zowel op de 
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UW van grote bomen" 

,,Wi]sheid der aarde" 
,,Eindeloze zuil", onderdeel van het nationale monument te Tirgu Jiu 
in de Karpaten vlak bij Brancusi's geboorteplaats Pestisani 

figuratieven als op de abstracten zeer groot is geweest. 
De tentoonstelling is te bezichtigen van 19 september tot 

en met 29 november. Openingstijden: dagelijks van 10-17 uur, 
zondagen van 13-17 uur, woensdagavonden van 20-22 uur. 

Tijdens de tentoonstelling zullen dia's met begeleidende 
tekst worden getoond over het leven en werk van Brancusi. 

Toegangsprijs t 2,—. Houders van museumkaarten en cul
turele jeugdpaspoorten: f 0,10. Museumvrienden: gratis, 
ledere woensdagavond: ƒ 1,—•. 

Salvador Dali 
De aangekondigde tentoonstelling medio november in het 

Museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam zal een aan
tal schilderijen omvatten van de Spaanse surrealist Salvador 
Felipe y Jacinto Dali. 

Deze kunstenaar werd geboren op 11 mei 1904 te Figueras 
bij Barcelona. Hij studeerde te Madrid en onderging invloe
den van de Chinco en Carlo Carra. In 1924 werd hij wegens 
politieke activiteiten in de gevangenis gezet en van 1925-1928 
ontwikkelde hij zich via realisme (in navolging van de zeven-
tiende-eeuwse Nederlanders), kubisme (Picasso), abstracte 
kunst en neoclassicisme tot surrealist. Hij besloot zijn kunst 
geheel te wijden aan de transcriptie van zijn dromen en para
noide visoenen. Hij werkte mee aan films, ontwierp kostuums 
en decors voor balletten, schilderde portretten, wanddecora
ties en reclame-affiches. 

Zijn schilderijen getuigen van een veelomvattende tech
nische bedrevenheid en van een fantasie die steile opvluchten 
kent. In zijn wezen moet hij een zeer gevoelig kunstenaar 
zijn die zich aan zorgen en angsten onttrekt door zich te ver
diepen in schilderkunstige metafysica. Ook tal van religieuze 
voorstellingen zijn van zijn hand. 

Een tweetal landen eert deze kunstenaar in hun postzegel-
uitgiften. Guyana gaf in 1969 op 10 maart een paasserie uit 
in de waarden 6, 25, 30 en 40 cents met een voorstelling van 
zijn ,,Laatste avondmaal", eigendom van de National Gallery 
of Art te Washington en op 25 maart 1968 eveneens een paas-
uitgifte in de waarden 5 en 25 cents met een voorstelling van 
de „Christ of St. John of the Cross" uit de Art Gallery te 
Glasgow. Deze zelfde voorstelling siert de zegel van Nicara
gua uitgegeven op 22 juli 1969 als hoogste waarde van een 
serie religieuze schilderijen, luchtpost 5 C in bloc vorm. Dit 
laatste doek zal op de Rotterdamse tentoonstelling te zien 
zijn. J. W. SMITS 



Filatelistische barometer O V E R D E O O S T G R E N S 
„Geldbelegging in postzegels" is het thema van een interes

sante beschouwing van de heer J. L. van Dieten in de inlei
ding op helt tweeëntwintigste veilingoverzicht van het seizoen 
1969-1970. Aanleiding om dit onderwerp aan de orde te stellen 
is de verkoop van de unieke 1 cenlt ikarmijn 1856 van Brits 
Guyana, die op 24 maart 1970 op een veiling in New York als 
„belegging" werd gekocht voor meer dan een miljoen gulden. 
Dat komt neer op vijftien percent samengestelde rente, aldus 
de heer Van Die'ten, die vervolgens met instemming enkele 
gedachten overneemt van de Britse handelaar-verzamelaar 
Robson Lowe, die nog meer filatelisitische ervaring heeft dan 
hij met zijn vijfenveertig jaar praktijk. 

„Er zijn diverse boeken en vele artikelen over geldbelegging 
in postzegels geschreven en vele adviezen waren solide of 
bleken dit na een tiental jaren te zijn. Echter, de mensheid 
herinnert zich slechts de winnaars en zelden de verliezers. 

Honderd jaar geleden plachten filatelistische tijdschriften 
een zegeltje per aflevering cadeau te geven. Sommige van 
deze zegeltjes, die de uitgever vrijwel niets kostten, zijn nu 
honderden guldens waard. Maar anderen nog geen twee 
kwartjes. 

Zoals in alle markten verandert ook de mode. Twee enthou
siasten met een dikke portefeuille kunnen de markt beïn
vloeden en bij schaarse zegels de prijzen vertienvoudigen. 
Maar wanneer ze kort na elkaar overlijden of liquideren, zakt 
de prijs naar het oorspronkelijke niveau. 

Een van mijn twee grote hobby's is postzegels en postge-
schiedenis. Er zijn vele miljoenen mensen die aan deze hobby 
een prachtig dividend overhouden in de vorm van gezelschap 
in stille uren, uitwisselen van gedachten met medeverzame
laars, onverwachte ontdekkingen en avonturen, een van de 
weinig overgebleven vrijheden om te doen wat je zelf wilt (je 
kunt verzamelen wat je zelf leuk vindt en niet wat je buur
man of filatelistische tipgever je suggereert). Het is mijn uit
gesproken mening dat financiële voordelen klein zijn; slechts 
in bijzondere gevallen zal er financiële winst zijn. Het enige 
waar je zeker van kunt zijn wanneer je postzegels gaat ver
zamelen is dat je de w êg naar het geluk gevonden hebt. Ik 
ben die weg vele jaren gegaan en beveel deze diegenen aan 
die het jachtige leven aan het eind van de dag willen ver
geten, die hun vrije uren verstandelijk willen benutten en 
hun moeilijkheden willen verlichten. Het geïnvesteerde kapi
taal is onsitoffelijk want je hebt geen kalmerende middelen 
meer nodig. 

ZONNIG WEER MET GUNSTIGE VOORUITZICHTEN 
Klassiek materiaal in superbe kwaliteit, vooral mooie af

stempelingen en brieven. Postgeschiedenis (Postal History): 
dus voorloperbrieven-zonder-zegels, oude luchtpoststukken, 
oude scheepvaartsitempels, rampsitukken en dergelijke. 

De meest gevraagde landen zijn Nederland, Oudduitse Sta
ten, Frankrijk, Oud-Griekenland, Engeland, Scandinavië, 
Zwitserland en de Verenigde Staten van Noord-Amerika. 

MOOI DROOG WEER MET WISSELENDE BEWOLKING 
British-Commonwealthzegels van de Amerikaanse gebieden; 

de Afrikaanse landen wat minder, maar voor Australische 
gebieden valt een toenemende belangstelling waar te nemen. 

Israël wordt internationaal veel verzameld en de eerste 
35 zegels zijn goed gebleven. 

Japan en Canada worden veel gevraagd, maar worden in 
Nederland vrijwel niet aangeboden. 

België kent altijd zijn ups en downs maar het blijft een 
land met vele verzamelaars en vele grote filatelisten. De 
prijzen zijn op heit ogenblik zeer vast. In het afgelopen sei
zoen bracht Joegoslavië zeer goede prijzen op. De mogelijk
heid is niet uitgesloten dat dit een blijvertje of méér dan dat 
is. De Nederlandse overzeese rijksdelen, zijn niet minder en 
niet beter geworden. Zéér vasit zijn engrospostjes postfris 
van Nederland. Dergelijke postfrisse partijtjes van vooroor
logse series brengen zeer hoge prijzen op. Maar ook de na
oorlogse worden steeds beter in prijs. 

ONBESTENDIG 
Een lage barometerstand hebben nog steeds de Oostblok

landen en Turkije. Hongarije is nog het minst slecht. 
Italië, Vaticaan en San Marino zijn hun ineenstorting na 

de jarenlange speculatieperiode met krankzinnig stijgende 
prijzen nog niet te boven. Het tegenwoordige verlaagde prijs
peil zal wel de werkelijke waarde weerspiegelen. Mogelijk 
jal de zwakke koers van de lire ^veer voor prijsstijging kun-

FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
De Nederlandse filatelistische agenda brengt langzamer

hand al elke week een ruildag of andere bijeenkomst. Het zal 
u duidelijk zijn dat in de zo veel grotere Bondsrepubliek de 
agenda nog veel groter is. Het is dan ook niet mogelijk in 
deze rubriek of in de agenda al deze gebeurtenissen te ver
melden. Als voorbeeld van de frequentie hierbij afbeeldingen 
van vijf verschillende gelegenheidsstempels, betrekking heb
bende op de spoorwegfilatelie. 

3 oktober Rottweil Dag van de Deutsche Bundesbahn 
9 oktober Heilbronn Dag van de Deutsche Bundesbahn 

16 oktober Ulm (Donau) Dag van de Deutsche Bundesbahn 
18 oktober Ulm (Donau) Propagandaitentoonstelling en 

ruildag van de filatelisten in het 
Bundesbahnsozialwerk 

23 Oktober Stuttgart Dag van de Deutsche Bundesbahn 
(tevens viering van het 125-jarig 
bestaan van de spoorlijn van 
Cannstatt naar Untertürkheim). 

Kaarten met het speciale stempel van Rottweil, Heilbronn 
of Stuttgart te bestellen door overmaking van DM 0,60 per 
stuk op postgiro Stuttgart nummer 630 41 van K. Stahl, Stutt
gart; kaarten van Ulm door overmaking van DM 0,60 per 
stuk op postgiro Stuttgart nummer 22200 van de Eisenbahn
sparkasse ten gunste van Werner Fiegler, Ulm. 

RUILDAG in DUSSELDORP 
Voor de derde keer zal in Dusseldorp wat wij zouden willen 

noemen een „monsterruildag" georganiseerd worden en wel 
op zaterdag 7 november van 14.00 tot 20.00 uur en op zondag 
8 november van 9.00 tot 18.00 uur in de Europahal op het 
Jaarbeursterrein. Hier is ruimte voor tweeduizend ruilers en 
de vorige keren waren er ook wel zoveel bezoekers. Boven
dien zal er nog een tentoonstelling gehouden worden ter vie
ring van het honderdjarig bestaan van de aantekenstrookjes 
in Duitsland en ter propagering van de Olympische Spelen 
in München. Speciaal postkantoor met drie verschillende 
stempels, aantekenstrookjes enzovoort. Kortom, „the biggest 
show on earth" op dit gebied. 

FL. 
nen zorgen. Eenzelfde verschijnsel wat prijsstijging betreft, is 
natuurlijk voor Engeland en het Gemenebest ook niet on
mogelijk in verband met het zwakke pond sterling. 

Oostenrijk, Liechtenstein en Spanje worden veel verzameld, 
maar de prijzen zijn zeer wisselvallig. Precies het Nederlandse 
weertype. 

Zeer moeilijk verkoopbaar zijn de nieuwe Afrikaanse lan
den, de oliestaten, Paraguay en consorten en in het algemeen 
de zegels van de laatste tien jaren. 

Thematische collecties zijn moeilijk te verkopen tegen prij
zen die enigszins in verhouding staan tot de oorspronkelijke 
aanschafprijs. 
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HONGAARSE NOTITIES (9) 

Zegels in bijzondere samenhang 
Er zijn weinig landen waar niet in de loop van de tijd wel 

eens, zij het voor het maken van postzegelboekjes, zij het 
zuiver uit „filatelistische" motieven, zij het om nog andere 
redenen, zegels in bijzondere samenhang zijn uitgegeven. 
Hieronder verstaan we dan enerzijds zegels die in afbeelding 
of uitvoering van elkaar verschillen en toch in één velletje 
zijn verkocht, anderzijds gelijke zegels die in zogeheten „mi
niatuurvelletjes" aan het loket zijn gekomen, met de kenne
lijke bedoeling dat de verzamelaars er niet zouden af komen 
met de koop van één zegel maar meteen een geheel velletje 
zouden meenemen. 

Een mooi voorbeeld van het laatste zijn bijvoorbeeld onze 
Nederlandse Amphilexzegels die vrijwel altijd „per vel" 
verhandeld worden. Wij menen dit onderwerp het beste te 
kunnen behandelen door de verschillende mogelijkheden als 
zodanig bij elkaar te nemen — niet chronologisch maar syste
matisch. 

TÊTEBECHES 

Het merkwaardige is dat niet overal dezelfde zegels als ge
perforeerd gemeld worden. Mij zijn uit oude gegevens de 
volgende nummers van deze perforatie bekend: Yvert num
mers 171, 174, 178/182, 287/288, 291/292, 302/311, 315/316, 338/ 
339, 360/363, Dienst 1/8, Porto 38, 41, 43/46, 67, 69/88. Met een 
groot vraagteken dan nog port 176. Zumstein noemt echtei 
veel meer waarden en vermeldt er nog bij dat de vellen 
zonder perforatie gereserveerd bleven voor het filatelisten
loket waar boven de nominale waarde twintig percent toe
slag betaald moest worden. 

PAREN — BUITENZIJDE ONGETAND 
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Nummer 748 in tétebêcheuitvoermg (één uit de serie) 

Têtebêches vinden we betrekkelijk weinig. De gehele serie 
740/754 komt in deze vorm voor (afbeelding 1) hetgeen bij 
Yvert nog niet vermeld wordt. Ook nummer 1200 bestaat in 
deze vorm, zelfs nog getand en ongetand tussen de zegels, 
welke beide variëteiten bij Yvert wel gecatalogiseerd worden. 

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN AAN ELKAAR 
De interessantste variëteit hiervan vormen de zogenoemde 

„inflatieperforaties". In het begin van de twintiger jaren 
werd Hongarije door inflatie geteisterd, hetgeen aan de no
minale waarden van de zegels uit die tijd wel te zien is. Om 
te vermijden dat verzamelaars bij wijze van geldbelegging 
de gewone frankeerzegels aan de loketten wegkochten werden 
de aan de gewone loketten verkochte zegelvellen gedeeltelijk 
geperforeerd met een driehoekje. 

^f«n«««««w*««« ■■■■•■■ 
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Nummer 178 in verticaal paar, waarvan één met öneiioekperforatie 
Porto nummer 69 in liorizontaal paar, waarvan één met driehoel<
perforatie 

Twee verticale rijen bij het type „maaiers" en twee hori
zontale rijen bij het type „parlement". Dit betekende dat 
men paren kreeg — bij de „maaiers" horizontaal en bij 
„parlement" verticaal — van wel en niet geperforeerde 
zegels (afbeelding 2 a en b). De maatregel werkte dus ave
rechts. 

Nummer 9i7 m tionzontaal paar, buitenzijden ongetand 

Als we even afzien van de onlangs besproken postzegel
boekjes „Balaton" en „Donauknie" dan vinden we deze varia
tie slechts één keer en wel bij de in 1949 uitgegeven zegels 
voor het 75jarig bestaan van de Wereldpostunie. De drie los 
uitgegeven waarden — de 3,— Forint is alleen m blok uitge
geven — bestaan vierzijdig getand, ongetand en driezijdig 
getand (afbeelding 3). 

MINIATUURVELLETJES 

Nummer 605 in miniatuurvelletie van vier stuks 

Hiermede beginnen we in 1942 bij de Rodekruiszegels 
uitgegeven kort na het sneuvelen van de zoon van Rijks
bestuurder Admiraal Horthy. We zien de weduwe en moede 
van de gevallen vlieger Stephan Horthy op deze in hun een 
voud zeer aansprekende zegels (afbeelding 4). Yvert catalo 
giseert deze en volgende miniatuurvelletjes van vier steed 
keurig onder „bloes & feuillets", met uitzondering evenwe 
van nummers 1436 en 1513, waarvan wel in de tekst vermeU 
wordt dat deze in velletjes van vier zijn uitgegeven, doel 
die geen nummer hebben gekregen als „blok". 

SAMENHANG MET „COUPON" 
Hierbij zouden we eigenlijk een onderscheid willen makei 

tussen „gratis"coupons en „entree"coupons. We vinden na 
meiijk zegels die gewoon in vellen met de coupons gedruk 
werden en voor de nominale waarde verkocht; we vindei 
ook zegels, alleen met een coupon verkocht, die recht vai 
toegang tot een filatelistische tentoonstelling gaven. 

Van de eerste soort vinden we de nummers 1247 (afbeel 
ding 5), 1285, 1286, 1846, 1848 en 1850 als losse zegels geno 
teerd. En hier zien we meteen het probleem dat ontstaat al 
„bloes" los van de er bij behorende zegels gecatalogiseer 
worden. Want nummer 1285 — gedrukt in velletjes van ach 
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Nummer 1247 in blok van vier, tv^ee zegels en twee vignetten 
Nummer 1516 met onderrand, FlPcongres en PRAGAtentoonstel
ling 

vier zegels en vier vignetten — wordt niet als „bloc" gecata
logiseerd. Maar als blok 77 vinden we een combinatie van 
acht zegels en vier vignetten, zodat er veel meer reden zou 
zijn om ook die zegels „los" te catalogiseren. Ze konden per 
slot van rekening ook „los" gebruikt worden! Ook de twee 
zegels uit blok 53 bijvoorbeeld konden los, al of niet met het 
vignet er aan, gebruikt worden. Het systeem dat zowel Michel 
als Zumstein toepassen om alle onderdelen van een emissie, 
frankeerzegels, luchtpostzegels en bloes of velletjes bij elkaar 
te vermelden is beslist veel overzichtelijker. 

Een speciaal soort gratis coupon — of bedrukte velrand — 
vinden we nog bij nummer 1516 (afbeelding 6). Alleen deze 
laagste waarde van de rozenserie van 1962 draagt daar een 
vermelding van het F.I.P.congres van dat jaar in Praag met 
bijbehorende internationale postzegeltentoonstelling Praga 
1962. 
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PA nummer 191 met aanhangende coupon voor het entreebewijs 

De eerste „entree"coupons vinden we bij de serie „Dag 
van de Postzegel" in 1955 (nummers 1182 en P.A. 190/191). 
Laatstgenoemde zegel werd namelijk uitgegeven met een 
aanhangsel, dat als kwitantie voor de entreebetaling voor de 
postzegeltentoonstelling diende (afbeelding 7). Deze zegel werd 
ook gedrukt zonder aanhangsel, doch was en is dan veel goed
koper. Dit systeem van de aanhangsels bij toeslagzegels zien 
we daarna ettelijke keren terugkeren, voor allerlei doeleinden. 
Nummers 1315, 1402 en P.A. 195/196 en 207/208 voor de „Dag 
van de Postzegel", nummer 1362 voor het „Huis van de fila
telie", terwijl van nummers 1391/1394 niet geheel duidelijk is 
of er iets extra bij gevraagd werd. Het lijkt dat deze eigen
lijk in de eerste categorie thuis horen. 

VERSCHILLENDE WAARDEN IN SAMENHANG 
Hierbij willen we alleen bespreken de zegels die in vellen 

uitgegeven zijn, dus niet alle „blokken" waarin verschillende 
waarden gecombineerd zijn. Ook hier vinden we weer „gra
tis"combinaties en „toeslag"combinaties. 

Zonder speciale toeslag werden bijvoorbeeld verkocht 
nummers 1248, P.A. 206, ter herdenking van het congres van 
de postministers van de Oostbloklanden. Deze zegels zaten 
gewoon om en om in één vel (afbeelding 8). Ook luchtpost 
241/242 verschenen op deze wijze samengevoegd, evenals 1431/ 
1432 voor de Istê mei 1961. 

Nummer 1248 en P A 206, aan elkaar gedrukt 

mwrv^^nr^ww^mmwm 

Nummers 1210/1211 aan elkaar, herdenkende de „Dag van de Post
zegel" en de HongaarsPoolse postzegeltentoonstellmg Alleen ver
kocht op entreebewijs 

'^^^^^^TÄtmwM/' 

| n | 8827 1 J 

. 01 , 0 ' 2 

i\ 
Inj Mts 1 

Nummers 1595/1598 en bloc nummer 45 Zegels in gelijke tekening 
maar verschillend formaat, eerstedagbrieven van dezelfde datumi 

Veel groter is het aantal zegels dat aan elkaar verscheen 
met toeslag. We beginnen met een groot aantal zegels voor 
de „Dag van de Postzegel" en wel nummers 1448/1451, 1526/ 
1529, 1595 1598, 1671/1673, 1776/1779 en 1861/1864. Het merk
waardige is dat van 1962 af (nummers 1526/1529) al deze zegels 
ook nog in een iets andere uitvoering in blokken versche
nen. Bij nummers 1526/1529 is het verschil met bloc 42 dat 
de zegels uit het bloc géén en de zegels uit het vel wel een 
naam van de graveur vermelden. Bij de latere series zijn 
de zegels uit het bloc steeds kleiner van formaat dan de 
zegels uit het vel (afbeelding 10 a en b). 

Ook voor de internationale luchtposttentoonstelling in 
Budapest in 1967 werden maar liefst twee series aan elkaar 
in vellen verkocht (P.A. 292/295 en 296/299) terwijl de blokken 
63 en 65 weer zegels met precies dezelfde tekening brengen. 
Het enige verschil is hier weer dat de zegels uit het blok 
géén en de zegels uit het vel wel de naam van de graveur 
vermelden. Om geld uit de zakken van de verzamelaars in 
de kas van de tentoonstelling te laten vloeien is dit natuurlijk 
een prachtig systeem, maar in feite is het een uitwas van de 
filatelie waar we onze Hongaarse collega's niet om kunnen 
benijden! 

FL 
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Tijdelijk bi j lontoör op de Dam 

Van 10 lot en met 12 november zal op de Dam te Amster
dam een tijdelijk bijkantoor gevestigd zijn waar de Kinder
postzegels 1970 gekocht kunnen worden. Poststukken waarop 
deze kinderzegels zijn geplakt zullen worden voorzien van het 
bijzondere stempel dat PTT voor deze gelegenheid beschik
baar stelt. Tevens zal een bijpassende envelop verkrijgbaar 
zijn voor ƒ 0,25. 

Het is ook mogelijk de geheel verzorgde envelop te be
stellen door / 2,25 over te schrijven op postgiro rekening 
nummer 31190 ten name van het Amsterdamse Comité voor 
Kinderpostzegels te Amsterdam. 

Hierbij afgebeeld het vignet dat op de envelop is afgedrukt 
en dat ook gebruikt wordt in het speciale stempel. 

Afscheid Hoofddirecteur 
A. G. de Vries 

Op 3 september 1970, de dag dat president Soeharto van 
Indonesië zijn eendaagse bezoek aan 's-Gravenhage bracht, 
nam de heer A. G. de Vries, sinds 1965 Hoofddirecteur der 
Posterijen, in het zwaarbewaakte Wassenaar afscheid van 
vele vrienden en relaties binnen en buiten de dienst. 

De heer De Vries (rechts) neemt het tegeltableau van het Maand
blad in ontvangst van mr A. van der Flier. Links de heer L. H. 
Tholen, rechts de hoofdredacteur 

Foto J Th Bettonviel, Pers-en Publiciteitsdienst PTT 

P. Wittkämper 
legt penningmeesterschap neer 

De heer P. Wittkämper, die zijn filatelistiische sporen in 
binnen- en buitenland verdiende, heeft de actieve dienst bij 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
met ere verlaten. Na een 36-jarig lidmaatschap van het be
stuur, heeft hij het penningmeesiterschap na 33 jaar neerge
legd. 

De heer Wittkämper is dertig jaar vertegenwoordiger van 
zijn vereniging in de Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie geweest. 

Niet alleen als bestuurder genoot hij grote bekendheid, ook 
als verzamelaar. Hij werd in 1924 lid van de Nederlandsche 
Vereeniging als verzamelaar van Nederland en koloniën. In 
latere jaren zijn daar bij gekomen Danzig, Finland, Hannover, 
Liechtenstein, Monaco, Zwitserland en Zeppelinpost. Vele 
malen werden zijn inzendingen op tentoonstellingen met zil
ver of goud bekroond, terwijl hij op internationale en andere 
tentoonstellingen in binnen- en buitenland verscheidene ma
len als jurylid fungeerde. 

Hij ontving onder meer de Hannovermedaille, de Senaats
medaille van Bremen alsmede een grote gouden medaille plus 
ereprijs van de Praga 1938. Bovendien kreeg hij wegens zijn 
grote filatelistische verdiensten in 1949 de Wallermedaille en 
in 1950 het erelidmaatschap van de Nederlandsche Vereeni
ging. Van het Maandblad bezit hij de gouden medewerkers
plaquette en het tegeltableau. 

De Amsterdamsche Postzegelsociëteit, die nog siteeds spring
levend is, telde hem onder haar oprichters in 1937. 

De heer Wittkämper staat bekend als een bijzonder accu
rate en precieze werker, begiftigd met een scherp versitand 
en een ijzeren geheugen. Hij beschikt over een droge humor 
en ontpopte zich vaak als gangmaker als er na een interna
tionale tentoonstelling iets t̂e fuiven viel. 

Het Maandblad was op de receptie in Voorlinden, het op
leidingsinstituut voor hoger PTT-personeel, vertegenwoordigd 
door de heren L. H. Tholen (voorzitter), mr. A. van der Flier 
(secretaris) en de hoofdredacteur. Namens de Raad van Be
heer van het Maandblad werd het tegeltableau met de Haagse 
postkoets aangeboden, alsmede een ingebonden jaargang 
1969. Van beide kanten werden waarderende woorden ge
sproken over de hartelijke verstandhouding die steeds heeft 
bestaan tussen het Maandblad en de Hoofddirectie der Poste
rijen. 

De Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen werd 
vertegenwoordigd door zijn Dagelijks Bestuur, bestaande uit 
de heren P. Th. van der Heijden (voorzitter), C. G. van 
Veenendaal (secretaris) en H. P. van Lente (penningmeester). 
Ook de vertegenwoordigers van de Bond wisselden woorden 
van grote wederzijdse waardering en erkentelijkheid met de 
scheidende Hoofddirecteur, die zich zeer ingenomen betoonde 
met de Bondsherinneringsmedaille in zilver, welke de heer 
Van der Heijden hem namens het Bondsbestuur overhandigde. 

De vertegenwoordigers van Bond en Maandblad hernieuw
den vervolgens hun kennismaking met drs. Ph. Leenman (en 
echtgenote), opvolger van de heer De Vries als hoofddirecteur 
en plaatsvervangend directeur-generaal. 
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Voor uw boekenplank 

Kennis is blijkbaar nog goedkoop te krijgen 

Het wil mij voorkomen dat slechts weinige verzamelaars 
beseffen welk een schat van nieuwe filatelistische gegevens 
in hun bezit komt, wanneer zij, zoals in 1969 tijdens de 
HAGAPOST en in 1970 tijdens Zwolle 1970, hetzij afzonderlijk 
van de catalogus (zoals in Den Haag) hetzij in één boek met 
de catalogus samengebonden een aantal artikelen in hun be
zit krijgen, geschreven door de meest vooraanstaande Neder
landse filatelisten. En voor deze schat, welke goud waard is, 
betalen zij dan, met inbegrip van catalogus, naar ik meen 
ƒ 2,50. Alles is tegenwoordig duur, doch kennis is blijkbaar 
nog goedkoop te krijgen. 

Wanneer men nu maar van die kennis zou willen profi
teren. Doch ik maak mij sterk dat slechts weinige bezoekers 
van de Hagapost het magistrale artikel van drs. Van der 
Willigen over de wapen-drukwerkzegels aandachtig gelezen 
hebben en dat nog minder er zich van bewust waren, dat in 
de ereklasse stempels van deze drukwerkzegels getoond wer
den, welke zeldzamer waren, dan vele zogenoemde rariteiten 
op de eerste emissie, de halfrondstempels daaronder begre
pen en welke men nooit tevoren op een tentoonstelling heeft 
gezien. 

Ook in Zwolle werden de bezoekers verrast door een stan
daardwerkje van de heer J. Kok Rzn. over de langstempels 
van de Nederlandse hulpkantoren. Aan hen die het nog niet 
gelezen hebben kan ik slechts de raad geven: neem een uur 
van uw ongetwijfeld kostbare tijd en u zult kennis opdoen, 
waarvan u gedurende uw gehele filatelistisch leven plezier 
zult hebben. En u zult tot de conclusie komen, dat de door 
de heer Kok beschreven langstempels een gebied vormen dat 
tot voor kort nog nagenoeg braak lag en waarop nog veel 
gepionierd kan worden. U zult dan ontdekken dat vele lang
stempels op de latere emissies in zeldzaamheid heus niet be
hoeven onder te doen voor die op de eerste emissie, doch dat 
zij voor heel wat minder financiële offers te krijgen zijn. 
Laat ik besluiten met de vraag: Wanneer verschijnt de eerste 

J. Giphart 
40 jaar in PTT-dienst 

De heer J. Giphart, bekend als medewerker van het Neder
lands Postmuseum in 's-Gravenhage, schrijver van verschei
dene posthistorische artikelen over steden in catalogi van 
nationale of streektentoonstellingen en redacteur van De 
Positzak, orgaan van de Nederlandse Vereniging van Post
stukken- en Poststempelverzamelaars, heeft zondag 27 sep
tember in kleine kring zijn veertigjarig ambtsjubileum ge
vierd in dienst van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telefonie 
en Telegrafie. 

U kunit er staat op maken dat er in de catalogus die de 
nationale tentoonstelling Rotterdam '71 zal begeleiden een 
bijdrage van zijn hand zal staan over de postgeschiedems 
van de Maasstad. Op deze wijze is hij verenigingen van 
dienst, maar zijn zorgen strekken zich evenzeer uit over de 
individuele filatelist die nimmer tevergeefs een beroep doet 
op zijn kennis en ervaring. 

De „kleine'" kring, waarin hij zijn jubileum heeft gevierd, 
duidt dan ook niet op de omvang van het gezelschap, maar 
op de bescheiden schaal waarop bekendheid was gegeven aan 
deze gebeurtenis, waarmee ook de redactie van het Maand
blad de jubilaris van harte gelukwenst. 

De directeur van het Nederlandse Postmuseum, dr. R. E. J. 
Weber kwam de jubilaris verrassen met de gouden speld van 
PTT plus een indrukwekkende oorkonde, welke hij na een 
hartelijke toespraak overhandigde. Plaatsvervangend hoofd
directeur der Posterijen J. D. Smeets, dr. E. A. B. J. ten Brink 
hoofd van de afdeling Geschiedschrijving en zijn plaatsver
vanger drs. G. C. J. J. Ottenheym gaven van hun belangstel
ling blijk door hun aanwezigheid. 

De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars, waarvan de heer Gipharit erelid en be
stuurslid is, was vertegenwoordigd door voorzitter mr. W. S. 
da Costa en secretaris J. H. Broekman. 

catalogus over de langstempels en met de raad: Wacht niet 
met kopen, totdat deze catalogus is verschenen, zoals bij de 
puntstempels is geschied! 

Hoewel de overige artikelen in de Zwolse catalogus in be
langrijkheid weinig voor dat van de heer Kok onderdoen, 
verhindert plaptsgebrek mij deze artikelen de aandacht te 
geven welke hen toekomt. 

Zoals de Hagapost in het teken stond van het honderd
jarig bestaan van de drukwerkzegels, zo herdacht Zwolle 
1970 het honderdjarig bestaan van de portzegels. Dit was voor 
de heer J. F. Cley aanleiding enige aspecten van de oudste 
emissies portzegels van Nederland te behandelen. De heer 
Cley bewees daarmede, dat zij die gemeend hadden dat dit 
gebied reeds uitputtend behandeld was door zijn voorgangers 
ongelijk hadden. De heer Cley bracht enige nieuwe aspecten 
naar voren welke voor de posthistorische kant der portzegel"! 
van groot belang zijn. 

Dat in het begin dezer eeuw bij de Nederlandse verzame
laars de portzegels even „in" waren als thans de eerste emis
sie moge het volgende voorval getuigen. De toenmalige vei
linghouder Wilhelm Donath had midden in de zomer van 
1916, derhalve gedurende de eerste wereldoorlog toen de be
langstelling voor postzegels vrijwel nihil was, een catalogus 
verzonden van de collectie Weruméus Buning, een verzame
ling van een duizend stuks uitsluitend ongebruikt van Neder
land en Overzeese gewesten, waaronder de allerzeldzaamste 
typen en tandingen der portzegels. Als jong naïef verzame
laar leek mij dit een uitgezochte gelegenheid om nu eens 
goedkoop enige van die onvindbare (vooral ongebruikt) types 
en tandingen op de kop te kunnen tikken en al vroeg begaf 
ik me naar het kleine zaaltje in het gebouw der Gonzaga 
Vereeniging op de N.Z. Voorburgwal in Amsterdam, alwaar 
de veiling werd gehouden. En inderdaad het zaaltje was bij 
mijn binnentreden leeg. Kort daarop verscheen de postzegel
handelaar Bohlmeyer. Doch wie schetst mijn schrik toen de 
deur nog vele malen openging en achtereenvolgens alle kop
stukken van de toenmalige Nederlandverzamelaars versche
nen, natuurlijk de heer Waller, maar ook dr. Frenkel en zelfs 
de heer Van Engelen van der Veen, die ik nog nooit eerder of 
later op een veiling heb aangetroffen. Dr. Verbeek was toen 
waarschijnlijk nog niet aan de portzegels toe, anders zou hij 
zeker niet hebben ontbroken, of misschien was hij er wel, 
maar kende ik hem niet. Hoe het ook zij, de portzegels waren 
destijds het geliefdste object van de Nederlandverzamelaar. 

Natuurlijk ontbrak het Postmuseum met zijn ongelooflijke 
schatten niet op het Zwolse appèl en wist de heer Giphart 
met zijn grote kennis van het eofilatelistische gebied ons te 
vergasten op de oudste gegevens uit de posthistorie van 
Zwolle. 

Wie in Nederland is beter in staat ons in te lichten over 
de geneugten welke het verzamelen van het postgebied van 
Oostenrijk kan verschaffen dan de heer Fock? Het is inder
daad onbegrijpelijk dat zo weinig Nederlandse verzamelaars 
zich tot dit interessante en niet kostbare gebied aangetroliken 
voelen. Ik heb uit dit artikel weer veel geleerd, onder naeer 
dat er eens Oostenrijkse regeringsstoomboten post op het 
Lago Maggiore vervoerden. U herinnerde zich dit natuunijk 
toen u deze zomer langs dit verrukkelijk meer in uw auto 
reed. En zocht u bij uw recent bezoek aan Wenen ook tever
geefs naar Donau-Dampfschiffart-Gesellschaftzegels op brief? 

De heer Geuzendam tooxit zich in zijn artikel over de Ne
derlandse postwaardestulcken een voortreffelijk wegbereider 
voor de verhoogde belangstelling in dit zo interessante onder
deel der filatelie, terwijl de heer Van Zon ons een duidelijk 
overzicht geeft van de betekenis van de voor ons tot dusverre 
onontcijferbare stempels op oude Londense brieven. Laat hij 
ook eens wat over de Bishopmarks vertellen. 

Ten slotte heeft dr. van Wiechen ons bevoorrecht door met 
zijn grote kennis van de postgeschiedenis van de Balkan de 
sluier te lichten over de postgeschiedenis van de Mont-Athos-
zegels. Heel vroeger wisten we alleen dat er naast de be
roemde driehoeken van Kaap de Goede Hoop ook driehoeken 
voorkwamen op de Mont-Athoszegels Dank zij dr. van Wie
chen weet ik thans, dat de hiërogliefen in deze driehoek de 
initialen van de postagent in de hoofdstad Karyes vormen. 
En u kunt nog veel meer over deze opdrukken en de daarbij 
behorende stempels te weten komen als u het artikel zelf 
leest. Het is de moeite overwaard! 

Mr. W. S. WOLFF DE BEER 
De catalogus van de tentoonstelling Zwolle 1970 kunt u nog bestellen 
door ƒ 3,— over te schrijven op postgirorekening 95 04 77 van H. Tak
ken, Kllmopstraat 18, Zwolle. U krijgt het werk dan franco thuisge
stuurd. 
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In memoriam 
P. C. Korteweg 

Erik Tliorn Leeson overleden 
In Amsterdam is op 4 september overleden de gra

fische kunstenaar Erik Thorn Leeson, ontwerper van 
drie Nederlandse postzegels. In 1957 maakte hij het 
admiraalschip De Zeven Provinciën op de waarde 
30 cent van de De Ruyterserie en in 1959 de beide zegels 
van 12 en 30 cent waarmee het veertigjarig bestaan 
van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij werd her
dacht. 

Thorn Leeson, die op 1 september 1927 te Charkov in 
Rusland werd geboren," was sinds 1963 lector in de 
grafische kunst bij de Rijksacademie van beeldende 
kunsten, waar hij van 1944 tot 1949 had gestudeerd. 
In 1948 won hij de zilveren en m 1952 de gouden me
daille voor grafische kunst in de wedstrijd om de zo
geheten Prix de Rome. Het Nederlands Postmuseum 
bewraart zijn ontwerpen en gravures voor postzegels. 

In memoriam 
H. G. van de Westeringh 

Op 68-jarige leeftijd is op 15 september in Utrecht 
overleden de heer H. G. van de Westeringh, secretaris 
van de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, die een 
rijk leven achter zich had als bestuurder in de Bond 
en in de Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. 

Het secretariaat van de U.Ph.V. heeft hij van 1939 
af gevoerd en ter gelegenheid van het vervullen van 
die taak gedurende vijfentwintig jaren ontving hij het 
Lidmaatschap van Verdienste van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen. In de jaren na de 
ocrlog maakte hij deel uit van het Bondsbestuur en 
enige tijd fungeerde hij daarin als waarnemend secre
taris. 

In die jaren was hij tevens secretaris van de Raad 
van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, waarin hij als afgevaardigde van de U.Ph.V. 
een vaste plaats had tot zijn verscheiden. Niet alleen 
in financiële zaken was hij een gewaardeerd lid van 
de Raad van Beheer, ook op ander gebied was hij een 
kundig raadsman. Hij was onder meer secretaris van 
de studiegroep Zuid-Afrika, sinds de oprichting daar
van enkele jaren geleden. 

De heer Van de Westeringh was erelid van zijn ver
eniging en bij zijn afscheid van de Raiffeisenbank bij 
het bereiken van de 65-jarige leeftijd werd hij onder
scheiden met het ridderkruis van de Orde van Oranje 
Nassau. 

