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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 24,50 
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 f rank  uitsluitend groot formaat spoorwegzegels  veel 
met 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 formaatgoed 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 U I T S L A N D 4 Bundespost  de allerbeste  met enige 
zegels van D.Reich  Saar  Böhmen und Mähren  Berlin 

hogere waarden  met gegarandeerd minstens 1000 groot

f o r m a a t gedenkzegels, w.o. m e t 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 t o 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 f 6 5 , — , 10 ki lo f115,—) 14,50 
D U I T S L A N D 3 Bundespost  uitsluitend grootformaat  goed 
gesorteerd  3 ä 4000 zegels per ki lo 147,50 
D.D.R. 3 „El i te Ext ra" verzegelde doos  m e t waardevolle 
bijlagen boven de 400 Michel M a r k  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 ki lo f42,50 10 ki lo f75,—) 
E N G E L A N D 4 uitsluitend grootformaat gelegenheidszegels 

goed gesorteerd  hogere waarden  uitzonderl i 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  m e t 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 6 0 , — , 10 ki lo f105,—) 
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 „LuxesExtra" m e t veel groot

formaatzegels, gegarandeerd 800 ä 1000 per kilo  goed 
gesorteerd  w a t e r m e r k e n  fosfor  hogere waarden m e t 
minstens 1 x 1 pond zegel  en m e t veel mooie zegels van 
de koloniën en Dominions, ook m e t betere waarden. 1ste 
klas Missie kilo  zeer interessant  verzegeld 31,50 
ISRAËL goed gesorteerd  met circa 500 t o 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 35,— 
I T A L I Ë 3 uitsluitend grootformaat zegels  iets moois  groot 
uitgesneden  circa 1500 zegels per ki lo 65,— 
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 45,— 
N E D E R L A N D 2 zeer ri jk 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 19,50 
N E D E R L A N D 3 met weinig grootformaatzegels  mindere 
kwali teit 7,95 
(bij afname van: 5 ki lo f 35 ,—, 10 ki lo f64 ,— ) 
N O O R W E G E N 1 met zeer veel grootformaat gelegenheids

zegels  topwaarden to t 10 kronen  verzegeld. 29,50 
P O L E N zeer veel grootformaat zegels  uitzonderl i jk mooi 

veel hogere waarden  complete series  blokjes e.d. 29,50 
P O R T U G A L 1 met zeer veel mooie grootformaatzegels  zeer 
mooi verzegeld 37,50 
SPANJE 1 met gegarandeerd 800 to t 1000 mooie grootfor

maat zegels  zeer gesorteerd  hogere waarden t o t 50 
pesetas (ook 25 en 50 pesetas luchtpost) 1ste klas Missie 
kilo  verzegeld pakket 37,50 
SPANJE 3 Uitsluitend grootformaat zegels  enorm gesorteerd 

 met hogere waarden 117,50 
S C A N D I N A V I Ë een zeer grote sortering van de vier 
Scandinavische landen  gegarandeerd 800 to t 1000 groot

formaatzegels hogere waarden van ieder voorkomend 
land ■ luchtpost zegels e.d.  verzegeld pakket 46,50 
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 " 79,— 
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 29,50 
U.S.A. 1 met gegarandeerd 800 ä 1000 grootformaatzegels 

goed gesorteerd  verzegeld 19,50 
U.S.A. 3 uitsluitend grootformaat gelegenheidszegels  goed 
gesorteerd  zeer mooi 79,— 
W E R E L D 1 „Speciaal Extra"  een zeer grote sortering van 
meer dan 30 landen  m e t gegarandeerd 800 k 1000 groot

fo rmaat zegels  enorm gesorteerd  hogere waarden van 
veel landen  met blokjes  complete series e.d.  verzegeld 34,50 
W E S T  E U R O P A een mooie sorter ing uit circa 15 landen  met 
hogere waarden van bijna ieder voorkomend land  met gegaran

deerd 800 t o t 1000 grootformaat zegels  zeer goed  verzegeld 
pakket 36,50 
Z U I D  A F R I K A goede sorter ing  met grootformaat zegels 41,50 
Z W E D E N 3 uitsluitend grootformaatzegels  de nieuwste sor

ter ing  zeer mooi  circa 1500 zegels per ki lo 59,50 
Z W E D E N 1 met gegarandeerd 800 to t 1000 groot formaat 

zegels van het laatste jaar  veel hogere waarden to t 10 
kronen  iets moois (zoals normaal bij Zweden ru im uit

gesneden)  verzegeld pakket 45,— 

Verzending: bestelling per giro f 2,25 extra per kilo (dit verdient u terug 
door de filatelistische frankering). Bij Rembours f2,50 extra (geen 
fllatelistische frankering mogeli jk), 2 kilo f3 ,25; 34 kilo f 4,25; 56 kilo 
f 5 ,25 ; 78 kilo f 6,75. 

Voor export te koop gevraagd: 
Onuitgezochte Nederlandse kilo's van goede kwal i te i t 

POSTZEGEL IMPORTEXPORT E. BREDENHOF 
c. D. Tulnenburgstraat210  Rotterdam 26  telefoon 010196650  giro 533984. 



VERSCHRIKKELIJK 
HARD GAAT ONS KILOWAAR' NOG EVEN EN DE MEESTE SOORTEN ZIJN UITVERKOCHT ZORG DAT U KUNT ZEGGEN "VOOR 'N GOUDMIJN] 

MOET JE BIJ FIORANI ZIJN ' " BEGIN MET EEN POSTVERZEGELDE DOOS JAPANS KILOWAAR NA JAREN EINDELIJK WEER LEVERBAAR' THANS IN DOZEN 
VAN 400 GRAM (VROEGER 350 GR) VOOR DE OUDE PRIJS VAN SLECHTS f27.50. EEN ENORM AANTAL ZEGELS, VEEL NIEUWJAARSZEGELS, VEEL TOP ' 
WAARDEN' GRANDIOOS' 
O N U I T G E Z O C H T E NEDERLANDSE MISSIEZEGELS Het mooiste van het mooiste* Ontelbare Gedenk en Weldadigheidsze gels zitten e r i n ' 
Dit IS kilowaar, waar iedere rasverzamelaar wel eens van gedroomd heeft, maar tot nog toe nimmer heeft kunnen kopen' SLA N U U W SLAGI 
Wi| wegen alles, per kilo, voor de hand weg uit balen Prijs slechts f 13.95 + f 2 — porto per droomkilo van ruim 6000 (zesduizend"') exemplaren 

Eveneens zojuist ontvangen HONGARIJE POSTSTROKEN bijna allemaal 
grootformaatzegels met enorm veel topwaarden' Verzegeld, per kilo f 32,50 
Per halve kilo, onverzegeld f 16,90 
NIEUW 1 KG POSTVERZEGELD TJECHOSLOW VELE VONDSTEN' 
Slechts /■ 32.50 
1 KG SPANJE v/d MISSIE, VELE GROOT FORMAATZEGELS. ENORM MOOI ' 
Slechts f32.50 / , KILO IDEM, Slechts f 16,90 
WIJ ontvmgen een partijtje Engelse Bankpost, bestaande uit allemaal Grootformaat 
Gedenkzegels, het mooiste van het mooiste' Vete Engelse schilderijzegels. enz enz 
Alles gaat weg voor de abnormaal lage prijs van slechts f 1^,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' f 12,50 
1 kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Idem vele landen, veel 

avontuur f 24,50 
'/4 kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels (+ 6250 zegels) f21.50 
% kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( + 12 500 zegels) f42.50 
1 kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( + 25 000 zegefs) f82,50 

' / kilo NOORDIERLAND, zeer veel AVONTUUR, mooi sortiment met heel 
erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 16.90 | 

IDEM 1 KILO SLECHTS F 32.50 ERG MOOI ' 
% kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n ri jk sortiment met veel groot formaat 

zegels' 'n Koopje f 16.90 ERG MOOI ' 
IDEM 1 KILO SLECHTS F 32,50 
Yi kilo CANADA, kantoorpost, modern' Met grootformaat' f 12,50 | 
% kilo WESTDUITSLAND, met iets van de OostZone, met gelegenheids 

zegels f 12,50 I 
'/j kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 12,50 j 
y, 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 f 25 ,— 
100 gram U S A bankpost, alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi 

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

300 GEMENGDE EUROPAMOTIEFZEGELS 
(1956 tot heden) zonder Nederland erbij, 
voor de vuist afgeteld door de secr van 
de Raad van Europa' Deze unieke partijen 
gaan weg voor slechts f30,

A T T E N T I E ! DE ALLERNIEUWSTE N O O R S E MISSIEPAKKETTEN, S T I K V O L MET G R O O T F O R 
M A A T GEDENKZEGELS, VELE EU R O PA MO TI EFZEG ELS, IETS GEWELDIGS! T O C H 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 Wescduitse Bankpost, allemaal GrootformaatGedenkzegels der Duitse Bundespost, geheel ongesorteerd, 
een pracht en njk sortiment voor slechts f 18,95, ook deze voorraad is zéér beperkt 

*N SPOTKOOPJE! Ünuitgezochte ki los SCHOTLAND SUPER (Engeland met enorm veel Schotse en andere Regionals) Het abnormaal hoge aantal GrootformaatGe 
denkzegels 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 slecht f32,50 + f 2 , — porto Per % kilo (500 gram) slechts f 16,90 + f 1,75 porto 

Vele verzamelaars ontdekten dat ' t geld nog op straat ligt, als men de straat maar weet! Ons Engelse kilowaar zit nl. stikvol met fosforzegels, waar
van sommige f4,50 tot f 18,— per stuk genoteerd staan. (Zie betreffende rubriek sinds februari in dit blad). 
'A kilo Engeland, enorm groot aantal, zeer modern. Slechts f 12,50 + f 1,75 porto. 1 kilo Engeland „Super" geweldig Slechts f29 ,— + f 2 , — 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 m deze 
partijen, veei 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 catalo
guswaarde werd niet gelet (door leken 
afgeteld) U vindt de meest dure soor* 
ten in 'n grote verscheidenheid' Beslist 
'n gelegenheidskoopje voor f39. 

T Bi) aankoop van elk f 25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevol le comple te series! 
leder die voor f 50 ,— uit onze aanbiedingen bestelt, ontvangt ' / i kilo 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 moote vondsten' t 

DE AANBIEDING VAN DE MAAND 100 verschillende 
Luxemburg , buitengewoon mooi' f 12,95 
200 verschillende Luxemburg, veel Europa
motief f35 ,— 
3uO 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 waarde f 50,— slechts f23,95 

1000 GROOTDUITSLAND SPECIAAL 
Niet te vergelijken met wat soms el 
ders wordt aangeboden HET succes 
van de laatste 2 jaar Slechts f 37.50 

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

100 AFGHANISTAN, iets zeldzaams' f 19,95 
50 ALBANIË, Grootformaat, enorm ƒ 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) f26 ,— 
1966 (139 zegels + 3 blocks) f 27.50 
1967 (131 zegels + 5 blocks) f27,50 
1968 (133 zegels -h 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 ƒ 99.50 

100 BOHEMEN en M A H R E N , 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' ƒ 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 parti) waar u dagenlang mee 
aan de gang kunt, het duurste materiaal 
(S er in verwerkt en de kleurenpracht 
neemt geen einde Meerdere honder
den guldens waard indien u de zegels 
los of per serie verkoopt Een weder
verkoper kocht er om te beginnen 5 
tegelijk en kwam later nog gauw 10 
halen Geen wonder wanneer het geld 
eigenlijk voor het oprapen tigt 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 - SUR! 
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 U,7S 

f 27,50 

CURASAO en SURINAME' Elke parttj 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 - CURASAO en SURINAME iets geweldigs' Uw album JS 
meteen gevuld, RUIM f 250,— cataloguswaarde WINKELWAARDE 
f 200,— BIJ ons slechts f 99,-

Postzegelhandel H. FIORANI HEEFT u EEN POSTZEGELMANIE? DAN MET SPOED NAAR FIORANI! 
P O S T O R D E R A D R E S : ! J Mark.J. W. Frisostraat ^8, 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 kilowaarf2,— 
S kg pakket f4,50,10 kg pakket f6 ,—. Rembours 75 ets 

Vraag gratis PRIJSCOURANT 
Honderden koopjes 

W I J nemen bundel- en massawaar 
in betaling Vraag inkoopliist 

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 

(bi| Amstelstation) Tel (020) 92 19 05 
Den Haag M»ft( Primulastraat 19, Tel (070) 68 16 78 
Zoetermeer {}»rk, J V*̂  Frisostraat 48, Tel (01790) 52 33 



Leutdttturm 
Albums 

Leuchtturm Seruca-Falzlos-Albums (met Hawid-stroken) 
Nederland vanaf 1852 tot heden 

vanaf 1945 tot heden 
Israël met TAB compleet 
Vatlcaan met kerkelijke Staat compleet 
Europa-Unie vanaf 1956 tot heden 
Verenigde-Naties vanaf 1951 tot heden 
België vanaf 1849 tot 1944 

vanaf 1945 tot 1959 
vanaf 1960 tot heden 

Frankrijk vanaf 1849 tot 1944 
vanaf 1945 tot heden 

Spanje vanaf 1850 tot 1939 
vanaf 1936 tot 1950 
vanaf 1950 tot 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 II SF 
nr. 314 III SF 
nr. 315 SF 
nr 0315 SF 
nr. E - 308 1 SF 
nr. 0308 II SF 
nr. 0308 III SF 

o.a.. 
ƒ133,50 
f 92,50 
/■ 134,50 
f 92,50 
f 7 6 , -

f 5 5 , -

ƒ131,— 
ƒ 98,— 
ƒ 96,— 
ƒ 96,— 
ƒ 126,50 
ƒ130,— 
ƒ 68,50 
ƒ112,50 

ALLEEN BLADINHOUDEN 
Ned. Antillen vanaf 1949 tot heden 
Suriname vanaf 1945 tot heden 

nr. 12 NA SF 
nr. 12 SU SF 

ƒ 24,50 
ƒ 43,— 
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Nederlandsch Maandblad voor Nr. 2 

waarin opgenomen „De Philatelist" 

Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

PRIMEURS VAN DE R'71 
De nationale tentoonstelling R'71, 

die van 10 tot 13 juni in het nieuwe 
Ahoycomplex in Rotterdam-Zuid zal 
worden gehouden, levert een spe
ciaal velletje op dat weliswaar geen 
frankeerwaarde heeft, maar dat wel 
met toestemming van PTT wordt 
uitgeven. Het is alleen beschik
baar voor degenen die een catalo
gus van de R'71 aanschaffen è 
raison van ƒ2.50; en een catalogus 
kan pas gekocht worden als men 
zich tegen betaling van ƒ 1 . — in 
het bezit heeft gesteld van een toe
gangsbewijs en dat van een stem
pel heeft laten voorzien. Wie een 
catalogus wil hebben maar de ten
toonstelling niet kan bezoeken 
moet er ƒ 3.50 voor over hebben. 

De organisatoren van de R'71 
hebben de verkoop van bijzondere 
enveloppen overgedaan aan de 
handel. De beide speciale envelop
pen zullen uitsluitend verkrijgbaar 
zijn bij de erkende handelaren die 
een stand op de tentoonstelling 
krijgen. Men zal de enveloppen 
ditmaal niet bij het organisatie
comité kunnen bestellen, maar bij 
een aantal handelaren wier namen, 
adressen en gironummers tijdig be
kend gemaakt zullen worden. 

(Nadere medelingen over Bonds
dagen, Filatelistendag en de R'71 
op bladzijde 74/75). 

EERSTE JURYCURSUS 
In januari is de eerste cursus 

van de Bond gegeven voor kandi
daat-juryleden. Twintig cursisten 
hebben de eerste opleiding ge
volgd tijdens een weekeind op het 
landgoed De Hoorneboeg en een 
volgend weekeind in maart is vol
geboekt met nog eens twintig man. 

Zowel de cursisten als de zes 

docenten van het eerste uur waren 
enthousiast over het verloop. Voor
al de algemene discussie na de in
leidingen en het jureren in de prak
tijk droegen bij tot het succes. Een 
voordeel was het dat elk der cur
sisten een aantal bladen uit zijn 
eigen verzameling ter beoordeling 
had moeten meenemen. De ,,in
zender" kon zich bij het vergelijken 
van de beoordelingsrapporten met
een verweren en het ,,hoe en 
waarom" van zijn materiaal toe
lichten. 

De georganiseerde filatelie is 
straks veertig aankomende jury
leden rijker. De meesten moeten 
beginnen onder leiding praktijk
ervaring op te doen op plaatselijk 
niveau en zullen geleidelijk opklim
men tot districts- en nationale ten
toonstellingen. 

Het instituut van ,,meelopers" 
met de jury kan nu in werking tre
den. Jury's dienen haar gelederen 
aan te vullen met kandidaat-jury
leden en de cursisten moeten er 
op bedacht zijn dat zij zich aan
melden als in hun omgeving de 
kans zich voordoet om praktijk
ervaring op te doen. 

(Plaatjes en een praatje over het 
eerste weekeinde op bladzijde 67). 

NIEUW POSTZEGELBOEKJE 
Voor de tarieven die op 1 fe

bruari zijn ingegaan is enkele post-
waarden die In onbruik waren ge
raakt nieuw leven ingeblazen: 3 
cent cijfertype Van Krimpen en 30 
cent koningin Juliana en profil type 
Hartz. Er is ook een nieuwe ƒ 1.50 
uitgekomen in de serie hoge waar
den Juliana Regina en een postze
gelboekje in nieuwe samenstelling: 
tweemaal 5 en zesmaal 15 cent. 

Er zullen wel weer fraaie enve

loppen opduiken met ,,eerste dag 
van gebruik" van deze nieuwelin
gen. Vandaar dat het zin heeft er 
op te wijzen dat het nieuwe post
zegelboekje tegen eind januari op 
sommige plaatsen al verkrijgbaar 
was. PTT vermijdt uitdrukkelijk een 
eerste-dag-van-uitgifte bij dergelij
ke emissies. 

Het boekje heeft een andere sa
menhang dat zijn voorgangers van 
1964 en 1965 die dezelfde samen
stelling hadden en geen tekst op 
de plakstrook droegen. Dit boekje 
heeft een nieuwe tekst en als no
vum het bestelnummer: PB 10-a. 
Alleen de oranje zegel 5 cent cij
fertype Van Krimpen met ongetan
de bovenkant uit het oude boekje 
blijft nu een gezocht zegeltje. 

(Meer bijzonderheden over tarie
ven en zegels in de rubriek Neder
land, bladzijde 76). 

KERSTPUZZEL 
Onze jaarlijkse kerstpuzzel heeft 

weer een geweldige response ge
had, zowel uit binnen- als buiten
land. Tegen de vierhonderd inzen
dingen zijn ter controle naar onze 
puzzelredacteur gestuurd. De uit
slag kan daarom niet meer in dit 
nummer worden opgenomen. 

De Berner Briefmarken Zeitung 
was dit jaar vlugger klaar met de 
inzendingen op haar kerstpuzzel. 
Er kwamen niet meer dan 25 ant
woorden binnen op de vraag: wat 
was de eerste kerstzegel ter we
reld? Het antwoord dat de redactie 
goedkeurt is: Canada 1898, een 
serie van drie waarden 2 cents, die 
op 7 december werd uitgegeven 
met X mas 1898 in de belettering. 
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DEEL 2 

Uit brieven van 1693 af blijkt het porto voor een dubbele 
brief in Rotterdam 15 stuiver te bedragen. Dit komt over
een met de in 1752 gepubliceerde portlijsten bij invoering 
van de „Statenpost". 

Wanneer deze portwijziging heeft plaatsgehad is niet 
bekend. 

/ ' 

Van een brief uit 1723 van Porthmouth naar Enkhuizen. 
Vooruitbetaald 3 d. Portsmouth-Londen. De ontvanger 
moest nog 14 stuiver betalen. De vervoersduur was zes da
gen. 

« 
j ^ y 

Op een met particuliere scheepsgelegenheid vervoerde 
brief van Londen naar Enkhuizen uit 1759 blijkt het porto 
15 stuiver te bedragen. 

Uit deze brieven blijkt dat het porto voor scheeps- en 
packetbrieven vrijwel gelijk was. De post maakte op een 
scheepsbrief echter aanzienlijk meer winst daar aan de ka
pitein van het schip dat de brief aanbracht vermoedelijk 
slechts 1 stuiver betaald werd. 

Pacquetbootbrieven zijn te herkennen aan het Bishop
mark van het Londense Foreign Postoffice. Scheepsbrieven 
hebben dit stempel niet. De geregelde dienst gold alleen 
voor Amsterdam en de met deze stad contracterende Hol
landse steden; na 1752 alle in de Hollandse Statenpost ver
enigde steden. 

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

1970) 
D W. DE HAAN 

Zeeland verzond met de packetdienst over Ostende, zoals 
blijkt uit deze brief uit 1752 van Vlissingen naar Exeter. 
Franco Ostende. Port in Exeter 1/2. 

Van 1795 af was elk officieel briefverkeer met Groot-
Brittannië verboden. Daar de smokkelhandel echter bloeide 
werd veel illegale correspondentie gevoerd. Krantenberich
ten uit die tijd spreken zelfs over meer illegale correspon
dentie dan voor die tijd met de officiële postdienst werd 
vervoerd. 

Een packetdienst werd nog in stand gehouden op Ham
burg. Toen ook deze stad onder controle van het Napoleon
tische bewind kwam, zelfs op Gotenburg. 

\ \ * I ...a.aa-...^....^^^ 

Hier een brief van Londen naar Amsterdam uit 1801. 
Franco Hamburg. Op de achterzijde staat het porto tot 
Hamburg: 2 shilling. Het port Hamburg-Amsterdam be
droeg 6 stuiver. Na de vrede van Amiens in 1802 was weer 
officieel briefwisseling toegestaan. In Groot-Brittannië 
moest het porto vooruit betaald worden tot Hellevoetsluis. 
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Deze brief is van Huil naar Amsterdam uit 1802. Het be
taalde port (in rode inkt, zoals in Engeland inmiddels was 
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voorgeschreven op gefrankeerde brieven) bedraagt 3 sh. 10 
d. Dat is samengesteld uit tweemaal 13 d. voor het verhoog
de mileagetarief HullLondenHarwich plus tweemaal 10 d. 
packetporto voor deze „dubbele" brief. In Amsterdam werd 
nog 4 stuiver port geheven. Het vervoer duurde acht dagen. 

Na het 'weer uitbreken van de oorlog, een jaar later, be
paalde de Britse post (uit angst voor confiscatie) dat geen 
enkel Brits postteken op de brieven mocht worden ge
plaatst, ook al werd de brief met een Britse postdienst naar 
een neutrale haven vervoerd. Van Nederlandse zijde werd 
geen poging gedaan een postdienst in stand te houden. Brie
ven uit deze tijd zijn alleen door de inhoud te herkennen. 

Op 2 juli 1802 werd deze brief uit Glasgow via Londen 
naar Amsterdam verzonden. Aankomst 12 oktober, ruim 
drie maanden later. Ook het hoge port van tien stuiver doet 
vermoeden dat het vervoer over Gotenburg is gegaan. 

