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Eiyo 

iiii;i 
Skandinavlo 

E2/0 

HET GROTE \*^<^^êrd ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 

B ^ i ^ L I ^ B clichés. Gewicht 21/2 kg Prijs ƒ16,— 
fA».^^ Idem, alleen NEDERLAND ƒ10,50 

LANDEN ALBUMS 
Indonesia ƒ10,— 
België 25,— 
Luxemburg ,, 17,50 
Frankrijk 25,— 
Monaco „20,— 
Groot-Brittannlë „ 15,— 
Ierland 12,50 
Spanje I (tot 1945) 20,— 
Spanje II (na 1945) 20,— 
Italië 25,— 
Vaticaan ,,15,— 
Duitsland I (tot 1945) 20,— 
Duitsland II (na 1945) 25,— 
Oostenrijk ,25,— 
Zwitserland „22,50 
Denemarken 15<— 
Noorwegen 15,— 
IJsland 15,— 
Zweden 15,— 
Finland ,, 15,— 
Skandinavie ,,50,— 
Europa (met Nato, enz.) 17,50 
Formaat 23x2772 cm: 
United Nations „ 10,— 
Rotary 10,— 
ALLE ALBUMS INCL SUPPLEMENT 1969 
BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Eyo Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste! Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT; 341/2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen. 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift: 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIË/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor '6 enveloppen) bestelnr. G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) ,, G 2 
1-delig (voor grote stukken) „ G 1 

Per stuk ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT: 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschrift FIRST 
DAY COVERS. Prijs ƒ10,— 
Extra losse mappen: 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K 2 
1-dêlig (voor grote stukken) K I 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 

liggen voor U klaar. 
NEDERLAND POSTFRIS NA 1940, OF GEBRUIKT 
VOOR 1940. BELGIË, DUITSLAND,OUD DUITSE 
STATEN. ZOEKT U S K A N D I N A V i E OF M I S 
SCHIEN OOSTENRIJK ONGEBRUIKT VOOR '40? 

I U WEET IMMERS WIJ HEB^ 
IBEN ALLE EUROPESE LANDEN 

MINIMUM UITNAME FL30.- I V M PORTOKOSTEN. BIJ 
DE EERSTE ZENDING ONTVANGT U EEN ATTENTIE. 

UW AANVRAAG VOOR EEN ZICHTZENDING MET 
OPGAVE VAN HET GEWENSTE LAND ENZ., AAN 

POSTZEGELHANDEL 

*DE LOUPE'-OOSTVOORNE 
POSTBUS 24. L ID: N.V.RH. 

>Ä? 
FALZ 
LOS LINDNER 

ALBUMS J mfi 

Het maatpak voor Uw 
postzegelverzameling 
• Het a lbum v o o r P O S T F R I S verzamelen 
• Het mees t u i t g e b r e i d e u i tg i f tep rogramma 
• Per b lad l e v e r b a a r ( opbouwa lbum) 
• B I J geb ru i k g e g a r a n d e e r d p la t l iggend 

Banden leverbaar in p las t i c ska i en leder resp 

ƒ 1 5 — ƒ 19 25 en ƒ 30 — L e v e r b a a r m zes k leuren 

V o o r de M O T I E F V E R Z A M E L A A R onze O M N I A -

ms teekb ldden a ƒ 1,70 L e v e r b a a r m zwart en wi t 

Al onze a r t i ke len zi jn uit v o o r r a a d leverbaar 

Or iën tee r t u z ich eens bi j u w hande laar 

D e Lindner-Europacatalogus 1971 is verschenen. 
Bestel tijdig. 

J. A. Lemstra. Philatelie 
Alb Cuypstraat 36, Amsterdam Telefoon (020) 79 48 36 



'N VOORSPOEDIG 1971! 
U WILT DIT JAAR BIJZONDER VÉÉL GELD VERDIENEN' BEGIN DAN MET EEN POSTVERZEGELDE DOOS JAPANS KILOWAAR NA JAREN EINDELIJK WEER 1 
LEVERBAAR' THANS IN DOZEN VAN 400 GRAM (VROEGER 350 GR) VOOR DE OUDE PRIJS VAN SLECHTS f 27,50 EEN ENORM AANTAL ZEGELS, VEEL j 
NIEUWJAARSZEGELS, VEEL TOPWAARDEN' GRANDIOOS' 
O N U I T G E Z O C H T E NEDERLANDSE MISSIEZEGELS Hec mooiste van het mooiste' Ontelbare Gedenk- en Weldadigheidszegels zitter er in ' 
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 SLAGt 
WIJ wegen alles, per kilo, voor de hand weg uit de baten Prijs slechts f 13,95 -|- f 1,50 porto per droomkilo van ruim 6000 (zesduizend'") exemplaren 

Eveneens zoiuist 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 f32.50 / , KILO IDEM, Slechts 
WIJ ontvingen een partijtje Engelse Bankpost, bestaande uit allemaal Grootformaat 
Gedenkzegels, het mooiste van het mooiste' Vele Engelse schilderijzegels, enz enz 
Alles gaat weg voor de abnormaal lage prijs van slechts f 14,95 per 100 gram Als u nu 
direct bestelt bent u verzekerd van een uniek koopje 
/ , kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Veel landen, veel avon

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

avontuur 
'/4 kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( + 6250 zegels) 
% kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( + 12 500 zegels) 
1 kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels (-|- 25 000 zegels) 

f32,50 
f 16,90 

f32,50 

f 16,90 

f 12,50 

f24,50 
f21,50 
f42.50 
f82.50 

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

IDEM 1 KILO SLECHTS F 32,50 ERG MOOI ' 
y, kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n n jk sortiment met veel groot formaat 

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

zegels f 12.50 | 
y^ kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 12,50 
YJ kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed. beslist onuitge

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

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

met zeer vete vondsten' Gaan weg ä f 13,90 
1 KG U S A MtSSIEZEGELS, 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 f 3 0 , -

A T T E N T I E ! DE ALLERNIEUWSTE N O O R S E MISSIEPAKKETTEN. S T I K V O L MET G R O O T F O R 
M A A T GEDENKZEGELS, VELE EUROPAMOTIEFZEGELS, IETS GEWELDIGS! T O C H M A A R f 29,95 
PER KILOPAKKET EN f 15,50 PER % K I L O ( N O O R W E G E N SUPER). 
50 gram Westduitse Bankpost, allemaal Grootformaat-Gedenkzegels der Duitse Bundespost, geheel ongesorteerd, 
een pracht en ri jk sortiment voor slechts f 18,95, ook deze voorraad is zéér 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 f 1,50 porto Per y^ kilo (500 gram) slechts f 16.90 -|- f 1,50 porto 

Vele verzamelaars ontdekten dat 't geld nog op straat ligt, als men de straat maar weet! Ons Engels kilowaar x i t nl. stikvol met fosforzegels. waarvan som
mige f4,50 tot f 18,— per stuk genoteerd staan. (Zie betreffende rubriek sinds februari in dit blad). 
y, 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 shillingwaarden Alles door elkaar 
voor de hand weg afgeteld, vele schilde-
njenzegels 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 f 16,95 

500 ZELDZAME RUIMTEVAART (verschil
lend) f79,50 

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

f BIJ aankoop van elk f 25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete series! 
Ieder dte voor ƒ 50.— uit onze aanbiedingen bestelt, ontvangt Va ^>lo Amerikaanse Missiezegels ter waarde van f 12,50 C A D E A U I Dit pakket ontvangt u 
GEHEEL GRATIS. U bent dan verzekerd van vele dagen sorteergenot met veel mooie vondsten' ? 

D£ MNBIBDING VAN DE MAAND 100 verschillende 
Luxemburg, buitengewoon mooi' f 12,95 
200 verschillende Luxemburg, veel Europa
motief r35,— 
300 verschillende Luxemburg, met de zeld
zaamste ex f79 ,— 
Stapel van 23 FDC's I N D O N E S I Ë , de meest 
schaarse couverts'Cat v/aardef50,— slechts ƒ23,95 

1000 GROOT-DUITSLAND SPECIAAL 
Niet te vergelitken 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 wi) er maar meer van, 
ze vliegen de deur uit Zolang het nog 
kan, (met dat grote deel aan mooie 
grote zegels erbii) 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) f27,50 
1967 (131 zegels -I-5 blocks) f27,50 
1968 (133 zegels-(-4 blocks) f27,50 

1000 HONGARIJE, bijna allemaal grote ze-
gels met een kapitale waarde De hele 
handel kost slechts f 48,— 

1000 POLEN, bijna compleet' 'n pracht be
zit, enorme waarde, veel zeldzame ze
gels Toch maar slechts f 89,— 
Het koopje van het jaar' 

1000 RUSLAND, ook alweer allemaal com
plete series, waarbij vanzelfsprekend 
zeer veel duurdere Prijs f129,— 

800 BELGIË, 'n enkele collectie f 79,50 
1000 BELGIË in doos, minstens 500 verschil

lend, gaan weg voor f 39,95 
1000 BELGIË en KONGO, 'n koopje f 99,50 

100 BOHEMEN en MÄHREN, oude prijs f 9,95 
100 BRAZILIË, met Grootformaat f 5,75 
50 BRAZILIË, Grootformaat f 4,95 

100 BRAZILIË, Grootformaat, 'n pracht f 9,95 
300 BULGARIJE, veel Grootformaat f 12,95 
500 BULGARIJE, zeldzame zegels f 29,95 

1000 BULGARIJE in doos, minstens 500 ver
schillend, erg mooi f 42,50 

26 BURUNDI, pracht series' 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 uitplakken in boekjes, 
voor ruil en handel' 
Slechts f27,50 

1000 INDONESIË en NED INDIË 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 m 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 INDIË 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 -

f 14,75 

f 27,50 

CURACAO en SURINAME' Elke partij heeft minstens een catalogus
waarde van f125,— De winkelwaarde zou terecht f110,— moeten be
dragen, maar u betaalt slechts f45 ,— 

1100 NEDERLAND - NED INDIË - INDONESIË - NIEUW GUINEA - NED 
ANTILLEN - CURACAO en SURINAME iets geweldigs' Uw album is 
meteen gevuld, RUIM f 250,— catalogusvfaardc WINKELWAARDE 
f200,— BIJ ons slechts f99 ,— 

Postzegelhandel H, FIORANI HEEFT u EEN POSTZEGELMANIE? DAN MET SPOED NAAR FIORANU 
P O S T O R D E R A D R E S : ! J Mark,J W Frisostraat 48, ZOETERMEER Te l . . (01790) 52 33 

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 

W I J 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 Frisostraat 48, Tel (01790)52 33 



U BENT VERZAMELAAR 
DUS.. . VOLGENS 
UITSPRAAK VAN 
GOETHE... 

EEN GELUKKIG MENS 
Inderdaad, er zijn momenten, dat een verzamelaar zich volkomen 
tevreden kan voelen. Wel is het zaak die waardevolle ogenblik
ken zo veel mogelijk uit te buiten, want het zijn er meestal maar 
zo weinige. Kunt u zich, als oprecht verzamelaar, iets genoeg-
lijkers voorstellen, dan dat u zich, na een drukke werkdag, 
's avonds met uw albums en andere attributen omringt, om u, in 
de gezelligheid van de huiskamer, aan uw liefhebberij te geven? 
Des te prettiger wordt dit als u, bij het aanschaffen van uw 
zegels, naast uw eigen verzameling, nog een prachtige collectie 
heeft liggen waaruit u, al speurend en keurend en al wikkend en 
wegend, juist die exemplaren kunt kiezen, welke het mooist in de 
eigen verzameling passen. 
Het is geen filantroop, die u dit aantrekkelijks thuisbezorgt, maar 
doodgewoon een brievenbesteller. Hij brengt u een keurige 

ZICHTZENDING 
waarvan u de samenstelling zelf kunt bepalen, zover u tenminste 
één of meer van de hierna volgende landen verzamelt, t.w. 

NEDERLAND EN O.R. - BELGIË -
LUXEMBURG - FRANKRIJK -
DUITSLAND MET GEBIEDEN, VOOR-
EN NA-OORLOGSE - OOSTENRIJK -
ZWITSERLAND MET ZEER UITVOERIG 
DIENSTZEGELS - VATICAAN -
SCANDINAVIË, INCLUSIEF IJSLAND EN 
FINLAND - ENGELAND EN KOLONIËN 

Het is nu al veertig jaar dat wij dit soort zendingen verzorgen. 
Alle ervaring die wij opdeden vindt u daarin weerspiegeld. Waar 
nodig werden ze aan de moderne manier van verzamelen aan
gepast. Van de oude degelijkheid geven wij echter niets prijs. 
Maar wat voor nut heeft het u hier uiteen te zetten hoe mooi en 
hoe goed alles wel is? 
Liever doen wij een beroep op uw gezond verstand. Deze adver
tentie kost veel geld. Zouden wij u iets voorspiegelen wat niet 
waar is, dan zou dit weggegooid geld zijn. Dit moet u de zeker
heid geven, dat wij iets te bieden hebben en dat hebben wij, 
onverschillig of u pasbeginnend of alreeds zeer vergevorderd 
verzamelaar bent. 
U loopt geen enkel risico ! I I U behoeft niets te bestellen dat u 
vooruit moet betalen; u behoeft niets te tekenen. Het aanvragen 
van een proefzending houdt geen enkele koopdwang in. Kosten 
heeft u niet, want wij frankeren ook voor de terugzending. 
HET ENIGE WAT U BEHOEFT TE DOEN IS ONS TELEFONISCH 
OF SCHRIFTELIJK UW VOLLEDIGE VERZAMELGEBIED OP TE 
GEVEN 
Een telefoontje is te verkiezen boven een briefje, omdat even
tuele vragen dan direct beantwoord kunnen worden, maar een 
briefje is natuurlijk ook goed. 
Één conditie moeten wij stellen. Als de proefzending u bevalt en 
u regelmatig van de zendingen gebruik wilt maken, dan moet het 
te besteden bedrag wel minimaal ƒ 45,— per zending bedragen. 
Aan ons is het natuurlijk er voor te zorgen dat u dat bedrag ook 
inderdaad kunt besteden. Dit is een conditie die wij ongaarne 
stellen, maar de porto- en andere kosten zijn dusdanig hoog, dat 
wij daar niet onder uit komen. Maar als u onze werkwijze en de 
opzet van de boekjes gezien heeft, dan zult u ongetwijfeld begrip 
hebben voor de noodzakelijkheid. 

Natuurlijk kunt u zelf bepalen of u de 
zendingen 1 x per maand of 1 x per twee 
of drie maanden wilt ontvangen. 
Kortom . . . bezorgt u zich zelf een ge
noegen, belt u even op . . . (010) 22 44 21 
of schrijft u even aan: 

POSTZEGELHANDEL 
VAN DUYN & VERHAGE 
Hoyledesingel 38 - ROTTERDAM-3013 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

RAAD VAN BEHEER 
Secretaris: Mr. Ant. v. d. Flier, Tortellaan 69, 's-Gravenhage 

Penningmeester: H. P. van Lente, Curagaostraat 35, Amsterdam-W. 

HOOFDREDACTEUR A. BOERMA 
Bronsteeweg 86, Heemstede, telefoon (023) 28 4015 

Correspondentie over individuele abonnementen naar de 
ADMINISTRATEUR 

A. VAN LAER 
Da Costalaan 21, Amstelveen, telefoon (020) 41 29 56 

ABONNEMENTSPRIJS 
Voor leden van aangesloten verenigingen is het abonnementsgeld 

in de verenigingscontributie begrepen 
Voor niet-aangeslotenen 

(bij vooruitbetaling aan de penningmeester) 
franco per post per jaar f 16,— (binnenland), f20,— (buitenland) 

op girorekening 70 69 68 ten name van de Penningmeester van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie te Amsterdam 

Losse exemplaren, nummers van vorige jaargangen voor zover 
voorradig, bestellen bij de administrateur ƒ2,— franco per post 
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Nederlandsch Maandblad voor ?-■■ ,j No. 1 

mmm 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van FilatelistenVerenigingen 

PRIJSVRAAG BONDSEMBLEEM 
Op de volgende bladzijde treft 

u een mededeling aan over een 
prijsvraag voor een Bondsembleenn, 
dat het vignet van de Federation 
Internationale de Philatelie zal moe
ten vervangen. Deze prijsvraag is 
uitsluitend bestemd voor leden van 
bij de Bond aangesloten vereni
gingen. Wie wel belangstelling 
heeft, maar zelf de ontwerpkunst 
niet machtig is, doet er goed aan 
de verzamelaars onder het gilde 
der ontwerpers over te halen lid 
te worden van een filatelistenver
eniging en mee te dingen naar een 
van de drie prijzen. 

BIJZONDERE ENVELOPPEN EN 
DE „EXTRA" PRIJS 

In het afgelopen jaar — en ook 
al in 1971 — Is een aantal bijzon
dere enveloppen uitgegeven naar 
aanleiding van filatelistische ge
beurtenissen, waarbij de prijs die 
de organiserende verenigingen 
daarvoor vroegen — al dan niet 
door bijzondere frankering — der
mate hoog was dat wij ons afge
vraagd hebben waar de filatelie op
hield en waar het gewin begon. 

Voor de frankering met normaal 
niet aan de filatelieloketten ver
krijgbare ,,dienst"zegels en een 
bijzondere stempel lijkt ons een 
meerprijs van meer dan ƒ 1,50 
(waarbij wij de prijs van de enve
lop op 50 cent stellen) niet verant
woord. 

Ook de extra waardering van 
enveloppen die door een oude 
postkoets vervoerd worden kan 
ons niet bekoren. Enige postale of 
filatelistische reden is daarvoor 
niet te vinden. Het is natuurlijk wel 
leuk om een postkoets door de 
Utrechtse dreven te zien rijden 

maar dan alleen als reclame voor 
een tentoonstelling. En niet om dit 
niet-postale vervoer extra te belas
ten door het opplakken van een 
vignet dat geen enkele filatelisti
sche waarde heeft. 

Ook het uit een sportvliegtuig 
werpen van post heeft geen enkele 
filatelistische waarde. Bij ongunstig 
weer kan het vliegtuig de post een
voudig niet afgooien en de over
komst van het punt van opstijgen 
kan in ieder geval vaak vlugger 
bereikt worden door meer ortho
doxe manieren van vervoer. Bij
voorbeeld door een snelle auto, 
maar daarover beschikken thans 
zoveel filatelisten dat daaraan 
niets meer te beleven valt. 

Het tegenwoordige tentoonstel
lingswezen behoeft niet meer af
hankelijk te zijn van dergelijke 
,,stuntjes"; er is sinds de ,,Amphi-
lex" een Stichting Filatelie die voor 
plaatselijke, regionale en nationale 
tentoonstellingen een vrij ruim bud
get heeft om een mogelijk tekort 
op te vangen. Zonder dat men zijn 
toevlucht meent te moeten nemen 
tot afilatelistische middelen, die 
geen enkel filatelistisch doel die
nen, om tot een sluitend geheel 
te komen van welke tentoonstelling 
in Bondsverband dan ook. 

DE STIPTE PTT-BESTELLERS 
Tegen het einde van 1970 zijn 

verscheidene gebruikers van het 
PTT-monopolie op het gebied van 
de post onaangenaam getroffen 
door lang uitblijven van brieven en 
wat langer uitblijven van drukwer
ken en tijdschriften. Ook het 
Maandblad is hiervan hier en daar 
het slachtoffer geworden. 

Het Maandblad is — gelukkig — 
vrij van politieke invloeden, zodat 

wij over de stiptheidsactie van een 
aantal PTT-bestellers slechts kun
nen schrijven wanneer het ons als 
lezers raakt. En het is nu eenmaal 
niet prettig als het Maandblad, dat 
dank zij de inspanningen van 
hoofdredacteur, rubriekredacteuren 
en niet te vergeten de schrij.vers 
van belangrijke artikelen — en 
onze drukker — tijdig bij PTT 
wordt aangebracht ter verzending 
naar onze 39.000 lezers, bij velen 
van hen niet voor de Kerstdagen in 
huis komt. 

De stiptheidsactie — aanvanke
lijk met matig succes, doch onder 
druk van de vakbonden verder ge
perfectioneerd — heeft PTT niet 
populair gemaakt. Maar het Staats
bedrijf kan hiervoor niet aanspra
kelijk gesteld worden. Men heeft 
het onmogelijke gedaan om het 
mogelijke te bereiken. 

De heren bestellers dienen ech
ter wel te bedenken dat hun on
populaire actie hun grootste con
current wèl erg in de kaart speelt: 
de Stadspostdienst. Sommige van 
deze diensten kunnen de door PTT 
vertraagde stukken wèl vlot ver
werken. En zodoende een toestand 
scheppen welke in de dertiger ja
ren tot ,,wilde" autobusdiensten 
heeft geleid, die de Spoorwegen 
aan de rand van de afgrond brach
ten door de ,,vette" hapjes uit het 
vervoerspatroon te pikken en het 
minder vet wordende vervoer aan 
het overheidslichaam overlieten. 
Met alle schadelijke gevolgen van 
dien. 
Wij hopen, dat in onderling overleg 
de ,,stiptheidsacties" niet meer ge
voerd zullen worden gedurende die 
perioden, dat men elkaar ,,Vrede 
op aarde" en een ,,Heil, zegen en 
voorspoed" In het nieuwe jaar via 
de post wenst te zenden. 
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Prijsvraag voor een bondsembleem 
Bij het bestuur van de Nederlandse Bond van Filatelis

ten-Verenigingen is de wens naar voren gekomen over een 
meer „eigen" vignet te kunnen beschikken als herkennings
teken op postpapier, couverten en publikaties dan het tot 
op heden gebruikte embleem van de „Federation Interna
tionale de Philatelie" (FIP). 

Teneinde een ontwerp daarvoor te verwerven was het 
voor het bestuur mogelijk drie wegen in te slaan en wel: 
a) het verlenen van een opdracht aan een graficus van 

naam; 
b) het uitschrijven van een open prijsvraag; 
c) het uitschrijven van een gesloten prijsvraag onder de 

leden van de bij de Bond aangesloten verenigingen. 
De voorkeur van het bestuur is uitgegaan naar de laatste 

oplossing, omdat het de voorkeur gaf aan het peilen van 
de mogelijkheden die de leden van de aangesloten vereni
gingen op dit gebied te bieden hebben. 
PRIJSVRAAG 

Het bestuur van de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen nodigt de leden van de bij de Bond aange
sloten verenigingen uit deel te nemen aan de prijsvraag 
voor het ontwerpen van een bondsvignet. 

Het bestuur stelt daartoe de volgende prijzen ter be
schikking: 
Eerste prijs ƒ 500,—, 
Tweede prijs ƒ 300,—, 
Derde prijs ƒ 150,—. 

Bovendien zal voor auteursrechten ƒ 500,— worden toe
gekend aan de winnaar van de eerste prijs, indien tot uit
voering van zijn ontwerp zal worden overgegaan. 
PROGRAMMA VAN EISEN 

Het ontwerp moet voldoen aan de navolgende eisen: 
1) Het vignet moet de bondsgedachte vertolken; het dient 

het overkoepelend werk op filatelistisch en organisa
torisch gebied van de Bond tot uitdrukking te brengen 
naast de stimulerende werking, die de Bond in de 
Nederlandse filatelie nastreeft. 
Aan een spel met initialen, hetwelk grafisch wellicht 

tot een esthetisch resultaat zou kunnen leiden, wordt 
niet in de eerste plaats gedacht. 

2) Het vignet moet in één kleur worden ontworpen; in
dien eventueel de wens naar voren mocht komen het 
aanvaarde vignet in meer dan één kleur uit te voe
ren, dan zal een nader overleg met de ontwerper wor
den gepleegd. 

3) Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met 
het verkleinen tot een zodanige afmeting, dat het 
vignet kan worden gereproduceerd tussen twee denk
beeldige evenwijdige lijnen met een afstand van 1 cm 

4) Datum van inzending: 
De ontwerpen moeten vóór 1 mei 1971 bij de secretaris 
van het Bondsbestuur, de heer C. G. van Veencndaal, 
Assumburg 70 te Amsterdam-1011, worden ingezonden 

EXPOSITIE 
Het ligt in de bedoeling van het bestuur van de Bond 

de ingezonden ontwerpen te exposeren gedurende de 
Bondsdagen en de nationale postzegeltentoonstelling R '71 te 
Rotterdam, van 10—13 juni 1971. 
JURY 

Het bestuur van de Bond heeft zich voor de beoordeling 
van de ontwerpen verzekerd van de medewerking van de 
heren drs. H. J. A. M. van Haaren, hoofd Dienst estheti
sche vormgeving van PTT, R. D. E. Cxenaar, adviseur 
Dienst esthetische vormgeving van PTT en J. Dibbets, 
kunstschilder, terwijl uit de filatelistische wereld de heren 
P. O. M. van Hasselt architect BNA en Ir. A. van der Hey-
den, b.i. op verzoek van het bestuur zich bereid hebben 
verklaard in de jury zitting te nemen. 

Op vrijdag 4 december is de jury door de bondsvoorzitter 
geïnstalleerd. 
SLOTBEPALING 

Mocht onverhoopt de jury van mening zijn dat geen in
zending in aanmerking komt voor een bekroning met de 
eerste prijs, dan zal deze niet worden uitgereikt Een an
dere weg zal dan bewandeld moeten worden om tot een 
meer bevredigend ontwerp te geraken. 

BOND EN MAANDBLAD IN TELEVISIEPROGRAMMA 

Dit beeld van de heren C. G. van Veonendaal (links) 
secretaris, en H. P. van Lente, penningmeester en beheerder 
van het informatiebureau van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen werd zaterdagavond 19 december 
genomen tijdens een uitzending van vijf minuten over de 
aanbiedingen van Fortuna Mail in de VARA-rubriek Ko
ning Klant (19.30-20.00 uur). 

Beide heren werden verzocht hunoordeel te geven over een 
boekje met zegels en een aantal gratis exemplaren van dit 
bedrijf. Hun oordeel was eensluidend: waardeloos. De ge
schenkzegels zijn deels eenvoudige zegels en deels zegels die 
zijn uitgegeven door landen die nauwelijks bestaansrecht 
hebben en waarvan de Federation Internationale de Phila
telie het tonen op postzegeltentoonstellingen heeft ver
boden. In het boekje was het merendeel van de zegels af
komstig van dergelijke landen, voornamelijk sjeikdommen 
die de naam van de streek waar zij liggen nog altijd eer 
aandoen: de Piratenkust. 

De uitzending had ook een positieve kant omdat de heer 
Van Lente de gelegenheid kreeg te wijzen op het bestaan 
van filatelistenverenigingen en op het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. Zowel het adres van het bondsecreta
riaat als het Maandblad werd op zijn voordeligst getoond. 
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De ßntse packetboot „Princess Royal" voor Hellevoetsluis Aan de 
voortop de Bntse postvIag Aquarel door I A van Es. J 794 

(Cr l lect ie Postmuseum, den Haag) 

Enkele aspecten van het post-
verkeer met Groot-Brittannië. 
(bewerkmg van wmnende lezing in Bekertoernooi Zwolle 

1970) 
. D. W. DE HAAN 

Uit de tijd der Hollandse graven is officiële correspon
dentie met het Engelse Gouvernement bekend. Deze corres
pondentie ging per koerier. Een zekere Merlijn wordt als 
zodanig vermeld. Met de Londense Hanze, een tegenhanger 
van de Duitse Hanze, waren enkele Hollandse steden ver
bonden. Handelscorrespondentie werd met de koopwaren 
meegegeven. Van een geregelde postdienst was geen sprake. 

Geoffrey Chaucer laat in de Canterbury Tales, geschre
ven omstreeks 1350, een koopman zeggen: 

"Wold the see were kepi for anything 
Betwix Middlehurgh and Orewell." 

Of vrij vertaald: ,,De koopman interesseerde zich (tijdens 
de Rozenoorlogen) slechts voor een veilige vaart tussen Mid
delburg en Orewell." 

Wanneer men weet dat Orewell de oude naam van Har
wich is, voelt men de voorboden van de later zo belangrijke 
postverbinding. 

Het begin van een geregelde postdienst is te stellen op 
1551. Taxis verlengde in dat jaar de postrit tot Oostende en 
Nieuwpoort Een contract met Engeland werd gesloten voor 
een wekelijkse dienst tussen Dover en Oostende. Van Oos
tende uit werd post vervoerd naar Antwerpen. Van hieruit 
kon de post met koopmans- en stadsboden naar de noorde
lijke Nederlanden vervoerd worden. De meeste brieven gin
gen met particulier vervoer. 

In Engeland was de buitenlandse post in die tijd in han
den van de Merchant Strangers (buitenlandse kooplieden 
residerend in Londen) en van de Merchant Adventurers 
(Engelse kooplieden handelend met het continent). 

Van 1568 tot 1603 was Postmaster van de Merchant 
Strangers: Raphael van den Putte, een goede Nederlandse 
naam. „VOOR SECRETE BESOGNES" 

Tijdens de tachtigjarige oorlog was de postdienst wisse
lend. Was Engeland niet in oorlog met Spanje dan wilde 
men geen moeilijkheden met de Taxische postdienst die 
Engeland nodig had voor een snelle postverbinding met 
Oostenrijk en Italië. Men verzond dan wel over Calais. Veel 
post ging per koerier, om de effectieve spionagedienst, die 
Taxis ook was, te ontgaan. 

IR 1594 werd bekend dat Taxis in Antwerpen een zekere 
Veistegan had aangesteld om de Engelse brieven te censu
reren. Ook Holland had zijn ambtenaar ,,voor secrete besog
nes". 

In 1625 annonceerde Henry Billingsby van de Merchant 
Adventurers dat hij elke zaterdag brieven aannam voor 
Vlissingen en Holland. De brieven werden te samen met 
koopmansgoederen verzonden op Delft. 

In 1626 publiceerde De Quester, die in 1603 Van den Put
te was opgevolgd als Postmaster van de Merchant Strangers 
zijn posttarieven: 

van en naar Den Haag: 30 Shilling 
per speciale koerier 7 £ 

Het excessief hoge tarief van 30 shilling zal eerder be
doeld zijn voor een pakket dan voor een enkele brief. 

In 1613 wordt nog een niet officiële postdienst gemeld 
van Rotterdam uit op Margate door een Samuel Willemsz. 

Sedert 1633 werden de brieven van en naar Engeland 
weer verzonden over Antwerpen en Cstende. Ook na het 
eindigen van de Tachtigjarige oorlog komt een directe ver
binding van de noordelijke Nederlanden met Engeland 
moeizaam op gang. Tijdens de burgeroorlog in Engeland 
(omstreeks 1650) stopte de officiële postverbinding geheel. 
Franse en Vlaamse schepen vervoerden de brieven. 

In 1657, tijdens Cromwell, werd een officiële Packetdienst 
op Hamburg ingesteld die ook brieven voor Holland ver
voerde tegen extra kosten. Het tarief was: 

enkele brief 8 d 
dubbele briej 16 d 
per ounce 24 d 

De Engelse post werkte bij haar tarief niet met gewich
ten maar met „sheets" of velletjes. Een sheet woog onge
veer een kwart ounce of ruim zeven gram. Een postbeambte 
bekeek elke brief voor een kaars of er ingesloten brieven 
waren. 

Kooplieden - mochten brieven meegeven met particuliere 
schepen van Engelse nationaliteit. Het tarief was dan 6 d. 
per vel. 

In 1660, bij de Restauratie van Karel II, kwam de Engel
se postdienst onder eenhoofdige leiding. De dienst werd 
verpacht. De eerste pachter was Colonel Henry Bishop. 
Deze voerde het oudst bekende dagtekeningstempel in, het 
zogenoemde Bishop Mark. 

Voorbeelden van Bishop Marks, die voorkomen op brieven van 
1661 tot omstreeks (850 

Van Nederland uit was het inmiddels Hendrik van der 
Heyde (vroeger in dienst van Taxis) gelukt een geregelde 
dienst op Engeland te organiseren. Deze dienst startte op 29 
juli 1660 met een postboot van Sluis op Harwich. Later 
werd het Nederlandse beginpunt verlegd naar Hellevoet
sluis of den Briel. Het vervoer Amsterdam-Londen werd 
hierdoor verkort van zeven tot vier dagen wanneer de wind 
gunstig was. 
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De tweede brief is van 1687 van Leeds naar Rotterdam 
Prepaid tot Londen met 1 shilling: dat is het tarief voor een 
vierdubbele brief. In Rotterdam moest nog 18 stuiver be
taald worden. Hier werd de brief blijkbaar als een dubbele 
brief beschouwd. Uit andere brieven blijkt dat in Rotter
dam voor een vierdubbele brief 32 stuiver werd berekend 

Daar de pariteit van het £ destijds tien gulden was, is to
taal op deze brief 28 stuiver port betaald, in koopwaarde 
overeenkomend met ongeveer dertig gulden in de tegen
woordige tijd. Dat brievenschrijven in die tijd duur was 
blijkt ook uit de inhoud van een brief uit 1750 van een jon
ge Schot, die in Amsterdam studeerde, aan zijn vader. Uit 
het onkostenstaatje over tien maanden blijkt dat hij 8 gul
den en 8 stuiver voor brieven uit Schotland betaalde. 

,,de postiljon reid met de memorie naar de steden en toont zijr 
zijnen aan 't postjagt" 
(Randvoorstelling uit de postkaart van Jacob Quack: De Mond van de Maas. 

Gegraveerd door Joost van Geel. 1665^ 

Het porto was acht stuivers voor een enkele brief. Elke 
stad in Nederland was echter vrij in het porto dat zij van 
de ontvangers van een brief eiste. Deze dienst ging te niet, 
onder andere door een slecht financieel beheer van Van dei 
Heyde. 

Na veel geharrewar, waarvan ik u de details zal be
sparen, volgde een nieuw contract, ditmaal met Amsterdam 
als contractant. De eerste mail ging op 13 juni 1668. Daai 
volgens de Engelse postwet brieven uit Engeland alleen met 
Engelse schepen mochten worden vervoerd, werden de be
ter voor hun taak berekende Nederlandse schepen met hun 
bemanningen genationaliseerd. Deze zogeheten packetboten 
werden ook gebruikt voor goederen en personenvervoer 
Soms vervoerden zij vijftig passagiers en slechts honderd 
brieven. Dat zij ook andere taken hadden blijkt uit het feit 
dat de kapitein van de oudste met name genoemde packet
boot, de Vine, een beloning kreeg voor het kapen van een 
vijandelijk schip in 1693. 

Ondanks het in Engeland bestaande postmonopolie werd 
veel post met particulier vervoer verzonden. Zo is het be
kend dat Johan de Witt brieven verstuurde met de Scheve 
ningse veerschipper. 

éL^ / r/a n .^^^&^^',y^^^:cy^''>6^c^^ „t^^^J^o /O '/é)« . 
^. y^yi /..^^^l/cu'y^a^^c,..  . . .  < . Ö'//4J, 

''S^ 'S7^/"^'^<^A^'=^^^ ^o ^̂ iC&öTÄ/ é2 ^/Oit 

y;N icUZcc^'r'^^^ (C^S S Z^O'/S)//^ 

<i/n^,y. ?>^ 'Q/Ö /,a^'c^Xt:o a/^n'tz^' «'^'io^'^^ ■..■... J'S " : 

y ' /J/ii,/'';.^a^<<^^^.,!v>»><*'"icjyffC' 800/' 1,' 

Brief 1 Brief 2 

De eerste brief is uit 1681, van Stirling in Schotland uit 
verzonden over Londen naar Rotterdam. Prepaid tot Lon
den met 5 d, volgens het toen geldende Mileagetarief, 
samengesteld uit 2 d. van Sterling tot Berwich aan de 
Schotse grens en 3 d. BerwichLonden (afstand boven de 
tachtig mijl). De ontvanger in Rotterdam moest nog 11 stui
ver betalen voor deze brief van één vel, namelijk acht stui
ver packettarief, twee stuiver voor de Rotterdamse post

■ dienst en een stuiver bestelloon. 

Onkostenverantwoording van een Schotse student aan zijn vader 
waarvan de laatste boeking vóór de optelling luidt .Aan port (be

taald voor) brieven uit Schotland £88 — 

(Wordt vervolgd) 

VOOR UW BOEKENPLANK 

PROPELLERSTEMPELS 1928—1930 
De post gebruikte op de in Nederland binnen komende 

luchtpost van 1928 tot begin 1930 een zogeheten propeller
stempel met datum en plaatsnaam. De heer K. Otte, lid 
van de Nederlandse Vereniging van AeroPhilatelisten de 
Vliegende Hollander, heeft zoveel mogelijk gegevens ver
zameld en luchtpostbrieven vergeleken. Zijn bevindingen 
en conclusies zijn samengevat in een artikel van 34 pa
gina's. Deze omvang maakt het onmogelijk om het in arti
kelvorm te publiceren. Daarom wil de Vliegende Hollander 
het in brochurevorm beschikbaar stellen

— voor nietleden ä ./ 3,50 per stuk: 
— voor VHleden of degenen die zich thans daartoe aan

melden f 1,—. 
Deze aanbieding, die eenmalig is, opent voor verzame

laars van dit gebied de mogelijkheid een interessante studie 
te verwerven, mits zij het verschuldigde bedrag overmaken 
op postgiro 40 26 28 ten name van „Stichting Tentoonstel
ling Vliegende Hollander", Zestienhovenstraat 26 b, Rotter
dam. Bestellingen worden tot uiterlijk één maand na publi
katie geaccepteerd. 
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Deze bijdrage is geschreven in het begin van 1969 voor 
het personeelsblad SMNNieuv\/s van de Stoomvaart Maat

schappij „Neder land" . De stof is beperkt tot de oude 
Indieroute 

Het artikel is overgenomen met een toevoeging de letter

lijke inhoud van het postcontract Men moet geen over

dreven verwachtingen koesteren of strenge maatstaven 
aanleggen Er is veel meer te vertel len over de postagen

ten in het algemeen, over de verbindingen met buitenlandse 
schepen, over de stempels van de regeringsschepen die wer

den gebruikt voor het overbrengen van emigranten, en zo 
meer Voor dit doel is evenwel bewust uitgegaan van een 
beperkte opzet 

J W F B 

POSTVERVOER MET MAILSCHEPEN VAN DE 
STOOMVAARTMAATSCHAPPIJ „NEDERLAND' 

SMNembleem uit 1915 
I W F BUNGE 

v> 

Het zijn oude, doch heel sterke, banden die mij binden 
aan de S.M N. Als kind kwam ik al regelmatig op het pas
sageagentschap van de Maatschappij te Nijmegen. 

Ik herinner mij nog het oude drukwerk, hetgeen werd uit
gereikt aan de geboekte passagiers. Het waren mooie boekjes 
met een grijsbruine kaft waarop een foto van het s s. „Von
del". Het waren passagehandboekjes van voor de eerste 
wereldoorlog. 

Het s.S. ,,Vondel'", in dienst gesteld in 1907, werd verkocht 
in 1930 na een prachtige staat van dienst. 

Hetgeen nu volgt is voor een klein gedeelte ontleend aan 
een artikel van J P. Traanberg in Postzegelkunde en Post
wezen, een gedenkboek uitgegeven in 1932 door het Neder
landsch Maandblad voor Philatelie. Traanberg was een pio
nier in de scheepvaartfilatelie. Zijn grote kennis ontleende 
hij aan zijn functie als hoofdboekhouder bij de K N S M 
In 1962 is hij overleden. 

OP PALMBLADEREN 
De oudst bekende briefwisseling in Indie werd in hoofd

zaak gevoerd op lontarbladeren. Ds lontarpalm is een hoge 
boom met waaiervormige bladeren. Lontarbladeren werden 
ook gebruikt door Chinezen die van uit Indié naar huis 
schreven omstreeks 700 na Christus. In mijn bezit zijn lontar
bladeren beschreven (bekrast) met verschillende teksten en 
tekeningen. 

WIJ willen een lange periode overslaan en ons beperken 
tot de tijd van de oprichting van de Maatschappij Nederland 
af tot het moment waarop afstand werd gedaan van grote _ 
passagiersschepen 

De SMN heeft van haar oprichting af een belangrijk aan
deel gehad in de vaart op Insulinde Na de opening van het 
Suezkanaal in 1869 kwam een rechtstreekse dienst tot stand 
tussen Nieuwe Diep en Batavia vice versa De eerste boot , 
vertrok naar Batavia 15 mei 1871 

In oktober 1875 werd het eerste postcontract gesloten tussen 
de Nederlandse regering en de SMN, waarin werd bepaald 
dat de SMN een ,,vier wekelijkschen" dienst via Napels met 
Indie zou onderhouden 

ZEEBRIEVEN 
In de eerste jaren bleek niet uit de poststukken met welk 

schip en welke route zij verstuurd zijn Wel waren er af
zenders van brieven die duidelijk de te volgen route voor
schreven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de afbeelding van een 
couvert van een brief, welke 31 januari 1875 verstuurd werd 
van Samarang. Er volgde een tweede afstempeling met „ZEE
BRIEF" in een kastje De brief is m Den Helder aangekomen 
op 12 april 1875. Ze kreeg aldaar een aankomststempel „Zee
brief den Helder" 1241875 De brief werd doorgezonden 
naar Rotterdam waar ze wederom een aankomststempel kreeg 
op 14 april tussen 8.00 en 12.00 's avonds De gevolgde route 

■ ^ 

Beschreven bladeren van de lontarpalm geschoven tussen twee 
hnutPn /</pmmpf/es 
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blijkt uit de poststempels, hetgeen thans niet meer moge
lijk is 

De brief werd vervoerd met de „Prinses Amalia" onder 
commandant Fabntius Dit schip werd eind 1874 in dienst 
gesteld Het was het vijfde schip van de maatschappij De 
brief werd vervoerd met een der eerste schepen respectieve-
lilk cif\ i.'irlon \an on70 mnntschappn 

Zeebnef op 31 lanudri '875 verzonden uit Samarang op lava met 
bestemming Rotterdam Vervoerd per Prinses Amalia onder gezag
voerder (Commt) Fabntius 

Op 10 lanuari 1877 werd een nieuw contract gesloten De 
dienst werd een driewekelijkse, hij trad 1 mei 1877 in werking 
Eind mei 1879 werd volgens een nieuw contract bepaald dat 
de dienst in een ,,14-daagschen" zou veranderen Deze nieuwe 
dienstregeling was echter reeds 6 mei 1879 ingegaan Begin 
1882 contracteerde men dat de dienst een „10-daagsche" zou 
worden via Napels of Marseille, 8 april 1882 trad deze nieuwe 
dienstregeling in werking 

Eind april 1887 werd het contract wederom gewijzigd en 
de dienst in een veertiendaagse veranderd met Marseille als 
laatste Middellandse-Zeehaven in Europa Half augustus 1888 
werd bepaald dat Genua in plaats van Marseille zou komen 
Op 12 november 1892 werd een nieuw contract gesloten voor 
vijftien jaar 

Op dit contract wil ik dieper ingaan omdat er een overdruk 
van bestaat in boekvorm, welk boek in mijn bezit is Van de 
titelpagina van het in leer gebonden boekje heb ik een af
beelding laten maken 

)̂Ĉ  E T 
TOT GOEDKEURING DER CONTRACTEN 

MET DE b r O O M V A A R r - M A A T S C H A P P I J E N 

.Nederland" en „Rotterdamselie Lloyd' 
wegens hei uitvoeren van een Maildienst tusschen 

NEDERLAND EN NEDERLANDSCH-INDIÉ. 

[pvergedrukt uit de officiëele stukken) 

Het contract is interessant van inhoud en van belang voor 
de verdere ontv^/ikkeling van het postvervoer 

Het luidt als volgt 

Tusschen de Ministers van Waterstaat Handel en Nijverheid en van 
Kolomen, handelende namens den Staat der Nederlanden contractant 
ten eenre (in dit contract verder , de Staat' genoemde en de Stoom.-
vaart-Maatschappij .Nederland", vertegenwoordigd door hare Direc
teuren de Heeren Jan Bojssevain en Petrus Emilius Tegelberg te 
Amsterdam/Stoomvaart-Maatschappij ,Rotterdamsche Lloyd", ver
tegenwoordigd door hare Directeuren, de Heeren W Ruys & Zoon te 
Rotterdam {in dit contract verder ,,de Maatschappij" genoemd), ten 
andere zijde is behoudens bekrachtiging door de Wet, overeengeko
men als volgt 

Art 1 
De Maatschappij verbindt zich om met stoomschepen onder Neder-

landsche vlag, geregeld om de veertien dagen eene vaste vaart te 
doen uitvoeren van Amsterdam/Rotterdam naar Batavia en omge
keerd van Batavia naar Amsterdam Rotterdam en daarmede op den 
voet en de wijze, als hierna is bepaald, de bnevenpost over te 
brengen 

Art 2 
De Maatschappij zal voot het uitvoeren van den in Art 1 omschre

ven dienst kunnen bezigen de thans bij haar in gebruik of voor haar 
m aanbouw zijnde stoomschepen de laatste behoudens goedkeuring 
door de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 
Kolomen 

Wanneei de Maatschappij met de voienbedoelde stoomschepen niet 
meer m eene geiegelde uitvoering van den dienst kan voorzien, zal 
ZIJ tijdelijk zoovele andere schepen in de vaart brengen, als tot ver
zekering van den dienst zullen nodig zijn Echter zal alsdan zoo 
spoedig mogelijk doch uiterliik binnen twaalf maanden voor goed 
in de aanvulling harei vloot moeten worden voorzien 

Stoomschepen. die ter vervanging van de in de 1ste alinea bedoelde 
schepen of om andere redenen, voor goed m de vaart worden ge
bracht, moeten, overeenkomstig de daartoe vooraf dooi de voor
noemde Ministers goed te keuren plannen in Nederland gebouwd 
worden Deze verplichting om schepen in Nederland te doen bouwen, 
geldt slechts voor zoover de bouw op Nederlandsche werven, van 
schepen, welke aan de eischen van den dienst der Maatschappij in 
verband met de bepalingen van dit contract beantwoorden, alsmede 
hunne goede en tijdige oplevering even goed als op buitenlandsche 
werven verzekerd zijn en voor die schepen geen hoogere prijs te 
besteden is dan bij gunstig bekende buitenlandsche werven 

Indien de Maatschappij handelt in strijd met het bepaalde bij de 
vorige alinea verbeurt zij eene boete van f 25 000 voor elke over
treding 

Verschillen ovei de uitlegging en de toepassing van de vorige alinea 
worden in het hoogste ressort beslist door dne scheidslieden. door 
partiien te benoemen die als goede mannen naar billijkheid oordelen 

Is omtrent hunne benoeming binnen zes weken, nadat door een der 
partiien eene beslissing door arbiters schriftelijk is verlangd, geene 
overeenstemming tusschen partijen verkregen dan worden de ar
biters op verzoek van de meest gereede partij, benoemd door den 
kantonrechter m het eerste kanton te Amsterdam 

Art 3 
De stoomschepen zullen uit Amsterdam Rottei dam vertrekken des 

Zaterdags en uit Batavia des Woensdags om de veertien dagen 
De Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Kolomen 

zijn bevoegd andere dagen van afvaart vast te stellen mits daarvan 
drie maanden te voren aan de Maatschappij kennis gevende 

Het juiste uur van vertrek uit Amsterdam Rotterdam en uit Batavia 
wordt telkens door of vanwege den gezagvoerder van het stoom
schip, tijdig opgegeven aan den Directeur van het postkantoor m de 
haven van vertiek 

Art 4 
Zoowel op de uitreis naar Indie als op de terugreis naar Nederland 

zal telkens m de haven van Genua en Padang Marseille worden aan
gelegd zoowel tot het aan boord nemen als tot het ontschepen der 
post 

De over land uit Nederland te verzenden post, welke te Genua 
MaiseiUe aan boord is te nemen zal aldaar ter inscheping gereed 
moeten zijn te twee ure 's namiddags van den twaalfden dag na dien 
waarop het stoomschip uit Amsterdam/Rotterdam vertrokken is Het 
Bestuur der Posterijen in Nederland is echter bevoegd, om bij 
wijziging van den postenloop een ander uur voor de inscheping der 
post voor te schniven 

Wanneer ten gevolge van een vertraagd vertrek uit Amsterdam/ 
Rotterdam of wegens oponthoud op de reis van Amsterdam/Rotter
dam naar Genua Marseille te voorzien is dat het stoomschip later te 
Genua/Marseille zal aankomen dan den twaalfden dag na den in
gevolge art 3 vastgestelden vertrekdag uit Amsterdam Rotterdam 
wordt daarvan door de Maatschappij zoodra mogelijk aan het Bestuur 
der Posterijen in Nederland kennis gegeven onder mededeeling van 
den dag waarop het stoomschip vermoedelijk te Genua/MarseiUe zal 
aankomen 

De post zal dan eerst te twee ure s namiddags van den laatstbedoel-
den dag te Genua/Marseille tei inscheping gereed behoeven te zijn 
BIJ vertiaagde aankomst te Genua/Marseille van de post uit Neder
land, zal het stoomschip daarop zoo noodig vier en twintig uren 
wachten tegen eene vergoeding van tweehonderd gulden voor elke 
twaalf uren wachtens 

In onderling overleg van de Ministers van Waterstaat Handel en 
Nijverheid en van Kolomen met de Maatschappij zal, tijdelijk of voor 
goed, eene andere haven dan Genua Marseille kunnen worden aan
gedaan 

De wiizigingen in dit contract, welke daarvan het gevolg moeten 
zyn, worden in overleg als voren vastgesteld 

Alt ") 
De Maatschappij is bevoegd om i egelmatig, zoowel op de uit- als 

op de terugreizen met hare stoomschepen Southampton, Port-Said, 
Suez en Colombo aan te doen en behoudens goedkeuring van de 
Ministers van Waterstaat Handel en Nijverheid en van Kolomen, 
zoodanige haven als zij latei zou wenschen 

(Wordf vervolgd) 
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Dokter van Balen Blanken is aan het eind van de rit met 
de 5 cent van de eerste emissie Nederland Deze maand 
wordt de reeks van zes boeken over de verschillende platen 
van de 5 cent 1852 afgesloten met de delen I en VI 

Het zou sterk overdreven zijn om te zeggen dat filatelis-
tisch Nederland drie jaar in opperste spanning heeft ver
keerd of de man die in 1968 zijn opzienbarende boek over 
plaat III van de 5 cent 1852 voor het voetlicht bracht, zou 
doorgaan tot en met plaat VI Die vraag heeft evenwel wel 
geleefd bij een groep bewonderaars in binnen- en buiten
land die hem met steeds stijgende verbazing de ene na de 
andere horde zagen nemen en dat in een volgorde die na 
plaat III elke logica leek te missen de algemeen als de 
moeilijkste van alle platen beschouwde plaat II kwam als 
derde aan de beurt 

KOENE SPRONG 
Internationaal vermaarde filatelisten werden bereid ge

vonden de verschillende boeken in te leiden en geen van 
hen kon voldoende lovende woorden vinden om uitdruk
king te geven aan het ontzag waarmee de ,,inner circle" van 
de wereldfilatelie vervuld was over deze koene sprong van 
amateurisme naar de profklasse met behulp van de polsstok 
van een wetenschappelijke methodiek En waar erkende 
kampioenen hadden gefaald zegevierde hij met glans en 
glorie 

Wiskundig kan men het probleem van elke plaat stellen 
als het oplossen van een gelijkenis met honderd on
bekenden, die op het eerste gezicht allemaal eender zijn 
maar die bij nadere beschouwing elk een eigen gezicht 
hebben Je bent evenwel niet klaar met het nummeren van 
die honderd blauwe WiUempjes als je ze niet alle honderd 
met honderd percent zekerheid op hun plaats hebt staan 
Het blijft altijd mogelijk dat nummer 100 alle kenmerken 
in zich verenigt van zijn 99 voorgangers en dat je ze alle 
negenennegentig weer moet bekijken om aan elke voorgan
ger een nieuw eigen kenmerk te ontdekken 

Dat IS natuurlijk theorie tot in het absurde doorgevoerd, 
maar hoe verder terug in de telling hoe waarschijnlijker 
het wordt dat elke volgende zet het noodzakelijk maakt van 
voren af aan te beginnen 

PUZZEL MET 1700 STUKJES 
Een puzzel met 1700 stukjes, schrijft de Amerikaanse 

Amphilexwinnaar Fred L Reed in zijn inleiding voor het 
boek over plaat I van de 5 cent 1852 Hij doelt daarmee op 
zeventien platen van de emissie 1852 zes van de 5 cent, tien 
van de 10 cent en éen van de 15 cent Voor de schrijver zélf 
ziet het er heel nuchter zo uit Drie jaar studie van rond 
zesduizend zegels, in drie jaar 6600 arbeidsuren opofferen 
aan een middeleeuws monnikenwerk en met fotograaf Bert 
Buurman in die zelfde tijd vierduizend opnamen maken, 
waarvan alleen al 2400 van verschillende zegels van de 
blauwe 5 cent 

EEN NIEUWE MIJLPAAL IN DE FILATELIE 

PLATEN „KRAKEN' 
U mag niet zeggen dat er bijna een uur naar elke zegel is 

gekeken want dan overschat u de filatelie en dan onder
schat u de problemen die komen kijken voordat zon boek 
van een plaat rechtop in uw boekenkast staat Met een 
beetje geluk — daarover straks meer — en de volledige in
zet van Van Balen Blanken en de fotograaf Bert Buurman 
er helemaal bij, kan een plaat in drie weken ,,gekraakt' 
zijn Dat houdt in dat in theorie alle problemen zijn opge
lost De kenmerken van alle honderd zegels zijn vastgelegd 
en de codering op papier is klaar 

Het grove werk is achter de rug en er komen vijf maan
den van zenuwslopend slavenwerk De spanning is er uit 
maar het hele geraamte moet stukje voor stukje in elkaar 
worden gezet 

SPORT EN BEULSWERK 
Het werd de deskundigen langzamerhand duidelijk dat 

van Balen Blanken wel de zes noten zou kraken, maar het 
was de vraag of hij het zou volhouden om ook die zes ge
raamten in elkaar te zetten Het eerste was sport, maar het 
tweede was doodgewoon beulswerk Voor sport is deze ver
dienstelijke amateurjager, die in jagerskringen ,,een goed 
geweer" wordt genoemd, altijd te vinden Daarover kunnen 
zijn medegoochelaars meepraten, al laat hij de hogeschool 
van de goochelarij graag aan de beroepsprestidigitateurs 
over Niettemin heeft hij zich zo aan de filatelie verslingerd 
dat hij niet alleen de krenten uit het brood wil pikken 
maar het ook voor zijn rekening neemt om het hele brood 
te verorberen En dat is het meest bewonderenswaardige in 
zijn prestatie die met deze zes boeken nog niet is afgelopen 

LAATSTE HORDE 
Op zaterdag 28 november kon Van Balen Blanken ons 

vertellen dat hi] en passant de laatste horde, het nummer 
17, al had genomen de ene plaat van de 15 cent is in prin 
cipe klaar In drie weken tijds werd de codering voltooid 
van alle honderd zegels met een minimum aan materiaal 

Allen, die van deze plaat een diepgaande studie hebben 
gemaakt, waren van mening dat deze plaat van de 15 cent 
een bijzonder moeilijke plaat was Zij kregen ongelijk Het 
verwonderlijke was dat Van Balen Blanken zelf niet meer 
dan twee paren en zes losse zegels van de zegels van 15 
cent bezit Hij beschikte wel over zeventig zegels van dr 
Louis, waarvan een deel op nummer was gezet en ongevesi 
vijftig zegels uit de collectie van Hammerschmidt, waarvan 
geen enkele genummerd was Het voornaamste hulpmiddel 
was een foto van een proefdruk van het vel uit het Postmu-
seum Die foto fungeerde als loper, want een proef kan men 
nog met als sleutel gebruiken 

FOTO ALS LOPER 
Als men zo'n verhaal hoort dan vraagt men zich in ge-

moede af wat verzamelaars bezielt die zonder meer weige
ren hun collecties ter beschikking te stellen om dit baan
brekende werk te helpen voltooien Er zijn ook filatelisten 
die hun verzamelingen alleen beschikbaar willen stellen op 
bepaalde voorwaarden en die daarmee de filatelie geen 
dienst bewijzen maar de ontwikkeling tegen houden Het 
merkwaardige daarentegen is dat buitenlandse specialisten 
van de eerste emissie van Nederland hun materiaal zonder 
enige reserve onmiddellijk afstaan Men zou geneigd zijn te 
veronderstellen dat de filatelie in Groot-Bnttannie, de Ver
enigde Staten en West-Duitsland onder een andere discipli
ne werkt dan de vaderlandse — de goeden niet te na ge
sproken 

We hadden het nog niet over de 10 cent van de emissie 
1852 met haar tien platen Van Balen Blanken heeft plaat I 
klaar voor publikatie, met ongeveer 63 ongestempelde 
exemplaren in superbe kwaliteit afgebeeld De moeilijke 
plaat II IS vriiwel klaar, plaat III is, evenals plaat V, in be
werking en plaat IX is in verregaande staat van bewerking 
en bijna geheel gecodeerd Daarmee is de feitelijke toestand 
zo dat Van Balen Blanken nog wel meer zou kunnen en wil
len doen, zoals het op verzoek van de Bond vastleggen van 
de kentekenen van Nederlands-Indie nummer 1, maar foto-
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graaf Bert Buurman kan zich niet, evenmin als drukker en 
clichémaker dat kunnen, bij dit tempo aanpassen. De vrije 
tijd van de heer Buurman is beperkt. 