Van zijn vele verzamelingen genoot die van Zuid-
Afrika de meeste bekendheid. Hij had een grote voor
liefde voor poststempels en postwaardeStukken en het 
behoeft dan ook geen verwondering te wekken dat hij 
aan de wieg heeft gestaan van de Nederlandse Vereni
ging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars, die 
volgend jaar haar dertigjarig bestaan hoopt te vieren. 
Voor zijn vereniging en de Raad van Beheer, waarin 
hij een werkzaam aandeel had, betekent zijn heengaan 
een gevoelig verlies. 

P. C. Korteweg 

Op bijna 82-jarige leeftijd is op zondag 13 september 
in zijn huis te Bennebroek overleden de heer P. C. 
Korteweg, de eerstgeborene onder de filatelistische 
journalisten van Nederland. 

P. C. Korteweg, die op 29 december 1888 in Gronin
gen werd geboren, heeft het grootste deel van zijn 
leven doorgebracht in de provincie Noord-Holland. Hij 
was een veelzijdig filatelist en filatelistisch schrijver 
en daarbij ook een pionier op het gebied van het fila
telistisch speurwerk en de motor achter de Postzegel
vereniging Contact Schept Kracht, die hij in 1926 op
richtte en jarenlang diende als secretaris en directeur 
van het landelijk rondzendverkeer. 

Hij was al een gevierd auteur in het blad Universum, 
toen hij in 1928 mederedadteur werd van het nieuwe 
blad De Philatelist van Heymans, dat op 1 januari 1940 
opgmg in het Maandblad. Van deze fusie draagt de 
officiële naam van het Maandblad nog steeds het stem
pel: „waarin opgenomen De Philatelist". Met ingang 
van de tweede jaargang neemt P. C. Korteweg het 
hoofdredacteurschap al geheel in handen en hij bewijst 
zijn meesterschap met ontdekkingen als „J. W. Kaiser 
ontwerper van de zegels van de eerste emissie Neder
land 1852" (1931) en de ontmaskering van de citroen-
gele 5 cent Nederland Port nummer 1 A als een dood
gewone ontkleuring. In 1934 werd zijn publicistische 
arbeid beloond met de Costerusmedaille. 

Zijn werken in boekvorm zijn vele. Enkele van de 
voornaamste zijn „300 jaar Postmerken van Neder
land 1570-1870", dat nog steeds in de handel is, zijn 
bewerking van het Proevenboek, zijn initiatief voor 
„De Vraagbaak" als „dochter" van „De Philatelist", die 
hij ook onderworpen heeft aan een experiment van 
twintig verschijningen per jaar, zijn boekjes over de 
Landmail van Nederlandsch-Indië, over de stempels 
van de Verenigde Oostindische Compagnie en over de 
puntstempels in het jaarboekje van de Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereniging van 1941. Hij schreef voorts 
studies over papier, over de tweede en derde emissie 
van Nederland en hij legde een onvergelijkelijke ver
zameling poststukken aan, die sinds 1954 de kern vormt 
van de afdeling eofilatelie van het Nederlands Post-
museum. In hetzelfde jaar kreeg hij de Wallermedaille 
voor zijn filatelistische verdiensten. 

De laatste onderscheiding die hij mocht ontvangen 
was het bijschrijven van zijn handtekening op de Roll 
of Distinguished Philatelists, in 1962, hetgeen hem het 
recht verleende de letters R.D.P. aan zijn naam toe te 
voegen. Deze eer viel hem te beurt wegens zijn publi-
katies over afstempelingen van Nederland. 

P. C. Korteweg was erelid van vele verenigingen, 
onder meer van de Nederlandse Vereniging van Post
stukken- en Postzegelverzamelaars en van de Rotter
damsche Philatelisten-Vereeniging. 

Een groot filaiteliat is van ons heengegaan. 
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Wij ontvingen/voor uw boekenplank 
PRINET CATALOGUE 1971/46e EDITIE 1971. Uitgeverg 

Dereume, Rue du Marché, 69 - 1000 Bruxelles, Belgique. 270 
bladzijden. Prijs 80 frank. 

Geïllustreerde speciale catalogus van België, Belgisch 
Congo en Roeanda-Oeroendi met in het hart 32 bladzijden 
in kleur en een aanhangsel van Europa, NAVO, Europese 
sportkampioenschappen, Europese gedachten, „Kleine En
tente" (Balkan), Katanga, Albertville en Sud-Kasai. Ook 
proeven, blokken en maxdmumkaarten worden afzonderlijk 
gecatalogiseerd. 

DE POSTBODE, Uitgave Organon België, Koningstraat 284, 
1030 Brussel (België). 

Handige klapper in zakformaat met de plaatsen en hun bij
behorende codenummer van vier cijfers in alfabetische volg
orde. 
FILATELISTISCHE STUDIES van de Konlnklqke Borger-
houtse Vereniging voor Postzegelverzamelaars Emile Vloors, 
door W. van Riet, nummer 26. Te bestellen door overschrü-
ven van 45 frank op postgirorekenihg 85 05 83 van L. C. Made-
man, Alf. Schneiderlaan 61, B-2100 Deume-C België. 

Elke studie is voorzien van een zegel van de Antwerpse 
stadspost Distrif lash, die wordt beschreven in een artikel onder 
de titel „Het eerste privépositbedrijf in België". Andere bij
dragen: De overgang van de Franse naar de tweetalige sitem-
pels in België. Beschadigde brieven in de post te Antwerpen, 
De postmerken „ONBEKEND", Specialisatie „PAR ESTA
FETTE" en De treinpostkantoren over Antwerpen. 

BOREK-KATALOG 1970/1971. 47ste editie. Uitgeverü 
Richard Borek Braunschweig. Prvjzen van DM 1,— tot 6,—. 

Eenvoudige geïllustreerde catalogus met Michelnummers 
in afzonderlijke deeltjes voor landen en bepaalde landen
groepen. Duitsland is gesplitst in een deel vóór en een deel 
na 1945. Europa, dat als thema een apart deeltje heeft, omvat 
daarnaast achttien delen; Overzee negen. Behalve postzegels 
worden ook munten en eerstedagenveloppen gecatalogiseerd. 

MICHEL-EUROPA-KATALOG 1971, uitgave Schwaneber-
ïer Verlag GMBH, München. Importeur Auf der Heide's 
Postzegelhandel, Surinamelaan 31, Hilversum. Prgs f 29,25. 

De uitgever meldt dat hij op ongeveer 2000 bladzijden 33.000 
afbeeldingen en 163.500 prijsnoteringen heeft kunnen plaat
sen. Hij heeft de vorig jaar ingevoerde nettoprijzen gehand
haafd en de noteringen voor klassieke uitgiften flink opge-
Tokken. Tot 1945 gelden de prijzen voor ongestempelde 
;egels met plakker, daarna voor postfris zonder plakker. 
Dnze ervaring met de Michel is dat hij vaak uitkomst biedt 
vaar andere bronnen ons in de steek laten. 

DIE BEZEICHNUNG DER POSTSTEMPELFORMEN, eine 
Einführung in die stempelkundliche Terminologie, van Hans-
(oachim Anderson, Heft 67 in de Neue Schriftenreihe der 
i>oststempelgilde „Rhein-Donau", e.V., Vereinigung der 
Sammler, Forscher und Prüfer von Abstempelungen und von 
iondergebiete der Deutschland-Philatelie, p/a 4 Düsseldorf-
iford, Spielberger Weg 5. BRD. Te bestellen door DM5,50 
ver te schrqven op postgirorekening 133501 Köln, ten name 
ân Emil W. Mewes, Düsseldorf-Nord. 
Dr. H.-J. Anderson, lector aan de universiteit van Marburg, 

lie sedert enkele jaren de situdiegroep „Normen en vormen" 
'an „Rhein-Donau" leidt, heeft zich tot taak gesteld orde te 
cheppen in de naamgeving van de verschillende soorten 
tempels. Hij heeft dat vraagstuk naar vermogen opgelost 
»innen 44 bladzijden en toegelicht met 285 afbeeldingen. Het 
(/achten is nu op een gezaghebbende deskundige die dit werk 
oegankelijk en bruikbaar maakt voor het Nederlandse taal-
ebied. 

DIE DEUTSCHE PÄCKCHENFELDPOST / TEIL DER 
»EUTSCHEN FELDPOST 1939-1945, Handboek en catalogus, 
an Hans Wimmer. Uitgave Arbeitsgemeinschaft Neues 
landbuch der Briefmarkenkunde e.V. p/a D-846 Schwandorf 
1 Bayern, Brennestrasse 1. BRD. 
Als men zich de chaos op allerlei gebied in de itotale neder-

»ag van Duitsland voors'telt dan is het een compleet wonder 
at iemand er in slaagt de knoop van de Duitse pakjesveld-
ost te ontwarren en in een keurig boekje van 86 bladzijden, 
iet zestig afbeeldingen en vele tabellen, als een feilloos wer
end netwerk over geheel Europa lees- en zichtbaar te 
laken. 

DIE FELDPOST DER DEUTSCHEN MILITÄR-MISSION 
IN DER TÜRKEI 1914-1918, einschliesslich Marine-Schiffs-
pcst und Deutsche Feldpost Jildirim, door Werner Ahrens, 
nummer 10 en 11 in de reeks Philatelie und Postgeschichte, 
uitgegeven door de Stiftung zur Förderung der Philatelie und 
Postgeschichte e.V., p/A 6 Frankfurt am Main, Neue Mainzer 
Strasse 60, BRD. 

ARMY AND FIELD POST OFFICES OF EGYPT AND THE 
EEF, 1914-1920, door Michael M. Sacher, bglage van The 
London Philatelist augustus-september 1970, 34 bladzqden. 

CATALOGUE YVERT & TELLIER 1971, 75E EDITIE, in 
drie delen, uitgever Yvert & Tellier, 37 rue des Jacobins, 80-
Amiens, France. 

Deel I, Frankrijk en landen met Franse cultuur, voorname
lijk koloniën, protectoraten, Noord-Afrika, vroegere verbon
den landen, Andorra, Monaco, buitenlandse postkantoren, 
mandaatgebieden, bezette gebieden door Frankrijk en het 
Saargebied, 736 bladzijden. Prijs 8 Francs. 

Deel II, Europa, 943 bladzijden. Prijs 28 Francs. 
Deel III, Afrika, Amerika, Azië en Oceanië, 1446 bladzijden. 

Prijs 32 Francs. 
Deel I wordt franco thuis gestuurd, voor de andere delen 

is 4.70 Francs porto elk verschuldigd. 
De prijsnoteringen zijn gestegen voor vrijwel alle oudere 

Franse zegels, evenals voor het type Mouchon en de eerste 
emissies van het type Semeuse. Port-, telefoon, telegraaf-
zegels, alsook postwaardestukken zijn over de hele linie 
duurder geworden. De prijzen voor de zegels uit de periode 
tussen de wereldoorlogen zijn vrij stabiel. In Franse koloniën 
zit weinig beweging, met uitzondering van de oude waarden 
die enigszins aantrekken. Groot-Brittannië vertoont in de 
klassieke zegels, die wat Europa betreft overwegend in waar
de zijn gestegen, een opmerkelijke hausse. 

De zegels van na 1900 bieden over heit algemeen weinig 
verschillen. Overzee ziet ook het klassieke materiaal in waar
de toenemen en zelfs nieuwere uitgiften blijven niet achter. 
Zowel oude als moderne zegels van koloniën delen in be
scheiden mate in deze opwaartse beweging. 

ONBEKEND IERLAND, door dr. J. M. Fuchs, uitgave van 
Elsevier. 

Hoewel het woord „filatelie" in dit boek zelfs niet voor
komt, moet het voor een lerlandverzamelaar een genot zijn 
een informatiebron over het land van zijn keus te bezitten, 
die op zoveel verschillende punten opheldering verschaft. 

CATALOGUS van de postzegels der REPUBLIEK INDO
NESIA 1971. Vqftiende editie, uitgeverfl Zonnebloem, Admi
raal de Ruyterweg 212, Amsterdam; 120 bladz^den. Prijs 
/ 2,75. 

Eenvoudige geïllustreerde catalogus van alle frankeer-, her
denking-, weldadigheid- en portzegels, met de definitieve uit
giften van de Japanse bezetting van Sumatra, Malakka-
Riau, Java en de Grote Oost, opdrukken Repoeblik Indone
sia, nood-strafportzegels, noodportetiketten, noodportstempels, 
RIAU, UNTEA's overgangsbeheer van Nieuw-Guinea en Irian 
Barat. 

POSTVLUCHTEN, uit de geschiedenis van het Luchtpost-
vervoer, Catalogus voor Nederland en Overzeese Rijksdelen, 
door drs. J. Boesman. Uitgegeven met medewerking van de 
Stichting Filatelie door Davo, Deventer. Prys f 20,—. 

Een vorstelijk werk op prachtig papier gedrukt met vele 
uitstekende illustraties, dat op het eerste gezicht wat wonder
lijk begint, namelijk plompverloren meit een stukje geschie
denis van de KLM, in plaats van met een ordentelijke inlei
ding of een verantwoording waarin men zachtkens op de 
komende dingen wordt voorbereid, en een wat abrupt einde. 
De verklaring daarvoor geeft de auteur in een toelichting 
\^aarin hij met heel de hoogdravende titelpagina afrekent en 
eenvoudig spreekt van deze vliegbrieven-„catalogus" en drie
honderd aanvullingen op de vierde uitgave van de Boesman-
catalogus. Een wonderlijk geval is de paginering, die me niet 
gelukkig lijkt. Tot 220 is er een doorlopende nummering, 
maar daarna komen er nog honderd pagina's, verdeeld over 
vijf hoofdstukken, die weliswaar aangeduid worden met A, 
B, C, D, E en F, maar die ieder voor zich met 1 beginnen te 
nummeren. Als je eenmaal weet dat Nieuw-Guinea door D 
wordt aangeduid, dan gaat het wat beter, maar het blijft 
bladeren. Ondanks dat een prachtig boek. 
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EEN ONGEWOON ONDERWERP in het Lerarenorgaan, 
uitgaande van het instituut voor Middenstandsontwikkeling 
en de IMO-lerarenvereniging, waarin dr. E. J. Tobi de finan
ciële kant van het postzegelverzamelen belicht. 

MUSIC AND STAMPS / MUSIK UND BRIEFMARKEN 
van Ian F. Finlay in Sonorum Speculum, Mirror of Dutch 
Musical Life, uitgave van de Stichting Donemus, Jacob 
Obrechtstraat 51, Amsterdam, met afbeelding van Zomer-
zegels met portretten J. P. Sweelinck, Constantyn Huygens, 
A. J. M. Diepenbrock en Willem Pijper in nummer 30 (lente 
1967) en een verbetering van Hans van Gelder in nummer 
32 (herfst 1967) die komt vertellen dat niet Huygens maar de 
Haagse kunstenaar Hanneman van 1601-1671 leefde. De Huy
gens op de postzegel is een van de zonen van de componist 
Huygens, die leefde van 1628-1697. Het schilderij stelt hem 
voor in 1640 op twaalfjarige leeftijd. 

Men kan zich met eigen ogen van het gelijk van Hans van 
Gelder overtuigen in het Mauritshuis in 's-Gravenhage. Daar 
hangt een portret van de componist Constantijn Huygens 
(1596-1687) met de portretten van zijn vijf kinderen in medail
lons. Rechts boven het portret van senior dat van de be
deelde junior. Links daarboven zijn broer Christiaan, de be
roemde wiskundige en astronoom, die zich ook met muziek
theorie heeft beziggehouden. 

AL AUTO WAT HET ALBUM SLAAT in nummer 34 van 
Auto Visie, officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse 
Automcbielclub van 15 augustus 1970, waarin Jan Warning 
drs. E. A. Mennega aan de tand voelt over een van zijn ver
zamelingen. Misschien had u ook gedacht dat de USA de 
kroon zou spannen, maar van dat land zijn maar twee zegels 
duidelijk op de auto geïnspireerd. De Sovjet-Unie brengt het 
verder: meer dan vijftig verschillende. 

POSTZEGELS VAN ZUID-AFRIKA in het eerste Zuid-
afrikaanse Panorama van dit jaar met vier pagina's in kleur 
en twee zwart/wit. 

JAARVERSLAG STICHTING FILATELIE 1969, waarvan 
het bestuur nu bestaat uit de heren mr. P. J. C. Schipper 
(voorzitter), S. Rietveld (vice-voorzitter), C. G. van Veenen-
daal (secretaris), K. H. Philips (penningmeester) en P. Th. van 
der Heijden (lid). 

De Raad van Advies heeft zeven leden: mr. G. W. A. de 
Veer (voorzitter), H. K. Berghuijs, mr. W. S. da Costa, J. L. 
van Dieten, R. Kloek en J. Wind, van wie de financiële com
missie wordt gevormd door H. K. Berghuijs, K. H. Philips "n 
mr. G. W. A. de Veer. 

Het verslag wijst uit dat er in 1969 meer dan 5600 kaders 
werden uitgeleend, in twee gevallen meer dan duizend, in de 
overige minder dan 500. De Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen kreeg een subsidie van ruim ƒ 88.000,—, 
waarvan ƒ 42.000,— werd uitgegeven voor tentoonstellingen. 
In totaal verleende de Stichting bijna ƒ 97.000,— subsidie. 

DE BEELDFILATELIST, Orgaan van de Vereniging De 
Beeldfilatclist, p/a F. Wessels, Waldeck Pyrmontlaan 26, 
Doorwerth. 

Een nieuwe aflevering van Groepsnieuws, met het slot van 
het artikel Landbouwmechanisatie van ir. E. Steinbuch en 
een bibliografie van G. A. Higlett, een vader der beeldfilate-
lie, die van 1870 tot 1940 postzegelmakers op de hak nam en 
die het zelfs presteerde een Shakespeare door middel van 
citaten uit zijn werken een postzegelverzameling aan te sme
ren. De heer D. van Engelenburg heeft twee pagina's met 
titels van deze kritikaster bij elkaar gevonden. Voorts een 
lijst van zegels met een ooievaar erop en een oude overpein
zing van J. van de Ven over „Vergeten thema's", dat handelt 
over de totale verschijningsvorm van de postzegel. 

Voorts nieuws van de groep Aardrijks- en volkenkunde, 
met een vervolg op Aardbevingen van mevrouw N. Roos-'t 
Hart in de serie Natuurrampen, Australië van H. Schiks, 
Geologie, Watervallen en de Bergwereld van G. H. Boetzkes, 
Canada van A. Smit, Geysers van drs. W. Peletier, Cartofilia/ 
Cartografia, Toerisme en nieuwe uitgiften. 

De groep Kunsten biedt Architectuur van J. Roos, Gothi-
sche kerkelijke bouwkunst, Muziek-theater-dans, Oudheden 
en Schilderkunst. 

Van UNO-UPU-EUROPA een bijdrage over de Interna
tionale arbeidsorganisatie. 
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NEDERLAND 1852 5 CENT PLAAT V, door G. C. van 
Balen Blanken / Jan Poulie en Bert Buurman. Verkrijgbaar 
by de Directeur verkoop van de Nederlandse Bond van Fila-
telist'en-Verenigingen (zie bladzijde 548) en bij J. L. van Die
ten, Tournooiveld 2, 's-Gravenhage. Prijs ƒ 20,—. 
, Als het goed is staan er bij u in de kast al de platen II, 
III en IV, zodat wanneer deze plaat V gekocht is, u het geld 
opzij kunt leggen voor de resterende platen I en VI, die niet 
lang op zich zullen laten wachten. Houdt u er wel rekening 
mee dat er van de 10 cent tien platen zijn? Maar dan bent u 
er bijna, want van de 15 cent is er maar één. 

FACIT 1971. Speciale catalogus van de Scandinavische Post-
waarden, uitgave van Frimärkshuset AB., Stockholm, ver
tegenwoordiger voor Nederland Postzegelhandel Viking, Al
melo. Prijs ƒ 14,75. 

De catalogus waarnaar alle verzamelaars van Scandinavi
sche postwaarden ieder jaar weer uitzien. Zeer gespeciali
seerd, met alle postwaarden inclusief noteringen voor blokken 
van vier, afwijkingen postzegelboekjes en de verschillende 
tandingen. 

Daarnaast staan er in deze catalogus weer verschillende 
lezenswaardige artikelen over Scandinavische postzegels en 
eofilatelie; ditmaal over IJsland. De omschrijvingen zijn in 
het Zweeds en Engels. Van iedere emissie is vrijwel alles 
vermeld wat erover bekend is en wat men daarvan kan ver
zamelen. 

Voor de verzamelaars van de Scandinavische landen de 
aanbevolen catalogus. 

H. 

„AFA" FRIMAERKEKATALOG 1971, uitgifte van Aarhus 
Frimaerkehandel, Bruunsgade 42, DK-8000 Aarhus, vertegen
woordiger voor Nederland Postzegelhandel Viking, Almelo. 
Prgs f 7,75. 

Ook de „kleine' Scandinavië-catalogus is uitgekomen. Naast 
de Scandinavische landen zijn wederom opgenomen Aunus, 
Deens West-Indië, Groenland, Karelië, Noord-Ingermannland, 
Sleeswijk, Thule, Oostkarelië en — reeds enkele jaren — de 
Verenigde Naties. Dit alles op 208 bladzijden, rijkelijk met 
illustraties voorzien. Dat zelfs vele variëteiten zijn opgenomen 
maakt deze catalogus bruikbaar voor die verzamelaars die 
deze gebieden verzamelen en wat dieper op de verschillende 
emissies willen ingaan. 

H. 

Waarschuwing 
Een gevaarlijke herdruk in de oorspronkelijke kleuren, for

maten en tandingen van de Belgische reeks „Koning met 
helm", Yvertnummers 165/178 wordt in de handel gebracht 
dcor een Antwerpse handelaar, lid van de erkende hande-
larenbonden in België (BSKPH/CSBNTP), Groot-Brittannië 
(PTS), de Verenigde Staten (ASDA) en West-Duitsland 
(APHV). 

Wie zo weinig filatelist is dat hij de verleiding niet kan 
weerstaan om deze dure reeks in namaak in zijn verzameling 
op te nemen, moet dat natuurlijk zelf weten, zolang hij maar 
niet probeerit een jury op een tentoonstelling bij de neus te 
nemen. 

Kwalijker is het evenwel dat met dergelijk namaakwerk 
de deur wagenwijd wordt geopend voor zwendelaars die een 
opgelegde kans krijgen om argeloze verzamelaars waardeloos 
papier te verkopen voor duur geld. Er mag dan op de achter
kant in vijf talen „herdruk" staan, dat ziet men niet als er 
een klemstrook wordit gebruikt. 

Een waarschuwing is hier op haar plaats. 

/f r -



CANADESE POST door A. P. C. Benjaminsen 
298 Neville Drive 
London 72, Ont. Canada 

DE „SMALL-CENTS"UITGIFTE VAN 1870 
De serie „small cents" waarvan de eerste zegel werd uit

gegeven in januari 1870 was in gebruik tot en met 19 januari 
1897. Ofschoon de zegels smaller van afmeting zijn dan de 
serie van 1868 („large cents") hebben ze hetzelfde centrale 
motief: een verkleinde reproduktie van het profiel van ko
ningin Victoria dat Charles Henny Jeens gebruikte voor de 
eerste serie zegels van de „Dominion" Canada. 

De serie omvat de volgende waarden: V2 - 1 - 2 - 3 - 5 -
6 - 8 en 10 cents, die respectievelijk als volgt in circulatie 
werden gebracht; 

20 januari 1870 3 cents 
maart 1870 1 cent 

januari 1872 6 cents 
februari 1872 2 cents 

november 1874 10 cents 
juli 1882 V2 cent 

1893 8 cents 

De zegel van 3 cents werd gebruikt op binnenlandse brie
ven met een gewicht tot 14 gram, de zegel van 1 cent werd 
gebruikt op lokale brieven (drop letters), de zegel van 2 cents 
werd gebruikt ter voldoening van het biinnenlands aanteken-
recht, in 1875 vervangen door een speciale zegel, namelijk de 
zegel „pour lettres chargées" (zie aparte rubriek in Yvert-
catalogus). De zegel van 6 cents op binnenlandse brieven 
dubbel gewicht, de zegel van 10 cents voor briefpost naar 
Groot-Brittartnië; de zegel van V2 cent voor drukwerk; de 
zegel van 8 cents ter voldoening van briefport en aanteken-
recht. 

Canada werd lid van de Wereldpostvereniging in 1875 en 
moest daardoor direct de beschikking hebben over een zegel 
van 5 cents (verlaging van het posttarief naar Engeland). 
Onmiddellijk werden instructies uitgevaardigd voor het aan
maken van een plaat voor de 5-centszegel in hetzelfde ont
werp als de overige zegels van de „small-cents"serie. Of
schoon een drukplaat van de 5-centszegel „large cents" aan
wezig was had men echter nog steeds geen zegels aange
maakt. Op 1 oktober 1875 werd de 5-centszegel „large cents" 
in omloop gebracht. Deze had echter een zeer korte looptijd. 
In februari 1876 werd de zegel vervangen door de 5 cents 
„small cents". Ontwerpen voor een zegel van I2V2 en van 
15 cents zijn wel vervaardigd maar nooit gebruikt. Er bestaan 
ongetande proeven op Indiapapier en machinaal vervaardigd 
papier. De kleur van de zegel van 12V2 cents was lila en 
blauw en van de zegel van 15 cents groen. 

De platen voor de gehele serie zijn gegraveerd en vervaar
digd door de British American Banknote Company. Tot sep
tember 1892 zijn de zegels gedrukt in plaatdruk van vellen 
met 100 (10 X 10) afdrukken. Daarna in vellen van 200 af
drukken (10 X 20), behalve de 2 cents. 

Van 1870-1875 had de British American Banknote Company 
twee drukkerijen De ene in Montreal en de andere in Ottawa. 
In 1875 kreeg de firma opdracht van de Canadese posterijen 
de zegels alleen nog maar te drukken in Montreal. In 1888 
werd echter bepaald dat de zegels voortaan in Ottawa ver
vaardigd mochten worden. 

Er zijn drie verschillende drukken van deze serie zegels: 
De druk van Montreal en Ottawa, 1870-1875, en de druk van 
Montreal, 1875-1888 en de druk van Ottawa, na 1888. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN 
VAN DE VERSCHILLENDE DRUKKEN 

1. Papier 
Voor de drukken van Montreal werd gebruik gemaakt van 
papier van zeer goede kwaliteit, variërend van hard wit pa
pier tot zachter geribbeld. Wanneer men de zegels tegen het 
licht houdt kan men de typische horizontale en verticale 
streepjes zien van machinepapier van zeer goede kwaliteit. 

De zegels van Ottawa zijn altijd gedrukt op papier van 
minder goede kwaliteit. Grijs tot vuil geelachtig van kleur. 
2. Positiepunt 

Negentig percent van alle Montrealzegels vertoont in de 
linkerbenedenhoek van de zegel een positiepunt. De overige 
tien percent bestaat uit zegels van de linker verticale rij van 
het vel die geen positiepunt vertonen. Op de zegel van 6 cents 
van de Montreal- of Ottawadruk vindt men echter altijd een 
positiepunt. Op de Ottawadruk zal men vergeefs zoeken naar 
dit kenmerk. 

De pijl wijst naar de positiepunt aan de linkeronderhoek van deze 
gele zegel van 1 cent, tanding IV/2 x 12, die gedrukt werd in 
MONTREAL (Yvertnummer 28) 
De rode zegel van 3 cents, tanding 12 x 12 (rechts), werd gedrukt 
in OTTAWA (Yvertnunmmer 30) 

3. Tanding 
De Montrealdrukken bestaan in de volgende tandingen: 

IIV2 X 12, 11% X 12, 12 X 12 en de zeer zeldzame 12V2 x I2V2 
3 cent koperrood. 

De Ottawadruk komt voor in een 12 x 12 en 12 x 12V2 tan
ding. 

De zegels met een 12 x 12 tanding leveren enige moeilijk
heden op. 

4. Kleur 
De kleur van de Montrealzegels van V2 cent is een rijk 

warm donker grijs tot zwart, terwijl de zegels van Ottawa 
een zwarte kleur hebben die overeenkomt met kachelpoets 
Dit is misschien wel wat vaag, maar wanneer men de zegels 
van beide drukken naast elkaar ziet is het zeer duidelijk en 
vergeet men de Ottawakleur niet meer. 

Al de oranjeachtige zegels van 1 cent zijn afkomstig va^^ 
Montreal. De gele zegels zijn gelijk van kleur voor beide 
drukken, maar hier moet het papier de doorslag geven. 

De kleur van de zegel van 2 cents heeft geen w^aarde 
om de verschillende drukken te bepalen. Men is hier uit
sluitend aangewezen op papiersoorten. 

De zegel van 3 cents is de moeilijl^ste van de gehele serie. 
Dit komt door het grote aantal zegels dat men van deze 
waarde in zevenentwintig jaar gebruikt heeft. In net algeme-
meen kan men er zeker van zijn dat zegels gedrukt in koper-
rood, bruinachtig rood en elke kleur tussen roze en oranje
rood, afkomstig zijn van Montreal. Wanneer er sprake is van 
vermiljoen of Perzisch rood dan heeft men te maken met 
Ottaw^a. Voor het grote aantal tussenkleuren is men voor het 
bepalen van de druk echter aangewezen op papier, positie
punt en tanding. 

De kleur van de zegel van 5 cents van Montreal varieert 
van olijfgroen tot leisteenkleurig, maar hij is altijd groen
achtig. De zegel van 5 cents van Ottawa is lichtgrijs tot bruin
grijs, overwegend grijsachtig. 

De zegel van 6 cents van Montreal is geelachtig bruin, ter
wijl de Ottawazegels variëren van donker roodachtig bruin 
tot chocoladebruin. 

De zegel van 8 cents werd alleen gedrukt in Ottawa en 
geeft geen moeilijkheden. 

De zegel van 10 cents uit Montreal is altijd lila tot magen
ta, terwijl de zegels van Ottawa variëren van roze tot diep-
roodbruin. 

5. Gom 
De kleur van de gom van de Ottawase druk varieert van 

geelachtig tot bijna bruin en is altijd zeer dik aangebracht. 
Montrealse gom die nagenoeg kleurloos tot heel licht barn

steenachtig is werd veel dunner aangebracht op de zegels 

Dit is in het kort een overzicht van deze interessante zegels 
welke praktisch gesproken compleet zijn onderzocht en be
schreven. Voor verdere bijzonderheden raadplege men de 
handboeken. 
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WIJ ONTVINGEN/VOOR UW BOEKENPLANK 
DIE BRIEFMARKEN VON DEN KANAL-INSELN 1940-1945 
door Heinz Möhle. Heft 29 der Schriftenreihe Neues Hand
buch der Briefmarkenkunde. Frankfurt a. Main 1970. 43 
bladzqden geïllustreerd, geniet. 21 cm, DM 8.80. Verkrygbaar 
by H. Okker, Herengracht 176, Amsterdam. 

Na vele op zieh zelf interessante nummers van deze be
langrijke reeks weer eens een onderwerp dat ook hier te 
lande meer algemene belangstelling ontmoet Vooral nu de 
eilanden eigen zegels uitgeven en er vanzelfsprekend weer 
opnieuw aandacht wordt gegeven aan de bezettingsuitgiften 

Wil men daarvan iets meer weten dan waarden en cata
logusnoteringen dan IS dit boekje de aangewezen gids, waarin 
allereerst vele posthistorische gegevens worden vermeld 
Daarna komen de provisorische hakenkruisopdrukken en de 
halveringen aan de beurt Vanzelfsprekend worden daarna de 
uitgiften voor Guernsey en Jersey uitvoerig behandeld met 
een overzicht van de verschillende afstempelingen, die uit
gebreid zijn afgebeeld Aangetekende brieven met gemengde 
frankering en de baarfrankering worden niet vergeten, even
min als de Duitse veldpost 

Interessante hoofdstukken vormen de weinig voorkomende 
buitenlandse post van burgers, buitenlandse werkkrachten en 
geïnterneerden Tenslotte nog de correspondentie met familie 
in Engeland via het Rode Kruis en het langer doorgebruiken 
van de lokale zegels tot 13 april 1946 Ook de beide herinne
ringszegels van 10 mei 1948 worden niet vergeten 

Al met al een schat van gegevens voor de verzamelaar, die 
zich voor dit gebied interesseert Van harte aanbevolen 

CATALOGUS van de postzegels van ENGELAND, JERSEY 
EN GUERNSEY 1971, uitgave Uitgevery „Zonnebloem", Am
sterdam, prijs f 2,75. 

Op 96 pagina's zijn alle postzegels, port- en dienstzegels 
omschreven met prijzen in Nederlandse munt Handig zak
formaat voor verzamelaars die de Engelse taal niet machtig 
zijn 

H. 

STANLEY GIBBONS GREAT BRITAIN, SPECIALISED 
STAMP CATALOGUE, VOL. 1, QUEEN VICTORIA, Third 
Edition, uitgave van Stanley Gibbons Ltd., London, agent 
vcor Nederland J. L. van Dieten, Tournooiveld 2, 's-Graven-
hage, prijis 45/-. 

Sinds deze catalogus voor het eerst in oktober 1963 ver
scheen IS ZIJ uitgegroeid tot een standaardwerk en handboek 
van alle tijdens de regering van koningin Victoria uitgegeven 
postwaarden 

Naast de postzegels — die zeer uitgebreid worden beschre
ven — komen de proeven, dienstzegels en Mulready-enve-
loppen onder de loep Het is verwonderlijk hoeveel nieuwe 
variëteiten sinds de vorige editie zijn gevonden 

De prijzen zijn voor het eerst in decimale sterling geno
teerd 

Voor de verzamelaars van dit gebied de aanbevolen cata
logus 

H 

STANLEY GIBBONS GREAT BRITAIN SPECIALISED 
STAMP CATALOGUE, VOL. 2, KING EDWARD VII TO 
KING GEORGE VI, Second Edition, uitgave van St'anley 
Gibbons Ltd., London, agent voor Nederland J. L. van Dieten, 
Tournooiveld 2, 's-Gravenhage, prijs 45/-. 

Deze catalogus bestrijkt een gebied dat men de „midden
moot" van de Britse zegels kan noemen en waarvoor in de 
laatste jaren een groeiende belangstelling bestaat Deze komt 
in de fors gestegen prijzen tot uitdrukking 

Alle postzegels met de bekende afwijkingen komen afge
beeld voor met daarnaast de proeven, kleurproeven, speci-
me.n-zegels, postzegelboekjes, portzegels en cilindernummers 
Men kan gerust zeggen, dat alles wat verzamelwaardig is uit
voerig IS beschreven en afgebeeld 

De druk is op prima papier, de afbeeldingen duidelijk en 
goed Voor de filatelist die een studie van zijn zegels wil 
maken de aanbevolen catalogus 

H. 

STANLEY GIBBONS GREAT BRITAIN SPECIALISED CA
TALOGUE, Vol. 3, Queen Elizabeth, First Edition, uitgave van 
Stanley Gibbons Ltd., Londen, agent voor Nederland Van 
Dieten Boeken Import, Tournooiveld 2, 's-Gravenhage. Prys 
£p. 1,50. 

De derde catalogus in de Gibbonsreeks vermeldt alle tijdens 
de regeringsperiode van koningin Elizabeth verschenen post
zegels van 1952 tot 1970 Werkelijk alle, met alle variëteiten, 
afwijkingen en herhalende druktoevalligheden, watermerken, 
papiersoorten en de fosforstrepen Daarna volgen de bijzon
dere uitgiften, de regionale postzegels, de portzegels en de 
postzegelboekjes Het boek telt 320 bladzijden, wel een bewijs 
hoe uitputtend deze zegels zijn onderverdeeld, afgebeeld en 
beschreven 

Ook in deze catalogus zijn de prijzen gesteld in decimaal 
sterling 

Voor de verzamelaars van deze uitgiften een werkelijk 
handboek, dat ten zeerste wordt aanbevolen 

H 
SELOS DE PORTUGAL CONTINENTAL INSULAR E 
ULTRAMARINO, 32ste editie. Uitgegeven door Eladio de 
Sant'os, Rua Bernardo Lima 27, Lissabon. Aangetekend thuis-
gezonden DM 9,—. 

Deze 32ste uitgave van de bekende Portugalcatalogus geeft 
filatelistisch geen nieuwe bijzonderheden Papiersoorten 
kleuraf WIJ kingen en opdrukvariaties worden op overzichte
lijke wijze behandeld Van 1926 af zijn de oplagecijfers ver
meld 

De delen Portugal continente en Portugal ilhas en ultramar 
kan men afzonderlijk bestellen 

Portugal heeft in 1969 vijfentwintig herdenkingszegels uit
gegeven met een nominale waarde van 84 esc 30, hetgeen 
neerkomt op ruim tien gulden De prijzen zijn sedert vorig 
jaar met tien tot dertig percent gestegen, hetgeen met be
paald in overeenstemming is met de internationale markt 

Voor de verzamelaar die iets meer wil weten van dit in
teressante gebied kan dit in handig formaat uitgegeven 
boekwerkje worden aanbevolen 

D W DE HAAN 
ZUMSTEIN-EUROPA-CATALOGUS 1971. 54ste uitgave, 1250 
bladzyden, Zumstein & Co. Eig. Hert'sch & Co. te Bern. Prijs 
ƒ 27,—. Importeur: J. L. van Dieten, Tournooiveld 2, Den 
Haag. 

Het IS altijd een genoegen de nieuwe Zumsteincatalogus 
ter hand te nemen, want het is net als een Zwitsers horloge 
een kwaliteitsprodukt wat men daar in Bern vervaardigt 

Bil tot het laatste moment — van Nederland zijn bijvoor
beeld de „Hart-zegels" reeds opgenomen — en met vele 
filatelistische bijzonderheden 

Speciaal vermeldenswaard is de vele ruimte die bij elk 
land is opengelaten om de supplementen die regelmatig in de 
Berner Briefmarken Zeitung verschijnen in te plakken Men 
kan op die manier een paar jaar lang een catalogus „bij" 
houden Voor iedereen die iets meer van zijn zegels wil weten 
dan de prijs is de aankoop van deze catalogus aan te bevelen 
En per slot van rekening verzamelen we toch postzegels en 
geen cataloguswaarde 

FL 

ZUMSTEIN - ZWITSERLAND - LIECHTENSTEIN - CATA
LOGUS 1971, 264 bladzyden. Prys ƒ 2,75. Importeur J. L. van 
Dieten. 