Dan een smokkelbrief van Londen naar Amsterdam van 8 
februari 1805. Aankomst 19 februari. In Rotterdam: Vervor
derd door U.E. Dw.Dien. G. Heaton Junior. Dit is een zoge
noemde ForwardingAgentbrief. Dit instituut, het verzen
den van brieven voor derden, zonder zelf aan het vervoer 
deel te nemen, treedt in de correspondentie met GrootBrit
tannië vaak op wanneer het vervoer door moeilijkheden 
met de expeditie of portoberekening ingewikkeld wordt. 

Dadelijk na het herstel der onafhankelijkheid in 1813 
werden pogingen aangewend het geregelde postverkeer te 
herstellen. Op 29 november 1813 werd Leiden aangewezen 
als grenskantoor over Katwijk. Hier is echter nooit post 
gearriveerd. 

De eerste mail vertrok uit Londen op 26 november en ar
riveerde te Scheveningen, dat op 7 december officieel 
grenskantoor werd. Jacob Pronk, bekend om zijn hulp bij 
de terugkeer van de latere koning Willem I, werd benoemd 
tot postagent voor de Engelse correspondentie. 

Nadat de Franse troepen eindelijk Brielle ontruimd had
den, werd Brielle op 24 december weer grenskantoor. 

Voor brieven naar GrootBrittannië werd een vooruit te 
betalen port geheven: 

tot 25 gram 10 stuiver. 
elke gram meer 4 stuiver extra. 

De nu volgende onderhandelingen over een postverdrag 
werden bemoeilijkt door de niet gelijke ontwikkeling van 
de postinrichting in de beide landen. Nederland had veel 
van Frankrijk overgenomen, zoals de mogelijkheid van 
aangetekende brieven, het verzenden van monsters zonder 
waarde en stalen tegen verminderd tarief. GrootBrittannië 

kende deze mogelijkheden niet. In de praktijk werd daar 
een aangetekende brief behandeld als een zogenoemde mo
neyletter. Door een farthing in de brief te doen werd de 
brief behandeld zoals in Nederland een aangetekende brief. 

In GrootBrittannië was gedurende de oorlog vooral het 
afstands (mileage) tarief gedifferentieerd, met weer onder
linge verschillen tussen Engeland, Schotland en Ierland. 

Verder moesten enige anomalieën uit de Napoleontische 
tijd worden weggeruimd. De Britse postdienst was tot nu 
toe belast met het nadelig saldo van de onrendabele packet
dienst en moest ook nog jaarlijks een groot bedrag betalen 
voor de transitbrieven naar Duitsland. Het gesloten post
verdrag trad op 9 januari 1815 in werking. Het porto werd 

tot 15 gram: vooruitbetaald het binnenlands tarief van 
plaats van afzending tot den Briel plus drie stuiver 
zeeport, met een progressie van het halve porto voor 
elke 7% gram extra; gedeelten van stuivers verhoogd 
tot hele stuivers ten voordele van den lande. 
Aankomende brieven: 10 stuiver met dezelfde progres
sie. 
Aantekenen werd mogelijk voor het tarief van aanko
mende brieven. 

De volgende twee brieven geven een idee van de inge
wikkelde portberekening. Beide brieven zijn uit 1818 van 
Franeker naar Wexford in Ierland. Bij het verzenden van 
de tweede brief was Franeker juist gedegradeerd tot Distri
butie. Deze brief heeft daarom het vertrekstempel Harlin
gen. Het Nederlandse porto werd verhoogd van 9 tot 10 
stuiver, namelijk een stuiver extra voor bestelloon van de 
Distributeur. 
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Op de voorzijde (in zwarte inkt voor ongefrankeerde 
brieven), doorgehaald het Britse porto 2/4. Dat is het porto 
voor een dubbele brief met een afstand tussen 400 en 500 
miles, de afstand HarwichDublin via Holyhead of Har
wichWaterford via Milford Haven. Wexford ligt dichterbij 
Waterford; dan werd het totale porto 2/9; over Dublin 2/10. 

VERBETERINGEN 
Twee onnauwkeurigheden zijn buiten de schuld van de 

auteur in de eerste aflevering van het artikel van de 
heer D. W. de Haan gekomen. Op bladzijde 7 van het 
januarinummer is het stempel 2 (AÊ in cirkel) een stempel 
van een 'receiving house' dat bij Bishop marks kan voor
komen. De laatste Bishop marks zijn van omstreeks 1787. 
Op bladzijde 8 moet in het onderschrift van de onkosten
nota van de student een guldensteken gelezen worden in 
plaats van het teken voor het pond sterling, dat in tegen
spraak is met de spreekwoordelijke zuinigheid van de Schot
ten. 

(wordt vervolgd) 
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Deze bijdrage is geschreven in het begin van 1969 voor 
het personeelsblad SMNNieuws van de Stoonnvaart Maat
schappij ,,Nederland" 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 verw/achtingen koesteren of strenge maatstaven 
aanleggen Er is veel meer te vertellen over de postagen
ten m het algemeen, over de verbindingen met buitenlandse 
schepen, over de stempels van de regenngsschepen 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 
J W F BUNGE 

Art 5 (vervolg) 
Mits de Maatschappij daarvan vooraf aan het Bestuur der Posterijen 

in Nederland bericht geve, zal nu en dan ook de haven van Dieddah 
mogen worden aangedaan 

Zl] zal In de genoemde havens eventueel mede de post moeten 
ontschepen of aan boord nemen 

Alleen wanneer het voor het innemen van kolen of wegens over
macht onvermijdelijk is, zullen andere dan de bovengemelde havens 
mogen worden bezocht of blnnengeloopen 

Art 6 
BIJ aankomst ter plaatse van bestemming of in eenige haven onder

weg, waar de post te ontschepen is, zal de post het allereerst ont
scheept en naar het postkantoor overgebracht worden, overeenkom
stig de voorschriften die daaromtrent door het Bestuur der Poste
rijen in Nederland of in NederlandschIndie aan de Maatschappij 
zullen worden gegeven 

In geval van aankomst des nachts geschiedt de overbrenging den 
volgenden morgen zoo vroegtijdig mogelijk 

Omtrent het aan boord nemen der post te Amsterdam/Rotterdam 
of te Batavia of in eenige haven onderweg, zal de Maatschappij zich 
mede gedragen naar de daaromtrent door het Bestuur der Posterijen 
in Nederland of in NederlandschIndie te geven voorschriften 

Art 7 
De reizen moeten, behoudens de gevallen van overmacht worden 

afgelegd als volgt 
!• van Amsterdam/Rotterdam naar Genua/MarseiUe en van Genua/ 

Marseille naar Amsterdam/Rotterdam in 12 etmalen 
2" van Genua/MarseiUe naar Batavia 
BIJ vertrek uit Genua/MarseiUe 

tusschen 1 April en 30 September, in 29 etmalen, 
tusschen 1 October en 31 Maart, in 30 etmalen 

3' van Batavia naar Genua/MarseiUe 
Bij vertrek uit Batavia 

tusschen 1 April en 30 September, in 31 etmalen, 
tusschen 1 October en 31 Maart, in 30 etmalen 

De stoomschepen zullen zich, op de reis naar Batavia, te Genua/ 
Marseille, nadat de post aan boord is gebracht, niet langer dan zes 
uren mogen ophouden 

Art. 8. 
Indien, ten gevolge van averij of andere gevallen van overmacht, 

de stoomschepen onderweg eene haven moeten binnenloopen en de 
herstelling der averij of andere omstandigheden verscheidene dagen 
oponthoud kunnen veroorzaken, zal de Maatschappij verplicht zijn, 
mdien daartoe gelegenheid is, de post met de eerstvertrekkende 
geschikte gelegenheid, die zich daartoe in de haven aanbiedt, naar 
hare bestemming te verzenden 

De kosten dezer verzending komen in dit geval ten laste van den 
Staat 

Art 9 
De post wordt aan boord der stoomschepen geborgen in eene geheel 

afzonderlijke daartoe bepaaldelijk ingerichte bewaarplaats, waar zij 
zooveel mogelijk tegen beschadiging door water, brand of dergelijke 
ongevallen en tegen ontvreemding gevrijwaard is 

Die bewaarplaats moet van eene goed verzekerde sluiting voorzien 
zijn 

Art 10 
In geval van schipbreuk of eenig ander ongeval wordt tot redding 

van de post al het mogelijke aangewend 
De Maatschappij verbindt zich om de gezagvoerders der stoom

schepen daaromtrent van bepaalde voorschriften te voorzien, en hun 
de zorg voor de redding zeer bijzonder aan te bevelen 

Art 11 
De Maatschappij geniet voor het overbrengen der brievenpost 

betaling, naar den maatstaf, welke bij het Postverdrag van Weenen 
van i Juli 1891 wegens het vervoer van brievenmalen is bepaald, of, 
bij wijziging van dat Verdrag later mocht worden vastgesteld 

De Staat waarborgt aan de Maatschappij wegens het overbrengen 
der brievenpost naar den bovenbedoelden maatstaf van betaling 
eene opbrengst van /■ 2400 voor elke reis van Amsterdam/Rotterdam 
naar Batavia of van Batavia naar Amsterdam/Rotterdam 

Wegens eene reis die, om welke redenen ook, niet is uitgevoerd of 
slechts ten deele is volbracht wordt door de Maatschappij geene 
betaling genoten, onverminderd de toepassing van boeten in het 
eerstgenoemde geval, ingevolge van art 18 sub a 

Art 12 
De Maatschappij zal de vaart harer stoomschepen, hetzij door ver

betering hunner inrichting, vervanging door andere schepen of op 
welke andere wijze ook, geleidelijk versnellen 

Binnen vijf jaren na het in werking treden van dit contract, zal de 
Maatschappij met al hare schepen den duur der reizen van Genua/ 
Marseille naar Batavia en van Batavia naar Genua/Marseille met 
twee etmalen bekorten 

De reizen zullen dan moeten worden afgelegd van Genua/Marseille 
naar Batavia 
bij vertrek tusschen 1 April en 30 September, in 27 etmalen 
bij vertrek tusschen 1 October en 31 Maart, in 28 etmalen 
Van Batavia naar Genua/MarseiUe 
bij vertrek tusschen 1 April en 30 September, in 27 etmalen, 
bij vertrek tusschen 1 October en 31 Maart, in 28 etmalen 

De waarborg in Art 11 bedoeld, wordt, te rekenen van het tijdstip 
van ingang der bekorting, tot f 4000 per reis verhoogd 

Indien de Maatschaopij zich tot meerdere bekorting van den reis
duur ^venscht te verbinden zal daaromtrent nader overleg tusschen 
partijen plaats vinden 

BiJ het metnakomen door de Maatschappij der voren omschreven 
verplichting tot bekorting van den reisduur met twee etmalen houdt, 
het geval van wel bewezen overmacht uitgesloten, na afloop van het 
vijfde contractjaar, de betaling der waarborgsom bij Art 11 bedoeld, 
op, tot aan het tijdstip waarop met die bekorting zal worden aan
gevangen 

(wordt vervolgd) 
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DE ROTARYZEGELS 
Ir. E. J. de Veer 

Grondlegger Paul Herns (Braziliè, 1968) 

RotaryInternational is een wereld
omvattende organisatie waarvan de 
bakermat in Chicago ligt. Grondlegger 
van die organisatie was Paul Harris, 
een advocaat die de menselyke zijde 
van het zakenleven op de voorgrond 
wilde plaatsen. Hij zocht contact met 
de leidende mensen in het maatschap
pelijk leven in Chicago om in kleine 
kring de sociale taak van elk beroep te 
bespreken. En vandaag, 65 jaar later, 
zijn in alle landen — met uitzondering 
van de communistische — ongeveer 
9.000 Rotaryclubs opgericht, wier 
450.000 leden het dienstideaal in hun 
vaandel hebben geschreven. 

Het is maar al te begrijpelijk dat 
ook in de filatelie belangstelling voor 
deze zich snel uitbreidende beweging 
bestaat. Vele landen hebben, zij het bij 
het vijftig jarig bestaan van Rotary in 
1955, zij het ter gelegenheid van Rota
rycongressen of bij andere gelegenhe
den speciale Rotaryzegels uitgegeven. 
Ik ken er ongeveer 110 verschillende 
en drie blokken, maar het kunnen er 
best enige meer zijn. 

Op alle Rotaryzegels komt het Rota
ryembleem voor: het symbolische tand
rad met 6 spaken en 24 tanden, al of 
niet met het Inschrift „Rotary Interna
tional". 

REPyßUtADLtyBA 
i C o a p E O j ; 

wm 

l^^m^m 
1 • .«".li« 

m 

m 

m 
m 

Nummer 2 zegel met embleem (Cuba, 1940) 

Nummer 3 Christusbeeld en suikerbrood van Rio (Brazilië, 1948) 

„Internationaal begrip" (Australië, 1955) 
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Nummer 1: rode tandradopdruk 
(Oostenrijk, 1931) 

OOSTENRIJK NUMMER 1 
Het land dat het eerst Rotaryzegels 

heeft uitgegeven was Oostenrijk. Daar 
verschenen al in 1931 zes zegels ter ge
legenheid van de conventie in dat jaar 
in Wenen. Zes koerserende postzegels 
kregen de opdruk „tandrad" waarin de 
woorden „Rotary International". De 
kleuren van de overdrukte zegels wij
ken een ietsje af van de kleuren der 
koerserende zegels, wat belangrijk is 
voor het herkennen van vervalsingen. 
Deze serie is namelijk nogal prijzig 
geworden: Yvert 1971 noteert voor de 
ongebruikte serie 600 francs. In 1931 
kostte de serie aan het postkantoor de 
dubbele nominale waarde: 5 schilling. 

„Andermans belang gaat boven eigen belang" (Verenigde Staten, 
1955) 

Stichter in tandwiel (Cuba, 1955) 

Grondbeginsel „dienstideaal" (Ecuador, 1955) 

I^IICARAGUAI 
4 C AEREO 

1 l'ff^ ANTES DE ^ ^ 

1 ^ 19051955 

„Degene die anderen de beste diensten bewijst voelt zich het 
best" (Nicaragua, 1955) 

Voor het kind (Bolivia, 1961) 

Conventie 52 in Tokyo (Japan, 1961) 

Ter nagedachtenis aan Harris (Chili, 1968) 
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Zonsopgang in Chicago (Monaco, 1955) 

Embleem op paaszegel (Suriname, 1966) 

Een van de zeldzaamste zegels 
(Opdruk Honduras, 1955) 

Het zou bijna tien jaar duren voor 
een tweede land er toe overging Rota-
ryzegels uit te geven. Dit tweede land 
was Cuba. Deze uitgifte geschiedde 
omdat in 1940 Havana als zetel van de 
Rotaryconventie was gekozen. Ditmaal 
is het geen opdrukzegel, maar een ori
ginele zegel met Cubaanse vlag, een 
tabaksplant en het Rotary-embleem. 

In 1948 volgt dan Brazilië met twee 
luchtpostzegels, ook alweer omdat in 
dat jaar de conventie en wel de 39ste 
in Rio de Janeiro werd gehouden. 

Op 23 februari 1955 bestaat de Rota
ry organisatie vijftig jaar. De stichter 
Paul Harris heeft dit niet meer mogen 
beleven: hij overleed in 1947. Het jubi
leum wordt door vele landen aange
grepen om Rotaryzegels uit te geven 
en weldra volgt daarop de uitgifte van 
een speciaal Rotarypostzegelalbum in 
Nederland en wel door Davo in De
venter, 

Op de door Australië uitgegeven ze
gel lezen wij ,,international understan
ding". Op zeer vele zegels komt de Ro-
taryslogan voor ,,Service above self" 
(laat andermans belang boven het ei
gen belang prevaleren). Dit gezegde 
staat bijvoorbeeld op de zegels van Co
lombia, België, Monaco, de Verenigde 
Staten en op de 5 c. van Liberia. Op de 
Cubaanse zegels en eveneens op de 
Egyptische zegel van 10 milis staat het 
portret van Paul Harris. Ecuador ver
meldt ,,ideal de servicio", het dienst-
ideaal dat het grondbeginsel van Rota
ry van den beginne af is geweest. 

Nicaragua vermeldt „se beneficia 
més el que major serve" wat de verta
ling is van een andere Rotarywijsheid 
namelijk ,,he profits most who serves 
best", (hij die de meeste dienst aan an
deren bewijst voelt zich het geluk
kigst). 

Na de vele uitgiften in 1955 wordt 
het op ons gebied rustiger. Bolivia 
komt echter in 1961 met maar liefst 
een serie van acht waarden. De Rota-
ryclub in La Paz had geld bijeenge
bracht voor de bouw van een kinder
ziekenhuis. Op de zegels staat vóór het 
bekende Rotarywiel een pleegzuster 
met een kind op haar arm. 

Ook Chili is in 1961 weer van de 
partij ter gelegenheid van het Zuid-
Amerikaanse Rotarycongres in Santia
go. 

En omdat de 52ste conventie in 1961 in 
Tokyo gehouden wordt geeft Japan 
een alleraardigste zegel uit waarop le
den van verschillende rassen elkaar de 
handen reiken. 

In de latere jaren worden Rotaryze
gels uitgegeven door landen waarin de 
plaatselijke Rotaryclub een jubileum 
viert. Cameroun en Tsaad doen dit al 
als de Rotaryclubs in Douala respectie
velijk Fort Lamy pas tien jaar bestaan 
(1967). De Philippijnen, Uruguay en 
Peru komen met extra zegels als de 
Rotaryclubs in Manilla, Montevi
deo en Lima vijftig jaar bestaan. 
Paul Harris stierf in 1947. Ter herden
king van zijn geboortedag, honderd 
jaar geleden op 19 april 1968, geeft 
Brazilië, evenals Chili, één respectie
velijk twee zegels uit met de beeltenis 
van Paul Harris. 

Ter gelegenheid van de jaarlijkse 
conventies blijven zegels uitkomen en 
wel in 1967 Monaco, in 1968 Marokko 
en voorlopig zal dat wel zo blijven. 

Interessant is de Rot'aryzegel van 
Monaco in 1955. Er komt een wereld
kaart op voor, maar daar waar Chica
go ligt vanwaar de zegetocht van Ro
tary begon, is de zon afgebeeld. 

Nederland heeft geen Rotaryzegels 
uitgegeven. 

Alleen op de 25 + 12 cent van de 
Paaszegels van Suriname (1966) komt 
het Rotary embleem voor. 

De Rotaryzegels zijn in het alge
meen niet hoog in prijs, afgezien dan 
van de uitgifte 1931 Oostenrijk. Be
weerd wordt dat de Hondurasserie van 
1955 het zeldzaamst is omdat slechts 
10.000 series werden gedrukt. 

Natuurlijk hebben een aantal landen 
ook speciale stempels gebruikt betrek
king hebbende op Rotary, zoals Israël, 
Luxemburg, Zweden enzovoort. Ik 
ben hierover echter niet voldoende 
georiënteerd om er veel over te kun
nen vertellen. 

Ik zou dit artikeltje willen eindigen 
met de woorden van de Noord-Ko-
reaanse president Syngman Rhee, die 
hij sprak bij de introductie van de Ro
taryzegels op 23 februari 1955: 

„In every nook and corner where 
there is freedom of thought, the ideals 
of Rotary are respected." 

WIJ ONTVINGEN 
HET ABC VAN HET POSTZEGELVERZAMELEN 
Handleiding voor beginnende verzamelaars. 

Deze tweede druk van het ABC telt elf bladzijden meer 
dan de eerste druk, maar in feite is er meer bijgekomen 
omdat hier en daar ook is geschrapt. De voornaamste aan-
win.st zijn de afbeeldingen die zowel het aanzien als het 
gebruik ten goede komen. 

Bij een volgende druk zou het aanbeveling verdienen in 
een inleiding te vermelden van welk jaar de verschillende 
drukken zijn. Gezien het grote aantal beginnende verzame
laars van alle leeftijden en de betrouwbaarheid van deze 
gids in postzegelland, mag men hopen dat deze oplaag nog 
dit jaar wordt uitverkocht. 

Uitgave; Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk in 
Nederland. Bestellen door f 4,— over te schrijven op post-
giro rekeningnummer 40 51 87 te Alkmaar, ten name van 
de Stichting Jeugdwerk. Voor grotere orders belangrijke 
korting. Zie bladzijde 32 van het januarinummer. 

DIE BRIEFMARKE ALS DIDAKTISCHES 
HILFSMITTEL 

Twee Duitsers, een Luxemburger, een Oostenrijker, een 
Turk en een Zwitser schrijven in deze brochure van rond 
vijftig bladzijden een hoofdstuk dat bedoeld is om het 
nut van de postzegel bij het schoolonderwijs te bewijzen. 
J. W. König neemt de theorie voor zijn rekening, J. Stein-
m.etz de historie en het vorstenhuis van Luxemburg, dr. H. 
Portmann de natuurkunde, A. K. Versan de wiskunde, dr. 
R. Wurth de gothiek en dr. H. Nólting de evolutie. Er zijn 
plannen om van dit boekje een Nederlandse uitgave te 
maken en met het oog daarop zouden we willen adviseren 
zowel de inleiding als de hoofdstukken af te stemmen op 
de Nederlandse behoeften en het niet te laten bij een ver
taling. 

Uitgave: Jeugdcommissie van de Federation Internationale 
de Philatelie p/a de voorzitter H. Danesch, Schwelm, Post
bus 112, West-Duitsland. 
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ro to 's Bert Buurman 

JURYCURSUS 

In het weekeind van 16/17 januari is de eerste jurycursus van 
de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen gehouden, on
der leiding van commissaris G. C. Tops, in het conferentieoord 
De Hoorneboeg, middenin de bossen van het Gooi, tussen Hil
versum en Utrecht. Er waren twintig cursisten en vijf docenten: 
drs. J. Boesman voor luchtpost, J. H. Broekman voor postwaarde-
stukken, mr. A. van der Flier voor literatuur, drs. A. M. A. van der 
Willigen voor postgeschiedenis (stempels) en J. G. Th. Wind voor 
de thematische filatelie. 

De zaterdag was bestemd voor de theorie en de zondag voor 
de praktijk van het jureren, waarvoor elke deelnemer een deel van 
zijn eigen collectie ter beoordeling had meegenomen. Verrassend 
voor alle deelnemers bleek de vruchtbare algemene discussie na 
de inleidingen en het praktische werk van het toekennen van 
punten voor de verschillende onderdelen volgens de maatstaven 
van het tentoonstellingsreglement. De rest van het verhaal ver
tellen de foto's van links naar rechts, van boven naar beneden: 
1. Bondsbestuurslid Tops en docent mr. Van der Flier slaan een 

kritische blik in de literatuur 

2. De Groningers op weg naar hun nachtkwartier met het bedde-
goed onder de arm 

3. Drs. Van der Willigen, drs. Boesman, J. Klip en A. J. de Vries 
bekijken een inzending Nieuw-Guinea 

4. De heer Broekman aan de theetafel 
5. Het hele gezelschap buiten voor de eetzaal, minus de heer 

van Balen Blanken die jachthond Astas uitliet. Zijn plaats werd 
ingenomen door een niet-ingeschreven deelnemer op de eerste 
rij 

6. De heer J. Klip zet een betoog op tegen bondssecretaris Van 
Veenendaal 

7. De heren Broekman, Achilles en Dekker bekijken een collectie 
Noorse stadpost 

8. Koffie en thee stonden op gezette tijden klaar voor zelfbe
diening, waar niemand tegenop zag. Na de maaltijden werd het 
afruimen even genoegelijk gezamenlijk gedaan 

9. De dagsluiting werd in de vroege zondagmorgen verricht door 
dokter Van Balen Blanken met een staaltje tafelgoochelkunst, 
waarbij hij — vruchteloos — op de vingers werd gekeken. 
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(. Allegorische voorstelling van ,,Muziek", 1940, 6 + 6 filler, 
Michel 643lYvert 562 

Wanneer wij onder de Hongaarse emissies op zoek gaan 
naar zegels welke met muziek te maken hebben, waar de 
aanleiding tot de uitgifte een muzikale gebeurtenis of her
denking was of waarop een muziekinstrument staat afge
beeld, komen we tot de ontdekking dat dit er bijzonder 
veel zijn. Wij willen ons hier in hoofdzaak beperken tot die 
zegels welke aan componisten en aan hun werken zijn ge
wijd, al zullen we hier en daar ook wel eens een zegel 
vermelden die aan een tekstdichter, een muziektheoreticus 
of een theater bouwer is gewijd. 