Het duurt nu eenmaal een half jaar voordat een plaat in 
boekvorm is gegoten en ook dat is niet het werk van één 
man. Het moeilijkste aandeel komt voor rekening van de cli
chéfabriek, die per boek rond vijfhonderd deelclichees en 
honderd perfecte afbeeldingen van de honderd zegelbeelden 
moet leveren. Die bloemlezing van honderd verschillende 
zegels, die de meest kenmerkende karakteristieken ver
tonen, is een werkstuk op zich, waarbij tientallen clichées 
moeten worden afgekeurd en verbeterd om uiteindelijk een 
zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen. 

GEHEIM PRIJSGEGEVEN 
We keren terug naar ons uitgangspunt: de inleiding van 

de heer Reed, die zegt dat plaat I van de 5 cent hem de 
hoop had doen opgeven, dat zij haar geheim ooit zou prijs
geven. Zij bood na vijfentwintig jaar studie het meest ont
moedigende uitzicht. Zij was volgens Reed niet te benade
ren vanwege haar moeilijkheden. Daartegenover stelt hij 
zijn opgetogenheid nu Van Balen Blanken blijkt de sleutel 
te hebben gevonden in allerlei kleine kentekenen die zich 
ontpoppen als belangrijke toetsstenen om de positie van de 
verschillende zegels in het vel te kunnen bepalen. Hij 
noemt dat een zinvol gebruik van „stipjesfilatelie", een 
werkwijze die in het Engels ,,Fly speek philately" wordt ge
noemd. 

De heer Reed merkt aan het slot van zijn inleiding op dat 
naar zijn mening de afstempelingen terecht achterwege zijn 
gelaten, met uitzondering van een paar algemene opmer
kingen die betrekking hebben op het onderwerp. Hij 
spreekt van een monument in de filatelistische literatuur. 

De schrijvers leggen in hun woord vooraf een verklaring 
af over het ontbreken van de naam van de heer Poulie als 
mede-auteur. Het blijkt dat een onoverbrugbare tegenstel
ling is ontstaan waardoor het co-auteurschap beëindigd 
moest worden. Het lijstje van materiaalverstrekkers bevat 
de volgende namen: J. F. de Beaufort (Zwitserland), H. K. 
Berghuijs (Deventer), A. D. N. Clark (Groot-Brittannië), 
Fred. L. Reed (USA) en het Nederlandse Postmuseum te 
's-Gravenhage. 

Er zijn op het ogenblik niet meer dan twee volledige vel-
reconstructies van plaat I bekend: de ene is in het bezit van 
de heer J. Poulie, de andere bezit de heer Van Balen Blanken. 

Alleen voor deze plaat I zijn 1400 zegels bestudeerd en 
daarvan zijn er honderd uitgekozen, die stuk voor stuk al
thans één kenmerk zo duidelijk mogelijk weergeven. 

De afstempelingen op zich, aldus het woord vooraf, heb
ben weinig waarde voor de plater en zijn niet meer opgeno
men. De meest voorkomende stempeling is gebeurd met de 
halfrondstempel. Een belangrijke aanwijzing geven geda
teerde afstempelingen tot omstreeks november 1853. Men 
kan er in zo'n geval zeker van zijn dat de zegel gedrukt is 
van plaat I. 

STAALBLAUW SPROOKJE 
De auteurs rekenen af met het sprookje van het „staal

blauw" als kenmerkende kleur. Men verstaat onder staal
blauw namelijk iets anders dan een nuance van blauw. Men 
kijkt naar de kop van de koning en als die wit is dan wordt 
gezegd dat de zegel „staalblauw" is. In feite geeft men dan 
geen nuance van blauw aan maar een mate van witheid van 
het papier. De witheid van de kop wordt veroorzaakt door 
het minder diep worden van de groeven van het hoofdhaar, 
een slijtageverschijnsel waardoor steeds minder blauwe 
verf opgenomen wordt, hetgeen duidt op een late druk. 

LABORATORIUMRESEARCH 

Interessant is nog te vermelden dat binnenkort in het 
grootste researchlaboratorium van West-Europa getracht 
zal worden langs spectroscopische weg de volgorde der 
kleuren van deze plaat te bepalen. 

Nieuw in deze uitgave is een hulpmiddel om een bepaalde 
zegel snel naar zijn nummer in het veld te dirigeren. Er 
worden enkele algemene kenmerken in linker-, rechter-, 
onder- en bovenkader gegeven, alsmede binnen en buiten 
het medaillon, waardoor een zegel met duidelijke kenmer
ken gemakkelijker thuis te brengen is. 

Dr. med. Albert Louis uit Hürth-Hermülheim is de inlei
der van het boek over plaat VI van de 5 cent 1852, het 

F ilatelistische tweeling dokter Van Balen Blanken en fotograaf 
Bert Buurman, genomen tijdens de overhandiging van de zilveren 
medaille van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
tijdens het Bondsdiner in Zwolle 1970 

sluitstuk van de eerste reeks. Hij rekent het werk van Van 
Balen Blanken en Bert Buurman tot de klasse van de fila-
telistische wereldliteratuur. Hy kan er niet over uit dat dit 
tijdrovende werk in nauwelijks drie jaar is voltooid. Elke 
beschikbare vrije minuut en alle eindeloze zorgvuldigheid 
is er volgens hem in geïnvesteerd. De fotograaf ontsnapt 
niet aan zijn hulde. 

De schrijvers brengen in hun woord vooraf dank aan de 
Nederlandse veilingh1)uders die steeds hun materiaal heb
ben afgestaan om de fotograaf in de gelegenheid te stellen 
zijn opnamen te maken: J. L. van Dieten, R. Postema, J. K. 
Rietdijk en P. Westerheiden van de Nederlandsche Postze
gel Veiling. 

Een bijzonder interessant overzicht toont aan dat er maar 
heel weinig velreconstructies de toets der kritiek van de 
methode - Van Balen Blanken hebben kunnen doorstaan. 

Zijn vraag, uitgesproken in het woord vooraf van het eer
ste deel (plaat III) is wel bewaarheid: „Wanneer bij de een
voudigst te reconstrueren plaat reeds dergelijke blunders 
worden gemaakt, wat kan dan de waarde zijn van andere 
bekroonde plaatreconstructies die veel moeilijker zijn te re
construeren?" Van eenendertig gecontroleerde platen waren 
er slechts drie foutloos, waaronder de velreconstructie van 
plaat III van A. J. Warren uit het Postmuseum. Slechts één 
collectie platen kon de toets der kritiek redelijk doorstaan. 
Het ergste voorbeeld was een velreconstructie van plaat II 
met 31 Vz % fouten in het aanwezige materiaal. 

GROVE ZEEF 
Men vindt in het boek van de plaat VI een grove zeef als 

hulpmiddel om een zegel met duidelijke kenmerken snel 
naar een bepaalde plaat te dirigeren. De ervaring met de 
zes platen leidt ook tot een advies aan kandidaatplaters- be
gin met plaat III en vervolg uw weg met de volgende pla
ten in opklimmende volgorde van moeilijkheid: IV, V, VI, I 
II. De schrijvers weten waarover zij praten, want zij volg
den een andere volgorde, namelijk: IV, II, V, 1, VI. Aan het 
eind van het boek geven zij nog enkele aanvullingen over 
de plaat III en vermelden zij dat zegel 39 van deze plaat 
omstreeks 1856 een plaatbeschadiging heeft opgelopen 
waardoor een kras door het haar van de koning is ontstaan. 
Waarvan acte. 

Opmerkenswaard is een bijzondere sleutel bij plaat V 
voor retouches in het CENT-kader die onderling zo sterk op 
elkaar kunnen lijken dat het zijn nut heeft die een afzon
derlijke vermelding te geven. Hetzelfde is gebeurd met 
twintig moeilijke zegels. Voor deze harde noten is een apar
te sleutel opgesteld, die de gebruiker van het boek veel ein
deloos gezoek kan besparen. 

BIJZONDERE SLEUTEL 
Onvoorstelbaar is de hoeveelheid werk die verzet is om 

deze reeks van zes te voltooien. Vijf van de tien platen van 
de 10 cent zijn de tanden uitgetrokken en als klap op de 
vuurpijl: de 15 cent heeft voor Van Balen Blanken geen ge
heimen meer. Als men ooit spreken kan van een epos in de 
filatelie, dan wordt dat op dit ogenblik in ons land geschre
ven in het licht van de schijnwerpers van de wereldfilate-
lie. 

A. BOERMA 
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HONGAARSE 
BUDAPEST OP DE POSTZEGELS 

Elders in dit blad vindt u een aankondigmg van een 
„Maandblad-reis" in september 1971 naar Budapest en dat 
is een goede aanleiding om in deze notities eens iets over 
deze stad te vertellen. 

GESCHIEDENIS 
De geschiedenis van de stad begint met de Romeinse ko

lonie Aquincum, aan de rechteroever van de Donau stroom
opwaarts van het stadsdeel Buda gelegen. Er zijn nog resten 
van terug te vinden, doch op de postzegels worden ze niet 
afgebeeld. 

Na de Romeinen komen eerst de Germanen en dan uit 
het oosten de Hongaren. Dat was omstreeks het jaar 896 en 
de herinnering er aan wcrdt nog steeds bewaard door het in 
1896 begonnen en in 1900 voltooide „Millennium-monu
ment" in Pest (afbeelding 1) waar we de standbeelden vin
den van Arpad en de andere vorsten die de Hongaren naar 
hun nieuwe woonplaal.';(>n loiddcMi 

/. Het Millenniummonument, met op de achtergrond het Museum 
voor schone kunsten waar in september 1971 een groot dee/ 
van de internationale postzegeltentoonstelling ondergebracht 
zal worden 

De Hongaren dringen zelfs door tot Beieien, doch worden 
in de slag op het Lechfeld op 10 augustus 955 door Otto I 
verslagen en gaan zich dan definitief in Hongari.ie zelf ves
tigen. Aan de slag op het Lef hfeld herinnert géén Hongaar
se doch wel een Duitse postzegel (afbeelding 2). 

2 Duitse zegel ter herdenking van de slag op het Lechfeld 
waar de Duitsers de Hongaarse trek naar het westen stuitten 

3 Afbeelding van Buda uit H90, op zegel uit 1966 

4. De Matthias- of Kroningskerk op zegel uit 1939 

NOTITIES (12) 
Buda wordt dan een van de belangrijkste vestigingen en 

in de dertiende eeuw wordt begonnen met de bouw van de 
koninklijke burcht en de latere kroningskerk, die we beide 
vaak op de postzegels terugvinden (afbeelding 3 en 4). Dat 
was in de tijd van koning Bela IV. (afbeelding 5). Het 
Hongaarse rijk komt in die tijd tot grote bloei en Buda, als 
residentie van de vorsten, wordt een belangrijke stad. Het 
hoogtepunt wordt bereikt in de tijd van de renaissanceko-
ning Matthias Corvinus (afbeelding 6) van 1458 tot 1490. 

5. Koning Bela IV, onder wiens regering op de heuvel van Buda 
met de bouw van burcht en kerk begonnen werd 

6 De renaissance-koning Matthias Corvinus 

Maar daarna gaat het achteruit. De Turken dringen op en 
na de slag bij Mohacs in 1526 wordt Pozsony (Pressburg of 
Biatislava) residentie. In 1541 verovert sultan Soleiman 
Buda en bijna 150 jaar lang zijn de Turken er de baas. De 
kroningskeik doet dan dienst als moskee. 

Maar- in 1686 wordt de stad door Duitsers en Hongaren op 
de Turken heroverd, hetgeen 250 jaar later in een serie 
postzegels herdacht wordt (afbcoldina 7) 

7 Zegel uit de serie ,250 laar herovering van Budapest" met 
speciaal stempel 

Het is dan toch wel in de eerste plaats een Oostenrijkse 
(Habsburgse) stad. Maar na de ,,Ausgleich" in 1867, die aan 
Hongarije een grotere zelfstandigheid gaf, kwam Budapest 
(in 1872 ontstaan door de samenvoeging van de oude stad 
Buda op de heuvels aan de rechteroever met de veel jonge
re stad Pest op de vlakte aan de linkeroever) als hoofdstad 
van Hongarije weer sterker naar voren. Reeds om.='trpoks 
1930 telde de stad een miljoen inwoners. Thans zijn het er 
ongeveer twee miljoen; hetgeen betekent dat ongevper een 
vijfde van alle bewoners van Honganje in de hoofdstad 
woonachtig is. 

HET PARLEMENTSGEBOUW 
De volksvertsgenwooidiging is het eerste gebouw in Bu

dapest dat we al m 1916 op de postzegels zien verschijnen 
en dat nog steeds regelmatig daarop terugkomt (afbeelding 
8 en 9). Het is een imposant gebouw, maar eigenlijk nog 
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8 Parlementsgebouw op zegel uit 1920 

9 Toensteniaar 1967 — parlementsgebouw als karakteristiek van 
de stad Budapest aangegeven 

vrij nieuw Het werd gebouwd in de jaren 1885/1902 Het is 
265 meter lang en 123 meter breed De grote koepel bereikt 
een hoogte van 96 meter en de twee grote torens ziin elk 73 
meter hoog Het gebouw is de zetel van de „Nationale Ver
gadering", die wel gekozen wordt doch slechts uit de leden 
van één partij In feite is het „Partijcongres" van de „Hon
gaarse Socialistische Arbeiderspartij" belangrijker dan de 
formele wetgevende arbeid van Regering en Nationale Ver
gadering 

RECHTEROEVER BUDA 
Hoewel Buda het oudste gedeelte was — op de heuvels 

kan men zich beter verdedigen dan op de vlakte — komt 
dit deel toch pas in 1926 op de postzegels, met afbeeldingen 
van de koninklijke burcht en het „vissersbastion" (afbeel
ding 10 en 11) Een heuvel verder, op de Gellertberg, staat 
het veelafgebeelde monument ter herdenking van de ,,be
vrijding" door het Rode leger in 1945 In de volksmond de 
enige vrouw in Budapest die nooit last van de Russische 
soldaten heeft gehad (afbeelding 12) 

10 Koninklijke burchit op zegel uit 1926 

11 Vissersbastion — gebouwd 1901/1902 op zegel uit 1926 

12 Het bevrijdingsmonument op de Geliert (Gerard) berg 

Van deze heuvels af heeft men een prachtig panorama 
over het stadsdeel Pest, bijzonder duidelijk afgebeeld op de 
zegels voor de Dag van de Postzegel 1961 (afbeelding 13) 

DE BRUGGEN VAN BUDAPEST 
Toen in 1945 de oorlogshandelingen beëindigd waren was 

er geen enkele brug over de Donau meer heel De wederop
bouw van de bruggen was een van de eerste dingen die 
men ter hand nam en vele zegels en blokken zijn hieraan 
gewijd Op de serie van 1964 — uitgegeven ter herdenking 
van het herstel van de Erszébet (Elisabeth) hid (brug) zien 
we er zeven afgebeeld, waarvan zes verkeers- en een spoor
brug De achtste, de spoorbrug ten noorden van de stad, is 
er helaas niet bij Tussen de Arpadbrug en Margit (Marga-
retha) brug, ligt het beroemde Margit-sziget (Margaretha-
eiland) dat geheel aan het badleven en de ontspanning ge
wijd is Dan komt de Lanchid (Kettingbrug) gewijd aan 
graaf Szechenyi (afbeelding 14) de Erszebet-hid, waarvan 

14 Graaf Szechenyi, onder wiens leiding in 1860 de kettingbrug 
als eerste vaste oeververbinding tot stand kwam 

ik niet met zekerheid durf zeggen of ze nu aan de Heilige 
Elisabeth dan wel aan keizerin Elisabeth van Oostenrijk 
gewijd was De Szabädsäg-hid of bevnjdmgsbrug heette in 
elk geval vroeger Frans-Josef-brug naar keizer Frans-Josef 
van Oostenrijk (afbeelding 15 en 16) 

J5/ /6 Eerstedagbneven met zeven van de acht huidige Donau-
bruqgen 

13 Strip zegels uit 1961 met panorama van Budapest van links 
naar rechts 

a Het noordelijke stadsdeel met industrie in de Donau het 
Margaretha-eiland 

b Voorgrond het vissersbastion over de Donau het parlements
gebouw 

c Op de voorgrond de toren van de Kroningskerk, in Pest de 
basiliek van St Stephan 

d Rechts de koninklijke burcht op de achtergrond het bevrij
dingsmonument 
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Al deze bruggen bestonden al vóór 1945. De volgende, de 
Petöfi-brug, is echter na de oorlog nieuw gebouwd. 

VERDWENEN MONUMENT 
Eén monument kunt u wel op de postzegels vinden, maar 

niet meer in werkelijkheid. Het in 1949 bij de zeventigste 
verjaardag van Stalin begonnen monument, dat we afge
beeld zien op de zegels voor zijn 72ste verjaardag in 1951, is 
er niet meer. Bij de gevechtshandelingen in 1956 werd het 
vernietigd en men heeft het nimmer meer opgebouwd (af
beelding 17). 

'*ä,lN|̂  
1 

3 

17 Het inmiddels alweer verdwenen Stalinmonument 

DE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
Het blijkt ook in Budapest moeite te kosten om één ruim

te te vinden waarin een internationale postzegeltentoonstel
ling in zijn geheel kan worden ondergebracht. Men heeft 
ook nu tot een splitsing besloten. Het Museum voor schone 
kunsten op het Heldenplein, waar ook in 1961 een postze
geltentoonstelling gehouden werd, is nu gereserveerd voor 
de inzendingen van de postadministraties, de postmusea, de 
erehof en de ereklasse en verder de landenverzamelingen. 
Dit museum, vlak bij het Milleniummonument, ziet u dui
delijk afgebeeld op de zegel van afbeelding 1. De themati-

schg' verzamelingen zullen worden ondergebracht in het 
„Huis van de Filatelie", het tehuis van de Hongaarse Bond 
van Postzegelverzamelaars, waarvan het ontwerp reeds ge
toond werd op een zegel in 1960 (afbeelding 18) en waar
over we reeds schreven in het Maandblad van september 
1967, bladzijde 489. 

18 Het gebouw van de Hongaarse Bond van Filatelisten-vereni
gingen in ontwerp 

NIET COMPLEET! 
Met nadruk zij er op gewezen dat er meer gebouwen en 

monumenten uit de stad Budapest op de zegels afgebeeld 
zijn dan hier vermeld. Bij voorbeeld op de diverse series 
,,nieuwe gebouwen". Het doel van deze notities is beslist 
niet volledig te zijn — dat is de monografie in zes delen die 
de Hongaarse Bond bezig is uit te geven — doch een indruk 
te geven wat er over Hongarije en zijn zegels zo al te bele
ven is. 

Fl. 

w^-

5 cent oranje ontcdekt met horizontaal 
watermerk 

Telkens weer blijkt dat verzamelaars die hun ogen goed 
de kost geven filatelistisch interessante ontdekkingen kun
nen doen. Nu bedoelen wij niet met een sterk vergrootglas 
een wit stipje op een zegel opspeuren maar het vinden van 
een regelrechte variëteit die de Speciale Catalogus nog niet 
vermeldt. 

Zo ontdekte een verzamelaar, die al enige jaren geleden 
een veldeel van de 5 cent oranje (nummer 465) kocht, dat 
zijn zegels een horizontaal in plaats van een verticaal wa
termerk vertonen. Deze afwijking zal in de volgende editie 
van de Speciale Catalogus opgenomen worden. 

Een paar zegels en blokjes zullen in de februariveiling 
van de firma J. L. van Dieten ten verkoop gebracht wor
den. 

VEILINGOPBRENGSTEN 
Enkele spectaculaire opbrengsten van topstukken die in 

de 441e veiling van de firma Van Dieten te Den Haag op 30 
november, 1 en 2 december geveild werden. 
Gibraltar £ 5, Yvert nummer 90 ongebruikt 
Vaticaan Luchtpost 500 lire getand 14, Yvert 33 
Zwitserland Strubli, Yvert 25, gebruikt superbe 
Nederland nummer 2, ongebruikt prachtstuk 
Nederland nummer 5Aa, postfris 
Nederland nummer 5Aa, in postfris blok van zes 
Nederland nummer 9 IC ongebruikt prachtstuk 
Nederland nummer 11 IIA in ongebruikt blok 

Nederland nummer 11 IID superbe gebruikt 
Nederland nummer 11 IIDX zeer fraai gebruikt 
Nederland nummer 12 IIDx gebruikt prachtstuk 
Nederland nummer 121 I ongebruikt prachtstuk 
Nederland P.P.Verrekenzegel nummer IA 

Nederland Postbewijs compleet postfris 
Nederland Telegraaf nummer 7 ongebruikt 

t 1.250,— 
ƒ 980,— 
ƒ 490,— 
ƒ 820,— 
ƒ 380,— 
ƒ 2.500,— 
ƒ 370,— 
van vier 
ƒ 7.000,— 
ƒ 5.800,— 
ƒ 2.800,— 
ƒ 6.300,— 
ƒ 270,— 

ongebruikt 
t 480,— 
ƒ 2.500,— 

prachtstuk 
ƒ 560,. 

filatelistische brief met Ceram-
ƒ 520,— 

80a, ongebruikt prachtstuk 
ƒ 1.300,— 

De totale verkoopcijfers van september 1970 af van deze 
firma: meer dan één miljoen gulden. 

Nederlandsch-Indië Voor 
Franco-afstempeling 
Nederlandsch-Indië nummer 
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IN MEMORIAM 
PIETER JACOB JAN VAN TRIGT 

Op 55-jarige leeftijd is in 's-Gravenhage overleden de let
terkunstenaar Piet van Trigt, die na de tweede wereldoor
log werd belast met de voorbereiding van de oprichting van 
de Esthetische dienst van PTT, de huidige Dienst voor es
thetische vormgeving. 

Hoewel zijn naam in de Speciale Catalogus slechts ge
noemd wordt als auteur van tekst en waardecijfers van de 
Kinderpostzegels van 1954, heeft hij volgens mededeling in 
de Staatscourant ook de waardecijfers en tekst verzorgd op 
de zomerzegels van dat jaar. Maar daarvoor en daarna was 
hij nauw betrokken bij de belettering van de postzegels. 

Pieter Jacob Jan van Trigt werd op 18 maart 1915 gebo
ren in Amsterdam. Na de mulo volgde hij de vierjarige dag-
cursus van het instituut voor kunstnijverheidsonderwijs in 
Amsterdam. In 1937 ging hij voor drie maanden naar 
München waar hij bij professor A. Simons een cursus volg
de in letterschrijven. Aan de Amsterdamse Grafische 
School verwierf hij in 1938 zijn diploma letterzetten. Na de 
oorlog (1946) studeerde hij twee maanden in Londen letter-
schrijven en typografie. 

Hij was intussen, in 1941, in overheidsdienst gekomen. Al
lereerst bij het toenmalige Hoofdbestuur der PTT waar hij 
belast werd met de typografische vormgeving van drukwer
ken en, in die tijd van papierschaarste, met het verkleinen 
van formulieren. Hij werd direct na de oorlog door W. 
Gouwe, die als esthetisch adviseur van PTT de opvolger 
was van Van Royen, belast met de voorbereiding van de 
oprichting van de Esthetische Dienst. 

Na een periode van zeer gevarieerde werkzaamheden 
(kalligrafisch werk, ontwerpen voor graveerwerk zoals 
stempelvlaggen, ontwerpen voor belettering voor monu
menten) trad hij op 1 december 1954 uit de PTT-dienst. 

Piet van Trigt werd aangetrokken als leraar aan de Ko
ninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en 
nadien als lector aan de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunsten (avondonderwijs). Aan deze academies doceerde 
hij alles wat met schrift, letters, woordbeeld, lettersoort, 
spatiëring te maken had. 

In de letters heeft hij zich uitgeleefd: letters zijn door 
hem getekend voor oorkonden, gedenkplaten, monumenten, 
postzegels. En iedereen in Nederland kent Van Trigt, zelfs 
zonder diens naam te weten. Want iedereen heeft meer dan 
eens naar de letters gekeken die een postkantoor aanduiden 
„POST". 

Waarschuwing tegen 
stempelnamaak 

POSTES P08TES P08TE8 

PARIS FRANCE FRANCE 
1922 1922 \92Um 

Een bekende stempelfabriek in Amsterdam heeft uit Pa
rijs een bestelling ontvangen voor een aantal stempels, 
waarvoor clichés en afdrukken zijn meegezonden. Hier
boven zijn de stempels afgebeeld waarom het gaat. 

De afzender, die zijn brief en aanwijzingen in het Duits 
schrijft, bestelt van de ene stempel één en van andere 
twee exemplaren. Op deze afbeeldingen worden er zeven 
weergegeven: Angers R.P. 1943, Brunei 1922, Dunkerque 
1940, Postes France 1921 en 1922, Postes Paris 1922 en 
Rennes Gare 1970. 

Het is niet de eerste bestelling die wordt geplaatst en uit
gevoerd. 

Het adres van de afzender, die zich J. A. Nemecek 
noemt, blijkt in Parijs niet te bestaan. De afzender, die de 
stempels deze maand zou komen afhalen in Amsterdam, zal 
verzocht worden zich in verbinding te stellen met een van 
de medewerkers van het Maandblad. 

Het is helaas niet verboden poststempels te laten namaken, 
maar het gebruik ervan en de handel in stukken met ver
valste poststempels is wel strafbaar. 

Onze medewerker heeft zich in verbinding gesteld met 
zijn filatelistische relaties in de Franse hoofdstad om te 
trachten iets naders over de zich noemende Nemecek te 
weten te komen. 

In dit stadium kan de redactie niet meer doen dan de 
verzamelaars waarschuwen tegen vervalsingen van deze 
en andere stempels. Daarbij doen wij een beroep op alle 
filatelisten hun ogen goed de kost te geven en in twijfel
gevallen contact op te nemen met de redactie: 
p/a A. Boerma, Bronsteeweg 86, Heemstede. Tel. (023) 28 40 15. 

Zomer 1954 Kind 1954 

Hij was ook jarenlang docent aan de „studie-opleiding 
voor het ontwerpen van postzegels" van PTT, samen met 
Draijer, Hartz en De Moor, Aan hem waren ,,de letters" 
toevertrouwd. Een groot aantal jaren hebben velen van 
hem het moeilijke vak geleerd om op het minuscule opper
vlak van de postzegel tot een evenwichtige lay-out te ko
men voor beeld, belettering en waardeaanduiding. 

Piet van Trigt had een uitgesproken standpunt over wat 
een goede lettervorm was. Hij was eigenlijk bezeten van 
letters, van het letterteken. Een ware artisan op zijn gebied. 

(Met dank aan de heer J. van der Putten van de Dienst voor esthe
tische vormgeving van PTT) 

Het IS te hopen dat de vloeistof van mijn gommering hem goed 
bekomt. . . 

16 januari 1971 
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PERSONALIA WIJ ONTVINGEN 

GEORGE LINDBERG VOORZITTER ZWEEDSE BOND 
naltionale des Journalistes Philatéliques), commissaris voor 
Zweden van vele internationale postzegeltentoonstellingen 
sinds 1960, is gekozen tot voorzitter van de Zweedse bond 
van filatelistenverenigingen als opvolger van Ake Oden. 

Bij de Zweedse bond zijn 120 verenigingen aangesloten 
met een gezamenlijk ledental van 10.000. Het Bondsblad, dat 
tienmaal per jaar verschijnt, heeft een oplage van 12.000 
exemplaren. 

De nieuwe president, die al veertien jaar lid van het 
bondsbestuur is, heeft posthistorische verzamelingen van 
Estland, Letland en Litouwen. Hij werd in 1967 onderschei
den met de Strandellmedaille, de hoogste Zweedse onder
scheiding voor filatelistische werkzaamheden. 

POOLPOSTVERENIGING NEDERLAND 
Sinds enige jaren bestond er voor poolpostverzamelaars 

de „Benelux-Poolpost-Vereniging". Deze specialistenver
eniging was tot vorig jaar zeer actief en gaf tweemaan
delijks het geïllustreerde blad „Poolpraat" uit. 

Het bleek evenwel niet mogelijk een dergelijke vereni
ging in Beneluxverband statutair op te richten. Na gerezen 
moeilijkheden over de uitgave van „Poolpraat" in België 
besloot men met ingang van 1 januari 1971 de vereniging in 
Nederland voort te zetten en de uitgave van „Poolpraat" 
in Nederland onmiddellijk te hervatten. 

De naam van de vereniging luidt: NEDERLANDSE VER
ENIGING VAN POOLPOSTVERZAMELAARS. Poolpost
verzamelaars die nog geen lid waren, wordt vriendelijk 
verzocht contact op te nemen met: H. C. Kruijt, Het Geu-
zenhuis 10, Gorinchem. 

VOOR UW BOEKENPLANK 
HELGOLAND PHILATELIE van Hellmuth Lemberger, 
Verlag Walter Wulf, Hamburg 36, Kaiser Wilhelmstrasse 
76. Uitgegeven september 1970, 144 bladzijden. 
Prijs DM 58.—. 

Een van de moeilijkste filatelistische gebieden is Helgo
land, waarvan altijd wordt aangeraden de zegels te laten 
keuren omdat slechts weinigen hiervan zoveel verstand 
hebben dat ze de zegels en stempels als echt of nagemaakt 
kunnen onderscheiden. 

Lemberger, die als filatelist al vijftig jaar met dit gebied 
bezig is, heeJEt een boek geschreven dat zeker uniek ge
noemd mag worden. Het behandelt zowel de zegels met alle 
voorkomende officiële en privénadrukken, de stempels met 
echtheidskenmerken als de zogeneomde Ganzsachen. 
Alle over dit gebied bekende standaardliteratuur (zoals 
Kohl, Moens en anderen) is tientallen jaren oud. Dit op 
zich doet al vermoeden hoe moeilijk het is de Helgoland-
filatelie te kennen. 

Zowel qua inhoud, opzet en uitvoering, niets dan lof! 
Vele zegels zijn in kleuren afgebeeld, zowel met echte als 
met valse stempels. Een compleet standaardwerk waarin u 

ook de Hamburgzegels met Helgolandstempels en de Hel-
golandzegels met Hamburgstempels zult aantreffen. De 
eofilatelie is goed vertegenwoordigd, met hieronder inte
ressante stukken uit de periode 1810—1850. 
Zou deze uitgave niet een goed motief vormen om dit 
uiterst interessante filatelistische gebied te gaan verzame
len? 

A. PH. KRIJFF 

MICHEL ÜBERSEE-ERGÄNZUNGEN 1971. 
Uitgave Schwaneberger Verlag GmbH, Muthmanstrasse, 4 
8 München. DM 12.50. 

De Michelcatalogus overzee, die de laatste keren in drie 
banden is verschenen, heeft de stortvloed van nieuwe uit
gaven niet kunnen bijbenen. Het was de bedoeling dit jaar 
een nieuwe set uit te brengen, in vervolg op de laatste 
uitgave van 1968/1969, maar het bleek geen haalbare kaart 
te zijn. Vandaar deze aanvullingen die lopen van ongeveer 
april 1967 tot april 1970. 

Van welke kant men de Michel ook benadert, het is en 
blijft een voortreffelijk werk. Er is bijvoorbeeld geen en
kele catalogus die de schadelijke uitgiften, de zegels waar
van de Federation Internationale de Philatelie het tentoon
stellen heeft verboden, zo uitvoerig opneemt, met aparte 
nummers, beschrijving en afbeeldingen, plus het brand-
merkteken. 

ONS AMSTERDAM, Maandblad gewijd aan de hoofdstad 
des lands, september 1970, met een uitgebreid geïllustreerd 
levensbericht van Jan Arnos Komensky, wiens sterfdag drie
honderd jaar geleden in 1970 is herdacht. Deze Tsjechische 
humanist en pedagoog overleed in Amsterdam en werd be
graven in Naarden, waar men zijn mausoleum vindt alsme
de een klein museum. Een van de afbeeldingen is de post
zegel waarmee Tsjechoslowakije op 17 februari 1970 zijn 
grote zoon eerde. 

HET NOORDERLICHT, het mededelingenblad van de Ne
derlandse Filatelisten Vereniging Skandinavië verscheen in 
oktober 1970 met nummer 25. Op het titelblad van dit als 
steeds lezenswaardige blad de mededeling dat de heer J. 
Dekker wegens tijdgebrek aftreedt als lid van de redactie
commissie; hij blijft medewerker. 

ILO-PANORAMA — Stamps issued for the Fiftieth Anni
versary of the International Labour Organisation. 

In een bijlage van het nummer van november-december 
1970 van het tweemaandelijkse tijdschrift van de Interna
tionale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisa
tion) wordt in kleuren een overzicht gegeven van alle uit
giften ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de 
ILO. Vermeld worden het land van uitgifte, de datum, de 
waarden, de kleuren, de ontwerper en graveur, de tanding, 
het drukprocedé, de drukker en de oplaag. Exemplaren van 
dit prachtige overzicht kunnen worden aangevraagd bij de 
Public Information Branch of the International Labour Of
fice, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. 

E.J.P.M. 

DIE POSTGESCHICHTE DER ARKTIS, Band I, door Hans 
Egon Vesper; formaat 19 x 12 cm, 231 pagina's met foto's. 
Uitgave van het Poststempelgilde „Rhein-Donau" E.V. 4 
Düsseldorf, Spielbergerweg 5, Bundesrepublik Deutschland. 
Te bestellen door DM 37,50 over te schrijven op post
rekening 13 35 01 Köln, ten name van E. W. Mewes, Düs-
seldorf-N. 

Wederom is de heer Vesper er in geslaagd een deel van 
de omvangrijke poolpostgeschiedenis duidelijk op schrift 
te stellen. In 1959 publiceerde hij een werk over de post-
geschiedenis van Antarctca. Nu is zijn artikelenserie uit 
de „Sammler-Lupe" op dezelfde manier in een boekje bij
eengebracht. 

Allereerst behandelt hij de op het noordpoolgebied be
trekking hebbende postzegels, de diverse stempels en post
stukken van schepen, weerstations, militaire bases en de 
filatelistische bijzonderheden van de geofysische jaren. 

Daarna wordt de verovering van het hele noordpoolge
bied uit postaal oogpunt belicht, zoals noordwest- en noord
oost-passage en de strijd om de noordpool. 

„Die Postgeschichte der Arktis" is niet alleen een onmis
baar boek voor de poolpostverzamelaar, maar ook bijzonder 
interessant voor een ieder die zich in postgeschiedenis of 
het thematisch verzamelen interesseert. 

H. C. KRUIJT 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
opgaven voor deze rubriek in het februarinummer 
dienen uiterlijk op 20 januari in het bezit te zijn 
van de redactie. 

^ Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, 's-Gravenhage 

Telefoon (070) 63 09 49 
EXPOSITIES 
- De kunst van de ontwerper 
- De totstandkoming van postzegels 

m plaat- en rasterdiepdruk 
- Keur en kleur Schatten van Neder

land en Overzeese Riiksdelen 
- Nieuw geëxposeerd: De eerste Ne

derlandse briefkaart Enige bladen 
uit de collecte Buys en uit de do
cumentaire verzameling van het 
Postmuseum 

- Moderne postzegelontwerpen 
- Col lect ie C D Ricardo Repoeblik 

Indonesia, periode 1945-1950 Java, 
Sumatra (zegels zonder republi
keinse opdrukken, lokale residen
t ie-opdrukken, Soekarno-uitgifte, 

ORI-opdrukken, lokale opdrukken 
Rep Indonesia) Tot en met 28 
maart 

- Gehele vellen UNTEA-zegels Tot 
en met 8 januari 

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

- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands 

Indie 
- De schrijfcultuur schrijfmaterialen, 

de schri j fkunst en de brief 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar i 

1971 
tot 30 januari 1971: 
Bern Tentoonstell ing ,,Getande zittende 
Helvetia, 1862" van Walter d'Aujourd'hui 
PTT-museum 
30 januari: 
Ommen Algemene ruildag. Hervormd cen
trum, 09 30-17 00 uur Inlichtingen I V 
Philatelica, afdeling Ommen p/a J Lucas, 
Jhr van Nahuysstraat 79, Ommen 
30 januari: 
Groningen Ruilbeurs, veil ing. Huize Maas 
Vismarkt z z 52, 1000-17 00, voorbezichti-
ging 1000-12 00, veil ing 13 00-17 00 uur 
Toegang vri j Inlichtingen J Lagaay, de Sa-
vornin Lohmanplein 12a, Groningen, telefoon 
(050) 32863 
30 januari-
Purmerend Regionale ruildag, gebouw De 
Doele, Koemarkt, 1000-17 00 uur Toegang 
ƒ 0,75, jeugd tot 16 jaar ƒ 0,25 Tafels a 
ƒ 3,50 uitsluitend na reservering bij F Wa-
beke, Eemstraat 13, telefoon (02990) 24129 
31 januari: 
's-Gravenhage Studiedag luchtpostvervoer 
Grote Oost en Nederlands Nieuw-Gumea 
Drie deskundigen J W F Bunge, F W N 
Hugenholtz en W Ponitz beantwoorden 
vragen van luchtpostverzamelaars van 10 30-
12 30, koff ietafel en ruilmiddag van De 
Vl iegende Hollander Toegangskaarten F 
W N Hugenholtz, Postbus 562, Apeldoorn 
6 februari: 
Katwijk Ruildag sporthal Clei jn-Duyn, te
genover Gemeentehuis, ruime parkeerge-

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 

legenheid, 10 00-17 00 uur Tafelreservering 
a ƒ 5,— en inlichtingen afdeling Katwijk van 
de I V Philatelica p/a J L van Kempen, 
Boshuysenstraat 2, Katwijk aan Zee Tele
foon (01718) 14615 (met op zondag) 
16 februari: 
Harderwijk Noordveluwse postzegelmarkt 
(elke derde dinsdag van de maand) winkel
centrum De Passage, Vondellaan, 19 00-
22 00 uur Inlichtingen I V Philatelica, af
deling Harderwijk, p a J Bosman, Marnix-
straat 1 
20 februari: 
Zwol le Maandeli ikse postzegelmarkt Hotel 
Wientjes, 10 30-17 00 uur Toegang ƒ 0,50, 
jeugd tot 16 jaar ƒ O 25 (met verrassing) In
lichtingen I V Philatelica, afdeling Zwolle p/a 
A Wever, Ruusbroecstraat 29, tel (05200) 
32647 
27 februari: 
Wychen Nationale ruildag, zaal Teerink, 
Kasteellaan 4-6, 10 00-17 00 uur Inlichtin
gen Afdel ing Wychen, Gelderse Filate
l isten-Vereniging De Globe p/a M G 
Huting, De Uilenboom 4, Wychen 
27-28 februari: 
Borculo Tentoonstel l ing, internationale ruil-
dag, vei l ing, aula LTS LEO-Stichting, 10 00-
18 00 uur Handelarenstand Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars, af
delingen Lochern, Goor en Jeugdclubs In
lichtingen B Frank Ch de Bourbonlaan 19, 
Lochern 
12-13 maart: 
Ede Tentoonstell ing ter viering van het 25-
jarig bestaan van de Globe-afdeling Ede, 
,,De Open Haard", Wil lem Zwijgerlaan 175 
Inlichtingen T A F Toorens, Van Hoffen-
laan 13, Bennekom Telefoon (08389-5729) 
12-14 maart: 
New York City Jaarlijkse internationale 
postzegeltentoonstel l ing Interpex Inlichtin
gen Interpex Exhibition 121 West 45 Street, 
New York Ci ty 10036, U S A 
20 maart: 
Hoogezand Distr ictsrui ldag in De Kern, 
10 00-18 00 uur Inlichtingen Philatelisten 
Vereniging Hoogezand-Sappemeer, p/a 
G J M Vlek, Johan de Witt laan 34, Hooge
zand Telefoon (05980) 3717 
21 maart: 
Enschede Ruildag en vei l ing. Hotel Avion, 
Deurningerstraat Enschedesche Philatelis
ten Vereniging p/a W E J Aeyelts Averink, 
Minister dr Kuyperplein 25, Enschede 
25 maart: 
Medemblik Vei l ingavond, hotel Radboud 
Inlichtingen I V Philatelica 
25-27 maart: 
Alphen aan den Rijn ALPHILA '71 Distr icts
tentoonstel l ing Park-restaurant Avifauna Af
deling Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars 
27 maart 
Hilversum Zevende nationale ruildag Toto
hal, gemeenteli jk sportpark, naast NS-halte 
Soestdi jkerstraatweg Twintig handelaren-
stands, zeshonderd bezoekers in 1969 In
lichtingen en tafelreservermg A H Bone
faas, Joh Geraedtsweg 132, Hilversum Te
lefoon (02150) 54808 
27 maart: 
Deventer Ruildag, wi jkgebouw Hervormde 
gemeente. Jan van Vlotenlaan Toegang 

ƒ 0,50 Tafelreservermg Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars, afde
ling Deventer p/a J P Laarhoven, van Reyd-
straat 11, Deventer Telefoon (05700) 
11210 
8-12 april: 
Bremerhaven Nordsee-Posta III (Rang II), 
Ukraina 50 en jumelagetentoonstell ing Bre-
merhaven-Grimsbv 
25 april: 
Vaals Internationale Interphilruildag, Hotel, 
Hotel Gil l issen, Maastrichterlaan 48 Inlich
tingen Postzegelvereniging Drielandenpunt 
p/a W Bulles, St Paulusstraat 1, Vaals • 
29 april- 1 mei: 
Goes Regionale tentoonstell ing. Hotel De 
Korenbeurs, Grote Markt Inlichtingen I V 
Philatelica 
14-16 mei' 
Lüdenscheid Luposta 71 Rang II 
4-13 juni: 
Bazel NABA '71 , nationale tentoonstell ing, 
Messegebouw Inlichtingen Postfach 118, 
Basel, Zwitserland 
10-13 juni: 
Rotterdam Nationale tentoonstell ing. Bonds
dagen, Filatelistendag Ahoy-tentoonstel-
l ingscomplex. Zuiderparkweg Inlichtingen P 
de Leeuw van Weenen, Statenweg 173-A, 
Rotterdam 3004 
4-12 september: 
Budapest Internationale tentoonstell ing on
der F ÎP- en AIJP-patronaat 

: ^ 

r 

V E I L I N G A G E N D A 
21-23 januari: 
Londen Veil ing Stanley Gibbons 
Drury House Russell Street, London, 
WC2B 5HD, Great Britain 
27-30 januari: 
Amsterdam De Nederlandsche Post-
zegelveiling N V 
15-18 februari: 
s-Gravenhage Veil ing 442, J L van 

Dieten, Tournooiveld 2 J 

'~\ VERGROOTGLAS OP DE 
POSTZEGEL 

De Belgische Radio en Televisie, 
die in een groot deel van Zuid-Ne
derland kan worden ontvangen, zendt 
tweemaal per maand op woensdagen 
een fi latelistisch programma uit van 
een kwartier Van juni tot en met 
september zijn er geen uitzendingen 
13 en 27 januari, 19 30-19 45 uur 
10 en 24 februari, idem 
10 en 24 maart, idem 
7 en 21 j p r i l , idem 
5 en 19 mei, idem 
Alleen de AVRO-bode/Televizier 

vermeldt de kanalen 10 en 44 waar
over de BRT uitzendt, daarin wor
den ook de onderwerpen, alsook de 
wijzigingen in programmadagen en 

. -tijden opgenomen l 

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

Het secretariaat van R'71 meldt dat volgen
de maand het vol ledige programma van de 
nationale tentoonstell ing zal worden gepu
bliceerd 

18 januari 1971 



TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 
COLLECTIE RICARDO 

IN HET POSTMUSEUM: 
REPUBLIEK INDONESIË 

Lokale cursieve opdruk Rep. Indonesia en 
doorgeveegde landsnaam op postzegel van 
de Japanse bezetting van Sumatra. Oranie 
afstempeling van Medan 

Ruim vijfentwintig jaar geleden pro
clameerden de nationalistische leiders 
Soekarno en Hatta op 17 augustus 
1945, twee dagen na de capitulatie van 
Japan, de Republiek Indonesië. Na 
vier jaren van gewapende conflicten 
en politieke onderhandelingen droeg 
Nederland op 27 december 1949 de soe
vereiniteit over Nederlands-Indië over 
aan de Republiek der Verenigde Sta
ten van Indonesië, welke in 1950 werd 
vervangen door de eenheidsstaat Re
publiek Indonesië. 

Wijlen de heer C. D. Ricardo heeft 
de postaal-filatelistische gevolgen van 
deze overgangsperiode gedocumen
teerd met een collectie poststukken en 
zegels van de republikeinse gebieden 
op Java en Sumatra, die hij aan het 
Nederlandse Postmuseum heeft nage
laten. 

De postzegels uit deze periode kan 
men onderscheiden in opdrukzegels 
(machinale en handstempelopdrukken 
op zegels van Nederlands-Indië en de 
Japanse bezetting van Nederlands-In
dië) en definitieve uitgiften. 