Deze „kleine" Zumstein - de gegevens zijn ook in de 
Europacatalogus opgenomen — is thans in twee talen naast 
elkaar gedrukt Hoewel dit ruimte kost heeft men toch zeer 
vele bijzonderheden opgenomen, op enkele terreinen zelfs 
meer dan in de Europacatalogus staan Zo zijn er prijsnote-
ringen voor blokken van vier stuks, voor eerstedagbrieven 
en voor bijvoorbeeld de spoorwegzegels van Zwitserland in 
te vinden Verder is er een aanwijzing hoeveel het verschil in 
waardering tussen ongebruikte zegels „postfris" en „met 
plakker" ongeveer moet zijn 

In handig zakformaat een ideale catalogus voor iedere 
Zwitserlandverzamelaar 

FL. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek In het novembernummer 
dienen uiterlijk op 22 oktober In het bezit te zijn 
van de redactie. 

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

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, 's-Gravenhage 

Telefoon (070) 63 09 49 

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

in plaatdruk 
- Keur en kleur Schatten van Neder

land en Overzeese Rijksdelen 
- 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 Tot en nnet 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 frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands 

Indie 
- De schnjfcultuur- schrijfmaterialen, 

de schrijfkunst en de brief 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
, voor jongelui beneden de 16 jaar j 

1970 
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 
18 oktober: 
Utrecht Ruil- en contactdag van St Gabriel 
voor leden en belangstellenden Hotel 
Noord-Brabant, Vredenburg, 10 00-17 00 uur 
Inlichtingen J Hendriks, Meteorenstraat 55, 
Hilversum Telefoon (02150) 5 56 41 
20 oktober: 
Harderwijk Grote Veluwse postzegelmarkt 
in het overdekte winkelcentrum De Passage 
aan de Vondellaan, 19 00-22 00 uur Inlich
tingen Afdeling Harderwijk I V Philatelica 
p/a J Bosman, Marnixstraat 1 
20 oktober 
Leiden Veil ing LIgebouw, Steenschuur 6, 
voorbezichtiging 19 15, aanvang 20 00 uur 
23-25 oktober: 
's-Gravenhage Tentoonstelling ter gelegen
heid van het 25-jarig bestaan van de Ver
enigde Naties en het tienjarig bestaan van 
de postzegelverzamelaarsvereniging Ver
enigde Naties/Verenigd Europa m het Vre
despaleis 
24 oktober: 
Hoorn Postzegelbeurs en -veiling ,,De Ros
kam", Noorderveemarkt Beurs 14 00-18 00, 
voorbezichtiging 18 00-20 00 en veil ing 
20 00-22 00 uur Inlichtingen I V Philatelica, 
afdeling Hoorn p/a mevrouw M Magchielse-
Sweet, Tweeboomlaan 46 

24 oktober: 
Soest Ruilmiddag in De Rank, Soesterber-
gerstraat 18 Toegang vri j , 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 
24 oktober: 
Zwol le Maandeli jkse postzegelmarkt Hotel 
Wientjes, 13 30-17 00 uur Toegang ƒ0,50, 
leugd tot 16 jaar ƒ 0 25 (met verrassing) 
Inlichtingen I V Philatelica afdeling Zwol le, 
p/a A Wever, Ruusbroecstraat 29, Zwol le 
Telefoon (05200) 3 26 47 
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, gemeenteli jk Sportpark, naast NS-
halte Soestdi jkerstraatweg Handelaren-
stands Toegang ƒ0,50 
31 oktober: 
Delfzijl Najaarsruildag, Wijkcentrum, Uit-
wierderweg, 10 00-18 00 uur Inlichtingen 
.,De Fivel" , p/a H J Brauns, Jachtlaan 20a 
Telefoon (05961) 24 51 
31 oktober: 
IJmuiden/Santpoort Ruilbeurs met tentoon
stell ing, Patronaatsgebouw, Zeeweg, IJmui-
den-0 , 10 00-20 00 uur Handelarenstands 
ƒ 5 , — per meter Toegang ƒ0,75, jeugd tot 
17 jaar ƒ0,25 Inlichtingen ,,IJmuiden", p/a 
mej G Velthuizen J P Coenstraat 139 
31 oktober-15 november: 
Tunjn Tweede internationale verzetstentoon-
stell ing ter viering van de 25ste verjaardag 
van de bevri jding van het fascisme Palazzo 
Carignano Inlichtingen Comitate Organiz-
zatore II Mostra filatelica internazionale della 
resistenza. Corso Siccardi 15 Torino, Italia 
7 november: 
Goes Ruildag met veiling kantine Vei l ing
vereniging Zuid-Beveland Fruitlaan 4 10 00-
17 30 uur Inlichtingen I V Philatelica af 
deling Goes en omstreken p/a B C van 
Tienhoven M D de Grootstraat 98, Goes 
7 november: 
Heerenveen Jaarlijkse ruilbeurs, Posthuis 
10 00-17 00 uur Tafels voor handelaren al
leen op uitnodiging 
7 november: 
Leiden Halfjaarlijkse nationale ruildag 
10 00-17 00 uur Kantine P Clos en Leem-
bruggen (Leithen Wolfabneken) Lanqegracht 
8-12, ingang achterzijde Derde Binnenvest 
gracht 3 Inlichtingen afdeling Leiden I V 
Philatelica, p/a H Brinks Van Wassenaer 
laan 34, Oegstgeest 
7-8 november: 
Dusseldorp Speciale tentoonstell ing ,Hon
derd jaar aantekenstrookjes m Duitsland' 
Europahal van het Messecomplex Zaterdag 
14 00-20 00 en zondag 9 00-18 00 uur derde 
Westeuropese Interphilruildag 
7-11 november: 
Bordeaux Nationale tentoonstell ing CENTEM 
ter gelegenheid van het eeuwfeest van de 
Bordeaux-emissie Inlichtingen Postbus 22, 
33 Bordeaux-Midi-France 
8 november: 
Rijssel Dag van de Aerophilatelie, lucht
posttentoonstell ing Inlichtingen J Houlteau, 
44 Pornichet, Avenue de la Mer 22 

10 november: 
Eerste dag van uitgifte Nederlandse kinder
postzegels 
10-12 november: 
Amsterdam, ti jdelijk bijkantoor. Dam Spe
ciale envelop, bijzonder stempel en verkoop 
van de Kinderpostzegels 1970 
14 november: 
Pey-Echt Internationale ruilbeurs Patronaat, 
Kerkstraat 9 13 00-18 00 uur Toegang ƒ0,50 
( jeugd ƒ 0,25) Tafelreserverinq a ƒ 2,50 
P M G Jennen, Leliestraat 37, Echt 
14 november: 
Assen Ruilbeurs, Bellevue, 10 00-18 00 uur 
Toegang vri j Een tafel vr i j , twee tafels 
ƒ 5 , — enzovoort Inlichtingen ,,Assen", p/a 
A F J de Jong, Vredeveldseweg 19 Tele
foon (05920) 1 39 20 
15 november: 
Wesel Ruildag in de Niederrheinhalle In
lichtingen Hans Seidel, D-423 Wesel, Bau
strasse 11, BRD 
16 november: 
Nederlandse Antil len Eerste dag van uit
gifte kinderpostzegels, verkri jgbaar tot 15 
februari 1971 
21 november: 
Leiden Postzegelveiling kantine P Clos en 
Leembruggen, Langegracht 8-12, ingang 
Derde Binnenvestgracht Voorbezicht iging 
10 00-12 30 uur, aanvang 14 00 uur 
25 november: 
Suriname Eerste dag van uitgifte Sunnaam 
se kinderpostzegels, verkri jgbaar tot 31 
januari 1971 
24 december-2 januari 1971: 
Aalst Derde nationale thematische post
zegeltentoonstell ing van België Het Kollege 
Sint Jozef, Pontstraat 7 Inlichtingen Post
zegelkring Philatelia Alosta Houtmarkt 2, 
B-9300 Aalst België 

1971 
12-14 maart: 
New York City Jaarlijkse internationale 
postzegeltentoonstell ing Interpex Inlichtin
gen Interpex Exhibition 121 West 45 Street, 
New York City 10036 U S A 

r 
V E I L I N G A G E N D A 
13-17 oktober: 
Amsterdam De Nederlandsche Post-
zegelveiling Gebouw Frascati Nes 
19-23 oktober: 
s-Gravenhage Veil ing J L van Die

ten Tournooiveld 2 
22-24 oktober: 
Londen Veil ing Stanley Gibbons. 
Drury House Russell Street London 
W C 2 B 5 HD 
26-31 oktober: 
Zurich Corinphilaveil ing 54 Bahnhof 
Strasse 102 8023 Zurich (Zwitser
land) 
30 november-2 december: 
s-Gravenhage Veil ing 441, J L van 
Dieten, Tournooiveld 2 
10-13 november. 
Londen Veil ing Stanley Gibbons 
Drury House, Russell Street, London 
W C 2 B 5 H D 

J 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

IO.I3JUNI 

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

Daar wij van verschillende zijden vragen ontvingen over de 
klasse-indeling, geven wij deze hieronder weer. 

A. Landenverzamelingen van Nederland, de voormalige Ne
derlandse Koloniën en de tegenwoordige Overzeese Rijks
delen, waaronder begrepen gespecialiseerde verzamelin
gen en stempelverzamelingen, 

B. Landenverzamelingen van andere landen dan genoemd in 
A, waaronder begrepen gespecialiseerde verzamelingen en 
stempelverzamelingen, 

C. Luchtpostverzamelingen, 
D. Postwaardestukkenverzamelingen, 
E. Eofilatelistische verzamelingen, 
F. Thematische- en Beeldverzamelingen, 
G. Jeugdverzamelingen, 
H. Literatuurklasse; deze zal zo mogelijk in een afzonderlijke 

ruimte tentoongesteld worden, waar bezoekers het ten
toongestelde kunnen inzien. 

Over deze laatste klasse kunnen wij berichten dat er een 
afzonderlijke ruimte is voorbehouden waar het ingezonden 
m.ateriaal door de bezoekers bekeken en gelezen kan worden. 
Het lijkt ons goed dat men na uren kijken naar postzegel-

verzamelingen, eens kan gaan zitten om de boeken en tijd
schriften in 'te zien. 

Voor deze klasse kunnen ingezonden worden: boekwerken, 
tijdschriften en catalogi op filatelistisch gebied, ook mede
delingen van studiegroepen en verenigingspublikaties op fila-
telistisch gebied, kortom alles waarin de bezoekers meer kun
nen lezen over wat zij op de tentoonstelling gezien hebben. 
De bekroningen van de literatuurklassen bestaan uit me
dailles of diploma's; ze worden op dezelfde voet beoordeeld 
als de postzegelverzamelingen door één of meer terzake des
kundige juryleden. Wij hopen op een grote inzending. De lite
ratuur is veelal een stiefkind geweest op nationale tenltoon-
gtellingen; wij hopen daarin in Rotterdam een verandering 
te kunnen brengen. 

Het aantal aanmeldingen tot heden — wij schrijven nu 
midden september — is verheugend. Wij begrijpen dat niet 
iedere verzamelaar zijn vakantietijd gebruikt om uit te zoe
ken wat hij nationaal in het volgende jaar kan inzenden. 
Maar nu de vakanties voor de meesten van ons voorbij zijn 
wordt het tijd om de collecties aan te melden. Wij vragen u 
nogmaals vriendelijk hiermede niet te lang te wachten. De 
aanmelding sluit op 31 december 1970. Slechts in uitzonder
lijke gevallen kan na die dag nog een enkel kader worden 
ingepast. Stel niet uit tot volgend jaar wat u nü kunt aan
melden. 

INTERNATIONALE 
FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLING 
„25 JAAR VERENIGDE NATIES" 

29|ni im.fmn 

Voor de laatste maal aleer de deuren 
van het 'tentoonstellingsgebouw voor de 
bezoekers zullen openzwaaien nog en
kele berichten omtrent de internationale 
filatelistische 'tentoonstelling: „25 Jaar 
Verenigde Naties", welke op 23, 24 en 
25 oktober 1970 in het Vredespaleis te 
Den Haag wordt georganiseerd door de 
vereniging „Verenigde Naties / Verenigd 
Europa", in samenwerking met het In
ternationale Hof van Justitie en de 
Voorlichtingsdienst van de Verenigde 
Naties. 

Allereerst de heuglijke mededeling, 
dat in het erecomité, onder voorzitter
schap van ZafruUa Khan, president van 
het Internationale Hof van Justitie, ook 
hebben zitting willen nemen: 
a. professor dr. J. E. de Quay, voor

zitter van de Carnegie Stichting, 
b. mr. V. G. M. Marijnen, burgemeester 

van de gemeente 's-Gravenhage, 
c. luitenant-generaal b.d. T. E. E. Ma-

thon, voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor de Verenigde Na
ties en 

d. de heer H. Reinoud, directeur-gene
raal van het staatsbedrijf der P.T.T. 

Er zullen ook bijzondere enveloppen 
verkrijgbaar worden gesteld voorzien 
van een Courzegel met het dagteke
ningstempel van het Vredespaleis. De 
mogelijkheid om deze bijzondere enve
loppen te bestellen zal er ook zijn. Na
dere gegevens hierover komen in het 
novembernummer. 

Tentoonstellingsprogramma 
Vrijdag 23 oktober 1970 

Te 15 uur officiële opening in de lounge 
van het Academiegebouw van het Vre
despaleiscomplex. Uitsluitend voor ge
nodigden. 
Open voor het publiek: van 16.00 uur 
tot 22.00 uur. , 

Zaterdag 24 oktober 1970 
Open voor het publiek van 10.00 tot 
22.00 uur. Te 15.00 uur internationale 
verzamelaarsbijeenkomst in de lounge 
van het tentoonstellingsgebouw onder 
leiding van dr. Detlef Schmidt uit Ham
burg. Alle serieuze VN/E verzamelaars 
hartelijk welkom. 

Zondag 25 oktober 1970 
Open voor het publiek van 10.00 tot 
17.00 uur. Te 17.00 uur officiële sluiting. 

Gedurende de tentoonstelling wordt 
door de Nederlandse PTT een tijdelijk 
postkantoor in het itentoonstellingsge-

bouw ingericht. Alle daar aangeboden 
poststukken, mits voldoende gefran
keerd, worden voorzien van het bijzon
dere tentoonstellingsherinneringsstem-
pelen en het dagstempel van het Vredes
paleis. Gedurende de uren da't het tijde
lijk postkantoor gesloten is kunnen — 
voldoende gefrankeerde — poststukken 
worden gedeponeerd in de daarvoor be
stemde bijzondere brievenbus. 

Voor de gehele duur van de tentoon
stelling kunnen in de speciale verkoop
stand van de United Nations Postal Ad
ministration (UNPA) postwaarden van 
de Verenigde Naties tegen nominale 
waarde worden gekocht. 

Doorlopend zijn er dia ver toningen in 
het tentoonstellingsgebouw. 

Wat betreft de inzendingen welke op 
de tentoonstelling te zien zullen zijn, 
waaronder de nog nooit eerder in Euro
pa vertoonde archiefstukken van de 
United Nations Postal Administration 
te New York en die van het Filatelis
tische Museum van de Verenigde Naties 
te Geneve, is de tentoonstelling nu reeds 
een succes. Ook de catalogus belooft 
voor VN-verzamelaars een waardevol 
boekje te worden. 

Het is de 'taak van de Nederlandse 
verzamelaars om deze eerste filatelis
tische V.N.-tentoonstelling in ons land 
tot een grootse hulde aan de wereld
organisatie te maken. Het tentoonstel-
lingscomité rekent op u. 

J. PH. DE LEEUW, A.I.J.P.. 
tentoonstellingssecretaris, 
Breitnersitraat 21, 
Zwijndrecht 
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REGIONALE TENTOONSTELLING 
VOOR DE JEUGD 

HELMOND — Onder auspiciën van 
de Stichting voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk in Nederland werd ditmaal 
door de Helmondse Jeugdpostzegelver-
eniging „De Helm" een regionale jeugd-

tentoonsitelling georganiseerd die gedu
rende twee dagen — zaterdag 12 en zon
dag 13 september — druk werd bezocht. 

De officiële opening werd verricht 
door de burgemeester van Helmond, mr. 
J. A. C. Geukers, nadat vooraf het 
woord was gevoerd door de voorzitters 
van de Helmondse Jeugdvereniging en 
de Vereniging van Postzegelverzame
laars „Helmond" en door de heer Jon
ker, bondscommissaris voor het jeugd
werk, in zijn kwaliteit als voorzitter van 
de Stichting. De burgemeester stelde in 
zijn openingsrede onder meer, dat de 
geleide jeugdfilatelie een wezenlijke 
bijdrage levert voor een positieve instel
ling van de jeugd in een tijd, dat zo vele 
jeugdigen een negatieve instelling heb
ben iten opzichte van hun eigen jeugd
jaren, die zij maar éénmaal beleven. 

De tentoonstelling was kwalitatief op 
een zeer behoorlijk niveau. De kaders, 
keurig opgesteld in een goed verlichte 
zaal, boden een grote verscheidenheid 

van onderwerpen Naast de meest uit
eenlopende themaitische verzamelingen, 
waren er ook een twaalftal landenver-
zamelingen geëxposeerd. Belangrijk is, 
dat door heel wat jeugdige verzamelaars 
poststukken en sitempels in hun collec
ties opgenomen waren. 

Na Santpoort heeft Helmond een uit
stekend figuur geslagen. Men is daar op 
de goede weg en het verschil in kwali
teit in vergelijking tot enkele jaren ge
leden was opmerkelijk groot. Dat dit te 
danken is aan het werk van de Stichting 
en aan de instructie die door de jeugd
leiders gegeven wordt spreekt vanzelf. 
Met belangstelling zien wij de volgende 
regionale jeugdmanifestaties, die nog 
dit jaar in Utrecht en Rosmalen gehou
den worden, tegemoet. 

Voor ons staat het vast dat door mid
del van de financiële siteun aan het ten-
tocnstellingswezen wijde perspectieven 
geopend zijn in het belang van de gehele 
filatelie. 

Voor uw boekenplank 

lEAN-LOUIS NAGEL. LES RECEPISSES POSTAUX ET 
BILLETS DE DILIGENCE DE LA REPÜBLIQUE HELVETI-
QUE ET DES POSTES CANTONALES SUISSES, 1790 - 1850. 
Tirage ä part des Bulletins de la Société Marcophile Suisse 
et de „La Suisse spécialisée" société philatélique. 

In het augustusnummer werd de verschijning van dit boek 
aangekondigd. Het is er nu; 195 bladzijden, rijk geïllustreerd. 
De artikelen verschenen tussen 1956 en 1970; vijftien jaar 
studie van thans 772 bekende exemplaren. 

Toen filatelisten zich voor dit randgebied gingen interes
seren was er al heel veel verloren gegaan. Het is daarom 
verheugend dat hier getracht wordt een algemeen overzicht 
van het hele terrein te geven. Weidlich in het Grobe-hand-
boek is voor de oud-Duitse staten zover nog niet en mag al 
blij zijn met een begin van catalogisering van de Postscheine. 

Randgebied is het wel want het zijn personenvervoerbe-
wijzen van de diligences en de regu's voor per diligence ver
voerde bagage en waarde (geld-)zendingen. Maar voor degene 
die postgeschiedenis verzamelt van grote waarde. Canton 
voor canton wordt behandeld. 

De schrijver hoopt dat er met deze bundeling van hetgeen 
aan materiaal nu bekend en beschreven is — voor het reus
achtige werk dat gedaan werd kan men de schrijver nauwe
lijks voldoende erkenning geven — in de eerstkomende tijd 
nog wel het een en ander te voorschijn komt en dat dan 
over enkele jaren een vervolg en aanvulling kan worden 
samengesteld. 

Hij wekt op tot het zenden van mededeling, ter inzage zen
den van tenminste een foto of fotokopie van hetgeen nog niet 
beschreven werd en tot verdere inventarisatie van het nog 
bewaarde materiaal in wiens handen het ook is. De Zwitserse 
bond steunde deze uitgave financieel, zodat dit wat inhoud 
betreft voorbeeldige boek voor 15 Zwitserse francs verkrijg
baar is. 

MELVIN SCHOBERLIN, SPECIALISED CATALOGUE OF 
THE POSTAL STATIONERY OF THE RYUKYU ISLANDS, 
Part I, THE PROVISIONAL ISSUES 1945-1953. Uitgave: The 
Society of Philatelic Americans 1968. Verlcrügbaar bö Mrs. 
Hilda P. Yant, 1337 Shriver Avenue N.E., Canton, Ohio, 44705. 
Prgs $ 3,00. 

Dit zeer rijk geïllustreerde boekje van 86 bladzijden is een 
eerste publikatie over de Ryukyu-eilanden. Behandeld wor
den de eilandengroepen Amami, Miyako, Okinawa en Yaeya-

ma. De hier behandelde postwaardestukken — alle met Ja 
panse tekst — verschenen onder de Amerikaanse administra
tie, waarbij 1953 een afsluiting vormde. Voor de specialist — 
die uitziet naar het vervolg — een zeer waardevolle en 
logisch opgebouwde catalogus. 

J. H. B. 

SPECIALE CATALOGUS 1971 VAN DE POSTZEGELS VAN 
NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN, 30e EDITIE. 
Uitgave van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel-
handelaren, 576 pagina's, pr^s ƒ 4,50. 

Hoewel omvang en prijs van de Speciale Catalogus gelijk 
zijn gebleven, heeft de Commissie itct samenstelling wel ver
schillende onvolkomenheden van de vorige ediitie kunnen 
rechtzetten. Zo is thans terecht zegel 900 de eerste met onbe
paalde geldigheid, voorts is een twintigtal nummers gereser
veerd voor de komende uitgiften „Juliana Regina", zodat het 
hinderlijk verschuiven van de nummers voorlopig niet meer 
behoeft voor de komen. 

Wajt het meest opvalt is de rust in het prijzenfront voor
zover dit de nieuwe emissies van na 1945 betreft. Bij de oud
ste zegels zijn het vooral de gebruikte exemplaren die in prijs 
zijn gestegen. Bij de Wapenzegels komen ook stijgingen voor 
ongebruikte en gebruikte waarden voor; trouwens bij alle 
volgende oude emissies blijkt wel dat het materiaal schaarser 
wordt. 

De afbeeldingen zijn waar nodig vernieuwd. Het is echter 
hinderlijk dat de afbeeldingen van de Kinderzegels 1960 die 
van de Kinderzegels van 1958 zijn! 

Nog steeds is het voordeliger een sitrook van de Vluchte-
lingenzegels te kopen dan de afzonderlijke zegels, die hoger 
zijn genoteerd. 

Na nummer 926 komen weer verschuivingen voor in de 
nummers. 

De oude eerstedagenveloppen zijn vrijwel niet in prijs ver
anderd; bij de latere uitgiften komen wel wat veranderingen 
voor zowel naar boven als naar beneden. 

Het noteren van prijzen voor de oudere positzegelboekjes 
schijnt moeilijk te zijn; slechts één notering kwam erbij. 

Een lijst van puntsitempels is wederom opgenomen 
Al met al weer een catalogus, die er zijn mag. Dank zij de 

afgeronde hoeken lijkt deze dertigsite ediitie kleiner dan de 
voorgangers. Voor de verzamelaars van Nederland en de 
Overzeese Rijksdelen een onmisbare catalogus, waarvan de 
samenstellers zelf zeggen dat deze geen handboek kan en wil 
zijn. Overigens terecht: het samenstellen en uitgeven van 
handboeken kan men beter aan de filatelisiten overlaten. 

H. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C. H. W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 3005 

POSTZEGELBOEKJES 
Dienstorders H.517 van 17 september en H.560 van 1 oktober 
1970. 
1. Het assortiment postzegelboekjes met (reclame)-tekst is 
uitgebreid met de volgende boekjes: 

KINDERPOSTZEGELS: HET KIND EN DE KUBUS 
Van 10 november 1970 tot en met 9 januari 1971 zullen de 

Nederlandse Kinderpostzegels verkrijgbaar zijn. Het thema 
voor dit jaar is: Het kind en de kubus. 

Het kind is een zuiver begin van het leven, een elementaire 
vorm, met veel beloften in zich. Ook de kubus is een ruimte
lijke, elementaire vorm, welke ongedacht veel variaties moge
lijk maakt. De ontwerpers van de kinderzegels 1970, de archi-
teaten William Graatsma en Jan Slothouber van het Centrum 
voor Cubische Constructies ite Heerlen, gefascineerd door de 
combinatie kubus en kleur, symboliseren in het ogenschijnlijk 
simpele blokje (blokkendoos) de kleuren van levenslicht en 
de oervorm van jeugd. 

Waarden en kleuren: 

Inhoud 

1 2 + 8 cent 
15 + 10 cent 
20 + 10 cent 
25 + 10 cent 
45 + 20 cent 

blauw, groen, paars 
blauw, geel, groen 
rood, paars, oranje 
paars, geel, rood 
grijs, zwart, wit 

nEDERLRHD HEDERLROD 

S5 C -f i a HS E + aa 

De prijs per serie is ƒ 1,75. Voorts wordt een velletje aange
maakt bevattende negen zegels van 12 + 8 cent, twee zegels 
van 25 + 10 cent en een tekst: „PLAK KINDERZEGELS OP 
UW POST"; de prijs per velleitje is ƒ2,50. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat 22 x 33 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Velindeling 
Druktechniek 
Drukkerij 

mm 
25 X 36 mm 
12% : 14 
zonder watermerk 
synthetische gom 
10 X 10 = 100 zegels 
rasterdiepdruk 
Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 
N.V., Haarlem 

De zegels zijn voor onbepaalde (tijd voor frankering geldig. 
Bijgaande foto werd genomen van de goedgekeurde ont
werpen. 
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b. 

8x12 + 
4 x 1 cent 
(Koningin 
Juliana 
+ cijfer-
'type). 
Idem 

Tekst 

Noem uw 
woonplaats 
steeds bij zijn 
Naam 

Idem 

Papier 

Normaal met 
waitermerk 

Fosfores-
cerend met 
watermerk 

Bijzonderheden 

Groenblauwe 
kaft 

Idem 

a. 4 X 25 cent 
Juliana 
Regina 

b. idem *) 

normaal 
zonder 
watermerk 
fosforescerend 
zonder idem 
watermerk 

oranje-rode 
kaft 

*) Reclametekst in beide boekjes: „Voor een kwartje bezorgt 
PTT uw brieven tot en met 20 gram in het binnenland. Maar 
voor die prijs gaan ze ook naar Suriname en de Nederlandse 
Antillen (per boot); naar België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, 
West-Duitsland, San Marino, Monaco en de Vaticaanse Staat 
(ook per luchtpost)". 

2. Met de verstrekking van de boekjes bedoeld onder la is 
reeds begonnen; de boekjes bedoeld onder Ib zullen deze 
maand in de roulatie komen. 

FILATELIELOKETTEN 
Het loket te Joure ds thans definitief gevestigd en wel op 

de derde vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur; dat 
te Dokkum werd eveneens definitief op de laatste woensdag 
van de maand van 14.00 tot 15.00 uur. 

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

SURINAME 

KINDERPOSTZEGELS 1970: LUDWIG VAN BEETHOVEN 
De Kinderpostzegels van Suriname zullen van 25 november 

1970 tot en meft 31 januari 1971 verkrijgbaar zijn. 
Dit jaar is het precies twee eeuwen geleden dat Ludwig van 

Beethoven in Bonn werd geboren. Suriname herdenkt deze 
gebeurtenis door de voorstellingen op de Kinderpostzegels 
van dit jaar geheel aan deze geniale componisit te wijden. 

De serie laat in vijf afbeeldingen de itoonkunstenaar in ver
schillende levensstadia zien. De ontwerper, de graficus S. L. 
Hartz uit Haarlem, heeft zich laten inspireren door bestaande 
portretten van Van Beethoven en afgietsels van zijn gelaat 
gemaakt tijdens zijn leven en na zijn dood in 1827. 

Waarde, jaartal, afbeelding en kleuren: 



1 0 + 5 cent 1786 groen, grijs en oker 
1 5 + 8 cent 1804 rood, grijs en oker 
20 + 10 cent 1812 blauw, grijs en oker 
25 + 12 cent 1814 oranje, grijs en oker 
30 + 15 cent 1827 paars, grijs en oker 

Bijzondere tekst op alle waarden: „voor het kind" en „Lud
wig van Beethoven". 

De prijs per serie is in Nederlandse munt ƒ 3,36 (inclusief 
4 percent BTW). Voorts zal een velletje verkrijgbaar zijn 
bevattende twee zegels van 10 + 5 cent en één van 20 4 
10 cent; de prijs per velletje is ƒ 1,24 (Nederlandse munt, in
clusief 4 percent BTW). 

Technische gegevens: 

Beeldformaat 21,1 x 35 mm 
Zegelformaat 24,1 x 38 mm 
Tanding I2V2 : 13 
Papier zonder watermerk 
Gomming synthetische gom 
Velindeling 5 x 10 = 50 zegels 
Druktechniek offset 
Drukkerij Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 

De zegels zijn voor frankering geldig tot en met 30 juni 
1971. 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: J. H. Broekman, Hof laan 25, Bergen 1760 

Verenigde Staten van Amerika 
In „Postal Stationery" 12,4 schrijft D. Harold Smith over 

zijn specialiteit: de enveloppen in het type Lincoln (met twee 
interessante afbeeldingen). 

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van wat 
tegenwoordig „Weather Service" heet, werd op 1 september 
te Fort Myer, Virginia, een briefkaart van 5 cents uitgegeven. 
De tekening van de kaart is van Robert Geissman, een wind-
vaaritje in rcxsd, geel en zwart op een blauwe achtergrond. 
In schreefloze kapitalen de tekst: 1870-1970, Weather Service. 
Druk: offset van de Government Printing Office. 

De Army Signal Service stichtte in 1870 in Fort Whipple 
(nu Fort Myer) een meteorologische school. Het Congres had 
de wens uitgesproken dat het leger de weersverwachtingen 
zou verzorgen. 

In het laatste tiental jaren wordt de gewoonte gevolgd dat 
voor interne diensten speciale briefkaarten bij bijzondere 
gelegenheden worden uitgegeven: Customs Service, Social 
Security, Coaät Guard, Census Bureau, Travel Service en 
Woman Marines. 

Van Ed. Fladung (Higgins & Gage) is nu ter aflevering aan
gekondigd de letter „R" van de wereldpoststukkencatalogus 
De prijs van deze omvangrijke aflevering die het alfabet tus
sen Reunion en Ryukyu behandelt, is $ 6,—. Uitgebreide 
bladzijden zijn gewijd aan Roemenië en Rusland (U.S.S.R.). 
De letter „S" zal tegen juni 1971 tegemoet kunnen worden 
gezien. Ongeveer vijftig landen (onder andere Zweden en 
Zwitserland) zal deze aflevering omvatten. De klembandjes 
zijn thans $ 3,— geworden. 

iBestellingen aan Higgins & Gage Inc., 23 North Santa 
Anita, Pasadena, Calif., 91107. 

Zuid-Afrika 
De geïllustreerde briefkaarten van IV2 cent Afrikanerbul, 

turkooisblauw (links veelkleurige afbeeldingen) verschenen 
nu met een luminescerende rechthoek aan vier zijden van 
het zegelstempel. Het karton is kromekote: één zijde glanzend, 
achterzijde zonder glans. 

Zwitserland 
Het Zwitserse Postmuseum te Bern richt van 31 augustus 

tot 25 oktober een tentoonstelling in ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van de eerste Zwitserse briefkaart. 

Het ligt in de bedoeling uit de voorgeschiedenis te exposeren 

de briefkaarten van Oostenrijk en Hongarije van 1869, de 
briefkaartformulieren van Beieren en de Noordduitse Post-
bond, de briefkaarten van Württemberg. Verder alle Zwit
serse briefkaarten, gelegenheidsbriefkaarten (onder andere 
Bundesfeier), dienstbriefkaarten van PTT, de Zwitserse 
Bondsspoorwegen, de Industrielle Kriegswirtschaft. 

Voor het eerst zullen proeven, ontwerpen en schetsteke-
ningen van briefkaarten worden geëxposeerd. De ontwikke
ling van de druktechniek zal duidelijk worden door een ver
gelijking van al hetgeen ligt tussen de eerste geïllustreerde 
briefkaart van 1893 met de huidige. 

Een mogelijkheid bestaat dat deze tentoonstelling verlengd 
wordt. 

Een voorbeeld ter navolging door andere postmusea, die 
een soortgelijk jubileum te herdenken krijgen. 

AEROGRAMMEN 
De EAPC (Club europeen d'aérophilatélie) te Stuttgart 

heeft een werkgroep „Aërogramme" gesticht. Doel is de be
vordering van het verzamelen van aërogrammen in Europa, 
iets wat in andere werelddelen al op grote schaal beoefend 
wordt. 

Inlichtingen bij: 
Günter Calvi, Joh. Brasselstrasse 6, CH 9430 St. Margrethen. 

Canada 
G. D Vaughn schrijft in „Linn's Stamp News" van 1 juni 

dat voor de enveloppen met beeltenis van koningin Eliza
beth II twee platen gebruikt zijn. De eerste berustte op foto-
etsing, de tweede op steendruk, waarbij fotografische over
brenging ook een rol speelde. 

Het Canadese Post Office Departement heeft geen beschik
king meer van de aantallen die met een van beide platen op 
de beide formaten enveloppen gtdrukt zijn. Bovendien leidt 
het papier dat voor enveloppen gebruikt wordt eerder tot 
slijtage van drukplaten dan het papier dat voor postzegels 
gebruikt wordt. Het is dus mogelijk v^le variëteiten in af
druk en kleur te vinden, doch men beaenke wel dat slechts 
twee „die's" gebruikt zijn. 

Columbia 
In „Postal Stationery" 12,4 schrijft W. Blell over de aëro

grammen van dit land. 

Griekenland 
In „Postal Stationery" 12,4 schrijft L. Thornton Call Jr. 

over de enveloppen van Griekenland, 1939-1944. 

Joegoslavië 

H 1 1 H \M 

Hier verschenen in een nieuw type 'Maarschalk Tiito een 
envelop yan 0.50 vermiljoen en een briefkaart van 0.30 groen. 
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Op het bureau ..Gevonden voorwerpen": ,,lk heb een hoek verloren" 

STEMPELS 
Rubriekredacteur: Drs. A. 
's-Gravenhage 2023 

M. A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 

«v^^!^><?J 

Tijdens de „58th Inter-Parliamentary Conference" gehou
den in de .gebouwen van de Kamers rond het Binnenhof van 
1 tot en met 3 en van 5 tot en met 9 oktober 1970, was in het 
tijdelijke postkantoor in de kelderzaal van de Gfafelijke Za
len te 's-Gravenhage het hierbij afgebeelde bijzondere stem
pel in gebruik voor gewon^, aangetekende en expressestukken. 
De bijzondere aantekenstrookjes dragen de opdruk „58th IPU 
Conference". De poststukken werden tevens voorzien van een 
dagtekeningstempel van 's-Gravenhage. 

Op de 9e Dag van de Aerophilatelie die de Nederlandse 
Vereniging van Aerophilatelisten „De Vliegende Hollander" 
op 3 oktober in het restaurant De^ Wijde Blik op de lucht
haven Schiphol vierde, was een speciale brievenbus geplaatst. 
Het hierbij afgebeelde stempel werd geplaatst op de post
stukken de daarin werden gedeponeerd. De afbeelding duidt 
op de herdenking van het beleg van Parijs in 1870, toen de 
postverbinding naar buiten werd onderhouden door middel 
van luchtballons, de befaamde ballons montés. 

MACHINESTEMPELS 
Van het dn het sepltembernummer gemelde stempel Herfst-

tooi, gebruikt in Enschede, kunnen wij hierbij nog een af
beelding geven. 

Voorts was van 9 tot en met 30 september te Rotterdam 
een bijzondere vlag in gebruik ter viering van de overwinning 
der voetbalclub Feijenoord in het intercontinentale bekertoer
nooi voetballen. 

Blijkens een bericht in het Algemeen Handelsblad van 
10 september werd deze stempelvlag onmiddellijk na afloop 
van de wedstrijd des avonds 10 uur in alle Rotterdamse atem-
pelmachines ingezet. Namens directie en personeel van het 

postdisltriot Rotterdam werd diezelfde avond een aldus ge
stempelde brief met gelukwensen aan de voorzitter en alle 
spelers van Feyenoord toegezonden, terwijl de persvertegen
woordigers verzameld in „De Kuip", een briefkaart met deze 
afstempeling ontvingen. 

HE|?F5TT00I70 
3-11 oktober 
flijksmusGum 

Iwenthe 
I M. 9 70-121 

INTERCONTINENTALE 
BEKER 

FEIJENOORD 
1970 

^t'V 
l_ 

91X22 
1970 

MISBRUIK VAN POSTSTEMPELS 
De voorkeur van vele verzamelaars voor gebruikte poslt-

zegels en dan dikwijls ook nog voor zegels met een „bijzon
dere" afstempeling brengt sommige lieden nu en dan in de 
verleiding een postambtenaar te verzoeken zijn officiële post-
stempel(s) af te drukken op zegelsoorten, waarop het stempe
len niet (meer) is toegestaan. 

Afstempeling-op-verzoek van nog voor frankering geldige 
Nederlandse postzegels met de daarvoor bestemde dagteke
ningstempels is steeds toegestaan. Niet toegestaan is echter het 
afstempelen-op-verzoek van buitenlandse postzegels, niet-
meer-geldige Nederlandse zegels of het gebruik van andere 
poststempels dan de normale. 

Toch komt dit wel voor en onlangs vroeg de Nederlandse 
Posltzegelveiling te Amsiterdam ons een oordeel over enkele 
ter veiling aangeboden „bijzonderheden", waarvan wij er 
hierbij een tweetal afbeelden. 

Op de Va cent-wapenzegel, gebruikt van 1871 tot ongeveer 
1877, komen vrij geregeld langsitempels van kleinere kantoren 
voor (omdat deze als regel pas tussen 1880 en 1893 van klein-
rondstempels werden voorzien), m a a r . . . niet het hier ge
bruikte model, dat pas op 9 september 1940 aan Rinsumageest 
werd toegezonden! 