De eerste zegel welke voor de verzamelaar van het thema 
'Componisten op postzegels' van belang is werd in 1932 uit
gegeven: een zegel van Franz Liszt (Liszt Ferenc), 1811— 
1886, de geniale pianist en als componist de schepper van 
de Hongaarse nationale school in de muziek, Michel 495; 
Yvert 455. De kleur van deze zegel is rood. Twee jaar later 
verscheen dezelfde zegel opnieuw, ditmaal bruin en in een 
blokje opgenomen dat uitgegeven werd ter viering van een 
postzegeltentoonstelling bij het vijftigjarig bestaan van de 
Eerste vaderlandse vereniging van postzegelverzamelaars te 
Boedapest (Michel 516, blok 1; Yvert 467). Dit blokje be
hoort thans tot de begeerde kostbaarheden van elke filate-
listische muziekverzameling. In de genoemde, in 1932 uitge
geven, serie 'Beroemde Hongaren' komt echter nog een 
zegel voor die voor muziekverzamelaars van belang kan 
zijn; een zegel met de beeltenis van de dichter Jénos Arany 
(1817—1882) die vooral bekend is geworden door zijn zoe
ken naar de oude volksliederen van zijn land, een bezigheid 
die later ook Bartók en Kodaly intensief hebben voort
gezet. In 1952 verscheen wederom — ditmaal ter herden
king van zijn sterfdag, 75 jaar geleden — een zegel met zijn 
beeltenis. (Michel 490 en 1497; Yvert 450 en 1224). 

Alvorens nu een grote sprong te maken naar het uitgifte
jaar 1953, waarin een grote componistenserie verschijnt, 
willen wij even stilstaan bij een toeslagserie ten bate van 
de hulp aan kunstenaars. In december 1940 verschijnt 
hiervoor een viertal zegels met allegorische voorstellingen, 
waarvan de laagste waarde (Michel 643; Yvert 562) aan de 
muziek is gewijd. Begin januari 1941 verschijnen deze zegels 
tesamen in één velletje (blok 9) (afbeelding 1). 

In het tijdvak vóór 1953 treffen we behalve enkele zegels 
die zijdelings met ons onderwerp te maken hebben, en 
waarop wij straks nog willen terugkomen, een vrij groot 
aantal zegels aan met daarop duidelijk afgebeelde muziek
instrumenten als nevenvoorstelling. Ook het Grote theater 
op het Rode Plein te Moskou staat op een bijzonder fraaie 
zegel afgebeeld (1952). Dit is het theater waar de grote 
opera- en balletvoorstellingen worden gegeven (Michel 1218; 
Yvert 1040). 

Maar nu naar onze serie 'Beroemde componisten', een 
luchtpostuitgifte uit 1953 (achtereenvolgens Michel 1341— 
1347; Yvert P.A. 153—159. De laagste waarde (30 f) toont 
het portret van Janós Bihari (1769—1827), componist, vio
list en dirigent met op de achtergrond een scène uit zijn 
dans 'Verbunkos'. De volgende waarde (40 f) is gewijd aan 
de componist en pianist Ferenc Erkel (1810—1893), tevens 
componist van de Hongaarse volkshymne. Hij werd even
eens geëerd op een zegel uit 1960 (Michel 1715; Yvert 1374) 
(afbeelding 2) en een zegel ter herdenking van zijn sterf-

HONGAARSE NOTITIES (13) 

HONGARIJE, LAND DAT 
ZrJN COMPONISTEN EERT 
HANS VAN GELDER, bestuurslid van de vereniging 
DE BEELDFILATELIST 

2. Fr. Erkel, 1960, 60 filler, Michel IJlS/Yvert 1374 
3. Fr. Liszt, 1953, 60 filler, Michel 1343lYvert J55 PA (luchtpost) 

dag, zeventig jaar geleden, in 1963, een vierkante op een 
hoek staande zegel, waarop behalve zijn portret een regel 
muziekschrift staat (de trompetsolo uit zijn opera 'Hunyadi 
Ldszlo' en de burcht van Gyula, in de omgeving waarvan 
hij geboren werd (60 f, Michel 1921; Yvert 1594). Hij wordt 
beschouwd als de grondlegger van de Hongaarse nationale 
opera. De eerste van de negen door hem gecomponeerde 
opera's was 'Bank Ban' (1861), waarvan hier een scène 
staat afgebeeld. Vele jaren was hij operadirigent en sinds 
1875 directeur van de Hongaarse muziekacademie te Boeda
pest. De tekstdichter van het Hongaarse volkslied kunnen 
wij overigens óók op een zegel vinden: Ferenc Kölcsey 
(1790—1838) staat afgebeeld op een zegel uit 1937 (5 f, 
Michel 549; Yvert 451 A). 

Op de derde zegel van onze componistenserie treffen we 
dan weer een portret aan van de jonge Liszt (60 f); op de 
achtergrond zien we hem bovendien aan de piano zitten, 
terwijl de componisten Berlioz en Czerny naar hem staan 
te luisteren (afbeelding 3). 

De 70 f toont ons weer een Hongaarse componist wiens 
naam ons onbekend in de oren klinkt: Michael Mosonyi 
(1814—1870), met een scène uit zijn opera 'Szép Ilonka'. 
Karl Goldmark (1830—1915), wiens beeltenis op de zegel 
van 80 f staat, is ook hier bekend geworden. Hij compo
neerde onder andere de opera 'De koningin van Saba', waar
van hier een scène wordt getoond. Zijn stijl houdt het mid
den tussen die van de 'Grand Opéra' van Meyerbeer en de 
klankwereld van Richard Wagner. De beide hoogste waar
den van deze serie zijn gewijd aan een tweetal beroemde 
Hongaarse componisten van moderne muziek. De 1 Ft toont 
ons Béla Bartók (1881—1945) met een scène uit zijn ballet 
'De houten prins' (1914). Behalve componist was hij een 
briljant concertpianist (vele jaren ook leraar aan de Boe-
dapestse muziekacademie) en volksliedzoeker. Samen met 
zijn vriend Kodaly trok hij jaar in, jaar uit langs de kleinste 
dorpjes van geheel Zuidoost-Europa en Noord-Afrika, om 
met behulp van een primitieve grammofoon alle volkslie
deren en melodieën te registeren die nog onder het volk 
leefden. Zij vonden er meer dan zestienduizend! Vele van 
zijn instrumentale werken worden heden overal ter wereld ^ 
uitgevoerd. De 2 Ft-zegel tenslotte is gewijd aan de compo
nist en volksliedonderzoeker Zoltan Kodaly (1882 1967), 
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die hier met een scène uit het zangspel 'Häry Jénos' is 
afgebeeld. Hij was minder avantgardistisch in zijn compo
neerstijl waardoor zijn werken spoediger populair werden. 
Aan de muziekacademie was hij als theorieleraar verbon
den; zijn pedagogische arbeid voor het muziekonderwijs 
op alle Hongaarse scholen is voorbeeldig geweest en het 
systeem volgens welke hij dit toepaste vindt steeds meer 
navolging. Wij zullen zijn beeltenis opnieuw op een zegel 
uit 1968 aantreffen. 

Bartók zullen we nog meer op Hongaarse zegels aan
treffen: in oktober 1955 verschijnt ter viering van de Dag 
van de Postzegel een zeer fraaie zegel met zijn door S. Lé
grädy ontworpen portret (60 f, Michel 1450; Yvert 1182); 
tegelijkertijd kwam de zegel met de waardeaanduiding 
van 1 Ft. als luchtpostzegel uit. Had deze laatste uitgifte 
een zwartgroene kleur (Michel 1451; Yvert PA190), hij ver
scheen óók met aanhangsel, doch was dan paarsbruin 
(Michel 1452; Yvert PA 191). Dit aanhangsel is interessant 
voor onze muziekverzamelaars: behalve een vleugelpiano en 
een tak met bloesem staat er een regel notenschrift op uit 
zijn 'Zehn kleine Klavierstücke' (Een avond bij de Szeklers), 
een Hongaarse volksstam uit Transsylvanië. Deze coupon 
deed dienst als entreebewijs tot een postzegeltentoonstel
ling en kon ook alleen verworven worden als men een toe
gangskaart kocht. Een afbeelding van deze zegel met aan
hangende coupon vindt men in het oktobernummer 1970 
op bladzijde 533. 

Ook 1956 heeft een tweetal bijzonder mooie componisten
zegels voor ons in petto: ■wederom ter viering van de Dag 
van de Postzegel verschijnt een zegelpaar met de portretten 
van Liszt en Frédérique Chopin, de beroemde Poolse com
Donist en pianist, afgebeeld in het oktobernummer op blad
zijde 533. Deze samenhangende zegels van elk 1 Ft. werden 
alleen tesamen met een toegangsbewijs voor een postzegel
tentoonstelling (voor 4 Ft.) verkrijgbaar gesteld. Ook deze 
zegels werden door Légrady ontworpen (Michel 1480—81; 
Yvert 1210—11). 

)os Haydn, 1959, 1 Formt, Michel W20IYvert 1310 
Kasteel Fertod, 19591 60 filler, Michel 1619lYvert 1319 

Na nog even kort een blik te hebben geworpen op een 
'luchtopname' van het operagebouw van Boedapest (1958, 
Michel 1564; Yvert PA 216) en het gebouw van de 'Staats
opera' te Berlijn (1959, Michel 1592; Yvert 1286), ontmoeten 
we op 20 september van hetzelfde jaar de grote, niet in 
Hongarije geboren, componist Josef Haydn (1732—1809; 
1 Ft.: Michel 1620; Yvert 1310) (afbeelding 4). Een sterke 
binding bestond er tussen hem en Hongarije, daar hij gedu
rende bijna dertig jaren in dienst was van de Hongaarse 
vorst Paul Anton Esterhézy. Als gewoon kamerdienaar aan
gesteld moesten de vorstelijke heren hem, de meester, ten
slotte als hunsgelijke erkennen. Hij moest in het gevolg van 
zijn vorst meereizen naar al diens bezittingen en verbleef 
zodoende ook vele maanden van het jaar in een van diens 
paleizen, het slot te Fertöd, dat we vinden op de zegel van 
60 f (Michel 1619; Yvert 1309) (afbeelding 4 en 5). Hier 
moeten ook vele zijner werken zijn ontstaan. Op de eerste
dagenvelop van deze serie werd een grootformaat poststem
pel gebruikt, waarop dit kasteel staat afgebeeld. Op de 
laagste waarde dezer fraaie serie (40 f, Michel 1618; Yvert 
1308) die eveneens door Légrédy gemaakt werd en werd 
uitgegeven ter viering van Haydns sterfdag, honderd jaar 
geleden, zien we de letters J en H afgebeeld, een viool
hals, een lauwertak en als notenschrift het 'Rondo all' 
Ungarese' uit de finale van het eerste pianotrio. Tegelijk 
met deze herdenking werd de geboortedag van Schiller, 
tweehonderd jaar geleden, gevierd, waarvoor eveneens een 
drietal zegels verscheen. Een herinneringsvelletje voor beide 

6. Haydn en Schiller, 1959, 3  1  3 Formt, Michel blok 29lYvert 
blok 35 

jubilea laat op de linker helft (3 Ft.) weer het monogram 
J.H. zien met daarachter een regel notenschrift uit het 
eerste deel van de sinfonia D gr. t. nr. 104 (London) 
(Michel blok 29; Yvert blok 35) (afbeelding 6). 

1 

^ ^ ö l 
Beethoven, 1960, 60 fi 

MAGYAR P0STA2ft 

lier. Michel 1684/Yvert 1369 
9. Kasteel en notenschrift, 1961, 2 Formt, Michel 1795IYvert 1468 

Het jaar 1960 brengt een Beethovenzegel van 60 f ter 
gelegenheid van de Beethovenconcerten in het park van 
Martonväsär (afbeelding 7). Beethoven (17701827) heeft 
hier in het kasteel vele malen gewoond als gast van graaf 
Franz von Brunswijk, aan wien hij zijn 'Appassionata' 
heeft opgedragen. De zusters Therèse en Josephine von 
Brunswijk namen pianolessen bij Beethoven en er wordt 
wel beweerd dat aan één van hen beiden de brief aan de 
'Onsterfelijke geliefde' is gericht, welke in Beethovens na
latenschap gevonden werd. Deze zegel (Michel 1684; Yvert 
1369) werd getand en ongetand uitgegeven. 

(wordt vervolgd) 

x '  ^ f t ^ 

.ij^^ää^ 

7a Beethoven op couvert, 1970, 1 Formt, Michel 2598lYvert 2106 
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HONDERD JAAR DUITSE RIJK 
Op 18 januari 1871 werd in het kasteel van Versailles het 

Duitse Rijk uitgeroepen. Dit was een bijzonder belangrijke 
gebeurtenis in de Duitse geschiedenis omdat hierdoor voor 
het eerst na eeuwen weer een Duitse eenheid ontstond. Al 
was de 'inspraak' van de Duitsers zelf bij deze 'Reichs
gründung' nog uiterst gering, het heeft hun economisch een 
enorme vooruitgang gebracht. 

Voor diegenen die zich nog herinneren dat er een tijd 
was dat men steeds van het 'Derde Rijk' sprak zij nog even 
vermeld dat in die terminologie het Rijk van 1871 als 'Twee
de Rijk' gold. Het 'Eerste Rijk' was dan het 'Heilige Römi
sche Reich Deutscher Nation' dat ontstond nadat in 962 
Otto I door de paus tot keizer van het 'Westromeinse Rijk', 
althans wat daarvan over was, gekroond werd. Als einde 
van dit eerste rijk beschouwt men de Westfaalse vrede van 
1648. Hierbij werd niet alleen de tachtigjarige oorlog tussen 
Nederland en Spanje beëindigd, doch ook de dertigjarige 
oorlog in Duitsland zelf. Het gevolg was dat de 'centrale' 
macht ten gunste van de 'regionale' machten in feite ver
dween. De Duitse 'veelstaterij' begon en zou blijven bestaan 
tot 1871 toe — en op vele punten zelfs nog daarna. 

Dat vele meer ontwikkelde geesten inzagen dat dit een 
funeste toestand was moge blijken uit de uitspraak van 
Goethe in zijn 'Gesprekken met Eckermann', vermeld op de 
eerstedagbrief van de Berlijnse zegel ter herdenking van de 
viermogendhedenconferentie in 1954 (afbeelding 1). 

Goefhe's wensen: gelijke geldswaarden en geen grensdouane 

Als men in 1954 misschien gedacht heeft dat deze conferen
tie tot herstel van de Duitse eenheid zou leiden heeft men 
zich toch wel sterk vergist — er zijn nog steeds twee Duits
landen en de mogelijkheid van éénwording dient toch wel 
als bijzonder klein beschouwd te worden. Doch vergelijkt 
men de situatie van heden met de tijd van Goethe, toen 
er tientallen staten en staatjes waren, dan is er toch al 
een grote verbetering bereikt. 

DE WEG NAAR DE EENHEID 
De weg naar eenheid is bijzonder lang en moeilijk 

geweest. Reeds het Weense congres van 1815 stelde een 
'Duitse Bond' in, waarvan overigens ook Oostenrijk deel 
uitmaakte. Doch de tegenstellingen binnen deze bond waren 
nog zeer sterk. Bovendien speelden daar doorheen nog de 
problemen die waren ontstaan door de revolutionaire be
wegingen van 1848. Pruisen en Oostenrijk betwistten el
kaar de hegemonie. De kwestie Sleeswijk-Holstein leidde 
in 1866 tot een werkelijke oorlog tussen deze twee landen. 
Pruisen won overtuigend en toen zag de kanselier Bis
marck (afbeelding 2) de kans om Duitsland ten noorden 
van de Main onder één noemer te brengen, onder leiding 
van Pruisen in de Noordduitse Bond. Hannover en Slees
wij k-Holstein werden door Pruisen geannexeerd, alsmede 
enkele zuidelijke gebieden waarin de Thurn & "Taxis-post 
werkzaam was. Deze Noordduitse Bond vinden we ook in 
de postzegels terug in de zegels van het Noordduitse Post-
gebied, dat op 1 januari 1868 in werking treedt. 

4,00 i 5,oo 1 ó,oo : 7,oo 

De Ijzeren kanselier 

In 1870 forceert Bismarck een oorlog met Frankrijk. De 
overwinning doet de Franse sympathieën in Zuid-Duitsland 
verdwijnen en ook de Zuidduitse staten sluiten zich aan bij 
Pruisen zodat het Duitse Rijk — onder Pruisische leiding 
— kan worden uitgeroepen. 

Dat dit Rijk nog niet direct een eenheid was zal na 
deze ontstaansgeschiedenis wel duidelijk zijn. En ook dat er 
steeds de gedachte is blijven leven dat bij 'Groot-Duitsland' 
toch eigenlijk ook Oostenrijk zou behoren. 

Doch laten we eens kijken hoe dit alles in de postzegels 
is terug te vinden. 

VOOR 1871: STATEN EN STAATJES 
De verschillende 'Oude Duitse Staten', waarvan wij de 

zegels in onze catalogus en misschien ook wel in onze ver
zameling vinden, waren op vele manieren ongelijksoortig. 
Er waren er die eigen postzegels uitgaven. Er waren er ook 
vele die dit niet deden, doch op wier territoor het huis 
Thurn & Taxis de postdienst verzorgde. Er was zelfs een 
gebied bij dat staatsrechtelijk als 'Engelse kolonie' moest 
worden beschouwd: Helgoland, dat pas in 1890 door 'ruil' bij 
Duitsland kwam. Engeland kreeg toen Zanzibar en Witu-
land in Oost-Afrika en Helgoland kwam bij Duitsland 
(afbeelding 3). 

Helgoland vijftig jaar Duits 

THALERS EN GULDENS 
Wanneer wij een systematische indeling willen maken 

kunnen wij wel het beste onderscheid maken tussen de 
noordelijke staten met Thalers en Groschen — al zullen 
we direct wel zien dat daar ook nog soorten in bestaan — 
en de zuidelijke staten met Gulden en Kreuzer. 

Het merkwaardige is dat deze onderscheiding dwars door 
twee filatelistische gebieden heen loopt. Thurn en Taxis 
gaf zowel zegels in Groschen als in Kreuzer uit. En ook 
Pruisen kwam in 1867 nog met Kreuzerzegels, voor naar het 
zuiden toe nieuw verkregen gebieden en van Thurn en 
Taxis — voor 3.000.000 Thaler — afgekochte postgebieden. 

Zelfs het ontstaan van het Noordduitse postgebied in 1868 
en van het Duitse Rijk in 1871 beëindigen deze verschillen 
niet. Pas in 1875 wordt in hei gehele Duitse Rijk de Rijks-
mark de algemene valuta. De serie 'Adelaar met borstschild' 
— afgezien van de twee uitvoeringen met groot of klein 
schild — bestaat in feite nog uit twee series die in verschil
lende gebieden geldig waren: Groschen in het noorden en 
Kreuzer in het zuiden. Ook Beieren en Württemberg, de 
enige twee landen die na 1871 nog eigen postzegels bleven 
uitgeven, gingen in 1875 van Kreuzer op Pfennige en Mar
ken over. 

THALERS EN (SILBER) GROSCHEN 
Eigenlijk zijn we met 'het noorden had Thaler' niet vol

ledig geweest. Want Bergedorf, Hamburg, Helgoland en 
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Lübeck hadden reeds 'Mark Courant'. Deze Hamburgse 
Mark, verdeeld in 16 Schillingen, was ongeveer 1,20 latere 
Rijksmark waard. Daar deze gebieden nauw op Denemarken 
georiënteerd waren gold bovendien dat I Vi Schilling 4 Deen
se Skilling was. In Sleeswijk-Holstein, dat tot 1864 bij 
Denemarken behoorde, gold toen de Deense munt; 4 S R M 
wil zeggen 4 Skilling Rigs Mint. Daarna komen ook hier 
de Silbergroschen. 

De verdeling van de Thaler was zeer verschillend. Bremen 
en Oldenburg verdeelden hem in 72 'Groten' die elk '5 
'Schwären' waard waren. In Brunswijk en Hannover zien 
we tot ongeveer 1852 de Thaler verdeeld in 24 'Gute Gro
schen". In Mecklenburg werd hij echter weer verdeeld in 
48 Schillingen. 

Van 1852 af vinden we in Brunswijk en Hannover, even
als in Mecklenburg-Strelitz en Pruisen de Thaler ver
deeld in 30 Silbergroschen, die elk 12 Pfennig waard waren. 
Pas in 1858 komt het tientallig stelsel: 1 Thaler is 30 (neue) 
Groschen van elk 10 (neue) Pfennige. Dit is ook de valuta 
voor de noordelijke landen van het Noordduitse Postge-
bied, al spreekt men dan al gewoon van 'Groschen'. Saksen 
heeft trouwens steeds al 'Neue Groschen'. 

1868: NOORDDUITS POSTGEBIED 
Nadat we eerst hebben verteld dat het noorden 'Thaler' 

en het zuiden 'Gulden/Kreuzer' had doet het wat vreemd 
aan in dit Noordduitse gebied toch ook zegels in Kreuzer 
te vinden. In feite omvatte echter dit gebied meer dan 
de vroegere Thalerlanden. Naast dit gebied bestonden in 
1868 alleen nog Baden, Beieren, Württemberg als zelfstan
dige postzegellanden. 

Op 4 mei 1871 gingen Baden en het Noordduitse Postgebied 
over in de 'Rijkspost'. In 1890 volgde Württemberg voor de 
gewone frankeerzegels en in 1920 verdwenen ook de zegels 
van Beieren en de dienstzegels van Württemberg en was 
er werkelijk maar één Rijkspost meer. De postale eenwor
ding had wel wat voeten in de aarde! 