Een groot deel van de collectie is 
thans in de postzegelgalerij geëxpo
seerd en omvat de zegels van Java en 
van Sumatra (zonder republikeinse 
opdrukken, lokale residentie-opdruk
ken, de Soekarno-uitgifte, ORI-op-
drukken en lokale opdrukken (Rep. 
Indonesia). 

JAVA 

Te Bandoeng en Djokjakarta voor
zag men bestaande zegels van Neder
lands-Indië en de Japanse bezetting 
van een machinale opdruk Repoeblik 
Indonesia. Van deze opdrukken be
staan verschillende vervalsingen, die 
mede in de verzameling zijn opgeno
men. 

Behalve machinale overdrukken be
vat de collectie postaal gelopen 
stukken, waarbij de landsnaam met 
potlood, inkt of een handstempel is 
doorgehaald, al of niet in combinatie 
met een geschreven of gestempelde 
aanduiding Repoeblik Indonesia. 

De aandacht wordt getrokken door 
twee merkwaardige poststukken met 
republikeinse zegels en afstempelin
gen van het republikeinse postkantoor 
te Djakarta, januari 1946. Het eerste 
bovendien met afstempeling van de 
Nederlandse PTT en aantekenstrookje 
Batavia, zonder extra port in Amster
dam bezorgd; het tweede stuk met da
tumstempel van het geallieerde mili
taire bestuur, in Haarlem afgeleverd 
met 60 cent port. 

Eveneens in januari 1946 verschenen 
de eerste gedrukte postzegels en brief
kaart van de Republiek Indonesië, ter 
herdenking aan het uitroepen van de 
republiek en ten bate van het Vrij-
heidsfonds. 

Van de beide onafhankelijkheidsze-
gels met afbeeldingen van een stier op 
post bij de rood-witte vlag en een stier 
die zijn ketting verbreekt, zijn interes
sante kleurproeven aanwezig op de 
achterzijde van formulieren. Van 
laatstgenoemde zegel wordt een heel 
vel getoond, waaraan duidelijk te zien 
is dat het gommen na het perforeren 
gebeurde. 

Wegens gebrek aan postzegels werd 
op verschillende postkantoren een 
franco-stempel gebruikt met de aan
duiding „porto dibajar" (port betaald) 
en de naam van het betreffende kan
toor. Het republikeinse postkantoor te 
Djakarta had voor baarfrankeringen 
een frankeermachine in gebruik, waar
in de tekst Nederlands-Indië op de 
brieven vervangen was door een stem
pel Repoeblik Indonesia. 

Een apart hoofdstuk vormen de 
poststukken van de Indonesische 
strijdkrachten met stempels van ver
schillende regimenten en de aandui
ding ,,pos tentara" (legerpost). 

Als uitingen van patriottisme vor
men de al dan niet particuliere her-
denkings- en propagandabriefkaarten 
een interessant onderdeel van de col
lectie. 

SUMATRA 

De lokale opdrukken van Sumatra 
zijn in de verzameling gegroepeerd 
naar de verschillende districten. 

Een envelop, waarvan het voorbe
drukte adres ,,Nederlandsche Handel-
Maatschappij, N.V." is doorgehaald en 
vervangen door „Bank Indonesia", is 
gefrankeerd met portzegels waarop 
drie verschillende handstempelopdruk
ken zijn geplaatst: PTT Indonesia met 
en zonder kastje en PTT Republik In
donesia, afstempeling Telokbetong 
(Lampongs), 21 februari 1947. 

Op een brief stuk met 10 cent-zegels 
van het type Konijnenburg met Japan
se opdrukken en de machinale West
kust-opdruk Repoeblik Indonesia is de 
beeltenis van koningin Wilhelmina 
met blauw potlood weggewerkt. 

De postzegel met de beeltenis van 
president Soekarno, vervaardigd in 
een lokale drukkerij te Boekittinggi, 
verscheen medio 1946, tezamen met de 
eerste Fonds Kemerdekaän-zegels. Zij 
werden door geheel Sumatra verkocht. 
Door waardevermindering van het 
geld werden zij in 1947 met hogere 
waarden overdrukt. Van deze uitgifte 
bevat de collectie zegels op brief en 
complete vellen, zowel zonder als met 
opdruk, waarin verschillende afwijkin
gen voorkomen zoals Rp. 2,50 in plaats 
van ƒ 2,50 en ƒ 5. in plaats van ƒ 5.—. 

Speciale vermelding verdienen de 
karbouw- en danserzegels van de 
Oostkust en Atjeh met handstempel 
T-opdruk en Dai Nihon Teikoku Yubin 
(Post van Groot Keizerlijk Japan) , 
met Japanse of Indonesia-afstempelin-
gen, welke waarschijnlijk ten tijde van 
de Japanse capitulatie in omloop zijn 
gebracht. 

De eerste tijd na de proclamatie van 
de Republiek werden zowel de Japan
se bezettingszegels als de Japanse 
stempels en jaartelling doorgebruikt. 
Hiervan laat de collectie interessante 
voorbeelden zien, evenals van Japanse 
zegels zonder republikeinse opdruk
ken, maar mèt Indonesia-afstempelin-
gen. 

In het kader van een geldzuivering 
op het republikeinse deel van Sumatra 
werden in 1947 de tot dusver gebruikte 
zegels voorzien van een handstempel-
opdruk ORI (Oeang — Geld Republik 
Indonesia). 

Ter wille van de volledigheid heeft 
wijlen de heer Ricardo tevens de in 
het buitenland voor propagandadoel
einden gedrukte zegels in zijn verza
meling opgenomen. 

De tentoonstelling besluit met de lo
kale opdrukken Rep. Indonesia van 
Noord-Sumatra in verschillende typen, 
standen en kleuren. Tot en met 28 
rnaart. 

Het Postmuseum is gevestigd te 
's-Gravenhage, Zeestraat 82. Openings
tijden; maandag tot en met zaterdag 
van 10.00 - 17.00, zondag van 13.00 -
17.00 uur. 

A. R. KAMPHUIS 
ZÓ ZAG ONZE EERSTE BRIEF

KAART ERUIT 

^ . 

T i , 

Ontwerp voor de eerste Nederlandse brief
kaart van 1871 2'/^ cent. 

(Documentaire verzameling Postmuseum] 
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Onze eerste briefkaart afgestempeld op de 
dag van uitgifte: 1 januari 1871 

(Collectie G. Buys, aanwezig in het Postmuseum) 

n o u . A..*-.«i-■>.>•<».«.»Iri. 

'/S'

Fantasiekaart. Voorzijde van een reclame
nieuwjaarswens van 1 januari 1872, kenne
lijk geïnspireerd op de eerste briefkaart (zie 
„Nota") 

(Collectie G. Buys, aanwezig in het Postmuseum) 

In de postzegelgalerij van het Post
museum zijn thans enkele kaders ge
wijd aan onze jubilerende eerste brief
kaart van 1 januari 1871. 

Een aantal kartons betreffende deze 
uitgifte uit de gespecialiseerde collec
tie postwaardestukken van wijlen de 
heer G. Buys, een verzameling die in 
het bezit is van het Postmuseum, is 

uitgestald. Hieronder bevindt zich ook 
de vrij zeldzame kaart met de eerste
dagafstempeling 1 januari 1871. 

Een ontwerp en enkele proeven voor 
onze eerste briefkaart van 2 Vi cent met 
„nota", uit de documentaire verzame
ling van het Postmuseum, zijn mede 
tentoongesteld. 

Voor de speciaalverzamelaar en de 
liefhebber van stempels een uitstalling 
om aandachtig te bekijken. Voor de 
belangstellende bezoeker, die niét ver
zamelt, toch de moeite waard om even 
bij stil te staan. Want zó waren onze 
briefkaarten honderd jaar geleden. 

Tot en met 28 februari 1971. 

ROTTERDAM, STADHUIS 

Ter afsluiting van de nationale ma
nifestatie C(ommunicatie) '70 heeft 
het gemeentebestuur van Rotterdam in 
de grote hal van het stadhuis op de 
Coolsingel een postzegeltentoonstelling 
gehouden; de uitvoering werd opge
dragen aan de Rotterdamsche Philate
listenVereeniging. 

Van 20 november tot en met 4 de
cember 1970 hebben naar schatting 
9.500 bezoekers kunnen kijken naar 
een schitterende inzending van het 
Nederlandse Postmuseum, een collectie 
„Olie" en een van ,,Schepen" op post
zegels. 

Het Postmuseum was schitterend 
vertegenwoordigd met de ontwerpen 
van de drie Bevrijdingszegels, 1945, 
1955 en 1970. Vooral de verschillende 
ontwerpen van de zegel van 1970 trok
ken de aandacht. 

Daarnaast was er een uitgebreide 
collectie op het gebied van de commu
nicatie op postzegels waar de verschil
lende communicatiemiddelen waren 
uitgebeeld. Onder andere zagen wij 

spoorwegen, telefoon en telegraaf, 
schepen, kortom alle soorten die op 
Nederlandse postzegels zijn afgebeeld. 
Naar wij menen is voor het eerst een 
dergelijk uitgebreide tentoonstelling 
op dit gebied gehouden. 

De bekende collectie „Olie op post
zegels" van J. A. Keeming was op een 
zestal kaders te zien. De bode die toe
zicht hield vertelde ons dat de meeste 
bezoekers niet wisten wat „olie" zoal 
betekende. Voor hen hield olie op bij 
„Pernis"; men besefte pas na het zien 
van de collectie dat olie begint met ex
ploratie, winning, vervoer en raffina
ge. 

Tenslotte was er een uitgebreide 
verzameling „Schepen op postzegels", 
waarvoor ook veel belangstelling was. 
Een schip is voor een rechtgeaard Rot
terdammer een dagelijks gezicht maar 
dat er zoveel soorten zijn wisten de 
meeste bezoekers niet. 

Voor vele bezoekers — de tentoon
stelling was ook op de vrijdagse koop
avonden geopend — was het een aan
gename rustpauze tijdens het win
kelen. En zoals een jeugdige Rotter
dammer tegen uw verslaggever zei; 
„Ze kunnen nu wel schelden op Pemis 
en de luchtverontreiniging, maar zon
der de olie en de schepen was Rotter
dam na de oorlog nergens geweest. En 
zet dat maar rustig in de krant." 

H. 

Tien jaar postzegelclub PBNA 
Een kleine tentoonstelling in Arnhem, 
waaruit wel bleek dat de leden in die 
tien jaar nog geen volleerde filatelisten 
geworden waren. Maar een maxichar
mante ontvangst. 
Onze beste wensen voor groei en bloei 
van deze personeelsvereniging. 

Fl 

WIJ ONTVINGEN 
UNTEA, door Ernst R. Hof mann, A.I.J.P., D 8015 Markt 
Schwaben, Goethe Ring 1, Bundesrepublik Deutschland. 

De heer Hofmann heeft in eigen beheer honderd exempla
ren gemaakt van zijn filatelistische documentatie over het 
bestuur van de Verenigde Naties over het toenmalige Ne
derlands Nieuw Guinea (United Nations Temporary Execu
tive Authority) van 1 oktober 1962 tot 30 april 1963. Wie de 
tentoonstelling „25 jaar Verenigde Naties" in het Vredes
paleis heeft gezien, herinnert zich de UNTEAinzending van 
de heer Hofmann, die in de vorm van fotokopieën beter toe
gankelijk blijkt dan in tentoonstellingsramen. 

Men vindt in deze studie de oplagecijfers van de verschil
lende opdrukken, geverifieerd door een ongenoemde autori
teit van de Verenigde Naties op nietofficiële basis. De 
auteur heeft geen medewerking kunnen krijgen van de 
postale autoriteiten van Nederland en van de Verenigde "Ja
ties, maar hij heeft deze ingewikkelde knoop op eigen ge
legenheid kunnen ontwarren. Zijn berekeningen zijn ge
verifieerd door een autoriteit die daartoe wel bereid was, 
nadat hij inzage van de officiële bescheiden had geweigerd. 

De heer Hofmann publiceert brieven met vragen en — 
indien voorhanden — antwoorden, waardoor men een in
zicht krijgt in zijn werkwijze. De schrijver onderwerpt de 
oplagecijfers aan een kritische beschouwing. Hij noteert bij
voorbeeld: hoe kan de UNPA 200.000 stuks van de waarde 
45 cent naar NieuwGuinea sturen en er dan 204.000 van 
vernietigen? Zijn conclusie: duidelijk blijkt hieruit dat nog 

4.000 stuks van de extra zending werden vernietigd. Van de 
100.000 extra zegels van 85 cent werden slechts 1.000 exem
plaren verbruikt; van 200.000 stuks van de waarden 1 gul
den en 300.000 stuks van de waarde 5 gulden werden 
slechts 1.000 respectievelijk 5.000 stuks verkocht! 

De documentatie bevat een overzicht van de posttarieven 
in Westelijk NieuwGuinea, van de verschillende opdruk
ken, met inbegrip van de zegel van Pakistan, alsmede van 
de veldpost van de UNSF  United Nations Security Forces. 

GOEDHEILIG MAN, TREK JE BESTE TABBERD AN, 
Wouter Jan Dekker, paperback van de uitgeverij J. H. de 
B'ussy N.V., Amsterdam. 

Wie een motiefverzameling Sinterklaas bezit vindt in dit 
werkje van 135 bladzijden een onvoorstelbare hoeveelheid 
gegevens bij elkaar gezocht uit folklore, literatuur en kunst, 
alsook uit de legende. Van dit laatste getuigt een uitspraak 
van Sint Nicolaas op een bisschoppenvergadering „Ik zou 
wel willen schrijven, als ik het doen kon in eetbare letters". 
Een apart hoofdstukje is getiteld „Sinterklaas op postzegels". 
Het bevat maar „een greep uit voorbeelden", maar dat is 
Sinterklaas nu eenmaal eigen. 

DE POSTZAK, het orgaan van de Nederlandse Vereniging 
van Poststukken en Poststempelverzamelaars bevat een 
artikel van A. Smit, die ook in het Maandblad over de oud
ste machineafstempelingen schreef, over de Doffegnies
Millet stempelmachine, een overzicht van octrooien en de 
post van D. W. de Haan en enkele bijdragen over Neder
landse postwaardestukken van de heren J. H. Broekman en 
J. Dekker. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur C H W Heusdens, postbus 619, Rotterdam 3005 

BIJ de aanvang van het nieuv^'e fi latelistische werkjaar is het een 
traditie geworden de vele lezers die ons in het afgelopen jaar 
meldingen gaven van bijzonderheden van Nederlandse postzegels 
te bedanken voor hun medewerking aan deze rubriek Het komt 
met veel voor dat werkel i jk belangri jke afwijkingen aan de Neder
landse postzegels te vermelden zijn Het aantal druktoevall igheden 
15 weliswaar vri j groot, doch het vermelden daarvan zou iedere 
maand teveel plaatsruimte innemen, terwij l deze druktoevall igheden 
vri jwel steeds beperkt bl i jven tot stipjes en vlekjes, die bij iedere 
emissie nu eenmaal voorkomen, 

Het afgelopen jaar heeft ons vr i j veel bijzondere zegels ge
bracht Helaas was de hoeveelheid met steeds van voldoende 
kwaliteit Een aantal nieuwe ontwerpers heeft een aantal zeer 
moderne zegels gebracht, waarvan enkele slechts met een ,,ge
bruiksaanwijzing" konden aantonen waarvoor deze uitgegeven wer
den Er waren echter ook uitschieters naar boven 

Zo vonden wij de B W -zegel zonder meer goed, ook de Zomer-
postzegels vormden door hun originaliteit en vooral door de uit
stekende druk een goede emissie Deze heeft in het buitenland 
sterk de aandacht getrokken en een publiciteit voor de Nederlandse 
postzegels gewekt die tot tevredenheid stemt 

De Kinderpostzegels daarentegen hebben een minder goed ont
haal gevonden door de beeldvormen Het mogen dan knappe 
constructies zijn, een afbeelding van het doel waarvoor zij worden 
uitgegeven ontbreekt vr i jwel 

De gewijzigde posttarieven zullen per 1 februari de 3 cent 
cijferzegel type Van Krimpen — zij het ti jdeli jk — weer op de 
brieven brengen voor bi j frankering van de 12 cent, het drukwerk
tarief tot 20 gram wordt dan 15 cent Ook de zegel van 30 cent 
komt weer in de mode voor frankering van briefkaarten buiten
land De postzegel van ƒ 1,25, in het bijzonder bedoeld voor fran
kering van enkelvoudige aangetekende- en expresse-bneven binnen
land en EEG-landen zal daarvoor met meer gebruikt worden, zodat 
een nieuwe waarde van f 1,50 zal verschijnen In de loop van dit 
jaar zullen permanente postzegels met de beeltenis van Koningin 
Juliana emissie 1953-1967 naar behoefte worden vervangen door 
waarden met de nieuwe beeltenis Juliana Regina 

VOORLOPIG UITGIFTEPROGRAMMA 1971 
februari In de loop van volgende maand zal het aantal 

waarden van permanente postzegels worden uitge
breid met een zegel in de waarde f 1,50 met de 
beeltenis ,,Juliana Regina", 

16 februari Veert iende algemene volkstel l ing 
Een zegel in de waarde 15 cent, 

20 april Zomerzegels, vijf zegels met toeslag in de waarden 
15 -I- 10, 20 + 10, 25 + 10, 30 + 15 en 45 + 20 
cent, 

3 mei Europazegels in twee waarden 25 en 45 cent, 
29 juni Zestigste verjaardag van prins Bernard Vier bi j 

zondere zegels, waarvan een zegel met toeslag, ten 
bate van de Stichting Behoud Borobudur, 

oktober Sluit ing van het Haringvliet, een zegel in de waarde 
15 cent, 

9 november Kinderzegels, vi j f zegels met toeslag in de waarden 
15 -I- 10, 20 + 10, 25 + 10, 30 + 15 en 45 -1- 20 
cent 

In de Zomer- en Kindseries is de waarde 12 + 8 van vorige 
jaren vervangen door een nieuwe waarde 3 0 - 1 - 1 5 cent 

PRIJSVRAAG KINDERPOSTZEGELS 1971 
In samenwerking met het Nederlands Comité voor Kinderpost

zegels en PTT heeft het Graf isch Studiecentrum in Den Haag een 
prijsvraag uitgeschreven voor de kinderpostzegels 1971 

Het Studiecenturm, dat binnenkort vijfentwintig! jaar bestaat, 
vraagt ontwerpen a voor een serie kinderpostzegels met eerste-
dagenvelop en b voor een affiche, brievenbusbil jet en vouwblad 
voor de kinderpostzegelactie 

Deelgenomen kan worden door leerlingen van de Nederlandse 
kunst- en kunstni jverheidsscholen, de Vrije academies en de 
hoogste klassen van de grafische scholen Voor bekroonde ont
werpen in categorie a zijn prijzen beschikbaar gesteld van f 1500, 
f 1000 en f 500, voor die in categorie b prijzen van f 1000, f 500 
en 250 Indien tot uitvoering van een ontwerp wordt overgegaan 
ontvangt de maker daarvan het gebruikeli jke honorarium van PTT 

Alhoewel het thema in principe vri j is geven de organisatoren 

de voorkeur aan een motief dat de relatie uitdrukt van het kind met 
het drukbeeld zoals het kinderboek het stripverhaal en dergeli jke 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
VOORLOPIG UITGIFTEPROGRAMMA 1971 

9 februari Parochie St Theresia, waarde 20 cent Prijs in Ne
derlands geld f 0,40, plus BTW 

24 februari Lions Club in de waarde 25 cent 
Prijs in Nederlands geld ƒ 0,50, plus BTW 

12 mei Sociale en Culturele zorg, vier waarden met toe
slag 10 + 5, 15 + 5, 20 + 10 en 25 -\ 10 cent, 
totaal f 1 , — 
Prijs m Nederlands geld f 2,—, plus BTW 

14 juni Nieuwe zegels ci j fertype. zes waarden 1, 2, 3, 4 
5 en 6 cent, totaal f 0,21 
Prijs in Nederlands geld f 0,42, plus BTW 

27 september Pedro Luis Brion, waarde f 0,35 
Prijs in Nederlands geld f 0,70, plus BTW 

15 november Kinderpostzegels, vier waarden met toeslag 10 + 5, 
15 + 5, 25 + 10 en 35 -F 10 cent, totaal f 1,15 
Prijs in Nederlands geld f 2,30 

SURINAME 
VOORLOPIG UITGIFTEPROGRAMMA 1971 

14 februari Lijndienst Nederland, Paramanbo-Wil lemstad, 25 jaar 
geleden geopend, drie waarden 15, 20 en 25 cent 
totaal ƒ 0 60 
Prijs in Nederlands geld f 1 20, plus BTW 

7 april Paasweldadigheidzegels vijf waarden met toeslag 
10 + 5 15 + 8, 20 + 10, 25 + 12 en 30 + 15 
cent, totaal f 1 50 
Prijs in Nederlands geld ƒ 3 — , plus BTW 

17 mei Wor ld Communications Day, drie waarden 15 en 
20 en 25 cent totaal ƒ O 60 
Prijs in Nederlands geld f 1 20, plus BTW 

31 juli Volkstel l ing, invoering Burgerl i jke Stand vi j f t ig jaar 
geleden, twee waarden 20 en 25 cent, totaal 
ƒ 0 45 
Prijs m Nederlands geld f 0 90, plus BTW 

24 november Kinderpostzegels, vijf waarden met toeslag 10 + 5, 
15 f 8, 20 + 10, 25 + 12 en 30 + 15 cent, 
totaal f 1 50 
Prijs in Nederlands geld ƒ 3 —, plus BTW 
Strookje met drie waarden 10 + 5, 20 + 10 en 10 
+ 5 cent, totaal ƒ O 60 
Prijs in Nederlands geld ƒ 1 20, plus BTW 

13 december Stichting Albina (Marowijne) 125 jaar, drie waarden 
15, 20 en 25 cent totaal ƒ O 60 
Prijs in Nederlands geld ƒ 1 20, plus BTW 

(De Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) bedraagt vier percent) 
*) In het programma voor de Anti l len is voorzien in een tariefwijziging 

zoals men kan zien in de invoering van een nieuwe waarde bij de ge 
gelegenheidszegels met de herdenkingszeqel voor Bnon op 27 september 
Deze waarde f O 35 doet ook haar intrede in de Kinderserie op 15 
november in plaats van de waarde 20 -( 10 die tot nu toe gebruikeli jk 
was 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur J H Broekman, Hoflaan 25, Bergen 1760 

NEDERLAND 
GELEGENHEIDSBRIEFKAART EEUWFEEST 

Gedurende een maand, van 15 september tot 15 oktober zullen 
de Nederlandse posteri jen een bijzondere briefkaart verkri jgbaar 
stellen ter gelegenheid van het eeuwfeest van de briefkaart Deze 
kaart wordt uitgegeven in een periode waarin de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars haar 
vi j fentwint igjar ig bestaan viert, onder meer met de tentoonstel l ing 
Postmerken, van 8 tot 10 oktober in Tivoli te Utrecht 

Ook de Dag van de Postzegel, die dit jaar samenvalt met de 
verjaardag van de Wereldpostunie op 9 oktober, wordt in de ver-
schijningsti jd gevierd PTT zal voor de UPU-verjaardag een b i j 
zonder vlagstempel gebruiken 
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Jurnaan Schrofer, die de beide zegels voor het vi j f t igjar ig be
staan van de Internationale Arbeidsorganisatie (1969) en de 
Meijerszegel (1970) ontwierp, heeft het ontwerp gemaakt voor 
deze briefkaart Naast de waardeindruk, gevormd door kunstig in 
elkaar gepaste waardecij fers 20, wordt in het klem het beeld van 
de eerste briefkaart van Nederland gedrukt Op zaterdag 2 januari 
1971, IS in het VARA-radioprogramma Z O , via Hilversum II, een 
vraaggesprek gehouden over de festiviteiten rondom dit eeuwfeest 
Uw redacteur kon daarbij verwijzen naar zijn artikelen in het Maand
blad 

Op 1 januari 1871 schaarde Nederland zich in de rij van landen, 
die van het nieuwe communicatiemiddel, de ,,open briefkaart", ge
bruik gingen maken 

Het Maandblad heeft intussen een artikel gebracht over ,,Hon
derd jaar br iefkaart" (november 1969), een opgave van de landen 
die het snelst waren met de uitgifte van briefkaarten (september 
1970), de proeven van de eerste Nederlandse briefkaart (december 
1970) en ter zijde de prentbriefkaarten en geïl lustreerd brief
kaarten die van 1869 af in toenemende mate gingen verschi jnen 
(november en december 1970) 

Zo dient dit stukje feiteli jk alleen om de datum vast te leggen 
in het nummer dat aan dit jubileum aandacht had te wi jden, het
geen opzetteli jk al eerder geschied is 

BELGIË 
Postbladen 3,50 frank, leeuw, roodbruin Talen Frans, Neder

lands, Nederlands en Frans, Duits en Frans 
Briefkaarten voor het buitenland 4 frank, leeuw, wi jnrood Talen 

Frans, Frans en Nederlands, Nederlands en Frans, Duits en Frans 
Idem 4 + 4 frank, leeuw, wi jnrood in dezelfde vier mogeli jkheden, 
aangezien de editie met alleen Nederlands voor het buitenland niet 
IS toegestaan Al deze postbladen en briefkaarten zijn verschenen 
met luminescerende strook 

Kaart voor adreswijziging 1,50 frank, leeuw, zwartgri js met 
Duitse en Franse tekst Luminescerende strook 

DUITSLAND 
In ,,Die Ganzsache" 1970 3-4 schri j f t F A Beijer over 100 Jahre 

Pos tkar te ' U herinnert zich dat de heer Beyer enige maanden 
geleden bewijsmateriaal vroeg van gedrukte drukwerkkaarten, 
die met onder kruisband, doch afzonderli jk mochten worden ver
zonden Nu heeft hij ook het Amts-Blatt des Königl ichen Post
Departements nummer 26 van 30 mei 1865 bemachtigd en de 
inhoud daarvan wordt facsimile afgedrukt, met een il lustratie van 
zo'n drukwerkkaart Speciale aandacht vraagt Beyer voor de 
laatste alinea, waaruit bl i jkt dat dezelfde afzender honderd geli jk
luidende kaarten, of meer daarvan, tegeli jk kan aanbieden en 
dat dan kleine, met de hand geschreven verbeteringen of toe
voegingen zijn toegestaan 

Beyer spreekt van ,,open kaart" (mogeli jkheid sinds 1865) en 
zegt dan dat vanuit deze mogeli jkheid de , ,ui tv inding" van de 
briefkaart ,,Wohl nur noch ein winziger Schritt ist" Daar ben ik 
toch niet door overtuigd, want die ,,Winziger Schr i t t " was in het 
verdeelde Duitsland voor de oorlog van 1870/1871 nu juist net 
met mogeli jk Daarom is in de eindsprint von Stephan geklopt 
door Dr Herrmann Oostenrijk kwam op 1 oktober 1869 voor 
Oostenri jk en Hongarije met de eerste Korrespondenz-Karte, de 
eerste briefkaart Wat ik in november 1969 in het Maandblad 
daarover schreef blijft kaarsrecht overeind staan 

GROOT-BRITTANNIÊ 
Een voortzett ing van de opstell ing van de aerogrammen van 1965 

af vindt men in ,,Die Ganzsache" 1970 3-4 

BRAZILIË 
W Ahrens deelt mede dat dit land na 35 jaar weer eens een 

briefkaart heeft uitgegeven 1 Cruzeiro ter gelegenheid van het 
achtste nationale Eucharistische Congres in Brasilia Bli jkens het 
drukwerk zijn er 30 000 exemplaren gedrukt 

ZWEDEN 
,,Die Ganzsache" 1970 3-4 bevat een opstell ing van de militaire 

postwaardestukken door F A Beyer Het is een verbeterde opsom
ming zoals die in 1969 nummer 4 verscheen 

POSTWAARDESTUKKENNIEUWTJES 
'De mogeli jkheid om een abonnement te nemen op de nieuwe 

uitgiften postwaardestukken, zoals België thans kent, maakt bli jk
baar school Ook in Denemarken (Posten Filateli, Radhuspladsen 
59, DK 1550 Kobenhavn V, Postscheckkonto Kopenhagen 2 14 83) 
en Noorwegen Postes fi latelit jenste, Kirkegata 20, Oslo 1. Post
scheckkonto Oslo 400) bestaat nu deze mogeli jkheid 
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NIEUW-ZEELAND 

Op 14 oktober 1970 is het nieuwe postkantoor van Te Anau 
officieel geopend De bouwkosten 'bedroegen 500 000 gulden In 
1890 werd het postkantoor ingesteld en de eerste directeur was 
de hoteleigenaar van die plaats Dat was voldoende om part-time 
de weinige nederzetters en reizigers te helpen Nu is er een 
staf van twintig personen voor dit distr ict dat uitgroeide tot over 
de duizend bewoners en 130 boerderi jen Op 15 oktober vangt er 
een postbestelling aan en op 1 januari 1971 werd de directeur van 
dit kantoor tevens Registrateur van geboorten, huwelijken en sterf
gevallen Een personele unie tussen de Post en de burgerl i jke 
stand (bevolkingsregister) Het is een sterk opkomend, uniek toe-
tistengebied voor Lake Manapouri en Mil ford Sound 

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

ADMINISTRATIEVE STEMPELS 

Art ikel 454 van de Dienstvoorschri f ten van PTT verplicht de 
postambtenaar bij onbestelbare stukken de reden van niet-
uitreiking zoveel mogelijk op de voorzi jde van het stuk te ver
melden In de regel gebeurt dit door middel van een met de hand 
geschreven aantekening of met een administratief stempel, dat in 
een in vakjes verdeelde rechthoek de verschillende mogeli jk
heden van onbestelbaarheid omschri j f t Aanhalen of aankruisen 
18 dan voldoende 

Dat het in artikel 454 gebruikte begrip ,,vermelden" echter 
speelruimte laat en dat het daarom ook anders kan laat het afge
beelde administratief stempel zien 

Witte Singel 27 in Leiden was het adres van het voormalig 
Diaconessenhuis, dat na de ontruiming enige ti jd is gebruikt als 
ti jdeli jke huisvesting voor studenten Ruim een jaar geleden vonden 
de laatste studenten een ander onderdak en werd het gebouw af
gebroken Drie maanden lang werd de correspondentie doorge
zonden, althans voorzover de aankomende academici hun adres
wijziging hadden opgegeven Toen vond de post — gesteund 
door de voorschriften — het welletjes en retourneerde de on
bestelbare stukken Maar de frequentie was dusdanig groot, dat 
het bestelkantoor Leiden — met artikel 454 in de hand — een 
stempeldoos greep om de afzenders duidelijk te maken dat het 
tijd werd de namen van de geadresseerden van de verzendlijst 
te schrappen En dat in duideli jke taal Pand / afgebroken 
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MACHINESTEMPELS 
In de Klussendorfstempelnnachine van Zeist werd op 4 decenn 

ber 1970 de hiernaast afgebeelde ,,dienststempelvlag" in gebruik 
genomen Ongetwi j fe ld zal deze ook nog wel voor andere machi
nes worden bestemd 

TYPENRADERSTEMPEL 
16 11 1970 Het postagentschap Apeldoorn-Deventerstraat werd 

vervangen door een postagentschap Apeldoorn-Trek-
weg 

26 11 1970 Gevestigd postagentschap Soest-Smitsweg 
1 12 1970 Gevest igd postagentschappen Helmond-Geijsendorffer-

straat en Rotterdam-Van Lennepstraat 

VELDPOST 
Gedurende het jaar 1970 waren wederom een aantal vaste en 

tijdelijke veldpostkantoren gevestigd, waarvan wij hieronder een 
overzicht met de bi jbehorende NAPO-nummers en de nummers der 
gebruikte stempels kunnen laten volgen 

BELGIË 

NAPO-
nummer 

Plaats van Eventueel naam 
gebruik van de 

VASTE KANTOREN 

Nederland 
500 Utrecht 

West-Ouitsland 
861 
871 
880 
880 
890 
891 
897 

Monchen-Gladb 
Hohne 
Seedorf 
Seedorf 
Handorf 
Hesepe 
H Oldendorf 

TIJDELIJKE KANTOREN 
Nederland 
500 
500 
— 
500 
500 

Ossendrecht 
Ossendrecht 
Leeuwarden 

Ossendrecht 
Ossendrecht 

West-Duitsland 
251 
241 
210 
205 
271 
241 
251 
241 
205 
280 
251 
251 
251 
251 
241 
210 
251 
211 

Sennelager 
Munster 
Diverse plaatsen 
Diverse plaatsen 
Munster 
Hohne 
Sennelager 
Munster 
Diverse plaatsen 
Diverse plaatsen 
Sennelager 
Sennelager 
Sennelager 
Sennelager 
Munster 
Hohne 
Sennelager 
Diverse plaatsen 

Frankrijk 
220 La Court ine 

oefening 

Hoofdveldpostk 

— 

— 
— 

— 
— 

Tentoonstell ing 
.Recreana 

Coup 
Coup 

Fero-
Fero-

— 

— 
— 

Kuras 
Kuras 

— 
— 
— 

Plus 
Plus 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

Stap-Vooruit 

— 

Periode Stempel-
nummer(s) 

1 1 -31 12 

1 1 - 5 1 2 
6 11 -31 12 

5-20 2 
2-21 3 
4 - 8 4 

6-23 4 
25 5-12 6 

3 - 1 5 1 
15-29 1 

23 1 - 5 2 ' ) 
23 1 - 5 2 ' ) 
26 2 - 5 3 

2 - 1 9 3 
11 -24 4 
9 - 1 4 5 

29 5-12 6 
29 5-12 6 
30 5-12 6 

8-14 8 
29 8-14 9 
28 9-14 10 
25 9-10 10 
25 9 - 1 0 1 0 
31 10-1211 

5 - 1 4 1 1 

23 7 -31 8 

73, 81 

75 
59 
49, 26 
98, 26 
35 
76 
77 

29 
36 
37 

36 
36 

24 
98 
24 
27 
27 
98 
44 
44 
44 
29 
98 
27 
27 
24 
27 
37 
24 
29 

36 

' ) Deze oefening werd afgelast, zodat de betreffende stempels 
vermoedelijk slechts een of twee dagen ti jdens de voorberei
ding zijn gebruikt 

Op de vaste kantoren zijn aantekenstrookjes met inschrift NAPO 
[= Netherlands Army Post Office) en gedrukt nummer aan
wezig, maar op de t i jdel i jke kantoren wordt het NAPO-nummer ach
ter de aanduiding NAPO op het strookje gestempeld 

Lezers, die soortgel i jke veldpoststempels, welke m het jaar 
1971 zullen worden gebruikt, voor hun verzameling zouden wil len 
ontvangen, kunnen daartoe aan mijn adres een aantal geadres
seerde en gefrankeerde kaarten of enveloppen doen toekomen 
Denk aan de per 1 februari 1971 te verhogen portokosten (druk
werk 15 cent, aantekenen f 1,25) 

Als bijdrage in de kosten van aanvragen dezer stempels zal ik 
dan gaarne tevens 7 cent per toegezonden stuk, hetzij in enkele 
losse postzegels, hetzij op mijn girorekening 131237 ontvangen 

Rubriekredacteur L C Mademan, Alf Schneiderlaan 61, B 2100 

Deurne C, België 

KERSTMISZEGEL 
In de waarde van 1,50 fr verscheen op 14 november de kerst

miszegel m voorverkoop Dit jaar koos men als onderwerp van 
deze zegel het schilderi j , Madonna en kind van de schilder 
Jan Gossaert, onder de Vlaamse Primitieven gerekend, uit het 
Staatsmuseum m Berli jn De schilder staat ook bekend als Mabuse, 
wat afgeleid zou zijn van Maubeuge, zijn geboorteplaats 

De zegel in diepdruk uitgevoerd in vel len van dertig exemplaren, 
werd een oplage van 9 000 000 exemplaren toegewezen De zegel-
drukkeri j te Mechelen gebruikte bruine inkt om de gravure van 
Spinoy tot zijn recht te doen komen 

Herenthals - Kapelle-op-den-Bosch - Kortr i jk - Ledeberg en 
Waver waren aangewezen voor de voorverkoop 

POSTAGENDA 1971 
Het bestuur der Posterijen heeft in samenwerking met ,,Pro-Post 

een postagenda 1971 uitgegeven die tegen de prijs van 80 frank 
wordt verkocht Bedoelde brochure kan bekomen worden mits 
storting of overschri jving van de som van 75 frank op postrekening 
nummer 312 32 „Pro -Pos t ' V Z W , postbus nr 27, Brussel 1 1000 
BRUSSEL 

Deze agenda is bovendien van gans uitzonderl i jke fi latelistische 
waarde door de inlassing van artistieke reprodukties van post
zegels en, m het bijzonder, van een reproduktie in zwart van het 
speciale blaadje, uitgegeven in het vooruitzicht van de internatio
nale f i latelistische tentoonstell ing ,,BELGICA 72" Deze reproduktie 
gedrukt op de persen van het Zegelwerkhuis, draagt een afdruk 
van de droge stempel van het Bestuur der Posteri jen 

ONZE ONGETANDE ZEGELS 
Op een vraag van senator Franck aan de minister van PTT, 

wat met de ongetande zegels — regelmatig uitgegeven — uit
eindelijk gebeurt kreeg hij volgend vage antwoord 

De ongetande zegels worden uitgedeeld onder een aantal per
sonaliteiten, die sedert lang voorkomen op een speciale lijst 

Hiermede werd de geachte senator de laan uitgestuurd, zodat 
hij met weet wie die lijst opstelde en welke bevoordeelden daarop 
voorkomen 

Wel weten wij dat deze ongetande zegels betrekkeli jk snel bi j 
verschil lende Brusselse handelaren aan een sappig prijsje verkocht 
worden 

SINT NIKLAAS 
De kinderen die langs de post een briefje aan Sint Niklaas 

richten, kri jgen van de brave Sint een leuk antwoord Daar voor 
zorgen enkele vriendeli jke postbeambten, die de brieven voor het 
Vlaamse land te Sint Niklaas (Oost Vlaanderen) laten afstempelen 
en voor het Waalse landsgedeelte te Saint - Nicolas bij Luik 
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, . POSTZEGELBOEKJES M 
Nu werden postzegelboekjes verkrijgbaar in de automaten. Er zijn 

vier verschillende boekjes van 15 frank en een van 20 frank. Drie 
boekjes van 15 frank bevatten ieder tien zegels van 1,50 frank en 
twee vignetten. 
Deze vignetten vermelden. 
a. in de Nederlandse boekjes 

..Vermeld de postnummers" . , 
b. in de Franse boekjes 

,,Mentionnez les numéros postaux" 
c. in de tweetalige boekjes 

beide vermelde slogans kopstaand in ieder vignet, met wisse
lende voorrang van beide talen. 
Links met voorrang aan het Nederlands 
Rechts met voorrang aan het Frans. 

Het vierde boekje bevat buiten drie zegels van 3,50 frank en 
drie zegels van 1,50 frank een groen vignet met de kaart van 
België en een leeuw vermomd als briefdrager. 

Het boekje van 20 frank bevat vijf zegels van 3,50 frank en een 
van 2,50 frank, benevens laatstgenoemd vignet, deze maal in 
bruin gedrukt. 

De zegelboekjes werden gedrukt en samengesteld bij Enschedé 
te Haarlem. 

BRIEF UIT LONDEN 

DE DECIMALE POSTZEGELS 
Na de hogere waarden van 10 p, 20 p, 50 p en £ 1, die in juni 

1970 zijn uitgekomen, zullen op de dag van decimalisatie — 15 
februari — nieuwe waarden verschijnen in nieuwe pennies. 

geldigheid voor frankering op van alle Britse postzegels die 
sinds 1911 zijn verschenen. De koerserende postzegels van £ 1 
met de beeltenis van de koningin en het kasteel van Windsor blij
ven geldig. 

Wie een verzameling decimale postzegels van Groot-Brittannië 
wil beginnen, kan op 15 februari terecht. Er worden bijzondere pak
jes met de nieuwe zegels verkocht, zodat de verzamelaars die 
eerstedag brieven willen verzenden de nieuwe zegels in één keer 
kunnen kopen. 

STAMPEX 1971 
Deze tentoonstelling annex handelarenbeurs wordt gehouden van 

1 tot 6 maart in de New Hall van de Royal Horticultural Society, 
Greycoat and Elverton Streets in Londen S.W. 1. 

De ,,MAXIMUS" veilingen van Britse klassieke postzegels heb
ben het lieve bedrag van f 2.065.000 opgebracht. Topstuk was de 
4 p. vermiljoen van 1876 van plaat 16, waarvan slechts vijf exem
plaren bekend zijn, opbrengst f 21.500,—. 

Het Filatelistische bureau te Edinburgh gaat op 15 februari de 
administratie per computer voeren. De 46.000 houders van een 
rekening krijgen dan met hun nieuwe uitgiften een uittreksel van 
hun nieuwe saldo en de machine zal ook berichten wanneer het 
depot aangevuld moet worden. Hierdoor komt personeel vrij, dat 
dan meer aan filatelistische bezigheden kan gaan doen. 

DE BURGEMEESTER-FILATELIST 
De burgemeester van Folkestone, een enthousiast filatelist, 

heeft bepaald dat brieven die door het bureau voorlichting van 
zijn stad worden verzonden zoveel mogelijk postzegels van ver
schillende waarden moeten dragen. In iedere brief gaat een bood
schap van de burgemeester — in drie talen — waarin hij de hoop 
uitspreekt dat de ontvanger ook belang stelt in postzegelverzame-
len. 

GHANA WEER IN HET NIEUWS 
Ghana, dat enige beruchtheid heeft gekregen door het uitbeste

den van de buitenlandse verkoop aan een agentschap in New 
York, heeft een Philympia-emissie uitgegeven die in het land van 
uitgifte niet verkrijgbaar was, bij het hoofdpostkantoor in Accra niet 
bekend was en ook niet verkrijgbaar. Slechts een bijpostkantoor 
had wat series, waarvan de waarde van 20 p. werd weggekocht, 
waarschijnlijk uit speculatieve overwegingen, terwijl aan deze uit
gifte geen voorafgaande publiciteit gegeven kon worden. 
Londen, 1 januari 1971. ' CHRISTIAN HOUSTON AIJP 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur: 
Suid-Afrika 

F G. E. Nilant, Universiteit van Pretoria, Pretoria, 

Om verwarring met de oude zegels te voorkomen, en om een 
herkenning van de verschillende kleuren van de nieuwe waarden 
mogelijk te maken bij de behandeling van de post op de postkan
toren, zijn uitgebreide proeven genomen om een kleurenreeks te 
maken die fouten zoveel mogelijk uitsluit. De nieuwe waarden 
worden: 

1/2 P — turkoois ' l p — karmozijnrood 
11/2 P — antracietgrijs 2 p — groen 
^Vz P — rozerood 3 p — helblauw 
31/2 P — grijsgroen 4 p — licht sepia 
5 p — bleek violet 6 p — lichtgroen 
1̂/2 P — lichtbruin 9 p — oranje en zwart. 

Ze worden gedrukt door Harrison & Sons Ltd., op wit geglansd 
papier, zonder watermerk, in vellen van 200 stuks. Het formaat is 
hetzelfde als dat van de koerserende serie; de beeltenis van ko
ningin Elizabeth is onveranderd. Alle zegels hebben twee fosfor-
strepen, met uitzondering van de 21/2 p. die één streep heeft. Het 
perforaat is 15 x 14. 

Op dezelfde dag zullen de lage waarden strafportzegels ver
schijnen en wel in zes waarden: 72 p, 1 p, 2 p, 3 p, 4 p en 5 p. 
De kleuren zullen dezelfde zijn als die van de frankeerzegels van 
gelijke waarden. 
Zoals U wellicht weet blijven de Britse postzegels gewoonlijk 
lang voor frankering geldig. Nu gaat men echter grote schoon
maak houden: achttien maanden na 15 februari 1971 houdt de 
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KERSSEELS 
1 Die Kersseels wyk hierdie jaar in voorkoms heeltemal af van 

die van vorige jare Die velletj ie bestaan weer uit twintig seels van 
Ie elk Daar is egter net vyf verski l lende onderwerpe 

Die eerste stel voor die reis na Bethlehem Dit word gevolg deur 
die Aankondiging aan die herders en die Heilige Familie Daarna 
kom die drie Wyses uit die Ooste op kamele Tenslotte die aan
bidding deur die Wyses 

Die figure is in eenvoudige kieure uitgevoer rooi, geel, blou en 
groen teen 'n wit agtergrond Elke seel het langs die vier rande 
die woorde Christmas Greetings — Kersfeesgroete Op elke 
seel staan vermeld R S A 1970 en die rooi dubbelarm kruis 
van teringbestryding Op die rande van die velletjies is vermeld 
Prevent T B Buy Christmas Stamps — Voorkom tering — koop 
Kersseels, met die prys 20 sent 

IDie seels lyk netjies teen die ligte wit agtergrond Tog is dit 
duidelik dat die strewe wat by die ontwerpe vir posseeis toegepas 
word, nl om groter eenvoudigheid te verkry, by die kersseels nog 
me ter sprake is me Die seels het geen frankeerwaarde me Hulle 
word egter deur die Staatsdrukkery gedruk en oor die toonbanke 
in die postkantore verkoop Daar is menige versamelaar wat hulle 
by mekaar maak 

WATER VIR DIE TOEKOMS 
n Konvensie oor Water vir die Toekoms is van 16 tot 20 No

vember gehou in die Rautenbachsaal die groot studentesaal van 
die Universiteit van Pretoria Daar was tydelike posgeriewe ge
durende hierdie kongres vir die lede beskikbaar, waar van 'n 
spesiale stempel gebruik gemaak is Dit was n ronde stempel 
Water — 70-16 XI 70 / Konvensie Pretoria Convention Hierdie 
waterkongres was een van die besprekings oor die beskikbaarheid 
en juiste verbruik van water in die toekoms 

NUWE 2C HERDRUK 
Noudat die binnenlandse porto vir drukwerk verdubbel is, van 1c 

naar 2c het die 2c seel die mees gebruikte seel van die stel ge-
word D I S begryplik dat die voorraad, waarby met die plotselinge 
toename in gebruik geen rekening gehou was me, spoedig opge-
raak het, en dat met spoed nuwe seels gedruk moes word Vir 
die nuwe druk is gebruik silmders 412 (blou) en 413 (oranje) op 
Harrison papier met RSA tête-bèche watermerk, in twee panele, 
A en B Die verskil met die vorige druk is gering 

KAAPSE DRIEHOEKE 
Word blykbaar 'n toenemende mate 'n boeiende gebied vir ver-

samelaars D ie tyd, dat op 'n vergete solderkamertj ie van 'n ou 
Kaapse gewelhuis tussen 'n klomp ou boeke 'n aantal oorspron-
klike briewe in koeverte met driehoekseels te voorski jn kom, is 
verby Almal weet dat hierdie soort seels waarde het en dis me 
meer moontlik me om van 'n oorspronkl ike arglose besitter, wat 
geen kennis het en ook geen belangstell ing voel me, vir 'n sagte 
prysie sulke seels oor te neem me 

Pryse loop vandag in die duisende, soos op 'n Londense seél-
veiling hierdie jaar geblyk het Die 4d swart (1855-1859), ongebruik 
het £ 2000 opgebring, die l d vermil joen £ 1150, dieselfde in 'n 
ongebruikte paartjie £ 2400, in 'n blok van ses seels £ 4600 

Foute IS vanselfsprekend aansienlik duurder Die l d hg melkblou 
£ 2000, die 4d vermil joen in n blok van drie, ongebruik £ 7000 
in n blok van vier £ 8250 Dis me meer n gebied wat vir be
ginners aanbeveel kan word me 

WIJ LAZEN VOOR U 
Rubriekredacteur J Ph de Leeuw, Breitnerstraat 21 , Zwijndrecht 

Verheugd met de vererende uitnodiging om deze rubriek voor u 
te gaan verzorgen Wij zullen ons best doen een redelijke opvolger 
te zijn van zulke uiterst bekwame voorgangers als de heren 
Weidema en Van der Velden, door die taak zo getrouw mogelijk te 
verrichten We hopen daarbij oprecht op de medewerking van onze 
lezers Willen we immers werkelijk voor u lezen, dan moeten 
we ook weten wat u interesseert 

Aansluitende bij de wens van de heer mr Van der Flier, uitge
sproken tijdens de jongste najaarsvergadering van de Raad van 
Beheer, houden we ons ook aanbevolen voor toezending van fila-
telistische verenigingsorganen Mocht de inhoud daarvan daartoe 
aanleiding geven dan zullen we onze lezers ook graag eens be
richten over hetgeen we in dergelijke publikaties voor hen lazen 

SVARS-LOSENVIGNETTEN 
In ,,PHILATELICA" (oktober 1970) van de Zwitserse uitgeverij 

Hans Groth, een artikel van Hartmut Paetzold over de verwarring 
rond de Zweedse ,,Svars-Losen"vignetten Hartmut Paetzold maakt 
het zijn lezers duidelijk dat die vignetten mets met postzegels te 

maken hebben Het feit dat op die vignetten geen waarde-aan
duiding en geen landsnaam voorkomen, zou de in verwarr ing ge
brachte verzamelaar reeds op het goede spoor hebben kunnen 
brengen 

Wat zijn de Svars-Losenvignetten dan w e l ' 
Niets anders dan aantrekkeli jk uitgevoerde aanduidingen dat de 

geadresseerde bereid is de portokosten van het onderhavige stuk 
te betalen 

De Zweedse administratie van het Amerikaanse t i jdschrif t „De t 
Basta" ervoer, evenals de Nederlandse afdeling, dat het publiek 
veelvuldig de op de antwoordkaarten geplakte postzegels afweekte 
en gebruikte voor het frankeren van andere poststukken Zulks 
IS met de betreffende vignetten met mogelijk De post aanvaardt 
deze met als betaling van het verschuldigde porto 

BERMUDA'S PARLEMENT 
In „STAMP MONTHLY" (november 1970) het orgaan van de be

kende firma Stanley Gibbons te Londen, een artikel voor de lief
hebbers van ,,inside information' over het tot stand komen van 
een postzegelserie, in dit geval de herinneringsuitgifte ter gelegen
heid van de 350e verjaardag van het parlement van de Bermuda-
eilanden 

Uitvoerig geïl lustreerd met onder meer zeventiende eeuwse te
keningen, schetsen, proeven, definitieve ontwerpen en afbeeldingen 
van het eindresultaat volgt James Watson, de auteur van het art ikel, 
de ontwerper Gordon Drummond op de voet De geschiedenis 
van de vier gebouwen waarin het parlement achtereenvolgens 
was gehuisvest, wordt m het kort beschreven 

Zijn eerste onderkomen vond dit parlement in 1620 in de kerk 
van St Pieter op het eiland St George, toentert i jd het enige 
publieke gebouw dat aan de gouverneur en het bescheiden rege
ringsapparaat onderdak kon verlenen 

In 1622 werd State House, het eerste stenen gebouw ter plaatse 
betrokken 

In 1815, bij de verplaatsing van de regeringszetel van St George 
naar het hoofdeiland Bermuda, verhuisde het parlement naar een 
bestaand douanegebouw aan de haven van Hamilton, in afwach
ting van het gereedkomen van het nu nog in gebruik zijnde 
,,Sessionshouse ' Een reconstructie en uitbreiding van dit gebouw 
werd in 1893 vol tooid 