Ook de stempels Murmerwoude/Dokkum en (een niet afge
beeld stempel) Murmerwoude/(Fr.) kunnen nauwelijks regu
lair op deze bontkraag-zegels zijn afgedrukt, want zij werden 
op 17 mei 1929 respectievelijk 30 oktober 1936 verstrekt, toen 
de bontkraag-zegels al lang niet meer verkocht werden en 
sinds 1 januari 1936 ook niet meer geldig waren voor franke
ring. 

Wij vernamen dat sommige aspirantkopers bereid zijn voor 
dergelijke „rariteiten" schriftelijk of ter veiling excessieve 
bedragen te beitalen in de verondersitelling dat het echt ge
bruikte zeldzaamheden zijn! Het eerste is dikwijls niet juist, 
het tweede misschien wel, maar met een goede sigaar is een 
wat onwetende of minder-scrupuleuze postambtenaar in staat 
vele „zeldzaamheden" te produceren . . . 

Overigens willen wij hieraan nog uitdrukkelijk toevoegen, 
dat niet alle langgtempels op deze en andere emissies onrecht
matig zouden zijn; in tal van gevallen werden zij voor af-
stempel'ing van zegels op pakjes, positpakketkaarten, nieuw-
jaarsätukken enzovoort wèl bonafide gebruikt. 

TYPENRADERSTEMPELS 
1.9.1970 Naamswijziging: Hulppostkantoor Benedenknijpe 

werd De Knipe. 
Opgeheven: hulppostkantoor Esbeek en poststation 
Baard. 

14.9.1970 Gevestigd: postagentschap Cuyk-De Valuwe. 
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BELGIË 
Rubriekredacteur- L C. Mademan, Alf. Schneiderlaan 61, B. 2100 

Deurne C, België 

NIEUWE UITGIFTEN 
Als de posterijen nieuwe waarden in een lopende reeks toe

voegen of een nieuwe lopende reeks uitgeven wordt daarvan 
weinig of geen publieke mededeling gemaakt. Zo zagen wij 
bijna ongemerkt de volgende zegels verschijnen; 

HERALDISCHE LEEUW 
Aan deze reeks werden twee waarden toegevoegd; — een 

2,50 frank en een 3 frank. 

STRAFPORTZEGEL 
De reeks strafportzegels werd aangedikt met een 7-frank-

waarde. 

KONING BOUDEWIJN 
Op 7 september verscheen een postzegel in de waarde 3,50 

frank ter herdenking van 's konings veertigste verjaardag. 
De posterijen gaven geen technische gegevens vrij, wat ik als 
een vrij erge tekortkoming beschouw in de „public relations" 
tussen posterijen en de talrijke verzamelaars. 

Deze nieuwe postzegel kreeg als onderwerp een beeldenaar 
dewelke veel vergelijkenis vertoont met 's konings hoofd zo
als geslagen m het muntstuk van 10 frank. De zegel is van 
het normale formaat; gebruikt voor de reeks „Koning met 
bril". Hët zegelbeeld is evenwel horizontaal gedrukt in bruin 
diepdruk. Buiten de waarde en landsnaam in beide talen 
vinden wij er de jaantallen 1930-1970 op terug. De gravure 
van deze zegel is van de hand van Leclercqz. De zegel doet 
zeer fris aan — een postzegel waardig. 

Dit itype van zegel zou voor een nieuwe lopende reeks in 
aanmerking komen. In dit geval zouden er liefst 24 waarden 
in de reeks voorkomen. De hoogste waarde in deze reeks zou 
300 frank bedragen. 

Als laatst officieel aangekondigde uitgiften reeds versche
nen voor het opstellen van deze rubriek kunnen vernoemd 
worden: 

25e INTERNATIONALE JAARBEURS DER VLAANDEREN 
Ter herinnering aan de opening van de 25ste jaarbeurs der 

Vlaanderen werd een positzegel uitgegeven in de waarde van 
1,50 frank. Als onderwerp werd een zinnebeeld door Ver-
baere getekend en in het gecombineerde helio-diepdruk pro
cédé gedrukt, waarvoor De Vos de gravure verzorgde. 

De oplage van deze in een vlakke oranje-en-bruine kleur 
gedrukte zegel werd op negen miljoen vastgelegd. 

Gent en Fayt-lez-Manage waren de plaatsen van voorver
koop op 12 september. 

Diezelfde dag had de voorverkoop plaats van de postzegel 

25 JAAR VERENIGDE NATIES 

Hiertoe waren Mont-sur-Marchienne; Sint Gillis en Water-
schei de aangeduide plaatsen van voorverkoop. De zegel in 
een afgrijselijk donkerblauw en bruin gedrukt werd ge
tekend door Verbaere. Voor de gravure van de ongelukkige 
gecombineerde helio-diepdrukuitvoering van deze zegel in de 
waarde van 7 frank zorgde Verheyden. Als oplage kreeg deze 
zegel met het VN-gebouw bij nacht 2.750.000 exemplaren toe
gewezen. 

STICHTING KONINGIN FABIOLA 
Onder impuls van koningin Fabiola werd hier te lande de 

Naltionale Koningin Fabiola Stichting voor Geestelijke Ge
zondheid opgericht. Deze instelling heeft een brede armslag. 
Ze behelst zowel onderzoekingen en werkzaamheden van toe
gepaste wetenschap met betrekking op de oorzaken van 
geestelijke handicap — op hun voorkoming evenzeer als op 
hun therapie en voornamelijk op de positieve zorgen van 
alle aard. De meest zichtbare vorm daarvan zijn de Fabiola 
Dorpen, waarvan één te Deurne bij Antwerpen. 

Ter huldiging van deze Stichting Koningm Fabiola had op 
19 september de voorverkoop plaats van een gelegenheids-
zegel in de waarde van 3,50 frank. 

Lanchelevichi, ontwerper van de zegel „concentratiekam
pen" in 1962 verschenen, tekende ditmaal zoals het in de 
folder heet — de beeltenis van koningin Fabiola. Zoals voor 
de boven vermelde zegel is de achtergrond lichtblauw, waar
op in uiterst zwakke lijnen de beeltenis in diepdruk opge
drukt werd. De gravure is van de hand van Decuyper. Als 
oplage werd 10.500.000 exemplaren bepaald. VooI^ferkoop-
plaatsen zijn: Brussel, Deurne, Eigenbrakel, Geel, Gent en 
Welkenraedt. 

Maximumkaart van de maximafihst G. F. Fischer uit Nieuwendam 

Dat deze postzegel op gemengde gevoelens zal onthaald 
worden moge blijken uit bijgaande afbeelding. 

SPORT — HENGELEN EN HOCKEY 
Ook op 19 september kenden wij nog de voorverkoop van 

een reeks Hefdadigheidsvignetten door de postadministratie 
eenvoudig als — sport — gedoopt. 

Een dezer vignetiten in de waarde van 3,50 frank + 1,50 
frank, gewijd aan de hengelsport, werd uitgegeven ter ge
legenheid van de wereldkampioenschappen hengelen. Deze 
hebben dit jaar in ons land plaats te Gent. 

Het tweede vignet, in de waarde van 9 + 4 frank stelt op 
eenvoudige wijze de hockeysport in het licht. Dit ter gelegen
heid van de om de vier jaar plaats hebbende — Beker van 
Europa — hockeywedstrijden, dewelke dit jaar te Brussel 
doorgaan. 

Bcnnevalle tekende de onderwerpen voor de helio-diepdruk, 
terwijl de gravure door Verheyden verzorgd werd. Veelkleu
rig waren de inkten die voor deze weinig artistieke vignetten 
gebruikt werden. 

Antwerpen - Brussel - Gent - Luik en Sint Truiden waren 
de plaatsen van voorverkoop. 
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POSTZEGELROLLEN 
Momenteel bestaan er voor de automatische verdelers post-

zegelrollen van 500 en 1000 exemplaren in de waarden van 
1,5, 2,5 en 3,5 frank van het type — Koninklijke Beeltenis —. 
Bij deze postzegels is telkens het vijfde exemplaar van een — 
doorlopend — nummer voorzien gaande van 5 tot 1000 voor 
de rollen van 1000 exemplaren en van 5 itot 500 of van 505 tot 
1000 voor de rollen van 500 exemplaren. Deze zegels kunnen 
ook bij de Dienst voor verzamelaars te Brussel bekomen 
worden. 

NATIONALE THEMATISCHE TENTOONSTELLING 
De derde Nationale thematische tentoonsitelling zal dit jaar 

te Aalst van 24 december 1970 tot 2 januari 1971 gehouden 
worden. De lokalen van het Kollege Smt Jozef-Pontstraat 7 
te Aalst worden daartoe ter beschikking gesteld. 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur 
Suid-Afrika 

F G E Nilant, Universiteit van Pretoria, Pretoria, 

^^; Diejaar 
l>> Van die 
" Bybel 
Theyear 
of rhe Bible 
BilÉoTo 

BIBLIA 70 
Honderdvyftig jaar gelede, op 23 Augustus 1820, is in Kaap

stad die Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap gestig. Op 1 No
vember 1965 het hierdie Genootskap 'n selbständige liggaam 
geword. 'n Jaar later, in 1966, het dit lid geword van die 
Wereldbond van Bybelgenootskappe. 

Die wet op die 'Bybelgenootskap van Suid-Afrika (wet no. 
5 van 1970) maak voorsiening vir die amptelike inkorporasie 
van die Bybelgenootskap en dit bepaal die bevoegdhede, 
doelstellings, pligte en werksaamhede daarvan. Die doel is 
om die Bybel in alle tale en dialekte te vertaal, te druk en 

te versprei, waarbij geen dogmatiese of leerstellige aanteke-
ninge te pas mag kom nie. 

Wat die vertaling betref is reeds baie bereik. Die Bybel is 
in alle erkende tale van die Republiek vertaal. Dit omvat 
naby sewentig verskillende tale in die Republiek en die buur
state. 

Die omvang van die verspreiding kan nagegaan word aan 
die werk wat net verlede jaar gedoen is: in 1969 is daar by-
kans IV2 miljoen Bybels en skrifdele deur die Genootskap 
versprei. 

Die Afrikaners is baie kerks en dis begryplik dat daar baie 
aandag vir die jubileumjaar van die Bybelgenootskap aan 
die dag gele word. Daar is boeke, tydskrifartikels, berigte in 
die dagbladpers. 

Op 24 Augustus, 'n dag later omdat die 23ste op 'n Sondag 
geval het, het twee spesiale herdenkingseëls verskyn vir die 
150-jarige bestaan van die Bybelgenootskap. Die waardes is 
die gebruiklike waardes vir herdenkingseëls, nl. 2'/2 c en 
12'/2 c. 

Die 2V2 c seel is gedruk met silinders 19 (swart), 25 (ligblou), 
5 (rooi), 34 (goudgeel) in vier panele, A - DL Dit is vertikaal 
en vertoon die Saaier, die internasionale embleem van die 
Bybelgenootskapbeweging, in goudgele kleur teen 'n gekleur
de kerkvenster in rooi, geel, blou en groen. Links bo staan 
die landsaanduiding R.S.A., onder die jaartalle 1820-1970, en 
die waarde: 2V2 c. Die kleure is baie helder gehou om die 
gebrandskilderde vensterglas se effek te bereik. Die letters 
is in swart. 

Die 12'/2 c seël is horisontaal. Dis gedruk met silinders 
416 (blou) en 417 (swart) in twee panele: A en Bj. Die seël 
toon die oop Bybel met die woord Biblia in bladgoud teen 'n 
donkerblou agtergrond, met die jaartallen 1820-1970 in wit 
daaronder. Regs 'n ligter grysblou vakkie, met in swart bo 
12V2 c en onder R.S.A. Albe seëls in fosforesserend. 

Daar is in Kaapstad van 'n spesiale ronde dagstempel ge
bruik gemaak: 24. VIII. 1970 / Saaierfiguur / 1820 1970 / 
Kaapstad - Cape Town. Die amptelike gedenkkoevert (106 x 
182 mm) is in twee kleuren uitgevoer. Links bo in groengrijs 
die lugposstrokie. Daaronder die Saaier in dieselfde kleur, met 
die woorde: Die Jaar van die Bybel The Year of the ,Bible 
in rooi. Hieronder weer in groengrys Biblia 70 en die oop 
Boek. In klein rooi lettertjies staan links onder: amptelik 14 
official om aan te dui dat dit die veertiende amptelike ge
denkkoevert is wat deur die Poskantoor uitgegee is. 

Die versterkingskaartjie het 'n glansende steenrooi kleur, 
met in swart: The Bible Society of South Africa, 1820 - 1970 
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Daar onder die twee 
embleme van die Genootskap: Biblia 70 bo die oop Bybel en 
die Saaier met die syfer 150 in die regterrand. Die Saaier en 
die syfers is in wit uitgevoer, die ander opskrifte in swart. 
Op die agterkant vind ons in Afrikaans en Engels 'n kortlikse 
verduideliking van wat die Bybelgenootskap is, die doel wat 
gestel is en wat inmiddels reeds bereik kon word. 

Ondanks die ernstige en stemmige onderwerp is die twee 
seëls met hul kombinasie van rooi, blou, geel, groen en blad
goud baie kleurryk en opvallend. 

NIPERLANDSE • BOND VAU FILAXELiSX VERENIGINGEN 
Secretaris: C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-11. Telefoon (020) 44 00 72 
Penningrmeester: H. P. van Lente, Ciira$aostraat 35-1 te Amsterdam-1017. Telefoon (020) 3883 64 
Gironummer 1078391 ten name van H. P. van Lente, penningmeester van de Bond 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

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

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels die men wil laten keuren, moeten worden ingezon

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

TENTOONSTELLINGEN 
Alle correspondentie aangaande tentoonstellingen gelieve 

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

548 oktober 1970 

FILATELISTISCHE DIENSTEN 
Begin september 1970 heeft het bondssecretariaat aan alle 

Verenigingsbesturen een lijst gezonden, waarop alle bekende 
filatelistische diensten ter wereld zijn opgenomen. 

Verzamelaars, die belangstelling hebben voor adressen van 
deze diensten, kunnen zich wenden tot hun Verenigingsbe
sturen. 

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

Budel, post Weert. Postgirorekeningnummer 2 01 59 60 ten 
name van de Directeur Verkoopafdeling van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen, Legerplaats Budel, pos1 
Weert. 

Verkrijgbare uitgaven zie het septembernummer, bladzijde 
481. 



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

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

Aanvragen om inlichtingen of opgaven als deelnemer voor 
andere verzamelgebieden kunnen worden gericht tot de na
volgende 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. 
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., Sarphatistraat 109, 
Amsterdam-C. 
USA/CANADA: T. Tuizenga, Hoendiepstraat 17, Amsterdam-
Z. 
VOOR AFSTEMPELINGEN: 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, Rijsvwjk 
(ZH). 
ZUIDELIJK AFRIKA: tijdelijk J. H. Broekman, Hof laan 25, 
Bergen (NH). 
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. 

Sticht ing voor het Philatelistisch 
Jeugd\A/^erk in Nederland 

Secreitaris: N. A. van Bakelen, Javastraat 20, Nijmegen. 

Voor uw boekenplank 
CATALOGUS 1971 met drie prflskolommen van de postzegels 
van Nederland, uitgever^ „Zonnebloem", Amsterdam. Pr^js 
ƒ 3 , - . 

Op 128 bladzijden worden de postzegels, portzegels en an
dere postwaarden van Nederland beschreven met de daarbij 
genoteerde prijzen in drie kolommen, zonder plakker, onge
bruikt en gebruikt. Het spreekt vanzelf dat in dit kort bestek 
geen platen kunnen voorkomen; wel is een begin gemaakt 
van een notering van de oudere emissies met eerstedagaf-
stempeling voorzover dit gelegenheidsuitgiften betreft. Deze 
lijken ons aan de lage kant vergeleken met de eerstedag-
brieven die sinds 1950 zijn uitgegeven. 

De omschrijvingen zijn — hoe kan het anders — summier. 
Voor verzamelaars die uitsluitend postzegels met volle gom 

verzamelen wellicht een goed hulpmiddel. 
H. 

VERENIGINGSNIEUWS 

M E D E D E U N G 
VAN DE ADMI^aSTRATEUR 

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient, ge
tikt op officieel kopij-blad (In duplo ) , en tezamen 
met de mutatiestrookjes en eventueel de maand-
staat voor de komende maand in het bezit te 
zijn van de a d m i n i s t r a t e u r , u i ter lqk op de 
volgende da ta : 
novembernummer: 15 oktober 1970 
decembernummer: 19 november 1970 
Voor het januar inummer volgen nadere aan
wijzingen per circulaire. 
Nakomers uiterlijk 10 dagen nä de hierboven ge
noemde data (in het bez i t v a n d e a d m i n i s t r a 
teur) . Zij worden alleen geaccepteerd in kleine 
hoeveelheden en als u al eerder in de maand 
hebt ingezonden. I n dit geval de m a a n d s t a a t 
met de l aats te zending strookjes inzenden. Nooit 
meer dan één maandstaat per maand toezenden. 
H H . Secretarissen en Leden-administrateurs 
wordt dr ingend verzocht zich s tr ikt aan de ge
noemde data te houden. Indien te Iaat wordt 
ingezonden , i s p laats ing in het n u m m e r van 
de k o m e n d e m a a n d bes l i s t NIET mogel i jk. 

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.: W. F. Smit, Baken-
bergseweg l - I , Arnhem. Tel . (085) 45 13 07. Leden ad m. : 
J . Wind , Gelebesstraat 33, Vlaardingen. Tel. (OIO) 
34 34 26. Dir. Rondzending : J. J. Kroone, Socrateslaan 
36, Utrecht . 

Afdelings secretariaten: 
Alkmaar: J. Jansen, Margriet laan 8, Bergen (N.H.) . 
Alphen a.d. Rijn: J . C . Meijer, Zaalbergstr. 52, Alphen 

a.d. Rijn. 
Almelo: J . Commissaris, Rijnstraat 17, Almelo. 
Amsterdam: A. W. A. Tofohr, Hoofdweg 75, (Bel), Am

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

Bodegraven. 
Boskoop: C. Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop. 
Deventer: A. J. Sprikkelman, Laarmanskamp 60, 

Schalkhaar . 
Epe: D. v. O m m e n , Populierenweg 3, Epe. 
Gooi en Eemland: K. Verzijden, Arminiushof 19, Hilver

sum. 
Goor: P. G. de Wals, Lindelaan 49, Goor. 
Den Haag!Voorburg: P. A. van Waasdijk, Hoekweg 10, 

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

stede. 
Heerhugowaard: L. v. Dijk, Bilderdijkstr. 2, Heerhugo-

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

dam. 
Leiden: Drs. A. L. Beker, Wilhclminapark 8, Oegstgeest. 

Lelystad: W. H. Schraal, Marderhoek 16, Lelystad. 
Lochern: B. Frank, Gh. de Bourbonlaan 19, Lochern. 
Monster: J. H . Neervoort, Molenweg 44, Monster. 
Nijmegen: Mej . L. v. Haaren , Heersweg 12, Druten. 
Oudewater: G. Lekkerkerker, N. L. Zandweg 25, Oude -

water. 
Steenwijk: G. A. Talen, Pr. Bernhardstraat 74, Steen

wijk. 
Suriname: Joh. Peek, P.O.B. 403, Paramaribo. 
Twenthe: J . F. Friesen, Rembrandts t r . 18, Goor. 
Utrecht: A. Dusée, Niftarlakeplantsoen 15, Utrecht. 
Vlaardingen: P. J. Slangen, Merellaan 45, Vlaardingen. 
Voorschoten: E. Ta lman , Pr. Bernhardlaan 46, Voor

schoten. 
West-Friesland: A. Janssens, J. P. Coenstraat 56, Hoorn. 
Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van 

ons lid: 235 Dr. P. Vermet, Voorschoten. 
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-
boutsstr. 62, Breda. Tel . 3 23 07. 

Ledenvergadering: 26 okt., 19.30 uur. Gemeenschapshuis 
, ,De Kleiberg", Dr. Struyckenstraat 9, Breda. Lezing over 
Guatemala door de Heer Buelens uit Antwerpen. Jeugd
bijeenkomst: zondag 1 nov. van 9.30-12 uur, , ,Jeugdcen
t rum" , Nwe Ginnekenstraat 18, Breda. 

Copy-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. 
Aeijelts, Tolakkerweg 82, HoUandsche Rading. Te l . 
(02157) 489. 

Ledenvergadering: vrijdag 30 okt. 1970, 20.15 uur Hotel 
Krasnapolsky, Warmoesstraat , Amsterdam. 
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U T R I 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 leden-adm P O M van Has
selt Prins Hendnk laan 87, Utrecht 

Ledenvergadering dinsdag 27 oktober a s Tivoli, Utrecht 
Agenda jaarverslagen dir rondzendingen en veiling
meester, bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar 
L H 1 holen, H Fierst van Wijnandsbergen en E A 
Mennega Event tegenkandidaten voor aanvang der ver
gadering bij het bestuur te melden Veilmg en verloting, 
Landen wedstrijd Zwitserland 

Geroyeerd E J Colebeck, Clacton on Sea, G de Groot 
Noordeloos, W A van Vliet, Lopik, A Graafstal, H 
Hidding J Nefkens W Weijers allen Utrecht 

De leden wordt verzocht de contributie voor 1970/71 
voor 1 november a s over te maken op giro 36991 t n v 
Penningmeester U Ph V , Utrecht 
5 

H A A G S C H L 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 ) 
Wnd ledenadm N D Boevink, H Gerhardstraat 15, 
Rijswijk Z H 

Bijeenkomst 22 oktober 1970, Diligentia, Lange Voor
hout 5, 's-Gravenhage 
6 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G „ P H I L A T E -
L I C A " Secr Drs H, G Kruidenier, de Mildestraat 23, 
s-Gravenhage-20l8 Tel (070) 24 12 70 Beheerder Cen
traal Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86, 
s-Gravenhage Tel (070) 39 08 57 Directeur van het 
Rondzendverkeer Ph Smulders, Wetmarstraat 376 
s-Gravenhage Tel (070) 33 37 90 

Algemene Ledenvergadering, (najaarsvergadering 1970) 
zaterdag 14 november 1970, 10 30 uur in een der zalen 
van „ESPLANADE* , Lucas Bolwerk, Utrecht Agenda 
1 Opening 2 Notulen van de voorjaarsvergadering 3 
Ingekomen stukken en mededelingen 4 Begrotingen voor 
het j aa r 1971 en benoeming van leden der kascommissie 
5 Vaststelling nieuw Huishoudelijk Reglement 6 Filate-
listisch halfuurtje 7 Kleine verloting 8 Regeling volgen
de vergaderingen 9 Rondvraag 10 Sluiting ca 16 00 
uur 

Overleden Met leedwezen moeten wij het overlijden ver
melden van ons lid K n 1925, Jac Koning, Kampen 

Afdelingen De lyst van de afdelingssecretariaten en 
-bijeenkomsten is als volgt gewijzigd 

Afd Hoorn Het secretariaat is overgegaan naar Me
vrouw M Magchielse-Sweet, Tweeboomlaan 46, Hoorn 

Afd Haarlem-Schalkwijk Bijeenkomsten thans Ie vrijdag, 
20 00 uur wijkcentrum Meerwijk, Bernadottelaan, Haar 
lem 

Afd Utrecht Bijeenkomsten thans 3e donderdag, 20 uur 
congres- en vergadercentrum Jaarbeurs , Jaarbeursplein, 
Utrecht 

Afd Veghel Bijeenkomsten thans laatste vrijdag van de 
maand 20 00 uur gemeenschapshuis „De Blauwe Kei , 
Veghel 
7 

R O T I 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 L -
N I G I N G Secr C H W Heusdens, Postbus 2171, Rot-
terdam-3005. Tel (010) 24 48 71 Leden-adm P W 
V d Stel, V a n Wijngaard en laan 72, Rotterdam-3026 
Tel (010) 19 23 16 

Ledenvergadering M a a n d a g 26 okt '70, Gebouw „De 
Nieuwpoort ' , Grote Kerkplein 5, Rot terdam, 8 uur 
s avonds Agendapunten Contributie vaststelling voor 
1971 , voorstel tot royement van een aantal leden wegens 
achterstallige contributie Clubbijeenkomsten Elke za
terdag 14-17 uur m Stichting Gebouw „De Heuvel" , St 
Laurensplaats 5, Ro t t e rdam, elke donderdag 19 30-22 30 
uur m „De Gunst" , Bnelselaan 192, Rot te rdam Bezichti
ging van de kavels der veiling zaterdag 24 okt '70 in voor
noemd gebouw „De Heuvel" 

Overleden Met leedwezen geven wij kennis van het 
overlijden van onze leden C Zappeij, Rot terdam, lid 37, 
H L Stoffels, 's-Gravenhage, lid 412 
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) 17 08 

Bijeenkomsten iedere 4e donderdag v d maand, Cafe 
„Kobus a d Poort" , A'frt Zaal open 19 30 Aanvang 
20 15 Belangstellenden altijd welkom 

Rondzendboekjes inzenden aan bovenvermeld adres 
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 „DE PHILA
T E L I S T ' Secr L van Oosterwijk, W Brandligtstraat 
51-1, Amsterdam-1016 Tel (020) 13 90 93 

Bijeenkomsten 10 nov rui lavond, 17 nov ledenver
gadering 

Overleden M N T Stuyfzand en E G Schaake 
Geroveerd Mevr E Dolman-van Poppel, M P Lukkien 

10 
P O S T Z I 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 27 oktober, 10 en 24 november, Socie-

teitsavonden 
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 „DE 
G L O B E " Secr I r T h van der Feijst, Bennekomseweg 
13, Heelsum Tel (08373) 32 10 Ledenadm Mej M J 
Renssen, Leeuweriklaan 10, Zutphen Tel (05750)44 34 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, Bar-
neveld Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede, Eist, Epe, 
L ichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, Oosterbeek Renkum-
Heelsum, Rheden-De Steeg, Velp-Rozendaal , Wagenin-
gen. Winterswijk, Zevenaar en Zutphen 
17 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E -
LAARS°„ASSEN" Scer A F J de Jong, Vredeveldse-

weg 19, Penn A B Hadder ingh , Pelikaanstraat 25 
Vergadering!ruilavond 27 okt a s „Bellevue Assen 

22 
N E D P H I L V E R „DL V E R Z A M E L A A R , BUS-

S U M Secr Jac van Pol, Bnnklaan 82, Bussum Tel 
(02159) 3 1162 Nieuwtjesdienst J W Giel, Pr Mar-
grietplts 3 Bussum Tel (02159)3 14 00 

Vergaderingen 2e maandag van de maand in nader aan 
te geven zaal te Bussum, aanvang 8 uur Voor het inzen
den van kwaliteits rondzendboekjes zich te wenden tot 
D Blanson Henkemans, Kon Sophieln 14, Bussum Tel 
(02159) 1 00 61 
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 I- H Visser Oranje
park 47, Dordrecht 

Bijeenkomsten ledere tweede woensdag van de maand, 
Gebouw C J M V , Burg de Raadtsingel, Dordrecht 
Aanvang 20 30 uur, zaal open 19 uur Gelegenheid tot 
ruil, koop en verkoop 
33 

P O S T Z E G E L C L U B „De K R I N G , s-GRAVI N-
HAGE Secr Meppelweg, s-Gravenhage 

Bijeenkomsten maandagen 2 en 16 november, aula 
Petrus Dondersschool Ambachtsgaarde s-Gravenhage 
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 34, Groningen Tel (050) 
3 18 12 Ledenadm G J Kolenbrander , Westerse Drift 
119, Haren (Gn ) Tel 4 45 14 

Bijeenkomsten elke 4e m a a n d a g van de maand cafe-
rest Het Boschhuis, Heereweg 95, Gronmgen t o het 
Sterrebos Zaal open voor ruilen 19 u rn , het officiële ge
deelte begint ca 20 uur 
36 

H A A R L E M S E F I L A T E L I S T I S C H E V E R E N I G I N G 
„ O P H O O P V A N Z E G E L S " , H A A R L E M Secr M W 
van der Koog, „De Heemhaven , flat 401, von Br Fock-
l a a n 4 , Heemstede 

Algemene vergaderingen vrijdag 16 oktober, donderdag 
26 november en donderdag 17 december Ruilavond 
woensdag 11 november a s Steeds in de aula van de A H 
Gerhardschool, ingang poort Raaks, Haar lem Zaal open 
19 15 uur 
38 

P O S T Z E G E L V E R E L N I G I N G H H DER Secr A P 
Vlam, Tuintjesweg 38, Huisdumen Tel (02230) 1 42 00 

Ruilavond m a a n d a g 26 oktober 1970, 19 00 uur, cafe 
Postbrug, Koningsplein, Den Helder Ook toegankelijk 
voor met-leden 
43 

P H l L A T E L I S T E N V t R E N I G I N G „ Z U I D - L I M 
B U R G " Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maastricht 

Bijeenkomsten Ledenverg 19 okt , Beursavond 2 novem
ber en ledenverg 16 november a s , 20 00 uur, Groote 
Sociëteit, Vrijthof Maastr icht 
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 m a a n d a g van de maand 
48 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ R O T T E R D A M ' Secr 
Mevr T B Stemer-Spork, 's-Gravendijkwal 79 Rotter-
dam-3003 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand , Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rot te rdam 
52 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V I R Z A M I -
LAARS „ T I L B U R G I E T I L B U R G Secr W van 
Erve, Insulindeplein 5 Ti lburg Tel (04250) 2 64 64 

Ledenvergadering 4 november, Cafe-Rest „CASINO , 
St Jozefstraat 38, T i lburg 
55 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ I J M U I D E N ' Seci 
J P Coenstraat 139 

Bijeenkomsten elke tweede en vierde maandag van de 
maand, Patronaatsgebouw, Willemsbeekweg, IJmuiden-
0 Aanvang jeugd 18 30 Aanvang volwassenen 19 45 
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 A C M van der 
Wiel, Jac van Beicrenlaan 9, Sassenheim Tel (02532) 
73 46 

Vergadering!veiling!ruilavond iedere Ie dmsdag van de 
maand, aanvang 20 00 uur . Jeugdhuis, JuJianalaan 
Jeugdclub van 18 45 tot 20 00 uur Ruilbeurs voor de 
bollenstreek zaterdag 21 november a s 10-17 uur „Ont 
moeting", Parktaan Sassenheim Iedereen is van harte 
welkom 
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, Waalwijk Tel (04160) 
3 52 84 

Bijeenkomsten elke tweede donderdag van de maand. 
Zaal Passier, St Antoniusstraat, Waalwijk Aanvang 20 00 
uur Leden en geïnteresseerden ontvangen konvokatie 

Proef vooral voor hen die juist op donderdag steeds 
verhinderd zijn, extra bijeenkomst dinsdag 24 november 
Mocht deze proefneming slagen, dan gaan we ons nog 
'ns op de vaste avond bezinnen Overigens wordt er voor 
deze bijeenkomst geen konvokatie toegezonden 
64 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G D R A C H T E N Secr 
E Haak, Commissieweg 2, Beetsterzwaag Tel (05126) 
13 71 Penningmeester H Lussing, Burefen 39, Drachten 
Giro 992303 Contributie ƒ 12,50 per j aa r 

Bijeenkomsten cantine van het Drachtster Lyceum, To
renstraat 28, Drachten Data voor het seizoen 1970/71 
1 sept , 6 okt , 3 nov , 1 dec , 5 j an , 2 febr , 2 maar t , 
6 april Aanvang 20 u u r 

67 
VI R L N I O I N G V \ N P O S I Z L G E I V E R Z A M E 

LAARS „ Z W I J N D R L G H l L N O M S l R E K E N Secr 
J C Kooijmans, Rotterdamseweg 62, Zwijndrecht l e l 
(01850) 2 73 95 

Bijeenkomsten Gebouw „De H o r s t ' Emmastraat I, 
Zwijndrecht 27/10 10/11, 24/11 en 15/12, aanvang 20 30 
uur 
69 

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

Bijeenkomst donderdag 12 nov , hotel Java Prins Hen
drikplein 7 Zaai open 7 uui n m , veiling 
71 

P O b l Z L G l I V E R I N I G I N G „ D R I L L A N D I N -
P U N I VAALS Secr W Bulles St Paulusstr 1 
Vaals 

Bijeenkomst met ruilavond 1 i nov a s 20 00 uur, lokaal 
Scheffers, Maastrichterlaan 102 Vaals Volgens huis 
houdelijk leglement moet de contiibutie vooi 30 nov zi)t 
voldaan Leden die nog athters talhg zi|n, geheven hiei 
aan op deze biieenkomst te voldoen evt overmaken op 
postrekening no 1034731 ten name van penningmeestei 
A H den Bnnker Vaals 
73 

P O S T Z L G I LVLRI N I G I N G s-GRAVI N H A G l LN 
O M S T R E K I N Secr Jh r J J L Hesselt van Dinter 
Jan van Nassaustraat 70 s-Gravenhage l e l 24 93 09 
Rondzendverkeer mevr J Klein-Schuil, Het Zicht 162, 
s-Gravenhage Tel 66 80 3fa 

Maandelijkse bijeenkomsten 
74 

P E R S O N I l LSVFRI N I G I N G I H O M A S S L N & 
D R I J V r R - V l RBLIFA D I V E N I F R AFD U L A I I -
LIE Hoofd Rondzenddienst F den Adel, Witte de With-
straat 36, Twello Tel (05712)2182 

Regionale ruilavond Ie donde ida? van de maand 19 00 
tot 22 00 uur, toegang vnj kantine van het bedrijf, Pa
rallelweg 
77 

PHI I VER „ H O O G E Z A N D - S A P P F M E E R ' Seci 
G J M Vlek, Johan de Wittlaan 34 Hoogezand Tel 
(05980) 37 17 

Ledenavonden eerste maandag van de maand 20 uur 
Hotel Struve Sappemeer Grote Ruildag zaterdag 14 
november a s van 10 lot 18 uur, De Kern, Rembrandt -
plein, Hoogezand Ook Duitse verzamelaars worden ver
wacht Toegang vrij Voor onze Jeugdafdelmg vragen wi| 
nog steeds zegels Wilt u wat missen van uw doubletten^ 
Zendingen aan W Vos P Potterstraat 28 of J Weyci 
Hoofdstraat 271 Hoogezand 
79 

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

Vergaderinglrmlaiond vrijdag 6 november 1970, aan 
vang 19 30 uur in Het Wapen van Leiden Dialezing, in 
de vorm van een tilateiistische puzzel voor het Bekertour^ 
nooi en verloting Rondzending op de avond aanwezig 
81 

F I L A T E L I S T E N V F R E N I G I N G „DL K L O M P 
W I N T E R S W I J K Secr W Peletier, Zuiienesstraat 11 
Winterswijk Giro 1011584 Penn m J N Kuypers, Mo
lenstraat 6, Winterswijk Giro 1203533 

Bijeenkomsten elke eerste maandagavond van de maand, 
20 00 uur, cafe D A van de Riet, Zonnebnnk 17, Win
terswijk 

Betalingen Willen alle leden, die een abonnement op 
de nieuwtjes van Suriname en de Nederlandse Antillen 
hebben de voor hen gekochte zegels op de verenigmgs-
bijeenkomsten komen afhalen en betalen Degenen, die 
blanco of verzorgde eerstedag-enveloppen via de vereni
ging ontvangen worden verzocht de daarvoor verschul
digde bedragen aan de secretaris te betalen, hetzij op ver
enigingsavonden hetzij per giro of aan huis 

Voordrachten O p de verenigingsavond van 7 septembei 
IS besloten een bredere inhoud aan de bijeenkomsten te 
geven Het is de bedoeling, dat op elke avond een der 
leden een korte inleiding van ongeveer een kwartier houdt 
over bij voorkeur een motiefverzameling, waarbij tei 
sprake komen het hoe en waarom, de opzet e d Willen 
ailen, die m principe bereid zijn in de toekomst een derge 
lijke inleiding te verzorgen zich bij de secretaris met ver
melding van het onderwerp opgeven-* 
85 

„ P O S T Z E G I L V E R L N I G I N G H E E M S K E R K 
Secr H F A Maas, Don Boscostraat 6, Heemskerk 
Tel (02510) 3 28 50 

Bijeenkomsten 9 oktober tentoonstelling ledenverzame-
ling/kienen, 23 oktober kwis op dia's/lezing, 13 novembei 
veiling/vergadering, 27 november tentoonstelling leden-
verzamelmg a kolonels, b Oranje Vrijstaat Aanvang 
20 00 uu r , jeugd 19 00 uur 
94 

P O S l Z E G E L V E R E N I G I N G „ T E L S T A R ' , P U T -
FEN (GED ) Secr H D Buitenwerf, De Ruyterstraat 
45, Nijkerk (GId ) 

Vergadering!ruilavond elke 3e donderdag van de maand, 
waarvoor konvokatie wordt toegezonden, in het repetitie
lokaal van Putten's Mannenkoor, achter Hotel 't Putter-
tje. Putten (GId ) Aanvang 20 00 uur Zaal open 19 00 
uur 
103 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ E E M L A N D ' , 
S O E S T Secr mevr E A Spoelstra-Schroder, Stad
houderslaan 35, Soest Tel r02155) 20 39 Hoofd Rond
zendverkeer K Meinecke, Soesterbe rgsest raat 135, 
Soest Tel (02155) 81 66 

Bijeenkomsten Eerste vrijdag van elke maand in de grote 
zaal van „De Rank , Soes,terbergsestraat 18, Soest 
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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 i l lustraties danken wi j , naast de 
verschillende postadministraties en agentschappen, A. G. C. Baert in Den 
Haag en New Stamps in Londen. 
Voor inlichtingen en/of i l lustraties — speciaal van verschil lende Midden en 
Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen 
dragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons van 
harte aanbevolen. 

D E N E M A R K E N 

EUROPA 
ALBANIË 

288'70. Vijf en twintig j aa r landbouwhervorming. 
15, 25 en 80 q. 2,— I. Symbolische weergaven. 

39'70. Vijftigste verjaardag vrijheidsoorlog bij Vlora. 
15 en 25 q., 1,60 1. 

ANDORRA 

26lÜ'70. Tweede getieelte reprodukties altaarschilde
rmgen uit Saint Jean de Gaselies. 
0„iO. 0.40 en 0,80 K. Verschillende afbeeldingen uit 
hedigenlevens. 

BELGIË 
79'70. Veertigste verjaardag koning Boudewijn. 