'SEID EINIG, EINIG, EINIG' 
De oproep 'Seid einig, einig, einig', afkomstig uit Schillers 

Wilhelm Teil en dus niet rechtstreeks tot de Duitsers zelf 
gericht, werd wel de zinspreuk van het nieuwe Duitse Rijk. 
De eerste Duitse 'beeldzegels' uit 1900 tonen dan ook een 
prachtig schilderij, vervaardigd door A. von Werner en 
oorspronkelijk opgehangen in het Raadhuis van Saar
brücken, waarin Noord en Zuid elkaar onder de keizers
kroon ontmoeten. Op de achtergrond ziet u rechts de krijt
rotsen van Helgoland en links de Alpen. 

Merkwaardigerwijze werd deze zelfde tekening in 1920 
nog eens gebruikt. Doch dat is de tijd van de Republiek van 
Weimar. De keizerskroon is verdwenen en Noord en Zuid 
houden dan samen de fakkel van de vrijheid op (afbeelding 
4 a/b. 

SPOORWEGEN EN FILATELIE, september 1970 
Het gezamenlijke mededelingenblad van de sectie spoor

wegmotieven van de Nederlandse Vereniging van Spoor
wegfilatelisten en de Spoorwegmotieffilatelist bericht dat de 
Britse zustervereniging een handboek op stapel heeft staan, 
waarin behalve Europese landen ook Canada en de Ver
enigde Staten van Noord-Amerika behandeld zullen wor
den. Bestelling door ƒ9.— over te maken op postgiro reke
ningnummer 125 03 08 van A. van Woudenberg, Vleuten. 
PHILATELIE UND POSTGESCHICHTE 1 oktober 1970, 
nummer \%. 

Werner Ahrens vervolgt in deze aflevering van dit kwar
taalschrift zijn artikel over de veldpost van de Duitse mili
taire missie in Turkije van 1914-1918, met inbegrip van de 
marinescheepspost en de Duitse veldpost „Jildilrim" 1917-
1918. Jildirim (ook Yildirim en Yilderim) is Turks voor 
„bliksem", de jjijnaam van een middeleeuwse sultan die 
zich bij zijn vijanden geducht maakte door zijn bliksem
snelle aanvallen en veroveringen. In dit geval is Jildirim 
de naam voor een „Heeresgruppenkommando", die in Pa
lestina, Jordanië, Irak, Syrië en Turkije veldpostkantoren 
had. Het is een grondige studie met een puntenwaardering 
en een bronnenlijst, bij elkaar 183 bladzijden. 
Uitgave: Stiftung zur Förderung der Philatelie und Post
geschichte e.V., p/a Bund Deutscher Philatelisten e.V., 6 
Frankfurt am Main, Neue Mainzerstrasse 60. 

\Q(Xi met, 1920 zonder kroon 

En nu we het toch over afbeeldingen hebben, wist u dat 
op het borstschild van de Rijksadelaar van de emissie van 
1872 de Pruisische adelaar afgebeeld is? 

FL. 

Pruisische adelaar op Rijksadelaar 

VERBETERING 
„Roodfrankering" bij een frankeermachine-afdruk is 

niet juist, aldus tikt de heer J. Dekker de redactie op de 
vingers. Roodfrankering is een benaming die is voorbehou
den aan het stempel met het leeuwtje voor massadrukwerk, 
dat overigens ook wel eens in zwarte kleur voorkomt. (Zie 
decembernummer). 

THE ILLUSTRATED ENCYCLOPEDIA OF STAMP 
COLLECTING. Otto Homung. 

Een vorstelijk werk voor een redelijke prijs. Een combi
natie die mogelijk is gemaakt door het boek te laten druk
ken in Tsjechoslowakije, het land dat de schrijver enkele 
jaren geleden heeft verlaten. De reprodukties zijn redelijk, 
vooral door het gebruik van ander papier voor de afbeel
dingen in kleur. Helaas valt de kwaliteit van de kleuren 
wat tegen, evenals de zorgvuldigheid in de omgang met 
zegels, tekst en onderschriften. Het afweken van zegels in 
een wastafel en het drogen op de rand daarvan met de 
beeldzij de boven is even roekeloos als het advies om zegels 
netjes uit te knippen, zonder erbij te vertellen dat er post-
waarden zijn die heel gelaten moeten worden om een veel
heid van filatelistische redenen. De verwisseling van onder
schriften bij kam- en lijnperforaat is een kleinigheid ver
geleken bij de demonstratie van de samenhang van Neder
landse kinderzegels uit een velletje met het bijschrift: uit 
een postzegelboekje. Een onzorgvuldig afgescheurde strip 
uit een Duits postzegelafgifteapparaat wordt betiteld als 
een dubbele perforatie. Een helemaal betrouwbare gids is 
deze encyclopedie niet maar u mag er over heen stappen 
omdat u voor uw geld zoveel andere goede dingen krijgt. 

Uitgave: The Hamlyn Publishing Group Limited, Hamlyn 
House, Feltham, Middlesex, Great Britain, 1970. Prijs 
£ 2.10.—. 
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boekenplank Voor uw 
BXJREAUX SPECIAUX, FRANCHISES, CONTRESEIGNS, 
MARQUES ADMINISTRATIVES DES ORIGINES A 1879 
par James Legendre, Edition 'La Poste d'Autrefois', J. Le-
gendre, 43 rue de Provence, 75 Paris (9e), 333 bladzijden. 
Décembre 1970. Prix: Franse francs 110.—. 

De bekende Parijse handelaar/deskundige J. Legendre 
heeft hiermee een nieuw uitgebreid stempelboek vervaar
digd dat de stempels van de 'Bureaux spéciaux' beschrijft. 
Het werk, dat de periode van het begin tot 1879 omvat, is 
geheel historisch opgezet: te beginnen met de voorlopers 
geeft het de speciale stempels van een reeks historische pe
riodes, zoals de regering van Lodewijk XVI, eerste repu
bliek, eerste keizerrijk, regering van Lodewijk XVIII, met 
onder andere de 'honderd dagen', via de tweede republiek 

PERSONALIA 
PHILATELISTENCLUB „ROTTERDAM" 

Tijdens de ledenvergadering van 12 maart 1971 heeft de 
heer M. C. Samson, die meer dan dertig jaar voorzitter van 
de Philatelistenclub „Rotterdam" is geweest, gemeend de 
voorzittershamer aan een jongere generatie te moeten over
dragen. 

Dit besluit, hoewel gerespecteerd door de leden, werd met 
weemoed aanvaard. De heer Samson, destijds opvolger van 
voorzitter Van Harderwijk, heeft zolang het presidium van 
de oudste filatelistenvereniging in Rotterdam gevoerd, dat 
'zijn club' zonder hem ondenkbaar scheen. 

Op voorstel van algemeen-adjunct-bestuurslid L. W. Im-
mink is de oud-notaris onder groot applaus benoemd tot 
erevoorzitter van het bestuur, de hoogste onderscheiding die 
hem verleend kon worden. IDe heer Samson was al erelid 
van zijn 'Club', is erelid van de grote zustervereniging in 
Rotterdam, de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging, ere
lid van de Bond, is onderscheiden met alle medailles, die hij 
maar kon krijgen. Als gewoon lid zal hij de bijeenkomsten 
overigens steeds blijven bijwonen. Maar wij zullen hem 
moeten missen als afgevaardigde ter Bondsvergadering, 
waar hij algemeen geacht en gewaardeerd was. Wie wist 
daar beter dan de oud-notaris Samson vragen te beantwoor
den wanneer het de filatelie in het algemeen of de Bonds- en 
andere reglementen in het bijzonder betrof? En wie weet 
meer in en buiten Japan van de oudste emissies van het 
Land van de rijzende zon? 

Zijn opvolger als voorzitter werd wederom in het nota
riaat gezocht en gevonden. De heer W. A. Hoek, notaris te 
Rotterdam (en opvolger van de heer Samson in diens nota
riaat!) nam de voorzittershamer over. Ook als filatelist is 
de heer Hoek geen onbekende in de 'Club'. Wij wensen hem 
de kracht toe de 'Club' te leiden zoals zijn illustere voor
ganger dit zovele jaren heeft gedaan. 

H. 

WIJ ONTVINGEN 
DER EISENBAHNMOTIVSAMMLER, oktober-november 5-
6|1970. 

Blijkens een mededeling in dit mededelingenblad van de 
Thematische FlP-groep Spoorwegen, is de uitgave begon
nen van een losbladige motiefcatalogus „Spoorwegen" die 
in een kleine oplage beschikbaar ges>teld zal worden voor 
DM 15.—, franco thuis. Bestelling door het verschuldigde 
bedrag over te maken op postgiro rekening nummer 315348 
van H. A. J. Schneiders, Julianaweg 110, Utrecht. 

De Nederlandse Vereniging van Spoorwegfilatelisten heeft 
het vijfde supplement op de Franse catalogus van spoorweg
zegels in het Nederlands uitgegeven, met 140 afbeeldingen. 
Bestelling door DM 2.— over te schrijven op girorekening 
125 03 08 van A. van Woudenberg, Versteeglaan 54, Vleuten. 

en het tweede keizerrijk tot en met de derde republiek. 
Als geheel 'n bijzonder nauwkeurige documentatie met be

schrijving en reproduktie van omtrent drieëneenhalf dui
zend speciale stempels. Voor alle filatelisten die belang stel
len in dit soort Franse stempels (bureaux spéciaux, fran
chise enz.) uit de in hoofdzaak eofilatelistische perioden, 
een logisch opgezet, zeer overzichtelijk standaardwerk. Het 
geeft de historisch ingestelde filatelist de mogelijkheid zijn 
stukken snel te identificeren, terwijl de tevens aanwezige 
prij swaardering een welkome steun geeft op dit interessante 
gebied. 

Een voortreffelijk werk, goed uitgevoerd, echter wel met 
een stevige prijs. Maar te bedenken valt dat de oplaag van 
dit werk niet groot kan zijn. 

A. PH. KRIJFF 

Spiegeltje, spiegeltje in de hand, 
Wi» heeft de mooiste in het land? 

MOTIVSAMMLUNG SCHIFFE UND SCHIFFAHRT, 
Dr. Ernst Schlunegger 

Meer dan dertig verschillende mogelijkheden om een 
thematische verzameling „schepen en scheepvaart" op te 
zetten worden beschreven door dr. Schlunegger, stichter en 
leider van de Thematische FlP-groep „Schepen en scheep
vaart". Elke beeld verzamelaar zou deze brochure moeten 
aanschaffen omdat de thematische bewerking als geheel 
alsook de zinnige indeling en de logische opzet in het bij
zonder, voor de meeste motiefverzamelingen gelden. Dr. 
Schlunegger schrijft deze handleiding onder het motto: 
„Nimmer domweg nadoen maar altijd aanvullen en bewer
ken". 
Uitgave: Zwitserse vereniging van beeldfilatelisten, Na-
vicula-Verlag 1970. Te bestellen door sFr 5.— over te 
schrijven naar postgiro rekeningnummer Bern 30-28152, ten 
name van dr. E. Schlunegger, CH-3250, Lyss, Zwitserland. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het maartnummer Hoewel deze agenda met de meeste zorg wordt samengesteld, kan de redactie 
dienen uiterlijk op 20 februari in het bezit te zijn geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet plaatshebben van de 
van de redactie genc«mde evenementen op de aan haar opgegeven tijdstippen 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, 's-Gravenhage 

Telefoon (070) 63 09 49 

EXPOSITIES 
— De kunst van de ontwerper 
— De totstandkoming van postzegels 

in plaat- en rasterdiepdruk 
— Keur en kleur Schatten van Ne

derland en Overzeese Rijksdelen 
— De eerste Nederlandse briefkaart 

Enige bladen uit de collecte Buys 
en uit de documentaire verzame
ling van het Postmuseum 

— Moderne postzegelontw/erpen 
— Collectie C D Ricardo Repoeblik 

Indonesia, periode 1945-1950 
Java, Sumatra (zegels zonder re
publikeinse opdrukken, lokale re
sidentie-opdrukken, Soekarno-uit-
gifte, ORI-opdrukken, lokale op
drukken Rep Indonesia) Tot en 
met 28 maart 

— Gehele vellen UNTEA-zegels 
—• De postzegels van Afghanistan, 

Albanië, Cuba, Litouwen, Papoea, 
Papoea en Nieuw-Guinea, Reunion 
en de Verenigde Staten van Ame
rika 

— Overzicht frankering en stempe
ling 

— Luchtpost Nederland - Nederlands 
Indie 

— De schnjfcultuur schrijfmateria
len, de schri j fkunst en de brief 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar 

1971 
18 januari - 18 april: 
Bern Postmuseum ,,Met de postkoets op 
de Simplonweg" van Geneve naar Milaan 
9 februari: 
Nederlandse Anti l len Eerste dag van uit
gifte zegel parochie St Theresia 
14 februari: 
Suriname Eerste dag van uitgifte 25 jaar l i jn
dienst Nederland-Paramanbo-Wil lemstad, 
drie waarden 
16 februari: 
Eerste dag van uitgifte Volkstel l ingzegel 
f 0,15 
16 februari: 
Harderwijk. Noordveluwse postzegelmarkt 
(zie 16 maart) 
20 februari: 
Zwolle Postzegelmarkt (zie 20 maart) 
24 februari: 
Nederlandse Anti l len Eerste dag van uit
gifte Lionszegel 
27 februari: 
Wychen Nationale ruildag, zaal Teerink, 
Kasteellaan 4-6, 10 00-17 00 uur Inlich-
gen Afdeling Wychen, Gelderse Filate
listen-Vereniging De Globe p/a M G 
Huting, De Uilenboom 4, Wychen 
27-28 februari: 
Borculo Tentoonstell ing, internationale rui l-
dag, veil 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 Tentoonstel l ing ter viering van het 25-
jarig bestaan van de Globe-afdeling Ede, 
, De Open Haard" , Wil lem de Zwijgerlaan 
175 Inlichtingen T A F Toorens, Van Hof-
fenlaan 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 City 10036, U S A 
13 maart: 
Epe Ruildag, restaurant Stern, Hoofdstraat 
108 Inlichtingen Afdel ing Epe Nederland
sche Vereeniging van Postzegelverzame
laars, p/a mevrouw A C Doorman-Knuvers, 
Polweg 2 Epe (G Id ) 
14 maart: 
Breda Clubtentoonstel l ing met voor l icht ing 
over luminescerende zegels, watermerkzoe-
ken enzovoort Afdel ing Jeugd Postzegelver
eniging Breda, Jeugd- en Jongerencentrum, 
Nieuw Ginnekenstraat 18, Breda, 12 00-17 00 
uur Inlichtingen mejuffrouw M Leenders, 
Valkenierslaan 53, Breda 
16 maart: 
Harderwijk Noordveluv/se 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 maart: 
Ommen Distr ictstentoonstel l inq Hervormd 
Centrum, Julianastraat Opening 10 00 uur 
Afdel ing Ommen I V Philatelica p/a J 
Lucas, Jhr van Nahuijsstraat 79, Ommen 
20 maart: 
Zwol le Maandeli jkse postzegelmarkt Hotel 
Wientjes, 10 30-17 00 uur Toegang f 0,50, 
jeugd tot 16 jaar f 0,25 (met verrassing) In
lichtingen I V Philatelica, afdeling Zwol le 
p/a A Wever, Ruusbroecstraat 29, tel 
(05200) 32647 
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 veil 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 ALPHILIA '71 Dis
tr ictstentoonstel l ing Park-restaurant Avifau 
na Afdel ing Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars 
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 tafelreservering A H Bone
faas, Joh Geraedtsweg 132, Hilversum Te
lefoon (02150) 54808 
27 maart: 
Deventer Ruildag, wi jkgebouw Hervormde 
gemeente, Jan van Vlotenlaan Toegang 
f 0,50 Tafelreservering Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars, afde

ling Deventer p/a J P Laarhoven, van Reyd-
straat 11, Deventer Telefoon (05700) 
11210 
7 april: 
Suriname Eerste daq van uitgifte paaswel-
dadigheidszegels, vi j f waarden 
8-12 april: 
Bremerhaven Nordsee-Posta III (Rang II), 
Ukraina 50 en jumelagetentoonstel l ing Bre-
merhaven-Gnmsby 
9-12 april: 
Houten (U) Negende nationale postzegel-
jeugdtentoonstel l ing. Coöperatief Veil ingge
bouw Houten en omstreken, Loerikseweg 
71c Opening 8 apri l 19 30-22 00 met be
kendmaking der pri jzen, vr i jdag 1000-22 00, 
zaterdag 09 00-23 00, zondag 10 00-23 00, 
maandag 1000-17 00 uur B i jzonderstempel , 
t i jdeli jk postkantoor met f i latelieloket, drie 
speciale enveloppen en een kaart Ster-
tocht en vele f i latel ist ische attracties In
lichtingen W Waai jenborg, Tollensstraat 
96b, Rotterdam 3011 
20 april: 
Eerste dag van uitgifte zomerzegels, vijf 
waarden 
10-13 juni: 
Rotterdam Nationale tentoonstel l ing. Bonds
dagen, Filatelistendag Ahoy-tentoonstel-
Imgscomplex, Zuiderparkweg Inlichtingen 
P de Leeuw van Weenen, Statenweg 173-A, 
Rotterdam 3004 
4-12 september: 
Budapest Internationale tentoonstell ing on
der FIP- en AIJP-patronaat 

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 
10 en 24 februari 19 30-19 45 uur 
10 en 24 maart, idem 
7 en 21 april, 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 

V J 
VEILINGAGENDA 
18-19 februari. 
Londen Stanley Gibbons Drury House Rus
sell Street, Drury Lane London WC2B 5HD, 
Great Britain 
23-26 februari: 
Bazel Kaufmann, Banquier- en Walther col
lectie, Aeschenvorstadt 21 Zwitserland 
5 maart: 
Bournemouth Robson Lowe 
9-10 maart: 
Londen Robson Lowe collecties E V Toeg, 
R C Agabeg, J R Danson, 50 Pali Mal l , 
London, S W 1 , Great-Britain 
15-18 maart: 
S-Gravenhage Vei l ing 443 J L van Dieten, 

Tournooiveld 2 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

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

Zoals in het januarinummer werd 
beloofd, volgen hier de inlichtingen die 
heden bekend zijn. 

HET ERECOMITÉ 
Tot ons genoegen hebben alle nota

belen die uitgenodigd zijn zitting te 
nemen in het erecomité deze uitnodi
ging aanvaard. Het comité bestaat uit 
de heren: 

drs. J. A. Bakker, minister van Ver
keer en Waterstaat, 

mr. J. Klaassesz, Commissaris der 
Koningin in de provincie Zuid-Holland, 

W. Thomassen, burgemeester van de 
gemeente Rotterdam, 

professor drs. H. W. Lamberts, rector-
magnificus van de Nederlandse Econo
mische Hogeschool, 

professor D. C. den Haan, decaan 
van de Medische Faculteit Rotterdam, 

H. van der Pols, wethouder voor 
sport en recreatie van de gemeente 
Rotterdam, 

generaal-majoor C. C. Schoenzetter, 
commandant van het Korps mariniers, 

T. J. Roelofs, garnizoenscommandant 
van Rotterdam, 

A. Wolters, hoofdcommissaris van 
politie te Rotterdam, 

H. Reinoud, directeur-generaal van 
het staatsbedrijf der PTT, 

drs. Ph. Leenman, hoofddirecteur der 
posterijen, 

Ir. R. Diks, voorzitter en 
dr. R. E. J. Weber, directeur van 

het Nederlandse Postmuseum, 
J. J. Lugte, directeur van het Post-

district Rotterdam, 
mr. W. H. Fockema Andreae, voor

zitter van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor Rotterdam, 

P. Th. van der Heijden, voorzitter 
van de Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen, 

L, H. Tholen, voorzitter van de Raad 
van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, 

mr. P. J. C. Schipper, voorzitter van 
de Stichting Filatelie 

S. Rietveld, voorzitter van de Ne-
derlandsche Vereeniging van Po&tze-
gelhandelaren, 

M. C. Samson, ere-voorzitter van de 
Philatelisten-Club 'Rotterdam', erelid 
der vereniging, en 

J. C. Norenburg, erelid en oud-voor-
zitter der vereniging. 

DE JURY 
Tot onze spijt heeft de heer drs. J. 

Boesman moeten bedanken voor de 
jury wegens een gelijktijdige tentoon
stelling in Berlijn. In zijn plaats heeft 
het bestuur met goedkeuring van het 
Bondsbestuur benoemd de heer J. Ph 
de Leeuw te Zwijndrecht. 

HET PROGRAMMA 
a — het officiële gedeelte 
Donderdag: 10 juni 

11.00 uur: Officiële opening van de 
tentoonstelling door de heer W. Tho
massen, burgemeester van de gemeente 
Rotterdam. 
14.00-22.00 uur: Tentoonstelling open 

voor het publiek. 
Vrijdag 11 juni 
14.00-22.00 uur: Tentoonstelling open. 
10.30-13.00 uur: Bondsvergadering. 
13.00-14.00 uur: Gemeenschappelijke 

koffiemaaltijd, kosten 
ƒ 7,50, in Restaurant 
'Ahoy'. 

14.00-15.00 uur: Voortzetting Bonds
vergadering. 

16.00 uur: Ontvangst ten Stad-
huize, aangeboden door 
het College van Burge
meester en Wethouders 
(te bereiken per Metro, 
station Stadhuis). 

Zaterdag 12 juni 
10.00-22.00 uur: Tentoonstelling open. 
10.00 uur: Opening Filatelistendag 

door de Bondsvoorzit
ter, gevolgd door 

10.15 uur: Bekertoernooi. 
13.00 uur: Gemeenschappelijke 

koffiemaaltijd in res
taurant Ahoy', kosten 
ƒ 7,50. Tijdens de lunch 
uitslag van het Beker
toernooi. 

17.00-19.00 uur: Borreluurtje, opgeluis
terd door de Konink
lijke Rotterdamsche 
Postharmonie. 

19.00-22.00 uur: Bondsdiner, Restaurant 
Ahoy', kosten ƒ 20,— 
inclusief een glas wijn, 
een kop koffie na af
loop, belasting en De-
diening. 

ledere deelnemer aan het Bondsdiner 
ontvangt een blijvende herinnering. 

Tijdens het Bondsdiner, dat dit keer 
gegeven wordt als lopend buffet (met 
tafels voor zes personen), rapport van 
de jury en bekendmaking van de ere
prijzen. 
Zondag 13 juni 
10.00-16.00 uur: Tentoonstelling open. 
b — de uitstapjes 
Donderdag 10 juni 

14.00 uur - Autobustour naar 'Euro
poort', met thee in Eurorama, kosten 
ƒ 3,75 per persoon. 
Vrijdag 11 juni 

10.30 uur - Vertrek per autobus naar 
de Gemeente-Kwekerij, kosten ƒ2,50 
per persoon, inclusief entree. 

De Gemeente-Kwekerij van Rotterdam 
is één der grootste van Nederland. 
Naast een uitgebreid assortiment van 
verschillende boomsoorten worden in 
de kassen bloemen en planten ge
kweekt voor de plantsoenendienst, 
daarnaast komt men exotische struiken 
(koffie) en bomen (bananen) tegen. 
Een aspect van Rotterdam, dat vele 
Rotterdammers niet eens kennen. 