Interessante bijzonderheden zijn de wijzigingen van alle nomi
nale waarden gedurende de voorbereiding en van het oorspronke
lijk verticale formaat van Statehouse in het gebruikel i jke hori
zontale formaat 

Ook het komnginnekopje onderging een wijziging Werd op de 
eerste ontwerptekeningen nog het kopje met het grappige strikje 
op het achterhoofd toegepast, op de proeven was dit vervangen 
door het kopje van Machin met diadeem Zelfs data moesten ge
durende de voorbereidingst i jd worden herzien 

ZWITSERSE ENQUÊTE 
Het bericht van E Bosshard over een enquête onder de Zwit

serse postzegelverbruikers om uit 466 bij PTT ingezonden post-
zegelontwerpen de tien door het publiek het meest gewaardeerde 
te vinden, lijkt ons interessant voor de heer drs Ph Leenman, 
hoofddirecteur der posteri jen, als voorproefje van hetgeen hem te 
wachten staat wanneer de plannen tot uitvoering komen om in 
Nederland een dergel i jke enquête te houden 

W I J weten uit dit bericht dat althans de Zwitserse postzegel
verzamelaars met zo heel veel waardering hebben voor postzegel-
ontwerpen van de zogeheten avant-garde Wi j lazen dit bericht 
voor u in de „SCHWEIZER BRIEFMARKEN ZEITUNG' van okto
ber 1970 

OEVERLOOS UITGIFTEBELEID 
In „DIE BRIEFMARKE" (november 1970), orgaan van de Oosten

ri jkse bond van fi latel istenveremgingen, vonden we een overzicht 
waarin de uitgiftepolit iek van een aantal veel verzamelde Europese 
postzegellanden sedert de invoering van hun postzegels onder de 
loep werd genomen 

Nederland wordt in dit overzicht met Beclijn Liechtenstein, 
Noorwegen en Zwitserland gerekend tot de landen met een be
scheiden, maathoudende uitgiftepolit iek, met relatief in geringe 
mate ver'hoogde aantallen uitgiften 

De Bondsrepubliek, Griekenland, Oostenri jk, Portugal, San Ma
rino, Zweden en Turkije kunnen er noq juist mee door 

Onbescheiden worden genoemd België Frankrijk, Groot-Bri t-
tannie (ja, ja) en Joegoslavië Dat de Oostbloklanden, met Rus
land aan het hoofd, een ,,Uferloäfe" uitgiftepolit iek bedri jven be
hoeft geen betoog Ereplaatsen in dit overzicht bekleden Finland, 
Denemarken, IJsland, Luxemburg Noorwegen en het Vaticaan 

De samensteller van dit overzicht, Fritz Hauer, komt op zijn 
beurt nog eens tot de overbekende stell ing 

,,Hoe geringer de postale behoefte hoe talri jker de uitgiften 
en hoe groter de postzegelformaten 

januari 1971 25 



MINISTERBLOKJES 
Het in enkele jaren populair geworden MAURITIUS (novem

ber 1970) signaleert Ministerblatter van de Deutsche Bundes 
post Deze tot nu toe vri jwel onbekende geschenken van de West-
duitse minister voor posterijen en telecommunicatie worden sedert 
een jaar of elf aan een kleine selecte groep geïnteresseerden toe
gezonden Aan de verzamelaars van Frankrijk en België zijn der
geli jke krenten uit de fi latelistische koek sinds lang bekend 

Aan dit bericht werden we herinnerd toen we in de catalogus 
van de Dordtse Postzegelveilmg van 12 december 1970 spec ia l t 
boekjes zagen aangeboden met daarin de zogenoemde Verenigd-
Europazegels van de jaargangen 1956 tot en met 1964 telkens 
in blokken van vier postfris en met het off iciële eerste dagstempel 
Voor elke jaargang een apart boekje met de zegels van alle aan 
de gemeenschappeli jke uitgifte deelnemende landen wel te ver
staan 

BIJ een bezoek aan de veil inghouder bleek ons dat de boekjes 
nu eens door de ene postadministratie en dan weer door de an
dere* werden samengesteld In ons land werden ze door PTT 
onder anderen uitgereikt aan leden van de Tweede Kamer 

Wij ontvingen 
DE EERSTE NEDERLANDSCH-INDISCHE POSTZEGELS/ 
MYSTERIE NEDERLANDSCH-INDIÊ NUMMER 1 OPGE
LOST door W J A Arratoon, 1966 

De heer Arratoon heeft dit handschrift, geïllustreerd met 
foto's en fotokopieën, in eigen beheer vergaard in een ring
band en aangeboden aan de Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen en aan het Postmuseum voor de biblio
theek In 1935 reconstrueerde de Indische filatelist ir F C 
Kaulbach een vel van Nederlandsch-Indie nummer 1 en in 
1937 vond hi) een rode proef die niet in deze reconstructie 

MEDEDELINGEN VAN DE 
RAAD VAN BEHEER 

MAANDBLADREIS NAAR BUDAPEST 
Evenals m 1968 naar Praag stelt de Raad van Beheer van 

het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie zich voor om 
in september 1971 ter gelegenheid van de dan en daar te 
houden internationale postzegeltentoonstelling een filatelis-
tenreis naar Budapest te organiseren 

WIJ hebben contact opgenomen met het reisbureau van de 
A N W B en kunnen u berichten dat een vliegreis van onge
veer tien dagen op basis „demi-pension" in eerste-klas-hotel 
ruim ƒ 600,— per persoon zal kosten Dit geldt voor logies 
in tweepersoons kamers, voor eenpersoons kamers is de 
prijs ƒ 220,— per persoon hoger Nadere gegevens volgen 
nog, dit IS in elk geval voldoende om u een idee te geven 
hoe onze plannen zijn 

Een treinreis, met de mogelijkheid een gedeelte per boot 
te reizen, heeft ook vele aantrekkelijke kanten, doch v/ij 
menen dat op deze afstand de meeste deelnemers wel de 
voorkeur zullen geven aan vliegen Men is dan in enige 
uren op de plaats van bestemming in plaats van in enige 
dagen Ook blijft er op deze wijze meer tijd over om behal
ve de tentoonstelling ook nog iets van Budapest en mis
schien zelfs nog van de rest van Hongarije te zien 

Hoewel dus alles nog onder een zeker voorbehoud aange
kondigd wordt zouden wij het toch op prijs stellen wanneer 
lezers die hier belangstelling voor hebben zich reeds nu 
zouden willen opgeven aan de Secretaris van de Raad van 
Beheer Mr A van der Flier, Tortellaan 69 te 's-Gravenha-
ge 

RESTITUTIE „DUBBELE ABONNEMENTEN" 
WIJ willen onze lezers die lid zijn van meer dan een tot 

het Maandblad toegetreden vereniging, en voor wie 
dientengevolge over het gehele kalenderjaar 1970 door 

Zelfs indien zoals wij vermoeden de toezending beperkt bleef 
tot volksvertegenwoordigers die zitting hadden in het Europese 
parlement dan nog kunnen ze moeilijk als uniek bestempeld 
worden zoals in de veil ingcatalogus het geval was 
Een groot aantal oktober en novembernummers bevat nabeschou
wingen over PHILYMPIA 1970 Een kenmerk hebben die nabe
schouwingen vri jwel gemeen namelijk de beperking van de be
langstelling tot de resultaten door exposerende landgenoten be
haald Daarbij komt dan de bijna algemene verbazing over de on
gebreidelde handelarenkermis die de Londense internationale ty
peerde 

Of toeslagzegels belastingverlagend kunnen werken vraagt 
David Lidman zich af in THE AMERICAN PHILATELIST (sep 
tember 1970) 

Aan het eind van zijn beschouwing over Nederlandse Franse 
Westduitse en Belgische toeslagzegels komt hij tot de hoopvolle 
conclusie dat toeslagzegels ondanks het feit dat zij zelf een 
soort belasting inhouden een verlagende werking zouden kunnen 
hebben op andere belastingen 

Gezien de praktijk in ons land een ijdele hoop is onze mening 

paste en die derhalve van een andere plaat afkomstig moest 
zijn 

De heer Arratoon ontdekte in 1968 dat er met eén maar 
twee verschillende rode proeven bestonden, de ene van een 
geretoucheerde en de andere van een niet geretoucheerde 
plaat HIJ zag de bewuste plaat later in het Postmuseum, 
waar ze bewaard wordt als de oefenplaat van Menger, die 
genoodzaakt was een blok van honderd zegels te maken 
in plaats van de gravure van J W Kaiser die te groot was 
uitgevallen In het werk is een plaat opgenomen van een 
vel gereconstrueerd uit foto s en tevens zijn foto's opgeno
men van alle honderd zegels met de kenmerken er naast 
Een kluifje voor gevorderde filatelisten 

meer dan eén vereniging abonnementsgeld werd betaald, 
nog even wijzen op de mogelijkheid voor het „dubbel" be
taalde abonnementsgeld restitutie te vragen 

Dit kunt u doen door een briefkaart aan onze Admini
strateur, de heer A van Laei, Da Costalaan 21 te Amstel
veen, te zenden Hierop moet u duidelijk vermelden 
a van welke tot het Maandblad toegetreden verenigingen 

u gedurende het gehele kalenderjaar 1970 lid was (he
laas blijkt in de praktijk dat men ook wel eens lidmaat
schappen van niet tot het Maandblad toegetreden ver
enigingen opgeeft, bij voorbeeld buitenlandse verenigin
gen of verenigingen als Beeldfilatehst, Contact Schept 
Kracht, Po & Po en andere niet tot het Maandblad toe
getreden verenigingen Van deze verenigingen ontvangt 
het Maandblad geen abonnementsgeld en daarvoor kan 
geen restitutie worden gegeven) 

b de giro- of bankrekening waarop u het restitutiebedrag 
wenst te ontvangen 

De restitutie bedraagt over 1970 t 6,—, voor elke volgende 
vereniging waarvan u lid was Bij twee verenigingen dus 
ƒ 6,—, bij drie verenigmgen t 12,— enzovoort 

AANSTELLING NIEUWE RUBRIEKREDACTEUR 
WIJ kunnen u als nieuwe redacteur voor de rubriek ,,Wij 

lazen voor u" voorstellen de heer J F de Leeuw, Breitner-
straat 21, Zwijndrecht, de vroegere redacteur van het or
gaan ,,Verenigde Naties-Verenigd Europa" van de gelijk
namige vereniging en van het orgaan „De Loep" van de 
vereniging Zwijndrecht en Omstreken 

WIJ hebben alle vertrouwen dat de heer De Leeuw, die 
zich al in dit nummer aan u voorstelt, het onze lezers naar 
de zin zal maken 

De Raad van Beheer is hem bijzonder erkentelijk dat hij 
spontaan is ingegaan op het verzoek toe te treden tot de 
redactie 

Verbetering nummer postgirorekening 
De bijzondere envelop die op 10, 11 en 12 november ver

krijgbaar was in het Dam-postkantoor kan compleet met 
serie Kinderzegels en bijzonder stempel besteld worden 
door ƒ 2,25 over te schrijven op postrekening 31190 (niet 
31180 zoals abusievelijk is vermeld in het decembernummer 
1970, bladzijde 664), ten name van het Comité voor Kin
derpostzegels te Amsterdam 

Blad/ijden 27 t/m 30 inhoudsopgave j aa rgang 1970 
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TOELICHTING 
Deze index is onderverdee ld in een aantal 
rubrieken 
1 AUTEURS 
2 ALGEMEEN 
3 LITERATUUR 
4 NEDERLAND E N OVERZEESE R I J K S 

DELEN 
5 EUROPA — behalve n ieuwtjes ook post-

waardestukken ae rog rammen en tijd
schriftartikelen 6 BUITEN EUROPA (idem) 7 BEELDFILATEUE 8 LUCHTPOST 

BIJ de indicering is onder meer gebruik ge
maakt van de vo lgende afkor t ingen adv voor 
advertenties aegr voor ae rogrammen afw 
voor afwijkingen p w s voor pos twaardes tuk-
ken ree voor recencies en vo voor veiling-
opbrengsten 
Het dient aanbevel ing altijd ook de r u b n e k 
LITERATUUR te raadplegen 
In het geval het nod ig is de kolom aan te 
geven bij een ve rme ld ing dan gebeur t dit door 
een schuine s t r eep ach te r het bladzijde-
cijfer 
De redactie houdt zich aanbevolen voor op- en 
aanmerkingen die vo lgende indices ten goede 
kunnen komen 
Gouda Dreef 42 E J P MULDERS 

A U T E U R S 
Avezaat C Vroegs te d a t u m van afstempe 

ling gezocht (onge tande Bon tk raag 1923) 
653 

Baert A G C I n t e r p a r l e m e n t a i r e Unie De 
298 358 459 

Beer mr W S Wolff de K e n m s is blijk
baar nog goedkoop te krijgen ( r ee ) 535 

Benders A M T a n d i n g e n van de ongetande 
5 en 10 cent van 1923 465 653 stempels van 
Curacao 662 

Benjaminsen A P C Canadese Post 129 
189 418 539 

Boerma A s -Were lds duu r s t e postzegel 
wordt geveild 63 Neder land 1852 5 cent 
plaat I I (ree ) 65 BW-envelop met reclame 

67 
Brink C V ten F r a n k l i n D Roosevelt 64 
Broekman J H P o s t w a a r d e s t u k k e n Nieuw-

Zeeland 132 P r e n t b r i e f k a a r t e n 583 652 
Proeven van de b r i e fkaar ten van Nederland 
van de emissie 1871 De 650 

Ceelen A Niet-officiele pos tv lucht per zweef
vliegtuig 317 

Cleij J F In m e m o r i a m m r H J Bernsen 
68 

Dekker J Curacao tweelandenfranker ing 
op brieven van Venezuela n a a r Mexico 602 

Filer mr A van de r Hongaar se noti t ies 9 
58 128 190 254 297 412 469 532 592 660 
Over de Oostgrens 60 126 302 360 401 467 

531 590 658 Verkoopsta t is t iek van de Oos
tenrijkse P T T 61 Vijftig j a a r Saarzegcls 
126 185 W a a r werden de Bevrijdingsze
gels g e d r u k t ' 246 

Groot C Nieuw Zeeland 131 
Hers igny F A d Tentoonste l l ing in het 

Pos tmuseum Van automobiel tot au to ' 197 
Hovinga N Tsjechoslowaakse zegels met 

aanhangse l 414 
Kamphu i s A R Collectie Ricardo in het 

P o s t m u s e u m 118 408 
K r a j e n b n n k J A D Neder landse corres 

pondent ie in Neder lands- Indie in de na
oorlogse per iode 1945-1949 De 402 462 528 
588 654 

Krijff A Ballons Montés 454 525 
Leeuw J P de Vijfentwintig j a a r Verenig

de Nat ies 294 354 
Lowey prof d r L Cornentespos tzege ls De 

6 54 114 183 
Made H van der Vijftig j aa r luchtpost 1920 

- 5 juli -1970 250 Speciaal s tempel voor 
post vervoerd per ballon boven Neder land 
457 

Mademan L C Ere aan J P J o r d e n s 69 
Melsert P G Pun t s t empe l s van Neder lands-

Indie (aanvulling) 260 
Meyer G H F Codering Ro t t e rdam 124 

JTapanse machines wachten in Amste rdam 
op fosforescerende zegels 596 

Meijer J C Bevrijding 1940-1945 178 312 
Minholts G J Oplossing Kerstpuzzel 1969 

61 Kerstpuzzel 1970 664 
Mulders E J P Inhoudsopgave 1969 23 

Negent ig j a a r V i n d o b o n a ' 370 Geboorte 
van een ongewenste ui tgif te 416 F r a n s e 
P T T wijzigde CEPT-on twerp Europazegels 
1970 602 K o n i n g moet van de postzegel ver
dwijnen (Lesotho) 657 Israel ische P T T 
t rek t synagogezegels in 657 

Otte K Wie weet meer over het propeller-
s t e m p e l ' 260 

Rossum P H van Zo klopt het noodlot 
aan de poort (Ludwig van Beethoven 1770-
1827) 522 582 

Schafer J C Kerstfeest en de post 648 
Smit A (Den Haag) Rubber en filatelie 56 

Voedsel- en landbouworganisa t ie van de 
Verenigde Nat ies FAO 1945-1970 248 Bos
brand 362 

Smit A (Amstelveen) Oudste machmes tem-
peling in Neder land De 460 524 586 

Smits J W Rafae l -herdenking 252 Goya 
m het Maur i t shu is 300 Schilderijen van 
Hongaa r se kuns t enaa r s 364 Salvador Dali 
530 

T u k k e r P C Dixieland Calling 15 62 130 
410 598 662 

Veer mr G W A de Vervalsing Sur iname 
120 Vals afgestempelde zegels Neder lands 
Nieuw-Guinea 406 Neder lands- Indie 5 gld 
Koni jnenburg 465 

Vries D de Duivenpost tijdens het beleg van 
Leiden in 1574 458 

Willigen d r s A M A van der Gedurende 
bijna 100 j a a r werden Neder landse port-
zegels gebru ik t 242 

Wolkenkrabbe r De 117 

ALGEMEEN 
Afrika landenoverzicht 416 
Agenda 13 70 133 194 262 313 368 419 

470 541 603 668 
Algemeen Neder lands P e r s b u r e a u A N P fila 

tel is t ische nieuwsdienst 353 
Anjerfonds subsidie voor L Vermey (album

blad) 66 
Bevnjdingszegels 1940-1946 178 246 312 
Bond zie Neder landse Bond van Fi la te l is 

ten Verenigingen 
Champion Th (art Dt Ztg f Brfm k ) 78 
CJomputerzegels (Nederland) 188 
Dag van de Postzegel (Nederland) 306/3 325 

378 401 425 432 (adv ) 453 479 594 647 
Diefstallen Den H a a g 121 265 440 (adv ) 

Ro t t e rdam 11 
Doorzichtige klemstrookjes 656 
Europazegels 1970 268 afwijkende F r a n s e 

tekening 602 
Europese postzegel 142 
Federa t ion In te rna t iona le de Phi la te l ie (FIP) 

s t andpun t Zuid-Afrika i z zwar te lijst 269 
lijst schadelijke uitgiften (aanvulling) 311 
congres Lxjnden 676 

Fi la te l is t ische pers (Nederland) topgesprek 
met P T T 306 filatelistische nieuwsdienst 
A N P 353 

In te rpa r l ementa i re Unie 298 358 459 
Kerstfeest en P T T 648 
L indenberg C (art Dt Ztg f Brfm k ) 22 
Maandblad zie Neder landsch Maandblad voor 

Phi latel ie 
Missiepakket ten 5 
Neder landsch Maandblad voor Phi la te l ie 
— Abonnementspr i js verhoging 425 
— Dubbele abonnementen 53 
— 1 April 125 193 
— Hoofdart ikelen 5 53 113 177 241 293 353 

401 453 521 581 647 
— Inhoudsopgave 1969 23 

— Kar ika tu ren (H Thien) 120 192 301 367 
413 546 599 656 

— Kerstpuzzel 1969 61 1970 664 
— Nieuwe ui tvoer ing 5 113 
— Raad van Beheer voor jaarsvergader ing 

142 I éon de Raaymeda i l l e (mr A v d 
Filer) 241 na j aa r sve rgade r ing 479 581 597 
medewerkersp laque t te (mr A v d Fl ier 
en C H W Heusdens) 581 597 

Neder landse Bond van Fi la te l is ten-Vereni
gingen 

— Bekertoernooi 78 143 207 307 
— Bekertoernooi themat i sche filatelie 241 381 

427 481 595 676 
— Ëevnjd ing 1945 he rdenk ing (Den Haag) 

207 314 
— Bondsbes tuur funct ieverdel ing 481 aftre

dende leden 611 676 
— Bondsbibl iotheek 5e aanwinstenl i js t 27 6e 

Idem 270 7e idem 380 8e idem 427 9e 
Idem 678 

— Bondsdocumenta t i ecen t rum (BDC) Wijzi-
ziging bes tuur 143 publ ikat ies (Maand
blad) t re inbr ieven 367 eeuwfeest oudste 
filatelistische d i e n s t v e r l e n i n g ' (1870) 466 
Curacao twee landenf ranker ing op brieven 
van Venezuela n a a r Mexico 602 

— Bondsinformat iebureau 143 206 379 480 
676 (adres) 

— Bondskeur ingsdiens t 676 (adres) 
— Bondsvergader ing 207 293 305 
— CosterusmedaiUe 307 
— Eremedail le (zilver) B Buurman 293 
— Leden 143 379 427 481 611 676 
— Lid van verdiens te P O M van Hassel t 

293 
— SpoorenbergmedaiUe 79 
— Sticht ing voor he t Phi la te l is t i sche J e u g d 

werk in Neder land 679 (adres) 
— Studiegroepen adressen 678 
— Tentoonstel l ingswezen commissar is 324 
— Verkoopafdeling nieuw adres 143 ver

kri jgbare publ ikat ies 678 
— Voorz i t te rsvergader ing 27 79 
— Waarschuwing 27 (misdrukken postzegel

boekjes) 
WallermedaiUe 79 

Nieuwe uitgiften (J Th A Friesen) 31 83 
147 211 273 329 383 43'1 485 551 615 683 

Personal ia 
— Bernsen mr H J overleden 68 
— Buurman B eremedai l le Ned Bond 293 
— Dekker J prijs Falcophil (Kopenhagen) 

265 
— Fischer G F prijs gemeente Ukkel (ma-

ximaphilatelie) 264 
— Flier mr A van der Léon de Raayme-

daiUe 241 581 597 medewerkersp laque t te 
Ned Maandblad 581 597 

~ Gillissen G E erelid Rot t Phil -Ver 265 
overleden 370 

— Giphart J 40 j a a r bij P T T 535 
— Haan D W de winnaa r Bekertoernooi 

— Hassel t P O M lid van verdienste Ned 
Bond 293 

— Heusdens C H W mcdewerkersp laquet -
te Ned Maandblad 581 597 

— Jordens J P 50 j aa r filatelist 69 
— Kleiman K F overleden 666 
— Koog M W van der 25 j aa r secretar is 

Op Hoop van Zegels 312 
— Korteweg P C overleden 521 536 663 
— L e e n m a n drs P h hoo fdd i r ec t eu r Pos te 

rijen 401 
— Lutke \e ld W H overleden 129 
— Norenburg J C 80 j a a r 129 1S2 
— Riddell d r J D cup 1970 Britse Postal 

His tory Society 666 
— Ronday d r s H J onderd i rec teur Ned 

Pos tmuseum 129 
— Santen Mevr C van winnares Thema

tische Beker 595/2 
— Sieverts F M J onderscheiding Ame

rican Phi la te l ic Society 666 
_ «mit * 'Den Haag) themat ische wissel-

beker 241 581 597 
— Talma Stheeman m r A, L . W overleden 

312 
— Teune M T h , overleden 129 
— Thorn Leeson E overleden 536 
— Tops G C erelid Rot t Phil -Ver 265 
— Vries A G de hoofddirec teur Pos ten jen 

met pensioen 401 534 
— Waumans A J lid Centra le Adviesraad 

205 
— Wester ingh H G van de overleden 521 

536 
— White Marcus overleden 422 
— Wickers Wie rdsma R M overleden 472 
— Wit tkamper P legt functie penningmees

ter Ned Ver neer 534 
Pos twaardes tukken 
— Aerogrammen beslui t UPU-congres Tokio 

422 werkgroep 545 
— Antwoordcoupons ( internat ionale) 74 202 

373/2 
— Briefkaart 100 j a a r 18 474 545 
— Briefkaarten met betaald antwoord af 

schatfing 138 
— Geïl lustreerde br iefkaar ten 583 652 
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— Pos t recus (ar t S t amp Collect ) 474 
— R u b n e k (J H Broekman) 18 74 138 202 

266 372 422 474 545 607 671 
Pos tzege lon twerpers conferentie Londen 

(1971) 322 
Pren tb r i e fkaa r t en 583 652 
Ro t t e rdam pos tzegelmarkt verplaatst 121 
St icht ing Fi la te l ie benoemingen 79 bes tuur 

208 j aa rve r s l ag 1969 325 538 nieuwe rege
ling h u u r kade r s 611 

Suikerzakje postzegel (Shell Rot terdam) 264 
Tentoonste l l ingen en rui ldagen 
— België Aalst ( thematisch) 648 Brussel 

(Belgica 1972) 476 609 673 Herentha ls 317 
St Lambrech t s -Woluwe (nationaal) 19 

— Dui ts land ( W ) Bruggen (Bri ts-Duitse 
expositie) 302 Darms tad t (spoorweg-espa-
rant is ten) 468 Düsseldorf (R-strookjes 
rui ldag) 360 531 658 659 Neurenberg 
(Beieren in Verkeersmuseum) 590 Saar
brücken (Sabria 70) 198 303 

— Frankr i jk Pari js (Napoleon in Pos tmu-
seum) 20 

— Groo t -B n t t ann i e Londen (Philympia) 15 
36 (adv ) 72 265 322 476 521 600 

— Hongari je Boedapest 1971 14 264 
— Italië Riva del ( ï a rda 317 
— J a p a n Tokio (Phi la tokyo 71) 79 265 
~ Neder land Amste rdam (Ned Olymp Co

mité) 314 idem (aerophilatelie) 369 604 
idem (Otto T r e u m a n n in Sted Museum) 
670 Borculo 196 Den Haag (spoorwegen in 
Pos tmuseum) 71 idem (coli Ricardo in 
Pos tmuseum) 118 408 idem (Duifje 2 et 
Lebeau in Pos tmuseum) 134 idem (25 j r 
Vei Nat ies in Vredespaleis) 134 263 369 
471 542 605 669 idem (auto s in Post -
museum) 197 D e u m e ( lustrum Deurnse 
Postz kr ing) 317 Helmond (jeugd) 543 
Leiden 197 Ro t t e rdam (nationaal R 71) 
315 420 471 542 604 668 Santpoort 
(jeugd) 263 Utrecht (Po en Po 1971) 135 
315 604 669 idem (jeugd) 472 605 
Vlaardingen (Shell) 263 Vlissingen (Phi 
latelica) 316 Zutphen (Kuns tenaar en 
Postzegel) 315 Zwolle (nationaal) 14 72 
135 177 195 305 372 

— Oostenrijk Grein am Donau (jeugd) 369 
Wenen (Ovebria) 134 idem (Vindobona) 
370 

~ Zuid Afrika J o h a n n e s b u r g (ZAR 100) 14 
264 Por t -E l izabe th (Setfex Seftu) 675 

— Zwitserland Bern (100 j r bnefkaar t ) 545 
Tijdschriftenoverzicht (B v d Velden en H 

L J Weidema) 22 78 142 
Typen van verzamelaars 117 
Veilingen 
— Corinphila (Zurich) 663 
— Dieten Van coli Viehoff (postgeschiede-

nis) 65 veilingoverzicht 531 veiling 670 
— Hekker cata logus 184 416 
— Opbrengs ten 12 198 363 670 
— Rijksveiling 504 (adv ) 
— Vei lmgagenda 13 70 133 194 262 313 368 

419 470 541 603 668 
Verenigingen (zie ook bij Personalia) 

Buitenland Atlantic Stamp Club 15 We 
reldbond St Gabriel 121 Arbeitsgemein 
schaft Nieder lande Nether lands Study Cir 
cle Ne the r l ands and Colonial Phi la te ly 
Ne ther lands Phi la te l ic Society 259 Kielse 
postzegelkr ing 268 jaa rvergader ing Fi la te 
listiese Federas ie van Suidelike Afrika 269 
675 United Pos ta l His tory Society 374 
Phi latel ic Club van Belgie 37b Club euro 
peen d aerophi la te l ie 545 Club voor Bri tse 
lokaal-uitgiften 573 (adv ) 

— Neder land ereleden Rott Phil Ver 265 
M W V d Koog 25 j r secr Op Hoop 
van Zegels 312 Liechtenstein-verzame 
laars 312 gespecial iseerde verenigingen 
353 381 

— Verenigingsnieuws 28 80 144 208 270 325 
428 482 549 611 679 

Watermerken bepal ing 192 
Were ldpos tverenig ing (UPU) afschaffing 

dubbele br iefkaar ten 138 slui t ing aerogram-
men 422 1971 j a a r der filatelie 581 

L I T E R A T I U R 
Afa-Fr imaerkeka ta log 1971 538 
Ahrens W Die Feldpost der deutschen 

Militar-Mission in der Türkei 1914-1918 537 
Anderson H J Die Bezeichnung der Post 

s tempelformen 537 
Arratoon W J A Beer van Dingstee 

Neder lands- Ind ie Eophilatelie 67 De unieke 
Landmai l -por tzege ls 260 

Astrophilatel ie — Handbuch für den Welt
r aumsammler 60 

Austral ian S tamp Catalogue The 120 
Balen Blanken G C van J Poulie en B 

Buurman Neder land 1852 5 cent plaat II 65 
187 Balen Blanken en Buurman 5 cent 
plaat V 538 

Beeldfilatelist (ts ) 538 
Boesman d r s J Pos t s tukken uit de ge

schiedenis van het luchtpostvervoer cata
logus voor Neder land en OR 537 

Borek-Kata log 1971-71 537 
Brink dr E A B J ten Een langdur ige 

controverse tussen Amste rdam en Rotter
dam 420 

Catalogus Tentoonste l l ing Zwolle 1970 535 
Cinderella Phi la te l i s t The 667 
Collect Bri t ish S tamps 408 
Dieten J L van Fi la te l is t ische barometer 

531 
Eust i s N The Austra l ian airmail catalogue 

(1914 1941) 120 
Faci t 1971 538 
F in lay I F Music and Stamps 538 
F l a d u n g E Priced Catalogue of Postal 

Sta t ionery of the World 125 599 
Fos te r C E A Guide for Amateur Wri ters 

374/1 
Fr imaerken Folk og Fi latel i 257 
Fuchs dr J H Onbekend Ier land 537 
Gailly L La poste k t r avers les ages depuis 

1 an t iqui te 476 
German Engl ish Phi latel ic Dict ionary 247 
Giphar t J De Neder landse posterijen in 

oude Ansichten 136 
Grobe H DNK Deutschland-Net to-Kata log 

1970-71 362 
Halm H S en J K Kobylanski Ball Games 

on S tamps 12 
H a y h u r s t J D The pigeon post into P a n s 

1870-1871 667 
Hekker s postzegelhandel Veil ingcatalogus no 

184 416 
Her lan t L P Les marques postales pré-

philatél iques des deux L imbourgs 666 
Hesse L Sonderstempel der DDR 667 
Hille H DDR - Briefmarken Stempel 

Dokumente 667 
Ivanyos A en J E Fe rnandez Catalogo de 

Estampi l las del Uruguay 11 
Jansen J S Van stockboek tot albumblad 

656 
Ju lsen F W The censor mark ings of Sun 

nam 603 
Martin R Annuaire Phi la té l ique 121 
Michel Kata log Europa 1970 12 Duitsland 

1971 484 Europa 1971 537 
Mohle H Die Briefmarken von der Kanal 

Inseln 1940-1945 540 
Nagel J L Les récepisses postaux et billets 

de diligence de la républ ique Helvétique 
et des postes cantonnales suisses 1790 1950 
422 543 

Neder lands Pos tmuseum Jaa rve r s l ag 1969 
420 471 

Neuer Ganzsachen Kata log 139 
New Zealand S tamp Catalogue The 120 
Noorderl icht Het (ts ) 407 
Nougare t P Bibl iographie c n t i q u e de 

1 histoire postale francaise Pos te aux 
le t t res Poste aux cheveaux Messagenes et 
diligences Télégraphe chappe 408 

Okker H Mancoboekje Neder landse Pun t 
s tempels 407 

Ot tenheym G C J J Onts taan en invoering 
van de eerste Neder landse postzegels 1850 
1852 73 

Pender J W V for Variety 120 
Phot iad is George M The imprint Typo-

graphe Ernes t Meyer rue de Verneuil 22 
ä Par i s on the sheets of the large Hermes 
Heads of Greece pr in ted in P a n s (1861) 
67 136 

P ims Catalogue of New Zealand Stamps 120 
Poolpraa t (ts ) 429 
Pos tagenda België 77 
Postduif De (ts ) 656 
Postgeschicht l iche Blattet der OPD Saar 

brücken 304 
Pr ine t Catalogue 1971 537 
Reed Fred L De halfrondstempels op de 

emissies 1852 Neder land 370 
Riet W van Fi la te l is t ische Studies 537 De 

Belgische mil i ta i re censuur 667 
Rosenthal E en E Blum Runne r and Mail-

coach Postal His to ry and Stamps of Sou
thern Africa 362 

Roye H van Postgeschiedenis van Kort-
riik van 1621 tot 1968 119 

Sacker M Army and Field Pos t Offices of 
Egyp t and the E E F 1914-1920 537 

Sammler -Lupe (ts ) 25 j aa r 658 
Santos E de Selos de Por tuga l Continental 

Insu la r e Ul t ramar ino 540 
Schneider dr H Die P la t t en der ersten 

Saarausgaben 1920-21 304 
Schoberlin M Specialised Catalogue of the 

Postal Sta t ionery of the Ryukyu Is lands 
(part I) 543 

Sieger Kata log der F lugpos t der neuen 
deutschen Luf thansa 12 E r s t t a g s b n e f Ka 
talog 259 Rake t tenpos t -Ka ta log 259 Pferde 
auf Briefmarken 363 

Smit A L M Ballon- en luchtvaar t in oude 

South African Phi la te l is t (ts ) 478 610 
Speciale Catalogus 1971 van de Postzegels van 

Nederland en Overzeese Rijksdelen 543 
Stanley Gibbons El izabethian Pos tage Stamp 

Catalogue 1971 484 Bri t ish Commonwealth 
S tamp Catalogue 1971 484 Great Britain 
Specialised vols 1-3 540 landencatalogi 377 
667 Stamps of the World 1971 667 

Stibbe Dr J Dict ionnaire des Bureaux de 

Pos tes de Belg ique 1830-1914 119 
St icht ing Fi la te l ie Jaarvers lag 1969 325 538 
St icht ing ter Verbe te r ing van het Handschri f t 

De Were ld Schreef 407 
Tobi d r E J Een ongewoon onderwerp (de 

financiële kan t van het postzegelverzamelen) 
538 

Tsjechoslowaakse bond Adresboek thema
tische verzamelaars 79 

UV Handle id ing 429 
Vlastos O He l l a s Postage Stamp Catalogue 

1971 593 
Warn ing J Al a u t o wat het a lbum slaat 

(Auto Visie no 34) 538 
Wimmer H Die deutschen Packchenfeldpost 

537 
Yvert et Tel l ier 1971 537 
Zonnebloem Veren igde Naties 1970 424 ca ta

logus republ iek Indonesië 1971 537 catalo
gus Engeland J e r s e y en Guernsey 1971 540 
ca ta logus Neder l and 1971 549 

Zuid Afrika ca ta logus 21 
Zuidafr ikaans P a n o r a m a (ts ) 538 
Zumstein Eu ropa 1971 540 Zwitserland/Liech

tenstein 540 

NKDERLANU hN 
OVEBZKKSE RIJKSDELEN 

Nederland 
Af Stempelingen 
— F r a n k e e r m a c h i n e s 18 203 267 321 
— Gelegenheidss tempels 75 203 267 320 375 

422 457 475 546 608 672 
— Laa t s t e dag Zeeland 261 Heer 468 
— Machines tempels 76 139 203 267 268 321 

376 423 475 546 609 672 
— Misbruik pos ts tempels 546 
— Oudste machines tempel ing 460 524 586 
— P a k k e t p o s t s t e m p e l s 475 
— Prope l le rs tempel 260 
— Rec lamehands tempe l s 76 
— Rubr iek (drs A M A van der Willigen) 

18 75 139 203 267 320 375 422 475 546 
608 672 

— T y p e n r a d e r s t e m p e l s 18 76 139 203 267 
321 376 423 475 546 609 672 

— Veldpost 18 321 
Dag van de Postzegel zie rubriek Algemeen 
Emissies 
— 1852 10 en 15 et 198 (vo ) 5 et 363 (vo) 
— 1864 5 10 en 15 et 198 (vo ) 
— 1872 (Willem I I I ) 10 15 50 et ongetand 

363 (vo ) 
— 1891 (hangend haar) 5 et oranje 363 (vo ) 
— 1899 (cijfer) 1 et links ongetand 198 (vo ) 

1/2 et l inks onge tand 1 et ongetand 363 
(vo ) 

~ 1899 (Bontkraag) Ie dag 4% et 11 3 
71/2 40 et boven ongetand 363 (vo ) 

— 1900 1 gid r ech t s ongetand 363 (vo ) 
— 1913 3 12'2 et onder ongetand 20 et bo

ven onge tand 363 (vo ) 
— 1923 10 et ver t paar 25 et links onge 

tand 363 (vo ) 
— 1923 (Bon tk raag ongetand) tandingen 465 

653 
— 1924 (Lebeau) 2 et (tentoonstelling Pos t 

museum) 134 
— 1926-27 (Veth) 1 gId links ongetand 363 

(vo) 
— 1926-39 (Veth) 9 et zonder cijfer 363 (vo ) 
— 1927 (Rode Kru i s ) 3 et links onge tand 

363 (vo ) 
— 1936 fUtrecht) 6 et paar ongetand 363 (vo ) 
— 1943 (Europese P T T ) 10 et foutdruk 363 

(vo) 
— 1953 67 ( Ju l i ana Hartz) 25 et afw 201 
— 1969 S ta tuu t 12 (oplagecijfers) 73 (kri t iek) 

137 (techn bijz heden) 466 593 (misdruk-
ken) Kind 16 

— 1970 Ui tg i f teprogramma 16 53 Burg Wet 
boek 17 67 73 Osaka 137 199 312 (belang
stel l ing m J a p a n ) Zomer 188 199 258 
319 Bevri jding 200 266 301 319 Europa 
200 266 319 Interpar lementa i re Unie 318 
357 421 Ver Nat ies 318 357 421 Ju l i ana 
Regina 318 421 671 Har ts t icht ing 371 
421 464 473 Kind 534 544 606 664 671 

— 1927 ( ro l tanding) 71/2 et 3 gaats 198 (vo ) 
— 1933 ( luchtpost) Kraaizegels 671 
— 1953 ( luchtpost) opstijgend vliegtuig 671 
— 1934 (Cour) 198 (vo ) 
— 1884 (postbewijs) 198 (vo ) 
Bts ing en p l aa tnummers 473 
Geld igheidsduur 5 
J a a r van ui tgi f te op gelegenheidszegels sug

gestie 597 
Kaiser J W graveur emissie-1852 (bnef 

Korteweg) 663 
Kinderpos tzegels antwoord minister 201 da

lende opbrengs t 258 velletje 1970 zonder 15 
et 306/2 

Laa t s t edagenve loppen Zeeland 261 Heer 468 
Max imumkaar t en 16 137 200 319 371 
Por tzegels eers tedags tempel 186 409 geschie

denis en gebru ik 242 verkrijgbaar voor 
verzamelaars 466 

P o s t w a a r d e s t u k k e n 138 202 647 650 
Postzegelboekjes 27 473 544 
P T T 
— Amste rdam tijdelijk postkantoor Dam 534 
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664. 
— Computerzegels 188. 
— Enquête vormgeving 581. 
— Filatel ieloketten 137, 201, 422, 473, 544, 606. 
— Filatel is t ische dienstver lening 1870 (port-

zegels) 466. 
— Hoofddirecteur Poster i jen: d r s . Ph . Leen

man volgt A. G. de Vries op 401, 534. 
— Luchtpostvervoer naa r Londen 250, 374, 407. 
— Pos tmechanlsa t ie : coder ing Rot te rdam 124; 

Japanse machines in Amste rdam 596. 
— P o s t m u s e u m : drs . H. J . Ronday onder 

d i rec teur 129; j aa rve r s l ag 1969 420, 471; 
jubi leum J. Giphar t 535. 

— Pos tpakke t t en : zegel op pakket 200. 
— Tar ieven: geen verhoging 137. 
— Topconferentie Zwolle 306. 
Rubr iek (C. H. W. Heusdens) 16, 73, 137, 199, 

266, 318, 371, 421, 473, 544, 606, 671. 
Scheepsramp: Groningen IV (jan. 1945) 182, 

312. 
Stadsposten 11, 53, 69, 122, 168 (adv.), 169 

(adv.), 177, 232 (adv.), 235 (adv.), 260, 312, 
334 (adv.), 512 (adv.), 569 (adv.), 642 (adv.), 
643 (adv.), 684 adv.). 

Treinbr ieven 318, 367. 
Treinzegels 266. 
Neder lands-Indië 
Ats tempel ingen: pun ts tempels 260. 
Briefwisseling 1945-1949 402, 462, 528, 588, 654. 
Emiss ies : 1908 (Java) 2% gld. kops taand 198 

(vo.); 1941 (Konijnenburg) 5 gld. 465. 
Pos twaardes tukken 607, 671. 
Ned. Nieuw-Guinea 
Afstempelingen: vervalsingen 406. 
Pos twaardes tukken 372. 
Curacao 
Afstempelingen; brief (1875) n a a r Malaga, 

briefkaart (1886) van Saba naa r St. Eus ta -
t ius 662. 

Emiss ies : 1923 (jubileum) 5 gld. 198 (vo.). 
Pos tverkeer met Venezuela en Mexico (1873-

74) 602. 
Ned. Antillen 
Afstempelingen: nieuwe typenraders tempels 

609. 
Emiss ies : 1970 Ui tg i f teprogramma 74; T r a n s 

World Radio 74; Kerken 137; Sociale-cul-
turele zorg 202, 319; Kind 453; 1971 Lions 
Club 671. 

Maximumkaar ten 372. 
Rubr iek (P. J . A. Varekamp) 74, 137, 202, 319. 
Suriname 
Emiss ies : 1873 25 et. 198 (vo.); 1898 10/25 et. 

198 (vo.); 1970 Ui tg i f teprogramma 74; P a a s -
weldadigheid 138. 202; 20 j aa r MO 138, 201; 
UPU-gebouw 201; Ver. Nat ies 320; 40 j aa r 
luchtvaar t 371; Voetbalbond 473, 606; Kind 
(Beethoven) 544; luchtpost 1941 valse 5 gld. 
120. 

Pos twaardes tukken 203, 608, 671. 
Rubr iek (P . J, A. Varekamp) 74, 138, 201. 

320, 371, 473, 544. 606. 
Vervalsingen 120. 

EUROPA 
Albanië: 83, 147, 211. 273, 329, 383, 431, 551, 

615, 683. 
Andorra (F rans ) : 83, 147, 211, 329, 485, 551. 
België: 
— Academie voor F i la te l ie : j aa rvergader ing 

20. 
— Afstempelingen 19, 77, 140, 204, 322, 423. 
— Emissies : 1919-20 (koning met helm) her

d ruk van h a n d e l a a r 538; 1969 Kers t 19; 
Nat. Mij. Krediet Nijverheid 19, 76; Soli
dar i te i t 19. 76; 1970 Ui tg i f teprogramma 140, 
204; Gentse Floral iën 83, 140, 273, 322, 
Natuurbehoud 147, 204; Jeugdfi latel ie 211, 
268; Dag v. d. Postzegel 211, 268; Europa 
273, 322; Culturele reeks 273, 329, 376; 
Toerisme 343, 383, 423, 431; In t . Coop. Al
liantie 343; Verzet en bevrijding 383, 423; 
Vlaamse j aa rbeurs 431, 485, 547; Ver. Na
ties 431. 485, 547; Koning Boudewijn 40 
j aa r 476, 485, 547, 551; Hera ld ieke Leeuw 
547; St icht ing Koningin Fabiola 431, 485, 
547; Sport 431, 485, 547; Belgica 72 485, 
551, 609; Sociale zekerheid 551, 673; Nat . 
Mij. V. Huisvest ing 551, 615, 673; Weldadig
heid 615; Eupen-Malmedy 683; Solidariteit 
683. 

— FlP- l i j s t 311. 
— Leopold I I I , kon ing : verkoop collecties 20. 
— Por tzege ls : nieuwe waa rde 547. 
— Pos tnummers 77, 140, 322, 423. 
— Pos twaardes tukken 139, 203, 266, 268, 422, 

671, 672. 
— Postzegelboekjes 140. 
— Postzegelrollen 548. 
— P T T : begrot ing 1970, filatelistische dienst , 

aanmaakkos ten 204; levering pos twaarde
s tukken 268. 

— Rubr iek (L. C. Mademan) 19, 76, 140, 204, 
268, 322,, 376, 423, 476, 547, 609, 673. 

— Shape 204. 
— Stadsposten 20, 77. 
Bulgari je: 31, 83, 147, 211, 283, 329, 431, 551, 

615, 627, 683. 
Cyprus : 31, 211, 221, 383, 486, 615. 
Denemarken: 83, 93, 147, 221, 273, 329, 383, 485. 

551, 615. 

— Pos tmechan lsa t i e 596. - ' 
— Pos twaa rdes tukken 267. 
Dui ts land (Berlijn): 39, 83, 221, 273, 431, 485. 

551, 683. 
— Oude gebouwen ui t 12 eeuwen: einde 467. 
— Pos twaa rdes tukken 139. 
— Ui tg i f teprogramma 1970 60; 1971 659. 
Dui ts land (O.): 31, 39, 83, 93, 147, 157, 211, 

273, 329, 383, 393, 431, 485, 551, 615, 683. 
— F l P - i y s t 311. 
— Fouten op postzegels 411. 
— P r o g r a m m a 1970 60. 
Dui ts land (W.) : 39, 83, 147, 157, 273, 329, 343, 

383, 431, 485, 551, 615, 683. 
— Aantekenst rookjes 360, 658. 
— Afstempel ingen: 198, 304, 369, 468, 472, 531, 

658. 
— Beieren 590, 659. 
— Deutsche Bank : reizende Olympiadever

zameling 658. 
— Oder-Neissegrens 468. 
— Oude G e b o u w e n uit 12 e e u w e n : e inde 467. 
— Over de Oostgrens 60, 126, 185, 360, 411, 467, 

531, 590, 658. 
— Pos tmechanlsa t ie 596. 
— Pos twaa rdes tukken 139, 372, 373, 671. 
— Saar l and : 50 j a a r postzegels 126, 185. 
— Ui tg i f teprogramma 1970 60; 1971 659. 
F in l and : 31, 83, 147, 211, 221, 273, 329, 343, 

383, 393, 431, 615. 
— Pos twaa rdes tukken 18, 18 (aëgr.), 203. 
F rankr i jk : 31, 83, 147, 211, 273, 329, 383, 431, 

485, 551, 615. 
— Europazegel 1970: gewijzigd on twerp 602. 
— Fosfors t repen 476. 
— Napoleon en de post 20. 
— Pos twaa rdes tukken 671, 672, 674. 
— Pos tzege ldrukker i j : verplaats t (Pér igueux) 

423. 
— Rubr iek (D. de Vries) 20, 423, 476, 674. 
— Tar iefverhoging 674. 
— Veldpost 20. 
Gibra l t a r : 31, 329, 431, 485, 551, 615. 683. 
Gr iekenland: 39. 83, 147, 221, 273, 329, 383, 553, 

683. 
— Pos twaa rdes tukken 545. 
Groenland: 31, 93, 149, 221, 279. 
Groot -Br i t t ann ië : 
— Afstempelingen 323, 477. 
— Crown Agen t s : contract met Umm al Qi-

wain 10; be lang in Gibbonsgroep, Austral ië 
674. 

— Decimale munteenhe id 205, 323, 674. 
— Emiss ies : 1969 Gandhi (Indiase onder

scheiding) 323; Machin, fosfor 31; 1970 ar 
chi tec tuur 83; herdenkingen 149, 205; 
schrijvers 322, 329; decimale zegels 323, 
329; Gemenebestspelen 383; Phi lympia 376, 
383, 476; Kers t 476, 615, 674; 1971 Uitgifte
p r o g r a m m a 477. 

— Maximumkaar ten 477. 
— Pos tmuseum 205. 
— Pos twaa rdes tukken 18, 205, 373/1. 373/2, 

672, 674. 
— Postzegelboekjes 157, 205. 
— Rhodes ië : decimale zegels niet e rkend 205. 
— Rubr iek (Chr. Houston) 21, 205, 322, 376, 

476, 674. 
— S tamp Collecting Weekly : overname van 

H a r r i s Publ ica t ions 21. 
Guernsey : zie onder Kanaalei landen (Britse). 
Hongar i je : 31, 157, 211, 275, 331, 383, 485, 553, 

615, 627, 683. 
— Debrecen 660. 
— Emiss ies : 1871 128; 1951 (jubileum) 128. 
— Hongaa r se noti t ies 9, 58, 128, 190, 254, 297, 

364, 412, 469, 532, 592, 660. 
— Inflatiezegels 1946 (art. Mauri t ius) 22. 
— Krantenzegels 592. 
— Opdrukken 1918-21 254, 469. 
— P laa t snamen (schrijfwijze) 9. 
— Postzegelboekjes 297. 
— Radenrepubl iek (1919) 412. 
— Samenhangende zegels 532. 
— Scheepvaart 191. 
— Schilderijen 364. 
— Stephanus 58. 192. 
— Széchenyi, graaf Stephan 190. 
— Wate rhu i shoud ing 190. 
— Wate r toe r i sme 191. 
I e r l and : 93, 149, 211, 275, 385, 431. 485, 617. 
— Ui tg i f teprogramma 1970 21. 
I ta l ië : 31, 83, 221, 275, 331, 385, 487, 553, 617, 

627, 683. 
— Pos twaa rdes tukken 608, 
J e r s e y : zie onder Kanaalei landen (Britse). 
Joegoslavië : 31, 149, 211, 275, 331, 431, 553, 

617, 683. 
— Pos twaa rdes tukken 545. 
Kanaale i landen (Br i t se) : 
— Guernsey 21 (stormloop op postkantoor) . 

157, 267 (aëgr.), 283, 373 (pws.), 383, 485, 
615, 683. 

— Je r sey 21, 267 (aëgr.), 311 (postzegelboek
jes), 373 (pws.), 385, 431, 487, 553. 

L iech tens te in : 149, 431, 617. 
— Pos twaa rdes tukken 373. 
L u x e m b u r g : 93, 149, 221, 275, 487, 627, 683. 
Malta: 157. 275. 331, 385, 431, 487, 553, 617. 

685. 