3.50 fr bruin. Portret en i'aartallen 

1 \F■^^f f l ( l ^ l'illi \M I ]iH I IMIRN MKNM I 
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\*r 20 r © 
1210'70. Internationale filatelistische tentoonstelling 

„Belgica 72". 
1,50 f [ 50 c., 3,50 f. 4 1,50 f., 9 f. + 4 f., verenigd in 
een blok. Reproduktie van drie postzegels. 

I910'70. Sociale zekerheid. 
2,50 f. Schilderij van J. Brusselmans. 

1910'70. Nationale maatschappij voor de huisves
ting. 
3,50 I. Voorstelling gewijd aan bouwbedrijf. 

BULGARIJE 
Juli '70. Wereldtentoonstelling 1970 in Osaka. 

1 St. Meisje plukt rozen. 
2 St. Volksdans. 
3 St. Meisje in klederdracht. 

28 St. Volksdans. 
Blokje van 10 st. Bulgaarse paviljoen en Fuji berg. 

l8'70. Honderdtwintigste geboortedag van Ivan 
Vasow. 
13 st. Portret van de schrijver. 

221070. Vijfentwintig j aa r Verenigde Naties. 
90 o rood, blauw en groen. Symbolische voorstelling met 

embleem V.N., jaartallen en „F .N." . 

DUITSLAND (BERLIJN) 
2310'70. Leopold von Ranke (17951886) 175 jaar 

geleden geboren. 
30 Pf. Portret van deze historicus ontleend aan een schil
derij van Julius Schrader uit 1868, dat in 1875 door Adolf 
Jebens werd gekopieerd. 

DUITSLAND (OOST) 
Albeelding zegel gemeld in september, bladzijde 485. 
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610'7Ü. Berlijnse dierentuin. 
10 Pi. Ovibos moschatusmuskusos. 
15 PI. Belaeniceps rexschoensnavel. Sperwaarde. 
20 Pf. Addax nasomaculatusMendesanti iope. 
25 PI. Helarctos malayanusMaleise beer. 

1 10'70. Tweede nationale postzegeljeugd tentoon
stelling 1970 in Karl MarxStadt . 
10 PI. Standbeeld „De kleine t rompet ter" in Halle. 
15 1 5 Pf, Waarde 25 Pf. uit de serie ter viering van het 
tienjarig bestaan van de DDR. Sperwaarde. 

DUITSLAND (WEST) 
411 '70. Nieuwe waarde in serie bekende Duitse 

toeristenplaatsen. 
20 pf. groen en donkerbruin. Gezicht op Freiburg im 

Breisgau, met kathedraal tegen achtergrond van 
Zwarte Woud. 
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FRANKRIJK 
1210'70. Nieuwe zegel in schilderi |ensene, 

1,— F. „Diana op terugweg na de j acht" , door F. Boucher. 
I910'70. Nieuwe zegels in serie geschiedenis van 

Frankrijk. 
REPUBLIQUE FRANCAISE = 

0,45 F. Richeheii legen achtergrond van oorlogvoerende 
land en zeemacht. 

0,45 F. Lodewijk X I V tegen achtergrond van slot van 
Versailles. 

0,45 F. Slag van Fonlenoy, naar schildering van H. 
Vernet. 

2610'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 
0,80 F. Gebouwen V.N. in New York en Geneve, em

bleem, instrumenten van wetenschap, korenaren. 
9 l l  ' 70 . Honderd j aa r uitgifte Siegels van Bordeaux. 

0,80 F. Silhouet van Bordeaux en reproduktie postzegel, 
Yvert 44. 

16 l l  '70 . Herdenking beleg van Belfort 18701871. 
0,45 F. M o n u m e n t e n portret Colonel DenfertRochereau. 

l 6  l l  ' 7 0 . Nieuwe zegel in schilderijenserie. 
1,— F. „Danseres met boeket bloemen", door E. Degas. 

GIBRALTAR 
Albeelding zegel gemeld in augustus, bladzijde 431. 

^^M^VOT^MW« 

GIBRAlTAft 2 ' 
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POSTZEGELS PER KILO 
Nieuwe kilo's — en enige nieuwe prijzen. 

BIJ iedere kilo GRATIS. 27 postfnsse zegels (complete series) Indonesia. Of: 6 prachtige blokjes van Polen (naar keuze). 
AUSTRALIË 1 
AUSTRALIË 3 

BELGIË 1 

BELGIË 2 

BELGIË 3 
C A N A D A 1 

C A N A D A 2 
COLUMBIA 

COMMONWEALTH 

CUBA 

DENEMARKEN 1 

DENEMARKEN 2 

DENEMARKEN 3 
DUITSLAND 1 

DUITSLAND 2 
DUITSLAND 3 

DUITSLAND 4 

D D R 3 

ENGELAND 1 

ENGELAND 2 
ENGELAND 3 

ENGELAND 4 

F INLAND 1 

F INLAND 2 

FRANKRIJK 1 

FRANKRIJK 2 
FRANKRIJK 3 

G H A N A 1 

SCANDINAVIË 

Met veel grootformaatzegels 
Uitsluitend grootformaat — goed gesor
teerd 
Luxe kwaliteit met topwaarden — 
spoorweg — verzegeld 
Goed gesorteerde Missie — veel groot
formaat 
Uitsluitend grootformaat 
Zeer goed — goed gesorteerd — ver
zegeld 
Iets minder van kwal i te i t 
Uitsluitend grootformaat zegels — zeer 
mooi 
Luxes — uitsluitend grootformaat — 
zeer mooi 
Zeer mooie zegels — goede sortering — 
veel topwaarden — enorm mooi 
Zeer goed — veel gelegenheidszegels — 
topwaarden t o t 25 kronen — verzegeld 
pakket 
Wel met grootformaatzegels — mindere 
kwaliteit 
Post verzegeld in doos 
Bundespost — met veel grootformaat 
gedenkzegels — topwaarden t o t 2 mark 
— Sonder en Zuschlagzegels ruim 300 
per kilo — verzegeld pakket 
Bundespost — van het betere iets minder 
Bundespost — uitsluitend grootformaat 
— goed gesorteerd — 3 a 4000/kg 
Bundespost — de allerbeste — met zeer 
veel hogere waarden — circa 800 a 1000 
grootformaat gedenkzegels — verzegeld 
pakket 
„El i te Extra" — verzegelde doos — met 
waardevolle bijlagen boven de 400 
Michel Mark — circa 60 complete Sper-
waarden series — F D C — eerste vlug-
brieven e d 
Met betere Missie kilowaar — met veel 
schilderijen en gelegenheidszegels — 
verzegeld pakket 
Minder van kwaliteit 
Grootformaatzegels — bijna uitsluitend 
schilderijenzegels — weinig sortering 
Uitsluitend grootformaatgedenkzegels 
— uitzonderli jk mooi — hogere waarden 
— goed gesorteerd 
Uitsluitend grootformaatzegels — top
waarden — zeer mooi — verzegelde doos 
Zeer veel mooie zegels van 1963/65 — 
verzegelde doos 
Met zeer veel grootformaatzegels — 
enorm gesorteerd — hogere waarden — 
verzegeld pakket 
Is van mindere kwaliteit 
Uitsluitend grootformaat — goed gesor
teerd 
Uitsluitend grootformaat 

24,50 

105,— 

36,50 

24,50 
85,— 

19,95 
14,95 

82,50 

155,— 

45,— 

29,50 

18,95 
47,50 

HONGARIJE 

ISRAEL 

ITALIË 1 

ITALIË 2 
ITALIË 3 

KENYA 1 

NEDERLAND 2 

NEDERLANDS 

NIGERIA 1 
NOORWEGEN 1 

NOORWEGEN 2 

29,50 
22,50 

147,50 

54,— 

58,— 

22,50 
9,75 

55,— 

85,— 

NOORWEGEN 3 

POLEN 

PORTUGAL 1 

PORTUGAL 2 
ROEMENIË 

SPANJE 1 

SPANJE 2 

SPANJE 3 

TSJECHOSLOWAKIJE 1 

TSJECHOSLOWAKIJE 2 

U S A 1 

U S A 2 

79,— 

41,— 

26,50 
17,50 

125,— 
150,— 

ZWEDEN 1 

ZWEDEN 2 

ZWEDEN 3 

ZUID-AFRIKA 

Verzegeld 1966 — overwegend groot
formaatzegels 
Verzegeld 1966-'67-'68 — met circa 
7500 zegels — waarvan 500-1200 gedenk
zegels — zeer waardevol 
Zeer mooi — met zeel grootformaat 
zegels hogere waarden — verzegeld 
Van mindere kwaliteit — doch goed 
Alleen grootformaatzegels — iets moois 
— groot uitgesneden — circa 1500/kg 
Uitsluitend grootformaat — goed ge
sorteerd 
Zeer r i jk aan grootformaat gelegen
heidszegels — met topwaarden to t 5 
gulden — veel 2,50 zegels — verzegeld 
Van mindere kwaliteit — wel met groot
formaatzegels 
Uitsluitend grootformaat 
Met zeer veel grootformaatgelegen-
heidszegels — topwaarden to t 10 kronen 
— verzegeld 
Missie verzegeling — met iets minder 
gelegenheidszegels en topwaarden 
Post verzegeld in doos — hogere waar
den t o t 10 kronen 
Zeer veel grootformaatzegels — uit
zonderli jk mooi — veel topwaarden — 
complete series, blokjes e d 
Zeer goed — met veel mooie zegels 
verzegeld 
Iets minder van kwaliteit 
Verzegeld — zeer goed — met top
waarden — overwegend grootformaat
zegels 
Met zeer veel mooie grootformaatzegels 
— enige topwaarden — verzegeld 
ledere kilo is anders — met enige groot
formaatzegels — geen topwaarden 
Uitsluitend grootformaatzegels — goed 
gesorteerd 
„Speciaal" door de staat verzegeld — 
zeer mooi — enorme sortering 
„Superieur" door de staat verzegeld — 
zeer mooi — enorme sortering top
waarden met speciale bijlagen 
Met veel grootformaatgedenkzegels — 
zeer mooi — weinig topwaarden — 
verzegeld 
Met minder gedenk- en gelegenheids
zegels en geen topwaarden 
Zeer veel grootformaatgelegenheids-
zegels — veel hogere waarden, to t 10 
kronen — iets moois — verzegeld pakket 
Met minder grootformaatzegels — wei
nig topwaarden — groot uitgesneden 
Uitsluitend grootformaatzegels — de 
nieuwste sortering — zeer mooi — 
1500/kg 
Zeer goed — met mooie en duurdere 
zegels 

WILT U EEN ZEER GROTE SORTERING? Bestel dan de "SPECIALE SAMENSTELLING" 
Rijke sortering van de vier Scandinavi
sche landen — veel grootformaatzegels 
topwaarden to t 25 kronen, staande 
luchtpostzegels enz enz — verzegeld 46,50 WERELD 1 
Grote sortering uit circa 7 landen —zeer 
goed — veel grootformaat — veel top
waarden — fantastisch mooi 
„Luxes" met veel grootformaatgedenk
zegels — hogere waarden — fosfor-
watermerken — en met veel mooie ze
gels van de Kolomen en Dominions — 
1ste klas Missie kilo Zeer interessant 
— verzegeld 
Zeer mooie zegels uit circa 10 Oost-

Bi| de beschrijving van bovenstaande landenkilos gebruikten wtj geen fantasieverhaal 
oordeeld na meerdere malen te testen W l | VERKOPEN ALLEEN K I L O W A A R 

LATIJNS-AMERIKA 

GROOT-BRITTANNIË 

OOST-EUROPA 

45,— 

26,50 

WERELD 2 

WEST-EUROPA 

25,-

155,-

35,-
14 ,95 

65,— 

150,-

19, 

7, 
150, 

29, 

18, 

46, 

42, 

31 

14, 

117, 

21 

50 

95 

50 

,95 

,50 

,50 

,50 

,50 

50 

50 

50 

50 

29,50 

19, 

39, 

14 

59„ 

41,. 

50 

,50 

50 

95 

50 

50 

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 —verzegeld 
Goede sortering — zegels uit circa 20 
landen — met grootformaatzegels en 
enige hogere waarden 
Een mooie grote sortering uit circa 15 
landen — met grootformaat gelegen
heidszegels en topwaarden — zeer goed 
— verzegeld 

45,-

29,50 

22,50 

36,50 
VI] Staan voor de volle 100% in dat de omschrijving juist is en dat de pakketten werden be 
GEEN LOSSE ZEGELPAKKETTEN — GEEN R O N D Z E N D V E R K E E R 

Verzending bestelling per giro f 1 50 extra per kilo (dit verdient U terug door filatelistische frankering) bij rembours f 2 50 extra (geen fllatelistische frankering mogelijk) 

POSTZEGEL IMPORT - EXPORT E. BREDENHOF 
C D Tuinenburgstraat 210 — Rotterdam 26 — Telefoon 010-19 &« SO — Giro 53 39 8(1 



Nadere bijzonderheden: 
2 d. Pontius Pilatus' lijfwacht, bijnaam van de Royal 

Scots, het oudste infanterieregiment van het Britse 
leger. Afgebeeld een officier in 1839. 

5 d. Colonel Cornwallis's Regiment, dat na een eervolle 
aftocht van Minorca in 1756 op Gibral tar aankwam. 
Afgebeeld een soldaat van de South Wales Borderers. 

7 d. De Queen's Royal Regiment (2nd foot), waarvan een 
soldaat uit !742 is afgebeeld. 

2/-, De Royal Irish Rangers {27th, 83rd, 86th, 87th, 
89th, 108th foot). Afgebeeld is het huidige uniform 
en het onderscheidingsteken van een doedelzakspeler. 

18-9-'70. Internationale postzegeltentoonstelling Phi-
lympia London 1970. 
1/-. Silhouet van de rots en waarde 7 d. uit de serie 

Europese hengelkampioenschappen 1966, zonder 
waarde-in schrift en belettering. 

/-. Silhouet Moors kasteel en waarde 10 c. uit de serie 
in Spaanse munt van 1892, zonder waarde-inschrift. 

GRIEKENLAND 
7-10-'70. Internationale betrekkingen. 

0,50 dr. Nieuw gebouw van de U.P .U. en embleem. 
2,50 dr. Embleem van internationaal j aa r voor onderwijs. 
3,50 dr. Portret van Maha tma Gandhi . 

4,50 dr. Portret Ludwig van Beethoven bij tweehonderd
ste geboortedag. 

JERSEY 
Afljeelding zegel gemeld in september, bladzijde 487. 

l i i i i v v r v ^ F ^ F v w w p r 

JOEGOSLAVIË 
21-9-'70. Ruimte-onderzoek op maan. Mars en Ve

nus. 
0,50, 1,25, 1,50, 2,50, 3,25 en 5,— d. Verschillende voor
stellingen. 

HONGARIJE 
21-9-'70. Zevende regionale Europese congres van de 

F.A.O. in Boedapest van 21-25 september. 

A f R U T U . A " « K O N F t R E K C I Ä « 

MAGYAR 
POSTA 

MAGVAIt OLIMPIAt SIZOTTSKG 

MAGYAR POSTA 
1,— F. Embleem en houten standbeeld van moeder die 

brood voor haar kinderen snijdt; werk van Istvan 
Szabó. 

26-9-'70. Vijfenzeventig jaar Hongaars Olympisch 
[Comité. 

401 . Boksen. 
60 f. Kanoen. 
I,— F. Schermen. 
1,50 F. Waterpolo. 
2,— F. Turnen . 
2,50 Y. H a m e r werpen. 
3 ,— F. Worstelen. 
5,— F. Zwemmen, vlinderslag, en inschrift „Olympische 

Spelen München 1972". 
Alle zegels met Olympische ringen, brandende toorts en 

lauwertak. 
28-9-'70. Vijfde Hongaarse pedagogisch congres. 

1,— F. Vlammen, banden en familie, als symbool voor de 
eenheid van wetenschap en gezin. 

ITALIË 
!9-9-'70. Honderdste verjaardag hereniging van Rome 

met Italië. 

'Offk 
^ C I "fX ^ ^ 1 ^ 
H T ' 1 ^ / 

5 0 
HODETTO 
b AFFEKMO 

\ ij ANCORA UNA WJLTA 

A 
i ) 

^V/ r*A 

CHEIK»fA 
tOMASOLK 

DEVE ESSeKE ! 
LACAPTFAIE 

DTTAUA 

1W70 UMONEnROMUlITUIA 19701 

50 1. zwart, bruin, rood en groen. Kaai t van Italië, waarop 
het Paleis van Carignano, Turijn, Paleis della Signoria, 
Florence en het Capitool in Rome, de drie hoofdsteden van 
I ta l ië ; lint in nationale kleuren en tekst van Cavour over 
eenheid. 

26-9-'70. Vierhonderdste sterfdag van lacopo Tat t i , 
genoemd „II Sansovino" (1486-1570). 
501. roodbruin. Loge van de tampani l l e della San Marco, 
in Venetië, door Ta t t i gebouwd. 

MALTA 
7-11-'70. Kerstzegels. 

1 + >/2 d., 10 + 2 d., 1 sh. 6 d. 
kerstafbeeldingen. 

+ 3 d. Verschillende 

N O O R W E G E N 

NORGÏ- l o d 
15-10-'70. Eerste serie Nooise geleerden, die ui de 

komende tien jaar uitgegeven zullen worden. 
40 o. sepia. Portret van zooloog Georg Ossian Sars 

(1837-1927). 
50 o. violet. Portret van Hans Strom (1726-1797). 
70 ö. roodbruin. Idem van Johan Ernst Gunnerus (1718-

1773). 
100 o. blauw. Idem van Michael Sars (1805-1869). 

OOSTENRIJK 

23-10-'70. Tweede gedeelte serie oude uurwerken. 
1,50 sch. Klok uit tijdperk van 1790-1815. 
2 ,—sch. Idem van 1800-1830. 
3,50 sch. Idem van 1820-1850. 

23-10-'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 
3,50 sch. Embleem V.N. en inschrift. 

P O R T U G A L 

7-10-'70. Eerste eeuwieest van de stad Covilha. 
1,— e. Wapen van de stad, met ster en waterrad. 
2,80 e. Schaap, gesponnen wol en wapen. 

7-10-'70. Eerste eeuwfeest van de stad Santarém. 
1,— e. Wapen van de stad, waarin poorten en stadstorens. 
4 ,— e. Ruiters met zwaard en lans, wapen. 

ROEMENIË 
September '70. Rozen. 

20 b. Iceberg, 35 b. Wienei charme, 55 b. Hink luslie, 
1 1. Piccadilly, 1,50 1. Orange delbard en 2,40 1. Sibelius. 

SOVJET-UNIE 

31-8-'70. tweede congies Alunie ledeiatie vaii Hlale-
listenverenigingeii (VOF) . 
4 k. Postzegel, loep en briel. 

SPANJE 
3-11-'70. Viilentwintig jaar Veienigde Naties. 

8 p. Symbolische voorstelling. 
12- l l - ' 70 . Kloostei van Santa Mar ia de Ripoli. 

2 p. Romaanse vooigevel, 
3,50 p. Apsis 
5 p. Kloostei gang. 

21 - l l - ' 70 . Vervolg serie klederdrachten. 
6 p. Teruel . 

23 - l l - ' 70 . Dag van de postzegel 1970. 
0,50, 1,00, 2,00, 5,00 en 8,00 p. Voorstellingen van de pro
vincie Sahara. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
31-8-'70. Antieke wapens; aanvullende gegevens 

melding juli 1970. 

30 h. Veldgeschut uit Hussietenoorlog, Baton van M u n t h -
hausen vliegt op kanonskogel; zwart, geel, blauw en 
rose. 

60 h. zwart, geel, blauw en rood. Hussietenkanon, ves-
tinggeschut uit 1556, portret H. Barbara. 

oktober 1970 553 



DIT ZIJN KILO'S 
5 kg. hele postpakketkaarten van de Belg. Post, interessant met vele hoge waarden 
Duitsland, Zwitserland, Zweden, etc, zie afbeelding, verzegeld f 245,— 

BELGIË: Spoorwegzegels met hoge waarden, zeer grote sortering per 
kilo 

NEDERLAND: 5 kg PTT verzegeld met heel veel 2Vi Guldens 
NOORWEGEN: Missie verzegeld met de nieuwste gelegenheid per kilo 

uitsluitend grootformaat gelegenheidzegels per kilo 
FINLAND: 1 kilo PTT verzegeld zeer mooi jaargang 1967 
DENEMARKEN: 1 kilo PTT verzegeld laatste levering 
U.S.A.: 1 kilo MIssleverzegetd met veel gelegenheid 

uitsluitend gelegenheid pracht variatie 
ENGELAND: Pracht kilo veel gelegenheid met phosporzegels 

uitsluitend gelegenheidzegels mooie sortering 1 kilo 
SPANJE: uitsluitend grootformaat en gelegenheid 1 kilo 
ISRAËL: Government kilo verzegeld met circa 20% gelegenheid 
POLEN: 1 kilo PTT verzegeld met grootformaat 

1 kilo PTT verzegeld met 40% FDC afsnijdsels dus complete 
series f 65,— 

FRANKRIJK: 1 kilo missie grote sortering niet grootformaat f 26,50 
DUITSLAND: 1 kilo ,,Rosenseiger* meer dan 100 soorten gelegenheid garan

tie 800/1000 stuks met Berlijn en hoge waarden verzegeld f 58,— 
1 kilo verzegeld missie minstens 300 gelegenheid f 35,— 

CUBA: 1 kilo zeer mooie zegels grote sortering met topwaarden f 45,— 
SUPERGEMENEBEST C 1 : Modern met veel gelegenheid en hoge waarden van 

vele landen per pounds pakket 1 lbs 453 gram f 75,— 
SUPERGEMENEBEST C 2: onuitgezocht vele dominions per lbs f 40,— 
KENYA: Onuitgezocht met Uganda, Tanzania zeer mooi per lbs f 70,— 
GHANA: Veel grootformaat gelegenheidzegels per lbs f 70,— 

NIGERIA: Veel vogels, dierenzegels en grootformaat per )bs 
AUSTRALIË DE LUXE: uitsluitend grootformaat gelegenheid per lbs 
NIEUWZEELAND: onuitgezocht met veel gelegenheid 1 lbs 
IERLAND: uitsluitend gelegenheidzegels enorme variatie per lbs 

M A L A Y S I A : veel staten Singapore etc. uitsluitend grootformaat per kilo 
A N G O L A : eno rm alles grootformaat circa 7000 zegels per kilo 

f 7 0 , 

f 5 0 . 

f 37,50 
f 5 0 , 

f 8 5 , 

f180,— 

Levenng franco zolang de voorraad strekt. Zend direct uw giro of bankoverschrijving. Rembourskosten extra. 

Postzegelhandel P. A. Koopmanschap 
Huizerstraatweg 10  NAARDEN  giro 555957  Tel (02159) 19465 Amro Bank Bussum 

Wij zijn altijd koper van Nederlandkilo's plaatjes en bundels voor export. 

DE LEIDSE 
POSTZEGELBEURS 
liquideert in opdracht een groot aantal collecties, losse zegels en 
series van de gehele wereld. 

Onderstaand doe ik u een opgaaf van een aantal collecties vnl. 
ongebruikte zegels in uitstekende kw/aliteit. Twijfelachtige kwali
teit niet geteld. Vaak is dezelfde collectie ook gebruikt aanwezig. 
Basis Yvert 1970. 

Prijs f 9000,— 
Prijs f6000,— 

Prijs f 2500,— 
Prijs f 4000,— 

e FRANKRIJK, met vrijwel alle topseries, zegels en blokken 
ruim Y.frs. 22.000,

e ITALIË, id.; ruim Y.frs. 15.000,— 
• ZWITSERLAND, id . ; met Pax blokken en vl.p. 

ruim Y.frs. 12.000,— Pri isf5000,
• LIECHTENSTEIN, met Reg. Jub., Zepp. etc. 

ruim Y.frs. 6.000,

• OOSTENRIJK, heel mooi ruim Y.frs. 10.000,— 
• GRIEKENLAND, met Olympiade 1896 (gebr.) Olympiade 1906 (ongebr.) Jeugd 

1940 postfris etc. ruim Y.frs. 10.000,— Prijs f 4000,— 
e ROEMENIË, vrijwel compl. ruim Y.frs. 
• DENEMARKEN, met D.W.I. en Groenland ruim Y.frs. 
e VER. EUROPA, vrijwel compl. ruim Y.frs. 
• TRIEST A., vrijwel compl. ruim Y.frs. 
• ZUIDAFRIKA, met veel var. ruim Y.frs. 
e YOEGOSLAVIË, heel mooi ruim Y.frs. 
• NOORWEGEN ruim Y.frs. 

Uit deze en de overige collecties kunt u ook tegen prijzen tussen f 0,30 en f 0,50 per 
Y.franc elke gewenste zegel of serie los kopen. Mancolijsten ook van andere gebieden 
mcl. Nederland, behandel ik gaarne. 

5.000,— 
3.000,— 
2.000.— 
1.000,— 
2.000,— 
2.000,— 
1.500,— 

Pri)s f1750,— 
Prijs f 1200,— 
Prijs f 800,— 
Prijs f 400,— 
Prijs f 800,— 
Prijs f 800,— 
Prijs f 600,— 

J. SPIJKER Verdistraat 133  Leiden 
Telefoon (1710) 2 68 84 n i 18 uur 

Te koop gevraagd 

betere zegels en partijen Nederland en 
Overzeese Rijksdelen. 
Tevens gevraagd Rep. Indonesië postfris, 
Zonnebloemnrs. 1 /11 924/38353741 /6350/57
5960616274, Riau 1/22. 

Aanbiedingen met prijs aan 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
Herengracht 187  Amsterdam 1001 

SPECIALE AANBIEDING KILOPAKKETTEN 
% kg. pakketten: 
Australië 
Cuba 
Engeland 
Ierland 
Italië 
Israël 
Malaya 
Mexico 
Nw. Zeeland 
Polen 
Roemenië 
Zwitserland 

Bestellingen zien wi 
al niet het door u g 
Van sommige lander 

18,— 
22,50 
22,— 
24,— 
20,— 
«,— 
31,50 
18,— 
13,50 
13,50 
14,50 
22,50 

gaarne op onze postreken 
ewenste land op te geven. 

1 kg pakketten: 
Frankrijk 
Frankrijk extra 
Noorwegen Luxe 
Gehele Wereld 

Pottverzegelde: 
Denemarken 
Finland '67 
Hongarije (300 gr. form.) 
Tsj. Slow. 
Zweden 

32,— 
40,— 
31,50 
29,50 

60,— 
55,— 
50,— 
3 1 , — 

175,— 

ng nr. 1700 tegemoet. Vergeet voor 1 

is slechts een beperkte voorraad aanwezig. 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
TEL. (02150) 14323 — SURINAMELAAN 31  HILVERSUM — GIRO 1700 

■ 1 
1 1 



1,20 kr. /.wart, geel, blauw en rood. Veldgeschut uit 18öb. 
1,80 kr. zwart, geel, blauw en lila. Mortier van 30,5 mm 

uit 1911 ; Jules Verne : van de aarde naar de 
maan. 

2,40 kr. zwart, geel, blauw en groen. Berggeschut uit 1915 
en de soldaat Schwejk. 

2910"70. Wereldkampioenschap voetbal, Mexico. 
0.20, 0,40, 0,60. 1,00. 1.20 en 1.80, Verschillende vooi
stellingen. 

27 l l  '70 . Vijlde vervolg serie schilderijen uit de Na
tionale galerij. 
1,00, 1,20, 1,40, 1,80 n 2,40. Verschillende schilder
«stukken. 

TURKIJE 
159'70. Achtste algemene vergadering van Inlei na

tionale Organisatie voor Standaardisatie f l .S.O.) . 

mrrm 
' 5 * ^ ^   ^ 

ŝi: 
^»KiÄi t l ^ . AM'* m 

I 10 en 150 k. rood en blauw. Compositie met einblecrn en 
zonneschijr. 

VATICAAN 
Mbeclding zegel ycrncid in seplcmbci. bladzijde 489. 

2li10'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 
12.— kr. Kaart van IJsland en embleem V.N. 

ZWEDEN 
Albeelding nieuwe gebruikszegel mijnbouw, gemeld in 
september, bladzijde 489. 

BUITEN EUROPA 
AFAR EN ISSA 

299'70. Wereldtentoonstelling in Osaka. 
100 f. Sieraad met twee ineengestrengelde vissen. 
200 f. Sieraad met gebogen paard. 

910'70. Watersport. 

TERlOTtHltt: FltANtAlS 

481 . Motorjachten in baai. 
55 I". Zeiljacht bij kust. 

61 l '70. Ruitersport. 
50 f. Ruiter neemt hindernis. 
60 f. Groep ruiters in het veld. 

AFGHANISTAN 
67'70. Toei isme. 

2 a. Kaart van Afghanistan met de vuomaamsle wegen. 
Ü a. Gezicht op paleis aan een meer. 
7 a. Triomiboog. 

67'70 Vijfentwintig jaar Verenigde Nalies. 
4 en 6 a. Weegschaal, embleem V.N. en Apollo ruiuHe
schip. 

l8'70. Wilde dieren. 
2 a. Aquila chrysaetos (Steenarend). 
4 a. Coturnix coturnix (Kwartel) . 
6 a. Phasianus colchifus (Jachtfazanl; . 

^ AJMAN 
56'70. Tweehonderdste geboortedag van Napoleon. 

1 dh. Bonaparte in Rivoli, reproduklie schilderij van 
Phillippoteaux. 

2 dh. Napoleon als keizer, door Gérarcl. 
4 dh. Napoleon aanvaardt de overgave van Nassys, dooi 

Gf^rard, 
5 dh. „De achtt iende Brumaire" door Boujol. 

10 dh. Napoleons strijdki achten trekken de Alpen over. 
3 . — r. Napoleon ais ruiter. 
5,— r. Napoleons vier bioers. 

Blokje van 15,— r. Napoleon bij <le GiolcSiiil Bernh.ud
pas. 

^ AJMAN MANAMA 
5fa'70. Vijfhonderdste geboortedag van Michelangelo. 

1 dh. Detail van schilderij „Michelangelo stelt een 
model voor aan Paus Julius I I " , door Boschi. 

2 dh. Idem van „Michelangelo wordt door de Doge ont
vangen", door Marucelli . 

4 dh. Idem van „Michelangelo stelt een model vooi aan 
Paus I,eo X " door Ghimenti. 

5 dh. Idem van „Michelangelo leidl de l'ortificatiewerk
zaamheden" , dooi RoselÜ. 

10 dh. Paus Paulus I I I in de werkplaats van Michelange
lo, door Passignario. 

ANTIGUA 
l510'70. Keistzegels, reproduktie houtsneden van 

Albrecht Durei uit het Britse museum. 
'.i c. en 35 c. De kleine passie. 
10 en 50 c. Aanbidding dooi de wijzen. 

ARGENTINIË 
108'7ü. Nieuwe gebruiksserie (waarden in nieuwe 

peso). 
6 t . Portiet van Manuel Belgrano. 

ASCENSION 
Behalve de in het sepleinbernutïuner gemelde zegels 

wapens van de Royal Navy verscheen ook een blokje met 
ileze zegels. 

AUSTRALIË 
,'\ibeelding zegel gemeld in september, bladzijde 491. 

289'70, Nieuwe gebruikszegels. 

6 c. oranje. Portret koningin Elizabeth. 
6 c . Automaatzegel, tweezijdig getand: gelijk aan 4 c. 

zegel met woestijnroos. 
141070. Kerstzegel. 

6 c. Kerstge beurten is. 
1910'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

6 c. Gestileerde groeiende plant , waarvan de bloem ge
gevormi^. wordt door embleem U.N., tegen achter
grond van duif met olijftak. 

B E R M U D A 
Behalve de in het septembernummer gemelde zegels 

driehonderd vijftig jaar parlement, verscheen ook een blok
je met deze zegels. 

B H U T A N 

17970. Wilde dieien. 
5cl i . Olitani . 

10 ch. Luipaard. 
20 ch. Ibex. 
25 ch, Tijger. 
30 ch. Migu  de verschrikkelijke snceuwnian. 
40 ch. BufTel. 
65 ch. Rhinoceros. 
75 ch. Pandabeei . 
85 ch. Sneeuwluipaard. 

BOTSWANA 
241070. Vijieniwintig jaar Verenigde Naties. 

15 c. ICnibleem en gebouw V.N. in New York. 

BRAZILIË 
246■■'O. Deelname Brazilië aan v\eieldkampioen

schappen voetbal. 
50 c. Aantal concentrische cirkels, waarop landkaart en 

Jules Rimet beker. 
48 70 . Dehnitief bezit van de Jules Rimet beker. 

1 , ^ G. Vlag en sjjcler met beker. 
2.— C;. Spelmoment. 
3,— G. Rennende spelers. 

25870 . Pandia Galógeras 100 jaar geleden geboren. 
20 c. Portret van deze Braziliaanse staatsman (18701934). 

B U R U N D I 
30970 . Vogelserie. Van elke waarde woideii vier 

zegels, met verschillende voorstelling samen gedrukt, zodat 
de achtergronden in elkaar overlopen. 
2, 3, 3,50, 4, 5 en 6,50 f. Van elke waarde vier samenhan
gende /egels met verschillende soorten vogels. 

CAMEROEN 

191070. Inlandse dansen. 
iO I". Twee dansers. 
50 (. Trommelspeler en dansei. 

21170. Poppen uit Gamereen. 
10. 15 en 30 f. Poppen in verschillende klederdrachten. 

231170. Tweehonderdste geboortedag vin Beet
hoven. 
250 1". luchtpost. Portret van Ludwig van Beethoven 

(17701827). 

41170. Herdenking Sir Donald Alexander Smith 
(18201914). 
6 c. Portret van de initiatiefnemer van Ganadese spoor

wegen, tegen achtergrond van oude rails. 

oktober 1970 555 



248e vei 

Ook voor deze veiling mochten wij diverse interessante inzendingen ontvangen, waarbij een 
groot aantal eerste emissie Nederland. 
Voor de decemberveiling kan nog tot 18 november worden ingezonden. Catalogus wordt 
gratis op aanvraag toegezonden. 

POSTZEGELVEILING R. POSTEMA 
Singel 276, Amsterdam, tel. 24 97 49 

SPECIALE AANBIEDING NEDERLAND 
Numinering volgens cat. 1971. Alles 
postfris zond«r plakker, eerste kwaliteit. 

379/91 
397/01 
404 
405/21 
422 
423/27 
428/42 
443 
444/48 
449/53 
454/59 
462 
469/73 
490/94 
495/99 
504/05 
508/12 
544/48 
550/55 
561/62 
573/77 
578/81 
592/95 
601 

Indonesië 

2,25 
0,70 
0,10 
0,90 
0,08 
0,50 
4,25 
0,10 
0,60 
1,80 
1,80 
6,65 
1,60 
2,90 
?,30 
0,75 
2,30 
5,25 

13,50 
2,60 
8,25 

10,50 
30,— 
0,25 

647/48 
649/53 
661/65 
671/75 
688/92 
695/99 
700/01 
720/21 
722/26 
727/28 
736/37 
738/45 
743/44 
745/46 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
786/90 
854 
886/88 

1,50 
5,75 
5.75 

16,— 
4,75 
4,75 
1,80 
0,70 
6,50 
2,10 
1,70 
4,75 
1,60 
1,80 
4,25 
0,45 
3,— 
1,05 
2,90 
1,35 
2,25 
3,55 
6,50 
6,— 

FDC 
Neder 

E 66 
E 68 
E 70 
E 71 
E 72 
E 73 
E 74 
E 77 
E 78 
E 78a 
E 81 
E 82 
E 83 
E 88 

iand 

0,40 
0,40 
0,40 
0,87 
1,25 
0,85 
1,65 
0,43 
1,10 
1,70 
1,85 
0,45 
2,— 
0,45 

Suriname 
E 19 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
Andere 
priizen 

2,10 
1,40 
2,10 
2,10 
3,50 
1,75 
1,75 

E 27 
E30 
E 31 
E 32 
E34 
E 35 
E36 
E38 
E 39 
E 40 
E 41 
E 42 
E 44 
E 45 
E 46 
E 47 
E48 
E 49 
E 51 
E 52 
E 54 
E 55 
E 59 

FDC's leveren v^ii tegen 

6,30 
5,60 
3,10 
3,50 
1,55 
3,50 
0,90 
3,10 
3,10 
2,80 
1,60 
2,40 
0,90 
1,48 
3,40 
1,50 
1,50 
3,40 
1,30 
3,40 
1,30 
1,10 
3,40 

scherpe 

125 versch. compl: series 89,50 
100 versch. compl. series 47,50 
132 versch. Z.-Molukken 9.95 
600 Hongarije 37,50 
500 Hele Wereld 5,50 

Leveringsvoorwaarden: alleen bij voor
uitbetaling of onder rembours. Porto 
1,50 extra rembours 2,50 extra. 
Bij aankoop boven f50,— 1 serie postze
gels ter waarde Yvert franc 25,— gratis. 

J. MEIJER 
Postbus 9062 - Amsterdam - Postgiro 206937 - Tel. (020) 11 17 64 

I N D O N E S I A GOEDKOPER KAN HET NIET, 
want wij geven zo'n 40 compl. postfr. series gewoon cadeaul 
Onze nieuwe prijsl. zijn thans gereed. Meer dan 2000 versch. 
aanb. van Nederland, Overz. Geb., Indonesia, Motieven, enz. enz. 
U ontvangt deze op aanvrage bij: 

J. BIJ LS MA 
SCHIMMELPENNINCKLAAN 3 - ZUTPHEN 

Telefoon (05750) 33 11 - Giro 927678 

No 

0 

PRIISETIKETTEN per 100 f\.-, per 1000 f 8 , - . Voor 
handelaren interessante korting. PATENTO-INSTEEK-
BOEKEN met omgevouwen insteekstroken, met en zon
der middenscheiding, formaat 23 x 31 cm, 16 pag. f 6,50; 
32 pag. f9 ,90. INSTEEKBOEK, 22x30 cm, 64 pag., zon
der middenscheiding f23.50. 20.000 DUBBELE ZEGELS 
overzichtelijk opbergen naar land of cat.? In doorzich
tige perg.-zakjes? POSTZÈGELDOOS ,,Systeem Mein-
hardt", formaat 3 0 x 2 0 x 1 0 , vijf vakken met 300 perg.-
zakjes 53x78 mm f22,15. PHILATEST-FILTER, onmis
baar voor fluor. en fosfor, zegels b.v. van Nederland, 
België etc. f8 ,10. PHILAFLECK maakt vuile en ver

kleurde zegels weer schoon f 3 , - . FILATELIE IN KLEIN BESTEK - alles 
over postzegels, een onmisbaar vademecum voor (edere verzamelaar f 3,50. 
BLANCO-ALBUM Victoria klein, 2 4 x 2 9 cm, 100 bladen f6 ,50; Victoria 
groot, 2 7 x 3 0 cm, 100 bladen f9 ,75. HAWID-KLEMSTROKEN, al le maten 
leverbaar. SNIIAPPARAAT voor Hawid-klemstroken f 16,50. TEKENSJA-
BLOON Philafix voor het tekenen van vakjes in blanco-albums f 8 , — . 
RONDZENDBOEKJES klein f 0,25; groot f 0,40. POSTZEGELPLAKKER 1000 
st voorgevouwen f 0,75. OPBERGMAPPEN voor vel len, enveloppen e t c , 
25x32 cm, 16 perg.-mapjes f2 ,30; 50 perg.-mapjes f5 ,85. MANCOLIJSTEN 
nrs. 1-2000 per 10 f 1,80; nrs. 1-1600 per 10 f 1,50. 
VRAAG UITGEBREIDE PRIISLIJST 
Opdrachten boven f 50,— 1 5 % korting, boven f30 ,— 1 0 % kort ing, beneden 
f 2 0 , - + f 0,75 verzendkosten. 