14.00 uur - Bustocht naar Schoonho
ven met bezoek aan het Edelambachts-
huis (museum), antiek en modern. Be-
zoekduur ongeveer een half uur met 
kleine demonstratie van eventueel pla-
teelschilder. Terug via Kinderdijk (mo
lens!) naar Stadhuisplein, aankomst 
circa 17.30 uur. Kosten ƒ 4,50 per per
soon. 
Zaterdag 12 juni 

10.30 uur - Bezoek aan de Tingie
terij in Delfshaven, entree gratis, de
monstratie tingieten. Kort bezoek aan 
de historische gebouwen te Delfshaven, 
o.a. plaats waar de Pilgrim-Fathers 
vertrokken. Kosten ƒ 2,50 per persoon. 

14.30 uur - Havenrondvaart per 
'Spido", aangeboden door het College 
van Burgemeester en Wethouders van 
Rotterdam, onderweg deskundige voor
lichting over havens en bedrijven, terug 
aan de 'Spido-ponton' Willemsplein ca. 
16.00 uur. Per Metro (Station Leuve-
haven, circa 5 minuten te voet van de 
'Spido') naar 'Ahoy'. 
Zondag 13 juni 

Bij de informatiestand is een lijst 
van Kerkdiensten in Rotterdam te 
raadplegen. 

HOTELACCOMMODATIE 
Het organisatiecomité heeft een aan

tal één- en tweepersoonskamers ge
reserveerd in hotels in verschillende 
prijsklassen. Reservering is uitsluitend 
mogelijk bij de V.V.V. Rotterdam, 
Stadhuisplein. Schriftelijke reservering 
aan de V.V.V. vóór 15 maart 1971, kos
ten f 2,50 per kamer. Men dient op te 
geven in welke prijsklasse men onder
dak wenst, daarbij moet aangegeven 
worden, dat men de reservering doet 
als bezoeker of als inzender van R'71. 

ENTREE 
Dagkaart ƒ 1,—. Doorlopende toe-

gangskaart ƒ 2,50. De toegangskaarten 
zijn uitgevoerd als briefkaarten. Na 
afloop van het bezoek kan men deze 
adresseren en frankeren als briefkaart 
en deponeren in de bijzondere brieven
bus. De kaarten worden dan, na af
stempeling met het tentoonstellings-
stempel of het bijzondere stempel van 
de Filatelistendag, per post verzonden. 
Er zijn verschillende toegangskaarten 
verkrijgbaar: 
donderdag 10 juni, geel (ƒ 1,—) 
vrijdag 11 juni, oranje (ƒ 1,—) 
zaterdag 12 juni (lichtblauw) (ƒ 1,—) 
zondag 13 juni (wit) . . (ƒ 1,—) 
doorlopende kaarten, groen (ƒ 2,50) 

CATALOGUS 
De catalogus voor de tentoonstelling, 

die ƒ 2,50 kost, is slechts verkrijgbaar 
na afstempeling van het entréebiljet. 

In iedere catalogus bevindt zich een 
speciaal velletje met afbeelding in ori
ginele kleuren van de drie Zomerpost-
zegels die gebouwen en bruggen in 
Rotterdam voorstellen. Deze Zomer-
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postzegels zijn Flatgebouw 'Zuidplein' 
-1950, 5+3 cent, de fabriek van de 
Erven de Wed. J. van Melle, 1955, 2 + 1 
cent en de van Brienenoordbrug, 1963, 
25 + 10 cent; afbeelding op anderhalf 
keer de beeldgrootte, op ongegomd pa
pier, niet geperforeerd, en niet geldig 
voor frankering. Voor deze uitgave is 
toestemming verleend door PTT. 

De catalogus bevat naast een uitge
breide vermelding van het tentoon
gestelde enkele filatelistische artikelen. 

In de loop van februari 1971 is aan 
alle bij de Bond aangesloten verenigin
gen een aantal bestelformulieren voor 
evenementen en voor catalogi plus en-
tréebiljetten toegezonden. Meer exem
plaren zijn op aanvraag verkrijgbaar 
bij de Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging, afdeling B.G., Burg. Cre-

POSTMERKEN 1971 
8—10 OKTOBER 1971 

De inschrijvingsformulieren bleven 
binnenstromen zodat aan kaderaanmel
ding en kaderreservering (met nog na
der overleg over het in te zenden ob
ject) op 15 januari, de sluitingsdatum, 
al meer dan de beschikbare ruimte was 
ingenomen. Naar een oplossing hiervoor 
wordt gezocht. Enerzijds wil het ten-
toonstellingscomité een zo gevarieerd 
mogelijk beeld geven van hetgeen door 
verzamelaars bijeengebracht is en de 
manier waarop verzameld wordt, an
derzijds kan het wenselijk zijn een weg 
te vinden om meer te laten bewon
deren dan er 'hangen' kan. Dat vraagt 
nog intern nader overleg met het oog 
op de organisatie daarvan. 

Zo spoedig mogelijk na 1 maart zul
len de acceptatieberichten uitgaan en 
dan weet ieder het hem/haar toegewe
zen aantal kaders en de daaraan voor 
hem/haar verbonden kosten. Mogelijk 
kan in het maartnummer het program
ma van de tentoonstelling vermeld 
worden. 

Noteer in uw agenda in ieder geval 
de data 8, 9 en 10 oktober voor een 
bezoek aan Tivoli te Utrecht, want een 
gelegenheid om een tentoonstelling te 
zien van een andere aard dan de ge
bruikelijke districts- of nationale fila
telistische tentoonstellingen dient u 
zich niet te laten ontgaan. 

Nederland en Nederlanders nemen 
het leeuwendeel van de inzendingen 
voor hun rekening, maar het buiten
land wordt allerminst verwaarloosd. 
Enkele uitschieters: Chili-postwaarde-
stukken tot 1900, Frankrijk-cachets 
d'entrée pour ambulants 1850—1880, 
Haïti-postgeschiedenis, Jaipur-trein-
stempels, Levantposten, Nieuw-Zee-
land-advertenties. Verenigde Staten 

zeestraat 14 te Ridderkerk. Postgiro 
van deze afdeling is 71.16.00. 

TENTOONSTELLING 
Bij de sluiting van de aanmelding 

op 31 december 1970 waren ruim 1.350 
kaders aangemeld. Er moet dan ook 
rekening mede gehouden worden dat 
op sommige aanmeldingen een korting 
op de aangevraagde kaders zal worden 
toegepast. Het Filatelistisch comité zal 
in de loop van de maand april de defi
nitieve indeling aan de inzenders be
kendmaken. 

BIJZONDERE ENVELOPPEN 
Er komen — als gebruikelijk — twee 

bijzondere enveloppen. De eerste is de 
tentoonstellingsenvelop — als vignet 
heeft het comité uitgezocht de beelte
nis van 'Monsieur Jacques', een in Rot
terdam bekend beeldje. Als vignet voor 

van Noord-Amerika-vooraf stempelin
gen; bij de bijzondere onderwerpen: 
Airgraphs, Europa één tijdens de Bok
seropstand 1899, Green envelopes, Mail-
coach-twaalf brieven van twaalf maan
den en Watervallen-brieven, stempels 
en zegels; bij Nederland: Autobusbrie-
ven, Bezetting 1940—1945, Baarfranke-
ring, Beurtschip, trekschuit en stoom
boot, Boodschapperpost tot aangeteken
de zending, grootrondstempel, Gummi-
proefstempel op postpakketlabels, In
ternering, Kleinrondstempel, Postbus-
abonnementskaarten, Retour (afzender) 
post, Posthistories van Leiden, Tiel en 
Wageningen, frankeermachinestempels 
van Noordbrabantse gemeenten. Zon
dagsbestelling en lokaalpost, 1891, 1908, 
1957; bij Suriname de Lehmanperiode 
en bij Nederlands-Indië eofilatelie van 
mr. W. S. Wolff de Beer. 

En dat is nog maar een willekeurige 
keus uit de meer dan tachtig collec
ties. 

NATIONALE POSTZEGEL-
JEUGDTENTOONSTELLING 

HOUTEN 8—12 APRIL 

VERVOERD PER POSTKOETS VAN SCHALKWIJK 
NAAR HOUTEN - 10 APRIL 1971 

9 ' NATIONALE POSTZEGEL-
J E U G D T E N T O O N S T E L L I N G 
in het ve i l i nggebouw te Houten 

VAN 9 TOT EN MET 12 APRIL 1971 

In Houten wordt donderdagavond 8 
april de negende nationale postzegel-
jeugdtentoonstelling gehouden met vele 
attracties, waaronder speciale envelop
pen, stempels, brievenvervoer per 
postkoets en postdropping uit een 
vliegtuig, ruil, cineac met PTT-films en 
dialezingen, testhoek voor zegelcon
trole, tombola zonder nieten, puzzel

de envelop voor de Filatelistendag is 
aangewezen de afbeelding van de „post-
roeier", die gedurende vele jaren de 
post in de Rotterdamse haven bestelde 
te water. 

De bijzondere enveloppen zijn uitslui
tend verkrijgbaar bij de postzegelhan
delaren die op de tentoonstelling een 
stand hebben. Een lijst van deze han
delaren zal in een volgend nummer van 
het Maandblad verschijnen. Bestellin
gen van enveloppen kunnen dus UIT
SLUITEND gedaan worden bij deze er
kende handelaren, onder opgave van 
de gewenste frankering en afstempe
ling. 

Wij zullen u in volgende nummers 
van het Maandblad op de hoogte hou
den van enkele bijzondere inzendingen 
op de tentoonstelling. 

tocht over en stertocht naar de ten
toonstelling. 

Aan de tentoonstelling, die driehon
derd kaders zal omvatten, werken mee: 
het Nederlandse Postmuseum, de Fila
telistische Dienst van PTT en het Ne
derlandse Spoorwegmuseum, de Stich
ting voor het Philatelistisch Jeugdwerk 
in Nederland met haar jeugdclubs, de 
Westduitse jeugdclub uit Wuppertal en 
de vereniging 'De Beeldfilatelist', die 
honderd kaders voor haar rekening 
neemt. 

Het initiatief tot deze manifestatie 
gaat uit van de Houtense filatelistische 
jeugdvereniging De Wereldbol en de 
Algemene jeugdclub De Wereldbol en 
de Algemene jeugdclub van Neder
land 'Met loep en pincet'. 

De organisatoren hebben sluitzegels 
laten maken in velletjes van negen k 
f 0,40. Drie velletjes kosten ƒ 1,—, plus 
ƒ 0,25 verzendkosten. 

Er zijn twee bijzondere enveloppen 
verkrijgbaar, waarvan de tentoonstel
lingsenvelop tevens zal dienen voor de 
'luchtpost' op zaterdag 10 april. Daar
voor wordt een speciaal stempel ge
bruikt, waarop een vliegtuig is afge
beeld met de tekst: 'Gedropt te Hou
ten 10 april 1971'. Men kan de volgen
de enveloppen bestellen: 
1. Tentoonstellingsenvelop voor bijzon

der stempel. Blanco ƒ 0,35, filate
listisch gefrankeerd toegezonden 
ƒ 1,—. 

2. Tentoonstellingsenvelop voor bij
zonder droppingstempel, franco toe
gezonden ƒ 2,50. 

3. Postkoetsenvelop voor bijzonder 
stempel. Blanco ƒ 0,35, filatelistisch 
gefrankeerd toegezonden ƒ 1,—. 

Bestellingen voor blanco enveloppen 
1. en 3., tot tien stuks kosten ƒ 0,25 en 
daarboven ƒ 0,40 extra wegens porto. 

Bestellen door het verschuldigde be
drag over te schrijven op postgiro-
rekening nummer 198.57.57 ten name 
van Houten Post 71, Lagedijk 61, 
Schalkwijk (U.). Enveloppen zonder 
adres worden niet voorzien van een 
speciaal stempel. Wie blanco envelop
pen bestelt en niet zelf naar Houten kan 
komen, dient de enveloppen geadres
seerd en gefrankeerd in een andere 
gefrankeerde envelop op te sturen naar: 
K. Beukema, Lagedijk 61, Schalkwijk 
(U.). 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C. H. W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 3005 

NIEUWE UITGIFTEN 

JULIANA REGINA f 1,50 
De nieuwe waarde f 1,50 in de permanente reeks Juliana Regina 

groot formaat, die omstreeks 1 februari verkrijgbaar is gesteld aan 
de loketten, is geelgroen van kleur. 

NIEUW POSTZEGELBOEKJE 
Omstreeks 1 februari 1971 is een postzegelboekje verkrijgbaar 

gesteld — geel voor fosforescerende en zachtroze voor niet-
fosforescerende zegels — met op de plakstrook rechtsonder het 
bestelnummer van de Filatelistlsche Dienst gedrukt, in dit geval 
PB 10-a. 

Op de plakstrook staat de tekst: Verhuist u binnenkort?/Haal 
een verhuisbericht van het postkantoor of bel 0017 (kosteloos). 

De inhoud bestaat uit zes zegels van 15 cent type Hartz koningin 
Juliana en profil en twee van 5 cent, cijfertype Van Krimpen: 

Voriiulat u blnnsnkaftT 
Haal M n verhuiebarIctA 

van het posikaniaor 
of bat 0017 
(l<o«ttt!oos} 

Rechtsboven op de plakstrook een balkje in de kleur van de 
zegel van 15 cent. Dit streepje heeft alleen een technische 
betekenis als ,,inlegaanduiding" voor de typograaf die de boekjes
machine bedient. 

De redactie ontving op maandag 25 januari 1971 bericht dat het 
nieuwe boekje aan een loket was gekocht. Het boekje dat hierbij 
is afgebeeld werd een dag later in dezelfde plaats aangeschaft. 

Het boekje heeft dezelfde samenstelling als de twee boekjes 
56 H en 56 M, die respectievelijk In 1964 en 1965 werden uitge
geven. Het verschil zit in de plaatsing van de beide waarden 5 
cent. Destijds bovenelkaar aan de plakstrook; nu naast elkaar met 
een van de beide zegels aan de plakstrook. 

(Zie het overzicht van de postzeqelboekjes op bladzijde 616 
van het novembernummer 1969, waarin de stand van de beide 
zegels van 5 cent is afgebeeld). 

BIJZONDERE POSTZEGEL VOLKSTELLING 1971 
Ter gelegenheid van de veertiende algemene volkstelling in 

Nederland zal van 16 februari tot en met 13 maart 1971 — en zo
veel langer als de voorraad strekt — een bijzondere postzegel van 
15 cent zonder toeslag op alle Nederlandse postinrichtingen ver
krijgbaar zijn. De voorstelling op de zegel, welke in purper is 
uitgevoerd, is een beeld waarin elementen voorkomen ontleend 
aan de volkstellingponkaart. 

Bijzondere tekst: „veertiende volkstelling 1971". 
Het ontwerp werd verzorgd door de Dienst voor Esthetische 

Vormgeving van de Centrale Directie van de Nederlandse PTT. 

15 c nederland 
-St, 

veertiende 
volkstelling 
1971 

De volkstelling van 1971 is de veertiende die in ons land na 
1829 wordt gehouden. De telling betekent niet alleen personen 
tellen. Ook levensomstandigheden, bestaanswijzen en industria
lisatie worden zo exact mogelijk vastgesteld. Dit is van belang voor 
arbelds- en woningmarktplanning. Dat hierbij van de modernste 

apparatuur (computers) gebruik wordt gemaakt is vanzelfsprekend. 
Voor het verwerken van alle gegevens is het geven van persoons
nummers noodzakelijk. Deze nummers zijn echter tijdelijk en wor
den binnen enkele jaren na de telling uitgewist. 
Technische gegevens: 
Beeldformaat 33 x 22 mm 
Zegelformaat 36 x 25 mm 
Tanding 14 : ^2% 
Papier zonder watermerk, fosforescerend 
Gomming synthetische gom 
Oplage 15.000.000 exemplaren 
Velindeling 10 x 10 = 100 zegels 
Druktechniek rasterdiepdruk 
Drukkerij Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting N.V., 

Haarlem. 
De geldigheidstermijn voor de frankering is onbepaald. Bijgaande 

foto werd genomen van het voorlopige ontwerp. 

HERZIENING FINANCIEEL STATUUT KONINKLIJK HUIS 
(afschaffing portvrijdom). 

Dienstorder H. 750 van 24 december 1970. 
1. Bij het in werking treden van de Wet „Herziening van het 

financieel statuut voor het Koninklijk Huis" op 1 januari aan
staande zal artikel 6 van de Postwet 1954 (Staatsblad 592), 
waarin onder meer is geregeld de vrijstelling van port voor 
H. M. de Koningin en de leden van het Koninklijk Huis, komen 
te vervallen. 

2. Als gevolg hiervan zullen de normale frankeerzegels gaan 
gelden voor alle stukken afkomstig van, respectievelijk be
stemd voor H. M. de Koningin en de leden van het Koninklijk 
Huls, alsmede voor de stukken de dienst van het Koninklijk 
Huis betreffende. 

3. Voor de tenuitvoerlegging van deze verandering moeten een 
aantal voorzieningen worden getroffen, die nog niet op 1 
januari aanstaande gereed kunnen zijn. 

4. In verband hiermede behoren tot nader order de stukken die 
na genoemde datum nog in de dienst worden aangetroffen voor
zien van de voor de vrijstelling van port voorgeschreven aan
duidingen, c.q. niet of onvoldoende gefrankeerd, en afkomstig 
van of bestemd voor H.M. de Koningin of een der leden van het 
Koninklijk Huis, niet met port te worden belast. 

5. Voor de verrekening van de frankeerkosten over de vorenbe
doelde overgangsperiode zal te zijner tijd centraal het nodige 
worden verricht. 

WIJZIGING IN DE POSTTARIEVEN EN DE TARIEFSTRUCTUUR 
Dienstorder H. 1 van 4 januari 1971. 
Deze dienstorder, in totaal 26 bladzijden, behandelt de op 1 

februari ingaande wijzigingen; niet alleen in de tarieven, maar ook 
in de structuur. Het opnemen van de gehele dienstorder is noch 
mogelijk, noch voor de filatelisten nuttig. Hieronder volgen dan ook 
de belangrijkste wijzigingen. 
Wijzigingen tarieven. 

Drukwerken en monsters: 
O - 20 gram wordt 15 cent 

20 - 50 gram wordt 20 cent 
5 0 - 1 0 0 gram wordt 30 cent 

100 - 250 gram wordt 50 cent 
Pakjes 

Brieven, drukwerken en monsters boven 250 gram worden per 
1 februari 1971 gerekend tot de pakjes. Het tarief is: 
250 - 500 gram 100 cent 
500 - 1000 gram 150 cent 

1000 - 2000 gram 200 cent 
2000 - 3000 gram 250 cent 
Bralllestukken... gratis 

N.B. Er is alleen sprake van vrijstelling van port; eventuele 
rechten zoals die voor spoedbestelling, aantekenen en dergelijke 
moeten normaal worden voldaan. 
Spoedbestelling 125 cent 
Aantekenrecht 125 cent 
Wijziging met betrekking tot postzegels, enzovoort. 
Ingebruikneming postwaarden. 

In gebruik zullen worden genomen: 
postzegels van 3 cent (tijdelijk), 30 cent en 150 cent. 
De zegels van 30 cent en 150 cent worden behalve in vellen 

ook in rollen aangemaakt; 
postzegelboekjes, inhoudende zes postzegels van 15 cent en 

twee van 5 cent; 
formulieren tot mededeling van adreswijziging, telefoonnummers 

en dergelijke met een zegelopdruk van 15 cent. 
Beëindiging verkoop incourante postwaarden. 

Te zijner tijd zal de verkoop worden beëindigd van: 
postzegels van 2 cent, 8 cent, 12 cent en 75 cent; 
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postzegelboekjes, inhoudende acht postzegels van 12 cent en 
vier van 1 cent, 

formulieren tot mededeling van adreswijziging, telefoonnummer 
en dergelijke met een zegelopdruk van 12 cent 

Postautomaten 
Postzegelboekiesautomaten 

De postzegelboekjesautomaten dienen met ingang van 1 februari 
1971 gevuld te worden met boekjes met vier postzegels van 25 
cent en boekjes met zes postzegels van 15 cent en twee van 5 
cent 
Postzegelautomaten 

De gele postzegelautomaten die ingevolge het thans geldende 
plaatsingsbeleid zijn ingesteld op de verkoop van postzegels van 
20 en 45 cent blijven ongewijzigd 

De gele postzegelautomaten die zijn ingesteld op de verkoop van 
postzegels van 12 en 15 cent kunnen met doelmatig worden ge
wijzigd 

Op grond hiervan dienen deze automaten te worden verwijderd 
en voorlopig te worden opgeslagen Over de bestemming van deze 
automaten volgt binnenkort nader bericht Indien er geen stagnaties 
meer optreden in de levering zullen de blauwe postzegelautomaten 
voor 1 februari 1971 alle kunnen worden vervangen door gele post
zegelboekjesautomaten 

PRIJSVRAAG KINDERZEGELS 
Het persbericht over de Kinderzegels dat in het januarmummei 

werd geplaatst op bladzijde 21 wekt de indruk alsof de prijsvraag 
zou zijn bedoeld voor de zegels van dit jaar Wij hebben nadere 
inlichtingen ontvangen waaruit blijkt dat deze prijsvraag uitsluitend 
bedoeld is om de mogelijkheden af te tasten van ontwerpen van 
jonge kunstenaars voor afbeeldingen op Kinderzegels Het is moge
lijk dat van bekroonde ontwerpen gebruik zal worden gemaakt 
in een komend jaar, maar het is evenzeer denkbaar dat geen van 
deze ontwerpen tot uitvoering komt 

Technische gegevens: 
Zegelformaat 27 x 33,2 mm 
Beeldformaat 13% IS'/a 
Tanding 30 x 36,2 mm 
Papier Joh Enschedé en Zonen Grafische Inrichting N V , 

Haarlem 
Gomming zonder watermerk 
Velindeling synthetische gom 
Druktechniek 5 x 10 = 50 zegels 
Drukkerij offset 

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

BIJZONDERE POSTZEGEL PAROCHIE ST THERESIA 
Van 9 februari 1971 tot en met 8 februari 1972 zal de post-

administratie van de Nederlandse Antillen een bijzondere postzegel 
van 20 cent zonder toeslag uitgeven ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan van de Parochie St Theresia te St Nicolaas 
op het eiland Aruba 

Op de zegel, uitgevoerd in de kleuren blauw, lichtbruin-grijs, 
donkerbrum-grijs en steenrood, is de jubilerende Parochiekerk af
gebeeld 

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

9 februari 
24 februari 

14 februari 

ƒ O 20 = ƒ O 40 
ƒ O 25 = ƒ O 50 

NIEUWE UITGIFTEN 
NEDERLANDSE ANTILLEN 

Parochie St Theresia 
Lions Club 

SURINAME 
Vijfentwintig jaar lijndienst Nederland-Paramaribo-Wil-
lemstad, drie waarden ƒ O 60 ::= ƒ 1 20 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
BIJZONDERE POSTZEGELS LIONS CLUB 

Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Lions 
Club zal de postadministratie van de Nederlandse Antillen van 
24 februari 1971 tot en met 23 februari 1972 een bijzondere post
zegel van 25 cent zonder toeslag uitgeven 

Op deze zegel, ontworpen door Oscar Ravelo Nadal uit Willem-
stad/Curagao, is het embleem van de Lions Club afgebeeld 