— FlP- l i j s t 311. 
— Kerstzegel 1969 21. 
Monaco: 211, 487. 
Noorwegen: 83, 149, 213, 275, 331, 431, 487, 553, 

617, 685. 
— FlP- l i j s t 311. 
— Pos twaardes tukken 139, 267, 672. 
Oostenrijk: 31, 85, 213, 275, 331, 385, 431, 487, 

553, 617, 685. 
— Pos twaardes tukken 18, 139, 672. 
— Verkoopcijfers ,,by abonnemen t " 61. 
Po len : 31, 85, 149, 275, 331, 385, 431, 487, 617, 

685. 
— Pos twaardes tukken 672. 
P o r t u g a l : 31, 275, 331, 385, 431, 487, 553, 685. 
Roemenië : 31, 85, 93, 149, 213, 275, 385, 431, 

487, 553, 685. 
San Marino: 33, 85, 213, 275, 331, 431, 489, 

686. 
Sowjet-Unie: 33, 39, 85, 149, 213, 275, 283, 331, 

385, 433, 489, 553, 617, 627, 686. 
— Pos twaardes tukken 608. 
Spanje : 149, 213, 275, 283, 385, 433, 489, 653, 

617, 627, 685. 
Tsjechoslowakije: 33, 85, 93, 151, 213, 275, 

331, 387, 433, 489, 553, 685. 
— Diefstal Pos tmuseum P r a a g : veldeel 

blauwe Mercurius (1851) 467. 
— Pos twaardes tukken 267. , 
— Zegels met aanhangsel 414. 
Turki je : 33, 86, 151, 213, 277. 331, 387, 433, 

489, 555, 617. 
Vat icaan: 213, 277, 331, 387, 489, 655, 627, 685. 
I J s l a n d : 33, 85, 161, 277, 331, 433, 489, 555. 
Zweden: 39, 85, 161, 213, 221, 277, 331, 433, 489, 

555, 627, 686. 
— Pos twaardes tukken 139. 
Zwitser land: 86, 277, 331, 387, 617. 
— Pos twaardes tukken 374, 422, 645, 608, 672. 

BUITEN EUROPA 
Abd-a l -Kur i : Fantas ieui tgaven 11. 
Aboe Dhab i : 151, 213, 433, 489, 619. 
Afar- en Issa land: 85, 151, 213, 333, 555, 685. 
Afghanis tan: 86, 139 (aëgr.), 161, 333, 387, 433, 

4S9, 655, 619, 686. 
Ajman: 33, 85, 161, 277, 333, 489, 655, 685. 
— FlP- l i j s t 311. 
Ajman-Manama: 85, 213, 277, 333, 555. 687. 
— FlP- l i j s t 311. 
Algerije: 33, 85, 151, 213, 277, 333, 433, 489, 

619, 687. 
Angola: 37/1, 267 (aëgr.), 687, 693/3. 
Angui l la : 85, 277. 
Ant igua: 85, 213, 277, 333, 433, 491, 555, 687., 
Argent in ië : 33, 85, 151, 277, 333, 433, 491, 555, ' 

619, 687. •"% 
— Corrienteszegels 6. 54, 114, 183. 
Ascension: 33, 215, 491, 655. 
Aust ra l ië : 33, 139 (pws.), 151, 215, 433, 491, 

555, 619. 
Bahama-e i landen: 87, 215, 277, 387, 433, 687. 
Bahre in : 87, 215, 619. 
Barbados : 33, 216, 333, 387, 491. 
B a r b u d a : 161. 215, 277, 387, 433, 619. 
Be rmuda . 33. 161, 433, 491, 555, 619. 
Bhoe tan : 33, 87, 215, 233, 333, 491, 555, 619, 

687. 
Biafra: 87, 277. 
B i rma: 151, 433. 
Boeroendi : 33, 87, 151, 215, 277, 336, 387, 433, 

555, 619, 687. 
Bolivië: 87, 333, 387, 491, 687. 
Bo t swana : 215. 277, 333, 387, 433. 5,55, 619. 
Brazi l ië : 33, 87, 151, 215, 333, 387, 433, 655, 

687. 
— Postmechanlsa t ie 596. 
Br i tse gebieden in de Indische Oceaan: 621. 

691. 
Br i t s -Guvana : 1 cent 1856 in veiling 63, 142 

(art. S tamp Collect.), 177. 
Broenei : 87. 
Cabo Verde : zie Kaapverdische eilanden. 
Cambodja: 87, 335, 491, 619. 
Canada : 33, 87, 161, 216, 277, 335, 387, 491, 

555. 
— Aantekenrechtzegels 418. 
— Canadese Post 129, 198, 418, 539. 
— Geperforeerde dienstzegels 189. 
— Leacock, Stephen 129. *' ' 
— Popular i te i t senquête 418. 
— Postmechanlsa t ie 418. 
— Pos twaardes tukken 267, 545. ' \ 
— ,,Small cent"-emissie (1870) 539. 
Cameroen: zie Kameroen. 
Caymanei landen: 277. 335, 491, 557, 619. 
Centraalafr ikaanse Republ iek: 87. 335. 619. 
Ceylon: 215, 267 (aëgr.), 283, 335, 387, 433, 491. 

657, 619, 687. 
Chili : 87, 161, 215, 277, 335, 433. 657, 689. 
China (Formosa) : 33, 87, 153, 277, 335, 387, 433 

491, 557. 619, 689. 
China (Volksrepubliek): 151 (zegels afge

s cha f t ' ) , 277. 
Chr is tmase i land: 491. 689. 
Columbia: 87, 215, 277, 335, 435, 491, 545 (pws.), 

557, 689. 
Comoren: 87, 215, 491, 621, 689. 
Congo: zie Kongo. 
Cookeilanden: 163, 215, 283, 335, 387, 491, 621. 

689. 
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Costa Rjca 33, 89, 387, 435. 557, 621, 689. 
Cuba 33, 89, 215, 279, 335, 389, 491, 557, 689 
Dahomey 36. 89. 215. 335, 389. 435. 493. 557. 

621. 689 
Doebai 89. 217. 335. 557. 621, 689. 
— F l P - h j s t 311 
Dominica 35. 217, 493. 689 
Dominicaanse Republiek 217, 279, 435, 493 

621. 689 
Ecuador 89. 153. 217, 279, 335, 557, 689. 
Egypte zie Verenigde Arabische Republiek 
Ethiopië 35, 89. 153, 217 335, 389, 4,35 493 

557, 621, 689 
Falk landei landen- 153, 279, 557, 621 
Fidzji-ei landen 217, 337, 435, 474 (pws ) 557, 

621, 689 
F'ilipponen 203 (pws ), 267 (aegr.) . 337 493. 

621. 689 
Foejeira 279. 337. 389. 435. 689 
— FlP- l i j s t 311 
Formosa zie China (Formosa) 
Gabon 89, 217, ,3.37 389 493 557, 691 
Gambia 435 691 
Ghana 35, 203 (aegr ) 337, 493, 557 
Gilbert- en Bll i ie-ei landen- 153, 337, 435 493 

621 
Grenada 35. 89. 279 337, 389, 493. 691. 
Guatemala ,35. 89. 217. 337. 557 
Guinea (Equatoriaal) 1,53 
Guinea 153 217, 337 435, 493 
Guinea ( P o r t ) 37/1, 621, B93/3 
Guyana 153, 217, 279 621 691 
Hadramau t FlP-l i js t 311 
Hait i 89, 279 337, 389, 557, 621 
Hondu ia s 35, ,557 
Honduia.s (Brits-) 35 89 217. 279, 493. 559. 

691 
H o n s k o n g 35. 89. 153, 217, 267 (aegr ) 279 

435 
India 35, 89, 153, 266 (pws ) 279, 337, 4,35, 
493, 559, 621, 672 (aegr ). 691 

Indonesië 89. 1,53, 279 .337, 435 493 621, 691 
Irak ,35 89 153, 217 279 337 435 493, 559 
621. 

Iran zie Perzie. 
Israel 35. 153. 281. 373 (pws), 389, 493. 621 
691 

— Synasogezefiels (1970) PortUifees-lsraeli-
t ische synagotre Amsterdam .599. in t rekking 
15 ag. (Tunis) 657 

Ivoorkust 91. 153. 3,37. 391. 493. 559. 691. 
J a m a u a 139 ( p w s ) . 217. 267 (aegi ). 281. 559. 

623. 691. 
J apan 153. 266 ( p w s ) 281. 337 391 435, 493, 

623, 691 
— Eerstedagenveloppen insteekvelletje 407 
Jemen (koninklijk) 157. 221. 343 4.37 695 
— FlP- l i i s t 311 
Jemen (republiek) 93, 221 283 343, ,393 497 

563, 627, 695 
- FlP- l i j s t 311 

J e m t n (Zuid) 93 221, 393, 497. 563 627 
Jo rdan ië 91. 217 435. 493. 623 
- F lP- l i j s t 311. 
Kaapverdische ei landen. 37/1. 693/3 
Kameioen 33. 87. 151 335. 387 491. 555 619. 

687 
Kanaalzone 422 (pws ) 
Kath l i l (Hadramaut ) FlP-l l jst 311 
Kenia zie Oost-Afnka 
Khor Fakkan FlP-l i js t 311 
Koeweit 35. 91. 153. 217 281 ;i.37. 391. 435 559. 

623 
Kongo (Brazzaville) 87. 153. 215. 335, 387, 689 
Kongo (Kinsjasa) 33 153, 387, 491, 621, 689 
Korea (Noord) 91, 217, .559 
Korea (Zuid) 35, 91, 153, 217, 281, 337, 391, 

435, 495 559 623 691 
Laos 35 91 155, 339 4.35 495. 623. 693 
Lesotho 155 281 339 391. 559. 623 

MoHjoesjoe II. koning 657 
— Post wezen 657 
Liberia 339. 435 495 559. ()93 
Libie 91, 339 495 
Maagdeneilanden 39 93, 283, 'MS. i37. 497, 627 
Macao 37/1, 693/3 
Madagascar 91 281, ,339, X9\ 435 495 559. 

623. 693 
Mahra F lP - ln s t 311 
Maladiven 35, 339, 435, 495, 559 
Malagasy zie Madagascar 
Malawi 91. 155 217. 281. 339. 495. .559 623 
Maleisië 35, 281, 559, 623, 693 
Mali 35, 155, 217, '281, 3,39, ,391 435, 495, 559, 

623, 693. 
Marokko 91, 217, 339 391, 437, 559, 623, 693 
Mauie tanie 91, 155, 217, 339 391 559, 623, 693 
Mauri t ius 91, 219, 339, 391, 495, 559, 623 
Mexico 35, 91, 155, 219. 339. 391. 437. 623, 693 
— Postmechanisa t ie 596 
Mongolië 35, 155, 219, 281, 339, 391. 495. 559, 

693. 
M o n t s e r r a f 35. 155. 281, 391, ,561, 623, 693 
Mozambique 37/1, 267 (aegr ) 
Muscat en Oman 437 
Nepal 91 219 267 ( a e g r ) , 339, 391, 693 
Nicaragua 219, 281, 339 495, 561 693 
Nieuw-Calcdonie 1.55, 219 ,339. 495, 693. 
Nieuwe Hebriden 219 495 561 623 
Nieuw-Zeeland ,35 155 2)9, 339 437, 495. 561, 

623 

— Geschiedenis 13) 
— Pigeongram Barne te -e i l and 66 
— Pos twaardes tukken 132, 373 
Niger 35. 155 219. .339, 341 :«1, 495, 561, 623 

693 
Nigeria 155, 391, 495, 561, 625, 
Niue ,341, 391, 495, 561, 625 
Norfolk-piland 219, 281 341, 437 625 
Oeganda zie Oost-Afnka 
Oman 91 281, .393, 495, 693 
Oost-Afnka (Kenia, Oeganda Tanzania) 91 

155, 341, 437, 495, 561, 625 
Opper-Volta 91 219 341, 495 561 625, 693 
Opper-Yafa FlP-l lJs t 311 
Pakis tan 35. 155. 267 (aegr ) 281.341 437.495 

561 625 
Panama 219. 267 (aegi ). ,'")61 
— FlP- l i i s t 311 
Papoea en Nieuw-Guinea 18 (aegr ) 37 91 

155. 281. 341. 437. 495 .561, 625 
Pa raguay 91 281, 495 693 
— F lP -h i s t 311 
— Waai .s( huwing i z p a r t u u l i e i e vignetten 

37 
P e n i 37, 91. 155. 219 341, 437, 561 
Perzie 89 139 (aegr ), 217, 279, 337, 389, 435 

559. 621, 691 
Pi tcai in-ei land 37 219 495, 625 
Polynesie (Frans) '^7, 91 1,55, 219 561, 693 
Por tugese geble<ien zie Angola Guinea 

(Port ), Kaapverdische eilanden Macao, Mo
zambique, San Tome e Pi l iu i i )e en Timor 
(Port ) 

Q'aiti (Hadramaut ) FIP-l i )s t 'JU 
Qatar 91, 155 219 281 341, 437 495 561 
Ras al Khaima 37 219 'ill 693 
— FlP- l l j s t 311 
Reunion 155, 625. 672 (aegr ) 
Rhodesie 91. 393. 561. 695 
— Decimale waa ide -aandu id ing 141 
— Groo t -Bn t t ann ie decimale zegels met ei

kend 205 
Riockioe-eilanden 91 219 341 m 49.') 625. 

695 
Roeanda zie Rwanda 
Rwanda 37/1 37/2 1.55 219 28:) 341 393 495 

695 
Sahara (Spaanse) 495 69'i 
Salomonseilanden 37 219 341 393 437 495. 

625 
Salvador (El) 37. 93. 219 341 ;193 437 561 
Samoa (West) 37, 93, 283, 341 437 497 561 

625, 695 
Saoedl-Arabie 219 341 625 
San Tome e Pr incipe 37/1, 157 693/3 
Senegal 93, 155, 219 341, 393, 497, 561, 623, 

695 
Seychellen 157, 283 341, 437 
Seyoen (Hadramaut ) FlP- l i j s t 311 
Sierra Leone 37, 695 
Singapore 157, 221, 283, 393, 497, 695 
St Chris topher Nevis, AnguiUa 37, 93 221 

:141, 3<f3 497 (2x) 695 
St Helena 283 341 393 497 561 625 
St Ki t t s zie St Chris topher , Nevis, AnguiUa 
St Lucia 93 157 221, 283, 341, 437, 561, 625 
— FlP-h j s t 311 
St P ier re et Miquclon 221 495 561 625. 695 
St. Vincent 93 157 283 393, ,561, 625 
Sjarjah 37 93 219 221 341 393 4;̂ 7 ,Ï61 

625 
— FlP- l i i s t 311 
Soedan 37, 341 561 
Somalia 283, 341 497 625 
Swaziland 437 
S y n e 93, 341, 393, 497 625, 695 
Tanzania zie Oost-Afnka 
Thailand 37, 157, 283, 437, 497 561 
Timor (Port ) 37/1 693/3 
Togo 37, 157, 221. 283 341 393 197 ,561 627 
Tokelau-ei landen 563 627 
Tonga 221 437 
Trinidad en Tobago 93 157 221 393, 627, 695 
Tr is tan da Cunha 283, 341 627 
Tsjaad 93 157 221 341, 393 497 563 695 
Tunesië 221, 267 (aegr ) 343, 627 695 
T u r k s - en Caicoseilanden 93, 1,57, 283, 343 

437, 497, 695 
Umm al Qiwain 393 497 ,563 627 
— Contract met Crown Agents 10 
— F l P - l n s t 311 
Upper Yafa zie Opper-Yafa 
Uruguay 37. 93. 157. 221 343. ;«3. 437 497 

563, 695 
Venezuela 37, 93, 157, 221, 267 ( a e g r ) , 283 

563 627 
Verenigde Arabische Republiek 89, 153, 279 

335. 389, 435, 493, 621 689 
Verenigde Naties 
— Afstempelingen 323, 377 478 675 
— Emissies 1970 kunst 141 Zwitserse waar

den 205 211, 477 485 k.inker 211, 329 
vrede en voorui tgang 323 343 377, 383 
416, vrede, gerechtigheid en vooi u i tgang 
323, 416, 615 675, 1971 zeebodem 675 

— Herdrukken 142 
— Rubriek (W J A. F R van den Clooster 

baron Sloet tot Everlo) 141. 205 268. 323 
377 424. 477 675 

Staking verkoop 142 
- Voedsel- en Landbouworganisa t ie (FAO) 

248 
— Zilveren jubileum 294. 354 
— Zwitserse waarden 205 211 477 48'j 
Verenigde Staten 
— Amerikaanse dichters 410 
- Apollo-13-c overs 130 

— Automaatzegels 15 
— Dixieland Calling 15 63. 130 410 598 662 
— Emissies 196') Apollo-U 62 410 Kerst 62 

1970 uitgiltopi ogramnia 15, natuuil i jke his
torie 167 410 Maine ;W3 n.i tuurbehoud 
393, vlag 437, 598 .Masters 410, 437, Eisen
hower 437. vrouwenkiesrecht (97 South 
Carolina 497 Stone .Mountain 497. 598 
For t Snelling .563 Kei st 563 662. Ver 
Naties 563 milieuvervuiling 627 Pi lg i im-
fathei s 627. veteranen en oor logsslat lit 
offers 695 1971 schaap 627 
Fantasiezegels 410 
Moby Ditk 1.30 

- Nederland als vei zanielgehied MO 
— P laa tnummers fosforlaag 410 
- Pos twaardes tukki n 1'iO 267 122 545 598/2 

60S 
P T T vervoerscijfers 410 nieuwe heheeis-
vorm 598 

- Verzamelgebleden 15 130 
- Wilkmsl iury Stamp Club 410 

Vietnam (Noord) 39 221. 343 437 497 627 
(195 

Vietnam (Zuid) 157 '193 .563 627. 695 
Vlrgmeilanden zie Maagdenell.mden 
Wallis en h'utuna 221 
Vemen Zie Jemen 
Zambia 221 283 "lOS 695 
Zuld-Afnka 

Afstempelirrgen 140 206 324 377 425 47S 
.548, 610 675 

— Emissies 1969 ZAH 100 21 1970 »a t e i j aa r 
21 93 140 157 20(> 425 nieuwe d iuk 15 
20 c 323 idem 1 c 478 biihel 479 497 
,548 

- Postmechanr.satie 77 323 596 
- Postvervoer 19e eeuw 77 

Pos twaardes tukken 18, 21 77 139 545 
- Rubriek (F G E Nllanl) 21 77 140 201) 

269. 323. 377 425 47S 548 611) 675 
— Serres 479 
- Voordiukalbum 21 
- Zuidpocjlbasis 324 

Zuidpoolgebled (Frans) 93 221 
Zuid-West-Afnka <n 206 497 

BKKLDFII .ATKMK 
Aibert inanuiseum (Wenen) 10 
Auto 's 197 
Beethoven Ludwig van 522 5S2 
Bekertoernooi them.ilisc he filatelie 241 ihl 

427 481, ,595/2 676 
Bevrilding 1940-1945 17S 246 il2 
Bosbranden 362 
Braneusi, Constantm 530. 
Dah Salvador 530 
Go^a 300 660 
In terpar lementa i re Unie 29S i'A 159 
Kerkelijke motieven St G.ihi u 1 (p.itei Cle

mens Anheusermuseum) 121 
Kerstfeest 648 
Rafael 252 
Roosevelt Frankini 1) 64 41.) 
Rubber .56 
Scheepvaart 191 
Schilderijen 364 
.Spoorwegen 71 

1,1 ( 11 I I 'OSI 
Aigent inie (ai t Aei ophil.itelisl) 202 
Bahrein 202 
België 17. 202. 607 
British Airways 375 
Cookeilanden 320 
Duitsland (Oost) 320 375 
Duitsland (West) 320 <75 
F i a n k n j k 17 
— Ballons Monies 454 525 
Groo t -Bn t t ann ie 17 202 375. 607 
Joegoslavië 320 
Jumbovluchten 202 
Luxemburg 320. 375 
Nederland 17, 202 :J74 606 
— Ballonvaart Baarle Nassau 457 
— Duiven post Leiden 1574 458 
~ Propel lers tempel 260 

— Vlucht Batavia 1924 (veiling) 65 
— Vijftig jaar luclitjiost (Londen) 1920-1970 

250 374 406 
— Zweefvlucht Terlet-Noordw ijker hout 317 
Ned Antillen 374 
Noorw^egen 607 
Oostenrijk 17, 320 375 
Rubriek (R Toclla) 17 202 320 374 606 
Scandinavië 17 
Supeisone vluchten 202 
Sur iname eerste luchtjiost (1930) 371 
Tsiechoslowakije 375, 607 
Ver Staten 17 375 
IJs land 607 
Zweden 320, 607 
Zwitserland 607 
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NEDERLANDSE BOND VAN F ILATEUSTEN - VERENIGINGEN 

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

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de 

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

Alvorens een relatie aan te gaan met onderstaande perso
nen/firma's geven wij U in overweging eerst contact op te 
nemen met de beheerder 
J C J van Gugten, Leiden, Van Vollenhovenplein 45 
Ludwig J Raaman, Hindas (Zw), Villa „Elsbo" 
Post 68, Amsterdam, Postbus 8149 

Lezers, welke in het verleden in contact zijn geweest met 
de Europese Philatelistenclub (P Breebaart) te Nijmegen 
en uit dien hoofde een vordering hebben kunnen zich m 
verbinding stellen met notaris H J de Jager, Postbus 1146 
te Nijmegen Postzegelboekjes welke zijn ingezonden kunnen 
ZIJ, voorzover aanwezig, terugontvangen Mochten uit deze 
boekjes zegels zijn verkocht en aan de heer Breebaart be
taald, dan zullen de inzenders het hun toekomende betaald 
krijgen 

BONDSKEURINGSDIENST 
Wegens ziekte van het hoofd van de keuringsdienst tot 

nader bericht geen zegels ter keuring inzenden 
TENTOONSTELLINGEN 

Alle correspondentie aangaande tentoonstellingen gelieve 
men uitsluitend te richten tot de commissaris voor het 
tentoonstellingswezen Binnenland, de heer M de Meijer, 
Geestbrugweg 59, Rijswijk Z -H 

AFTREDEN LID BONDSBESTUUR 
De heer H L J Weidema te Arnhem heeft zich gedwon

gen gevoeld per 1 januari 1971 voor het lidmaatschap van 
het Bondsbestuur te bedanken Dit houdt in dat hij met 
ingang van deze datum zijn functie als bibliothecaris heeft 
neergelegd 

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 12 decem
ber 1970 tot zijn opvolger als bibliothecaris aangewezen de 
heer W F Smit, eveneens te Arnhem 

AANNEMING NIEUW LID 
In het Maandblad van september 1970 is kennis gegeven 

van de aanmelding van de Luchtvaart Historische Vereeni 
ging te 's-Gravenhage als lid van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen per 1 januari 1971 

Na de publikatie van deze aanmelding voor het Bondslid-
maatschap zijn geen bezwaren binnengekomen Mede gelet 
op het bepaalde m artikel 5 van de Statuten heeft het 
Bondsbestuur besloten deze kandidaat met ingang van 
1 januari 1971 als lid van de Bond aan te nemen 

WIJ verwelkomen deze vereniging van harte en spreken 
de wens uit dat ons nieuw lid actief aan het verenigings
leven van de Bond zal deelnemen 
Het adres van de voorzitter is drs J Boesman, Staten-
laan 2 A te 's-Gravenhage 
FACILITEITEN VOOR POSTZEGEL VERZAMELINGEN 

IN HET GRENSVERKEER 
Alle secretarissen van de bij de Bond aangesloten vereni

gingen zijn in kennis gesteld van de inhoud van de vol
gende brief die het Bondssecretariaat van het Ministerie 
van Financien heeft ontvangen 

Postzegelverzamelingen en de daarbij behorende albums 
en dergelijke die door hier te lande wonende particulieren 
zijn meegenomen naar in het buitenland georganiseerde 
tentoonstellingen of ruildagen, kunnen zonder formaliteiten 
— behoudens mondelinge aangifte — met vrijstelling van 
belasting weder worden ingevoerd op grond van artikel 28 
van de Beschikking Vrijstelhngen-Tanefbesluit 1960 

Voor de in het buitenland verkregen postzegels wordt 
eveneens vrijstelling verleend, mits de totale waarde van 
alle meegebrachte in het buitenland verkregen goederen 
per persoon niet meer bedraagt dan ƒ 270,- , indien de 
goederen herkomstig zijn uit het vnje verkeer van een 
E E G -land of ƒ 90,— indien het andere goederen betreft 

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

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

Aanvragen om inlichtingen of opgaven als deelnemer 
voor andere verzamelgebieden kunnen worden gericht tot 
de navolgende secretariaten 
DE ARABISCHE WERELD J A C Achilles, Zuiderpark-
laan 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 
( N - B ) 
FRANKRIJK Mevrouw P Teeuwissen, Winklerlaan 136, 
Utrecht-O 
GRIEKENLAND H C van Ginhoven, Rembrandtplein 110, 

GROOT-BRITTANNIÉ R C Goedvrind, Deurloostraat 
47 hs, Amsterdam-10 
IBERIA A J Slim, Prinses Irenelaan 64, Leusbroek 
OOST-EUROPA A Prins, Eikbosserweg 126, Hilversum 
SCANDINAVIË J W J van den Berg, Sportlaan 198, 
's-Gravenhage 
ULTRAVIOLET G H F Meijer, ing , Sarphatistraat 109, 
Amsterdam-C 
USA/CANADA T Tuizenga, Hoendiepstraat 17, Amster-
dam-Z 
VOORAFSTEMPELINGEN F J A de Groot, Gerard Kel-
lerstraat 8, 's-Gravenhage 
ZUID-AZIE G H Hillen Sr , Mozartlaan 31, Aalsmeer 
ZUIDWEST PACIFIC F Bender, Corn Suyslaan 48, Rijs
wijk (Z -H ) 
ZUIDELIJK AFRIKA tijdelijk J H Broekman, Hoflaan 25, 
Bergen (N -H ) 
ZWITSERLAND Mr F Molenaar, Parklaan 40, Doorn, Te
lefoon (03430) 26 26 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Beheerder W F Smit, Bakenbergseweg 1 ', Arnhem, Te

lefoon (085) 45 13 07 
De Bondsbibhotheek is gevestigd in het gebouw van de 

Gelderse Bibliotheek, Marienburgstraat 12, Arnhem Ge
opend uitgezonderd maandag en zaterdag dagelijks 10 00— 
12 30 (ook zaterdag) en 13 30—17 30 (ook maandag) Boven
dien woensdag 19 00—21 00 uur Maandagmorgen en zater
dagmiddag gesloten 

Aanvragen voor het lenen van boeken schriftelijk te rich
ten aan de Gelderse Bibliotheek, alle overige corresponden
tie aan de beheerder 

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

Tiende lijst sinds het verschijnen van het tweede supple
ment op de catalogus Deze lijst omvat de aanwinsten van 
mei tot december 1970 

Voor de titel is het catalogushoofdstuk aangegeven 
1 2 Rene Martin Annuaire Philatelique 1969 
14 Dr Heinz Kuhne en W Baron Six van Oterleek Het 

groot Postzegelboek 1968 
2 5 Hans-Joachim Anderson Die Bezeichnung der Post

stempelformen 1970 
. 3 2 G van Veldhuizen Azn Geloof en Postzegel 1953 

3 2 J L Nagel Evolution des collections thematiques 
1970 

3 2 Franz Oeler Ganzsache und Stempel in der Motiv
sammlung 1970 

3 2 Henri Trachtenberg Sports Olympiques et Scou-
tisme Catalogue 1971 
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3 2 H. G. Schwieger. Kleinodien auf der Briefmarke, Pa
pier, Schrift, Druck. 1970. 

3 3 PTT lid van de wereldgemeenschap. 1968. 
4.1 Ernst, R. Hofmann. UNTEA. 1970. 
5 1 W. J. A. Arratoon. De unieke Landmail Portzegels. 

1970. 
5.1 G. C. van Baien Blanken / Bert Buurman. Nederland 

1852. 5 cent plaat V. 1970. 
5 1 G. C. van Balen Blanken / Jan Poulie / Bert Buurman. 

Nederland 1852. 5 cent plaat II. 1970. 
5.5 J. Boesman. Postvluchten. 1970. 
5.6 W. J. A. Arratoon. Beer van Dingstee, Ned. Indië 

Eophilatelie. 1969. 
5 6 Frank W. Julsen. The Censor Markings of Surinam 

1940—1945. 1970. 
6.1 Prinet Catalogue Spécial pour la Belgique. 1971. 
6.3 Luc. P. Herlant. Les Marques Postales Préphilatéli-

ques des deux Limbourgs. 1970. 
6 4 Dr. Jac. Stibbe. Dictionnaire des Bureaux de Poste 

de Belgique 1830—1914. 1969. 
7.4 P. Lejeune. Marques Postales et Obliterations 1700 ä 

1900, Puy de Dome 62. 1969. 
7.4 Paul Brémard. Catalogue des Obliterations mécani-

ques franeaises. 12 delen plus Additif Rectificatif 
1968—1970. 

7.7 Pierre Nougaret. Bibliographie Critique de I'Histoire 
Postale Frangaise. 2 delen. 1970. 

8.5 Katalog über die Machinenstempel 1911—1969 
Schweiz Liechtenstein. 1970. (Verein Schweizer Ma-
schinenstempelsammler). 

8.6 Jean-Louis Nagel. Les Récépissés Postaux et Billets 
de diligence de la République Helvétique et des Pos-
tes Cantonales Suisses 1790—1850. 1970. 

9.8 Die Platten der ersten Saarausgaben 1920—21. 1970. 
9.8 Dr. H. Schneider. Saar Katalog F.S.A. 1971. 
9.8 Heinz Möhle. Die Briefmarken von den Kanal In

seln. (Heft 39 Neue Schriftenreihe Neues Handbuch 
der Briefmarkenkunde). 1970. 

9.12 Kurt Dahmann. Deutsche Luftpost 1919—1944. 1970. 
9.12 Kurt Dahmann. Luftpost in alle Welt der DDR. 1967. 
9.12 Dedo Burhop. „Postkrieg" 1948—1970. 1970. 

10.3 Parsons-Peachy-Pearson. Slogan postmarks of the 
United Kingdom. 1970. 

10.3 Parsons-Peachy-Pearson. Local Publicity Slogan 
Postmarks of the United Kingdom. 1970. 

10.3 H. H. Heins. Numeral Cancellations of the British 
Empire. 3rd ed. 1967. 

10.4 A. K. Huggins. British Postal Stationary. 1970. 
11.1 Hellmuth Lemberger. Helgoland Philatelie. 1970. 
11.1 John A. Trory. Catalogue of Malta Postage Stamps 

(Specialized) 1969—1970. 
11.3 Eric Rosenthal and Eliezer Blum. Runner and Mail-

coach, Postal History and Stamps of Southern Africa. 
1969. 

11.4 

11.10 

12.2 

12.2 

12.4 

13.4 

13.4 
13.5 
13.5 

13.5 

13.5 

15.2 

15.2 
16.7 

Michel M Sacher. Army and Field Post Offices of 
Egypt and the E.E.F. 1914—20. 1970. 
W. A. Townsend and F. G. Howe. The Postage 
Stamps and Postal History of British Guiana. 1970. 
J. J. Ranten, G. L. Nielsen, H. Jensen. Frimaerker 
Folk og Filatelie. 1969. 
Dr. Debo. Die Briefmarken von Grönland (Däne
mark). (Heft 40 Neue Schriftenreihe Neues Hand
buch der Briefmarkenkunde). 1970. 
50th Jubilee of the Swedish Postal Administration's 
Post Office Stamp Printingworks. 1970. 
M. Colas. Censures, Marques et Correspondences de 
la guerre civile d'Espagne et de ses suites 1939— 
1945. 1969. 
Catalago Galvez Pruebas y Ensayos de Espana. 1960. 
100 Anos do selo de correiro Portuguès 1853—1953. 
A. Guedos de Magelhaës. Carimbos de data completa 
de Correiro de Portugal 1953—1880. 1966. 
José de Cunha Lamas. Estudo das Reimpressoes de 
Selos Portugueses. 1958. 
A. H. de Loieveira Marques. Essaios e Provas de 
Selos Portugueses. 1958. 
Leniniana. USSR Postage Stamps Commemorating 
V. I. Lenin. 1967. 
Sovjetpostzegels. Catalogus Finlandia '56. 
Simon's Catalogue of Israël Stamps. 1958. .. . 

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

Budel, post Weert. Postgirorekeningnummer 2 0159 60 ten 
name van de Directeur. Verkoopafdeling van de Neder
landse Bond van Philatelisten-Verenigingen, Legerplaats 
Budel, post Weert. Zie uitgaven in december 1970, bladzijde 
678/679. 

STICHTING VOOR HET PHILATELISTISCH 
JEUGDWERK IN NEDERLAND 

Secretaris: J. A. Bouwman, Kanaalstraat 32, Utrecht. 
De tweede, uitvoerige geïllustreerde, druk van het ABC 

voor de postzegelverzamelaar, dat onder auspiciën van de 
Stichting voor het Jeugdwerk wordt uitgegeven, is zojuist 
verschenen. De prijs bedraagt per stuk ƒ 4,—. Bij gelijktij
dige afname van grotere aantallen wordt een belangrijke 
reductie gegeven, die vooral voor verenigingen aantrekke
lijk is. Bij een bestelling van tenminste 

10 stuks ƒ 3,75 
25 stuks ƒ 3,50 
50 stuks ƒ 3,25 

100 stuks ƒ 3,— per stuk. 
Bestellen door overschrijving van het verschuldigde be

drag op postgiro rekening nummer 40 5187 te Alkmaar, 
ten name van de Stichting voor het Philatelistisch Jeugd
werk in Nederland. 

VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N D E ADNONISTRATEUR 

13e kopij voor het Verenigingsnieuws dient, ge
tikt op officieel kopij-blad (in duplo) , en te
zamen met de mutatiestrookjes en eventueel de 
maands taa t voor de komende maand, in he t 
bez i t te xïjn van de a d m i n i s t r a t e u r , uiterlijk 
op de volgende d a t a : 
februar inummer: 21 januar i 1971 
m a a r t n u m m e r : 18 februari '71 
Nakomende mutatiestrookjes uiterlijk 10 dagen 
na de hierboven genoemde data. 
Nakomers worden alleen geaccepteerd in kleine 
hoeveelheden en mits u al eerder in de maand 
hebt ingezonden. In dat geval de maandstaat met 
de l a a t s t e zending strookjes inzenden. Nooit 
meer dan één maandstaa t per maand toezenden. 
H . H . Secretarissen en Leden-administrateurs 
wordt d r i n g e n d verzocht zich s tr ikt aan de ge
noemde data te houden. Indien te laa t w o r d t 
i n g e z o n d e n , i s p l a a t s i n g in het n u m m e r v a n 
de k o m e n d e m a a n d BESLIST NIET m o g e l q k 

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 1, Arnhem. Te l . (085) 45 13 07. Ledenadm. : 
J. Wind , Celebesstraat 33, Vlaardingen. Te l . (OIO) 
34 34 26. Dir. Rondz . : J. J. Kroone, Socrateslaan 36, 
Utrecht . 
Afdeltngssecreiariaten: 

Alkmaar: J . Jansen, Margr ie t laan 8, Bergen (N.H. ) . 
Alphen a.d. Rtjn: J. G. Meijer Zaalbergstraat 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, Goudensteinstraat 10, Arnhem. 
Bodegraven: J. H . Verhagen. K. Doormanstraat 53, 

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

haar . 
Epe: Mevr. A. G. Doorman-Knuvers , Polweg 2, Epe. 
Gooi & Eemland: K. Verzijden, Arminiushof 19, Hilver

sum. 
Goor: P. G. de Wals, Lindelaan 49, Goor. 
Haarlem: Sectieh. J. Maas , Joh . Bosboomlaan 2, Heem

stede. 
Heerhugowaard: Ledenadm. : H . F. ten Brink, Seringen

laan 67, Heerhugowaard. Secr.: L. v. Dijk, Bilderdijk-
straat 2, Heerhugowaard. 

Lelystad: W. H. Schraal , Marderhoek 16. Lelystad. 

Lochern: B. Frank, C h . de Bourbonlaan 119, Lochern. 
Monster: J. H, Neervoort , Molenweg 44, Monster. 
Nijmegen: Mej . L. v. H a a r e n , Heersweg 12, Druten. 
Oudewater: G. Lekkerkerker, N. L. Zandweg 25, Oude -

water. 
Steenwijk: G. A. T a l e n , Pr. Bernhardstraat 74, Steenwijk. 
Suriname: Joh . Peek, P . O . B . 403, Paramaribo. 
Twenthe: J . T h . Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor. 
Utrecht: A. Dusée, Niftarlakeplantsoen 15, Utrecht. 
Vlaardingen: (tijdel.) D. Okker, Sportlaan 7, Vlaar

dingen. 
Voorschoten: E. T a l m a n , Pr. Bernhardlaan 46, Voor

schoten. 
West-Friesland: A. Janssens, J. P. Coenstraat 56, Hoorn. 

2. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „BREDA". Secr.se.: 

Mevr. A. Cramerus -van den Wildenberg, Weth. Rom-
boutsstraat 62, Breda. T e l . 3 23 07. 

Ledenvergadering: m a a n d a g 25 j an . , 19.30 uur. Gemeen
schapshuis „De Kle ibe rg" , Dr. Struyckenstraat 9, Breda. 
Veiling. 

Wilt u erom denken uw contr ibut ie tijdig te voldoen op 
postrek. 167.56.66 t .n .v . Penningmeester-ledenadm. P.V. 
Breda, te weten ƒ 12 ,—. Na I febr. '71 wordt de contr i 
butie ƒ 14,— i .v.m. incassokosten. 

jfeugdbijeenkomst: zondag 7 febr., 9.30-12.00 uur in h^t 
„Jeugdcent rum", N ieuwe Ginnekenstraat 18, Breda. 
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Copy adres Jeugdblad C Herreygens Musschenbroek 
straat 6 Breda 
3 

V L R C N I G I N G VAN POSTZF G t L V F R Z A M L 
LAARS H O I I A N D I A A M S T E R D A M Seer A D 
Aeijelts Tolakkerweg 82 Hollandsche Rading Tel 
(02157) 4 89 

Ledenvergadering vri)dag 29 jan 1971 iO 15 uur Hotel 
Krasnapolsky Warmoesstraat \ m s t e r d i m 

Overleden 48 H W M Dom^nsino 616 R R W von 
der Mohlen 
4 

U T R E C H T S C H F P H I I A T H I S I I N VI RI t NI 
G I N G Seer P O M van Hasselt Prins Hendrikl lan 87 
Utrecht Leden ddm Mr K. Wildschut C opiinlaan 17 
Groenekan 

Ledenvergadering dinsdag 26 jan 1971 20 00 uur 
Tivoli lepelenburg Utrecht Agenda landenwedstnjd 
Surmariie veiling en verloting 
5 

H \ A G S C H I P H H A n i l S I l N VI RI [ N I G I N G 
Secr F Bender C ( r n Suyslaan 48 Rijswijk (7 H } 
ledenadminis t ra t ie wnd N D Boevink H Gerhard 
laan 15 Rijsw jk ( / H ) 

Bijeenkomst 28 januar i 197! Diligentia l a n g e Voor 
hout 5 s Gravenhage 
6 

I N T F R N A n O N A L l V I R t N I G I N G P H I L A T L -
LICA Secr Drs H C Kruidenier de Mildestraat 23 
s Gravenhage fel ( 0 7 0 ) 2 4 12 70 Beh Centr l e d e n 
reg N F Hedenian Valkenboskade 86 s Gravenhage 
Tel (070)39 08 57 Dn Rondzendverk Ph Smulders 
\ \ e imars t r aa l 376 s Gravenhage l e l (070) 33 37 90 

Mededelingen 
Contributie 1971 1 aatste mededeling De NIET bij een 

afdeling aangesloten leden worden voor zover zi; zulks 
nog met hebben gedaan verzot ht de contr ibutie voor 197 1 
thans onverwijld over te maken op postgirorekemng 
315284 t n v Algemeen Penningm I V Philatelica 
Hulshorststraat 249 s Gravenh ige Hierbij vermelden 
naam en voorletters het juiste adres en het op de 1 idmaat 
schapskaait 1970 voorkomende l idmaatschapsnummer 
Indien de contributie 25 jan 71 nog met is ontvangen 
wordt geincasseerd verhoogd met / 2 50 incasso en admi 
nistratiekosten 

Voor de NIET bij een afdeling aangesloten leden be 
draagt de contr ibut ie 
a In Nederland woonachtig ƒ 12 50 
b In het buitenland wonend ƒ 1 4 — 

De bij een ifdeling aangesloten leden dienen de voor 
hen vastgestelde contributie te voldoen aan de penning 
meester van de afdeling en we! voor de door haar bepaalde 
uiterste datum 

Over/eden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
veimelden van de volgende leden ld 984 J Bezemei 
I eeuwarden 7t 454 P van der Heiden /e i s t Am 1314 
G Sanders Amsterdam Gv 2781 I A W Veenman 
Den Haag Ut 3069 k van Cleef Utrecht As 4103 A 
Smit Amstelveen Rm 5966 W Stokman Rotterdam 
Vk 6201 L J M Stouten Uden Pd 6641 S Jonker 
Purmerend An 7545 W J Maas Amsterdam en Rm 
9598 J Stok Rotleidam 

De li)st der afdelingsseeretanalen en biieenkoinsten is 
als volgt gewijzigd 

Afd Maarn B jeenkomsten thans na convocatie De 
Koeheuvel Bo^laan 1 1 Maarn 
Afd Wmf holen Secr P van der Veen Waalstraat 29 

W inschoten bijeenkomsten eerste vrijdag 19 30 uur Odd 
l-ellowhuis Burg Schonfeldplein Winschot tn 
7 

R O I I F R D A M S t H I P H I I A I I I I S I I N V I R 
I L N I G I N G Secr C H H Heusdens Postbus 2171 
Rotterdam 3005 l e l ( 0 1 0 ) 2 4 4 8 7 1 Leden adm P W 
van der Stel Van Wijngaardenl ian 72 Rot te idam 3026 
Iel (010) 19 23 16 

Bt]eenkomsien l edenvergader ing maandag 25 jan 1971 
Gebouw De Nieuwpoort Grote Kerkplein 5 Rotter 
dam 20 00 lur I xlra agendapunt bespreking enquête 
C lubbijeenkomsien elke zaterdag van 14 00 17 00 uur 
Stichting Gebouw De Heuvel St Laurensplaats 5 
Rotterdam elke donderdag \ a n 19 30 22 30 uur De 
Gunst Bnelselaan 192 Rot terdam Bezichtiging van de 
kavels der veiling zaterdag 23 jan in De Heuvel ' 
8 

PHI I \ T I l I S l t N V I - R F N I G I N G AMI RS 
F O O R r Secr rondzendleider J W / w a r t Amers 
foortsestraat 781 Soesterberg Tel (03463) 17 08 

BijeenkomsUn iedere 4e dondertlag v d maand ( afe 
Kobus a d Poort Amersfoort 7aa l open 19 iO uur 

\ a n v a n g 20 15 uur Ruilen veiling lezingen Belangstel 
lenden 7ijn steeds welkom Ferstvolgenile vergaderingen 
28 jan (met le/ing over (ensuurpos t ) en 25 fcbr 1971 

Goede boekjes voor de rondzending altijd gevraagd 
/ e n d e n aan bo\envermeld adres 
9 

A M S I I RDAMSC Hl V F R F I M G I N G Dl PHII A 
I I I I S I Secr I v-in Oosterwijk W Bran<ll igistrait 
51 I Amsteidan 1016 Iel (0;'0) I3 90 9 i 

Bijeenkomsten l insdag 2 febr ruilavond dinsdag 16 
febi ledenvergadering Beide m Krasnapolsky ingang 
Warmoesstraat Kleine Zaal Aanvang 20 00 uur 

Overleden de Heer C J v d Hooft 
De leden worden \ e i /och t de (-ontribulit over 1971 ad 

ƒ 12 50 indien nog niet ged ian pei omg lande over te 
maken op postgiro 46 75 74 of gemeentegiro P 3017 beide 
ten name van de Penningmeester van de Philatelist 
10 

P O S l 7 E G I I V F R F N I G I N G S P A AMS 11 R DAM 
Secr P Vee tnnn Patroclosstriat 9 Anistcidam / 

Bijeenkomsten 26 jan en 9 lebr Societeitsavonden 
Zi febr Jaarvergadering 
Ib 

G U Dl RSF I-ILAFLI I S I P N V E R E N I G I N G Dl 
GI OBF Secr H Vergoossen Rembrandts t raa t 61 
Nijmegen Fel (08800) 2 03 96 I edenadministrat ie 
Mej M J Renssen 1 eeuweriklaan 10 7u tphen l e l 
(05750) 44 34 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn Arnhem Barne 
veld Brummen Dieren Doetinchem Fde Flst Fpe 
I ichtenvoorde I obith Nijmegen Oosterbeek Renkum 
Heelsum Rheden De Steeg Velp Ro7endaal Wagenin 
gen Winterswijk / e v e n a a r en Zutphen 
20 

Dl- KI NNI M h R P O S I / l GI 1 Cl UB BI VI R 
W I J K Secr W W M Visser Paulus Potterlaan 7 
Nieuw I Oosdrecht Voorz C Luttik Wijkerstraatweg 
207a Velsen N Penn mr W Marcusse H Burgerstraat 
14 Beverwijk Dir v Ronflz J Schipper Acacialaan 71 
Beveiwijk Postgiro 15 587 45 t/n v Penn mr Kenn 
Post/ Cl te Beverwijk C ontr ibut ie / 10 per jaar 

Bijeenkomsten De Opgang !• lorastraat 2 Beverwijk 
II en 25 jan 8 febr 1971 Algemene Jaarvergadering 
Junioren t/m I6 j r aanvang 1800 uur Senioren vanaf 17 
jaai aanvang 19 30 uur (geen toegang voor 19 15 uur) 
20 maart 1971 viering 25 j a n g ubi leum 

Ing 1 } 1971 openstelhngstijd philatelieloket hoofd 
postkantoor Beverwijk gewijzigd m 18 00 19 00 uur elke 
2e en 4e woensdag van de maand 
22 

NFDI-RI PHI I A T V F R F N I G I N G DF V E R Z A 
MI 1 AAR BUSSUM Secr J van Pol Bnnklaan 82 
Bussum Iel (02159) 3 11 62 

Bijeenkomsten elke 2e maandag van de maand vergade 
ring Lutherse Kerk Meckienburglaan 52 Bussum a a n 
vang 8 uur 

Nieuwtjesdienst J Giel Prinses Margrietplantsoen &i 
Bussum Iel (02159) 3 14 00 Inzending van kwaliteits 
rondzendboekjes aan D Blanson Henkemans Kon 
Sophielaan 14 Bussum Fel (02159) lOObl 

Kopie voor meded blad aan K Diepenveen Singel 68 
Bussum Fel (02159) 3 15 60 
25 

V L R I N I G I N G VAN P O S l Z L G t L V L R Z A M I 
I AARS D O R D R L G H l Secr I- H Visser Oianje 
park 47 Dordrecht 

Bijeenkomsten iedere tweede woensdag v/d maand Ge 
bouw G I M V Burg de Raadtsingel Dordrecht Aan 
van 20 30 uur zaal open vanaf 19 00 uur Gelegenheid 
tot luil kopen en vetkopen 
29 

I N S C H L D L S C H E PHII A I LI ISTLN V E R L N I 
G I N G Secr W I J Aeyelts Avennk M i n Dr Kuyper 
plein 25 Enschede 

Bijeenkomsten zondag 2 I maart 1971 grote postzegeli uil 
dag annex postz veiling in Hotel Avion Deurninger 
straat I nschede Dit jaar wordt het 40 j a n g bestaan der 
Vereniging gevierd met een grote regionale tentoonstel 
I m g i n Mclkion RaifFeisenstraat Enschede op zaterdag 
9 en zondag 10 okt 1971 
35 

PHI I A F E L I S I L N V E R E N I G I N G G R O N I N G E N 
Secr R A Falens Korreweg 86 Groningen Tel 

(050) 3 18 12 Ledenadm G ] Kolenbrandei Westerse 
Drilt 119 Haren l e l (050)4 45 14 

Bijeenkomsten elke 4e maandag van de maand Cafe 
Restaurant Het Boschhuis Heereweg Groningen Zaal 
open voor ruilen 19 00 uur het officiële gedeelte begint 
ca 20 00 uur 

Wi) verzoeken onze leden hun contr ibutie voor 1971 
ten spoedigste over te maken op prk no 85 23 63 t n v 
Penningmeester Phil Ver Groningen l o t I maart kan 
worden volstaan met ƒ 12 50 na deze da tum bedraagt de 
contributie ƒ 15 — Na I apri l zal een kwitantie worden 
aangeboden verhoogd met /"2 50 administratiekosten 

Zaterdag 30 jan a s ruildag annex veiling in Huize 
Maas Vismarkt ZZ 52 Groningen Zaal open 10 00 uur 
gelegenheid tot ruilen en bezichtiging der te veilen kavels 
Begin veiling 13 00 uur 
36 

HAARI FMSL U L A Fl L I S I I S C H E V E R E N I G I N G 
O P H O O P VAN Z F G E L S H A A R L E M Secr M W 

V d Koog De Heemhaven flat 401 von Br Focklaan 
4 Heemstede 

Algemene vergaderingen tn 197! donderdag 21/1 donder 
dag 18/2 woensdag 24/3 donderdag 22/4 woensdag 19/5 
en donderdag 24/6 Rui lavonden woensdag 3/2 en vrijdag 
7/5 

Coniributte Jubileumjaar 19711 72 Wilt u het bedrag ad 
/ l O — zo spoedig mogelijk voldoen via postrekening 24 55 76 
ten name van Penningmeester O H v Z Haar lem 
Dan vergemakkelijkt u de administrat ie enorm' Bij voor 
baat d a n k ' 
37 

POS I ZI G F E V E R I N I G I N G H F F R I FN Secr C 
van Dishoeck I intjensstraat 21 Heerlen 

Bijeenkom ten ruil avond donderdag 21 jan ook voor 
niet Itdcn toegankel jk Vergadering donderdag 4 febr 
Fr IS dan nog gelegenheid om de contributie voor 1971 
zijnde ƒ 12 50 te voldoen door afdracht aan de penning 
meester Daarna zal over nog openstaande posten per 
kwitantie verhoogd met / I 75 incassokosten worden 
gedisponeerd Alle bijeenkomsten Pancratiushuis Nobel 
straat Heerlen Cielegenheid tot ruil vanaf 7 uur 
41 

P O S FZI GFL V F R I N I G I N G H I E V t R S U M & 
O M S I R I K I N Secr W V Mei Neuweg 52 Hilver 
sum Iel (02150) 4 45 48 

Jaarvergadering donderdag 21 jan a s Cafe Rest 

l Holland Hu>s Stationsstraat 28 Hilveisuiii it 11 
grote belangrijke veiling 

Wilt u s V p uw conli ibut ie a<l / 1 I — vooi 1971 vooi 
of op 21 jan a s ovei maken op postrekening nr ^% 06 55 
t n V de penningmeestei 

Indien u uw contributie op bovenvcrmeltle clalum met 
hebt voldaan wordt dit bedrag met ƒ 2 50 verhoog<l 

Ruilbeurs elke zaterdagmiddag 14 00 I 7 00 uui Al deze 
bijeenkomsten bij de Stichting Openba i t Bibliotheek t( 
Hilversum s Giavelandseweg 55 
44 

P O S I Z I G I I C UB G R O O I VI 1 D H O V l N Set i 
Mej G Mikkers O I Vrouwedijk 20 VcUlhoven 

Ruilavond iedere 2e maandag van di niaantt 
47 

POS I Z l Cxl I VI RI NIGINC» R O O S l NDA \ l Set i 
l- A Mortieis Burg Pi insensingcl 75 

Ledenvergadering elke eeiste m landag van de maand 
20 00 uui C afe Rest t Wit Roosken Nispeiisestr lat i 
Gelegenheid lot veilini^ v m post/egtls en/ <lie vooi d« 
veigadeiing nn)eten wortlen i m g t b o d e n bij de \ e i l i n g 
commissie 
48 ^ 

P H I I A I I I I S I l NC 1 UB R O I I I R D A M Seci 
Mevr I B Steiner Spork s Cjiavendijkw il 79 Kottei 
dam 3003 

Bij enkomsten 2e tlinsdag van de m i uid licuisct bouv\ 
ingang Meent 110 Rotterdam 
49 

P O S I Z I G I I VI RI I N I G I N G SAN I P O O R 1 Sec 
G J H Bos C harl de Bouibonla in 22 Sintj joj i l Iel 
(023) 17 87 99 Penningm Mtvi P A Sil ui v 1 Beig 
Kerkweg 135 Santpooil le l (02 i) J7 89 27 ( n tn 
hut ie ƒ 1 0 — per ja ii Guon i 1 91 Oi 

Vergaderingen iedere Ie en 3e donderdag ivontl \ tl 
maand Gebouw C USA Hoofdslrait 117 Santpoort 
Dorp 

Attentie Nieuwe Diie t leur V h Rond / tndv t i keei H J 
Dal Zijlweg 116 Haarlem Postbus 870 lel (OM 
il 54 00 Giro Rcndzendveikeei P V S 27 60 84 
58 

V I R P N I G I N G VAN POS I ZI GI I \ 1 RZ \ M I 
1 AARS S A S S I N H I IM Secr I h van dei Wiel J it 
van Beierenlaan 9 Sassenheim I e (02522) 1 1 i 4b 

Vergadering!Veiling!Rmlavond icdeit Ie dinsdag van <le 
niaantl aanvang 20 00 uur Jeugdhuis \an dr Jul ianalaan 
Jeugdclub van 18 45 tot 20 00 uur 
69 

m A l l l l S l l NVl R VI I N D A M I N O M S I R I 
K I N Secr J D Neuteboom 1 I Stolpeilaaii 24 
Veendam 

Bijeenkomst t londerdag 11 lebi J a i i \cigatleri iu. hotel 
Java Prins Hendi ikplein 7 Zaal open 19 00 uui 
71 

P O S I Z I G l I V l - R t M G I N G DRI l I ANDI N 
P U N F VAAI S Secr W Bulles St Pui luss l ra i t 1 
Vaals 

Bijeenkomst met luilavontl 12 lebr a s s avonds 8 uui 
lokaal SchefTers Maastr ichtcrlaan 102 Vaals en vervol 
gens iedere 2e vrijdag v i n de maand 
74 

P E R S Q N l 11 SVl R F N I G I N ( r I HOMASSI \ & 
D R I J V l R VLRBLIFA Dl VI N 11 R APD H I M I 
I IF Hfd Rondzenddienst 1 tien Adel Wit te tie With-
stiaat 36 Twello l e l (05712) 21 82 

Regionale rmlavond Ie tlontlerdag v/tl maanti 19 00 
22 00 UUI toegang viij kantine v/h bedrijf Pi iäl le lweg 
79 

P O S T Z l GLI VI RI N I G I N G A P P I N G I DAM Soti 
A Voetman Placiusstraat 3 Appingetlam le l 05960 
30 19 

Jaarvergadering vnjtlag 5 (ebi 1971 lanvang 19 30 lui 
Het Wapen van I eitlen Allei opkomst in veibantl met tU 
belangrijkheitl van tie jaarvcrgatlering is gewenst 
77 

PHI I VI R E N I G I N G H O O G I ZAND SAPPl 
M M R Secr G J M Vlek Joh de Wit t laan H 
Hoogezand Tel (05980) 37 17 

Bijeenkomsten ledenavontlen eerste maandag v/tl ma md 
20 00 uur Hotel Struve Sappemeei Ruild )g / i l e i t l i t , 
20 maart De Kein Hooge/and 10 00 18 00 uui 
Noteert u deze datum vast-* 

Contributie betaling a ƒ 12 50 voor I (ebr op postreke 
nmg 96 95 77 t n v pennmgm Phi! Ver Hoogczan I 
Sappemeer Slochterstraat 101 Sappemeer 
95 

P O S F Z E G E L V E R L N I G I N G C A S F R I C L M Seti 
I indenlaan 78 Tel (02518) 5 35 78 

Ledenvergaderingen rutlai nden leilmgen e 1 na convo 
catie 
101 
A M B A C H I S I U I A l l I I S I I NVl RI N I G I N G Seci 
mevr M W Bomers tie Bruin Scheepmakersstiaat 8 
Hendrik Ido Ambacht Fel (01858) 4 i49 

Bijeenkomsten Ruilbeuis op /alert lag 6 l e b i u u i 1971 
in De Schoof' aanvang 13 00 uur 
102 

A M I R S I O O R I S I P O S I Z I G l IC I L B Dl K M I 
Setr A tie Wilde Di Alb Schweit /erlaan -10 Baine 
veld l e l (03420) 42 09 

Bijeenkomsten ledere eeiste t l insdig v in de inaantl 
Johanneskerk Westsingel 30 Amtrslooit * 
103 

P O S I Z I G l I VI RI N I G I N G I I Ml W D Set . 
mevr I A Spoelstra Schiodei Statlhoutleislaan 15 
Soest le l 20 39 Rondzentling K Meinet ke Soestei 
bergsestraat 135 Soest Iel 81 66 

Bijeenkomst in jan 1971 d e / « rf( vrijdat. Alle volgendi 
bijeenkomsten de eerste viijtlag VAU tic maanti De Rank 
Soesterbergsestraat 18 Soest 
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VEILING No. 442 
GROTE INTERNATIONALE VERKOPING 

t.o.v. deurwaarder H. Hermans 

MAANDAG 15 februari 1 9 7 1 
om 13.30 uur: 

zegels en series, foutdrukken, enz. van Nederland, 
w.o. uitgebreid eerste emissie 

om 19.15 uur: 

zegels en series van de Overzeese Rijksdelen en 
belangrijk engros van Nederland en O.R. 