P.W. MEINHARDT 
GIRO 1253414 - TELEFOON (070) 833683 

VLASKAMP 200 - DEN HAAG 



CAYMAN EILANDEN 
810'70. Kerstzegels. 

14 c. De drie koningen op kamelen. 
1 c. Kribbe. 
5 en 12 c. Gelijk aan '^ c. 

10 en 20 c. Gelijk aan 1 c. 

CEYLON 
259'70. Instelling van regering van het verenigde 

front. 

10 c. Portret van de overleden leider S. W. R. D. Banda
ranaike en overwinningsoptocht van het volk. 

CHILI 
287'70. Reliekschrijn van O.Higgins in Maipu. 

40 c. en 1,— e. Maagd met kind, reproduktie van schrijn, 
l l 8  '70 . Tiende internationale kankercongres in 

Houston, Texas, V.S. 
40 c. en 2,— e. Embleem met vlag en toorts. 

CHINA (NATIONALISTISCH.) 

318'70. Aanvullende waarde gebruikszegels. 
0,50 $. Chungshan gebouw, gedenkplaats voor Sun Yat 

Sen, gelijk aan zegel Yvert 592. 
318'70. Aanvullende waarde in serie vliegende 

ganzen. 
4,— $. Gelijk aan zegel Yvert 600. 

199'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 
5,— $. Vlaggen van Nationalistisch China en de Ver

enigde Naties en onderschrift. 

COLOMBIA 
Juli '70 Rode Kruisserie. 

5 c. Twee beschermende handen rond baby, embleem, 
129'70. Latijnsamerikaans festival van het universi

teitstheater. 
0.30 $, Embleem en lachend masker. 

249'70. Week van de filatelie. 
2.00 $. Postzegels en embleem postadministratie. 

COSTA RICA 

'I'tMUeAWWUf« 

149'70. Vijfde filatelistische tentoonstelling Costa
Rica70. 
l ,00 c. rozelila, blauw. Postzegels, loep, pincet. 
2,00 c. bruin, blauw. Jonge en oudere verzamelaar met 

filatelistisch instrumentarium en materiaal. 

178'70. 
cuteerd. 

CUBA 
Perucho Fugueredo 100 jaar geleden geexe

fe r r 
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' CUBA ^ ^ CORREOS O 

3 c. Perucho in ovaal omgeven door een lier, met een 
deel van de part i tuur van het volkslied uit 1868. 

20 c. Perucho in ovaal omgeven door een lier, met een 
arrangement van de part i tuur door Rodriguez Fer
rer. 

238'70. Tiende verjaardag Cubaanse vrouwenfede
ratie. 
3 c. Hoofd van jonge vrouw, Cubaanse vlag en embleem. 

3]_8'70. Schilderijen uit het Cubaanse nationale mu
seum. 

1 c. Militia van boerinnen, Servando Cabrera Moreno 
(1924). 

2 c. De wasvrouwen, Aristides Fernandez (19041934). 
3 c. De zonnepoorl te Madrid , Luis Paret Alcazar (1747

1799). 
4 c. Vissersvrouwen, Joaquin Sorolla Bastida (1863

1923). 
5 c. Vrouweportret , Thomas van Keyser (Nederland) 

(15961667). 
13 c. Mevrouw Edward Foster, Sir Thomas Lawrence 

(17691830). 
30 c. Zigeunerin uit de tropen, Victor Manuel (1897

1969). 
29'70. Tiende verjaardag eerste Verklaring van Ha

vana. 
3 c. Volksmenigte op het Jose Martiplein op de dag dat 

de Verklaring van kracht werd. 

D A H O M E Y 
21970 . Herdenking geboortedag Ludwig van Beet

hoven. 
90 en 110 f. Portretten van de componist (17701827). 

DOEBAI 
I10'70. Dag van het kind, reprodukties van schilde

rijen. 
35 dh. De Graham kinderen, door William Hogarth 

(16971764). 
60 dh. Carol ine M u r a t en haar kinderen, door Baron 

Gérard (17701837). 
1,— r. Napoleon als oom, door Louis Ducis (17751847) 

December '70. Nieuwe gebruikszegels. 
60 dh. Gebouw van nationale bank van Dubaï. 
1,— r. Internat ionaal vliegveld. 
1,25 r. Havenproject van Dubai. 
3 ,— r. Ziekenhuis. 
5,— r. Handelsschool. 

ECUADOR 
Juli '70. Zesde gedeelte serie vlinders. 

10 c. Thecia coronata. 
20 c. Papilio zagreus. 

Augustus '70. Zevende gedeelte serie vlinders. 
80 c. Morpho cypris. 

ETHIOPIË 

K ^ IM^S> i ï H i a MA 

Albeelding zegel gemeld in september, bladzijde 493. 

FALKLAND EILANDEN 
3010'70. Geschiedenis van het zeilschip Great 

Brittain. 

2 d. Eerste vaart van het zeilstoomschip in 1843. 
4 d. Het schip op stormachtige zee in 1845. 
9 d . Het schip in 1876. 
1 sh. Het schip met nieuwe zeilen in 1886. 
2 sh. Het schip ïn tegenwoordige toestand. 

FIDZJI EILANDEN 
Albeelding zegel gemeld in augustus, bladzijde 435. 

At») Tdiman & log 1643 

Ë ËXPtOBEî  & DISCOVEflERS #FUI 
■ • ■ t l ■■■■■•■■■■■ÉJ 

1ÜI()'71) t)iiaihankcli|kh<!nlsuili,'ilK 
2 c. Koning Cakobau en de zittingsteen in Levuka. 
3 c. Vier inlandse kinderen. 

10 c. Portret Sir Kamisese Mara , eerste eersteminister en 
vlag. 

25 c. Dansers uit Fidzji en India . 
211'70. Honderd jaar postzegels op de eilanden. 

4 c. Eerste zegels van I penny en 6 pence. 
15 c. Zegel uit periode van elk van de zes regerende 

vorsten: Cakobau, Victoria, Edward V I I , George 
V, George VI en Elizabeth. 

GABON 

3UE GABONAISE 

178'70. Tien jaar onafhankelijkheid. 
200 f. Portret van President Albert Bernard Bongo op 

goudfolie. 
1610'70. Vierhonderdvijftigste sterfdag van Raphael , 

reprodukties van zijn schilderijen. 
50 f. Portret van een jonge man. 

100 f Portret van Jeanne d'Aragon. 
200 f. De maagd met de blauwe diadeem. 

241070. Vijfentwintig jaar V.N. 
30 f. Wereldbol, embleem, duif en olijftak, grafiek en 

korenaar. 

GHANA 
Afbeelding zegel gemeld in september, bladzijde 493. 

189'70. Internationale postzegellentoonstelling Lon
don, 1970. 
Overdruk Philympia London 1970 op waarden 4, 12y2» 
20 en 40 np. uitgifte Apollo X I . 

Oktober '70 Flora en fauna. 
4 np. Bloem van Crinum ornatum. 

12 Yz np Leeuwin. 
20 np. Ansellia africana. 
40 np . Olifant. 

GUATEMALA 
Juli '70. Kinderzegels. 

2'/2 c. Gelijk aanlaats te kerstzegel,metgewijzigdekleuren, 

HAITI 
Juli '70. Vierde deel serie Olympische Spelen 1968. 

1,50 g. Marathonwinnaars en Olympische zegel van V.S. 
uit 1932. 

1,50 g. ongetand. Namen winnaars en Duitse zegel 
Olympische Spelen 1932. 

H O N D U R A S 
Juli '70. Redding.van Apollo13. 

Overdruk op maanlandingsuitgifte Yvert 427434, met 
opdruk: „Admiracion al Rescato del Apollo X l l ï / J a m e s 
A. Loveil, Fred W. Haise Jr . , John L. Swigert". 

Juli '70. Honderd jaar I .T .U. 
10 c. Grondontvangststation. 
50 c. Communicatiesatelliet. 
75 c. Lucht, satelliet, wereldbol en embleem. 
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Vraag uw postzegelhandelaar de laatste uitgaven van 

HET PHILATELISTISCH BUREAU VAN DE CROWN AGENTS 

BRITSE SALOMON-
EILANDEN 
KERSTMIS 1970 
Datum van uitgifte 19 oktober 1970 

KERSTMIS-EILAND 
KERSTMIS 1970 

Datum van uitgifte 26 oktober 1970 
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FALKLAND-EILANDEN 
S S GREAT BRITAIN 

Datum van uitgifte 30 oktober 1970 

WEST-SAMOA 
KAPITEIN COOK S ONTDEKKINGEN IN DE STILLE ZUIDZEE 

Datum van uitgifte 14 september 1970 
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H O N D U R A S (BRITS-) 
7-9-'70. Nieuwe uitgiftedatuni zegel gemeld in septem

ber, bladzijde 493 

INDIA 
2b-H-'70. Herdenking geboortedag Mar ia Montessori, 

100 jaar geleden. 
20 p. Portret van de Italiaanse pedagoge. 

6-9-70. Herdenking Shri Ja t indra Nath Mukherjee. 
20 p. Portret. 

22-9-'70. Herdenking V.S. Srinivasa Sastri. 
20 p. Portret. 

26-9-'70. Herdenking Iswar Chandra Vidyasagar. 
20 p. Portret. 

IRAN 

In dit land hebben we weei een correspondent, de heer 
H. PVoonhof in Teheran, die ons enkele F . D . C s stuurde 
van nieuw verschenen zegels van dit land; wij danken de 
heer Froonhof voor zijn belangeloze medewerking. 

Augustus 70 Vijfentwintighonderd jaar stichting van 
het keizerrijk. 
1 r. Zegel van koningin Pouran, Sassanide. 
2 r Idem van Mithridate I, Parthe. 
6 r. Idem van Chapour I, Sassanide. 
8 r. Idem van Aroechir I, Sassanïde. 

8-9-'70. Werelddag ter bestrijding van analfabetisme. 
1 en 2 r. Gestileerde wereldbol, waarop brandende kaars 
en embleem. 

21-7-'70. Regionale samenwerking voor ontwikkeling. 
2 r. Brug in Isfahan. 
2 r. Saful Maloo meer in Pakistan. 
2 r. Gezicht op Fetiye, Turkije. 

September '70. Internationaal congres van architecten 
in Isfahan. 
6 r. Symbolisch ontwerp. 

IRAK 
21-B-'70. Vi uchtenserie. 

3 f. CJranaatappel. 
5 f. Citroen. 

10 f. Grapefruit. 
15 f. Sinaasappelen. 
35 f. Dadels. 

I V O O R K U S T 

21-11-'70. l'vlektnciteitscenlraie van Vridi. 
40 f. Luchtfoto van de gehele centrale. 

16-7-'70. Gebruikszegel 2 c. 
2 c. Zegel gelijk aan die welke op 8-9-'69 werd overdrukt; 

nu zonder het Inschrift „C-Day 8th September". 
7-9-'70. Lage waarden nieuwe gebruiksserie. 

Waarden 1, 2, 3, 4, 5, 8 en 10 c. Voorstellingen gelijk aan 
die op de zegels van 4-5-'64, hoewel ze gedrukt zijn van 
geheel nieuw aangemaakte platen. 

12-10-'70. Hónderd jaar telegraafdienst. 
3 c. Kabelschip Dacia legt de kabels. 

iOc . Werk op het kabelschip en doorsneden van de 
kabels. 

50 c. Kaar t van het eiland en seinsleutel. 
2 - l l - ' 70 Vijfenzeventig j aa r Landbouwvereniging op 

hqt eiland. 
2 en 10 c. Zegel met vier segmenten, waarop telkens ander 
landbouwprodukt : bananen, citrus, fruit, suikerriet en 
tabak. 

KOEWEIT 
ö-9-'70. Internationale dag ter bestrijding van analia-

betisme. 
10 en 15 f. Emblemen van de staat Koeweit en de Ver
enigde Naties en symbool voor onderwijs. 

K O R E A ( N O O R D . ) 
Maar t '70. Vijfendertigste verjaardag conferentie vAn 

Tahongwae. 
2 j . Plaats van het congres. 
5 j . Houten hut waar Yoyonggu conferentie Is gehouden. 

April '70 Nieuw landbouwsysteem in Sukchonland. 
2 j . Hydro-elektrisch krachtstation. 
5 j . Gemechaniseerde landbouw. 

10 j . Gecombineerde oogstmachine. 
40 j . Bespuitingsapparatuur. 

Mei '70 Twintigste verjaardag Nationale Sportfederatie. 
10 j . Wandelaar , Koreaanse vlag en conferentiegebouw. 

KOREA (ZUID-) 
25-7-'70. Inwijding van het kindertehuis. 

10 w. Maquet te van het gebouw en een jongen. 

6-9-'70. Opening bijeenkomst Aziatische postunie. 
10 w. Wereldhalfrond met PTTI-embleem op Aziatisch 

w^erelddeel. 
6-9-'70. Vrouwen legercorps (WAC) bestaat 20 jaar, 

10 w. Saluerend WAC-Hd met embleem. 

LESOTHO 
27-IO-'70. Toerisme. 

2 V2 c. Gebouw met versierd puntdak. 
5 c. Het vissen van forel. 

10 c. Paardensport tussen de bergen. 
12 V2 c. Skiën. 

20 c. Nieuw gebouwd hotel. 
27—10-'70 Serie inlandse vogels. 

2^2 c- Lammergier . 
5 c. Kale ibis. 

10 c. Rotsspringer met oranje borst, 
12'/2 c. Blauwe korhaan. 

15 c. Gekleurde snip. 
20 c. Geelgors. 
25 c. Grondspecht. 

LIBERIA 
25-8-'70. Nieuw hoofdkantoor van Wereld Post Unie 

25 en 80 c. Embleem U.P.U. , en maquet te nieuw gebouw. 

MADAGASCAR 

9-9-'70. Serie schelpen. 
5 f. Voluta delessertiana. 

10 f. Murex tribulus. 
20 f. Spondylus. 

7-10-'70. Internationale conferentie voor het verstan
dig gebruik en de bescherming van de natuur . 
20 f. Daubentonia madagascariensis. 

25-11-'70. Woningen in Madagascai . 
20 f. Woning uit de hoogvlakte (Betsileo). 
20 f. Woning van de westkust, 

MALADIVEN 
18-9-'70. Internat ionale postzegeltentoonstelling Lon

den. 
Opdruk Philympia London 1970 op waarden 10 1., 1,50 
en 2,50 r. van de uitgifte Apollo X I . Blokjes met de waar
den 6 en 10 1, 1,50 en 2,50 r. 

MALAWI 
2-9-'70. 10 en 20 t. Opdruk op koerserende zegels van 

1, resp. 2 sh., t ( tambala) is nieuwe munteenheid; 100 t = 
1 k (kwacha). 

MALEISIË 
3I-8- '70. Nieuwe gebruikszegels voor het hele gebied, 

vlinders. 
25 c. Euploea leucostictos leucogonis. 
30 c. Zeuxidia amethystus ame'hystus. 
50 c. Polyura a thamas samatha. 
75 c. Papilio memnon agenor. 

7-9-'70, Vijftig jaar Internationale Arbeidsorganisatie. 
30 en 75 c. Embleem met lauwerkrans. 

MALI 
8-9-'70. Wereldkampioenschap voetbal Mexico. 

80 en 200 f. Symbolist he voorstelling. 

21-9-'70. Rotary international. 
200 f. luchtpost. Rotary embleem, kaart van het land, 

gazellen. 
5-10-'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

100 f. luchtpost. Symbolische voorstelling met twee man
nen, embleem, duiven, instrumenten. 

20-8-'70. Zeventiende verjaardag van de revolutie van 
de koning en het volk. 
1,— dh. Portret van de koning, satelliet en aards ont

vangststation. 

MAURETANIË 

17-8-'70. Vlucht van de Apollo X I I I , op goudfolie 
gedrukt. 
500 f. luchtpost. Landing aan drie parachutes. 

MAURITIUS 
24-10-'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

10 en 60 c. Cirkel waar in vier segmenten beeld gegeven 
wordt van werkzaamheden en organen van de V.N. , 
embleem. 

M O N G O L I Ë 

MOHIOJI gyyanu 

l I -7- '70. Vijfentwintig jaar overwinning op fascisme. 
60 m. Herdenkingsstandbeeld voor de Sovjethelden in 

Berhjn-Treptow. 
20-9-'70. Kunst en sport. 

10 m. Mongool met pijl en boog. 
20 m. Deel van het paleis van Bogdo - Gegen, hoofd van 

de kerk, in Ulan Bator. 
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Een ogenblik! 
de I48ste veiling bij Grobe 

is van 2 tot 6 november 1970 
in de DorpmOller zaai 

van bet centraai station 
(en niet van 26 tot 30 oi(tober in het Fürstenzimmer I) 

Voor u als postzegelliefhebber 
kunnen het wel eens de 
gedenkwaardigste dagen 
van het hele jaar worden. 

Hans Grobe 

3 Hannover 

Theaterstraße 7 

Tel. 0511/25220 

West-Dultsland 

Noteert u dit even in uw Grobe missen, 
kalendertje, anders zoudt u Het materiaal maakt aanspraak 
misschien een van de op een classificatie als 
interessantste veilingen bij top luxe aanbieding. 



30 m. Mongoolse ruiters. 
40 m. Beeld van de witte Moeder Gods. 
50 m. Mongools meisje in nationale klederdracht. 

Stenen standbeeld. 
Dansmasker. 
Deel van het paleis van Bogdo  Gegan in Ulan 
Bator. 

M O N T S E R R A T 

60 m, 
70 m, 
80 m, 

2I9 '70. Kerstzegels. 
5 en 20 c. Detail schilderij Madonna met kind, door 
Albrecht Durer. 
15 c. en 1$. Aanbidding door de herders, door Domeni
chino. 

NICARAGUA 
57'70. Wereldtentoonstelling 1970 in Osaka. 

25, 30, 35 en 75 c , i,50 en 3 ,— C. Japanse poorten en de 
berg Fuji, embleem tentoonstelling. 

l l  l l  ' 7 0 . Vijfentwintigste sterfdag van F. D Roose 
velt. 
10, 35 en 75 c. Portret van Roosevelt. 
15 c. en 1 G. Roosevelt aan werktafel. 
20 c. en 2,~ C. Portret van Roosevelt. 

NIEUWE HEBRIDEN 
168'70. Hulpuitgifte. 

35 c. Opdruk op de 20 c. zegels in Franse en Kngelse taal 
van de gebruiksserie, nummers Yvert 220 en 274. 

NIEUW ZEELAND 

411 
5 c. 
6 c. 
7 c. 

7'/2C. 

'70. Derde deel nieuwe gebruikszegels, vissen. 
Rode papegaai vis. 
Zeepaardje. 
Hoornvis. 
Geep. 
Zonnevis. 

NIGER 

, NICER 

169'70. Wereldtentoonstelling in Osaka, luchtpost. 
100 f. Twee Japanse vrouwen, silhouetten van paviljoens. 
150 f. Japans spel, wolkenkrabbers tegen donkere hemel. 

18l l  '70. Tweehonderdste geboortedag Beethoven. 
100 f. Hoofd van Van Beethoven, manuscripten en toet

senbord piano. 
150 f. Dansende man en vrouw, duif, stralende zon en 

hoofd van Van Beethoven. 

^ NIGERIA 
l9'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

4 d. en 1 sh. 6 d. Embleem V.N. 

NIUE 
912'70. Opening nieuwe luchthaven van Niue. 

3, 5 en 8 c. Overzicht luchthaven. 

OOSTAFRIKA 
1910'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

30, 70 c , 1/50, 2/50 s. VNembleem, menselijke figuurtjes 
die elkaar bij de hand houden. 

OPPER VOLTA 
2IO'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

60 f. Embleem met wereldbol, duif met olijftak en ster. 
250 f. Wereldbol, met embleem, stralen, duiven, lauwer

tak. 

57? SAION AUTOMOÖfi E BE P Ä R I S 

1610'70. Zevenenvijftigste automobieltentoonstelling 
in Parijs. 
25 f. Nieuwe auto tegen achtergrond van sterrenbeeld. 
40 f. Nieuwe en antieke auto. 

PAKISTAN 
317'70. Regionale samenwerking voor ontwikkeling. 

20 p. Saful Maloomeer in Pakistan, 
50 p . Brug in Sfahan, I ran . 
1,— r. Gezicht op Fetiye, Turkije. 

l88 '70. Aziatisch produktiviteitsjaar, 
50 p . Embleem met cirkels en pijl. 

318'70. Honderdste geboortedag van Maria Montes
sori. 
20 en 50 p. Portret. 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 
2810'70. Inlandse kunst. 

5 c. Schaal op twee voeten. 
10 c. Pot met deksel. 
15 c. Schenkkan. 
30 c. Schaal met vogel. 

P A N A M A 
Negende Centraaiamerikaanse en Caraibische spelen. 

1, 2, 3 en 5 c. J. D. Arosemenastadion. 
13 c. Panama, basketballkampioenen. 
13 c. Nieuwe sporthal van Panama. 
13 c. Stadion van de revolutie. 
13 c. Inlandse klederdrachten in het stadion, 
30 c. Winnaarspodium en vlaggen van Cuba, Mexico en 

Puerto Rico. 
Blokje van 30 c. gelijk aan zegel van 30 c. 

PERU 
27770. Militaire Colleges. 

2,50 s. Cadetten van het Chorrillos College. 
2,50 s. Cadetten van het La Punta Naval College. 
2,50 s. Onderofficieren van het Las Palmas luchtmacht 
College. 

68'70. Toerisme. 
2,50 s. Binnenplein van fort in Puruchuco, Lima. 
3 , — s. Rume van het Zonnefort in Trujilto, 
4,— s. Poort in Saysahuaman, Cuzco. 
5,— s. Gezicht op Titicacameer, Pomata. 

10,— s. Luchtopname van de rumes van Machu PJcchu, 
Cuzco. 

POLYNESIË 
159'70. Wereldtentoonstelling in Osaka. 

30 f. Japanse berg en polynesisch beeld. 
50 f. Japanse poort en Eifeltoren van Parijs. 

309'70. Pareloestervangst in Polynesie. 
2 f. Duiker daal t af met vangmand. 
5 f. Duiker zoekt de oesters. 

18 f. Plukken van de parel. 
27 f. Geopende pareloester. 
50 f. Sieraad van parelmoer. 

1510'70. Internat ionaal Jaa r van het Onderwijs. 
50 f. Beeld van denkende mens, geopend boek met em

bleem van het jaar . 

iZ QATAR 
September '70. Wereldtentoonstelling Osaka 1970. 

1, 2, 3, 60 d., 1,50, 2 r. Verschillende voorstellingen: grote 
vis, landkaart , visser, Fujiberg, poort van kamferbooni
hout naar Shintoheiligdom en Expotorens. 

RHODESIË 
1611'70. Zegel in serie beroemde personen uit vroeg

ste geschiedenis van het land. 
15 c. Eerwaarde moeder Patrick, hoofd van de Domini

caanse verpleegsterorde (18631900). 

SAINT PIERRE E T MIQUELIN 
201070. Inlandse flora. 

3 f. Rubus chamaemorus 
4 f. Fragaria vesca 
5 f. Rubus idaeus 
6 f. Vaccinium myrtdlus 

SALVADOR (EL) 
Juli 7 0 . Honderd jaar nationale loterij. 

20 en 80 c. Hoofdgebouw van deze loterij. 

SAMOA WEST 
14970. Exploratie van de Stille Oceaan door kapitein 

Cook. 
1 s. Chronometer van Kendahl en sextant van Cook. 
2 s. Standbeeld van Cook in Whithy. 

20 s. Portret van James Cook. 
30 s. Cook en zeilschip de Endeavour. 

SENEGAL 
241070. Vijfentwintig j aa r Verenigde Naties. 

100 f. luchtpost. Wereldbol, waarop hoofden van mensen 
van verschillend ras. 

211 170. Industrialisatie. 
30 f. Textielfabriek van Thiès. 
45 f. Kunstmestfabriek van Dakar. 

K SHAKJAH 
14470. Dierenserie. 

3 dh. Kameel . 
3 dh. Schapen. 
3 d h . Kat . 
3 dh. Gazelle. 
3 d h . Poedel. 
3 d h . Koe. 
3 dh. Paard. 

5 d h . 
10 dh. 
15 dh . 
20 dh. 
35 dh. 
1—r. 
2 — r . 

Jonge katjes. 
Poedels. 
Gazellen. 
Koe met kali. 
Schaap met lammetje 
Paard en veulen. 
Kameel en kalf. 

SINT HELENA 
21170. Militaire uniformen. 

4 d. Embleem officieren uit 1812. 
9 d. Embleem officieren, 1818. 
2 s h . U d . Pet met veren, 1815. 
I sh. 3 d . Officierspet uit 1816. 

SINT LUCIA 
161170. Kerstzegels. 

5, 10, 35 en 40 c. Reproduktie schilderij Madonna met de 
lelies door Luca tlella Robbia. 

SINT VINCENT 
7970. Honderdvijftig jaar kathedraal . 

Y-i en 50 c. Glas in lood raam. 
5 c. Exterieur van de kathedraal . 

25 c. Voorkant met toren van de kathedraal, 
35 c. Interieur met kroonlamp. 

231170. Kerstzegels. 
8 en 35 c. Maagd met kind, reproduktie schilderij van 
Giovanni Bellini. 
25 en 50 c. De aanbidding door de herders, reproduktie 
schilderij van Louis LeNain. 

SOEDAN 
211070. Nieuwe uitgiftedatum van de eerder ge

melde serie Ier herdenking van revolutie van 25 mei 1969. 

THAILAND 
Tweede gedeelte serie Zesde Aziatische 91270. 

Spelen. 
1,— b. De koning ontsteekt de vlam vooi de spelen. 

201270. Serie ter popularisenng van Thaise muziek
instrumenten. 
50 s. Vrouw speelt op strijkinstrument: So Samsai. 
2,— b. Vrouw blaast op soort fluit: Khlui Phiang/O, 
3 ,— b. Vrouw tokkelt op snaar instrument: Krachappi . 
5,— b. Vrouw bespeelt t rommels: Thon Rammana . 

T O G O 
Oktobei 7 0 , Vlinderserie 

■ 'MfH'(^f^<«U ^A./cOiiM JOft^ \ 
■ ̂ ^ > ■ . » » . . . . . : ^^ 

1 en 60 i. Luchtpost. Euchloron inegaera. 
2 f. Cymothoe sangaris. 

30 f. Morpho. 
45 f. Danaus chrysippus. 
90 f. Luchtpost. Pseudaciaea boisduvali. 
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CORINPHILA 
54ste grote veiling in Zurich, 
van 26 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 ZÜRICH (SCHWEIZ) 
TEL. (051) 23 8081 - BAHNHOFSTRASSE 102 



TOKELAU EILANDEN 
11070 Kerstze^el schiUlcni 

2 c Aanbidtiin^ van het kind Correggio uit Uffizigalerii 
in Florence (Zie NieuwZeeland en Niue september 
bladziide 495) 

912 70 Herdenking ontdekking van de eilanden 
'"> 10 en 25 c Verschdlende voorstelimtjen 

TSAAD 
1010 70 \ m b a t h l en kiinstni|veiheid 

1 i I eei looiei 
2 I Vervei van textielwaren 
3 f Oliemolen bediend dooi kameel 
4 f Watet dragei met juk tn vaten 
5 f Kopersmelter 

241070 Vi|fent\vintig jaai Veienigde Naties 
SI f Symbolische voorstelling met embleem vogel en 

korenaien 

U M M AL QIWAIN 
14Ö 70 Ueieldtentoonstell ing 1970 in Osaka 

5 dh en 1.25 r Lmbleem van de tentoonstelling 
10 en 20 dh Paviljoen van de Japanse regering 
40 dh en 1 — I Portietleii v m de keizeili|ke familie 

URUGUAY 
217 70 Veijaardag landing van \pollü I 1 

200 p luchtpost Ruimtevaarder verlaat capsule 
58 70 Wereldtentoonstelling Osaka 

25 p tuj iberg 
25 p Geishas 
25 p Zonnetoien 
25 p Jeugdtoteni , alle zegels met embleem en wapen 

Uiuguay 
248 70 Vnjheidsvlag 

500 p Vlag en inschnft Liberiad o Mueite 

VENEZUELA 
297 70 Bloemensene luchtpost 

20 c h pidendrum secundum 
25 c Oyedaea vei besinoitles 
45 c Heliconia villosa 
1 — b Macleania nitida 
Gewone post 
20 c Monochaetum humboldtianuni 
25 c Symbolanthus vastulosus 
45 c C avcndishia splendens 
1 — b BeHiia glauca 

78 70 Honderdvi)ltigste verjaaidag slag bij Boyaca 
30 c Schilden) van de slag dooi Mart in lovar y Tovai 

157 70 Venozolaanse aanspiaken op Guyana 

5 c Wapen van Venezuela en kaait \ a n land met de 
provincies en hel gebied waarop aanspraak wordt ge
maakt 

19 70 Religieuze schilderijen 
35 c Kruis van Aartsbisschop Silvestie Guevera y Lu a 

(1867) 
40 t Madonna van Valle 
60 c Madonna van Beien de San Mateo 
90 c De maagd van Chiquinquira 
1 — b Madonna van Socoiio de Valentia 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
171070 Honderdviiitig jaai l o i t Snelling in de 

Great Northwest 
6 i geel bium rood blauw, zwa ï t en groen O p heuvel 

gebouwd lort, mei op voorgrond duwboot passeert 
twee tenten 

5 1 i 70 Kerslzegels 
Vier samenhangende /egels m de kleuien rood geel 

blauw en zwart met albeeldingen van vroeger speelgoed 
en een zegel met reproduktie schilden) 
b c Tinnen en gieti)zeren locomotief 
6 c Paard op wielen 
6 c Sooil vliegende hollandei 
6 c Pop in pupjïenwagerilje 
6 c Reproduktie schilden) van 1 oienzo 1 olto (1480

1556) De geboorte van Christus 
2011 70 Vi)fentwintig jaar Verenigde Naties 

6 c lood blauw en zwail Grote U en N embleem V N 

VIETNAM (ZUID) 
29 8 70 1 andheivoimiiig de giond a m de boeien 

6 tl Boti i)loegt land met buflels op achtei grond zi)n 
huis 

287
^ YEMEN (REPUBLIEK) 

70 Olympische Winterspelen 1972 n Sappoiü 
'/3 b Skien 
V4 b Kunsln)den schaats 

1 Vi b Bobslee 
1 y4 b Handlijden schaals 
2 V4 b Skispringen 
3 Vi b Skilopen 

6 b Kunslri |den vooi pateii 
/ ege ls samen met vignet waai op emblemen spelen 111 

blokje getand en ongetand 
287 70 Olympische Winterspelen 1972 m Sappoio 

1 '/̂  b Boeddha beeld en stad Sappoio 
2 ' a b Olympisch schaatscentrum 
4 ' 2 b Oveidekt stadion van Makomanai 

5 b Hooldstadion voor de Olympische Winteispelen 
7 b Olympisch dorp tussen de bergen 

8 b ïichema van de banen vooi bobslee 
10 b Olympische spnngschans 
/ ege l s samen met twee vignetten waarop emblemen en 

luchtloto van stad met vlag in getand en ongetand blokje 
287 70 Olympische Winterspelen 1972 in Sapporo 
54 b Japanse op pnkslee 
Vi b Japanner op ski s met pi)l en boog 
1 b Japanse op prikslee 

1 '/3 b Japannei op schaatsen met pi|I en boog 
2 b Japannei op schaatsen met stok 
3 b Japanse op kunstschaatsen 
4 b Japanse skiei met houtbos op lug 

/ ege ls samen met vignet waarop emblemen in getand 
en ongetand blokje 

158 70 Honderdste geboot tedag van I enin 
6 b Lenin spieekt volksmassa toe vanal balkon 

16 b I enin in bespreking met groep buitenlanders 
Intet planetaire stations 

i y 4 b 

8 b 
10 b 

S a i 

Project McDonnel Douglas U S A gepland voor 
19751980 
Piojtcl VOOI maanstalion McDonnel Douglas vooi 
19751980 
Project Boeing U S A gepland voor 1990 
Pioject McDonnel Douglas U S A gepland vooi 
19801985 
Piojcct McDoniu l Douglas L S \ gepland vooi 
1975 
Piojecl Boeing U S A gepland voor 19801985 
Project Langley  Nasa  U S A uitgerust voor 
astronomische waarnemingen gepland voor 1985 

en met vignet in geian<I en onget^nd blokje 

YEMEN (ZUID.) 
31870 Dieien 

15 I Kameel met kali 
25 i Geiten 
35 I Antilope met jong 
65 f Dwergkoeien uit Socotia 

ZAMBIA 
89 70 C onftrentie van niet gebonden staten 

15 c S y m b o l [ s ( 1 i \ K U S H Iht i i , ITH 1 TII iski is 

DUITSE 
DEMOKRATISCHE 
REPUBLIEK 

^^^^^^^nmrw^'trww « ■ • ■ • « « • • * • « 

^ * ^ *  ^ ^ ^ . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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 

7«r»"

DEUTSCHER BUCHEXPORT UNDIMPORT GMBH 
DDR 7 0 1 LEIPZIG, LENINSTRASSE 16 
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onder nieuwe regie met 
een nieuw idee 

de 24ste 
Schwenn-veiling 

is afgelopen en de veiling
resultaten laten zien : 
het nieuwe idee van de firnna Schwenn 
heeft inderdaad het resultaat opgeleverd 
dat er van verwacht werd. 

de 25ste 
Schwenn-veiling vindt plaats van 11 -14 november 

en zal nog meer in het teken van dit 
nieuwe idee staan. 

Hebt U Uw inzending nog niet 
samengesteld, dan moet U Uw tijd goed 
gebruiken en Uw zegels dadelijk inzenden 
aan: 

Europa's grootste postzegel-organisatie 
H.C.Schwenn 
6 Frankfurt am Main, 
Bockenheimer Landstr.18 

Nog vandaag inzenden 

Desgewenst krijgt U meteen voorschot tot 50 % van 
de getaxeerde opbrengst. 

Terwijl U dit leest hebben de inzenders van 
de 24ste tussen-veiling hun eerste voorlopige betaling reeds 
in hun bezit. 



VAN 26 TOT 28 NOVEMBER 

vindt onze komende veiling plaats 
Dat IS een belangrijke datum voor 
alle liefhebbers van mooie postzegels 
Vraag daarom omgaand onze catalogus 
aan 

U I T D E I N H O U D : 

Zwitserland, kwahteitsstukken o a 
uit een bekroonde Strubel-speciaal-
verzamelmg Oud-Duitsland met talrijke 
luxe stukken, Duitse rijk met zeldzaam-
heden, de meest gevraagde Europese 
landen met talri jke kabinet- en luxe 
stukken, curiositeiten van overzeese 
landen m het bijzonder Canada en de 
US .A 

W I J K O P E N 

alle postzegels en verzamelingen van 
waarde 
Dat IS voor u de meest gunstige manier 
U hebt direct contant geld en wij dragen 
het risico Natuurlijk moeten wij zoals 
iedere handelaar een gepast bedrag 
voor ons zelf berekenen Doch wij 
stellen die geringe kosten en de hoge 
toeslagprijs van onze zaak voor u in de 
waagschaal, want 

m J ^ 

BETAALT 
U 
DE VOLLE 
TEGENWAARDE! 

METROPOL Briefmarkenhandels- und Auktions AG 
Pfirsichstr 10 - CH 8042 ZURICH - Tel 28 77 70 

O 
UHAUBEK 

ir 
ff 

SCHAUBEK 
BRILLANT ALBUMS 

ZONDER PLAKKERS 
met HAWID-klemstroken 

IN KUNSTLEDEREN KLEMBANDEN 

Gemakkeli jk hanteerbaar, DUBBELE klemnaad, 
geen verschuiven der zegels, 

volkomen vlakliggende bladen door stansmq 

Uit ons „BRILLANT'-programma: 
NEDERLAND met E-tekst ƒ114,80 

Nederland tot 1945 f 66,20 
Nederland vanaf 1945-1969 ƒ 68,50 

NEDERLAND E-tekst alleen fzonder band) f 19,10 
OVERZEESE RIJKSDELEN COMPLEET f 196,40*) 

Nederlands Indie f 62.50 
Nederlands Nieuw Guinea ƒ 27,10 
Curagao-Nederlandse Anti l len f 60,90 
Suriname ƒ 83,90 

BELGIË zonder spoorweqzegels ƒ196,60*) 
BELGIË SDOorwegzeaels fzonder band) ƒ 20,80 
BONDSREPUBLIEK EN WEST-BERLIJN ƒ 88.— 
D.D.R. ƒ 158,50*) 
FRANKRIJK ƒ178,50*) 
GROOT-BRITTANNIË zonder Kanaaleilanden ƒ 78,80 
IERLAND ƒ 39,80 
KANAALEILANDEN (Guernsey en Jersey) Nieuwi ƒ 25,50 
LUXEMBURG ƒ 97 ,— 
OOSTENRIJK zonder gebieden ƒ136,40 
BOSNIË e a gebieden (zonder band) ƒ 31,40 
VATICAAN/KERKELIJKE STAAT ƒ 68,80 
ZWITSERLAND ƒ 130,40 
AUSTRALIË COMMONWEALTH ƒ 65,20 
CANADA ƒ 69,80 
ISRAËL met en zonder TAB ƒ115,10 
U.S.A. zonder E-tekst ƒ 96,— 
UNO ƒ 41,70 
*) in 2 kunstlederen klembandeni 

Al deze albums zijn ook verkrijgbaar in de normale uitvoering. 