De kleuren van de zegel zijn geel, lichtblauw, rood, zwart en 
goud 

Bijzondere tekst „1946 LIONS CLUB 1971" 
Prijs in Nederlandse munt ƒ0,50 plus 4 percent BTW 

De „International Association of Lions Clubs", in Chicago opge
richt m 1917, IS de grootste, meest actieve en snelst groeiende 
cluborganisatie ter wereld De associatie telt meer dan 21 000 clubs 
met meer dan 800 000 leden De clubs stellen zich het lenigen van 
noden ten doel onder andere zorg en werk voor blinden, gezond
heidszorg, jeugdwerk en milieuverbetering 

De leden zijn vooraanstaande personen uit het zakenleven, alleen 
op uitnodiging kan men lid worden 

Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Velindeling 
Druktechniek 
Drukkerij 

Bijzondere tekst „1931-1971 ST THERESIA PAROCHIE ST 
NICOLAAS ARUBA" Het ontwerp werd verzorgd door de heer 
P Wetselaar van Studio Joh Enschede en Zonen N V , Haarlem, 
naar een diapositief gemaakt door de fotograaf F Fischer uit 
Willemstad, Curapao 

De prijs in Nederlandse munt ƒ0,40, plus 4 percent BTW 
Technische gegevens: 
Beeldformaat 34 5 x 27 mm 

37,5 X 30 mm 
14 IS'A 
zonder watermerk 
synthetische gom 
5 X 10 = 50 zegels 
offset 
Joh Enschede en Zonen Grafische Inrichting N V , 
Haarlem 

De geldigheidsduur voor de frankering is onbepaald Bijgaande 
foto werd genomen van het goedgekeurde ontwerp 

SURINAME 
BIJZONDERE POSTZEGELS HERDENKING OPENINGSVLUCHT 

NEDERLAND-SURINAME-NEDERLANDSE ANTILLEN 
Ter herdenking van het feit dat vijfentwintig jaar geleden een 

permanente lijndienst tussen Nederland (Amsterdam), Suriname 
(Paramaribo) en de Nederlandse Antillen (Willemstad) werd ge
opend, zal de postadministratie van Suriname van 14 februari 1971 
tot en met 13 februari 1972 een serie van drie bijzondere post
zegels zonder toeslag uitgeven De ontwerper is de heer N C 
Loning uit Paramaribo. 

f SrECIAU VLUCHT 

!■ srecuu vuicitr 
I 

-MEOEKtAMD - tUKIHAMIfMMb t 

SURINAME ' 15c 
!• SnCIALE n-UCKT 

i o 
NBDBILAND-<UtlNAMB-NU> AtfTIUMK MEDEItUND-IUUNAIM-NeD ANTILLEN 

SURINAME 20c SURINAME 2Sc 
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Waarden, voorstellingen en kleuren 
15 cent, reiger, geel blauv^/zwart, blauw, zwart 
20 cent, flamingo blauw, geel, steenrood, zwart 
25 cent, papegaai, groen/grijs, steenrood, paars/blauw, geel, zwart 

Bijzondere tekst ,,14 februari 1946", „ I e speciale vlucht" en 
Ned Antillen" 

De prijs per serie is in Nederlandse munt ƒ1,20, plus 4 % BTW 
Technische gegevens: 
Beeldformaat 35 x 21,1 mm 
Zegelformaat 38 x 24,1 mm 
Tanding IS'A 121/2 
Gomming synthetische gom 
Velindeling 5 x 10 = 50 zegels 
Druktechniek offset 
Drukkerij Joh Enschede en Zonen Grafische Inrichting N V , 

Haarlem 
De geldigheidstermijn voor de frankering is onbepaald Bijgaande 

foto werd genomen van het goedgekeurde ontwerp 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur J H Broekman, Hoflaan 25, Bergen 1760 

VATICAAN 
BOLAFFI'S 1971 SPECIALIZED STAMP CATALOGUE. ROMAN 
STATES AND VATICAN CITY. 13th edition. Scot Editrice, Via 
Maria Vittoria 1, 10123 Torino (Italië). Prijs $ 3,—. 

Voor de dertiende maal verschijnt deze Bolaffi Behandeld wor
den de postzegels van de Kerkelijke Staat, Romagna en Vaticaan
stad In de inhoud vindt men ook het hoofdstuk briefkaarten en 
Aerogrammen vermeld, dat drie van de 143 pagina's beslaat Er 
worden 29 briefkaarten en 9 aerogrammen gecatalogiseerd, waar
van er enkele tot de moderne kostbaarheden gerekend moeten 
worden 

Bolaffi's handboek is bekend genoeg en wordt geregeld up to 
date gebracht wat tekst en prijzen betreft Minder bekend was het 
dat het ook een opgave bevat van de postwaardestukken van dit 
gebied 

GROOT BRITTANNIÊ 
A. K. HUGGINS. BRITISH POSTAL STATIONERY. A Priced Hand
book of the Postal Stationery of Great Britain. Uitgave Great 
Britain Philatelic Society, London, 1970. Verkrijgbaar bij de Ver
koopafdeling van de Bond voor f 32,50. 

Dit handboek is van zeer grote waarde voor de verzamelaars 
De talrijke afbeeldingen, deels in kleuren, onder meer ook van 
ontwerpen en proeven, maken dit boek tot een kostbaar bezit 
In de bijlagen worden onder andere ook afbeeldingen van de 
verschillende opdrukken ,,Specimen ', de ringvormige advertenties 
rond de zegelbeelden opgenomen Een uitvoerige bibliografie en 
een index zijn toegevoegd 

Hoewel Huggins al zo'n twintig jaar postwaardestukken ver
zamelt en in zijn woord vooraf al de bronnen noemt waar hij iets 
heeft kunnen zien wat een ,,gewone' verzamelaar niet dan na 
veel speuren te zien weet te krijgen, zoals exemplaren m de offi
ciële archieven (Post Office Records), het Brits Museum, de Munt 
en niet te vergeten het National Postal Museum — aan dit laatste 
zijn bijzonder instructieve afbeeldingen ontleend —, heeft hij toch 
eigen opvattingen soms laten overheersen Omdat de waarde-aan
duidingen met als postzegel konden dienen heeft hij postal orders 
(postbewijzen) en antwoordcoupons met m een lijst opgenomen 
Jammer dat hij de grens met wat ruimer nam 

Wat hij aan handboekgegevens aanbiedt, is echter zeer de 
moeite waard en getuigt van bijzonder grote kennis Laat ons 
hopen dat het een aansporing is, ook in Engeland zelf, post
waardestukken intensiever te gaan verzamelen Een handboek als 
dit zou ieder land zich mogen wensen 

RIOEKIOE 
M. SCHOBERLIN, RYUKYU SPECIALIZED CATALOGUE AND 
HANDBOOK PART 2 CENTRAL GOVERNMENT POSTAL 
STATIONERY. Uitgave Society of Philatelic Americans Central 
Office, P. O Box 9086, Cincinnati, Ohio, 45209. Prijs $ 5,—. 

Op bladzijde 543 van jaargang 1970 werd het eerste deel van 
dit handboek besproken Het werd in 1968 gepubliceerd Deel 2 
werd op 30 juni 1970 afgesloten en het woord vooraf is gedateerd 
1 oktober van dat jaar De auteur werd door de S P A bekroond 
met een gouden medaille voor literatuur 

Dit boekje van 160 bladzijden op kunstdrukpapier maakt en door 
de tekst en door de talrijke illustraties een zeer verzorgde indruk 
In Nederland zullen wel met veel specialisten zijn die dit mate
riaal bezitten Prettig daarom er een uitstekend handboek van te 
kunnen raadplegen 

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

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Van 1 tot 6 maart wordt in het Vredespaleis een bijzonder 

stempel gebruikt op poststukken van deelnemers aan een Rode-
Kruisconferentie ter voorbereiding van een wijziging in het statuut 
van het Internationale Kruis, die deze instelling de bevoegdheid 
moet geven ook ten tijde van burgeroorlogen en guerilla te werken 

Verzamelaars kunnen een afdruk van dit stempel uitsluitend 
verkrijgen door het zenden van voldoende gefrankeerde en ge
adresseerde stukken aan de Directeur van het postkantoor te 
's-Gravenhage, in een eveneens voldoende gefrankeerde omslag, 
met op de buitenzijde duidelijk de vermelding ,,Rode-Kruis-
stempel" 

MACHINESTEMPELS 
De volgende, tijdelijke gebruikte stempelvlaggen kunnen worden 

gemeld 
1 van 28 december tot 25 januari te Heerenveen met tekst Euro

pese Kampioenschappen Schaatsen voor Heren 23 en 24 janu
ari 1971 (en het embleem EK '71), 

2 van 4 januari tot en met 28 maart te Tilburg met tekst Tilburg 
Totaal (en een liggend hart, waarin de letter B), 

3 van 29 januari tot en met 25 februari te Apeldoorn met tekst 
Wereldkampioenschappen Veldrijden Apeldoorn 28 februari 
1971, 

4 van 1 tot en met 25 februari te Amsterdam, 's-Gravenhage, 
Rotterdam en Utrecht met tekst Euro-Hart-week 21-28 febr '71 
Ned Hartstichting (en embleem van de Nederlandse Hartstich
ting), 

5 van 15 februari tot en met 11 maart te Amsterdam met tekst 
30 Jaar geleden Februari-Staking tegen de Jodenvervolging 

In de Klussendorf-stempelmachine met — bij uitzondering — 
een vierkant datumstempel Noordwijk-Binnen is eind december een 
nieuw, normaal rond datumstempel met plaatsnaam Noordwijk ge
plaatst terwijl ook de stempelvlag is vernieuwd 

TYPENRADERSTEMPELS 
Volgens dienstorder H 31 van 12 januari 1971 is de naam van 

het postagentschap Helmond-Geysendorfferstraat gewijzigd in 
Geijsendorfferstraat 

1 12 1970 Gevestigd plattelandspostagentschap Zijtaart 
14 12 1970 Gevestigd postagentschap Leiden - IJsselkade 
18 1 1971 Gevestigd postagentschap Zandvoort-Pasteurstraat 
1 2 1971 Gevestigd plattelandspostagentschap 

Wervershoof-Pastoor Van Santestraat 

BELGIË 
Rubriekredacteur L C Mademan, Alf Schneiderlaan 61, B 2100 

Deurne C, België 

NIEUWE UITGAVEN 
DE SOLIDAIREN 

Zoals men ons postzegelverzamelaars in november ,,filantro
pen" noemde, zo noemt de postadministratie ons ,,solidairen" met 
haar reeks ,Solidariteit", bestaande uit twee vignetten Waar ons 
solidariteitsgeld heen vloeit is wijselijk met bekendgemaakt 

De laagste waarde met 3,50 frank frankeerwaarde plus 1,50 
frank solidanteitstoeslag stelt een fragment voor uit een schilderij 
,,De onrustige stad" in 1941 door Paul Delvaux geschilderd 

Met de tweede waarde met 7 frank frankeerwaarde, vermeer
derd met 3 frank solidariteitstoeslag wordt het werk ,,Het ge
heugen" van Rene Magritte afgebeeld 
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Beide zegels werden in polychrome heliogravure uitgevoerd en 
kenden een voorverkoop op 12 december 1970 

De Belgische federatie voor filatelie „Echo Philatelique" rang
schikte beide zegels ex-aequo op de tweede plaats in de prijs
kamp voor de mooiste zegel uitgegeven in 1970 

De Prijs van de Koning werd verworven door de toeslagzegel 
in de waarde 10 f 5 frank, waarop de Antwerpse krielhaan is 
afgebeeld De tekenaar van deze zegel, Severin, ontving de Prijs 
van het ministerie van Franse Cultuur en de graveur ervan, Spinoy, 
werd bedacht met de Prijs van het ministerie van Vlaamse cultuur 

De Prijs van de Europese gemeenschappen kreeg de Franse 
schilderijenzegel ,,de dame met de eenhoorn' (Yvert 1425), gevolgd 
door de Italiaanse Dantezegel van 500 lire (Yvert 933), die de 
Prijs van de Belgische Europese Beweging verkreeg 

Meester Delvaux en weduwe Magntte maakten deel uit van een 
jury van twintig, voorgezeten door mevrouw Siegers De zegel die 
als mooiste uit de bus kwam is de 7 frank Natuurbescherming 

OOSTKANTONS 
Om het jaar 1970 te besluiten verscheen, ook met voorverkoop 

op 12 december, de laatste postzegel Als formaat van deze zegel 
koos men een lange rechthoek van 21 mm bij 38 mm, waarin Goffin 
de wapenschilden van Eupen-Malmedy en Sankt Vith wist te ver
werken Dit om de vijftigste verjaardag van de (weder) aanhech
ting bij België van de oostkantons in herinnering te brengen Op 
een vaalbruine achtergrond door heliogravure aangebracht, werd 
de diepdruk in een naar zwart hellend violetbruin gedrukt 

De gravure hiervoor komt van de hand van De Cuyper 
Als oplage kreeg deze zegel 2 750 000 exemplaren toegewezen 

UITGIFTE PROGRAMMA 1971 
Het uitgifteprogramma 1971 werd nog met bekendgemaakt of

schoon gefluisterd wordt als zouden er meer dan dertig uitgiften 
in het verschiet zijn Buiten de twee reeds verschenen zegels, 
hierna besproken, werden m het staatsblad de volgende uitgiften 
aangekondigd 
— een postzegel in de waarde van 7 frank ter herdenking van de 

vijftigste verjaring van de stichting van de Koninklijke academie 
voor Franse taal en letterkunde 

— een postzegel in de waarde van 10 frank ter herdenking van de 
tiende verjaring van het m werking treden van het Antarctisch 
pact 
een postzegel in de waarde van 7 frank ter herdenking van het 
achthonderdjarig bestaan van de kathedraal van Doornik 

— een postzegel in de waarde van 3,50 frank ter herdenking van 
de 75e verjaring van de Touring Club van België 

Als de lijst voltallig is vinden wij misschien nog wel een post
zegel voor het 25-jarig bestaan van de vogelpikmaatschappij — 
Altijd Raak — of van de liefhebbers-tuiniers — Zet de Bloeme
tjes maar Buiten Wie weet' 

VOLLEDIGE AUTOMATISERING VAN HET TELEFOONNET 
De Belgen hebben de neiging te veronderstellen dat zij overal 

en altijd tenminste een tiental jaren nalopen Minder is waar Dit 
werd weer bewezen toen op 8 oktober 1970 het ganse telefoonnet 

geautomatiseerd was Sinds die datum zijn wij inderdaad het enige 
land ter wereld waar alle abonnees rechtstreeks aansluiting kunnen 
bekomen tot het internationaal net Teneinde dit evenement in her
innering te brengen, werd een gelegenheidspostzegel uitgegeven 
in de waarde van 1,5 frank 
Malvaux te Brussel maakte een zinnebeeldige samenstelling voor 
de heliogravure druk in polychromie, waarin een modern telefoon
toestel het hoofdmotief is voor een kleurrijke cirkelvormige achter
grond Oplage negen miljoen 

AUTOSALON 
Het vijftigste autosalon, waarvan de oorsprong lag in 1892 — 

een uitsluitend fietsententoonstelling, waaraan zich m 1902 de 
automobiel aansloot —, werd bedacht met een postzegel in de 
waarde van 2,50 frank Als tekening van de hand van Julian Key, 
naar een ontwerp van de N V Publicite Vanypeco, kregen wij een 
symbolische auto, samengesteld uit de letters A U T O De rood 
en zwarte heliogravure druk op witte achtergrond maakte van de 
zegel een fris geheel De plaats van het jaartal 1971, als verbin
dingsteken tussen België en Belgique, is oordeelkundig gekozen 
In zijn eenvoud is dit een pracht van een zegel, althans in mijn 
ogen 

Met een oplage van 3 500 000 kende deze zegel, zowel als de 
bovenvermelde een voorverkoop op 16 januari 

SCHUTTERIJ EN FILATELIE 
Het museum en Archief der Antwerpse Schutterij zal van volgend 

jaar af beschikken over een permanente tentoonstellingsruimte Op 
4 april 1971 worden de nieuwe toonzalen ingewijd met een post
zegeltentoonstelling ,,Het schietwapen in de geschiedenis, de folk
lore en de sport " 

Dit gebeurt in samenwerking met de ,,Vlaamse Bond van Post
zegelverzamelaars" ,,groep Antwerpia" (Museum Antwerpse Schut
terij, Falconrui 33, 2000 Antwerpen) Het museum en archief der 
Antwerpse schutterij zal bij deze gelegenheid ook een geïllu
streerde catalogus uitgeven van alle postzegels met het motief 
Kruisboog 

AANKOOP BELGISCHE ZEGELS 
Nogmaals geven wij de verzamelaars die postzegels of post

zegelboekjes wensen aan te schaffen, het adres waar dit, mits 
overschrijven op de postrekening, kan geschieden 
Voor bestelling: Postrekening 556 30 van de Dienst der Verzame

laars te Brussel 
Briefwisseling : Algemene Directie — Dienst van de zegel en de 

Filatelie-dienst der verzamelaars — B 1000 Brus
sel 1, België 

BRIEF UIT LONDEN 
D-DAY 

Omstreeks de tijd dat dit nummer van uw Maandblad bij de 
lezers thuis komt, is de ,,D"-Day (D voor decimalisatie) achter de 
rug en zijn postzegels in nieuwe pennies m omloop gebracht 

Hoewel de oude nog achttien maanden geldig blijven is het in 
de eerste maanden voor gebruikers en postambtenaren een moei
lijke tijd Een oude pennie is minder waard dan een nieuwe De 
oude is met de afkorting ,d" op de postzegels, de nieuwe pennie 
heeft achter de waarde een ,,p" Deze ,,p" is T/i keer zoveel 
waard als de oude ,,d", zodat het een hele uitrekening is om de 
juiste frankering in nieuwe pennies te vinden 

Maar, op deze eilanden is men wel ergere dingen teboven 
gekomen en ondanks alle spotprenten in weekbladen als ,,Punch" 
zal ook het decimale Pond Sterling vele zaken vereenvoudigen 

Een groot aantal Britse gebieden en voormalige kolomen is ook 
op het decimale geldstelsel overgegaan en er zijn gebieden die 
hieruit filatelistische munt slaan door eerst een gebruikserie van 
een decimale opdruk te voorzien en dan enkele maanden later een 
definitieve serie uit te geven 

Er komen in Groot-Bnttannie nieuwe postzegelboekjes uit en 
wel in drie soorten 10 p met twee van '/j p, twee van l'/j p en 
twee van 2 p Het boekje van 25 p krijgt negen zegels van 2V2 P 
en vijf van V2 P Tenslotte het boekje van 50 p - vijf maal V2 P. 
zeven maal 21/2 p en 10 maal 3 p 

Voor postzegelautomaten zijn nieuwe rollen aangemaakt, voor 
5 p krijgt men een strip van vijf zegels, namelijk 2p - '^p - VaP -
l p - lp 

Het briefport gaat omhoog, eerste klas post wordt 3p en tweede 
klas post gaat 21/2 p kosten De portokosten voor buitenlandse 
post gaan op 1 juli omhoog 

DE POSTSTAKING 
Hoewel iedereen hoopt dat de vrijwel volledige staking van het 

postvervoer spoedig ten einde zal zijn heeft men zich op wonder-
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baarlijke manier weten te behelpen. De Britten hebben altijd een 
enorm vermogen gehad om te improviseren en dit is ook thans 
weer gebleken. Zonder dat er lange conferenties voor nodig waren 
is het postvervoer naar binnen en buitenland op professionele 
manier georganiseerd. 

Het is natuurlijk niet mogelijk het binnenlandse vervoer geheel 
te laten verzorgen door vrijwilligers, maar de grote zaken hebben 
voor hun post naar het vasteland en verder een koeriersdienst op
gezet, die voor dringende zaken zeker zo goed werkt als de offi
ciële post. 

Het meeste vervoer gaat per vliegtuig, maar ook de nachttrein 
LilleBrussels vervoert In de doorgaande slaaprijtuigen enkele koe
riers, die op de stopplaatsen postdepêches afgeven en op de 
terugreis post medenemen. Het is wei duur, maar men laat zijn 
zaken hier niet in het honderd lopen, ook niet door stakende 
postmensen. 

MEER DAN EEN SPORT 
De brief waarin deze brief naar uw hoofdredacteur gaat, wordt 

ook per koerier vervoerd. Uw redacteur bevindt zich voor zaken 
in Dundee waar ook het laatste deel van de Londense brief wordt 
geschreven en gaat morgen, 25 januari, via een niet bekend ge
maakte luchthaven in Schotland naar Amsterdam en vandaar naar 
het contactadres in Rotterdam. Daar wordt de verdere expeditie 
verzorgd. 

Naar de koerier mij verzekerde, zal hij post vervoeren voor de 
Benelux, Frankrijk, Duitsland, Zweden, de Ivoorkust, Marokko, 
India, Pakistan, Australië en de U.S.A. 

Voorlopig vertrekt van hier een koerier op de maandagen en 
donderdagen; hij of een ander keert dezelfde dag naar Schotland 
terug. De aan deze dienst deelnemende zaken, en dit zijn be
langrijke industrie en handelsfirma's, stellen bij toerbeurt een 
koerier ter beschikking. De voor hen bestemde post wordt naar 
Rotterdam gezonden en twee keer per week naar Dundee ver
voerd voor distributie aan de deelnemers. 

En zo zijn er in tientallen andere plaatsen soortgelijke diensten 
georganiseerd, zodat — zoals hier de Schotten zeggen — zij be
scheiden kunnen zeggen, dat ,,business as usual" ook in stakings
tijd meer dan een sport is. 
Dundee, 24 januari 1971. 

CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

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

Everio, Bovensteweg 6, Mook 

VREEDZAAM GEBRUIK ZEEBODEM 
Op 25 januari 1971 verscheen bij de postadministratie van de 

Verenigde Naties een nieuwe herinneringszegel: ,,Peaceful Uses 
of the Seabed", vreedzaam gebruik van de zeebodem. De zegel 
verschilt van zijn voorgangers in zoverre dat de een uitkomt in 
Amerikaanse en de ander in Zwitserse waarde: een 6cents blauw 
en een 0.30 Zwitserse francs groen en bruin. Oplagen respectieve
lijk 2.400.000 en 2.000.000. Ontwerp van de Fin P. Rahikainen, ge
drukt in rotogravure bij Setelipaino in Finland. De tekening toont 

het UNOembleem, geplaatst op de zeebodem, een school vissen 
en de tekst ,,Peaceful Uses of the SeaBed" en „United Nations" 
op de Amerikaanse waarde; dezelfde tekst in het Frans op de 
zegel in Zwitserse munt. 

Voor de eerstedagenvelop werd een ontwerp vervaardigd door 
professor Milan Hegar te Praag; daarop ziet men hetzelfde thema 
als op de zegel. Er worden vier enveloppen uitgegeven: 
a. twee met elk een zegel van de twee waarden; 
b. twee met elk een blok van vier van de twee waarden. 

De oceaan beslaat een oppervlakte van 139 vierkante mijl = 
5/7 van het oppervlak van de wereld; daaronder liggen bergen 
hoger dan die op het land, diepere bergkloven, uitgestrektere 
vlakten. De minerale stoffen op de oceaanbodem hebben zich ge
durende miljoenen jaren opgestapeld, door geen mens opgehaald 
en gebruikt. 