DINSDAG 16 februari 1 9 7 1 
om 19.15 uur: 

prachtige collecties in albums, voorts insteekboeken, 
dozen, enz. en een belangrijke fi latelistische bibliotheek 

WOENSDAG 17 februari 1 9 7 1 
om 13.30 uur: 

betere zegels en series van de Gehele Wereld 

DONDERDAG 18 februari 1 9 7 1 
om 13.30 uur: 

vervolg van de zegels van de Gehele Wereld 

om 19.15 uur: 

prachtige collecties van vrijwel alle landen, vnl. West-Europa 

V A D I E T E 
N.v. 

TOURNOOIVELD 2 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 11 76 61 

Aan serieuze kopers wordt de rijkgeïllustreerde catalogus gaarne toegezonden. 

Ons OVERZICHT 1969-1970 is verschenen en op aanvraag gratis verkrijgbaar. 



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 wij, naast de 
verschil lende postadministraties en agentschappen, New Stamps In Londen. 
Voor inlichtingen en/of i l lustraties — speciaal van verschillende Midden- en 
Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen 
dragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons van harte 
aanbevolen. 

EUROPA 
ALBANIË 

2ö- l I - ' 70 . Herdenking geboortedag Engels», 150 jaar 
î e leden. 

25 tj. Portret Friedrich Engels. 
!. [O I. ICngcIs als jongeman. 
1,151. Engels spreekt tweede communistische internatio

nale toe. 
l6-I2- '70. Geboortedag Van Beethoven, 200 jaar ge

leden. 
5 q. Geboortehuis Van Beethoven in Bonn. 

15 c). Silhouet Van Beethoven, 1786. 
25 q. Van Beethoven als jongeman. 
65 q. Portret uit omstreeks 1802. 

1,101. Portret en face. 
1.801. Vooistelling van opera Fidelio. 

BULGARIJE 
Oecember '70. Zeventig jaar landbouwverbond. 

20 si. i!wart, goud en oranje. Embleem van de bond. 
December '70. Hondenrassen: alle zegels alleen met 

hoofden van honden. 
1. 2, 3. 4, 5, 13, 20 en 28 st. Verschillende hondentypen. 

DUITSLAND (BERLIJN) 

18- l - '7 ! . Heidenkiiit; giondvestiny Duitse Riik, hon
derd jaar geleden. 
ïO pf. Gelijk aan zegel voor deze ijelegenheid uitgegeven 

in West-Duitsland, alleen met inschrilt „Berl in". 

DUITSLAND (OOST-) ^ 

[ui>kj_\2i 
Albeelding zegel gemeld in decembei 1970, bladzijde 

683. 

DUITSLAND (WEST-; 

iincK« NIIML; .111 Duitse Ri)k. 

> Q 

18- | . ' 7 I . ll.MlTriTn 
honderd jaar geleden 
30 pf. rood, geel en zwart. Duit.sc aitelaar, in overeen

stemming met die gebruikt door Duitse post 
honderd jaar geleden. 

18-1- '71. Herdenking geboortedag Friedrich ICbert, 
honderd jaar geleden. 
30 pf. rood, groen en zwart. Reproduktie zegel uit 1928, 

Yvert 408, met portret van deze eerste rijkspresi-
dent van Duitsland (1871-1925) en opdruk „Dem 
Deutschen Volke". 

FRANKRIJK 
4 - l - ' 7 1 . Nieuwe gebruikszegel. 

0.50 f. rood T\ pc Mar i.innr van Bequet. 

RëPUBüOUt FRANCAISf CATHEDRALE DE STRASBOURQ ï 

18-1-'71. Eeuwieest ballonpost Parijs. 
0,95 f. Ballon monté 1870-1871. 

25-1- '71. Vervolg serie kunstwerken. 
1,00 f. b ru in . Beeldhouwwerk kathedraal van Straatsburg. 

GIBRALTAR 
16-2-'71. Nieuwe gebruikszegels, decimale waarden. 

"2, '/., 1, 1, P/a, l '/a. 2. 2, 2 i / , , 2 ' / j , 3, 3 , 4 . 4 , 5 , 5 , 7, 7, 
8 , 8 , 9 , 9. 10, 10, 12 H , 12'/2, 25 ,25 , 50. 50 p. en 1 en I£. 
Telkens opnamen van dezelfde plaats, de ene keer in 
vroeger tijden, de andere zoals deze plaats er nu uit ziet. 
In feite een dubbele gebruiksserïe, aangezien elke waarde 
tweemaal voorkomt. 

GROOT-BRITTANNIË 
15-2-'71. Nieuwe gebruikszegels decimale waarden. 

'-2, 1. l ' /2, 2, 2'/2. 3 . 3%, 4, 5, 6, JV^, 9, p . Portret 
koningin Elizabeth naar Arnold Machin. Kleuren zie 
bladzijde 24. 

l5 -2 - '71 . Nieuwe portzegels. 
'/2 1. 2, 3. 4, 5 p . Cijferzegels. 

HONGARIJE 4 

wmiposm i mnmmmsm t 
7-12-'70. Definitieve uitgiftedatum serie schilderijen 

gemeld in december , bladzijde 683. 

6- I2- '70 . Twaalide Dag van de postzegel. 
25 1. zwart . Elektrische locomotief 444 van posttrein. 
12-12-'70. Kerstzegels, schilderijen. 
251 . Detail De maagd aanbidt het Kind , Füippo Lippi . 

1501. Luchtpost. Detail Aanbidd ing door de wijzen van 
Genti le da Fabr iano . 

i7-12- '70. Honderdste sterfdag van Saverio Merca-
dante . 
25 1. grijs en violet. Gestileerde orgelpijpen en portret van 

de componist (1795-1870). 

De lage waarden zi|n gelijk aan de /.egels van de ge-
bruiksserie. uitgegeven in 1969, met uitzondering van : 
6 p . Martel lo toren in de baai van Archirondel . 

JOEGOSLAVIË 
Afbeelding zegel gemeld in december, bladzijde 683. 

14-I2- '70. Europeesjaar van natuurbescherming. 
1.25 d. Rhododendron ferrugineum, met als achter

grond berglandschap. 
3.25 d. Vogel, Gypaetus barbatus. lammergier met ander 

berglandschap op achtergrond. 
Beide zegels met embleem van dit jaar . 

25-1- '71. Franz Supila 100 jaar geleden geboren. 
0,50 d. Portret. 

8-2- '71. Ruimtevaart . 
0,50 d. Verschillende ruimtevaartuigen beschrijven banen 

in de ruimte . 
0,75 d. Satelliet boven aa ide . 
1.25 d. Satellieten beschrijven banen om de maan. 
2,50 d. Satellieten en instrumenten in banen om planeten. 
3,25 d. Experimenteel ruimtestation in baan om aarde. 
6.25 d. Amerikaanse astronauten en vaartuig op de maan. 

N O O R W E G E N 

Afbeelding zegel gemehl in december 1970. bladzijde 
685. 

OOSTENRIJK 

1 1-1-'71. Honderdste geboortedag van F.nrica Handel -
Mazet t i . 
2 .— sch. donkerbruin. Portret van de dichteres. 

^ Meer nieuwe uitgiften op bladzijde 43 januari 1971 35 



ZICHTZENDINGEN 
van de onderstaande landen zeer uitgebreide ZICHTZENDINGEN, 
vele landen gespecialiseerd opgenomen, naast de goedkope exemplaren, 
worden ook de meest zeldzame exemplaren in onze ZICHTZENDINGEN 
verwerkt. 

alle landen uitgebreid opgenomen, 
w.o. vele variaties, 

a, b, c, d-nummers, brieven etc. 
zowel gebruikt als ongebruikt 

Nederland en O.R. 
België 
Luxemburg 
Duitsland 
Oud-Duitse Staten 
Bundesrepubliek 
Berlijn en D.D.R. 
Duitse Gebieden 
Duitse Koloniën 
Frankrijk 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Italië 
Spanje 
Portugal 
San Marino 
Albanië 

Andorra 
Bosnië 
Greta 
Denemarken 
Finland 
Noorwegen 
Zweden 
IJsland 
Estland 
Engeland 
Griekenland 
Hongarije 
Joegoslavië 
Tsjechoslowakije 
Vaticaan 
Bulgarije 

Naast een normale, zeker geen DURE uitprijzing ons aantrekkelijke KORTING-sysleem. 
BIJ een uitname van f 30,— 10% kprting, f 50,— 15% korting, 

f 100,— 20 % korting, f 1000,— 25 % korting. 

ZICHTZENDINGEN buiten EUROPA 
Franse Koloniën, gebruikt en ongebruikt, w.o. vele zeer zeldzame 
exemplaren, het oude gedeelte zeer goed vertegenvi/oordigd. 
Engelse Koloniën, gebruikt en ongebruikt, v .̂o. ZELDZAAM ma
teriaal, na 1940 apart opgenomen, hiervan ook gebruikte zlcht-
zendingen. 
Portugese Koloniën, zeer uitgebreid opgenomen, met zeer veel 
zeldzame exemplaren, op tandingen etc, vanaf nr. 1 nagenoeg 

COMPLEET opgenomen. 
Spaanse Koloniën, uitgebreid opgenomen, gebruikt en onge
bruikt, w.o. zeldzame zegels en series. 
Italiaanse Koloniën, zowel gebruikt als ongebruikt, met zeer zeld
zame exemplaren. 
Zuid-Amerika, uitgebreid opgenomen tot 1945, zowel gebruikt 
dan ongebruikt, incl. LUCHTPOST, vele zeldzame exemplaren. 

ZICHTZENDINGEN diverse landen 
BURUNDI hoofdzakelijk ongebruikt; CHINA ongebruikt; BELC-
CONGO gebruikt en ongebruikt; EGYPTE gebruikt en ongebr.; 
IRAK hoofdz. ongebruikt; JAPAN hoofdz. ongebruikt; LIBAN 

gebruikt en ongebruikt; LIBERIA gebruikt en ongebruikt, SYRIË 
gebruikt en ongebruikt; TRANSJORDANIË gebruikt en ongebr. 

MOTIEF 
WINSTON CHURCHILL, w.o. zeer zeldzame series, veel getand 
en ongetand, inclusief de blokken. 

ENGELSE-KANAALEILANDEN 
zeer uitgebreid opgenomen, zowel gebruikt (ZELDZAAM) als 
ongebruikt, o.a. Alderney, Calf of Man, Davaar, Herm-lsland, 
Lundy, Pabay, Sanda, Sark, Soay, Stroma, Free Albanië, Tho-

mond, Nagaland etc, vele variaties zoals kopstaande opdrukken, 
dubbeldrukken, proeven etc. 

PRIJS-COURANT 

Maandelijks van INHOUD wisselende prijslijst met duizenden aanbiedingen, collec
ties, restanten etc. 
In de volgende prijslijst o.a. België, Engeland, Engelse Kolomen, Frankrijk, Grieken
land, Hongarije, Italië, San Marino, Luxemburg, Scandinavië, Oostenrijk, U.P.U., 
Duitsland etc, etc, etc. 
Een briefkaartje en u ontvangt deze en volgende prijslijsten gratis 

POSTZEGELHANDEL O L Y M P I A D E 
Baambrugse Zuwe 141 F - Vinkeveen - Telefoon (02949) 377 



P O R T U G A L 
. i0l2 '70. Poitui.jn. 

0.50 S Plukker met manden en druivenlid 
1,00 S. Manddrager met t rommel . 
:i,50 S. Schuit mei vaten en iK>rtglas. 
7.00 8. Rij vaten en wijnfle.s. 

221 
1 1. 
2 1. 
: i i . 
41 . 
5 ! . 

101. 
151. 
501 
901. 

220 1, 

Onti 
Disney 

SAN M A R I N O 
2*70. neidcnkinK Walt Disney 
Biilch (le iiibieker. 
Oans de t immerman. 
(JooK de hond. 
Minnie Mouse. 
Dunatd Duck. 
Dingo de hond 
lien van de neven van Donald Duck. 
De drie neven van Donald Duck. 
Mickey Mouse. 
Portret van Disney en sjjeJers uit de film „Jungle 
book". 
werpeti vooi de/.e /egels nil studio's van Walt 

S O V J E T  U N I E ^ 

Afbeelding /egel gemeld in <lecernbei, bladzijde 685. 
41 l  '70. Vijitig jaar staatsplan voor elektrificatie van 

Rusland. 
4 k. Lenin bekijkt de kaart van staatsplan. 

41 l  '70. Nieuwe zegel in serie autonome republieken 
vijftig jaar oud. 
4 k. Marirepubliek. wapen. 

2911'70 Tuinbloemen. 
4 k. Margriet . 
6 k . Dahlia. 

10 k. Phlox. 
12 k. Astei 
16 k Clematis. 

T S J E C H O S L O W A K I J E 

CESKOShOV i ; \ ^ 

Jf, ■ S '^^Hï in ' l^ l 

H^^FJ°^^^^^H 

^9 
1180 „„.;■■■:■-

p ^ l 

M^^ 
i t r M iH* 

KOl 
> 1 

s 
m 
E ^ 
"'., 

2711 
bci, bla 
1,  k i . 

1,20 k i . 

1.40 ki . 

I.HOkr. 

'70. Aanvullende gegevens melding in iioveni
l/.ijde 617, reprodukties schihlerïjen. 
rood, geel, v iolet en zwart. Zit tende moeder 
(1933). Mikuias Galanda (18951938). 
geel, 1 ilarood. rood. blauw en zwartblauw 
Bruidsmeisje (1956), Kaïel Svolinsky. (1896). 
blauw, geel, violet, groen on bruin. Nacht wan de
ling (1944). Frantisek Hu<lecek (1909)
zwart, geel. lOod. bruin en blauw. Markt in 
Banska Bystrica (1899). Dominik Skulecky (1849
1921) 
geel. rood. blauw. /waiI en goiul. CJodex van 
Vysherad fl085i. 
'70. Aanvullende gegevens melding november, 

le 61 7 : ruimtevaart , 
zwart, donkergroen.1 ichtgroen en violet. Antenne 
voor opvang van signalen telccomniunicatie
salellieten 
/wair . lood. geel en violet. .Salelliel voor geo
grafische doeleinden. Interkosmos. 
zwarl. blauw, violetblauw en groen. Meteorolo
gische satelliet Molnije en deel van uit foto's 
samengestelde weerkaart. 
zwaï t, blauw, violet en rood. Ruimtevaardei in 
ruimtepak en Wostok JJIUS grafiek. 
/wai I . geel. lichlviolel en blauw. Satelliet voor 
zonneonderzoek. symbolische weergave van 
zonnesfeei. 
/.wart. rood. goud en blauw. Tweetrapsraket van 
lype Interkosmos op startplatiorni vlak voor lan

^ Meei nieuwe uilgiiten op blad/.ijde 4'i 

2.40 ki. 

M) I I 
bladzii< 

20 h 

40 1. 

60 h 

ki 

.20 kr 

BUITEN EUROPA 

A F G H A N I S T A N 
24l0 '70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

I en 5 a. Papier waarop embleem van V.N. door viei 
handen met verschillende huidskleur vastgehouden. 

A L G E R I J E 

28I2 '70. Vervolg kunstscrie. 
1.80 da. Symbolen van de schone kunsten. 

Decenibei '70 Honderd jaai postzegels in dit gebied. 
1,50 e. Twee moderne zeeschepen en reproduklie <tegel 

van 5 reis. Yvert 1. 
2 ,50e . Vliegtuigen en kaart van Angola, reproduklie 

zegel van 10 leis. Yvert 2. 
4,50 e. Dieselelektrische trein en reproduklie zegel van 25 

reis. Yvert 4. 

A N T I G U A 
l 2  '7 l . Twin t ig jaar stemrecht vooi volwassenen in 

Antigua. 
5 c. Vrouw met boodschappenmantl duwt slembi iefje in 

stembus. 
20 c. Man met las, idem. 
35 c. Vrouw met kind, idem. 
50 c. Man met gereedschapstas. idem. 

A R G E N T I N I Ë 
7 l l  ' 70 . Vijlentwinlig jaai Verenigde Naties. 

2 0 c . .Symbolische weergave: kinderen rond embleem 
V.N. 

7 l l  ' 70 . Vierhontlerd jaar bisdom Tucuman . 
40 c. Kapel van Symampa in Santiago de Eslero. 
50 c. Kathedraal van C^ordoba. 

A U S T R A L I Ë 
2Hl2'70 Vcivok'kuTisls.nc 

Alljcelding zegel gemeld in november, bladzïjtit? 619. 

B A H A M A E I L A N D E N 
Januar i ' 7 1 . Gebruiksserie. 

1 c. Nieuwe luchthaven en V C 10vIiegluig. 
2 c. Broodboom. 
3 c. Markt. 
4 c. Vogel. 
5 c. Vogel 
8 c. Vogel 

10 c. Bool van sponsduikei. 
1 1 c. Flamingo's . 
12 c. Hibiscus. 
15c. Vis. 
22 c. Bloem 
50 i . Nieuw postkanlooi Nassau. 
S 1.00 Ananas 
S2 .00 . Garnaa l . 
5 3.00. Vissersboot. 

B H U T A N 
. i0ll '7O. I.iK htpostzegels bi| <lriedimensionale serie 

ruimlevaai t. 
2 nu. Apollo1 1bemanning /.iet tie aarde van de maan af. 
3 nu. I'.en van de meer dan twaalfduizend melkwegslelsels 

in de ruimte . 
6 nu. Iindeloosheid van de ruimle zoals dïe ervaren 

wordt, kijkend van de maan naar aarde, zon. Mars 
en Jupiter . 

7 nu. RuiiiiUsi.iiiun \tmi HHk»>iiisim i uimnoiiderzoek. 
l8  l2  '70 . Drie blokjes luimtevaarl met de waarden 

2, 5. 15, 25 ch en 30, 50, 75 ch, 1,50 nu. gewone post 
en 2. 3. 6 en 7 nu. luchtpost. 

BRAZILIË 
812'70. Kerslzegel. 

1.00 c. 
1112'70. Dag van de marine. 

0.20 c. Oorlogsschip. 

B U R U N D I 
Att)eel<liir. 1.1 .d/ijde 687. 

%m^!Ê 
rRtPlBimu Dl' BliRlNOn 

Blokken yci.irnl MI X "Hgciaiid bi) series ()ii.illi.uikeli)k
heid en koninklijk bezoek. 

l4!2 '70. Kerstzegels, reprodukties religieuze schil
derijen. 
6'/> } I fr. Aanbidding door de wij/en. A. Diirer (1471

Ï528). 
11 I 1 fr. De maagd van het heilig sacrament. Botticelli. 

(14471510). 
20 i I fr. De heilige (amilie. VA (Jreco. 
Luchtpost : 
14 \ 3 fr. De aanbid<ling door de wijzen, Velazquez 

(15991660). 
26 I 3 fr. De heilige lamilic. Van Cleel (14851540). 
40 \ 3 Ir. De maagtl en het kind. Van <lei Weyden 

(13991464). 
Ook twee blokjes met respectievelijk de waarden ge

wone post en de waarden luchtpost, getand en ongetand 

C A M B O D J A  z i e K H M E R 

C E Y L O N (LANKA) 
2 1 I 2'70. Internationaal onderwijsjaai. 

15c. Kmbleem van het j aa i . Boeddhistisch bandst hrilt op 
Olablad uit 455467. 

Lanka is de nieuwe lamlsnaam die s|ïo<'dig op de zegels 
van het ei land Ceylon zal verschijnen. 

CHINA ( V O L K S R E P U B L I E K ) 
Histoiische (ilaatsen van de ie \ohi i ic . 

1. 8. 20 en50 f. \ 'eis( hillende gebouwen en monumenten. 
Cavalerie. 
8 f. CJroep soldaten te paaid 

C H I N ' \ ( F O R M O S A ) 

I  i2 '70. Nifuwjaaiszcyrls, jiiai van het wiUif /wi|ii 
0,50 en 4.50 8 Spwlijocil vaiken. 

C O L O M B I A 
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GARANTIE KILO'S 
d.w.z. u weet wat u koopt, omdat de kilo's zo goed mogelijk omschreven 
zi jn, zonder enige fantasie. Verder staan wij voor de volle 100% in dat 
de omschrijving juist is en dat de pakketten werden beoordeeld na 
meerdere malen te testen. 

A U S T R A L I Ë 1 met veel grootformaat 2^ ,̂50 
A U S T R A L I Ë 3 uitsluitend grootformaat - goed gesorteerd 79,50 
BELGIË 1 Luxe kwal i te i t - met topwaarden van 100, 200, 
300 franl< - uitsluitend groot formaat spoorwegzegels - veel 
m e t opdruk - verzegeld pakket 36,50 
BELGIË 2 goed gesorteerde Missie - veel grootformaat 24,50 
C A N A D A 1 zeer goed met veel groot formaat-goed gesorteerd 19,90 
C O L U M B I A uitsluitend grootformaatzegels - hogere waarden 
- goed gesorteerd - zeer mooi 82,50 
C U B A overwegend grootformaat - zeer veel topwaarden -
goed gesorteerd - met oudere zegels 45,— 
D E N E M A R K E N 1 met veel gelegenheidszegels - topwaarden 
to t 25 kronen - verzegeld pakket 29,50 
D U I T S L A N D 4 Bundespost - de allerbeste - met enige 
zegels van D.Reich - Saar - Böhmen und Mähren - Berl in -
hogere waarden - met gegarandeerd minstens 1000 groot
fo rmaat gedenkzegels, w.o. met toeslag en minstens 100 
verschillende - enige blokjes - verzegeld pakket 54,— 
D U I T S L A N D 1 Bundespost - met circa 3 ä 400 Sonder en 
Zuschlagzegels - topwaarden to t 2 Mark - verzegeld 29,50 
D U I T S L A N D 2 Bundespost - met grootformaat en iets hogere 
waarden (bij afname van: 5 kilo ƒ65,—, 10 kilo f'115,—) 14,50 
D U I T S L A N D 3 Bundespost - uitsluitend grootformaat - goed 
gesorteerd - 3 ä 4000 zegels per kilo 147,50 
D.D.R. 3 „El i te Extra" verzegelde doos - met waardevol le 
bijlagen boven de 400 Michel Mark - circa 60 compl. Sper-
waarden series - Samendrukken - eerste vluchtbrieven -
blokken enz. enz. 58,— 
E N G E L A N D 1 het betere Missie kilowaar - met veel schilde
rijen en grootformaat gelegenheidszegels - verzegeld pakket- 22,50 
E N G E L A N D 2 met weinig grootformaatzegels - het pakket 
voor de fosfor en watermerkzoekers . 9,75 
(bij afname van: 5 kilo f42,50 -10 kilo f75,—) 
E N G E L A N D 4 uitsluitend grootformaat gelegenheidszegels -
goed gesorteerd - hogere waarden - uitzonderli jk mooi 85,— 
F I N L A N D 1 uitsluitend grootformaatzegels - topwaarden -
zeer mooi - verzegelde doos 79,— 
F I N L A N D 2 Postverzegelde doos 1966 - overwegend groot
formaat zegels - getest in de Deutsche Briefmarken Zeitung met 
„Empfehlenswert" - het goede jaar 45,— 
F R A N K R I J K 4 enorm gesorteerde kilo met veel oudere 
zegels, vanaf 1900 - hogere waarden - met gegarandeerd 
800 to t 1000 grootformaatzegels, w.o. schilderijen, complete 
series en minstens 100 verschillende - 1ste klas Missie 
pakket - verzegelde doos 45,— 
F R A N K R I J K 1 met veel grootformaat zegels - enorm gesor
teerd - hogere waarden - oudere zegels - verzegeld pakket 26,50 
F R A N K R I J K 2 met weinig grootformaat - goed gesorteerd 13,50 
(bij afname van: 5 ki lo f 60 ,—, 10 k i l o f 105,—) 
F R A N K R I J K 3 uitsluitend grootformaat zegels - goed gesor
teerd 125,— 
G R O O T - B R I T T A N N I Ë „Luxes-Extra" met veel groot
formaatzegels, gegarandeerd 800 k 1000 per kilo - goed 
gesorteerd - watermerken - fosfor - hogere waarden met 
minstens 1 x 1 pond zegel - en met veel mooie zegels van 
de koloniën en Dominions, ook met betere waarden. 1ste 
klas Missie kilo - zeer interessant - verzegeld 31,50 
ISRAËL goed gesorteerd - met circa 500 to t 800 grootformaat 
gedenkzegels - zeer veel met tab - blokjes - topwaarden - zeer 
waardevol - verzegeld 155,— 

I T A L I Ë 1 zeer mooi - met veel grootformaat zegels » hogere 
waarden - verzegeld 
I T A L I Ë 3 uitsluitend grootformaat zegels - iets moois - groot 
uitgesneden - circa 1500 zegels per k i lo 
L A T I J N S A M E R I K A een zeer grote sortering uit circa 7 
landen - zeer goed - veel grootformaat - veel topwaarden -
mooie zegels 
N E D E R L A N D 2 zeer rijk aan grootformaatzegels - m e t 
topwaarden tot 5 gulden en een enkele 10 gulden zegel -
veel 2,50 zegels (oud en nieuw) en andere hogere waarden -
verzegeld pakket 
N E D E R L A N D 3 met weinig grootformaatzegels - mindere 
kwali teit 
(bij afname van; 5 ki lo ƒ35,—, 10 ki lo ƒ64,—) 
N O O R W E G E N 1 met zeer veel grootformaat gelegenheids
zegels - topwaarden to t 10 kronen - verzegeld. 
P O L E N zeer veel grootformaat zegels - uitzonderl i jk mooi -
veel hogere waarden - complete series - blokjes e.d. 
P O R T U G A L 1 met zeer veel mooie grootformaatzegels - zeer 
mooi verzegeld 
SPANJE 1 met gegarandeerd 800 to t 1000 mooie grootfor
maat zegels - zeer gesorteerd - hogere waarden to t 50 
pesetas (ook 25 en 50 pesetas luchtpost) 1ste klas Missie 
kilo - verzegeld pakket 
SPANJE 3 Uitsluitend grootformaat zegels - enorm gesorteerd 
- met hogere waarden 
S C A N D I N A V I Ë een zeer grote sorter ing van de vier 
Scandinavische landen - gegarandeerd 800 tot 1000 groot
formaatzegels hogere waarden van ieder voorkomend 
land - luchtpost zegels e.d. - verzegeld pakket 
T A N Z A N I A de laatste nieuwe sorter ing - met grootformaat -
hogere waarden - veel motief en met opdruk „Off ic ia l " 
T S J E C H O S L O W A K I J E 2 „Super ieur" door de staat ver
zegeld - zeer mooi - met afsnijsels van F.D.C, dus complete series 
- top waarden - goed gesorteerd 
U.S.A. 1 met gegarandeerd 800 ä 1000 grootformaatzegels -
goed gesorteerd - verzegeld 
U.S.A. 3 uitsluitend grootformaat gelegenheidszegels - goed 
gesorteerd - zeer mooi 
W E R E L D 1 „Speciaal Ext ra" - een zeer grote sortering van 
meer dan 30 landen - met gegarandeerd 800 k 1000 groot
fo rmaat zegels - enorm gesorteerd - hogere waarden van 
veel landen - met blokjes - complete series e.d. - verzegeld 
W E S T - E U R O P A een mooie sorter ing ui t circa 15 landen - met 
hogere waarden van bijna ieder voorkomend land - met gegaran
deerd 800 to t 1000 grootformaat zegels - zeer goed - verzegeld 
pakket 
Z U I D - A F R I K A goede sortering - met grootformaat zegels 
Z W E D E N 3 uitsluitend grootformaatzegels - de nieuwste sor
ter ing - zeer mooi - circa 1500 zegels per ki lo 
Z W E D E N 1 met gegarandeerd 800 to t 1000 grootformaat
zegels van het laatste jaar - veel hogere waarden to t 10 
kronen - iets moois (zoals normaal bij Zweden ru im uit
gesneden) - verzegeld pakket 

35,— 

65,— 

45,— 

19,50 

7,95 

29,50 

29,50 

37,50 

37,50 

117,50 

46,50 

79,— 

29,50 

19,50 

' 7 9 , -

34,50 

36,50 
41,50 

59,50 

4 5 , -

Verzending: bestelling per giro ƒ1,50 extra per kilo (di t verdient u terug 
door de filatelistische frankering). Bij Rembours ƒ 2,50 extra (geen 
filatetistische frankering mogelijk), 2 ki lo ƒ3,25; 3-4 kilo f4 ,25 ; 5-6 kilo 
ƒ5,25; 7-8 kilo ƒ6,75. 

Voor export te koop gevraagd: 
Onui tgezochte Nederlandse kilo's van goede kwal i te i t 

POSTZEGEL IMPORT-EXPORT E. BREDENHOF 
c. D. Tulnenburgstraat 210 - Rotterdam 26 - telefoon 010-196650 - giro 533984. 



'yéi^f^ 
4 l2 '70 . Folklore van de oostelijke tejS 

I ,— S. Man en vrouw in klederdracht en eerste regels van 
volkslied. 

COOK EILANDEN 

Afbeelding zegel gemeld in december, bladzijde 689. 

CUBA 
2010'70. Bescherming van de wildstand: inlandse 

dieren. 
1 c. Numida meteagris galeata. 
2 c. Dendrocyena arborea. 
3 c. Phasianus colchïcus torquatus. 
4 c Zenaida rnacroura rnacroura. 
5 c. Colinus virginianus cubanensis. 

Li c. Sus strofa ^ ■■ 
30 c. Odiceileuscirginianus. ' "̂  • 

5 l i  ' 70 . Folkloristische schilderingen uit nationaal 
museum van Cuba. 

I c. Feest van Nanigos, M. Puento (1878). 
3 c. Zapateo met hoed, Victor Patricio de I.andaluzo 

(18271889). 
10 c. La Conga de los Hoyos, Domingo Ravenei (1905

1969). 
13c. Oe overwinning van <le Rumba, Eduaido Abela 

(18911964). 
1511'70 Week van hel verkeei. 

3 c Zebiaoversteekplaats en internationale verkeei's
tekensi. 

9 c. Beer, kind op fietsje en verkeerstekens. 
2011'70. Internationaal onderwijsjaar. 

13 c. Gestileerde student en telraam. 
iOc. Geslileeide laborant , koe, plant en zweniniei. 

Beitie /egels met embleem van het jaar . 
212'70 Stichting mili taire academie Camilo Cien

luegos (Camilitos). 
3 c. Drie kadetten met Cubaanse vlag en embleem van de 

schooi. 
Decenibei '70. Kerstzegels, samenhangend gedeukt. 

O p de plaats van elke zesde zegel een vignet met kerst
klokken. 

1 c. Giaucidium siju siju. 
1 c. Todus multicolor. 
1 c. Xiphidiopicus percussus percussus. 
1 c. Feiminia cerverai. 
1 c. Dives dtroviolaceus. 
3 c. Myadestes elisabethae elisabethae. 
3 c. Polioptila iembeyei. 
3 c Vireo gund lach i igund lachü . 
3 c. Teret is t r is lernandinae. 
3 c. Teretistris fornsi. 

13 c. Clhondrochierax wilsonii. 
13 c. Accipiter gundlachi . 
13 c. Starnoenas cyanocephala. 
13 c. Aratinga euops. 
13 c. Torreornisinexpectata inexpectata. 

DOMINICA 
December '70. Eeuwfeest Brits Rode Kruis, 

8 c . De dokter (1891), Sir Luke Fildes, schilderij. 

10 c. Rood '.ifuis en handen. 
15 c. Rood kruis en landsvlag. 
50 c. Het ^ieke kind, Edward Munch, schilderij. 

Alle zegels met portret koningin Elizabeth. 

~ 'DOMINICAANSE REPUBLIEK ' 
26IO'70. Exfiica postzegeltentoonstelling.: 

10c. Embleem tentoonstel l ingen postzegelalbui», 

^Aw 
X FUJEIRA 

l  l l  ' 7 0 . Herdenking president Gamal Abdel Nasser. 
Gewone post: 
10 dh . Nasser op militaire academie. 
20 dh. President Nasser en koning Hoessein van Jo idanie . 
30 dh . Luitenantkolonel Nasser. 
40 dh . President Nasser en gezin. 
50 dh. Begrafenis president Nasser. 
Luchtpost. 5 r. President Nasser bezoekt Aswandam. 

Alles getand en ongetand, plus blokken getand en 
ongetand van 5 r 

2011  '70. Dierenseries. 
Kat ten : 30.' 70 dh en 1, 2 en 3 i 
Blok 5 r. 

; 30, 70 dh en 1. 2 en 3 i 

, getand en ongetand. 

, getand en ongetand. 

, getand en ongetand. 

Honden; 
Blok 5 r. 
Paarden: 10, 20, 70 dh, 1 
Blok 5 r. 

Alle zegels verschillende voorstellingen. O p de waarde 
10 dh . een bekend ruiterschilderij door Velasquez. (Sjeik 
Mohamad Bin Hamad AlSharqi laat weten dat sinds 
9 mfi onder zijn autoriteit slechts twee seiies postzegels 
7ijn uitgegeven: Expo Osaka zes waarden en wereldkam
pioenschap voetbal Mexico zes waarden. 

Niet erkend worden de volgende series: Onderwij': met 
Franse, Engelse, Amerikaanse en Duitse geschiedenis. Be
langrijke gebeurtenissen: Wereldkampioenschap voetbal, 
Philympia postzegeltentoonstelling. Oosterse en exotische 
vogels op Expo '70 Osaka, Verjaardagen Internationale 
organisaties: 25 jaar V.N., Internationaal Onderwijsjaar, 
Padvinderij, Dickensherdenking, Rode Halve Maan, 
Brits Rode Kruis, 75 jaar Olympische Spelen en Olym
pische Spelen München 1972. 

Deze zegels in reliëfdruk in zilver en goud. 

GHANA 

712'70. Monumenten en archeologische vondsten. 
4 np . Kuduo, bronzen antieke vaas. 

12'4 np . Danmum, woning van opperhoofden of priesters 
in Ashanto en Kwahu. 

20 np . Larabangamoskee in het noorden des lands. 
40 np . Masker uit klei van overledene van Akanstam. 

GEORGIË (ZUn>-) 
152'7I. Nieuwe gebruikszegels decimale waarden, 

opdrukken op bestaande zegels gebruiksserie. 
"2 P op 1/2 d, Yvert 9; 1 p . op 1 d., Yvert 10; 2 p. op 2 d., 
Yvert 11:2'/2 p. op 2'/z d., Yvert 12; 3 p . op 3 d., Yvert 13; 
4 p. op 4 d.. Yvert 14; 5>/2 P op 5% d., Yvert 15; 5 p. op 
6 d., Yvert 16; 6 p. op 9 d., Yvert 17; 71/2 P op I sh., 
Yvert 18; 10 p . op 2 sh., Yvert 19; 15 p. op 2 sh. 6 d., 
Yvert 20; 25 p. op 5 sh., Yvert 2 1 ; 50 p . op 10 sh. . Yvert 22. 

GUINEE 

161 l  '70. Honderdste geboortedag Lenin. 
5 en 200 f. Portret Lenin. 

20 f. Lenin spreekt met groep, schilderij van V. Serow. 
30 f. Lenin spreekt menigte toe, idem. 
40 f. Lenin met soldaat en matroos, schilderij van P. V. 

Vasiliev, 
100 f. Lenin spreekt menigte van balkon af toe. 

GUYANA 
812'70. Kerstzegels. 

5, 6, 15 en 25 c. Reproduktie schilderij moeder en kind, 
door inlandse schilder Phillip Moore. 

INDIA 
411'70. Herdenking Janlal Bajar. 

20 p. Portret van deze patriot. 
51 l  '70. Vijftig jaar Indiase Rode Kruis. 

20 p. Verpleegster en patient. 
91 l '70. Herdenking Sint Namdeo. 

20 p. Portret van deze heilige man. 

26IO'70. Vogelzegels, uitgegeven voor Westlr ian. 
5.— i .b. Domicella lory rubiensii. 

10,— i.b. Paradisea apoda. 

IRAK 
30IO'70. Nationaal ontwikkelingsplan. 

10 en 15 f., 1,— d. Gezicht over de Eufraat en moderne 
brug in Bagdad. 

131 l  '70. Internat ionaal jaar van het onderwijs. 
5 en 15 f. Embleem van dit j aa r . embleem U N E S C O , en 
embleem Arabische l iga. 

24 l l  ' 70 . Vijfentwintig jaai Verenigde Naties. 
Blokje van 50 (. met embleem. 

K H M E R REPUBLIEK (Vroeger C a m b o d j a ) 
9 l l  ' 70 . Internat ionaal jaar van het onderwijs. 

1. 3, en 8 r. Embleem van dit j a a i . 

KOREA (ZUID-) 

i l l ' 

l  l2  ' 70 . Nieuwjaar, j aa r 'van de evei . 
10 w. Gestileerde kerstroos en vlieger, 
10 w. Gestileerde big. 

412'70 Vijftiende dag dei tonmiunica t ie . 
10 w. Projectie wereldbol waaiop handschrift president 

Park en symbolen van communicat ie 
512'70. Tweede vijfjarenplan. 

10 w. Gezicht op haven. 
10 w. Uitzicht op hui/enbouw 

Decembei '70 Gebuiiks^egel. 
lOw. blauw en ^iwart Poitict piesidenl Pat k tegen 

achtel grond van industi irie ac liviteiten. 

LESOTHO 
4  !  ' 7 1 . Nieuwe gebruiksserie 

yz, 1, 2, 2y2, 3, 3%, 5. 10, 12':. . 25, 50 en 1.— t. Zegels 
gelijk aan serie Yvert 149/160. met v\eglaling van poitiet 
koning Moshoeshoe II en vergroting u a a i d e aandui t img. 
2.— r. Standbeeld koning Moshoeshoe I in Maseru 

MADAGASCAR (MALAGASY) 
1812'70 Luchtpost/egel 

200 l. Boeing 737200 van Air Madagasca i . 

MALADIVEN 

Januar i ' 7 1 . UNICEFserie . 
5 1. en 1 r. Kinderen en bloemen. 

1 0 1 . e n 2 r . Bloemen en kinderen. 
Beide zegels met UNICEFembleem. 
Februari ' 71 , Apollo13reeks. 

5 1. Astronauten Lovell, Haise en Swigert. 
20 1. Gehavende maansloep met opschrift Odyssey Aqua

rius en embleem Apollo13. 
I r. Landing in oceaan, opschrilt Heroic return from 

disaster. 

MALAWI 
!52 '71. Nieuwe gebruiksserie. 

1, 2, 3, 5 en 8 t. Hoofden van verschillende inlandse dieren. 
10 t. Eland. 
15 t. Klipspringei . 
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VANAF 25 JANUARI ZIJN DE 
SUPPLEMENTEN VOOR DE 

IMPORTA HOLLAND 
ALBUMS 

BU UW WINKELIER VERKRIJGBAAR 

I IMPORTA IMPORTA N.V. POSTBUS 390.DELFT 

POSTZEGELBEURS e. 
POSTZEGELVEILING 

te 

GRONINGEN 

Op zaterdag 30 januari a.s. organiseert de 
Philatelisten Vereniging Groningen 
een postzegelbeurs tezamen met een postzegelveiling 
in Huize Maas, Vismarkt Z.Z. 52 te Groningen. 
Opening der zalen van 10.00-17.00 uur. 
In de voorzaal van Huize Maas vindt de 
postzegelbeurs plaats en in de achterzaal de veiling. 
Aanvang der veiling om 13.30 uur en bezichtiging 
der kavels van 10.00-12.30 uur. 
De postzegelveiling omvat ongeveer 500 kavels, 
waarvan verschillende uit enige nalatenschappen 
van leden met belangrijk en waardevol materiaal 
van Nederland en O.G. 
Tevens komen vele en zeer mooie collecties 
onder de hamer, terwijl de afdeling landenrestanten 
en stockboeken etc. vele interessante koopjes zullen 
bieden. 
Een ieder van goede wille is van harte welkom 
op de postzegelbeurs of postzegelveiling. 
De catalogus is na ontvangst van een briefkaart 
geheel gratis en vrijblijvend te verkrijgen bij de 
Veilingcommissaris, de heer J. Lagaay, 
De Sav. Lohmanplein 12a te Groningen. 
Telefoon (050) 3 28 63. 