Direct uit voorraad leverbaar' 

Alle verdere Schaubek albums, zowel in de normale 
als de ,,Bri l lant"-uitvoering, vindt u m onze grote prijs
lijst die gratis verkri jgbaar is 

Nadere inlichtingen ( w o proefblad ,,Brillant") ver
schaft gaarne uw postzegelhandelaar of 

SCHAUBEKIMPORT 
ROELF BOEKEMA 

Prinsestraat 58-60 hoek Juffrouw Idastraat 
Den Haag 

Telefoon (070) 11 03 19 - Giro 7668 
Bank Hollandsche Bank-Unie N V 

Uitgever C. F Lucke. SCHAUBEK VERLAG, DDR, 705 LEIPZIG 



KUKi WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — P A K K E T T E N — M E N G S E L S 

K I L O G O E D 

Als zijnde de grootste groothandelsfirma m postzegels in Amerika, 
kopen WIJ geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wi j in het bijzonder te kopen: 

• P O S T Z E G E L S I N SERIES. Lage en middelbare waar
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkel i jke goed
kope soorten. 

• P A K K E T T E N . Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels. 

• G R O T E V O O R R A D E N 
en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten. 

• M E N G S E L S ( K I L O G O E D ) op papier. 

• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L wensenwij eveneens 
kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
pnjsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 

onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben. iO-
VRI] OP AANVRAAG. Onze nieuwe inkoop-pnjslijst. 

T O P - I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 
D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

Verkoof) oon Amerika's grootste en best bekende importeur: 

H. E. HARRIS 6L CO. ik 
BOSTON, MASS 02117 U S A - Cable Harnsco, Boston 

overigens, 
waarom zoudt u niet toch eens de catalogus van de 
regelmatige veilingen in Hamburg van Schatzle 
aanvragen? 

Woifgang-Schätzle-Auktionen 

D-2 Hamburg 36, Hohe Bleichen 13, telefoon 0411/345678 

POSTFRIS BELGIË MOEILIJKE SERIES 
1 N o . Y v e r t - postfris - vri jbl i jvend 

f500,— 3% kort 
108/25 108,— 
150/63 9«5,— 
190/210 68,— 
211/9 33,— 
221/33 60,— 
267/72 30,— 
289 26,— 
290 130,— 
293/8 « , — 
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,— 

ing. 

519/26 28,— 
728/36 10,50 
737/42 27,— 
743/7 22,50 
751/55 45,— 
756/60 23,— 
773/80 62,— 
781/4 15,50 
787/91 38,50 
792/7 150,— 
798/806 11,— 
807/10 • 7,— 
814/22 40,— 
827/31 50,— 
834/40 31,— 
842/U 22,50 
860/62 42,50 
863/67 60,— 
868/75 32,— 

boven ƒ 1 0 0 , — franco huis -

876/78 
880/91 
892/97 
898/99 
900/07 
912/17 
918/23 
930/37 
938/40 
943/45 
946/51 
955/60 
973/78 
979/85 
987/89 
998/004 
1013/18 
1031 
1032/6 

32,50 
200,— 
65,— 

102,— 
43,— 
30,— 
43,— 
36,50 
28,— 
51,— 

160,— 
21,— 
18,— 
31,50 
15,— 
23,50 
9,— 

20 , -
25,— 

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 

Ook met vermelde zegels in voorraad - prijs op aanvraag. 

L. De Houwer 
Fruithoflaan 13 ,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 

OOSTENRIJK, van 1918 af 
in complete jaargangen. 

1 Bestellingen van f 100 - af worden franco 
1 vend onder voorbefioud van vergissingen 

uitgevoerd Aanbiedinq vri jbl i j 1 
en prijswijzigingen Betaling en 

1 levering in gedeelten is mogelijk Bij contante of vooruitbetaling 2% korting 
Jaargang 1918 onqebr f 2 90 gebr 
Jaargang 1919 onqebr f 16 30 gebr 
Jaargang 1920 ongebr f 16 50 gebr 
Jaargang 1921 onqebr f 8 50 gebr 

1 Jaargang 1922 ongebr f 55 50 gebr 
1 Jaargang 1923 ongebr ƒ 30 — gebr 
1 Jaargang 1924 onqebr f 32 — gebr 
1 Jaargang 1925 onqebr ƒ 1 8 5 - gebr 

Jaargang 1926 onqebr f 10 20 gebr 
Jaargang 1928 onqebr f 27 50 gebr 
Jaargang 1929 onqebr fU9 50 gebr 

1 Jaarqanq 1930 onqebr ƒ 79 - gebr 
1 Jaarqanq 1931 onqebr ƒ370 - gebr 
1 Jaarqanq 1932 onqebr ƒ440 — gebr 

Jaargang 1933 onqebr ƒ 1 0 7 0 - * ge 
Jaargang 1934 onqebr ƒ950 - gebr 
Jaargang 1935 ongebr ƒ 2 1 5 - gebr 

1 Jaargang 1936 onqebr ƒ125 ~ gebr 
Jaarqanq 1937 onqebr ƒ 40 - qebr 
Jaarqanq 1945 ongebr ƒ371 50 gebr 

1 Jaargang 1946 ongebr ƒ 49 50 qebr 
Jaarqanq 1947 ongebr ƒ 54 50 qebr 
Jaargang 1948 ongebr ƒ245 50 gebr 
Jaargang 1949 ongebr ƒ 1 3 5 - gebr 

1 Jaargang 1950 ongebr ƒ127 - gebr 
Jaargang 1951 onqebr ƒ 85 - qebr 

1 Jaarqanq 1952 onqebr ƒ119 50 qebr 
Jaargang 1953 ongebr ƒ 3 0 0 - gebr 
Jaargang 1954 ongebr ƒ 75 - gebr 
Jaarqanq 1956 onqebr ƒ 59 - qebr 
Jaarqanq 1956 ongebr ƒ 25 50 gebr 
Jaarqanq 1957 onqebr ƒ 39 70 gebr 
Jaargang 1958 ongebr ƒ 42 20 qebr 
Jaarqanq 1959 ongebr ƒ 9 50 qebr 
Jaargang 1960 ongebr ƒ 10 40 gebr 

1 Jaargang 1961 ongebr ƒ 11 70 gebr 
Jaargang 1962 ongebr ƒ 19 90 gebr 
Jaargang 1983 ongebr ƒ 1190 qebr 
Jaargang 1964 onqebr ƒ 13 50 qebr 
Jaarqanq 1965 ongebr ƒ 27 30 gebr 
Jaargang 1966 ongebr ƒ 13 50 qebr 
Jaargang 1967 onqebr ƒ 13 50 qebr 
Jaarqanq 1968 onqebr ƒ 18 90 gebr 
Jaargang 1969 onqebr ƒ 21 50 qebr 

ƒ 2 70 
ƒ 17 20 
ƒ 16 50 
ƒ 9 -
ƒ 3 9 -
ƒ 29 50 
ƒ 3 0 -
ƒ122 -
ƒ 6 -
ƒ 2 6 -
ƒ 9 90 
ƒ 75 -
ƒ341 -
ƒ169 50 

br ƒ930 -
ƒ939 -
ƒ212 50 
ƒ121 50 
ƒ 36 50 
ƒ387 -
ƒ 5 5 -
ƒ 26 50 
ƒ 8 5 -
ƒ119 50 
ƒ 9 6 -
ƒ 69 50 
f 67 50 
ƒ215 -
ƒ 26 50 
ƒ 21 50 
ƒ 11 90 
ƒ 17 20 
ƒ 1 3 -
ƒ 5 30 
f 550 
f 930 
ƒ 10 70 
ƒ 8 80 
ƒ 12 50 
ƒ 25 50 
ƒ 11 50 
ƒ 11 50 
ƒ 1 8 -
ƒ 21 50 

IMPORT EN EXPORT van postzegels 
benodigdheden, kunstvoorwerpen en 

Adres RINGSMUTH, Postfach 154, 

■ (zonder WIPAblok) 

Alle verdere uitgaven van 1 
1 11970 af op nominaalbasis 
tegen 20 cent per Oostenr 
Schill ing 

BIJ abonnementbestelling 1 
tegen 18 cent per Oost Sch 

BIJ de laargangen van 1945 af 
zijn begrepen Frankeerzeqels 

Klederdrachten geel en wit 
papier Frankeerzegels 1 

Gebouwen Michel x en 
y Automaatzegels gedrukt 1 

in rollen en gedrukt in vellen 1 
bij jaargang 1965 herdruk 1 

WIPA bipk en bij jaarqanq 
1968 herdruk IFAblok 
inbeqrepen 1969 herdruk blok 

Opera en bij jaarqanq 1957 1 
Ml nr 1038 qeel qrijs en 
wit papier (10  Sch ) 

, munten en verzamelaars

antiquiteiten. 

A1100 Wien Oostenrijk 

Onze Nederlandse collega's 
hebben prachtige voorraden zegels van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen. 
België en Luxemburg en wi| kunnen hen van harte aanbevelen aan verzamelaars die 
zich op deze terreinen specialiseren Maar onze firma, nu tn het 31ste jaar vanhaar 
bestaan, kan leveren 98% van de postfnsse senes en blokken van 1920 tot 1970 van 
De rest van Europa, zowel Oost als WestU S A , Canada en New Foundland (hier 
van hebben wij ook zegels van voor 1920 in voorraad) 
Azie, de bijzonder populaire emissies van Japan, China Formosa, Korea. RyuKyu 
eilanden, Cambodja, Laos, Israel en alle Arabische staten enz 
Afrika, met alleen de nieuwe onafhankeii)ke staten maar ook Ethiopië, Liberia, 
Egypte enz 
Zuid en Midden Amerika, een zeer bijzondere voorraad, lopende van Argentinië 
tot Venezuela 
Honderden Nederlandse verzamelaars zijn reeds tevreden klanten van onsgeworden 
Ook uw mancoli|St zal snel en zorgvuldig bekeken worden 

FRANK WARNER 441 Lexington Avenue, Nev, 
N Y 10017, U S A 

One of che most complete stocks of the world — in the world 

W9m 

lm 
mm^r^ 

I M M ^ * « * « ' 

Vraagt de gratis toezending van onze 
tweewekeli jkse postzegelcatalogus 

FILATELIA 
EUGENIO LLACH. S.L. 
GEVESTIGD SINDS 1915 

Av Generalisimo 489  Barcelona15  Spain 



ONZE 39e VERKOPING; 
De 25jarige jubileumveiling van 9 tot 1 4 november 1970 

Er komen o a ter verkoop 

NEDERLAND Verkoop van een belangrijke speciaalverzamehng 
Eerste uitgaven met grote eenheden zoals 5e streep 4e streep deels ook op brief 
o a nr 1 staalblauw 3e streep op brief (waarschijnli jk uniek) 

Verzending van de rijk geïllustreerde veil ingcatalogus met meerdere kleurenafbeeldingen vanaf 
circa 10 oktober 1970 

LANGE & FIALKOWSKI , D 62 WIESBADEN 
Eig Hubertus Lange 
Langgasse 20/22 

Telefoon 06121/303013 

FEUENOORD KLEURENKAART met Wereldcupstempel f 1  Frankrijk 
schild pfrs mooi qest FDC en Max krt vanaf Yvert 1457 Porto extra 
Nu óok FDC albums voor lange FDC (b v Indonesië) FDC en pfrs West 
Europa ook terug voorr FDC tot 1960 

T HARTEVELD'S FDC SERVICE (Lid NVPH IFSDA) 
_Blondeelstraat 36 Rotterdam 14 Telefoon (010)20 40 70 Giro 50 74 07 

VERSCHILLENDE 
POSTZEGELS 

I Deze schitterende collectie bevat een serie van 1 
I 4 Paaszegels van de Cayman eilanden Grenada | 
J Maanraket Ascension BBC herdenkingszegel Cook 
■ eilanden en Anguilla (Kerstzegels) Groot Brittanme 
1 hogere \A/aarden Kastelenserie 3 Braziliaanse mima 
I turen Ruanda Napoleonzegel In totaal 120 stuk voor | 
^stuk verschillende zegels uit alle werelddelen 
{ Slechts f 1 ter kennismaking met onze gelegenheids 
^aanbiedingen (Zegels gedurende 14 dagen gratis op 1 
^ zicht Koop wat U wi l t en stuur de rest terug ) 

>, 6RATIS Serie bestaande uit 5 naaktportret zegels' 

STUUR ONS VANDAAB VOOR EEN WAARDE 
VAN f 1,  ONSEBRUIKTE NEOERLANDSE 
POSTZEGELS Vraag naar de aanbieding ItFII 1 

BROADWAY APPROVALS 
50 DENMARK HILL, LONDON S.E. 5 

ENGLAND 

50 Europa motief 
50 Suriname + Antillen 
75 Nederland van voor 1945 
50 Ned (cat vïaarde f 20,—) 

f 5,25 
f 4 95 
f5,85 
f9,75 

Postzegelhandel „DE R A N D S T A D " 
(porto f 0 50) 

250 U S A (prachtpakket) f 13,95 1 
250 China (veel motief i ) f 9 90 
500 Groot formaatz gemengd f 9,25 1 

1000 Wereld f 16,50 
 Postbus 73  Leiden  giro 2078293 

ST. KILDA 
. v x ^ a s ^ ^ 

(Schotland) 

Zegelserie 

van 1968 

GRATIS! 
Complete serie van 8 v*/aarden gebruikt nominaal £  14/3 in miniatuur

velletje gestempeld First Day of Issue een spectaculaire veelkleurige 
private uitgave met afbeeldingen van zeevogels uitgegeven door de 

Scottish National Trust De beste locale uitgifte van het Verenigd 
Koninkri jk tot op heden dat moet iedere Groot Brittanme verzamelaar 
hebben Normale prijs £  1 4 / 3 Worden u gratis gezonden vraagt 
slechts een zichtzending bij 

D J Hanson Ltd. (Dept D/P 53), Eastrington, Goole, Yorks 

Verzamelingen en partijen 
te lioop gevraagd door: 

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

(prive Zandvoortselaan 325 Bentveld post Aerdenhout 
telefoon (023) 24 49 83 b g g (020) 12 31 23 

REEDS MEER DAN 20 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken voor particulieren en voor export en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist ggede prijzen 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL

LECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot er wordt contant betaald 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis 

Treed tegen een tarief van 5 % ook op als commissionair bij 
verkoop van uw collectie, ook wanneer u toch liever wilt 
laten veilen Ik zorg dan voor juiste uitkaveling 

Postzegelhandel 
„ t RAEDTHUYS" 
(eig. J. D Muis) 
Raadhuisstraat 41  Amsterdam  Telefoon 22 09 01 b g g 1 2 3 1 2 3 

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

Nederland en O G Gebruikt vrijwel alles aanwezig ook lucfitpost Curaijao en 
Suriname Alle weldadiqfieidsuitgiften voorradig 
West Europa o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vati 
caan Zweden, IJsland enz enz Prijzen in fiet algemeen 50 cent per Yvert 
franc Ie pi 10% minder 
OostEuropa grote voorraad vooral Rusland en Hongarije (veel onqetand) 
n fiet algemeen 40 cent per Yvert franc behalve nieuwe uitgiften 

Eng Kol 14 winkelboeken vol fioofdzakelijk periode George VI en Elisabetfi 
Azië alle landen veel Japan, Vemen enz enz 
ZuidAmerika grote stock van alle landen 
Israel grote stock m het algemeen 5 0 % Benco ook Ie dag env 
Aparte boeken voor BLOEIVIEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POSTZ 
op POSTZ , SPORT, SCHILDERIJEN, VER NATIES, VER EUROPA 
GÉÉN NIEUWTJES 

Albums insteekboeken catalogi loupes m 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 Donderdag s gesloten 

k 



KENNERS 
LeutMturm 
Albums 

Leuchtturm Seruca-Falzlos-Albums (met Hawid-stroken) 
Nederland vanaf 1852 tot heden 

vanaf 1945 tot heden 
Israël met TAB compleet 
Vaticaan 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 heden 

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 lil SF 
315 SF 

0315 SF 
E - 308 1 SF 
0308 II SF 
0308 III SF 

o.a.: 
ƒ133,50 
ƒ 92,50 
ƒ134,50 
ƒ 92,50 
ƒ 7 6 , -
ƒ 5 5 , -
ƒ131,— 
ƒ 98,— 
ƒ 96,— 
ƒ 96,— 
ƒ 126,50 
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 

WF.HEIHANM 
Parnassusweg 24 huls 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 

1 8 - PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op papier. 

2 . - PER KILO 
betalen wij voor uitgezochte k i lo 's Nederland. 

Ook buitenlands ki lowaar steeds te koop gevraagd. 
leder kwantum — snelle afwikkeling (geen zendingen onder ƒ50, — ). 
Tevens te koop gevraagd complete series Nederland, alléén in engros-
h(teveelheden. 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

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

^Hawid klemstroken" U weet, dat voor elke verzamelaar 

het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels. Leverbaar 
zijn de volgende maten in zwart en wit. Pakjes è 25 stroken, lengte 21 cm. 

Hoogte 16, 20, 21, 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm per pak ƒ 2,50 
Hoogte 36, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 52 en 55 mm per pak ƒ 3,50 
Pakjes ä 10 stroken, twee zijden dicht: 210x66, 210x86, 
130x85, 148x105 en 160x120 mm per pak ƒ2,50 
Pakje ä 7 stroken, twee zijden dicht: 210x170 mm per pak ƒ3,50 
Hawid klemstrokensnijder ƒ 2,75; Hawid Simplex hefboomsnij-
apparaat ƒ16,50; tube lijm ƒ0,50. 
Bij bestelling vermelden zwart of wi t . Dit is slechts een greep uit onze 
voorraad klemstroken, vraag onze complete prijslijst. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen. . 
Bij een bestelling boven f 10,— worden u de kiemstroken portvri j toege
zonden. 5 % korting bij een aankoop boven ƒ10,— en 10% korting bij een 
aankoop boven ƒ25, — . 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat l/Blaak - Rotterdam-1 - Tel. (0)0) 1435 80 - Giro 661478 

WB 
FALZ 
LO/ 

ALBUM 

LINDNER 
ALBUMS 

Het maatpak voor Uw 
postzegelverzameling 
• Het album voor POSTFRIS verzamelen. 
• Het meest uitgebreide uitgifteprogramma. 
• Per blad leverbaar (opbouwalbum). 
• Bij gebruik gegarandeerd platliggend. 
Banden leverbaar in plastic, skai en leder; resp. 
ƒ 15,—, ƒ 19,25 en ƒ 30,—. Leverbaar in zes kleuren. 
Voor de MOTIEFVERZAMELAAR onze OMNIA-
insteekbladen a 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 



GOED 
GEZIEN 
MET 

PHILIPS 
BLACK
LIGHT 
LAMP 
TW 

6 WATT 

Fluorescerend of 
niet - fluorescerend-
dat is geen 
vraag meer! 
In vele landen — Denemarken, Duitsland, 
Engeland, Zweden, België, Nederland — 
verschijnen reeds regelmatig luminesce-
rende zegels. Ten behoeve van opzet-
stempelmachines zullen steeds méér van 
deze zegels worden uitgegeven. Herken 
ze snel en met zekerheid! Met de nieuwe 
Philips TW 6 watt blacklightlamp — 
speciaal voor fluorescerende zegels. Een 
onmisbaar onderdeel van de uitrusting 
van elke serieuze filatelist. 

Uitgevoerd met E27 lampvoet; aan te 
sluiten op spanningen van 200/250 volt; 
geen voorschakelapparaat nodig; 
prijs f 25.-

PHILIPS 
Attentie postzegelverzamelaars (handelaren) 
Wij kunnen nog leveren zolang de voorraad strekt: 
Stadspost Rotterdam ä ƒ 1,10 per serie, op FDC a ƒ 1,25 per FDC 
Stadspost Amstelveen a ƒ 1,10 per serie, op FDC è ƒ 1,25 per FDC 
Stadspost Haarlem ä ƒ 1,10 per serie, op FDC è f 1,25 per FDC 
Stadspost Diemen ä ƒ 1,10 per serie, op FDC a ƒ 1,25 per FDC 
Stadspost Rotterdam-Nooduitgifte ä ƒ1,50 per serie en ƒ2,— per 
FDC 

BIJ afname van minimaal twintig series of twintig FDC's totaal 10 % 
korting. Levering alleen bij vooruitbetaling op postgirorekeningnr. 
2110153 tn.v 

H. B E T T O N V I L L E 
Groeneveen 128 te Amsterdam-Bijlmermeer 

DE NIEUWE PHILIPS TW 6W 
FLUORIC$NTIELAMP 
is voor de handel verkrijgbaar bij 

C. WOUDENBERG - IMPORT - EXPORT 

FILATELISTISCHE HANDELSONDERNEMING 
Lijsterbeslaan 18 te Oostvoorne (Z.H.) 
Telefoon (01885) 3409 
Wij zijn de specialisten op het gebied van de 
fluorescentie en fosforescentie, alsmede importeur 
van Telo, Philatell e.a. apparatuur. 

7 November 
Volgt onze 19e veil ing 
Ool< u kan inzenden-aankopen in deze veil ing 
Lage inzendkosten en vlotte afrekening 
Voorts deskundige verkaveling voor optimale opbrengsten 
en gerichte aanbiedingen voor de kopers 

Wij zijn geen grote veiling, 
ecfiter wel een goede . . . 

Gegadigden voorverkoop, resp aankoop in onze veil ingen 
van hun col lect ies of betere zegels 
staan wij gaarne bij met advies en voorlichting 
Al onze veil ingen worden gehouden in hotel .Deters", 
Beursstraat 15, Hengelo 
ONZE CATALOGI GRATIS TE VERKRIJGEN 

Postzegelveiling „Twentl i ia" 
Postbus 177 - Almelo - Telefoon (05490) 1 6417 
Lid I.B.V., N.V.P.H. en A.P.H.V. 

DER SAMMLER-DIENST het Duitse filatelistische tijdschrift 
• verschijnt eens per 14 dagen Abonnementsprijs: f25 80 per jaar 
• gemiddeld 132 pag per nummer 
• nieuwtjes met fotopagina s op 

kunstdrukpapier 

(half jaar f i s 40) proefnr qratisi 
Advertenties: prijzen op aanvraag 
Woordadvertenties: opschrift-
woorden 60 et tekstwoorden 25 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland 

FILEKTURA - POSTBUS 54 - KATWIJK AAN ZEE 
POSTGIRO 51 69 28 - BANKGIRO 47 59 00 146 - TELEFOON (01718) 1 4068 

RUIMTEVAART 
Bent u geïnteresseerd in de astro-filatelie? Vraagt u dan eens 
kosteloos en geheel vrijblijvend een exemplaar aan van mijn 
regelmatig verschijnend informatieblad 
Hierin vindt u vele wetenswaardigheden voor de ruimtevaart-
verzamelaar, alsmede diverse aanbiedingen in postfrisse zegels, 
fdc, startbrieven en andere covers tegen wel zeer aantrekkelijke 
prijzen en voorwaarden 
W. M. HOEKSTRA - LANGESTRAAT 71 - WINSCHOTEN 

U.SA 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

Ook uw manco-lijst is weiicom. 

„U.K.A."-STAMPS 
Postbus 124 - 's-Hertogenbosch 

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 

WIJ BIEDEN U: 
1 Nieuwtjes Engelse Koloniën. 
2 Behandeling mancolijsten Eng. Kol. 
3 Zichtzending Verenigd Europa, 

zeer uitvoerige boekjes. 

4 Rondzending voor de kleinere 
verenigingen waarbij Ned. O.R. 

J E N K A POSTBUS 75 - NAALDWIJK 



NIEUW! 
INVESTMENT PHILATELIE 

ONZE NIEUWE IN KLEUR geïllustreerde 
folder is verschenen 

DOE NU OOK MEE PER 1 OKTOBER 
Het wordt winter en waar krijgt u voor slechts f 15,— per maand alle nieuwe postzegels van Frankrijk, België, Duits
land, Spanje, Oostenrijk, Frans Andorra, Vatlkaan, Luxemburg, Engeland en Zwitserland. 
Ja, inderdaad voor slechts ƒ15,— per maand ontvangt u alle nieuwe postzegels van deze landen zodat u een uitge
breide collectie kunt opzetten. 

Wacht niet langer maar geef U nu als lid op per 1 oktober 
Doe als vele honderden enthousiaste Investment-Abonnees. Geniet voor die ƒ 15,— per maand van onze uitgebreide 
service en goedverzorgde zegels. Er komen geen verdere kosten bij. 

EEN BRIEFKAART OF NEVENSTAANDE BON IS VOLDOENDE OM 

BINNEN TWEE DAGEN ONZE FOLDER IN HUIS TE HEBBEN 



MAAK GEBRUIK 

VAN ONDERSTAANDE 

BON 

EN ZEND HEM 

AAN 

ANTHONY 
BOHNENN 
INVESTMENT PHILATELIE 
JAC. VAN LENNEPSTRAAT 58 
AMSTERDAM 

NFORMATIE-BON 
Hierbij verzoek ik u vriendelijk om spoedige toe-
:ending van uw uitgebreide informatiefolder. 
k verzamel reeds postzegels gedurende jaar. 

JAAM: 

^DRES: 

'LAATS: 

LIJST 53 A 
1 nummers 

1/11 
1B/7B 
8A 
1D/7D 
12 
13 /U 
15/23 
34 
36 
40 
41/63 
41/63* 
58 
63 
64/66 
67/71 
72/80 
81/95 
96/100 
101/06 
107/16 
112/16 
117 
118 
119/26 
127/32 
133/36 
137/41 
142/45 
146/49 
150/53 
154/56 
157/60 
161/63 
164/78 
179/84 
185/88 
189/94 
195/99 
200/03 
204/08 
209/13 
214/19 

REPUBLIEK INDONESIË 

Zonnebloem Cat. 1971 
90,— 

1,50 
1,50 
2,25 
0,45 
1,25 
2,50 
6,— 

15,— 
4,25 

225,— 
180,— 

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

16,— 
5,— 
0,25 
0,10 
4,25 

16,— 
0,35 
2,25 
0,45 
3,— 
5,25 
3,75 
6,50 
0,90 
5,— 
1 , — 
0,55 
4,75 
0,50 
4,25 
2,25 
1,25 
1 , — 
0,45 

220/22 
223/27 
228/30 
231/35 
236/41 
242/47 
248/51 
252/56 
257/61 
262/67 
268/75 
276/79 
280/85 
286/88 
289 
290/99 
bl. 1/4 
300/02 
303/05 
306/17 
318 
319/21 
322/27 
328/31 
332/35 + 
344/63 
336/39 
340/43 
364/66 
367/74 
375/78 
379/82 
383/86 
387/90 
391/94 
395/97 
398/401 
402/05 
406/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424/33 

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N 
met tenminste 1 ' / g 
kopers levering uitsl 
dagbrieven 

jiden kosten. 
onder rembo 

* met 
Voor 
0,15 
1,35 
0,45 
0,65 
0,30 
0,65 
0,35 
0,30 
0,35 
0,30 
0,15 
0,50 
1 , — 
0,20 
0,10 
2,50 
2,50 
0,40 
0,50 
1,60 
0,30 
0,55 
0,25 
0,35 

1,15 
0,35 
0,35 
0,35 
0,75 
0,10 
0,15 
0,15 
0,15 
0,20 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,20 
0,50 
0,15 
0,40 

plakker Okt. 1970 
zover niet anders vermeld alles 

432A 
432 A + B 
paar 
432 B 
434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 
456/58 
459/63 
464/67 
468/71 
472/86 
487/88 
489/93 
494/97 
498/501 
502/10 
511/14 
515 
515/35 
536/39 
540/48 
549/58 
559/62 
563/78 
579 
580/82 
583/84 
585/86 
587/89 
590/91 
592/94 
595/99 
600/01 
602 
603/05 
606/07 
608/09 
610/12 
613/14 
615/19 

45,— 

200,— 
100,— 

0,50 
0,25 
0,10 
0,20 
0,30 
0,30 
0,30 
0,25 
0,35 
0,30 
0,25 
0,35 
0,30 
0,25 
0,65 
0,25 
0,40 
1,35 
0,45 
1,50 
1,50 
0,50 
3,50 
0,40 
0,40 
0,55 
1,25 
0,55 
1 , — 
3,50 
1 , — 
0,50 
0,30 
1 , — 
0,60 
1,20 
1,20 
1,50 
2,50 

620/21 
622/26 
627/31 
632/35 
636/41 
642 
643/44 
645/46 
647/50 
651/60 
661/62 
663/65 
666/67 
668/71 
672/74 
675/76 

Porten 
1/3 

21/26 
27/28 
29 

30/39 
40/44 

postfris. 
1 , — 
2 — 
2,25 
1,20 
2,— 
0,50 
0,80 
0,60 
2,30 
5,05 
1,20 
2,10 
2,65 
0,90 
1 , — 
0,60 

0,50 
0,35 
0,65 

1,85 

l!50 

Riau Archioel 
1/22* 
23/25 
26/32 
33/41 

225,— 1 
35 — 1 
3 1 
7,50 

Irian Barat | 
1/26 
27/42 
43/52 

3,— 
3,25 
2,25 

: Aankopen beneden 50 gulden voorden verhoogd | 
Remboursement 2% 
urs. Betaling binnen 

gulden extra. Ons on 
8 dagen na ontvangst 

en gebruikte zegels van Indonesië zijn NIET leverbaa 
P O S T Z E G E L H A N D E L H A R T O G OKKER 
Herengracht 167 - Tel. (020) 62097 
Bij geen ge hoor Tel. (020)190023. 

- Amsterdam 1001 - Postgiro 

r. 

193156 

rekende 1 
Eerste- 1 

TE KOOP GEVRAAGD 
NEDERLAND 
OVERZEE 

Bundelwaar, series, kilogoed. 
Door grote exportvraag ben ik in staat 
te betalen. 
B.v. Unteaserie ƒ30,—, Nieuw Guinea 

Aanbiedingen aan: 

A. J. DE WIT 

en 

zeer hoge prijzen 

78/81 f 0,70 enz. 

Postbus 7055 - Amsterdam-Z. 1 
Telefoon 71 34 89, na 17.30 uur: 44 24 35 

GRIEKENLAND POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
369/374 
394/399 
403 
410/414 
415/416 
417/420 
422/434 
446/449 
462/479 
480 
484/493 
494/503 
504/507 
508/515 
516/517 
518/520 
534/535 
536/539 

80,— 
15,— 
0,10 

12,50 
3,— 

16,25 
3,50 

20,— 
2,50 
0,10 
4,50 
4,— 
0,85 
9,— 
0,50 
1,25 
0,60 
9,— 

540/541 
542/544 
545/552A 
553/564 
569 
570 
571/574 
575/580 
581/584 
585/591 
592/603 
604/609 
610/617 
618/621 
622 
623/636 
637/639 
640/653 

3,50 
4,50 

27,50 
125,— 

1,75 
3,50 

120,— 
205,— 
20,— 
55,— 

120,— 
55,— 
25,— 
55,— 

2,50 
24,— 
10,— 
22,50 

654/659 
660/667 
668/674A 
675/684 
685/691 
692 
693/699 
700/701 
702 
703/704 
705/712 
713/723 
724 
725 
726/742 
743/750 
751/752 
753/754 

22,50 
7,50 
8,— 

25,— 
12,50 
2,— 

12,— 
6,— 
2,— 
3,25 

12,50 
25,— 
5,50 
2,50 

16,50 
22,50 
5.— 
2,25 

755 
756/762 
jaar 1962 
763/779 
jaar 1963 
780/812 
jaar 1964 
813/847 
jaar 1965 
848/874 
jaar 1966 
875/913 
l.p.1/4 
l.p. 40/49 
l.p. 50/61 
l.p. 62/65 
l.p. 66/68 
l.p. 69/75 

1,50 
10,— 

20,— 

40,— 

30,— 

25,— 

27,50 
55,— 

200,— 
2,75 

18,50 
90,— 
45,— 

Nrs vIg. Yvert. Alle aanbiedingen vrijblijvend. Orders onder f50,— f 1,50 extra voor 
porto. Bestellingen door vooruitbetaling op postgiro 674836. 

P O S T Z E G E L H A N D E L BORSSTAMP H . C. BORSJE - AMSTELVEEN 
De Parelvisserslaan 125 - Telefoon (020) 41 11 52 



AANBrEDING NEDERLAND 
POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

141/43 
166/68 
199/02 
203/07 
208/11 
220/23 
225/28 
323/24 
454/59 
469/73 
490/94 
500/03 
508/12 
513/17 
538/41 
542/43 
544/48 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 

10 — 
7,50 

13,50 
25,— 
12,50 
16,75 
22,50 
5,75 
2,— 
1,75 
3,— 
3,75 
2,25 
5,50 
4,75 
2,50 
6,— 

14,— 
26,50 
2,50 

10,50 
10,50 
8,50 

11,— 
1,— 

11,— 

588/91 
592/95 
596/600 
602/06 
607/11 
612/16 
641/45 
646 
647/48 
549/53 
654 
655/59 

■ 660 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 
720/21 

3,25 
31,50 
7 — 

11,— 
8,— 

10,50 
12,— 

1,— 
1,75 
6,— 
0,35 
6,50 
0,50 
6,— 
7,25 

17,50 
5,— 

22,50 
5,— 
5,— 
1,40 
5,25 
1,75 
7,— 
4,75 
0,75 

722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
795/99 
800/01 
802/06 
807/10 

7,50 
2,50 
1,— 
4,50 
1,75 
5,— 
1,75 
2,25 
5,50 
4,75 
0,50 
3,25 
1,25 
3,— 
1,75 
2,50 
0,75 
3,25 
1,— 
3,75 
1,50 
2,25 
1,50 
1,75 
0,75 

AUF DER HEIDE'S 
POSTZEGELHANDEL Hilversum 
SURINAMELAAN 31  TELEFOON (02150) 143 23  GIRO 1700 

Let volgende maand op onze speciale aanbieding Curagao en 
Antillen 

POSTZEGELHANDEL "DE VELUWE" 
J V d BERGE  NIEUWSTRAAT 66  APELDOORN  TEL 16281 OF 31043 
Aangeboden Prachtige vrijwel complete collecties poststukken van o a 
Eng Kol . ZuidAmerika, Scandinavië, 't Midden Oosten, Polen. Hongarije, 
Rusland, Italiè, Belgiè, Zwitserland, Spanje, Roemenie, Bulgarije Inkoop 
c q inruil voor oudere prentbriefkaarten Nederland, dan wel col i munten 
of uwer doubletten 

I V R A A G T Z I C H T B O E K J E S 

( Aantrekkeli jke zichtzendingen van NOR gest als ongebr , USA, Skandina
vie, mol IJsland en Finland, Duitsland voor als na 1945, Frankrijk, België, 
Zwitserland en Saarqebied 
Werkeli jk bil l i jke prijzen! 

I Vraagt proefzending per kaart aan (met referenties) bij: 

' ZICHTZENDINGEN N. O V E R D U I N 
I NIEUW ADRES: BOSSTRAAT 5  SOEST  GIRO 385725  TEL (02155) 4841 

JAC ENGELKAMP BIEDT AAN 
Nieuw Guinea postfris zonder plakker voor 50% van de prijscourant uitgezonderd 
nrs 124. 

NED.ANTILLEN postfris zonder plakker: 
nrs 12 f 23 ,—; nrs 21 f2,—; nrs 23 f 2 , — ; nrs 37 f 11 ,— ; nrs 39 f 12,50; nrs 40 f20,— 
nrs 41 f 20 ,—; nrs 42 f35,— ; nrs 69 f 11,50; nrs 73 f 2 , — ; nrs 7581 f200,— ; nrs8288 
f 24 ,—; nrs 158163 f 3 , — ; nrs 164167 f2 ,50; nrs 182184 f 2,— ; nrs 196199 f 1,75 
nrs 200205 f8,50; nrs 209210 f 6 , — ; nrs 24426 f 5 , — ; nrs 248252 f 18,—; nrs 253
256 f6,50; nrs 257264 f 6 , — ; nrs 265268 f 5 , — ; nrs 269274 f 6 , — ; nrs 291296 f4,50; 
nrs 297302 f 6 , — ; nrs 303310 f5,50; nrs 311317 f7,50; nrs 318324 f5,50; nrs 325329 
f 5 , — ; nrs 330335 f6,50; nrs 336344 f6,50; nrs 345352 f 6 , — ; nrs 353367 f 6 , — ; nrs 
368379 f 6 , — ; nrs 380392 f5,75; Luclitpost 13 f110,—; nrs 2640 f75 ,— ; nrs 4144 
f 35 ,—; nrs «552 f 22,50; nrs 5368 f25,—. 
Bestelling onder de f25 ,— porti extra. 

JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301  Amsterdam  Tel. 230998  Giro 312696. 

Particulier liquideert zijn wereldcollectie 
en biedt hieruit als voorbeelden aan: 
DUITSLAND Yv. nos 401/414 ongebr. f 80 ,— ; 470/78 ongebr. f175,— ; Bizone 41/64 
f145,— ; Berlijn 51/53 pfrs. f140,— ; BELGIË: 342/350 ongebr. f500,— ; 356/62 ongebr. 
f 100,—; 377/83 ongebr. f160,— ; 394/400f 120,—; id. gebr. f 100,—; 410 pfrs. flOO,—; 
880/891 ongebr. f180,—; BULGARIJE: 224/230 ongebr. f125,— ; 237 gebr. f160,— ; 
252/257 gebr. f135.— ; DENEMARKEN: LP no. 1/5 ongebr. en gebr. f150,— ; GRIE
KENLAND: 101/112 gebr. f 500,—; 165/178 ongebr. f600,— ; 453/461 postfrs. f275,—, 
LP nos 5/7 ongebr. f135,— ; id. gebr. f 110,—; 8/14 postfr. f100,—; 15/21 postfr. 
f lOO,—; 40/49 pfrs. f18S,—; ENGELAND: 105 gebr. f225,—; 50 X 171/172 op tent. 
krt. f700,—; Occ. ALBANIË: 26/45 ongebr. f100,—; HONGARIJE: 240/244 droit, 
ongebr. f 50 ,— ; 371/78 pfrs. f 5 0 , — ; LP 12/23 pfrs. f 45 .— ; 23 pfrs. f 20 ,— ; 26/34 
ongebr.f150.—; bloes 10/11/12 f35,— ; ITALIË: 83/86 gebr. f125.—; 151 pfrs. f500.— 
156/62 orig. st. f200.— ; 537 pfrs. f350.—; LP 1 blok van 4 pfrs. f100.—; enz. enz 

Op verzoek zend ik u gaarne een aanbieding van andere topseries en zegels van deze 
en andere landen. Ser. bem. wordt aanvaard. Voor verenigingen rondzend boekjes met 
de eenvoudigere zegels. 