De zeebodem en zijn ondergrond kregen economische waarde 
na de tweede wereldoorlog. Sonar en onderwaterfotografie maken 
het mogelijk gedetailleerde kennis te verkrijgen over de gesteld
heid van de bodem der zeeën en oceanen. Met de technolo
gische vooruitgang zijn de economische voordelen toegenomen. 
Tin, platina, diamanten, goud en olie zijn gewonnen van de bodem 
in de relatief ondiepe wateren van het vastelandplat, terwijl het 
gebied daarachter, In duisternis gehuld, spoedig zal worden ge
ëxploreerd. 

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aan
vaardde tijdens de 32e zitting de Resolutie 2467 (XXIII), waarbij 
een permanent Comité inzake zee en oceaanbodem werd opge
richt teneinde een oplossing te vinden voor de diverse problemen 
van politieke, wettelijke en economische natuur, welke ontstaan 
in verband met het vreedzaam gebruik van zee en oceaanbodem 
ten voordele van het gehele mensdom. 

FILATELISTISCH NIEUWS 
De twee waarden van 6 en 13 cents van 20 november 1970 

,,Peace, Justice and Progress" zijn respectievelijk sinds 23 en 
28 november uitverkocht. 

WIE? 
Op 27 november 1970 ontving ik een brief uit Meppel betreffende 

een Euratomproject van iemand, die in het augustusnummer e.e.a. 
over Verenigd Europa had gelezen. Op onverklaarbare wijze is 
deze brief in het ongerede geraakt. De schrijver wordt dringend 
verzocht zich nogmaals met mij in verbinding te stellen. 

SUIDAFRIKA 
Rubriekredacteur: F. G. E. Nilant, Universiteit van Pretoria, Pretoria, 
SuidAfrika 

2y2SEÊL 
'n Nuwe druk van hierdie seël het teen die einde van 1970 sy 

verskyning gemaak. Dis gedruk met silinders 8 (ligpers) en 12 
(liggroen), in vier panele, A  D. Daar is geen noemenswaardige 
verskil met die vorige druk nie, behalwe die kleur pers, wat in 'n 
opvallend ligtere tint gedruk is. 

Die nuwe druk het betreklik onverwag gekom. Die vorige druk 
(178) het in Julie verskyn, ses maande later alweer die volgende. 

Die 2y2Cseël is die seël wat vir binnelandse pos gebruik word 
en daar moet verwag word dat die verkoop daarvan aansienlik is. 
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Na die tariefsverhoging vir drukwerk is dit nogtans die 2c-seel 
wat die meeste gebruik word, veral teen Kerstyd 

TARIEFHERSIENING 
Op 1 April 1971 sal 'n drastiese tariefhersiening en verhoging ii 
werking tree, waardeur die gebruik van die seels 'n heeltemal 
ander beeld sal kry 

Die 1c seel word nou alreeds baie minder gebruik, terwyl die 
'Ac-seel slegs hier en daar as aanvulling diens doen Tog sal 
hierdie twee laagste waardes nog lang in omloop bly, omdat daar 
aanvullende tariewe is, waarvoor hulle nog gereeld in aanvraag is 

BYBELSEËLS 
Daar was 'n onverwag groot aanvraag vir hierdie seels Veral 

die eerstedag koeverte was populêr en hulle is op die oomblik 
reeds baie moeilijker bekombaar as die vorige herdenkingseels, 
soos die Transvaalse posseeleeufees en die Waterseels Dit lyk 
asof hierdie eerstedag koeverte redelik skaars gaan word 

VELDPOSKANTOOR 
Hoewel daar verwag is dat die gebruik van 'n veldposkantoor 'n 

jaarlikse instelling sou word, is daar in 1970 geen gebruik ge-
maak van so'n poskantoortjie me Moontlik dat daar later in hier
die jaar weer wel van gebruik gemaak gaan word 

SUID-AFRIKAANSE POSSTEMPELS 
Dr T B Berry, editeur van die S A Philatelist, wys in 'n artikel 

(November 1970) op die moontlikhede van 'n stempelversameling 
van Suid-Afnkaanse plekke So'n versameling kan siestematies 
opgebou word Die beste sou wees om dit in 'n aantal vaste 
hoofdstukke in te deel, soos voorname, flora en fauna, ,,fontein", 
,,burg' , ,,dorp", ens 

'n Tipiese voorbeeld is die plek Kokstad Die plekkie is genoem 
na Adam Kok, hoof van die ou Griekwas Aanvanklik het dit bekend 
gestaan as Adam Kok se Mount Currie Laager, 'n plek wat in 
1862 op 11/2 km afstand van Mount Currie gestig is In 1869 is 
n nuwe voorstad aangelê, wat eers New Town genoem is Vanaf 
1872 IS dit egter herdoop na Kokstad 

Die plek Prince Albert in die Oostelike Provinsie, is gelee 
op 'n ou plaas (boerdery) genaamd Kweek Vallei Hierdie plek 
IS in 1841 deur 'n aantal mense gekoop Hulle het vervolgens hier 
n dorp uitgelê wat hulle op 31 Julie 1845 „Prince Albert" gedoop 
het, na die prins-gemaal van koningin Victoria 

Robertsheights was aanvanklik die militêre hoofkwartier van die 
Britse opperbevelhebber in die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902), 
dit IS 'n koppie suidwes van Pretoria In 1938 is die plek, wat 
vandag nog 'n permanente leermiddelpunt is, herdoop na Voor-
trekker'hoogte 

Johannesburg was in 1886 niks meer as 'n goudgrawers kamp 
me Drie van die leiers van hierdie gemeenskap het die naam 
Johannes gehad en die oorlewering sê dat die plek na aldrie 
hierdie leiers genoem is Later is dit weer betwyfel, maar daar 
IS nog geen uitsluitsel gevind oor die juiste toedrag van sake me 

Alice, n dorp m die Oostelike Kaapprovinsie, het nes baie 
ander plekke m daardie deel van die land, soos 'n grensfort begin 
In 1836 IS dit vernoem na prinses Alice, die dogter van koningin 
Victoria 

Daar is 'n menigte plekname wat direk vernoem is na dorpe 
en stede in Europa Hoogswaarskynlik staan baie van hierdie name 
in verband met groepe emigrante wat uit- of uit die nabyheid van 
so'n stad na Suid-Afrika geimmigreer het hiermee in verband Die 
juiste IS me altyd bekend me, hoewel baie uit die streek se 
geskiedems afgelei kan word 

Mens kan baie leer op die gebied van provmsiale en streek-
geskiedems met die nagaan van pleksname Die Poskantoor stel 'n 
lys beskikbaar vir 60c van alle poskantore en posagentskappe in 
die Republiek en Suidwes-Afrika dis nog 'n taamlik dik boekie 
sodat mens kan aflei dat daar baie meer poskantore is as wat 
aanvanklik vermoed word Gevolglik is daar ruimskoots werk vir 
die stempel-versamelaar' 

NUWE UITGAWES VIR RHODESIË IN 1971 

1 Maart 1971 Frederick Courteney Selous, een van die pio-
nierjachters, wat baie gedoen het om die land* 
te deurkruis en te ontdek, 

1 Junie 1971 Voels van Rhodesie, 
30 Augustus 1971 „Graniet 1971" 

Waardes en aantalle is op hierdie stadium nog me bekend me 

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

De ,,Düsseldorfer Philatelistentage" van 7 en 8 november 1970 
in de Europa-Halle te Düsseldorf boden de talrijke bezoekers 
behalve een goed geslaagde tentoonstelling ,,100 Jahre Emschrei-
bezettel 1870-1970' en de ,,3 Westeuropaische Grosztauschtag" 
ook nog de gelegenheid deel te nemen aan het jubileumfeest 
van „DIE SAMMLERLUPE", die vijfentwintig jaar bestaat 

Om het jubileum van dit bekende filatelistische tijdschrift, in 
welks nummer 579 we een lyrisch verslag van een en ander lazen, 
IS het ons bij dit bericht te doen Hoewel nog lang met tot iedere 
verzamelaar het nut van goede filatelistische lectuur is doorgedron
gen, blijkt dat het jubilerende blad met andere postzegeltijd-
schriften in een duidelijke behoefte voorziet En dat met alleen 
door de vermelding van nieuwe uitgiften, maar evenzeer door het 
verbreden en verdiepen van de kennis der postwaarden zelf, de 
afbeeldingen en de teksten, die daarop te vinden zijn en van alles 
wat met het verzamelen samenhangt 

Het IS vrijwel met mogelijk, maar ook niet noodzakelijk, dat 
iedere verzamelaar de beschikking heeft over een reeks van 
filatelistische uitgaven, geheel zonder kan echter memand het 
stellen 

Gelukkig bezitten de meeste tijdschriften een rubriek als deze 
Wanneer redacteur en lezers tot een goede samenwerking komen, 
kan zo'n rubriek een rijke bron van informatie zijn voor de be
langstellende verzamelaar en een aansporing om van een bepaald 
artikel nader kennis te nemen 

Een dergelijk artikel is voor u misschien hetgeen wij lazen in 
„The American Philatelist' (oktober 1970) In een rijk geïllustreerde 
bijdrage houdt Lois M Evans zich bezig met vervalsingen van 
bekende Japanse postzegels Om zich tegen de wet te beschermen 
heeft de vervalser zelf in het zegelbeeld, zorgvuldig verborgen, 
aanduidingen aangebracht, die te kennen geven dat men met 
,,imitaties" of ,,facsimiles" te doen heeft 

In hetzelfde nummer komen ook nog de vervalsingen uit de 
tweede wereldoorlog van onze eigen 1 y-i cent type ,,Vliegende 
duif" en de opdrukken ,,Houdt goeden moed" op de 5 cent en 
12V2 cent koningin Wilhelmina, type Konijnenburg aan de beurt 
Herbert A Friedman toont zich nogal optimistisch wanneer hij 
veronderstelt dat wellicht eenmaal zal blijken dat deze opdrukken 
,,officieel" waren 

HET MAXIMUM 
Aan welke verleidingen zelfs serieuze filatelisten bloot staan, 

wanneer zij menen met het gewenste materiaal voor hun verzame
lingen ter beschikking te hebben, blijkt uit de rubriek Echos 
maximaphiles" van kolonel G de la Ferté in L'ECHO DE LA 
TIMBROLOGIE" van 1 december 1970 

Op zoek naar een maximumkaart voor de op 19 oktober 1970 
verschenen Franse zegel ,,Louis XIV", stuitte hij op de moeilijk
heid dat de zegelontwerper Decaris zijn fantasie de vrije loop liet 
in plaats van naar authenticiteit te streven De afbeelding van de 
Zonnekoning bleek op geen enkel bekend portret te berusten Der
halve waren er ook geen kaarten met die beeltenis voorhanden 
Zich daarvan tenvolle bewust zag de schrijver zich genoodzaakt 
,,genoegen te nemen" met maar liefst drie kaarten met foto's van 
bekende portretten van de grote Lodewijk De eerste twee geschil
derd door respectievelijk Mignard en Rigaud en de derde naar een 
oude gravure Gelijkenis met de tekening van Décaris is in alle 
gevallen ver te zoeken 

Het tweede zegelonderwerp, het paleis van Versailles, dat 
terecht als achtergrond voor de komngsbeeltems gekozen werd, 
voldeed evenmin aan de eisen voor een maximumkaart De onder
delen waaruit de werkelijkheid is opgebouwd werden door de 
zegelontwerper naar eigen behoeften door elkaar gehaspeld, ge
wijzigd en aangevuld Geen nood De liefhebber vond in het 
kaartenstalletje van het paleis twee foto's van ongeveer het be
treffende deel van de paleisgevel 

In totaal ontstonden zo vijf maximumkaarten voor éen en dezelfde 
zegel Om het geheel te vervolmaken werden de drie portretkaarten 
van het officiële, geïllustreerde eerstedagstempel voorzien De 
beide andere werden getooid met een normaal dagstempel (17-10-
1970) van het museumpostkantoortje Op 17 oktober 1970 had de 
voorverkoop te Versailles plaats 

Tegen hoeveel regels van de maximaphilie hier gezondigd werd 
durven wij met te zeggen 

Als klap op de vuurpijl worden in de korte berichten van de
zelfde rubriek de bekende Arabische sjeikdommen uitbundig ge-
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prezen om de prachtige schildenjenzegels die ze produceren. Die 
zegels „font Ie bonheur des maximaphiles", zoals de schrijver het 
uitdrukt. 

In „THE LONDON PHILATELIST", het waardige orgaan van de 
„Royal Philatelie Society", werden we verrast met een autobio
grafie van een rubber datumstempel. Het onverstoorbare formalis
me van de Engelsen is in dit grappige geschiedenislesje gelukkig 
verenigd met de onnavolgbare AngelSaksische humor. 

Meer in overeenstemming met het deftige karakter van dit blad 
IS de korte verhandeling van de nieuwe hoffilatelist John B. Marriott 
over zegels van Brits NoordAmerika en Brits Westlndiè uit het 
bezit van koningin Elizabeth II. Dit gedeelte van de beroemde 
koninklijke verzameling werd speciaal voor de deelnemers aan een 
bijeenkomst van de Royal Philatelie Society te Londen tentoon
gesteld. 

De ,,S.P.S. Journal" (Vol. 33 no. 3) bevat een beschrijving van 
het tot stand komen van de eerste frankeerserie van de Pitcairn
eilanden door dr. Arthur A. Delaney. In onze dagen komen de 
eerste emissies vlotter van stapel. Zouden de muiters van de 
roemruchte ,,Bounty" ook zoveel omslag gemaakt hebben? 

ZEEROVERS 
Met de intrigerende vraag, of u bereid is van uw postzegelalbum 

een misdadigersgalerij te maken, kondigt de ,,BRIEFMARKENPOST" 
(Jrg. 1970 nr, 12) de verschijning aan van een serie postzegels 
van de Maagdeneilanden met de konterfeitsels van bekende zee
rovers. St. Kitts, Nevis en Anguilla gingen in dit opzicht de 
Maagdeneilanden voor. Zouden de vliegtuigkapers uit onze dagen 

ook nog eens op postzegels vereeuwigd worden? 
Voor de liefhebbers van ,,Ultraviolet" lazen we in ,,STAMP 

MONTHLY" (dec. 1970) hoe men zelf een goedkope viewer kan 
bouwen. De totale kosten zouden beneden de zestig gulden blijven. 
Dat is overigens voor vele verzamelaars nog niet zo heel goedkoop. 

Het rumoer rondom de Federation Internationale de Philatelie, die 
haar patronaat aan ,,Philympia '70" onttrok is nog niet verstomd. 
„LA PHILATELIE FRANQAISE" publiceert in haar nummer van 15 
november 1970 in extenso het rapport, dat de FlPpresident M. L. 
Berthelot aan het Londense Congres uitbracht. Een moedig 'stuk 
dat naar wij hopen goede resultaten zal afwerpen. ,,UNION 
POSTALE" (nov. 1970), maandblad van het internationale bureau 
van de Wereldpostunie, bericht, dat op 11 december 1971 het 
Kindernoodfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) zijn vijfen
twintigste verjaardag viert. Op verzoek van de jubilerende orga
nisatie geeft de U.P.U. haar leden in overweging om bij die ge
legenheid herinneringszegels uit te geven. 

In hetzelfde nummer wordt herinnerd aan het verzoek van de 
UNESCO om door middel van bijzondere postzegeluitgiften aan
dacht te vragen voor de gevaren die de Venetiaanse ,,Erfenis der 
eeuwen" bedreigen. 

Wellicht prettiger nieuws voor verzamelaars van het motief 
,,Verenigde Naties" is de volledige lijst van postzegels van over 
de gehele wereld, uitgegeven ter ere van de Verenigde Naties en/ 
of haar nevenorganisaties, die door Sheldon Paris in ,,MINKUS 
STAMP JOURNAL" wordt gepubliceerd. Het eerste deel in nummer 
4 van de jaargang 1970. 

MAANDBLADREIS 
. » < i i » » i ' ■>■■■■■ :ri 

;4t>BüDAPËST'71 
NAAR BUDAPEST 

De eerste voorlopige aanmeldingen voor de gezamenlijke 
ANWBMaandbladreis naar Budapest voor de internatio
nale filatelistische tentoonstelling in september aanstaande 
zijn binnen. We hebben evenwel de indruk dat nog veel 
meer verzamelaars dan de dertien inzenders belangstelling 
hebben voor deze reis. Het wordt een vliegtocht van tien 
dagen op demipensionbasis in een eersteklas hotel, waar
van de kosten worden begroot op ruim ƒ 600.— per persoon. 

Heenreis per KL 281 op 3 september. Vertrek van Schip
hol 08.55, aankomst Boedapest 12.00 uur. 

Terugreis per KL 282 op 13 september. Vertrek van 
Boedapest 13.15, aankomst op Schiphol 16.15 uur. Verblijf 
in Hotel Sport, Tass Vezér utca. Ontbijt op heen- en lunch 
op terugreis in de reissom inbegrepen. 

Daar er tezelfdertijd in Budapest ook een jaarbeurs zal 
worden gehouden is er grote vraag naar hotelruimte, zodat 
spoedige aanmelding zeer aanbevolen wordt! 

Hier wordt een unieke gelegenheid geboden om met een 
groep gelijkgestemden een land te bezoeken dat een rijke 
postzegelgeschiedenis heeft en waar een groot aantal schit
terende collecties te zien zal zijn. 

Men kan het nuttige met het aangename verenigen, want 
Hongarije is een land dat het aanzien waard is, getuige de 
Hongaarse! notities, die in ons januarinummer waren ge
wijd aan de schoonheden van de hoofdstad en die in deze 
aflevering de grote Hongaarse componisten tot onderwerp 
hebben. 

^fSß>^Mi^aZ^S^^ 

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

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. 

KRING VAN STUDIEGROEPEN 
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. 
BELGIfi; 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, Winkler laan 136, 
Utrecht-O. 
GRIEKENLAND: H. C. van Ginhoven, Rembrandtplein 110, 
Lisse. 
GROOT-BRITTANNIË: R. C Goedvrind, Deurloostraat 
47 hs, Amsterdam-10. 
IBERIA: A. J. Sim, Prinses Irenelaan 64, Leusbroek. 
OOST-EUROPA: A. Prins, Eikbosserweg 126, Hilversum. 
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SCANDINAVIË: J. W. J. van den Berg, Sportlaan 198, 
's-Gravenhage. 
ULTRAVIOLET: G. H. F. Meijer, ing., Sarphatistraat 109, 

USA/CANADA: T. Tuizenga, Hoendiepstraat 17, Amster-
dam-Z. 
VOORAFSTEMPELINGEN: F. J. A. de Groot, Gerard Kel-
lerstraat 8, 's-Gravenhage. 
ZUID-AZIË: 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 Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 

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

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

Budel, post Weert, Postgirorekeningnummer 2 01 59 60 ten 
name van de Directeur, Verkoopafdeling van de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen, Legerplaats Bu
del, post Weert. 
Bondstandingmeter 

per 10 
per 50 
per 100 
per 250 

Filatelisteninsigne (speldje of knoop) 
per 10 

Jubileumnummer Nederlandsch Maandblad Phila
telie 1958 . . „ 1,75 
Lijsten Amphilex literatuurschouw, per stuk „ 0,25 
(Er zijn achttien lijsten: 1. Algemene werken, 2. Scheeps-
en treinpost, 3. Luchtpost, 4. Nederland en Overzeese rijks
delen, 5. België en Luxemburg, 6. Frankrijk, 7. Duitsland, 
8 Groot-Brittannië en Ierland, 9. Scandinavië, 10. Italië en 

0,25 
2,— 
7,50 

1 2 , -
25,— 

1,75 
15,— 

Zwitserland—Liechtenstein, 11. Spanje en Portugal, 12. Do
naulanden, 13. Oost-Europa, 14. Balkan, 15. Afrika, 16. Azië, 
17. Amerika en 18. Australië. Opgave van het nummer is 
voldoende). 

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

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

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

derland 1852, 5 cent plaat III, 1968 „ 20,— 
idem plaat I, 1971 . . „ 20,— 
idem plaat VI, 1971 . . „ 20,— 

G. C. van Balen Blanken, J. Poulie / Bert Buur
man: 
idem plaat IV, 1969 . . „ 20,— 
idem plaat II, 1970 . . „ 20,— 
idem plaat V, 1970 . . „ 20,— 

F. W. van der Wart, De Poststempels van Ne
derland, Machinestempels, 1969 „ 5,— 

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

Filatelistische Essays, bijlage bij de catalogus 
HAG APOST 1969 (190 bladzijden zeer interessante 

lectuur!) . . „ 3,— 
Postvluchten door J. Boesman 

Vliegbrievencatalogus voor Nederland en Over
zeese Rijksdelen „ 20,— 
The Censor Markings of Surinam 1940—1945 door 

Frank W. Julsen . . „ 7,50 
Numeral Cancellations of the British Empire 

Compiled by the Rev. H. H. Heins „ 15,— 
British Postal Stationary by A. K. Huggins . . „ 32,50 
Drs. G. C. J. J. Ottenheym, Ontstaan en invoe

ring van de eerste Nederlandse postzegels 1850 
1852 . . „ 10,— 

Supplement 7 op het Vademecum „ 3,— 
Nieuwe band voor Vademecum „ 4,— 
(De secretarissen van alle aangesloten verenigingen is 

supplement 7 met een nieuwe band door het bondssecre
tariaat toegezonden.) 

VERBETERINGEN 
In het decembernummer is verslag gedaan over het 39ste 

FlP-Congres (in de titel op bladzijde 676 staat abusievelijk 
49ste). Op bladzijde 677 in de eerste regel bovenaan links 
moet gelezen worden: Van de 46 aangesloten landelijke fede
raties zijn er twee niet aanwezig of vertegenwoordigd (het 
woordje niet was weggelaten). 

SURINAME POSTALE GESCHIEDENIS 1700-1956 

Na lang wachten ligt eindelijk het boek van dr. J. D. 
Riddell, 320 pagina's dik, rijk geillusteerd in verzorgde 
uitvoering voor ons. De titel belooft echter veel meer dan 
het boek bij nadere kennismaking geeft: namelijk een ver
zameling losse opstelletjes over verschillende onderwerpen 
de postgeschiedenis van Suriname betreffende. 

De doorlopende lijn, die deze opstelletjes tot een geheel 
maakt en de titel zou kunnen waarmaken, ontbreekt jam
mer genoeg. Wel bevat het boek een schat aan gegevens, 
waar ook vele bekende Nederlandse filatelisten, de heer 
J. W. F. Bunge voorop, gegevens en illustraties bijdroegen. 

Gaan we dieper op de stof in, dan blijkt alras dat vele 
belangrijke bronnen onbenut bleven, voorop de Koloniale 
Verslagen en opvolgers van 1849 tot 1956 en de officiële 
besluiten gepubliceerd in het ten onrechte in het vergeet
boek geraakte Standaardwerk over de Postwaarden van 
Nederland en Koloniën 1894/95 uitgegeven door de toen 
juist tienjarige Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars. 