10 I I ivingstone s sum 
JO t Roan antilope 
50 t Waterbok 
1 — k Bosbok 
2 k Rode duiker 
4 k Gnize duikei 

MALEISIË 
lb12 70 Install itic Sultan van Iienggarui / I | I R 

hoogheid l uanku Is t iml Nasiiuddin Shah 2") jaai 
geleden 
10 t Portret sultan 

MALI 
24 I) 70 Veibeienng melding decembei 1970 bl id 

zi)de 69 J 
601 Gebouw minislerie van Openba ie Werken Bamako 

(In plaats van 80 I demeentehuis ) 
1512 70 Herdenking spoorwegen 

20 40 50 80 en 100 I Versthii lcnde S|KM>Iwegniolieven 

M A R O K K O 
612 70 In te rmi iona il jaar van de (spijs)olie 

0 50 <ih Oliilhooin nitt plukktr en I »k met oli)ven 

MEXICO 

27 II 70 lo la l t /onsM riluisui iiig op 7 niaait 
40 t \ enhiist« ide /on en ht t woord /onsveiduist t i ing 

in / t v d i vti'schilhnd< t d i n 

M O N T S E R R A T 

MONISIRRAT 

Mhtt ld ing / t g t l l i tmtld in deceiiibt i hi id/i |de 69 J 

NIEUW ZEELAND 

' 1 

20 I 71 Vititle gtdtel le nicuwt gibtiiiks/egels 
15 c Visha ik bl) Maot i s in gebruik 
1 8 ( Knots van Mior i b 
20 t I itouei ingspaiioon van Maoi i s 

NIGER 
9 12 70 Vervolg serie vogels 

451 Luplectes orix frantiscanus 

NIGERIA 
17 I 71 Aardstation voor verbindingen via satel 

t leten 
4 d 1/ e n l / 6 d Verschillende voorstellingen 

NORFOLK EILAND 

Alheelding zegel gemeld in novembei bladzijde 625 
24 2 71 Derde gedeelte nieuwe gtbiuikssei ie 

2 5 I 5 e n 5 0 c Vogels uit het boek De vogels van Norlolk 
en l o r d Howe e i l inden en het Australische antarctische 
gebied door Cjiegoix Mathews uit 1928 

O M A N 

bb 

6 b 

8b 

10 l i 70 \ p 11 1 iiu kk I n e mmtcviar t elkt 
zegel geeft a i n boM n/i |dt anlickt lu( htvoerliiigen en 
onderzijde beelden van modi ine ru imte \aar l 

2 b Daed dus en Icarus ine t \ leugcls ru imte \  ï i ide is 
C hafTpc Whi le en Orissom I tuwertak 

4 b Degen met vlicgTppTraat ml 1804 lani t i itij, 
Apollo op 1 1 oktober 1968 
WarmeliK htballon \\n Montgolfieie uit I 78 ï en 
Apollo 8 met ru in i l t \ n r d e i s 21 december 1968 
I l i i cn th i l met vleugels in 1895 en \pol!<> 9 bi | 
ma in met ge/ icht op aarde 
Ader mei \ l i egmachine in 1897 en de Apollo 10 
op 18 mei 1969 in ruimte 

10 b Wright met vliegm ichine int 190i en H n d m g 
Apollo II op m iin op 16 ju l i 1969 

12 b C»ndc in vl iegmadi ine uit 1909 t n ruimtc\ i i id t i s 
Armstrong Collins en Aldi in in Apollo II op 16 
juli 1969 

18 b Bit nol met \ l ieg lu ig in lucht 1909 en ruimtevaarder 
met landingsmodule en \nier ikaanse v l i g op maan 

2 4 b 1 ersti / t p p e l i n uil 1908 en landing v in cipsule 
van Apollo 1 i op I 1 ipril 1970 

iO b 1 mdbergh in \ I icgtuig van 1927 t n ruimteviar t 
centrum in Houston (V S ) 

Alle /egels getand en X ongetand ook blokjes idem 

PARAGUAY 
15 8 70 Hoiideid j n r post/egels 

1 5 < . n i O g RepioduktiL \ ill 2 iLiles \ \ t i t 2 
2 10 en 36 g Idem van 1 re i l \ vert i 
i en 15 g Idem van 6 reiles Yvert 3 

PERU 
18 7 70 \ i|ltig ja u Rot ir> (1 ib v m I lm i 

10 s Rotai> tiiibleem vtlv^elkt in lekst 

X QATAR 
December 70 Vijientwintigjaar Verenigde \ a t i e s 

1 (Ih Wereldbol o p j i a r t i l boven embleem \ 'S 
2 dh Kanon wiaru i t bos bloemen steekt 
3 dh Verjaardagstaai t met vi|lentw mtig kaïisjcs 

i 5 dh / i )kant v m imiui waarop emblemen van \ u 
schillende oiganen van de \ N 

1 50 I Trompet kondigt \ e i jaardag l a n op acht t rgrond 
emblemen v i n organen V N 

2 — r Mensen drukken eikaars h inden voot wereldbol 
embleem 

R E U N I O N 
18 I 71 Opdruk/egel 

25 f C J A op O 50 f M ir lanne van Bequet 

RIOF KIOF FU ANDFN 

22 1 71 Der U / K \ u i imtn 
3 c Portret van C hoho Giwan (182 i 18/bj 

16 2 71 Uitingen van volkskunst eerste zegel 
6 e Hand weeïge touw 

SEYCHELLEN 
29 12 70 Bloemenserie 

20 c Nep<nlhes pervillei 
50 t V a n i l H phal ienopsis 
85 c Angraecum biognia r t i ammi 
1 50 r Hibiscus t i l iaceus 
Ook blokje mei zeeeis samen gethukt 

X SHARJAH 
iO 1 1 70 Beethoven en Mozai theidenking 

Gewone post vijl verschillende zegels van 6 dh getand en 
ongetand 
I uthtpost i5 40 bOflh I en 2 I 
Blokktn 3 t n 4 r en op goudfolie i i getand en ongetand 

V i n dit illes een sciie Beethoven en een serie Mo7art 
itdei mei \!|l veist hil lcnde vooistell ingen 

SINGAPORE 
1 1 71 Reg« 1 ingshoofdeii uit Gt menebtst onimo< t< n 

elkaar (14 22 j anua i i ) 
15 c Namen van deelnemende l i nden 
iO c Vliggen van C»emenebestlanden in i irkel 
I $ Vlaggen (»emeiubestlanchn vt i bondt n 

van Singapore 

SINT HELENA 

dn 

15 2 71 
Oude w larcl 

Nltuwt Rcbruikss 
I 1 cl 

| i (1 

i>l 
4 cl 
bel 
8(1 

10 il 
1 sh 
1 sh 
2sli 
5sli 

10 sh 

^ M l 

b i l 
b . l 

1 u 
19b vsoir 
l<l/ 
|i)8 
l'l'l 
urn 
201 
202 
20J 
204 
205 
20b 
207 
208 

Il (kt 11 
t riK uw 

1 ik wa 
' P 

1 I> 
1 ' 1> 

2 l > 
2 ' P 
i' P 
4 ' p 

5 p 
T P 

10 |> 
1 2 ' , p 

25 p 
50 p 

SINT T O M E EN PRINCIPE 

1 12 ■'ü Hoiuk ui j 1 u posl/nït Is III (lil i,(bu(l 
I e Koflicpl ml cu iicytii ixist/eRtls \ \n (iil gebied 
1 50 c Hoüldgeboiivs PI 1 en [Jostzegt I \ dn 5 ic is 
2 50 e K. ith« dr 1 il ( n posI/eg( i \ in 10 u is 

T O G O 
24 10 70 ViKiugdi N m t s 25 i i i i s(l.il(k ii|( u 

I I \ t U s ( | U ( / (!• \ 0 ) 
15 1 Holb t in ( L N l S( O) 
^0 1 VN gebouw 111 Ntw \ (lik g t s th ik l t i d 
50 1 H t m I, ( l \ K I I ) 
bO I ImluptiM Poslbdtk vin V i n (.(igh II PL 
90 1 luthliiosi ( i i p u t i o l\\ HO) 

Alk /ege l s intl ttkst Pi ix lustitt (t piogK s Blokiutl 
de w i a r t k n iO 50 bO (n 90 1 

TRINIDAD & TOBAGO 
li 1 ' 70 Kt i s i / t g t l s sthikUiii t i i 

i t Xinbitldiiig dool (k h(i(kis s( hooi van Sevilla 
5 ( Del ill Madonna nu t Kind en heiligen I i t i aan 

iO ( Detail \anbi(l( l ing (UMII de hcidcis I e N a m 
40 c Ma igd Kind St Joh nines en tngel Mormt lo 
S I 00 D e m i \ i nb i i l t l i ng do i | / in P \ e i o n t s t 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
2b I 71 Hti i lenking g i i u i i d Donglis M a ( \ i l h u i 

b t rood biauss en /v \ nt P o i l i t t \ a n Ic gt iit raal (187*1 
1964) 

VIETNAM ( N O O R D . ) 
15 10 ''O Vcrs th i lknd t b in int nsoorltn 

I 2 xu 1 it u \ 
l^xn I n [ 
cn ^ _ . . / I \ 0 1 » 50 XU Ngii 
1 — d M i t 

25 10 70 I opconU rc i t i e volken van Indo China 
12 xu Vlaggen van deelnementle l i n d t n en bajonetten 

die Anienka inse helm doorboien kaart van het 
gebied 

28 t l '70 Fiietli i ih 1 ngcld 150 j a i i geleden geboten 
12 xu Poitiet en handtekening van 1 iigels 

30 I1 70 SIingen 
12 xu Akistrodon 1.1 itus 
20 xu C alliophis maccle l l indn 
50 xu Bungarus (ast i i tus 
I d 11 irm icsurus grammens 

ZAMBIA 
10 11 70 ()orspronkeli|kt kunst 
Bdi i lve de m het decembernummer gemelde zegels 

verscheen ook ten blokje w a a n n deze /egelssamengediukt 
/iin 
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£ngros kopen belangrijk goedkoper 
Nederland en O.ó. aanbieding per 1 en per 10 x 

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 l / d " 
392/96** 
397/01** 
402/03** 
402/03B** 
405/21** 
423/27** 
428/42** 
444/48** 
449/53** 
454/59*» 
462** 
469/73** 
«74/89** 
«90/94** 
«95/99** 
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»» 
596/600»» 
601»» 
602/06*» 
607/11 • • 
612/16»» 
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 

l O x 
32,— 
37,— 

14,50 120,— 
13,50 110,— 
12,— 
7,50 
3 , — 
2,30 
4,75 
9,50 

170,— 
115,— 

«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 ,— 

85,— 
60,— 

270,— 
195,— 

5 , — 
2,40 
2,40 
5,25 
2,70 

100,— 
62,— 
25,— 
20,— 
40,— 
80,— 

—,— 
—,— 

410,— 
8,50 

18,— 
24,— 
18.— 

5,50 
39,— 
—,— 7 , — 
3,50 

36,— 
4,50 

16,— 
15,— 
60,— 
15,— 
—,— 
25,— 
20,— 
1 1 . — 
30,— 
14,— 

6 , — 
9 , — 

20.— 
42.— 

, ̂
^. 

^ 
42'.— 
20,— 
20,— 
«5,— 
22,50 

12,50 110,— 
24,50 
2,75 

10,— 
10,— 
8,50 

10,— 
1,30 

10,25 
3,10 

30,— 
6,25 
0,30 

10,50 
7 , — 
9,25 
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 

215,— 
23,— 
85,— 
85,— 
72,— 
84,— 
1 1 , — 
86,— 
26,— 

260,— 
54,— 

2,20 
82,— 
6 0 . 
80.— 

9 . — 
95.— 
1 1 . — 
12,50 
50,— 

4 , — 
52,— 

5 , — 
50,— 
55,— 

142,— 
44,— 

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

6 . — 
3 1 , — 
5,50 

5 4 , 
18,— 

9 , — 
34,— 
14,— 
40.— 
13,— 
16,— 

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** 
8J2/1S»» 
«16/17»» 
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»* 

boek j« 
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** 

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 
«,— 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 
1,05 
2,50 
0,35 
0,35 
2,50 
3,40 
2,50 

5 , — 
6,75 
3,50 
2,25 
0,60 

35,— 
250,— 
200,— 

2,75 
3,75 

6,50 
1,75 
6,75 

1,90 
3 , — 
2,50 
2,25 
1,15 

* Ned.Ant i l fen 
239/43** 
248/52** 
253/54*» 
255/56»» 

18,— 
17,— 
2,40 
5,50 

l O x 
46,— 
35,— 
3.50 

25,— 
9 , — 

24,— 
11 ,— 
18,— 

6 , — 
26,— 

7 , — 
30,— 
10,— 
16,— 

9 , — 
15,— 

5,50 
1,50 

10,— 
4 , — 
5,50 
2 , — 

30,— 
3,50 
1,50 

14,— 
1.50 
6 . — 
8 . — 
6 . — 

12,— 
4 , — 

1«,— 
50,— 

2 , — 
10,— 
15,— 
16,— 

6 , — 
16.— 
22.— 

2 . — 
16.— 

8 . — 
9 . — 

52.— 
16.— 
17,— 
34,— 

2,80 
21 ,— 

8 , — 
2,80 

10,— 
21 ,— 
3 1 , — 
8,50 

23,— 
8,50 

22.— 
2.80 
2.80 

21 .— 
29.— 
21.— 

40.— 
55.— 
28,— 
18,— 
4,50 

—.— 
—,— 
—.— 
22,— 
32,— 

55,— 
14,— 
55,— 

15,— 
2«,— 
21 ,— 
18,— 
9,50 
8 , — 

—.— 
—,— 
19.— 
45,— 

258/60»» 
262/64** 
270** 
271/74»* 
275** 
291/2*» 
293/96*» 
298/02** 
304/06** 
307/10** 
311/13** 
315/17** 
318/21** 
323/24** 
325/28** 
329** 
330/32** 
333** 
334/35*» 
338/42** 
345/46*» 
347/50»* 
355/57** 
364/67** 
372/75*» 
376/79** 
393/95** 
396/99** 
400/03** 
410/13** 
416/19** 

Suriname 
187/89» 
179/82** 
200/01** 
206/09** 
214/19** 
274/75** 
276/77** 
295/96** 
312/15** 
317/20*» 
324»» 
325*» 
326/29»» 
335* 
336/39»* 
3«0/4«»* 
345/46** 
347/48*» 
349/53*» 
361/70** 
371/75** 
376/77** 
378** 
379/83** 
384/85** 
386/87** 
388/89*» 
390/93»» 
394/95*» 
396/97** 
398/02*» 
403** 
405/09** 
410/13** 
414/17** 
420/23** 
427/30** 
431/34** 
449/52** 
453/57** 
458/59** 
460/61** 
462/66** 
467»» 
470/7«** 
475/76** 
477/78** 
479/80** 
481/83** 
484/88** 
490/94** 
499/01** 
502/04** 
505/09** 
510** 
516/18** 
522/26** 
Lp. 27/28»» 
Lp. 33/34** 
zeer voorde 
NL 273° 

l x 
3,25 
2,50 
1,40 
5,25 
3,75 
1,20 
4 , — 
6,25 
2,10 
3,25 
2,50 
5,25 
3,75 
1,25 
2,10 
3,50 
3,50 
1,60 
2 , — 
3,75 
2 , — 
3,50 
1,60 
2,60 
1,40 
2 , — 
1,55 
3 , — 
2,75 
2,75 
2,60 

3,75 
17,50 
2,10 
5,50 

14,75 
1,15 
8,50 
8,25 

18,50 
7,25 
0,95 
0,95 
4,75 
3,50 
6,25 

13,— 
1,40 
3,35 
7,50 

13,— 
4,50 
0,70 
0,90 
5 , — 
0,95 
1,40 
1,40 
2,45 
1,20 
1.20 
4,90 
4 , — 
4,20 
2,45 
2,45 
2,75 
2,30 
2,30 
1,60 
4 , — 
1,25 
1,25 
3,50 
1,40 
3,50 
0,90 
1.10 
1 . — 
1,75 
3,75 
4 , — 
1,90 
2,10 
4 , — 
1,60 
1,75 
4 , — 
5.50 
3.50 

ig 
9 . — 

l O x 
25,— 
20,— 
1 1 , — 
42,— 
30,— 
9,50 

32,— 
52,— 
17,— 
26,— 
20,— 
45,— 
30,— 
10.— 
17.— 
28,— 
2 7 , 
13,— 
16,— 
30,— 
16,— 
28.— 
13.— 
2 1 , — 
1 1 , — 
16,— 
12,50 
24,— 
22.— 
23.— 
22,— 

30,— 

—,— 
17,— 
45,— 
—,— 

9 , — 
68,— 
66,— 
—,— 
7,50 
7,50 

38,— 
28,— 
50,— 
—,— 
1 1 , — 
26,— 
60,— 

105,— 
36,— 

5 , — 
7 , — 
4 , — 
7 , — 

1 1 , — 
1 1 , — 
19,— 

9,50 
9,50 

39,— 
32,— 
33,— 
19,— 
19,— 
22,— 
17,— 
17,— 
12.50 
32.— 
10.— 
10,— 
28,— 
1 1 , — 
28,— 

7 , — 
9 , — 
8 , — 

14,— 
3 1 , — 
34,— 
16,— 
18,— 
34,— 
14,— 
15,— 
34,— 
4 5 , 
29,— 

** = postfris zonder plakker, * = ongebr. met plakker. ° = mooi gebruikt. 
Lever ook per 5x tegen genoteerde prijzen per lOx, aanbieding vrijblijvend op voorraad, 
porto extra. Prijzen zijn incl. BTW. 
Aankoop: v/ij zijn steeds kopers voor alle engrosposten, in het bijzonder Nederland en 
zien uvt aanbieding met belangstelling tegemoet. Bezoek alleen na telef. afspraak. 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 149  Halfweg N.H.  Telef. (020) 19 41 87 

GOEDKOOPSTE PRIJSLIJST INDONESIË 
KIJK 
Nummer 

13/14 
15/23 
39 
40 
64/66 
67/71 
72/80 
81/95 
96/100 
101/06 
107/16 
117 
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 
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 
b i l / « 
300/02 
303/05 
306/17 
318 
319/21 
322/27 
328/31 

Aan onb 

EN VERGELIJK! 
volgens Z 

1,10 
2 , — 
0,40 
4,50 
6 , — 
1,75 
5 , — 
0,90 
0,45 

17,— 
4 , — 
0.05 

16,— 
0.20 
2.50 
0,40 
2,75 
4,75 
3,75 
6,50 
1,10 
4,75 
1 , — 
0,50 
4,75 
0.50 
3.60 
2,75 
1,30 
1 , — 
0,50 
0,25 
1,25 
0,40 
0,55 
0.35 
0.65 
0,35 
0,20 
0.25 
0,20 
0,20 
0,35 
0,90 
0,20 
0,10 
2 , — 
2,25 
0,35 
0,35 
1,60 
0,20 
0,65 
0,20 
0,45 

ekende kop 
en administratiekos 

POSTBUS 3379 

onnebloem 

332/35 X 
344/63 ƒ 
336/39 
340/43 
364/66 
367/74 
375/78 
379/82 
383/86 
387/90 
391/94 
395/97 
398/401 
402/05 
«06/07 
«08/11 
«12/19 
420/23 
424/33 
434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 
«56/58 
«59/63 
464/67 
468/71 
472/86 
487/88 
489/93 
494/97 
498/501 
502/10 
511/14 
515 
516/35 
536/39 
540/48 
540/47 
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 

ers leveren 

catalog us 

1,25 
0,35 
0,30 
0,45 
0,75 
0,15 
0,20 
0,20 
0,20 
0,25 
0,20 
0,20 
0,20 
0,15 
0,20 
0,35 
0,20 
0,40 
0,30 
0,20 
0,10 
0,20 
0,25 
0,20 
0,25 
0,20 
0,25 
0,30 
0,20 
0,25 
0,25 
0,20 
0,60 
0,20 
0,40 
0,70 
0,30 
1,25 
0,75 
1,50 
0,50 
3 , — 
0,25 
0,40 
0,«0 
1 , — 
0,50 
0,80 
3,25 
1 . — 
0,50 
0,30 
1 , — 
0,60 

1971, alles postfris. 

608/09 1,10 
610/12 1,10 
613/14 1,50 
615/19 2,50 
617/19 1,75 
620/21 1,10 
622/26 2,— 
627/31 2,30 
632/35 1,35 
636/41 2,— 
642 0,45 
6«3/44 0,70 
645/46 0,55 
647/50 2,— 
651/60 4,— 
661/62 0,95 
663/65 2,— 
666/67 3,50 
668/71 0.95 
672/74 1.20 
675/76 0.55 

Nieuw In 1970 
alles postfris, 
Upu 1 , — 
tourisme 3,— 
produktieva 0,70 
25 j . R.l. 0,70 
25 j . post 0,80 
25 i. V.N. 0.85 
Porten 
1/3 4,— 
4/13 7.50 
14/20 2,— 
21/26 0,45 
27/28 0,20 
29 0,«0 
29a 0,70 
2 9 + 2 9 a 1,15 
30/39 1,10 
40/44 1,60 
45/46 1,«0 
Riau Archipel 
2 ,8 ,9,10,12, 
13,15,16 
8 stuks «,— 
18/22 7,50 
23/25 32,50 
26/32 2,50 
33/41 7,50 
Irian Barat 
1/26 3 , -
27/42 3,25 
43/52 2,25 
nieuw 2 w. 5,— 

Gestempeld 1 
9 
11 
204/08 
290/99 
412/19 
594 
605 
613/14 
617/19 
626 
630/31 
632/35 
636/41 
647/50 
petita 1 
F.D.C. 
127/32 
242/47 
248/51 
252/56 
262/67 
276/79 
280/85 
306/17 
322/27 
336/39 
367/70 
371/74 
375/78 
379/82 
383/86 
387/90 
391/94 
395/97 
398/401 
«02/05 
406/07 
408/11 
«12/19 
420/23 

6,40 
32,50 

1,50 
1.75 
0,70 
1,10 
0.70 
1 , — 
1,10 
0,60 
1,10 
0,80 
1.30 
2,25 
1,10 

3.— 
2,— 
1,50 
1 , — 
1,25 
1,25 
1,50 
4,50 
4,20 
1,50 
1.50 
1.50 
1,50 
1.20 
1.25 
0.80 
1 , — 
1 . — 

1 . — 
1 , — 
0,90 

'• 2,75 
1,25 

4ja/o/ + j y U./3 
440/*y 
450 
453/55 
459/63 
464/67 
«68/71 
«87/88 
498/501 
Vraag ook 
uitgebreid 
Nederland 
O.G. 

wij uitsluitend tegen vooruitbetaling. Voor 
en dient f 1,60 extra 

worden aar 

u,yv 
0.75 
1,50 
1,65 
1 , — 
1 j— 
0,85 
1,20 

onze 
: lijst 
en 

porto-
te worden overgemaakt. Betaalcheques 1 

genomen. 

V E R Z E N D H U I S DE GRAAFF 
- Tel. (020) 22 86 65 - Postgiro 185.14.86 AMSTERDAM 

VERZAMELAARS VAN VOETBAL EN SPORT OP POSTZEGELS! 
verrtjk uw collectie met drie prachtige gelegenheidsenveloppen. 
2 st uitgegeven t.g.v. de EC-wedstrijden AJAX/BASEL 
gefrankeerd en afgestempeld te Basel, p.st. ƒ2,50 
1 st uitgegeven in Engeland t.g.v. de Feyenoord-resultaten 1970 
gefrankeerd met de 4d England Winners 1966, p.st. ƒ2,50 
Van iedere cover bestaan slechts 2500 met de hand gestempelde exemplaren! 
Bestell ing door betaling op giro 1783584 t n.v. 
Victor Post - Kruiskade 87 - Rotterdam 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
S U R I N A M E O N G E B R U I K T Z O N D E R PLAKKER 
Nrs 127/129 f 5 , — . nrs 183/186 f 10,—, nrs 190/193 f 9 , — , nrs 202/205 f «0.—, nrs 
206/209 f5 .—, nrs 210/213 f 2,50, nrs 214/219 f 12,—, nrs 220/228 f 10,—, nrs 247/248 
vigp. no. 29/30 f 9,50, nrs 276/277 f 7,70, nrs 278/279 f 8,—, nrs 280/283 f i«0,—, 
nrs 285/294 f26,—, nrs 297/307 f8,50, nrs 308 f22,—, nrs 312/315 f 16,50, nrs 317/320 
f 6 , — , nrs 321/322 f6 ,50, nrs 323/325 f 1,80, nrs 326/329 f « , — , nr 335 f2 ,80, nrs 
336/339 f5,25, nrs 340/344 f 11 ,—, nrs 345/348 f 3,70, nrs 349/353 f 7 , — , nrs 361/370 
f 11 ,—, nrs 371/375 f3,75, nrs 379/383 f 4,—, nrs 384/389 f2,90, nrs 390/393 f 2,—, 
nrs 394/397 f 1,70, nrs 398/402 f3,90, nrs 403 f 3,60, nrs 405/409 f 3 , — , nrs 410/413 
f 1,90, nrs «14/418 f3,40, nrs 420/423 f 2 , — , nrs «2«/«30 f2,70, nrs «31/435 f 3 , — , 
nrs 436/438 f 2,50, nrs 439/452 f 2,50. nrs 453/457 f 3.30. nrs 458/461 f 1,90, nrs 
462/467 f3,50, nrs «70/47« f 3 , — , nrs 475/483 f4,25, vigp.nr 15 f3,50, nr 16 f 9,—, 
nr 17 f 1«,—, nrs 2«/26 f 30,—, nrs 27/29 f 4 , — . 

JAC. ENGELKAMP Spuistraat 301 - A m s t e r d a m 
G i ro 312696-Tel. 23 09 98 



NAGEKOMEN NIEUWTJES 

VERENIGDE NATIES 
25 l  ' 71 . Vreedzaam gebruik van de zeebodem, 

b c. blauw en 13 c. £;roen en bruin . Gestileerde doorsnede 
van zee met bodem, school vissen, want en VNembleem. 

BELGIË 
181'71. Volledige automatisering telelbonnet. 

1.50 f. Dfuktoetstelefoontoestel tegen achtergrond van 
snel roterende schiif. 

181'71. Vijftigste autosalon Brussel, 1931 j anuar i . 
2.50 f. rood en zwart. Gestileerde oldtimer. 

DUITSLAND (OOST-) 
I2  l  ' 71 . Museum voor Volkenkunde, Leipzig. 

10 pf. Dansmasker, StillcZuidzeegebied. omstreeks 1875. 
'2.0 pf. Bronzen vrouwehoofd. Afrika. 
25 pf. Theepot, Azië. Sperwaarde. 
40 pf. Jaguargod van porcelein. Mexico. 

FINLAND 
281  ' 71 . Nationale industrie. 

0.50 mk. Verschiliende tandraderen tegen achtergrond 
van gestileerde fabrieksgebouwen. 

GUERNSEY 
152'71. Twaalf decimale waarden in vervolg op de 

gemelde 10,20 en 50 p . v a n 6  l  ' 7 1 , met behoud van voor
stellingen en kleuren van de emissie 110'69. 

HONGARIJE 
3012'70. Bevrijding concentrat iekampen 25 jaar ge

leden. 
1 Ft. blauw en bruin. Beeldengroep van mensen met ge

heven gebalde vuisten. 

IERLAND 
152 '7l . Vijftien decimale waarden met behoud van 

voorstellingen, met wijziging van enkele kleuren en weg
lat ing van de muntaandu id ing p : 
>/2 (l ichtgroen), 1 (blauw), 11/2 (rood), 2 (donkergroen). 
3 ( l ichtbruin) , 3 '2 (geelbruin), 4 (violet), acht waarden. 
Gestileerde hond. 
5 (lichtgroen en bruin) , 6 (grijs en bruin) , 71/2 (paars en 
bruin) , 9 (turkoois en zwart) , vier waarden. Gestileerde 
eland. 
10 (lila, geel, bruingeel en blauw) , 20 (zwart, geel, bruin
geel en l i l a ) , twee waarden. Gevleugelde os. 
50 (bruin, rood, groen en geel), een waarde. Arend. 

152'71. Postage due in decimale waarden. 
1, 1 ' 2 . 3, 4, 5, 7 en 8 p . . met behoud van voorstelling en 
gewijzigde kleuren. 

152'71. Postzegelboekjes 30 p . , tweezijdig getand. 
Zes maa! 2 % p . , twaalf maal 1 p . en zes maal '̂ 2 p . 

JERSEY 
15271. Postage due in decimale waarden. 

'/2, 1 , 2 , 3 , 4, 5, 10 en 14 p . Kaar t van het ei land. 
152'71. Postzegelboekjes decimale waarden. 

10 p . Tweemaal 2 1/2 P^ tweemaal 2 p . en tweemaal ! ^ P
35 p . Tweemaal 2'/2 Pi ^^ t ienmaal 2 p . 
50 p . Twaalf maal 2^4 P en t i enmaal 2 p. 

Elk boekje heeft een verschillende tekening op de kaft. 

POLEN 
212'70. Definitieve uitgiftedatum tapijten uit Wa

welkasteel , gemeld in december, bladzijde 685. 
Januar i ' 7 1 . Poolse schepen. 

40 g. Opleidingszeilschip Dar Pomorza. 
60 g. Passagiersschip Stefan Batory. 
1,15 z. IJsbreker Perkum. 
1,35 z. R e d d i n g b o o t R  1 . 
1,50 z. Vrachtschip Ziemia Szczecinska. 
2.50 z. Tanker Beskidy. 
5,00 z. Stukgoederenschip Hel . 
8,50 z. Veerboot Gryf. SwinousjscieYstad. 

■■■mmmr ROEMENIE 
November *'fti. Dag van de Postzegel. 

55 b. Schilderij Postr i t in sneeuwlandschap, Emil Volkers, 
met ini t ialen A F R en eerste Roemeense post
zegels: ossekoppcn. 

December '70. Luchtpost. Herdenking eerste vlucht, 
25 jaar geleden. 
60 b . Gestileerde oldt imer met tnschrift Henri Coanda. 

December '70. Herdenking geboorte Van Beethoven. 
200 j aa r geleden. 
55 b . Portret Van Beethoven. 

1512'70. Tweede schilderijenserie 1970. 
10, 20, 35 en 60 b . en 1,75 I. respectievelijk Het gezicht, 
gehoor, reuk, smaak en gevoel weergevend, van Gonzales 
Coques (16141684), Vlaamse school. 
3 1 . Voorgevel Bruckenthalmuseum in Sibiu . 
5 1 . Blokje met panorama van de stad Sibiu (1808). 

2412'70. Serie paarden. 
20 b. Arabische volbloed, 35 b . Amerikaans drafrenpaard, 
55 b. Gidran (Engelse Arabier) , 1 I. Huzule (Bergpaard), 
1,50 1. Engelse volbloed. 2 .401 . Lippizaner . 

2512'70. Roemeense abstracte schilder Joan Miro . 
3 I. Schilderij in blauw, rood, geel en zwart . 
5 1 . Blokje met deze zegel ongetand, gesigneerd Miro en 

gedateerd 24/Vni/70. 
2812'70. Expo 1970 Osaka. 

5 1 . Blok met getande zegel zonder waardeaanduiding 
waarop hel Furukawapaviljoen, waaromheen teke
ningen van de moderne mode voor vrouwen gemaakt 
door computer. 

ZWEDEN 
221 '71. Rondvaartboot voor scherengebied. 

80 o. Zwart en blauw. Vaartuig voor koninklijk paleis van 
Stockholm. Tweezijdig getand. 

2 2  1  7 1 . Munt uit 1568 op l andkaar t . 
4 k. Zwart . Vierkante noodmunt uit burgeroorlog (bloed

geld) op kaart waarop de steden met muntrecht zijn 
aangegeven. 

SPANJE 
Prijslijst op aanvraag 

Alleen voor handelaren en winkeliers 
M. BARRENECHEA 

Swammerdamstraat 36ii 
AMSTERDAM1005 

DIRECT GELD 
voor verzamelingen, partijen, restanten, bundelwaar 

Gaarne opgave van vraagprijs 

POSTZEGELHANDEL G.v.d. EYNDE en Zn 
Arubadreef 9  Utrecht  Telefoon 2 72 30, b.g.g. 61 43 20 

Onze advertentie van 10 pagina's 
met duizenden aanbiedingen 
van vele landen, uit het decembernummer 
van dit maandblad is nog geldig tegen 
de daarbij vermelde prijzen. 

Of u nu België, Bulgarije, Nederland, Zwitserland, enz. verzamelt, 
een bezoek aan onze winkel loont altijd. 

AL ONZE CLIËNTEN WENSEN WIJ EEN 
VOORSPOEDIG 1971 

POSTZEGELHANDEL R. F. G. STURMS, AMSTERDAM 
N.Z. Voorburgwal 371  Telefoon (020) 236012 

Dagelijks geopend van 917.30 uur 

donderdag de gehele dag gesloten. 
Giro 2239900 
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EXTRA PREMIE 

Voor Nieuwe Investment-Abonnees 
Indien u zich heden nog opgeeft voor het Investment-Abonnement met ingang van 1 januari kunt u de complete 
toerismeserie van Spanje (totaal 52 waarden) bestellen tegen de speciale premieprijs van ƒ7,50 per complete set. 
Reeds honderden Investment-Abonnees schreven hun dank voor de keurige afwerking en prima verzorging. 

Wat is het Investment-Abonnement? 
Door een regelmatige storting van ƒ 15,— per maand ontvangt u éénmaal per kwartaal alle nieuwe postzegels van 
de 10 meest verzamelde en daardoor meest interessante landen. Hierdoor bouwt u een collectie op welke ook 
,,later" zijn waarde behoudt. Dus geen collectie met waardeloze zegels maar een waardevolle uitgebreide landen-
collectie. 

Waarom f 15,— per maand? 
Het maandelijkse bedrag van f 15,— is zo berekend dat naast de gezamenlijke nieuwe uitgiften van de 10 landen 
ook nog bijzondere uitgiften van andere landen die ,,bijzonder goed" zullen worden erbij worden geleverd tot het 
bedrag ad. ƒ 15,— vol is. Komt er in één maand voor b.v. f 13,— aan nieuwe uitgiften uit dan wordt er voor ƒ2,— 
aan bijzondere uitgiften bijgeleverd. 

Welk type kan ik nemen? 
U kunt kiezen uit twee typen, nl.: 
TYPE A 
Zwitserland - Oostenrijk 
Frankrijk - West-Duitsland 
Engeland - Frans-Andorra 
Spanje - Malta 
België - Liechtenstein 

Per wanneer kan ik mij laten inschrijven? 
U kunt zich laten inschrijven aan het begin van ieder kwartaal. U kunt zich dus nu met ingang van 1 januari laten 
inschrijven. 

BEGIN HET NIEUWE JAAR GOED 

TYPEB 
Hetzelfde als type A maar zonder Malta en Liechtenstein, 
hiervoor in de plaats Vatlkaan en Luxemburg. 



MAAK 
GEBRUIK VAN 
ONDERSTAANDE 
inschrijf bon 
EN ZEND HEM 
AAN a ANTHONY 

BOHNENN 
INVESTMENT PHILATELIE 

Jat. V. Lennepsfraat S8 
Amsterdam Postgiro 787465 
Bank; H.B.U. Amsterdam 

INSCHRUFBON 
Hierbij geef ik mij op als Investment-Abonnee met 
ingang van 1 januari voor: maal een Investment-
Abonnement volgens type tegen een maan
delijks bedrag van ƒ15,—. Ik ontvang hiervoor alle 
nieuwe postzegels van de bovengenoemde landen 
plus de aanvullende bijzondere uitgiften. Het bedrag 
voor de maand januari maak ik hierbij tegelijk aan u 
over. Ik maak gaarne wel/geen gebruik van uw premie
aanbieding. 

NAAM: 

ADRES: 

PLAATS: 

HANDTEKENING: 

ER 
IS 
HAAST 
BIJ 
In 14 dagen sluit de inzendtermijn 
voor onze veiling in maart 1971. 

Fantastisch materiaal van Zwitserland en de meest 
gezochte landen van Europa ligt al in onze kluizen. 
Doet u ook nog mee met een mooie inzending (niet 
onder de Zw.Fr. 2000,— netto-waarde) voor deze 
veiling, die een filatelistische gebeurtenis gaat 
worden. 
Onze voorwaarden zijn bijzonder gunstig: slechts 
10% provisie tot Zw.Fr. 500,— en slechts 5% voor 
de bedragen daarboven. 
Desgewenst zenden wij u franco onze aardige 
brochure ,,Besser verkaufen durch Metropol-Auk
tionen", waaruit u alles te weten kunt komen waar u 
bij het te gelde maken van kostbare postzegels op 
moet letten. 

M i^> 

Briefmarkenhandels- und Auktions AG 
Pfirsichstr. 10 - Tel. 28 77 70 
CJH 8042 ZÜRICH 



INKOOP aanbieding Oostenrijk VERKOOP 

Let op' Nieuwe pri)zen, franco bi) bestellingen van f 100,— af Reductieregeling tot 
f200,— 2% korting, van f 200,—af 3% korting en van f500,—af 5% korting 
Aanbieding vrijblijvend en onder voorbehoud van uitverkoop, prijswijzigingen of ver
gissingen Domicilie Wenen 
Toezendmg onder rembours of vooruitbetaling op postgiro Arnhem nr 21M006 Levering 
op rekening betaalbaar binnen acht dagen na ontvangst uitsluitend tegen vermelding 

van beroep en leeftijd en tegen controleerbare referenties 
Inkoop Koop van Oostenrijk van 1918 tot 1970 postfrisse zegels zonder plakker steeds 
tegen 75% van deze lijst Gestempelde zegels en zegels met plakker nader overeen te 
komen 
* * postfris zonder plakker, ** gestempeld met rondstempel 
Bestellingen beneden de f20 .— kunnen wij helaas niet uitvoeren 

N o Y v e r t 
169/87 
188/205 
206/13 
214/22 
223/31 
232/51 
253/89 \ 
314/25 ƒ 
290/96 
304/12 
326/30 
331/50 
368/73 
374/77 

♦* 
14.90 

1,10 
0,40 
1,50 
0,65 
8,50 

20,60 

27,50 
3 6 , — 
3 4 , — 
32,50 

9,50 
2 5 , — 

378/89 = 14 waarden 

393/98 
398 af 
399/404 
405/18 
419 
420/25 
426/29 
430 
430a 
W I P A  b l o k 
431/36 
437/40 
441/58 
458a 
482/83 
484 
459 
460 
460a/65 
466 
467/70 
471/76 
477/80 
481 
485/88 
489/94 
495 
496/98 
499/502 
503/05 
506/14 
515/16 
517/33 
534 
535/38 
539/42 
543 rech t 
543 schuin 
544/48 
549/52 
553/75 
576 
577/99 
600/32 

149,70 
77,80 

237,70 
1 0 2 , — 
2 3 5 , — 

16,80 
158,50 
2 6 4 , — 
2 0 4 , — 
4 0 3 , — 

2240 
1 6 0 , — 

39,40 
5,30 

6 1 , — 
5 6 , — 

698,50 
0,60 
1,60 

67,30 
0,70 

34,80 
67,70 
79,50 

0.45 
12,20 
26.70 

0,50 
2,70 
6,40 
2,50 

2 8 , — 
0,25 
0,95 

2 8 , — 
0.20 
8,50 
2.90 
0,35 

15,70 
1 4 9 , — 
2 9 8 , — 

1,20 
1 . — 
8,40 

629/32 R o l l e n d r u k 

633 
634/37 
634/37 
Renner in ge 
onge tand 
638/45 
64« 
2 m e t u i t g e g 
waarden 
647 
648/52 
653/62 
663/64 
665 
666/73 
674 
675/84 
685/86 

22.70 
1.30 

12.20 
182.50 

o 
14,70 

1,40 
0,50 
1,50 
0,30 
9 , — 

6,70 

23,50 
31,70 
2 9 , — 

9 , — 
5 , — 

24,90 

9 90 
73,40 

207,50 
96,50 

3,70 
15,70 

144,80 
184.50 
194.60 
378.30 

.— 
1 4 0 . — 

38,50 
4,30 

59,20 
50,50 

628,70 
0,25 
0,80 

6 5 , — 
0,30 

32,80 
64,50 
7 4 , — 

0,30 
11,80 
25,50 
0,30 
1 , — 
5,90 
2 , — 

25,40 
0,15 
1.10 

0,30 
9 . — 
3.20 
0.45 

17.50 

3 2 7 . — 
1.20 
1,20 
8,30 

18,50 
1,50 

13,10 
1 9 7 , — 

hele ve l ie t ies 
1 6 0 0 . — 1 6 5 0 , — 

3,90 
0,30 

even 
5 0 0 , — 

0,50 
13,70 
13,30 

0,20 
0,10 
3.90 
0.20 
4 , — 
0,30 

4,45 
0.30 

0.60 
14,10 
14.10 

0.20 
0.10 
4,70 
0,25 
4,40 
0,30 1 

1 N o Y v e r t 
687/92 
693 
694 
694a 
695 
696 
697/711 
712/21 
722/31 
732/38 
738a/754a \ 
801/07a ƒ 
21 waa rden 

755/62 
763 
764 
765/68 
769 
770 
771 
772 
773/76 
777 
778 
779/81 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788/90 
791 
792 
793 
794/97 
798 
799 
800 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822/26 
827 
828 
829 
830 
831 
832/37 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845/49 
850 
851 
852 
853/54 
855 
856 

N o Y v e r t 
857 
858 
859 

♦ * 
1 , — 
0,10 
0.30 
4,85 
0,40 
0,55 

39.20 
1.90 
8.40 

36,80 

1 3 8 , — 

w i t pap ier 
1 4 , — 
14,60 

2,70 
6,55 

5 2 , — 
3,45 
1,40 
2,40 
6,15 

23,40 
3 , — 
3 , — 

13,70 
2,45 

1 1 . — 
7,30 

11,30 
2,25 
5,60 

6 4 , — 
2,20 
8,55 
2,20 

55,50 
3,20 
5,10 
5,10 
4,30 

2 0 , — 
5,50 
5,50 

2 0 , — 
5,50 
5,50 
5.50 

10.80 
9.85 
5.40 
5.45 
3.95 
6,55 

13,70 
2 , — 
4,20 
7,60 
0,25 
8 05 

1 4 , — 
3,60 
7.45 

1 1 , — 
3,30 
3,55 
5 , — 
2,50 

29,70 
2,35 
2,40 
2,35 
8,30 
5,50 
3,60 

* * O 

3,30 0,65 
4.85 1.40 
5,60 1,35 

O 

1,20 
0,10 
0,10 
2,90 
0,20 
0,30 
4,30 
1,75 
5,40 

36,20 

10,30 

3 , — 
14,10 

2 , — 
6,40 

50,80 
1,25 
0,60 
1 , — 
6.— 

23,40 
1,15 
3,10 

10,80 
2,25 
7,70 
5,65 
8,80 
0,55 
3,25 

5 7 , — 
0,75 
7,80 
0,25 

52,50 
1,10 
1,70 
2,90 
1,15 

19,50 
1,10 
1,10 

19,50 
0,90 
0,85 
0,85 

10,80 
3,15 
0,80 
0,80 
3,95 
1 , — 

13,70 
0,30 
3,85 
1,15 
0,10 
1,20 

13,40 
0,25 
1,10 
1,10 
0,25 
0,50 
4,90 
0,25 
5,50 
0,35 
2,30 
2,25 
1,55 
1,60 
3,55 

F D C 
4,95 
6,90 
6,90 1 

N o Y v e r t 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 

** 
3,25 
2,35 
3,20 
0,40 
1,80 
3,30 
0,50 
0,50 

868 geel pap ie r 

868 w i t pap 

869 

2,35 
l e r 

1,55 
0,75 

870 geel papier 

870 w i t pap 
1,40 

ler 
1,40 

874 geel pap ier 
12,90 

874 gr i i s pap ier 

874 n ieuw 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882/900A 
G e b o u w e n , 
v 20 g t o t 
20 waarden 
G e b o u w e n , 

5,50 
1,80 
3,50 
0,40 
0,40 
0,40 
0,80 
0,50 
1,35 

1 4 , — 

» 
0,60 
1,90 
3,20 
0,30 
1.80 
1.60 
0.15 
0.20 

0,15 

0,15 
0,20 

0,05 

0,05 

3,75 

2 , — 
0,60 
3.50 
0,15 
0,15 
0,15 
0,35 
0,50 
1,35 
3 , — 

geel pap ie r 
>6 ,40 

33,30 10.20 
w i t pap 

v 20 g t o t S 6,40 
23 waarden 
901 
902 
903 
904/07 
908 
909 
910/11 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927/30 
931 
932/36 
937 
938 
939 
940 
941 
942/47 
948 
949 
911A 
960 
961/63 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 

9,90 
0,60 
0,45 
0,45 
2,35 
0,55 
0,45 
1,40 
0,50 
0,50 
1,05 
0,90 
0,70 
0,30 
0,55 
0,55 
0,55 
0,75 
2,30 
0,50 
1 , — 
0,50 
0,60 
2,10 
0,50 
2.55 
0,90 
0.50 
0,85 
1.30 
0,20 
2,65 
0,25 
0,30 
0,40 
0,35 
1,70 
0,80 
1.50 
0,80 
3,30 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

l e r 

3.85 
0,60 
0,25 
0,20 
1 , — 
0,20 
0,15 
0,40 
0,25 
0,30 
1 , — 
0,40 
0,20 
0.15 
0.15 
0.15 
0,15 
0,55 
1,10 
0,15 
1 , — 
0,15 
0.55 
2 . — 
0,50 
2 , — 
0,60 
0,15 
0,60 
1,2P 
0,20 
1,70 
0,15 
0,15 
0,30 
0,25 
1,45 
0,60 
1,50 
0,55 
1,70 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 

F D C 
5 , — 
3.90 
4.80 
2 . — 
2,90 
4,90 
1,85 
1 , — 

1,45 

4,90 
1 , — 
0,90 
0,90 
1,50 
1 . — 
2.40 

1,40 
1 , — 
1 , — 
3.85 
0,95 
0.90 
2,40 
0,95 
0,95 
1,40 
1,40 
1,50 
0,90 
1 , — 
1 , — 
1 , — 
1 . — 
2.95 
1 . — 
1.70 
1 , — 
1,50 
3,40 
0,95 
3 , — 
1.50 
1 — 
1,50 
1,90 
0,90 
3,85 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
3 — 
1,40 
2 , — 
1,50 

0,90 
0,90 
0,95 
0,95 1 

N o Y v e r t 
972 
973 
974/80 
981 
982 
983/88 
989 
990 
991 
992 
993/1000 
1001/08 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020/25 

** 
0.40 
0.80 
2,55 
0,35 
0,80 
2,20 
0,55 
0,35 
0,60 
0,35 
3,50 
1,90 
0,20 
0,50 
0,20 
0,25 
0,70 
0,45 
0,30 
0,40 
0,60 
0,55 
0,50 
4 , — 

o 
0,20 
0,55 
2,50 
0,10 
0,80 
2,20 
0,50 
0,30 
0,50 
0.20 
3,50 
1,90 
0,15 
0,40 
0,20 
0,20 
0,70 
0,45 
0,25 
0,40 
0,60 
0,55 
0,45 
4 , — 

H e r d r u k b lok W i p a 

1026/27 
1028 
1029 
959A geel 

0,80 
0,30 
0,50 

papier 
1,60 

959 w i t pap ier 

1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044/49 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054/57 
1058/63 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 

1,40 
0,50 
0,25 
0.55 
0,25 
0,60 
0,25 
0,30 
0,50 
0,25 
0,30 
0,50 
0,50 
0,30 
0,30 
2,95 
0,50 
0.35 
0.50 
0,50 
1,40 
1,80 
0,70 
0.50 
0,50 
0,55 
0,50 
0,50 
0,60 
0,40 
0,55 
0,65 
0,35 
0,55 
0,40 
0,35 
0,55 
0,65 
0,35 
0,35 
0,35 
0,60 
0,60 
0,35 
0,35 
0,60 
0,35 
0.75 

1 0 , — 
0,70 
0,20 
0,50 

1.35 

1,10 
0.50 
0,25 
0,50 
0,20 
0,60 
0,20 
0,10 
0,30 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,20 
0,20 
2,50 
0,30 
0,25 
0,30 
0,35 
1,40 
1,55 
0,70 
0,40 
0,40 
0,35 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,35 
0,40 
0,30 
0 35 
0,35 
0,30 
0.35 
0,40 
0,30 
0,30 
0,30 
0,45 
0,45 
0,25 
0,30 
0,45 
0,30 
0,70 

F D C 
0,95 
1,50 
5,90 
1 , — 
1.45 
4,80 
1,45 
0.90 
1,45 
0.90 
7.80 
5.80 
0.85 
1,35 
0,90 
0.90 
1,40 
1,50 
1,30 
1,30 
0,90 
0,90 
0.90 
7.90 

1.40 
0.90 
0.90 

1,30 
0,90 
1,30 
0,90 
1,40 
0,85 
1 , — 
0,90 
0,90 
1,20 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
4,50 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
2,30 
2,30 
1,30 
0.90 
0.90 
1,50 
0,90 
0,90 
1 , — 
1,30 
1 , — 
1 , — 
0,90 
1 , — 
0,90 
0,85 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
1.30 1 

N o Y v e r t • • " F D C 
1090 0.35 0.30 0.90 
1091 0.35 0,30 0,90 
1092 0,35 0,30 0,90 
1093 0,55 0,50 0,90 
1094 0,65 0,55 0,90 
1095 0,60 0,55 0,90 
1096 0.65 0.55 0,90 
1097 0,35 0,35 0,90 
1098 0,35 0,35 0,85 
1099 0,35 0,30 0,85 
1100 0,35 0,30 0,80 
1101 0.35 0.30 0.80 
1102 0.35 0.30 0,80 
1103/05 1,15 1,10 1,90 
1106 0,70 0,70 1,10 
1107 0,35 0,30 0,80 
1108/13 2,15 2 , — 5 , — 
1114/19 2,15 2 , — 5 , — 
1120 0,35 0,30 0,85 
1121 0.35 0.30 0.85 
1122 0.55 0.60 1.15 
1123 0,35 0,30 0,80 
1124/31 3,50 3,50 6,50 
H e r d r u k Blok O p e r 4,50 
1132 0,35 0,30 0,80 
1133 0,35 0,30 0,80 
1134 0,35 0,30 0,80 
1135 0,35 0,30 0,80 
1136 0,65 0,60 1.20 
1137 0.35 0.30 0,80 
1138 0,35 0,30 0,80 
1139 0,35 0,30 0,80 
1140 0,35 0.30 0,80 
1141 0,75 0,70 1,20 
1142/49 2,85 2,75 6.20 

A l l e ve rde re u i tgaven na 1970 
t egen nominaal op basis 1 . — 
Sch IS 18 cent 
N i e u w t j e s  a b o n n e m e n t t e g e n 
de koers 1 . — Sch is 17 cen t 
F D C s ie r enve loppen 50 cen t 
per stuk e x t r a 

L u c h t p o s t z e g e l s : 
N o Y v e r t * • " 
4/11 4,50 5 . — 
12/31 1 3 9 , — 1 0 7 , — 
32/46 9 6 , — 9 6 , — 
47/53 8,35 8,70 
^4/60 246,50 174,50 
61 1 , — 0,30 
62 0,80 0,50 
63/65 2.30 2,30 
H e r d r u k Blok IFA 

6 , — 

C o u r a n t e n  en e x p r e s s e 

z e g e l s : 
29/33 0,80 0,90 
34/35 0,10 0,10 
36/54 0,80 1.20 
55 0,05 0,10 
56/63 0,30 1 , — 
64 0,05 0,05 

P o r t z e g e l s : 
64/74 33,90 28,20 
75/92 1.25 1.20 
93/101 0.55 0.75 
101A 0.05 0.05 
102/30 9,50 11,70 
131/54 2 0 0 , — 2 2 . — 
155/70 7.90 3,45 
171/84 0.70 1,10 
185/99 1,20 1 , — 
200/27 9.70 4,90 
228/53 geel pap ier 

31,70 4.90 
228/53 g e m e n g d e pap ie rsoo r 

t en 13.50 4,90 

IMPORT EN EXPORT 
van postzegels, munten en verzamelaarsbenodigdheden, kunstvoorwerpen en antiquiteiten 

RINGSMUTH 
postfach 154, A1100 wien, Oostenrijk. 



W^studatu 
postz^els rechtstreeks 

uit de USSR kunt bestellen? 
Elk jaar geeft de USSR ongeveer 150 waardevolle zegels uit. In deze verzameling 

bevinden zich postzegels over de ruimtevaart, sport, kunst, flora en fauna e.d. 
Wij stellen u in staat een abonnement te nemen, waardoor u van toezending van 

deze prachtige zegels verzekerd bent. Dit abonnement wordt u 
aangeboden door V/O Mezhdunarodnaya Kniga. 

Abonnementsvoorwaarden: 
het abonnement geldt uitsluitend 
voor ongestempelde postzegels. 

het kan alleen voor het gehele 
jaar worden aangegaan. 

de abonnementsprijs voor het 
gehele jaar bedraagt 20 dollar, 

en 22 dollar bij betaling in twee 
termijnen (11 dollar bij afsluiting 

en 11 dollar voor het tweede 
halfjaar 1971.) 

de betaling geschiedt vooruit. 

uitsluitend in dollars, britse ponden, 
Italiaanse lires, belgische en 
franse francs etc. Andere vormen 
van betaling worden niet 
geaccepteerd. 
de postzegels worden zonder 
extra kosten per aangetekend 
schrijven ten minste eenmaal 
per maand toegezonden, 
informaties kunt u inwinnen 
bij onderstaand adres. 

Geef u bestellingen op aan: 
V/O MEZHDUNARODNAYA KNrGA, Moskou G 200. USSR. 

SCHWEIZ 
Unsere große Preisliste mit vielen selten 

angebotenen Marken zu kulanten Preisen 
ist soeben erschienen. Ein Postkärtchen 

genügt, um Ihnen eine neue und günstige 
Einkaufsquelle zu erschließen. 

iVIETROPOLAG 
Pfirsichstraße 10 CH-8042 Zürich 

VERZAMELT U ENGELAND, MODERN GUERNSEY EN JERSEY' 
Vraag dan eens onze nieuwe prijsli jst aan' 
W I J zijn gespecialiseerd m fosfor kopst en hgg v̂ rmk kleuren en papier 
soorten Alle zegels tussen 1900 en 1971 zijn voor 9 5 % in voorraad Alles 
gebruikt' 
W. V d B U L - Dommenngdreef 41 Utrecht Telefoon na 19 uur (030) 715474 

Vangt U telkens bot? 
W I J kunnen uw mancoli jst van postfrisse zegels van de 
gehele wereld van 1920 tot 1971 per kerende post uit
voeren, uit onze voor 98 % complete voorraad 
Een unieke bron, speciaal voor de thematische en de 
,,overzee"-verzamelaari 
Probeer er maar eens achter te komen waarom zoveel 
Nederlandse verzamelaars graag zaken doen met 

FRANK WARNER 441 Lexington Avenue, 

New York, 

N Y 10017 USA 
,,One of the most complete stocks of tfie world - in tfie world" 

5 december 1970 
herdenk ingsu i tgave bi j de s ter fdag van Claude D o r n i e r . 

Een jaar na hec overlijden van Claude Dornier geeft de Republiek Gabon de volgende 
luchtpost-herdenkingszegels uit 

y*\.yn.rL'-

FOMl -VtRH NM P 

, pORNltR l)0 7 -WAI" PRtMIhRVOH330 ^ 

Serie A 8 zegels getand 
Sikorsky M A2 
Fokker " 
Dormer DO 18 
Dormer DO X 
Breguet Bizerte 
Douglas Cloudscar 
Vickers Vini 
De Havilland DH 2 

Serie B 8 zegels ongetand 
Dormer „mus" 
Fokker algemeen 
Dormer DO 7 „walvis ' 
Douglas DC 3 
De Havilland Moth 
Sikorski S 38 
Vickers Spitfire 
Breguet XXX 

Postpr i js D M 9,20 ( U S $ 3,67) Postpr i j s D M 7,«0 ( U S $ 2,71) 

Blok 4 zegels, herdenkingsuitgave bij de sterfdag van Claude Oornier 1 laar geleden, 
mee afbeeldingen van de vter groten uit de luchtvaartgeschiedenis Claude Dormer, 
Hugo junkers, Anthony Fokker, !gor Sikorsky 
Postprijs DM 18.50 (US S 6,77). 