Reacties gaarne onder no. PH. 981 van dit blad. 

FRANKRIJK 
— Postmerken van de overzeese gewesten 
— Mechanische stempelingen van postzegels 
— Mechanische frankeringen 
— FDC en postzegels 

Als een van deze onderwerpen u interesseert, gelieve te schrijven aan 

91 

D 1 P H 1 L A 
BP12 

 DRAVEIL (France) 
CCP Pans 475 42 

Ons laatste maandelijks bulletin zal u helpen te vinden hetgeen u op dit 
gebied interesseert 
Om uw collectie te beginnen 
100 mechanische Stempelingen met verschil lende Franse Illustraties 

20 francs (franco) 
Complete catalogus van de Franse stempelingen, door Paul Bremard 

— 11 regionale afleveringen 
— het Parijse deel 
— de aanvulling 19691970 

Speciale exportprijs in twee pakketten, f i latelistisch gefrankeerd 

100 francs (franco) 

Oudverzamelaar 
Nederland gebr. 
7 A type 1 
7 A type 2 
7 C type 2 
13 B 
13C 
15B 
17A 
128 F 
863 
Port 75 

6,— 
1 , — 
0,70 
1,65 
1,65 
0,75 
5,25 
0,60 
0,85 
1.35 

Ongebruikt m/pl. 
4 
16A 
32 F 
64 
68 
77 D 
84/86 
98 A 
102/03 
181 A 
191 B 
236 A 
238 
225/28 
239 
257/60 
267/68 
270/73 
274/77 
278 
346/49 
518/33 
534/37 
592/95 
Rolt. 4 
Rolt. 10 
Rolt. 18 
L.P. 6/8 
Port 2 
Port 3D type 3 
Bit zending end 
Schriftelijke of 

100,— 
34,— 
27,— 
40,— 
50.— 
35.— 
44.— 
40.— 
30.— 

3.50 
13.75 
28,— 
12,— 
18.50 
24,— 
36,— 
15,75 
26,— 
27,50 
12,— 

120,— 
67,50 

190,— 
30,— 
6,75 
9,50 

1 3 , 
30,— 
75,— 
6.25 

er f 10.— 
elefonisch 

ruimt collectie 
Port 20 type 1 
Port 25 type 1 
Port 27 type 3 
Port 24a type 3 
Port 26a type 3 

NEDERLAND & O.G. 
13,50 
13,75 
15,— 
15,— 
15.— 

Nederland postfris 
59 
91A 
93B 
140 
201 
202 
209 
210 
234 
513/17 
543 
552 
593 
583/87 
649/53 
695/99 
747/51 
idem 1e dag 
Rolt. 75 
Ned. Indie gebr 
32 
34 
35 
36 
9G + 9Fsamenh. 
59 B 
148 
Port 19 
Port 20 

1.70 
0.45 
3,— 
7,50 
2,25 
5,75 
2,25 
2,25 
3,— 
5,— 
2,25 
2.75 
8.— 
9,50 
5,60 
4,25 
5,25 
5,50 
4,50 

0,55 
0,45 
0,55 
0,70 

10,— 
1,15 
1.25 
4.25 
1.05 

Ongebruikt m/pl. 
6F 
10 H 
12 A 
16 Fa 
23/30 
53 

wordt prto kosten in 
e bestellingen aan: 

3.25 
1.80 

55.— 
40,— 

125,— 
12,50 

rekening 

E. WESSING 
Rubensstraat 49  Amsterdam 

62 b 
82 
83 
85 
818384f 
95 
141 
182/85 
286 D 
3S1/58Aa 
Lp. 13 
Lp. 17 
Port 34 
Postfris 
4F 
828385 
145 
279 
284 D 
285 C 
309/16 
383/88 
Port 38 
Suriname gebr 
45 
48 
171 A 
197 
Lp. 18 
Port 44 

op. 
4,25 
0,28 
1.25 
0.50 
2,75 
7.— 
3.— 

13.— 
15.— 

3.50 
14.— 

5,— 
4,50 

2,— 
2,25 
2.— 
1,85 
1,85 
2,65 
5,50 

30,— 
2,75 

i i ik t 
2,— 
1,20 
3,85 
4,75 

400,— 
4,— 

O n g e b r u i k t m/pl. 
6 C 
43 
197 
174 A 
Postfris 
6 C 
18 
22f 
43 
196 
197 

gebracht. 

 Tel. (020) 79 86 24 

1.85 
6.— 
5.— 
3,50 

1.90 
1.65 
2.50 
6.50 
8,50 
5,25 

r 



KLEINE ANNONCES 
De redac t ie k a n geen v e r a n t w o o r -
deHjkheia n e m e n voor de bona l i d l -
te i t der onde r s t aande adressen . 

Prijs de r annonces ƒ 0,85 pe r m m 
exclusief 4 «/o BTW 

A A N G E B O D E N 
s t u u r mU 100 - 150 - 200 zegels en 
ik s t u u r u op e r e w o o r d gelijk a a n 
tal t e rug . H. Haan, K a a l h e i d e r -
s t r a a tweg 68, K e r k r a d e (W.). 

Aangeboden , ve rzamel ing E u r o p a 
Yver t fr. 100 000 voor ƒ 22 000,—. 
Br ieven Pos tbus 2160, R o t t e r d a m . 

Rui len. Mijn ve rzamel ing Enge 
land - Malta - Gibra l t a r - A u s t r a 
lië en Nieuw Zeeland tegen een 
zeilboot (ev. oude). R. Russchen , 
Verl . Sch rans 46, L e e u w a r d e n . 

A a n g e b o d e n ' Neder l and , 250 ve r -
schill . ƒ 10,— , 300 Idem ƒ 15,— , 350 
idem ƒ 19,—. 500 verschiU. N e d e r 
land , Ned. Ind ie , O.G. en I n d o n e 
sië ƒ 25,—. 1000 versch . w e r e l d 
ƒ 9,—. 1500 versch . we re ld ƒ 15,—. 
500 Eu ropa (versch.) ƒ 6,—. W. Vis
ser, van Limb. S t i ruml . 89, Doe-
t inchem. Giro 916224. Na s to r t ing , 
f ranco. 

Rondzendingen . B e p e r k t voo r rad ig , 
reeds gelopen rondzendboek jes v. 
d k le ine re verenig ing , c lub, p e r 
soneelsvereniging, e d. Ook k le ine 
aan ta l l en n i euwe boekjes . Pos tbus 
75, Naaldwijk. 

i'e k o o p : 2e keus k l e m a l b u m s m e t 
k le ine schoonheidsfouten . B lanco 
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 met 100 bl . ƒ 12,50. P a k 
ke t b : 1 kl . band met 150 bl . ƒ 17,50. 
P a k k e t c: 1 kl . band m e t 100 bl 
in echt l e r en band m e t g o u d s t e m 
pel ƒ 35,—. I n s t e e k b o e k e n : p a k k e t 
d: 7 inst. boekjes , 11 x 17 cm, 8 blz. 
me t 6 s t roken , in omslag gen ie t 
(nietje ie ts roestig) ƒ 4,25. P a k k e t 
e 2 ins teekb. 21/30 cm 16 blz. m e t 
II s t roken ƒ 9,50 Scl i roefband: 
p a k k e t f' 1 schroefb. 20/26 cm m e t 
100 onbedr . bl. ƒ 6,50. S to r t h e t b e 
drag op giro 66.33.23 of zend geld 
of postz. aan G. G. t e r Hors t , Kou-
werp l e in 99 - U t rech t Zolang de 
voorr . s t rek t . Fil . gefr. toezending . 

Aangeboden : be te re Nede r l andse 
series, postfris, billijke pri js . C. 
Willemsen, Lou Jansenp le in 43-111, 
Amsterdam-W. , tel. (020) 11 05 26 

Israël , postfr., fuU-tab, bil l i jke 
prijzen. Vraag prijslijst. P . Nieu
welink, Veenbess t r aa t 788, Soest 

Zuid-Rhodes ia Yver t 125/28 ƒ29,75, 
J a m a i c a 188/99 ƒ 22,95; Z a m b i a 50 
ƒ 6,95 Alles ronds tempe l . Giro 
115281 t n .v Exel , J a c . van Looy-
s t r aa t 4, Voorburg . 

Hongari je . Wij l everen u al le ze 
gels, luchtpos t , b lokken , geb ieden 
in p r i m a kwal i te i t . U i tgeb re ide 
prijslijst gra t i s . Comple tee r t n u u w 
(motief)verzameling. Nieuwt jes 
abo mogelijk O p d r a c h t e n a a n 
I .P S., Sas senhe ims t r aa t 61, Am-
sterdam-17. Tel. (020) 15 53 04. 

Neder land-spec ia l i s ten F o u t d r u k 
Zomer 1967 nr . 880 f 25 + 10 zonder 
waarde- inschr i f t Voor hoogs te 
b ieders is nog een aan ta l besch ik 
baar . Minimumpr i j s ƒ 325,—. Br i e 
ven o n d e r nr . PH-993 a a n Boom-
Ruygrok N.V , Haar l em. 

Verz. F rankr i jk , plm. Yver t fr. 2700 
voor ƒ 700,—. Enschede te l . 6 34 60. 

A a n g e b o d e n ' postfr is m e t p l a k k e r 
verzamel ing Rusland t /m 1944, Yv. 
frs. 565»,—, prijs ƒ 875,— e n v e r 
zamel ing Zwitser land, Yver t frs. 
8500,—, prijs ƒ 2750,— J. A. Fa -
landt , Tooroplaan 19, Maassluis . 
Tel. (01899) 43 47. 

Nieuwe uitgif ten D.D.R., R o e m e 
nie, Tsjechoslowakije en Rus land . 
Nominaa l + 0,25 por to . Inl . H. 
Wakkee , Capelweg 23, Renesse . 

Venezue l a -Co lumbia . A b o n n e m e n t 
voor n ieuwe u i tgaven Ook ges tem
peld Tevens b e w e r k i n g m a n c o -
lijsten. E Zielke, Alb. Schwei tze r -
s t r aa t 1, K r o m m e n i e (NH). Tel. 
(02980) 8 34 69. 

Te koop aangeboden : ve rzamel ing 
Ru imtevaa r t , vanaf beg in (1959) to t 
1968. Geofysisch j a a r 1957-1959 Ver
der enige zegels op gebied van 
a tomen , Poolonderzoek en m e t e -
rologie. In 4 K a b e - a l b u m s - post
fris m e t Hawids t rook jes (dus geen 
p lakkers ) . Totaa l 1766 zegels e n 99 
vel let jes . Yver t 1968 frs. 5300,—. 
D. Keizer, de Ca rpen t i e r s t r a a t 79, 
Den Haag. Tel. (070) 83 42 98. 

Mancoboekje v a n Nede r l andse 
pun t s t empe l s , u i tgave v a n de post-
zegelhandel Har tog Okker , te b e 
stel len door overschr i jv ing van 
ƒ 3,90 op pos tg i ro reken ing 193156 
v a n Har tog Okker , H e r e n g r a c h t 
167, Amsterdam-1001 

Te koop : postzegel ve rzamel ing 
Ie r land , geb ru ik t en ongeb ru ik t . 
Veel special i te i ten. Alleen p a r t i c u 
l ieren . Vraagpri js ƒ 7500,— Br i even 
onder nr . PH-IOOO aan Boom-
Ruygrok N V, H a a r l e m 

Aangeboden- Dui ts land (met veel 
Bund , en Berlijn) Cat. w a a r d e 
Michel 1971 11.800 DM. Bijna alles 
in Hawid- s t roken . Vaste prijs 
ƒ 2.50O,—. Tel. (040) 53 26 33. 

Aangeboden . S i g a r e n b a n d e n : 15 
versch . m e t vors ten en s t aa t s 
hoofden, grote band , s igarenfa
b r iek Badel ƒ 2,50, L u c i f e r s m e r k e n : 
100 versch . België in comple te se
ries (For t -Camp vlaggen) ƒ 5,—. 
20 versch . p a k m e r k e n Were ld 
ƒ 0,50. Postzegels : 100 versch . Ne 
de r l and in mooie samens te l l ing 
ƒ 3,—; 20O Idem ƒ 5,—. 200 ve r sch . 
Nede r l and en Ko lomen (geen In 
donesia) ƒ 5,— 200 versch . Were ld 
m mooie samens te l l ing ƒ 3,50. 
F ranco na on tvangs t van h e t be 
d r a g op postgiro 130203 t .n.v. B. 
Wouds t ra , A m s t e l k a d e 116-1, A m -
s t e rdam-Z . 

FDC's , p r a c h t verz . Ned. vanaf E2. 
S u r i n a m e vanaf El , incl . L P 1 en 
2. Ant i l len en N. Guinea vanaf E l 
Ook in gedeel ten t e ru i l en voor 
punt - , k le in rond e.a. afst. op zegel 
en/of brief. L. Schur ing , Laan v a n 
Kerscho ten 95, Ape ldoorn . Telef. 
(05750) 1 35 23. 

F r a n k r i j k in twee s tockboeken . I n 
h o u d ; 1960 t /m 1968 postfr is , p r a k 
t isch compl 4 m a a l of m e e r aan 
wezig, ook schi lderi jen, a l smede 
Yv. n r . 91, Yv. cat . 3680,—. Div. 
be t e r e gebr . zegels, Yv. cat . 945,—. 
Prijs ƒ 1250,—. Tevens aangeboden 
Rondzendboekjes Ned. en O.G. en 
Europa J . Jor issen, Tob Asser laan 
202, Ti lburg. Tel. (04250) 7 50 27 

Aanbied ing in s e p t e m b e r n u m m e r 
nog s teeds geldig. Alleen schr i f te 
lijke aanv ragen k u n n e n b e h a n d e l d 
w o r d e n Nikkeis , Den Haag. 

20O Ned., uitsl . grootf. k ind. , we l -
dad. , e d ; lO"/« hoge w a a r d e n ; 
a ƒ 10,—. P. Nieuwel ink , Veenbes 
s t r aa t 768, Soest. Giro 438590. 

POSTZEGELHANDEL 

"IJMOND" 
Snelhusstraat 53 

IJMUIDEN 
Telefoon (02550) 1 50 53 

Leverancier van nieuwtjes 
op ieder gebied aan de 

handel en aan particulieren 
Vraagt eens onze 

prijslijst en 
leveringscondities. 

Ook voor stadsposten 

U.S.A. Uit mijn v o o r r a a d dou
b le t t en a a n g e b o d e n : Groot for
maat - , He rdenk ings - , Luch tnos t -
zegels e tc . L ich tges tempeld . 50 
s tuks , a l len versch i l l end f3,45; 100 
versch i l l ende f 7,50. F r a n c o per 
post. R. L. Schi lpzand, I r ene laan 
19, De K a a g (Dorp) Giro 178135. 

Uitgebloeide collecties groot rond- , 
n u m m e r - en ha l t e s tempe ls . Ook 
afzonderl i jk P . B. Vers teeg, Mar
k e n s t r a a t 4 B, Rot te rdam-21. Tel. 
(010) 27 14 92. 

Billijk gep rüsde z ichtzendingen. 
NOR gebr . als ongebr . , USA, Zwit 
se r land , België , F rankr i jk , Dui t s 
l and vóór als na 1945, Scandinav ië , 
incl . I J s l and en F in land . Vraagt 
p roefzending . Z ich tzend ingen N. 
Overdu in , Boss t r aa t 5, Soest. Tel. 
(02155) 48 41. 

Bui ten l . m u n t e n , alles door e lkaar . 
Vi k g s lechts ƒ 17,50 f ranco thuis . 
F io ran i . Bo r s senbu r g 9, Amste l 
veen . Giro 240655. 

P a r t i c u l i e r v e r k o o p t p e r zegel/ 
ser ie zijn ve rzamel ing F.D.C. Ned., 
O.R., Dui t s l and en F in land . D . H e n 
derson , EUekoms t raa t 59, Den 
Haag. Tel. (070) 32 00 13. 

G E V R A A G D 

De R a n d s t a d koop t al les, zie onze 
j u n i - a d v . (N.B. bij 2°: 729 = 792). 
De Rands t ad , Pos tbus 73, Leiden. 

Oude ans i c l i t kaa r t en Ned. v. 1940. 
J . V. d. Berge , Nieuws t r . 66, Apel 
doorn . Tel. 1 62 81 of 3 10 43. 

Zoek p recance l s A m e r i k a in rui l 
voo r a n d e r e , e.v. ook rui len tegen 
zegels a n d e r e gebieden, liefst en 
kele v o o r k e u r l anden opgeven. 
Zoek ook zegels Aus t ra l i ë . L. H 
Smee t s , Ve ldovens t r aa t 5, Maas
b r a c h t (L.). 

G e v r a a g d : Bunde l s en k i lowaar 
N e d e r l a n d . Voor p n m a kwal i te i t , 
goede prijs v. L imb. S t i rumlaan 
89, D o e t i n c h e m . Tel (08340) 34 00. 

G e v r a a g d : zegels, b r ieven , k a a r t e n 
e d. m e t s t empe l Bodegraven of 
p u n t s t e m p e l 154. Aanbied ingen 
a a n : T. E. de Jong , Gravens te in 37, 
Bodeg raven . 

Alle soor ten bunde l s , massawaar , 
k i logoed door A. v. d. Heijden, 
Henge lo laan 1196, Den Haag . Tel. 
67 08 75. 

C o n c e n t r a t i e k a m p p o s t gevraagd , 
zowel b r i e v e n als enve loppen van 
en n a a r c o n c e n t r a t i e k a m p e n . Om
schr i jv ing en prijs aan E n k Van-
derpol l , Pos tbus 10 te Veldhoven. 

Bod g e v r a a g d op : Westzone Duits
l and 1945-1968 ongebr . fr. 8000. Geen 
h a n d e l a r e n . P . Smoute r , P r . Be rn -
h a r d l a a n 110, H a a r l e m 

FDC's N e d e r l a n d El-30 Sur . El-10. 
J . L a m a n Tr ip , W. Beuke l s s t r aa t 
17, A m s t e r d a m , tel. (020) 94 60 09. 

Te r o v e r n a m e gev raagd : oude re 
luch tpos tb r i evcn Neder l and en 
OG. to t 1950. H. Verkui l , J a n 
S teyns t r . 3, Zaandi jk . Tel . (02980) 
8 24 88. 

Ie p l aa t - d ruk fou t en v a n N.O.G. 
2e postzegels op postzegel (gehele 
were ld) . J . Ro tmans , O ldegaa rde 
352, Rotterdam-3023. 

DIVERSEN 

Verzamel t u V N . en/of V.E.7? 
Ja? W o r d t dan l id v a n de gespec 
Veren ig ing op di t gebied. Sec re ta 
r i aa t : C. Spoe lman , I r i s s t r aa t 18, 
R i d d e r k e r k . Tel. (01804) 47 55 

BUITENLAND 

K a r t o n n e n doos m e t c i rca 10.000 
ona fgeweek te zegels v a n overzee , 
onui tgezocht , r e m b o u r s , D.M. 20,—. 
H. Schmid t , D 4816 Sennes tad t , 
T a n n e n w e g 19a. Dui tse B o n d s r e p u 
bl iek. 

Hongar i je en Roemenië , n a a r m a n -
colijst ƒ 0,30 ä ƒ 0,40 pe r Yver t frs . 
L. V. Halasz, 1010 Wien, K o h l m a r k t 
4/8A. Pos tg i ro 114199. 

110 p rach t ige postzegels v a n Zwi t 
se r land , al le ve r sch i l l end en ge 
s t empe ld , h e t bes te w a t er t h a n s 
te k r i jgen is, v a n 1900 to t 1970 (Pro 
J u v e n t u t e , P r o Pa t r i a , ge legen-
he ids- , p r o p a g a n d a - en f r a n k e e r -
zegels. I n t e rna t i ona l e B u r e a u s , 
Veren . Nat ies , t ê tes -bêches , h o 
ge re w a a r d e n in f ranken.) Tegen 
vooru i tbe ta l ing van ƒ 10,— in 
b a n k p a p i e r f ranco m e t f i la tel is-
t ische f r a n k e n n g . (Recht to t t e 
ruggave in 3 dagen en t e r u g b e t a 
l ing v a n de prijs.) F. G. H u b e r , 
F i ch t ens t r . 44, CH-9240 UZWIL. 

J a p a n postzegels , 150 ve r sch . ƒ 5,—. 
50 Herdenk ingszege l s ƒ 5,—. 100 
Herd , ƒ 10,— Prijslijst g ra t i s . Yn. 
K a n a g a w a , 664 I t ami , Box 36, J a 
p a n (APHV). 

Bonds repub l lk . 100 ve r sch i l l ende 
al leen zonder postzegels m e t b i j 
s lagpostzegels t egen ƒ 7,50 in brief. 
E l m a r Pud lo , 512 Herzogen ra th , 
A a c h e n e r Str . 35, Wes t -Dui t s land . 

Oostenr i jk , e ch t ge lopen FDC op 
s ie renve lop , als a a n g e t e k e n d e br ief 
geadressee rd . Oostenri jk n i e u w -
t j e s a b o n n n e m e n t b e t r e k t u b e 
t r o u w b a a r e n guns t ig b i j : R ings-
m u t h , Pos t fach 154, A-1100 Wien. 

Oostenr i jk samens te l l ing , a l leen 
ve r sche idene goed gesor tee rde af
zonder l i jke u i tgaven en comple te 
ser ies Alle postfr isse n i e u w e u i t -
gaveni van de laa ts te j a r e n , n i e u w -
w a a r d e Oostenr i jks t shi l l ing t egen 
de e x t r a prijs vanaf ƒ 18,— p lus 
ƒ 1,50 ve rzendkos t en . R i n g s m u t h , 
Pos t fach 154, A-1100 Wien. 

Rui len . Zend Joegosl . / oude Eng . 
kol. R e t o u r : u w verz . object . P . 
Budde , 33 F e r m e P a r k Rd., L o n 
don N4 

* = ongestempeld Nrs. cat Yvert Alle aanbiedingen vrijblijvend 
HAÏTI, réfuge-blok 12 - Fr 400 ƒ 135,—. 
LIECHTENSTEIN, nr 1/3* ƒ44,—, 94/107* ƒ230,—, 161/166' 
ƒ30,—, 223* ƒ16,—, 224/226* ƒ11,25, 228/230* ƒ11,25, 232/ 
240* ƒ35,— 247/249* ƒ31,50 

Postzegelhandei J. C. Renzen 
BERGSELAAN 225b - ROTTERDAM 

CLUB VOOR BRITSE LOKAAL-UITGAVEN 
„Europa", Rotary, Ruimtevaart, Churchill, Kennedy zijn slechts enkele van de onder
werpen die door deze speciale club geleverd worden, de enige in de wereld die 
inlichtingen geeft over toekomstige en vroegere uitgaven en die de nieuwtjes vr i j 
wel tegen de nominale waarde levert aan de verzamelaars van Britse lokaaluitgaven 
Vraagt inlichtingen S A E. s v p 

SEC. 36 RUBY ROAD, LONDON, E.17, ENGLAND 



Speciale aanbieding Scandinavië 
ongebruikt a 50 cent per Yvert-franc 1971 
Denemarken: 41/45, 47, 48/52, 55/67, 73/76, 78/83, 92/118, 130/135, U5/148A, 

149A/186. 190/192,197/213A, 227/490. Diverse zegels in fosfor 
voorradig (prijzen zie Michel). 
Journaux, Ltp., Blok en Taxe voorradig. 

Finland: 28/45, 59/61. 63/75, 77/78, 81/100, 102/167, 170/622. Ltp. 1/11. 
Milt. 1/7. Autobus 1/12. Carelie 1/28. Ingrie 8/14. 

Noorwegen: 101/123, 128/235V. 236/539. Diverse zegels in fosfor voorradig 
(zie Michel). Dienst 2/21, 33/53, 54/66. 

IJsland: 113/120, 123/143, 154/157, 171/175, 181/181A. 186/188, 208/237. 
243/378, Ltp. 1/2, 4/8, 15/26, 30/31. Dienst voorradig. 

Zweden: 60/65, 75/85, 87/95, 97/100. 102, 104. 106/147. 163A/174, 178/189. 
195/222. 224/227, 229/246, 248/282. 287/289. 289a. 290/616. 
vanaf 313a zijn haast alle paartjes aanv^ezig. Ltp. 1/6, 7a, 8/9+a. 
Dienst en Taxe aanwezig. 

Groenland: 1/27, 30, 33/52, 56, 58/60. 

Uw mancolijst naar: 

Postzegelhandel „Philadelphia" 
Kruisweg 43 — Haarlem Tel. (023) 32 01 38 

POSTZEGELS 
Bent u nog geen lid van ons 
NATIONAAL ZEGEL SPAAR PLAN ? 

Vraag dan direct vrijblijvend onze prijslijsten welke u per om
gaande worden toegezonden. U gelieve hiervoor ƒ 0,50 aan post
zegels in te sluiten. U kunt natuurlijk ook de nrs. welke niet op 
onze prijslijsten zijn vermeld aanvragen. 

TEL. (020) 73 92 16 STADIONWEG 103 AMSTERDAM-Z. 

BRANDKASTEN 
voor uw debiteurenadministratie, postzegels en alle onvervang
bare stukken. 
KAPTINO heeft meer dan 500 nieuwe en gebruikte brandkasten 
en inbouwkluizen voor u staan. Nieuwe brandveilige kasten 
ƒ268,80, ƒ420,— enz. Zware LIPS pantserbrandkasten met en 
zonder cijfercombinatie, tegen voordelige prijzen. U hebt bij ons 
ook de gelegenheid om uw te grote of te kleine brandkast in te 
ruilen. 

TEL- en SCHRIJFMACHINES 
keuze uit 3000 machines. Nieuwe VICTOR TELMACHINES met 
telstrook ƒ224,—. Nieuwe Amerikaanse elektr. telmachines met 
verm. en telstrook van ƒ425,— NU ƒ325,—. El. winkelkassa's 
met dagtotaal ƒ 929,—. Nieuwe schrijfmachines met 24, 32, 45, 
60 en 70 cm wagenbreedte, alle schriftsoorten van GIGANT tot 
micro. Nieuwe stalen schrijfbureaus uit voorraad, met 3, 5 of 6 
laden van ƒ 168,— af. 
Komt u ook eens kijken? Alle dagen geopend. U koopt bij ons 
prettig en 

BIJ KAPTINO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 32 69 66 - Ook reparatie 
Oen Haag, Laan van N.O. Indië 12, telefoon 83 94 46 

ZICHTZENDINGEN 
Nederland O.G. Postfris. 
De advertentie van september is nog geldig. 
C. S E V E N H U I J S E N ■ Provenierssingel 16 - Rotterdam Tel . (010) 285518. 

WEDERVERKOPERS OPGELET: 
•DUITSLAND 1000 ƒ19,50, 2000 f 7 2 , - ; 5000 m album, enornne waaide, nu 

ƒ 675, - . 
PIm 26 000 afgeweekte zegels, hele dozen met zegels, een winkelvoorraad 
ƒ 9 8 , - ; pIm. 13.000 f 5 4 , - , pIm. 6500 f32,-

•700 ROEMENIË waarde ruim 300 mark met series van 35 mark f22,50 
2000 INDONESIË met de allerduursten ƒ 4 9 , -

•1000 NED. & OVERZEE + Ind. f 5 5 , - (spotkoopje) enz enz 
* = alleen verschil lende zegels. 
W. ROODZANT - BOX 55 - OUD-BEUERLAND - GIRO 532678. s v p voor 
uitbetaling porto f 1,25 extra 

DENEMARKEN 
1945-69 compleet, Yvert 298-498, met 50 fluorzegels, *** post

fris ƒ 240,—, gestempeld ƒ 105,—. 
1945-69 compleet, Yvert 298-498, *** postfris ƒ175,—, ge

stempeld ƒ 75,—. 
1962-67 de 50 fluorzegels, *** postfris ƒ65,—, gestempeld 

ƒ32,50. 
Grote voorraad van Denemarken, zendt uw mancolijstjes van dit 
land. 
Ook leverbaar Facit 1971 ƒ 14,75 en Afa 1971 ƒ 7,75. 

Postzegelhandel .^Viking" 
BODDENSTRAAT 55 - ALMELO - TELEFOON (05490) 1 64 17 

SCHILDERIJEN en 

KERSTZEGEL 

ALBUM 

„EUROPA" 

Vraagt u eens om inlichtingen bij uw post
zegelhandelaar, of door 50 cent aan geldige 
postzegels te zenden aan: 
IMPORTEUR T. P. VERBURG 
Paul Krugerstraat 78 - Nijmegen - Telefoon 
(08800) 75844. 
Nu ook verkrijgbaar bij postzegelhandel: 
. . IRENE", Papestraat 12, Den Haag 
DE GRAAF DE GROOT, Hoogstraat 182a. 
Schiedam 
WEERS, Gravenstraat 26. Amsterdam. 

TOPNUMMERS V A N NEDERLAND 
Alles in superkwal., veel veilingstukken. l*Postfris met volte gom. De overige nrs. 
grotendeels met fraai boekstempeitje. 
Nrs. 6 f75 ,— ; 11 f55 .— ; 12 (type II) f90 ,— ; 29 f85,—; 45 f80 ,—; 48 f225,—; 101 
f450,— ; 104 f85 ,— ; 105 f55 ,— ; 130 f l I O , — ; 131 f 9 0 , — ; 136/8 f75.—; de nrs. 
229/31. 238/9. 240/3, 244/7, 248/51. 257/60, 261/4. 271 en 74 i 75%. 
Cat. N.V.P.H. 346/9* f130.— ; 402/3B f55 .— ; 518/37* f260,— ; 592/5* lp 12/13* 
f225,— ; id. 110° Velletje kind '65 f 6 , — . 
Bij totaal afname 5% extra korting. 
F. L. V . d . H A M M E N Burg. van Haarenlaan 1165, Schiedam. 

AANGEBODEN 
een post VATICAAN compl series van de laren '66, '67 en '68 in postfrisse vellen, ca. 
500.000 lira nominaal, a f 0,50 p/%lira. BRAZILIË: 300 sts no. 397 in pfrs. veldelen, 
YFrs. 16.500.—. afO.IO per Yfrs. URUGUAY: LP 89/96. 50 series a Yfr.400,—in pfrs. 
veldelen ä f 1 ,—, 12 per Yfr. Ook in gedeelten. Totale post, prijs n.o.t.k. 
Br. onder no. P H . 982 van dit blad. 

GROTE RUILDAG 
zaterdag 14 november 
„BELLEVUE", Assen. 
Open van 10-18 uur. 
Toegang vrij. 

NAAST ONZE AANBIEDIN 
1 BRIEFKAART EN U ONTVANGT 2 
zichtzendboekjes postfris Nederland 
na 1940 -1- 1 boekje gebruikt vóór 
1940 vragen wij uw speciale aandacht 
voor de hiernaast genoemde adver
tentie. 
Veel mooi materiaal is hierin verwerkt. Vrsag eens een ZICHTZEN-
DING aan bij: 

POSTZEGELHANDEL 
„DE LOUPE" 

LIJSTERBESLAAN 18 - (P.O.B. 24) 
OOSTVOORNE - TELEFOON 34 09 

ß 

ZIE VERDER 
ONZE 
ADVERTENTIE 
OP PAG. 490 
SEPTEMBER 1970-
EDITIE VAN DIT 
MAANDBLAD 

Minimumuitname 
ƒ30,— 



Eyo HET GROTE 
NEDERLAND EN OVERZ. 

ALBUM 
GEB. DELEN 

• ä|i8^ 
Skandinavia 

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

[Syo -LANDEN ALBUMS 
Indonesia ƒ 1 0 , — 
België , 25,— 
Luxemburg 17,50 
Frankrijk , ,25 ,— 
Monaco 20,— 
Groot-Brittannië „ 15,— 
Ierland 12,50 
Spanje I (tot 1945) 20,— 
Spanje II (na 1945) 20,— 
Italië 25,— 
Vaticaan , 15,— 
Duitsland I (tot 1945) 20,— 
Duitsland II (na 1945) 25,— 
Oostenri jk „ 2 5 , — 
Zwitserland 22,50 
Denemarken ,,15^— 
Noorwegen 15,— 
IJsland 15,— 
Zweden 15,— 
Finland 15,— 
Skandinavie , , 50 ,— 
Europa (met Nato, enz.) 17,50 
Formaat 23 x 27'/2 cm: 
United Nations 10,— 
Rotary 10,— 
ALLE ALBUMS I N C L SUPPLEMENT 1969 
BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Eyo Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van „eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste I Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT: 341/2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen. 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschri f t : 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIÊ/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ 1 5 , — 

Extra losse mappen 
3-delig (voor 6 enveloppen) bestelnr. G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) ,, G 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, G 1 

Per stuk ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT: 2 8 x 2 4 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschri f t FIRST 
DAY COVERS. Prijs ƒ 1 0 , — 
Extra losse mappen. 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K 2 
1-dêlig (voor grote stukken) K I 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

DIRECT GELD 
voor verzamelingen, parti jen, bundelwaar 

POSTZEGEL HANDEL 
G. V. d. Eynde en Zoon 

Arubadreef 9 - Utrecht - Telefoon 2 72 30 

POSTERIS ALBUMS Ook verkrijgbaar bij uw 
handelaar ter plaatse 

POSTFRISSE V O O R D R U K A L B U M S . . N E D E R L A N D " 
Inhoud Aantal bladen 
Nederland 1852-1944 33 
Nederland 1945-1960 22 
Nederland vanaf 1961 22 
Nederland samenhangende zegels 4 
Nederland Amphilex vellen 3 
Ned. Ant. - Suriname 1965-1968 20 
Bijpassende ringband om de inhoud in te plaatsen. 

704 Luxe uitvoering in gewatteerd plastic, leverbaar in de volgende kleuren 
wijnrood, helderrood, donkerblauw, zv^rart en donkergroen 

704 PL Lichtbruin gewatteerd plastic ,,Luxe" 
807 Skai Bordeaux rood - 808 tabak -809 beschuit - 805 donkerblauw - 806 groen 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 704 en 704 PL 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 805, 806, 807, 808, 809 
Van de meeste Europa-landen SAFE albums voorradig Vraag onze gratis SAFE folder. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen Levering 
franco 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak - Rott€rdam-1 - Tel (010) 14 35 80 - Giro 661478 

Pri|S 
27,90 
19,40 
19,85 

3,70 
2,70 

19,15 

15,40 
19,80 
21,50 
7,90 
8,80 

Nr. 
8* 
15» 
9» 
40° 
39» 
«5/68» 
115* 
118/26« 
127/29» 
130/36* 
137/40* 
141/44* 
146/49* 
151/56* 
177* 
178 • 
179/82* 
179/82° 

AANBIEDING 

■ ♦♦ = postfns zonder 

10,50 
52,50 
17,50 
95,— 
17,50 
10,— 
17,50 
28,50 
4,95 

14,— 
19,50 
23,50 
19,50 
19,50 
16,50 
12,50 
14,— 
14,— 

plakker* = ongebruikt 

SURINAME 
Nr. 
183/86* 
187/89* 
187/89° 
190/93* 
247/48Vlp. 29/30 
285/94** 
295/96** 
312/15** 
317/20** 
321/22** 
326/29** 
340/44** 
349/53** 
361/70** 
Vip. 1/7* 
Vip. 33/34a** 
Vip. 35/46** 

met plakker ° = gebruikt 

■ AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
■ SURINAMELAAN 31 
H Let volgende 

— HILVERSUM — TEL. (02150) 14323 — GIRO 1700 
maand op onze s|Seciale aanbieding Ned. Indië 

8,50 
3,50 
3,50 
8,50 

10,— 
25,— 
7,50 

17,50 
6,75 
6,50 
4,50 

14,— 
7,50 

12,— 
9,50 
5,— 

11,50 

J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN N.V. 

';^ Gespecialiseerd in f i latelistische r is ico's; 
^ ' " particuliere verzamelingen, rondzendverkeer 

van verenigingen  tentoonstel l ingen 
E. DU PERRONLAAN 44  UITHOORN  TELEFOON (02975) 3422 

POSTZEGEL/MUNTENBOUTIQUE „ARIADNE" 
Rozenboomsteeg 10, Amsterdam, telefoon 23 36 94 (bij Spul/ 
Kalverstraat, met parkeerplaats) 
GROTE STOCK: FranknjkRuslandNederland Verzorging van 
uw manco's, nieuwtjes etc Albums, catalogussen, ook voor 
munten Ruime sortering munten 
BIJ ons zijn vele koopjes (kavels) verkri jgbaar. 
In onze boutique ook exclusieve geschenkenafdeling. 



PATENTO INSTEEKALBUMS 
Deze albums zijn ideaal voor 
de verzamelaar die hoge eisen stelt. 
Doordat de stroken bovenaan 
3 mm zijn omgevouwen blijven 
de zegels beter op hun plaats zitten. 
De kunstlederen band met 
goudopdruk is in vijf kleureri 
verkrijgbaar. 

Indien op de rug een * is ingedrukt 
geeft dit aan dat de insteekboeken 
met een middenscheiding zijn 
gemaakt. 

333 333 
8 bladen 22x16cm 
f 3,90 

555 
8 bladen 31 x23cm 
f 5,90 

555 666 
8 bladen 31x23 cm 
f 6,50 

777 
16 bladen 31 x 23 cm 
f 9,90 

Bij de postzegelhandel zijn er nog 20 andere Importa insteekalbums te verkrijgen. Op aanvraag zenden 
wij u gaarne onze prijscourant. 

IMPORTA N.V. POSTBUS 390 DELFT IMPORTA 