De zegels zijn 5 december 1970 verschenen, verkriigbaar bij uw postzegethande! 
In Europa ook bij 

B R I E F M A R K E N F A C H H A N D E L A B T . 13 

8051 A l l e rshausen , Postfach 3, Du i tse Bonds repub l i ek . 



120 belangwekkende 
postzegels voor f 1,

■ lPt»»N*^ 

Hl 

Een enorme kollektie fascinerende 
zegels uit de hele wereld voor slechts ƒ 1,— 
aan ongebruikte Nederlandse postzegels. 

U ontvangt daarnaast een hoogst 
interessante kollektie 14 dagen op zicht 

Bovendien: een gratis serie van 
5 naaktfiguur-zegels. 
Stuur vandaag nog ƒ 1,— aan ongebruikte 
Nederlandse postzegels 
Vraag naar aanbieding nr Nri2 

Broadway Approvals 
50, Denmark Hill, London SE 5, 

England. 

U.S.A 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: » 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten vi/ordt u op aanvraag gaarne 

• toegezonden. 

Ook uw manco-lijst is welkom. 

U.K.A."-STAMPS 
Postbus 124 - 's-Hertogenbosch 

AANBIEDING 
114-20 ƒ 22 , -
220-23 ƒ 16,-
238-39 ƒ 43 , -
261-64 f 31 
ƒ7,—; 279-82 ƒ21,—; 
ƒ 23,50; 293-95 ƒ 7,—; 
ƒ12,50; 318-22 ƒ13,50; 
ƒ8,—; 346-49 ƒ162,50; 
ƒ17,75; 374-78 ƒ4,50; 

NEDERLAND EN O.G. (postfris zonder plakker) 
166-68 ƒ7,—, 199-02 ƒ12,75; 203-07 ƒ23,50 
225-28 ƒ23,50; 229-31 ƒ31 ,—; 232-35 ƒ21 ,—; 
240-43 ƒ31 ,—; 244-47 ƒ66,—; 248-51 ƒ33,50 

265-66 ƒ17,—; 269 ƒ7,50; 270-73 ƒ31,—; 313-17 
283-86 ƒ23,—; 287-88 ƒ7,25; 289-92 
296-99 ƒ11,50; 300-04 ƒ8,75; 305-09 
323-24 ƒ5,25; 325-26 ƒ6,—; 327-31 

350-55 ƒ16,—; 356-73 ƒ44,—; 356A-D 
379-91 ƒ2,15; 392-96 ƒ2,15; 402-03 

ƒ4,75; 402-03B ƒ53,50; 449-53 ƒ1,80; 454-59 ƒ1,80; 462 ƒ6,50; 
469-73 ƒ1,80; 490-94 ƒ2,85; 495-99 ƒ2,15; 500-03 ƒ3,50; 508-12 
ƒ2,15; 513-17 ƒ4,80; 538-41 ƒ4,25; 542-43 ƒ2,15; 544-48 ƒ5,25; 
550-55 ƒ12,—, 556-60 ƒ23,—; 561-62 ƒ2,70; 563-67 ƒ9,50; 568-
72 ƒ9,50; 573-77 ƒ7,75; 578-81 ƒ9,50; 583-87 ƒ9,50; 588-91 
ƒ2,85; 292-95 ƒ29,—; 596-00 ƒ6,—; 602-06 ƒ10,25; 607-1T 
ƒ6,75; 612-16 ƒ8,75; 641-45 ƒ10,50; 649-53 ƒ5,25; 655-59 
ƒ5,70; 661-65 ƒ5,25; 666-70 ƒ6,30; 671-75 ƒ16,25; 676-80 
ƒ4,75; 681-82 ƒ 17,75; 683-87 ƒ4,50; van 688 tot 926' 70 % cata
logus per serie. Amphilexblokken ƒ56,— Boekjes- 56 ƒ5,25; 
57 ƒ2,—; 58 ƒ1,75; 59 ƒ1,95, rolt. 98-01 ƒ30,—; paren ƒ60,—; 
LP. 6-8 ƒ34,—; 12-13 ƒ250,— 
Ned.-lndië: 167-70 ƒ 14,75; 221-25 ƒ 12,50; 226-27 ƒ6,25. 
Nieuw-Guinea: 1-9 ƒ14,—; 10-18 ƒ17,—, 19-21 ƒ32,—; 19 
ƒ12,75; 21 ƒ9,50; 22-24 ƒ46,50; 30-37 ƒ11,50; 38-40 ƒ4,25; 41-
44 ƒ 5,50, 45-48 ƒ 5,25; 49-52 ƒ 5,25; van 53 tot 81 • 65 % cat. 
Cura?ao: 158-63 ƒ3,25; 164-67 ƒ2,50; 182-84 ƒ2,25; 200-05 
ƒ9,25. 
Antillen: 209-10 ƒ6,50; 211-17 ƒ2,75; 234-38 ƒ25,50; 239-43 
ƒ18,—, 248-52 ƒ17,50; 245 ƒ2,50; 253-54 ƒ2,20; 255-56 ƒ5,65; 
257 tot 425- 65 % cat. per serie. LP. 41-44 ƒ37,—; 4-16 ƒ29,50; 
69-82 ƒ11,75 
Suriname: 111-14 ƒ6,50; 130-36 ƒ18,—; 146-49 ƒ25,50; 183-86 
ƒ10,—; 187-89 ƒ4,—; 151-56 ƒ25,50; 190-93 ƒ9,50; 194 ƒ22,75; 
202-05 ƒ37,50; 206-08 ƒ4,75; 210-13 ƒ3,45; 214-19 ƒ14,—; 247-
48 LP. 29-30 ƒ10,50; 274-75 ƒ1,10, 276-77 ƒ8,—; 278-79 ƒ8,50; 
285-94 ƒ 26,—, 295-96 ƒ 7,50, 297-07 ƒ 9,25; 308 ƒ 21,—; 309-11 
ƒ34,—; 312-15 ƒ18,50; 317-20 ƒ6,75; 321-22 ƒ6,75; van 322 tot 
509: 6 5 % LP. 1-7 ƒ12,—; 15-16 ƒ495,—, 24-26 ƒ35,75. Port 
47-59 ƒ14,75. 

O. S E V E N H U Y S E N 
Provenierssingel 16, giro 335372, Rotterdam, tel. (010) 28 55 18 

LeutMÉurm 
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 312 SF 
nr. 0312 SF ' 
nr 787 TABSF 
nr. 313 SF 
nr. 371 SF 
nr 552 SF 
nr 314 1 SF 
nr 314 11 SF 
nr 314 III SF 
nr 315 SF 
nr 0315 SF 
nr E - 308 1 SF 
nr 0308 II SF 
nr 0308 III SF 

o.a 
ƒ133,50 
ƒ 92,50 
ƒ134,50 
ƒ 92,50 
ƒ 7 6 , -
ƒ 5 5 , -
ƒ131,— 
ƒ 98,— 
f 96,— 
ƒ 9 6 , -
ƒ126,50 
f130,— 
ƒ 68,50 
f 112,50 

ALLEEN BLADINHOUDEN 
Ned. Antillen vanaf 1949 tot heden 
Suriname vanaf 1945 tot heden 

nr 12 NA SF 
nr 12 SU SF 

f 24,50 
ƒ 4 3 , -

VERKRIJGBAAR BIJ UW HANDELAAR 

Importeur Postzegelgroothandel 

.P. 
Parnassusweg 24 huis 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 



POSTFRIS ALBUMS 
STFRISSE V O O R D R U K A L B U M S 

Ook verkrijgbaar bij 
handelaar ter plaatse 

„ 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 Amphrlex vellen 3 
Ned Antillen 1949-1964 13 
Ned Antil len 1965 1969 7 
Suriname 1949-1964 17 
Suriname 1965-1969 13 
Bijpassende ringband om de inhoud in te plaatsen 

Luxe uitvoering in gewatteerd plastic, leverbaar in de volgende kleuren 
v/ijnrood, helderrood, donkerblauw, zwart en donkergroen 
PL Lichtbruin gewatteerd plastic „Luxe" 
Skai Bordeaux-rood 808 tabak-809beschuit-805donkerblauw-806groen 21,50 

Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 704 7,90 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 805, 806. 807, 808, 809 8,80 
Van de Europa landen SAFE albums voorradig Vraag gratis SAFE folder Het bestelde 
wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen Levering franco 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak - Rotterdam 1 - Tel (010) 14 35 80 - Giro 661478 

704 

704 
807 

Prijs 
27,90 
19,40 
19,40 

3,70 
2,70 

11,75 
6,95 

14,95 
11,75 

15,40 
19,80 

SAFE FALZ-LOS-ALBUM. Goed en goedkoop Vraagt onze 
maandelijkse aanbieding met nieuwe SAFE prijsl i jst blad 
monster en Amphilex souvenir Nieuwe uitgiften tegen dag 
prijzen 
LUDEKER LEEUWENSTRAAT 2A - HILVERSUM 

POSTZEGELS 
Bent u nog geen lid van ons 
NATIONAAL ZEGEL SPAAR PLAN ? 

Vraag dan direct vrijblijvend onze prijslijsten welke u per onn-
gaande worden toegezonden U gelieve hiervoor f 0,50 aan post
zegels in te sluiten. U kunt natuurlijk ook de nrs welke met op 
onze prijslijsten zijn vermeld aanvragen 

TEL (020) 73 92 16 STADIONWEG 103 AMSTERDAM-Z 

VERZAMELINGEN 
PARTIJEN 
BELEGGINGSPOSTEN 
SERIES enz. enz. 

TE KOOP 
GEVRAAGD 
KONTANTE BETALING 
DISCRETIE VERZEKERD 
Grote Objekten worden afgehaald 

W. van SPLUNTER 
Quadenoord 5 - Rotterdam-26 

Tel. (010) 32 05 85 (ook 's avonds bereikbaar) 

BRANDKASTEN. 
INMETSELKLUISJES 
BRANDVRIJE ARCHIEFKASTEN 
voor bedrijf en woning 
ALTIJD EEN GROTE COLLECTIE VAN BEKENDE MERKEN IN 
VOORRAAD, TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

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

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

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

A M S T E R D A M 
Tel (Ü20) 23 94 36 

Singel 279 
Spuistr&at 244 

DER SAMMLER-DIENST, het Duitse filatelistische tijdschrift 
• verschijnt eens per 14 daqen 
• gemiddeld 132 paq per nummer 
• nieuwtjes met fotopagina s op 

kunstdrukpapier 

Abonnementsprijs ƒ30 60 per jaar 
of ƒ15 80 per half jaar 
Proefnummer qratis teqen porto 
verqoedinq ad 50 cent 
Woordadvertenties opschrift 
woorden 60 et tekstwoorden 25 et 

Verteqenwoordiqtnq voor Nederland 

FILEKTURA POSTBUS 54 KATWIJK AAN ZEE 
POSTGIRO 51 69 28 BANKGIRO 47 59 00 146 TELEFOON (01718) 14068 

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 

18.- PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzeqels van Nederland op papier 

2 - PER KILO 
betalen wij voor uitgezochte ki lo s Nederland 

Ook buitenlands kilowaar steeds te koop gevraagd 
leder kwantum — snelle afwikkeling (geen zendingen onder ƒ 50 —) 
Tevens te koop gevraagd complete series Nederland alleen in engros 
h<ieveelheden 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

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



Te koop gevraagd 

betere zegels en partijen Nederland en 
Overzeese Rijksdelen Ook oude zegels op brieven 
Tevens gevraagd Rep Indonesië postfris 
Zonnebloemnrs 1/11-9-24/38-35-37-41/63-50/57-
59 60-61-62 74 Riau 1/22 

Aanbieding'en met prijs aan 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
Herengracht 167 Amsterdam 1001 

ZICHT-
ZENDINGEN 

POSTZEGELHANDEL W. H. EECEN 
Van Hall-laan 24 

Naarden - T e l 3 12 14 
Giro 451627 

Bil l i jk gepri jsd 
Naast Ned O G Eur landen 
Eng en Fr Kol V S , 2d Am St 
Flora fauna sport ruimtevaart 
Ref opgeven s v p 
Speciaal aangeboden 
Pracht z g a n compl coli Polen 
met vele zeldzaamheden ƒ 4000 — 

Te koop gevraagd voor buitenlandse beleggingsmaatschappij 

Verzamelingen postzegels 
Engros - Doublettenposten 

Betaling contant. Voor grote objecten bezoek aan huis Geen taxatiekosten 

Y. de Troje 
Breukelerveense Meentje 2, Nieuw Loosdrecht, post Tienhoven 
Telefoon (02158) 1044 

TE KOOP GEVRAAGD 
NEDERLAND en 
OVERZEE 

Bundelwaar series ki logoed 
Door grote exportvraag ben ik in staat zeer hoge prijzen 
te betalen 
B v Unteaserie ƒ 3 0 — Nieuw Guinea 78/81 ƒ 0,70 enz 

Aanbiedingen aan 

A. J. DE WIT 
Postbus 7055 - Amsterdam-Z 
Telefoon 71 34 89 na 17 30 uur 44 24 35 

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. 

KiNDERZEGELS 1 9 7 0 - N.O.G. 
BIJZONDERE UITGIFTEN 

Nederland Speciaal Damstempel fdc f 2 50 bloc f 3 25 op 2 max krt 
f 3 75 op 5 max krt f 5 -
SURINAME op 2 max krt f 5 25 op 5 krt f 6 75 ANTILLEN op 2 krt 
f 4 25 SUR SVB op 2 krt f 3 - KON HUIS Friso 2 jr Constantijn 
1 jr krt /env f 1 50 WIJ LEVEREN ALLE GEL STEMPELS 
DE BESTE WENSEN VOOR 1971 
Bestel als regel bIJ P O S T E N Z E G E L 
HENDRIK BROERTJESSTRAAT 24 DEN HELDER - TEL (02230) 1 40 87 

RUIMTEVAART 
Bent u geïnteresseerd in de astro- f i la te l ie ' Vraagt u dan eens 
kosteloos en geheel vri jbl i jvend 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 aantrekkeli jke 
prijzen en voorwaarden 
W. M HOEKSTRA - LANGESTRAAT 71 - WINSCHOTEN 

THANS OOK HANDBOEKEN EN CATALOGI 
MANCOLIJSTEN 
ENG KOL EN VER EUROPA 
ZEER UITVOERIG BIJ 

JENKA - POSTBUS 75 , NAALDWIJK 

POSTZEGELVEILING „TWENTHIA" 
Onze 21e veiling op 6 februari 
Onze 2 2 e veiling op 27 maart 
Voor deze en komende veil ingen kunt u inzenden 
W I J maken goede prijzen voor Nederland 
Skandinavie Duitsland Zwitserland 
Hebt u een collectie welke u van de hand wenst te 
doen of een grote parti j neem dan contact op met 
ons 
de zaak van vertrouwen . . . 

POSTZEGELVEILING „TWENTHIA" 
Postbus 177 Almelo - Telefoon (05490) 1 64 17 
Lid van NVPH APHV en IBV 



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

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 luchtpost Curagao en 
Suriname Alle weidadigheidsuitgiften voorradig 
West-Europa o a qrote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vati 
caan. Zweden, IJsland enz enz Prijzen in het algemeen 50 cent per Yvert 
franc Ie pi 10% minder 
Oost-Europa qrote voorraad vooral Rusland en Hongarije (veel ongetand) 
in het algemeen 40 cent per Yvert franc behalve nieuwe uitgiften 
Eng Kol 14 winkelboeken vol hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth 
Azië alle landen veel Japan, Yemen enz enz 
Zuid-Amenka grote stock van alle landen 
Israel grote stock m het algemeen 5 0 % Benco ook Ie dag env 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POSTZ. 
op POSTZ , SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES, VER EUROPA 
GÉÉN NIEUWTJES 

Albums insteekboeken catalogi loupes in ruime sortering voorradig 
U kunt bij ons rustig zitten postzegelen onder het genot van een heerlijke 
kop koffie of een glaasje frisdrank Mancolijsten worden omgaand in teder 
geval binnen 14 dagen behandeld Donderdag s gesloten 

NIEUWE STADSPOST SERIES: 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Diemen 
Diemen 
Amstelveen 
Amstelveen 
Haarlem 
Haarlem 
Purmerend 
Br^da 
Deventer 
Amersfoort 
Eindhoven 
Maastricht 
Zaandam 
Delft 

Nu ook 
De special 
de prijs var 

LEVERINGS 
porto- en a 

Henri 
Groeneveer 

1 Dierenserie 
Nooduitgifte 

1 Dierenserie 

1 Dierenserie 

1 Dierenserie 

Serie F D.C 
f 1 10 f 1 25 
f 2 75 f 3 -
f 1 50 f 2 -
f 1 10 f 1 25 
f 2 75 f 3 -
f 1 10 f 1 25 
f 2 75 f 3 -
f 1 10 f 1 25 
f 2 75 f 3 -
f 085 f 1 10 
f 0 8 5 f 1 10 
f 1 10 f 1 35 
f 1 10 f 1 35 
f 1 20 f 1 45 
f 1 30 f 1 55 
f 1 10 f 1 35 
f 1 10 f 1 35 

verkrijgbaar: 
s catalogus 

slechts f 1 -

ongetand 

ongetand 

ongetand 

ongetand 
ongetand 
ongetand 
ongetand 
ongetand 
ongetand 
ongetand 
ongetand 
ongetand 

Serie 

f 3 2 5 

f 3 25 

f 3 25 

f 3 2 5 
f 1 25 
f 1 2 5 
f 1 50 
f 1 50 
f 1 60 
f 1 70 
f 1 50 
f 1 50 

van stadspostsenes in Nederland 
— 

JVOORWAAftDEN: Alleen 
dm kosten a 

bij vooruitbetaling 
f 0,50 op postgirorekening ' 

Bettonvllie, 

F.D.C. 

f 3 50 

f 3 5 0 

f 3 5 0 

f 3 5 0 
f 1 50 
f 1 50 
f 1 75 
f 1 75 
f 1 85 
f 1 95 
f 1 75 
f 1 7 5 

voor 

met 
2110153 t n v 

128 - Amsterdam-Bijlmermeer - Postbus 12027 

GOEDKOPE AANBIEDING 
KOMPLEXE JAARGANGEN 
Ongebruikt Met uitzondering van de koerserende waarden en samen 
hangers 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

f 4 8 -
f 1 7 50 
f 57,50 
f 2 6 50 
f 18,50 
f 1 8 50 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

f 3 8 , -
f 17,50 
f 9 , -
f 1 3 50 
f 1 3 5 0 
f 7 -

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

f io , -
f io , -f 5,50 
f 11,50 
f 9,25 
f 1 6 -

Prompte uitvoering van uw mancolijsten Nederland en Overzee Ongebruikt 
vóór 1938 a 8 0 % cat gebruikt vóór 1938 è 7 5 % De moderne belangrijk 
goedkoper Bij afname boven f 50 — franco levering anders f 1 25 porto 

POSTZEGELHANDEL TOLHUIZEN 
Folkingestraat 35 - Groningen - Telefoon (050) 3 15 77 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

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

(prive Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefoon (023) 24 49 83, b g g (020) 12 31 23 

REEDS MEER DAN 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 OVERZEES^ 
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. 

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

F D C Album no 311 X 21 cm voor 50 covers Voor Ned erl covers 
F D C Album no 4 13 X 18V^ cm voor 50 covers Voor Buitenl covers 
F D C Album no 5 11 X 21 cm voor 100 covers Voor NederI covers 
F D C Album no 6 13 X 18 V̂  cm voor 100 covers Voor Buitenl covers 
Losse plastic zakken naleverbaar 

ƒ" 6 85 
f 6 85 
M 1 30 
/■ 11 30 

ALBUMFABRIEK „NEERLANDIA" 
Ceylonlaan 11  UTRECHT  Telefoon 03088 08 34  Giro 352003 

BRANDKASTEN 
voor uw debiteurenadministratie, postzegels en alle onvervang
bare stukken 
KAPTINO heeft meer dan 500 nieuwe en gebruikte brandkasten 
en inbouwkluizen voor u staan Nieuwe brandveilige kasten 
ƒ268,80, ƒ420,— enz Zware LIPS pantserbrandkasten met en 
zonder cijfercombinatie, tegen voordelige prijzen U hebt bij ons 
ook de gelegenheid om uw te grote of te kleine brandkast in te 
ruilen 

TEL- en SCHRIJFMACHINES 
keuze uit 3000 machines Nieuwe VICTOR TELMACHINES met 
telstrook ƒ 224,— Nieuwe Amerikaanse elektr telmachines met 
verm en telstrook van ƒ 425,— NU ƒ 325,— El winkelkassa's 
met dagtotaal ƒ929,— Nieuwe schrijfmachines met 24, 32, 45, 
60 en 70 cm wagenbreedte, alle schriftsoorten van GIGANT tot 
micro Nieuwe stalen schrijfbureaus uit voorraad, met 3, 5 of 6 
laden van ƒ 168,— af 
Komt u ook eens kijken' Alle dagen geopend U koopt bij ons 
prettig en 

BIJ KAPTINO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 32 69 66 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.O. Indié 12, telefoon 83 94 46 



612/17 
765/70 
795/802 
853/58 
867/72 
891/96 
930/35 
945/50 
989/94 
1027/32 
1066/71 
1082/87 
1100/04 
1108/13 
1132/38 
1142/45 
1146/49 
1157/60 
1166/71 
1198/1202 
1207/12 
1248/52 
1257/62 
1288/91 
1301/05 
1295/1300 
1345/50 
1370/75 
1382/86 
1470/75 
1511/14 
1550/53 
1590/95 

Dit IS slee 

*# 
3.50 
5,— 
8,— 

20,— 
32,50 
35,— 
27,50 
27,50 
60,— 
42,50 
12,50 
8,— 
6,— 
8,— 
5,50 
3,25 
3,— 
4,— 
9,— 
3,50 
7,50 
4,50 
9,— 
3,25 
5,— 
7,50 
6,75 
6,— 
2,10 
3,— 
2,— 
2,— 
4,— 

hts een g 
lijstjes, onze prijs is 
Ook voor 
tot onze b 
Nieuv/ — 

oo 

3,50 
5,— 
8,— 

20,— 
32,50 
35,— 
27,50 
27,50 
60,— 
42,50 
12,50 
5,50 
4,50 
8,— 
4,— 
2,10 
2,— 
3,— 
9,— 
3,— 
7,50 
3,40 
9,— 
2,60 
3,40 
7,50 
6,75 
6,— 
2,— 
3,— 
2,— 
2,— 
4,— 

FRANKRIJK 
859/62 
876/77 
914/15 
937/38 
966/67 
1006/07 
1048/49 
1089/90 
1140/41 
1187/88 
1278/79 
1319/22 
1323/24 
1363/65 
1366/67 
1376/77 
1398/99 
1400/01 
1413 
1419 
1424/27 
1433/34 
1457/59 
1466/67 
1478/79 
1492/94 
1517/18 
1508/09 
1530/31 
1540/41 
1543/47 
1555 
1568/70 

reep uit onze zeer g 
50 cent 

Skandinavie en 
eschikkini 
Sieuw — 

per yvert fr 
erland gaarne 

, ook voor u de moge 
Nieuw 

** 
8,75 
5,— 
7,— 
8,— 

10,— 
8,— 
6,75 
3,50 
2,75 
2,50 
2,25 

20,— 
4,— 

15,— 
3,— 

17,50 
5,50 
2,— 
5,50 
1,50 
4,75 
1 — 
3,75 
1,10 
2,50 
3,75 
2,50 
1,10 
2,50 
1,10 
5,— 
1,25 
3,75 

oo 

8,75 
5,— 
7,— 
8,— 

10,— 
8,— 
6,75 
3,50 
2.75 
2,50 
2,25 

15.— 
4,— 

11.25 
3.— 

11,75 
3,75 
2,— 
3.50 
1.25 
3,50 
1 . — 
3.— 
1.10 
2,— 
2,25 
1,50 
1,10 
1,50 
1.10 
3.50 
1 , — 
2,50 

606/08 
630/48 
830/33 
841 
844/47 
863 
879 
890 
908/10 
911/12 
919 
923 
929 
960/65 
969 
970/74 
986 
988 
995 
998 
1009a/11c 
1012/17 
1018 
1026 
1033 
1422 
lp 16/19 
lp 20 
lp 21/22 
lp 23 
lp 24/27 
lp 28 
lp 29 
lp 30/33 
lp 34 

** 
5,— 
8,— 

12,50 
27,50 
9,— 
3.50 
3,50 
3,— 
2,75 
4,— 
4,25 

12.50 
7.50 

25.— 
5,50 

11 ,— 
10,— 
6,75 
6,— 

10.— 
6.75 

10.— 
6.25 
6.75 
5.50 

16.50 
6.— 

30,— 
4,75 
1,25 

40,— 
4,— 

90,— 
155,— 

9,— 

OO 

5,— 

12.50 
27.50 
7,50 
3.50 
3.50 
2.50 
2.10 
2.75 
4.25 

10,— 
5,50 

10,— 
5,50 
1 , — 
8,75 
3,75 
3,— 
9,— 
4.25 
6.75 
6.25 
6.75 
5.— 

16.50 
1 . — 

27,50 
4.75 
1.25 
5,50 
4.— 

24.50 
18.— 
7.— 

ote voorraad Frankrijk, zend uw manko- [ 

uw mankolijstjes, zeer grote voorraad is 1 
hjkheid om lan g gezochte no te bek 

Afa speciaalhandboek katalogus Denemarken-Ijsland-Groenland, prijS 

POSTZEGELHANDEL 
Boddenstraat 5! , Almelo - Te 

„VIKING" 

f 19,50 

(05490) 16417 - Giro 1198862 

omen 

EUROPAZEGELS 
een gebied met toekomst ' 

JAARLIJKSE UITGIFTEN 
1956 6 landen op! ** 
1957 8 landen cpl ** 
1958 8 landen cpl ** 
1959 8 landen cpl ** 
1960 20 landen cpl ** 
1961 16 landen cpl ** 
1962 18 landen cpl ** 
1963 19 landen cpl ** 
1964 19 landen cpl ** 
1965 19 landen cpl ** 
1966 19 landen cpl ** 
1967 19 landen cpl ** 
1968 18 landen cpl ** 
1969 (mei) 25 landen cpl ** 
1969 (dec) Joegoslavië** 
1970 19 landen cpl ** 

187 -
6 0 -
14 50 
16 50 
98 -
3 4 -
3 6 -
3 1 , -
3 0 , -
27 50 
26 50 
2 4 -
22 -
35,50 

— 24,75 

VOORLOPERS 
1/3 
4/6 
7/10 
11/12 
13/17 
18 
43/45 
52/57 
58 
61/63 
64/65 
66/67 
68/70 
71/73 
74/77 
82/83 

Itahé** 
Triest** 
Turkije** 
S a a r " 
België** 
België** 
Triest** 
Luxemburg** 
Frankrijk** 
België** 
Itahe** 
T r i e s t " 
Griekenland** 
Turkije** 
Turkije** 
Va t i caan " 

Al le landen ook los beschikbaar tevens meelopers ook FDC eh 
zeqels Prijslijst gratis op aanvraag 
ding vri jbli jvend op voorraad porto 

** = postfns zonder plakker 
extra fra nco vanaf f 55 -

8 8 , -
85 -
14 -

170 , -
52,50 
27 50 
3 5 -

1 9 0 -
13 50 
52,50 
19 50 
13 50 
9 0 -
23 50 
3 5 , -
1 5 -

qebruikte 
Aanbie-

opdracht 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeervi/eg 149 - Haihweg (N H ) - Telefoon (020) 19 41 87 

020-63000 
IS het nummer waarop u mij dageli jks kunt bereiken 

Ook kunt u persoonli jk bij mij komen neuzen of uw mancolijst 
zenden voor West- en Oosteuropese landen 

Mijn uitgebreide pri jsl i jst van Nederland en Overzee ontvangt 
u na inzending van 50 cent postzegels 

POSTZEGELHANDEL A. W. COUWENBERGH 
Jonge Roelensteeg 14 (naast Telegraafgebouw) - Amsterdam-C 
Telefoon b g g 94 02 63 - Giro 37 20 32 - Bank H B U N V 

Te koop direct van particulier 
Een enorme puntstempelcollectie, verzameld in vier albums, be
vattende ruim 5600 stuks zegels, bijna uitsluitend in superbe 
kwaliteit 
De grootste rariteiten op dit gebied komen in deze verzameling 
voor (o a nr 258-4x en nr 259-1 x) De betere zegels zijn alle 
voorzien van keur , ,Koopman" 
Een verzameling zoals deze kan met meer bijeengebracht wor
den en IS door zijn exclusieve zeldzaamheid een ideale geld
belegging 
Vraagpri js f 105 000,— (een honderd en vi j fduizend gulden) 
Serieuze gegadigden gelieven te schri jven onder nr PH 1194, 
Boom-Ruygrok N V , postbus 501. Haarlem 

ZELDZAAMHEDEN INDONESIË 
OPDRUKKEN Zuld-Molukken Cijfer/tempel 1-40 en 50-5Rp+ grote vlag 

15, 22 stuks, cpl. zonder tO en 25 Rp. Uiterst zeldz. 
Idem, 9 stuks (1, 2, 3, 5, 7</2, 10, I2V2, 15, 50 sen) 
Idem, 1, 2, 3 sen los, per stuk 
Idem, 5, 10 sen los, per stuk 
Idem, 50 sen gebr op fragm postwissel, stempel (Am)boina. Zeldz. 
PERMESTA-opstand Noord-Celebes 1958, 4 stuks cpl. 
Idem, 50 sen, 2.00 Rp los, per stuk 
Idem, 2,50 Rp. los, per stuk 
KOPSTAANDE OPDRUKKEN '65, Zonnebloem 503/6, 508/10 (7 stuks] 
ONGETANDE (Zbl.nrs.) 1SD/23D, 24D, 25D, 28D, 29D, 32D, 34D, 

35D, 36D, 37D, 38D, t33A/6A (zonder 134AB), 189A/ 
94A, per stuk f 5, — per paar 

Idem, ongetand (niet vermeld in Zbl.) 126, 127/32 per stuk f 5 , - , 
per paar 
Idem, ongetande proeven van niet ultgeg. zegels bloemmotief 4w. 
in paren 
N.-GUINEA, Ned porten op fragm. pakketkaart: 20 Sorong, 40 Blak, 
ld Luchtpost, Holl. Basis, Holl. Stad, Merauke, Sorong, per stuk 
N.-GUINEA, frankeerzegels als porten gebr. op fragm. pakketkaart 
(nrs NVPH) 
9 121/2 in paar (Hollandia Basis) f 

I I 20 Hollandia Basis f 
14 40 Blak 1, Holl. Basis, Holl. Stad, Manokwarl, Sorong, p. stuk f 

f750,-
f150,-
f 15,-
f 12,50 
f 75,-
f 75,-
f 20,-

15," 
f lOO,-

10,-

10,-

40,-

1 5 , -

30,-
15,-
12,50 

IK ZOEK, bij voorkeur in ruil, Japanse bezetting, revolutieperiode en 
andere schaarse zegels van Indonesië na 1948. 

J. BONN 
Porto Buenolaan 15 Ouderkerk aan de Amstel Postrekening 594620 

Hawid klemstroken" U weet. dat voor elke verzamelaar / / 
het ideale middel is voor het opbergen van postfnsse zeqels Leverbaar 
zijn de volgende maten In zwart en wit Pakjes a 25 stroken lengte 21 cm 
Hoogte 16. 20, 21, 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm per pak ƒ 2,75 
Hoogte 36, 39, 40, 4 1 , 44, 48, 49, 52 en 55 mm per pak f 3,75 
Pakjes a 10 stroken, twee zijden dicht 210x66, 
210x86, 130x85, 148x105 en 160x120 mm per pak ƒ2,75 
Pakje a 7 stroken, twee zijden dicht 210x170 mm per pak f 3,75 
Hawid klemstrokensnijder ƒ 2,75, Hawid Simplex hefboomsnij-
apparaat ƒ16,50, tube lijm ƒ0,50 
Bij bestelling vermelden zwart of wit 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 klemstroken portvrij toege
zonden 5% korting bij een aankoop boven f 10 — en 10% korting bij een 
aankoop boven f 25 — 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak - Rotterdam-1 - Tel (010) 143580 Giro 661478 

Aanbiedi ng postfris 
Luxemburg en 

Luxemburg 
356/59 2 25 
465/70 18,— 
496/99 12.50 
500/05 21 .— 
517 1.50 
518/19 3,— 
520/25 12.50 
528/30 4.50 
542/44 2,25 
548/50 4,50 

551/52 
553/58 
559/61 
562/63 
564/66 
567/66 
569 
570/75 
576/77 
578 
595/98 

IVIonaco 
0,75 
6.50 
2.— 
2,— 
3,25 
3.75 
1 . — 
5,25 
1,50 
0,75 
3,— 

599/600 
601/02 
603/08 
Monaco 
215/24 
234/48 
249/64 
265/73 
319/23 
427/36 
440 

0.60 
1.75 
4,75 

39,50 
19,50 
7.— 

17,50 
4,75 

22,50 
2,— 

441 27,50 
442/43 6,75 
444/52 13,75 
473/77 1,75 
478/86 4.50 
491 10.50 
510 1 1 , — 
511/12 2,75 
Vip 69/70 12.— 
Vip 71/72 29,— 
Vip 73/78 85,— 

Auf der Heide's postzegelhandel 
Hilversum - van Kretschmar van Veenlaan 81 -Tel (02150)5 00 11-Giro 1700 



KLEINE ANNONCES 

A A N G E B O D E N 

Bod gevraagd op 261 FDC's Eu ropa 
1957/64. Specificatie op a a n v r a a g . 
A. H. Boelc, O. Ebb inges t r aa t 30-B, 
Groningen . 

Zoekt u een goede ge ldbelegging? 
Ik bied mijn ru imtevaa r t co l l ec t i e 
te koop aan, v e r z a m e l d in v ier 
p rach t ige L e u c h t t u r m a l b u m s , van 
af 1957. Alleen ser ieuze be langs te l 
lende gel ieven tel . con tac t op te 
nemen onder nr . (040) 1 40 13. 

Penn ingmees te r s , p u n c h - b o a r d s 
om u w c lubkas te ver r i jken . 
Vanaf f 25,—. Reële w ins t van 
500-1000 "/o. Club Cash Company , 
L o m a n s t r a a t 67, A m s t e r d a m . 

Venezuela-Colombia . 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. Schwe i t ze r -
s t r aa t 1, K r o m m e n i e (NH). Tel 
(02980) 8 34 69. 

U.S.A. Uit mijn v o o r r a a d dou
b le t ten aangeboden ; Groo t for
maat - , Herdenk ings - , Luch toos t -
zegels etc. L ich tges tempe id . 50 
s tuks , allen versch i l l end f 3,45; 100 
verschi l lende f 7,50. F r a n c o per 
post. R. L. Schi lpzand, I r e n e l a a n 
19, De Kaag (Dorp). Giro 178135. 

40-60 •/. Michel '71, Bund , Ber l in , 
Reich, Ostzone. Vri jbl i jvende aan 
bieding na on tvangs t mancol i js t . 
J . Vis, Dresse lhuyss t r aa t 19 B, Rot
t e r d a m 3004. 

Te koop aangeboden : ve rzamel ing 
postzegels in a l b u m N e d e r l a n d plus 
twee ins teekboeken en zeer veel 
d iverse zegels (vooral F rankr i jk ) 
tegen elk redelijk bod. A d r e s : 
J. Chr is t iaans , B roeks loo tkade 29, 
Voorburg (Z.H.), tel. (070) 86 19 67. 

Verzamelaa r s van Enge l and ! Moei
l i jkheden met w a t e r m e r k e n ? 
W a t e r m e r k z o e k e r m e t k leur f i l t e r s 
b iedt u i tkomst in vele geval len . 
Compleet geleverd inclusief por to 
ƒ 16,—. Bestel l ingen bij vooru i t 
beta l ing op gironr . 1830119 t .n.v. 
mevr . J. Vr i ja ldenhoven-Oos t ra , 
J . de Weer t s t r aa t 46, Den Haag . 

Te koop : verz. Ned. en O.G., gebr . 
en ongebr. , c a t .waa rde f 3500,—, 
vaste prijs ƒ 1180,— con tan t . E. 
Wessing, Rubenss t r aa t 49, Ams te r 
dam, telefoon (020) 79 86 24. 

Postzegelverz. Ned. 1867-1963, veel 
ongebru ik t , c a t .waa rde f 7600,—, 
prijs ƒ 3200,—, al leen aan p a r t i c u 
l ieren. E. Wessing, R u b e n s s t r a a t 49, 
Ams te rdam, tel. (020) 79 86 24. 

Te koop: p.fr. spo r tve rzamel ing , 
Yv.fr. 26.000,— en idem schepen , 
Yv.fr. 7600,—, ook per ser ie . Ir . A. 
de Groot, p/a N.V. Grot ius , Gor in-
chem, telefoon (01830) 32 13. 

Aangeboden : Groen land , g e b r u i k t 
na 1950. Prijslijst word t gra t i s toe
ges tuurd . B. J . M. v a n L e e u w e n , 
B r u y n s t r a a t 91, R o t t e r d a m . 

Te koop; mijn were ldve rzame l ing . 
Aanta l zegels r u i m 4900, w a a r v a n 
plm. 3000 groot form. Veel ongebr . 
Ca ta loguswaarde Yver t '69! r u i m 
Fr. 2800,—. Prijs f 550,—. Hierbij 
gra t is mijn doub le t t en e.v.a. w a a r 
de plm. Fr . 560,—. Br ieven aan 
J . Rotmans , Oldegaarde 352, Rot-
terdam-3023. 

Wie ruil t mijn postzegels en Ned. 
m u n t e n tegen groot - en k le in rond 
op p ren tb r i e fkaa r t en . A. v a n Elk, 
Beuningen , telefoon (08897) 12 18. 

Kwal i t e i t sve rkoop . Nede r l and en 
Overzeese gebiedsdelen , g e b r u i k t 
en ongebru ik t , verdee ld in k l e ine 
re en grotere kave ls . Alle t o p s t u k 
ken van Neder l and aanwezig . Veel 
klassiek. Ca ta loguswaarde ru im 
f 20.000,—. De inzetpri js van de 
kavels is 45-50"/o, t o p s t u k k e n 50-65''/o 
catalogus. De kavell i js t k u n t u op
v ragen bij ir. H. Jongedi jk , Mere l 
laan 251, Capel le a/d IJsse l , telef. 
(OIO) 335080, bij v o o r k e u r 's avonds . 
Onder de b ieders w o r d t een o r a n 
jegele 15 et. (nr. 3) ver loot . 

P rach t ig opgezet te ve rzamel ing 
Frankr i jk in twee luxe b a n d e n ; 
he t klassieke gedee l te u i tgebre id 
aanwezig ; vanaf 1890 op enke le 
n u m m e r s na o n g e b r u i k t m e t ee r 
ste p l akke r of postfr is ; cat . Yver t 
frs. 55.000. Voorts een ve rzamel ing 
Frankr i jk in Davo-a lbum tot 1970; 
vanaf 1920 vrijwel geheel ongebr . ; 
cat. Yvert frs. 15.000. Telefoon (070) 
83 35 86. 

Gespecial iseerde ve rzamel ing p o r t 
Neder l and 1881, gebr . en ongebr . 
aangeboden . Ui ts lu i tend aan p a r t i 
culier . Ca ta loguswaarde f 5500,—, 
prijs f 1750,—. In l . tel . (020) 79 86 24. 

S tuu r mü 50 versch i l lende groot 
fo rmaa t zegels van Zwi t se r l and , 
Frankr i jk of Enge land (niet ge
mengd) en ik s t u u r u 50 verschi l 
lende groot formaat t e rug van de 
bondsrepubl iek . M. Manders , St. 
Severuss t raa t 34, CJemert (N.B.). 

P robeer 't eens! C o n c u r r e r e n d e 
prijzen, in z ich tzendingen N e d e r 
land en O.R., gebr . en ongebr . , 
Duits land, België, F rankr i jk , Zwi t 
ser land, Skand inav ië , waarbi j F in
land en IJs land , USA. Even een 
br iefkaar t je en u k u n t p r o m p t een 
zending tegemoetzien. Fi la te l is t i -
sche f ranker ing! P r o b e e r 't eens ! 
OVERDUIN ZICHTZENDINGEN, 
Bosst raat 5, Soest, te l . (02155) 48 41, 
giro 385725. 

A D V E R T E E R D E R S 
Wilt u s.v.p. rekening houden met de volgende slultlngsdata: 

Februarinummer, sluiting Inzending tekst; 27-1-1971 
Maartnummer, sluiting Inzending tekst; 19-2-1971 
Aprilnummer, sluiting inzending tekst: 19-3-1971 
Meinummer, sluiting inzending tekst; 23-4-1971 
Juninummer, sluiting Inzending tekst; 21-5-1971 
Juli/augustusnummer, sluiting inzending tekst; 13-7-1971 
Septembernummer, sluiting inzending tekst; 24-8-1971 
Oktobernummer, sluiting Inzending tekst: 21-9-1971 
Novembernummer, sluiting Inzending tekst: 26-10-1971 
Decembernummer, sluiting inzending tekst; 23-11-1971 

Bij voorbaat onze dank, advertentieafdeling ,,Philatelie" 
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Een lange n e r t s m a n t e l (nieuw), 
v e r v a a r d i g d ui t he le ner t sve l len , 
m a a t 42-44 w i n k e l w a a r d e f 10.000,-
in rui l t egen collecties, b r ieven of 
hande l aa r s s tock . Ne r t skweke r i j , 
W i l d e r t s t r a a t 21, C h a a m (N.B.), tel . 
(01619) 428. 

G E V R A A G D 

Zoek Nede r l and , België en L u x e m 
b u r g in ruil voor F rankr i jk na 1950. 
C. Baer t , S c h a m m e n k a m p 51, Rot-
te rdam-23. 

G e v r a a g d : k i lowaar en bunde ls 
(groot f o r m a a t a 60 cent) . E. J . W. 
de H a m e r , Kas t an je l aan 13. Nij-
k e r k (Gld.), telefoon (03494) 28 79. 

Alle soor ten bunde l s , massawaar , 
k l logoed door A. v. d. Heijden. 
Henge lo laan 1196, Den Haag. Tel. 
67 08 75. 

O u d e r e a n s i c h t k a a r t e n Ned. c.q. 
inrui l voor zegels/FDC v. N.O.G. 
J . v. d. Berge , N ieuws t r aa t 66, 
Apeldoorn , tel . 1 62 81 of 3 10 43. 

G e v r a a g d ; Ned. postfr . z. pi. , com-
pl. ser . v a n nr . 102-378 van 65 tot 
70 "/o, 474-711 v a n 45 to t 55 »/o NVPH 
1971. G a a r n e zie ik uw aanb ied in 
gen t egemoe t . J . G. Wijburg, Roo-
seve l t laan 376, Ut rech t . 

Zoek U n t e a ser ie Ie . 2e, 3e en 4e 
d r u k cpl. postfr is , Un tea post-
w a a r d e s t u k k e n 7 et. pos tkaa r t , 
15 en 35 et. luch tpos tb lad onge
b r u i k t en gebru ik t . C. de Wit, 
Kon ing in E m m a p l e i n 17, Maas
t r i ch t , te l . (04400) 1 15 57. 

Gevr . : k inderzege l s , ook gemengd, 
f 1,25 p e r 100; 762, 782, 805, 832, 852 
f 1,— pe r 100. Van Leek, Sche lde-
s t r a a t 46, A m s t e r d a m . 

Klein ronds t empe l s , even tuee l ru i 
len voor o.a. klr .st . , punts t . , Ned. 
en O.G. of Oostenri jk . A. H. Bone
faas, Joh . G e r a d t s w e g 132, Hi lver
sum, tel . (02150) 5 48 08. 

FDC's Ned. El-10. Fröger , Nassau-
laan 4, Leusden-Z. , tel. (03490) 17721. 

L ich tbeschad igde zegels Nede r l and 
en Eu ropa vanaf f 10,— cata logus . 
Z ich tzend ingen aan EX, pos tbus 
154, Voorburg 2110. - -

Schaken . Koop of zoek s c h a a k -
mot ie f -spec . afst . op b r i even en 
k a a r t e n : G r o n i n g e n 1946, A m s t e r 
d a m 1954 + 1964, Ant i l l en-FDC 1962 
of zegels, s c h a a k a n s i c h t k a a r t e n . 
B e d e r k e , H a m b u r g 61, B r a u n l a g e r -
weg 31, Dui t s land . 

D I V E R S E N 

Verzamel t u V.N. en/of V.E.?? 
Ja? Word t dan lid v a n de gespec 
Veren ig ing op dit gebied. Secre ta 
r iaa t ; C. Spoe lman , I r i s s t raa t 18. 
R i d d e r k e r k . Tel. (01804) 47 55. 

BUITENLAND 

Bü on tvangs t van 100 groot for 
m a a t zegels, zend ik u lOO a n d e r e 
g roo t fo rmaa t . F r e d e r i c k x , Ant-
werpses tw . 173, B-2710 Hoboken , 
België. 

In rui l voor 100 ä 300 g e b r u i k t e 
m o d e r n e gelegenheidszegels groot 
f o rmaa t België, Oostenri jk, Zwi t 
se r land , alsook Europa en wel -
zi jnsuitgif ten v a n Nede r l and , s t u u r 
ik idem Aus t ra l i ë , Canada en USA. 
Cor r e sponden t i e s.v.p. Engels . J a c k 
S te rn , 19923 Ashton , Detroi t , Michi
gan 48219, USA. 

I J s l a n d : K v a r a n , Villa I s landia , 
So lymar , B e n a l m é d e n a Costa (Ma
laga) Espana , heef t de g roo t s te en 
bes t ge so r t ee rde v o o r r a a d v a n I J s -
l andse postzegels . Gra t i s prijslijst, 
8 pag ina ' s folio met eng ros -aan -
b ied ingen . 

Oostenr i jk , e ch t gelopen FDC op 
s ie renve lop , als a a n g e t e k e n d e brief 
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 g e s o r t e e r d e af
zonder l i jke u i t gaven en comple te 
ser ies . Alle postfr isse n i e u w e ui t 
g a v e n van de l aa t s te j a r en , n i e u w 
w a a r d e Oostenr i jkse shi l l ing tegen 
de e x t r a prijs vanaf ƒ 18,— plus 
ƒ 1,50 ve rzendkos t en . R l n g s m u t h , 
Pos t fach 154, A-1100 Wien. 

Enge l s sp rekende Roemeense post
zege lve rzame laa r zoekt een se r i eu 
ze r u i l p a r t n e r m Neder l and . A.u.b. 
schr i jven aan ; Mr. Dabi ja Dima, 
soseaua Giurg iu lu i , s t r G h i m p a t i 
23, Block 2 scr . 3, a p a r t 75, B o e k a 
res t V, Roemen ië . 

F ind ou t w h y phi la te l i s t s in Pa r i s , 
London , Brussels , Berl in , Vienna , 
Madr id , Lisbon, Rome, A t h e n s , 
Copenhagen , Hels inki , S tockho lm, 
Oslo a n d A m s t e r d a m a re m e m b e r s 
of the Concorde Cor respondence 
Club, t h e i n t e rna t iona l ph i la te l ic 
o rgan isa t ion w i t h m e m b e r s in over 
100 count r ies . M e m b e r s h i p de ta i l s : 
MVPA, 38 P a r k s i d e Drive, Edg-
w a r e , Middx , Eng land . 

hieronder enkele aanbiedingen uit onze nieuwe complete 
prijsli jst nr. 4 die u na overmaken van ƒ0,35 wordt toe-ISRAEL 
gezonden 

POSTFRIS FULL TAB 
Banco Yvert 
1/6 1/6 
17 17 
31 31 
103/14 97/108 
122/24 116/18 
127/29 121/23 
171/72 174/75 

STADSPOSTEN NEDERLAND 
vraag prijsli jst ä ƒ0,35 
In een poging om de stadsposten te kraken, werd door een ex-vertegen-
woordiger daarin een misleidende advertentie geplaatst. Zogenaamd onder 
de naam van de stadspostdirecteuren. Waarin o.a. prijzen van zegels 
worden genoemd welke beslist met te leveren zijn. Ondanks dat qaan wij 
gewoon door tegen normale prijzen te leveren. 

Prijs 
f 3 0 0 , -

140,-
2 5 , -
5,50 
3,30 
1,50 
2,25 

Banco 
234a 
286/89 
390 
Luchtp. 10/15 
Luchtp. 28/37 
Blok 6 
Blok 7 

Yvert 
237 vel 
300/03 
390 
9/14 
28/37 
6 
7 

Prijs 
f 110 , -

1.50 
5,50 
7,50 

1 6 , -
3,30 
2,80 

ORANJE VRIJSTAAT 
5 februari verschijnt een serie wegens het éénjarig bestaan Per serie 
f 1,20, per FDC f 1,60. 

POSTZEGELHANDEL 

ROB KÖRPER 
1 M. Kemperstraat 28 - Amsterdam - Telefoon (020) 120850 - Giro 1339426 

http://Yv.fr
http://Yv.fr


INTERESSANTE 
ZEER BIJZONDERE VEILING 

te AMSTERDAM van 27 t/m30 JANUARI a.s. 
Waarin opgenomen een b e l a n g r i j k t w e e d e d e e l 
van een der 

MEEST WAARDEVOLLE NEDERLANDSE WERELDVERZAMELINGEN 

met welker realisatie wij ingevolge testamentaire beschikking 
werden belast. 

Circa 3000 — voor een groot deel belangrijke — kavels 
op vrijwel elk gebied. Van de ten verkoop komende zegels 
staat een kleine willekeurige greep afgebeeld op de 
fotopagina hiernaast. 

Wij veroorloven ons speciaal de aandacht te vestigen op de 

RESTANTENDAG, ZATERDAG 30 JANUARI a.s., 
waarop talrijke waardevolle verzamelingen enz. ten verkoop 
zullen worden gebracht. 

WEDEROM EEN GELEGENHEID TER VERKRIJGING VAN 

HIER TE LANDE ZELDEN AANGEBODEN MATERIAAL 

De catalogus is aan de ons bekende adressen gezonden. 
Voor serieuze filatelisten, die nog niet met ons in relatie 
mochten staan, is nog een beperkt aantal catalogi gereserveerd 
en op aanvraag verkrijgbaar. 

De Nederlandse Postzegelveiling n.v. 
AMSTERDAM-C. ROKIN 58 TEL. :230261-242380 





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 22 x 16 cm 
f 3.90 

555 
8 bladen 31 x23cm 
f 5,90 

555 666 
8 bladen 31 x 23 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 