Aan de andere kant vinden we de wonderlijkste „filate

listische" termen bij voorbeeld op bladzijde 34 „Brief met 
vooruitbetaald s tempel . . ." Stond de Posterij te Paramaribo 
in het krijt bij de stempelmaker voor de overige stempels? 
Welnee, hier is bedoeld een gefrankeerde brief met stem
pel. . . 

Reeds direct in het begin spreekt men van „Postal Can
cellations" in de achttiende eeuw derhalve terwijl er pas 
op 1 oktober 1873 postzegels kwamen die vernietigd moes
ten worden! Hoewel het boek doorlopend is ingedeeld in 
kleine hoofdstukjes is het duidelijk dat de hoofdstukken 
van bladzijde 203 af feitelijk bijlagen zijn, overzichten van 
voorschriften, tarieven — onoverzichtelijk en verre van 
compleet — schepenlijst van de Koninklijke West Indische 
Maatschappij — hier wordt K.W.I. MAILDIENST bedoeld 
— en de K.N.S.M., alles nog tweetalig. Daarna volgen al
leen in het Engels: het deel Suriname van de Speciale 
Catalogus, de proeven uit de Catalogus Proeven en de post-
waardestukken, die het zonder het briefkaartformulier 
moeten doen en waarbij de oudste kaart van 5 -1 -5 cent 
van 1883 wel vreemd is terecht gekomen. 
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De progressietabel op bladzijde 205 kan verwarrend wer
ken als men zich niet realiseert dat het hier niet om gul
dens en centen gaat doch om guldens en STUIVERS. De 
oude notering luidde ƒ 0: 12: O, waarbij het laatste voor 
het aantal duiten stond, een notering die we nog wel ken
nen van het Engelse pond, dat juist dezer dagen gedeci-
maliseerd is. Bij de portzegels van 1886/1889 en 1892/1896 
zijn de zettingschema's toegevoegd, waarbij twee pagina's 
zijn verwisseld, daar de zettingen El en 2 en Gl en 2 op 
bladzijde 275 thuishoren bij de emissie 1892/1896 en der
halve achter pagina 276 moesten staan. Bij de postwaarde-
stukken vinden we de SPECIMEN-opdrukken van de brief
kaarten na de enveloppen op bladzijde 301 vermeld. 

Ook valt het op dat nergens de UPU wordt genoemd. 
Deze toch had een belangrijke invloed op de tarieven sinds 
1 mei 1877 de datum van toetreding van alle Nederlandsche 
koloniën, zodat de vermelding onder aan op de bladzijden 

218'9 van het laatste tarief via Demerara naar Frankrijk 
onjuist moet zijn en slechts kan gelden tot 1 mei 1877! 

Hetgeen ons in dit boek onder de vlag van de Stichting 
Filatelie wordt geboden is een interessante doch verre van 
complete verzameling bouwstenen voor de postgeschiedenis 
van Suriname, die met een weinig moeite nog een flinke 
uitbreiding kan ondergaan. 

Is iemand van plan werkelijk een postgeschiedenis van 
Suriname te schrijven dan kan hij beter uit deze partij on
geregeld eerst de laatste hoofdstukken separeren als bij
lagen, daarna uit de rest een stempellijst samenstellen en 
dan de restanten uit de nog niet geraadpleegde bronnen 
aanvullen tot een eerste deel, waarin de postgeschiedenis 
chronologisch in enkele tijdvakken wordt behandeld, te 
illustreren met hele stukken en verder passende illustraties. 

J. DEKKER 

VERENiGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR I 

De kopij voor het Verenigmgsnieuws dient, getikt 
op oiBcieel Kopij blad (in duplo), en tezamen met de 
mutatiestrookjes en eventueel de maandstaat voor 
de komende maand, in h e t bezit te zijn van de ad
m i n i s t r a t e u r , ui ter l i jk op de volgende data 
maartnummer 18 februari 1971 
apnlnummer 11 maart 1971 
meinummer 15 april 1971 
juninummer 18 mei 1971 
Nakomende mutatiestrookjes uiterlijk 10 dagen na 
de hierboven genoemde data Nakomers worden al 
leen 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 in 
zenden Nooit meer dan één maandstaat per maand 
toezenden 
H H Secretarissen en Leden administrateurs 
wordt d r ingend verzocht zich s t r i k t aan de ge 
noemde data te houden Indien t e l a a t word t in
gezonden« is p l aa t s ing in he t n u m m e r v a n de 
k o m e n d e m a a n d BESLIST NIET mogeli jk. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL 
VERZAMELAARS Secr W F Smit, Bakenbergseweg l i , 
Arnhem Tel (085) 451307 Ledenadm J Wind, Celebes 
straat 33, Vlaardingen Tel (010)343426 Dir Rondzending 
J J Kroone, Socrateslaan 36, Utrecht 

Contributie 1971 De bij een afdeling aangesloten leden die 
nen de contributie te voldoen aan de penningmeester van de 
betreffende afdeling De niet bij een afdeling aangesloten 
leden worden verzocht zo spoedig mogelijk de contributie 
te voldoen door storting of overschrijving op girorekening 
33805 t n V Penningm Ned Ver v Postz verzamelaars, 
Haarlem Deze contributie bedraagt onveranderd /14,— p j 
Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van lid 
2854 A Werhch, Bodendorff am Ahr 
2 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA" Secr se Mevr 
A Cramerus van den Wildenberg, Weth Romboutsstraat 62, 
Breda Tel 32307 

Jeugdbijeenkomst zondag 7 maart, 9 30 12 00 uur. Jeugd 
centrum. Nieuwe Ginnekenstraat 18, Breda Copy-adres 
Jeugdblad C Herreygers, Musschenbroekstraat 6, Breda 
14 maart clubtentoonstelling van de Jeugd-afdehng, Jeugd 
centrum, Nieuwe Ginnekenstraat 18, Breda, van 12 00-17 00 
uur, waaraan de meeste Jeugdleden zullen deelnemen 
3 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
„HOLLANDIA", AMSTERDAM Secr A D Aeijelte, Tol-
akkerweg 82, Hollandsche Rading Tel (02157) 489 

Ledenvergadering vrijdag 26 februari 1971. 20 15 uur 
Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam 

Overleden 415 J H Sanders 
4 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 
Secr P O M van Hasselt, Prins Hendnklaan 87, Utrecht 
Ledenadm Mr K Wildschut, Copijnlaan 17, Groenekan 

Ledenvergadering dinsdag 23 februari 1971, 20 00 uur, 
Tivoli, Lepelenburg, Utrecht Agenda Lezing „van druif tot 

wijn" door mevr C van Santen, landenwedstrijd vrije in
zending, veiling en verloting Als bestuurslid wordt kandi 
daat gesteld J B van Oort, Averkamplaan 3, Utrecht 
5 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING Secr 
F Bender, Corn Suyslaan 48, Rijswijk (Z H ) Ledenadmini 
stratie wnd N D Boevink, H Gerhardlaan 15, Rijswijk 
( Z H ) 

Byeenkomst 25 februari 1971, Diligentia, Lange Voorhout 
5, 's Gravenhage 
6 

INTERNATIONALE VERENIGING „PHILATELICA" 
Secr Drs H C Kruidenier, de Mildestraat 23, 's-Graven 
hage-'2018 Tel (070) 241270 Beheerder Centraal Ledenre-
gister N F Hedeman, Valkenboskade 86, 's Gravenhage 
Tel (070) 390857 Directeur van het Rondzendverkeer Ph 
Smulders, Weimarstraat 376, 's-Gravenhage Tel (070) 
333790 

Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
vermelden van de volgende leden der vereniging Wo 494, 
J Oostmg, Woerden, Wo6474, P R van Leeuwen, Woerden, 
Ml 9543, J Moes, Meppel en Ob 2545, G Kortus, Numans-
dorp 

Afdelingen De lijst van de afdehngssecretariaten en bij 
eenkomsten is als volgt gewijzigd 

Afd Amerongen Leersum Secr J Hiddink, Halfeiken 15, 
Leersum 

Afd Haarlem Secr A W Elskamp, Eksterlaan 44, Haar 
lern 

Afd Noordwyk Secr J A J Warmenhoven, Lud Berke-
meierstraat 19, Noordwijk aan Zee 

Afd Zoetermeer Secr A Hoogendoorn, Coymanstraat X7, 
Moerkapelle 
7 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 
Secr C H W Heusdens, Postbus 1271, Rotterdam-3005 Tel 
(010)244871 Ledenadm P W van der Stel, Van Wijngaar 
denlaan 72, Rotterdam 3026 Tel (010) 192316 

Bijeenkomsten Ledenvergadering maandag 22 februari 
1971, Gebouw „De Nieuwpoort", Grote Kerkplein 5, Rotter 
dam, 20 uur, gewone agenda, extra agendapunt Vaststelling 
herziene reglementen Jaarvergadering maandag 29 maart 
1971, gebouw „De Nieuwpoort", 20 uur Agenda 1 Opening, 
2 Notulen, 3 Filatelistisch Nieuws, 4 Ingekomen stukken, 
5 Bestuursmededelingen, 6 Ballotage kandidaat leden, 7 
Jaarverslag van de secretaris, 8 Idem Ledenadministrateur, 
9 Fmantieel verslag Penningmeester, 10 Verslag van de af 
deling veiling, 11 Idem afd Rondzending I, 12 Idem Com 
missie Rondzending, 13 Idem Rondzending II, 14 Idem 
afd Keuring, 15 Idem afd Aankoop, 16 Idem afd Biblio 
theek, 17 Idem afd Ruilbeurzen, 18 Idem Beheerder Jubi 
leumfonds, 19 Rapport van de Raad van Toezicht, 20 Be 
stuursverk lezing (1), 21 Verkiezing van de Raad van Toe 
zicht (2), 22 Verkiezing lid Commissie Rondzending I (3), 
23 Begroting 1971, 24 Bekendmaking bijzondere verloting, 
25 Uitreiking S A Menist Wisselbeker, 26 Rondvraag, 27 
Sluiting Hierna kleine veihng (1) Volgens rooster treden af 
de bestuursleden Ir A van der Heyden, J Straatman, J de 
Korver en E Mager Zij hebben zich herkiesbaar gesteld 
(2) Aftredend H H P Codée (lid) en M Zuydeweg (plsatsver 
vangend hd), beide zijn herkiesbaar (3) Aftredend C H W 
Heusdens, die herkiesbaar is Alle leden ontvangen ter ver 
gadering een exemplaar van finantieel verslag en begroting 

Clubbyeenkomsten elke zaterdag 14 00-17 00 uur, Stich 
ting Gebouw „De Heuvel", St Laurensplaats 5, Rotterdam 
Centrum, elke donderdag 19 30-22 30 uur, „De Gunst", Briel 
selaan 192, Rotterdam Zuid Bezichtiging van de veiling-
kavels zaterdag 20 februari 15 00-16 00 uur. Gebouw ,,De 
Heuvel", voornoemd 

PHILATELISTEN VERENIGING „AMERSFOORT" 
Secr -rondzendleider J W Zwart, Amersfoortsestraat 78E, 
Soesterberg Tel (03463)1708 

Bijeenkomsten iedere 4e donderdag van de maand. Café 
„Kobus a d Poort", Amersfoort Zaal open 19 30 uur Aan 
vang 20 15 uur Ruilen, veiling, lezingen Belangstellenden 
zijn steeds welkom Eerstvolgende vergaderingen 25 fe
bruari (Jaarvergadering), 22 maart Boekjes voor rondzen 
ding aan voornoemd adres 
9 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING „DE PHILATE 
LIST" Secr L van Oosterwijk, W Brandligtstraat 51i, Am
sterdam 1016 Tel (020) 139093 

Bijeenkomsten dinsdag, 2 maart ruilavond, OPGELET 
donderdag, 18 maart ledenvergadering Beide avonden in 
Krasnapolsky, mgang Warmoesstraat, kleine zaal Aan
vang 20 00 uur 

Overleden E H A Warnders en N Wiering 
10 

POSTZEGELVERENIGING S P A , AMSTERDAM 
Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-Z 

Bijeenkomsten 23 februari Jaarvergadering, Societeits 
avonden 9 en 23 maart 
16 

GELDERSE FILATELISTEN VERENIGING „DE 
GLOBE" Secr H Vergoossen, Rembrandtstraat 61, Nij 
megen Telefoon (08800) 20396 Ledenadministratie Mej 
M J Renssen, Leeuweriklaan 10, Zutphen Telefoon (05750) 
4434 

Afdehngssecretariaten en data van de bijeenkomsten 
Apeldoorn D Huiskamp, Langeweg 54, Apeldoorn 2e 

maandag 
Arnhem A Mulder, Schavenmolenstraat 59, Arnhem 

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

men Laatste maandag 
Dieren F H de Haan, Spechtlaan 22, Dieren 2e dinsdag 
Doetinchem H Menting, Wilhelminastraat 106, Doetin 

chem 2e donderdag 
Ede A Erkelens, van Voorthuizenlaan 39, Ede Ie don 

derdag 
Eist Mevr B Pels, Stationsstraat 13b, Oosterhout (Geld ) 

2e maandag 
Epe Mevr M Th Paape, Officiersweg 24, Epe Laatste 

donderdag 
Lichtenvoorde Mevr W J Koehorst, Bronkhorststraat 

36, Lichtenvoorde Laatste dinsdag 
Lobith M J Smid, Bloemenstraat24, Lobith 
Nijmegen Mevr J A Dassel, Antiloopstraat 105, Nijme 

gen Ie vrijdag 
Oosterbeek L Mulder, Duivenlaan 3, Doorwerth (Geld ) 2e 

maandag 
Renkum-Heelsum S L Harkema, Hartenseweg 10, Ren 

kum 3e maandag 
Rheden De Steeg Mej A C L Wentmk, Laakweg IA, 

Rheden Laatste maandag 
Velp Rozendaal J W Kesler, Tramstraat 28, Velp 3e 

donderdag 
Wageningen L M Wassenaar, Vleermuislaan 15, Wage 

mngen 2e maandag 
Winterswijk J A C Visser, Hakkelerkampstraat 62, 

Winterswijk 2e dinsdag 
Wychen M G Huting, De Uilenboom 4, Wijchen 4e vnj 

dag 
Zevenaar D W A Schmitz, Guido Gezellestraat 19, Zeve 

naar 3e donderdag 
Zutphen Mej M J Renssen, Leeuweriklaan 10, Zutphen 
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Ie woensdag 
Buitenleden Hoofd rondzenddienst P Veenhuysen, Kuy 

perlaan 18, Doetinchem 
18 

PHILATELISTENVERENIGING „BAARN" Secr H L 
Hartmann, Prof Fockema Andreaelaan 69, Baarn 

Jaarvergadering 15 februari. Café Rest „Prins Hendrik", 
Hoek Prins Hendriklaan/Leestraat, Baarn Ledenverga 
deringen elke derde maandag van de maand in bovengenoem 
de zaal Aanvang 20 00 uur, zaal open 19 30 uur 
20 

DE „KENNEMER POSTZEGEL CLUB", BEVERWIJK 
Secr W W M Visser, Paulus Potterlaan 7, Nieuw Loos 
drecht Voorzitter C Luttik, Wijkerstraatweg 207a, Velsen 
Noord Postgiro 1558745 t n v de Penningmeester Kenn 
Postz Club, Beverwijk Contributie/■ 10,— per jaar 

Byeenkomsten in „De Opgang", Florastraat 2, Beverwijk 
op 8 en 22 febr a s De eerder aangekondigde Alg Jaarver 
gadering in februari wordt nu gehouden op 8 maart 1971 
20 maart a s viering 25 jarig Jubileum en 22 maart weer 
clubavond Junioren t/m 16 jaar aanvang 18 00 uur Se 
moren vanaf 17 jaar aanvang 19 30 uur (géén toegang voor 
19 15 uur) 
22 

NED PHIL VER „DE VERZAMELAAR", BUSSUM 
Secr J van Pol Brinklaan 82 Bussum Tel (02159)31162 

Ledenbijeenkomst elke 2e maandag van de maand, zaal van 
de Lutherse Kerk, Mecklenburglaan 52, Buesum, aanvang 
20 00 uur 

Nieuwtjes J Giel, Pr Margnetplantsoen 63 Bussum 
Tel (02159) 31400 Voorlopig liever geen nieuwe rondzend 
boekjes meer insturen Kopie voor meded blad aan K Die 
penveen, Singel 68, Bussum Tel (02159)31560 
25 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
„DORDRECHT", Secr F H Visser, Oranjepark 47, Dor 
drecht 

Bijeenkomsten ledere tweede woensdag van de maand, 
Gebouw C J M V , Burg de Raadtsingel, Dordrecht Aan 
vang 20 30 uur, zaal open vanaf 19 00 uur Gelegenheid tot 
ruil, kopen en verkopen 
27 

PHILATELISTENCLUB „EINDHOVEN" Secr L Burg 
hoorn, Helmerslaan 74, Eindhoven l e i (040)62516 

Bijeenkomsten elke eerste woensdag van de maand, Mu 
herzaal van het Philips Ontspanningscentrum, waarvan 
convocatie wordt toegezonden 
28 

PHILIPS' PHILATELISTEN VERENIGING, EINDHO 
VEN Secr esse Mevr Th J A Neggers, Europalaan 26, 
Nuenen 

Bijeenkomsten Elke eerste maandag van de maand, kan 
tine van de afd USFA, Schouwbroekseweg, Eindhoven 
Aanvang 20 00 uur 
30 

POSTZEGELVERENIGING „DE PHILATELIST", GE 
LEEN Secr J H Stevens Dahhast raat 5 Geleen Tel 
(04494) 6618 Ledenadm en penningm J P Kentgens, 
Lijsterstraat 23 Tel (04494)2735 

Ledenvergadering elke 2e zondag van de maand in d'Here 
miet Kluis 44, Geleen Aanvang 10 15 uur Met ingang van 
februari 1971 weer op eerste zondag van de maand Elke 3e 
zondag van de maand bijeenkomst voor de jeugd in houten 
kerkje. Heidestraat, alhier, 11 00 uur v m 
Overleden H J A Preutel en dr J Selman 

Bibliotheek door dhr de Klaver overgedragen aan mevr 
Selman 
33 

POSTZEGELCLUB „DE KRING", 'sGRAVENHAGE 
Secr A Rijntjes, Meppelweg 634, 's Gravenhage 

Bgeenkomsten maandagen 1 en 15 maart, aula v d 
.Petrus Donderschool", Ambachtsgaarde, 's Gravenhage 

35 
PHILATELISTENVERENIGING ,GRONINGEN" Secr 

R A Talens, Korreweg 86, Groningen Tel (050)31812 Le 
denadm G J Kolenbrander Westerse Drift 119 Haren 
(Gr) Tel (050)44514 

Bijeenkomsten elke 4e maandag van de maand, „Het 
Boschhuis", Hereweg t o het Sterrebos, ruime parkeerge 
legenheid Zaal open voor ruilen 19 uur , het meer officiële 
deel begint ca 20 uur 

Onze leden worden verzocht hun contributie over te schrij 
ven op postrekening nr 852363 t n v Penningmeester Phila 
telisten Vereniging Groningen Indien voor 1 maart wordt 
betaald kan worden volstaan met / 12,50, na deze datum 
dient /15 ,— te worden voldaan Na 1 april zal per kwitantie 
worden geincasseerd 

Zaterdag 24 april a s ruildag annex veiling, Huize Maas, 
Vismarkt ZZ 52, Groningen 
36 

HAARLEMSE FIL ATE LISTISCHE VERENIGING „OP 
HOOP VAN ZEGELS", HAARLEM Secr M W van der 
Koog, „De Heemhaven", flat 401, von Br Focklaan 4, Heem 
stede 

Algemene vergaderingen donderdag 18/2, woensdag 24/3 
donderdag 22/4, woensdag 19/5 en donderdag 24/6 Ruil 
avond vrijdag 7/5 

Contributie 1971 1972 Wilt u het verschuldigde bedrag 
ad /10,— zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór 1 maart 
a s voldoen via postrekening 245576 ten name van „Pen 
ningmeester O H v Z , Haarlem" Daardoor voorkomt u veel 
extra werk en kosten' 
38 

POSTZEGELVEREENIGING HELDER Secr A P 
Vlam, TuintjeBweg38 Huisduinen Tel (02230)14200 

Ledenvergaderingen m 1971, op de woensdagen 17 maart, 
21 april, 19 mei, 16 juni, 18 augustus, 15 september, 20 oktober, 
17 november en 15 december 
40 

's HERTOGENBOSSCHE FILATELISTEN VERENI 
GING Secr M L P G Teurlings, Ophoviuslaan 20, 's Her 

togenbosch Contributie / 15,— per jaar Entreegeld (een 
malig) /3 ,— 

In de vergadering van 16 december 1970 werden benoemd 
tot Erelid J L Frissen, J B C M van de Mortel, en P M 
Prinssen, terwijl Drs J F Cleij werd benoemd tot Lid van 
Verdienste 

16 Februari a s bestaat onze jeugdafdeling 35 jaar en or 
ganiseert de vereniging ter gelegenheid hiervan een feest 
vergadering op 14 februari en een grote clubtentoonstellmg 
op 14 maart, beide in het gebouw „De Patio", Pater van de 
Elsenstraat, 's Hertogenbosch 

Het Secretariaat van onze jeugdafdeling (115 leden) berust 
bij de heer E A P M Salfischberger, Koestraat 35, 'a Her 
togenbosch 
41 

POSTZEGELVERENIGING „HILVERSUM & OMSTRE 
KEN" Secr W V Mei, Neuweg 52, Hilversum Tel (02150) 
44548 

Ledenvergadering Donderdag 18 februari met dia lezing 
over „de aanmaak van Postzegels" Ruilbeurs elke zaterdag
middag van 14 00 17 00 uur Alle bijeenkomsten bij de Stich 
ting Openbare Bibliotheek, Hilversum, 's Gravelandseweg 
55 Zaterdag 27 maart a s in de Toto hal van het Gemeentelijk 
Sportpark nationale ruilbeurs, 10 00 17 00 uur Toegang 
ƒ0,50 Inlichtingen bij A H Bonefaas, Joh Geradtsweg 132 
Hilversum Tel (02150) 54808 
42 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZA 
MELAARS Secr H Gaykema, Nic Beetsstraat 14, Hazers 
woude/Rijndijk 2432 Tel (01714)3060 

Vergadering dinsdag 23 februari, Logegebouw, Steen 
schuur 6, Leiden Aanvang 20 00 uur precies Gewone agenda 
met veiling, verloting en na afloop ruilen Jeugdafdeling 
Vergadering iedere 2e donderdag van de maand. Huize „Over 
't HofT', Gerecht 10, Leiden Aanvang 19 00 uur precies 

Contributie Heeft u deze voor 1971 nog steeds niet betaald "̂  
Gireert u dan snel op giro 390926 t n v pennm L V v P V , 
Brahmslaan 177, Leiden 
44 

POSTZEGELCLUB GROOT VELDHOVEN Secr P 
Willems, MuUerlaan 75, Veldhoven 

Ruilavond iedere 2e maandag van de maand 
45 

VER VAN POSTZEGELVERZAMELAARS .NOORD 
WIJK" 31 mei 1971 jaarlijkse nationale postzegel en munten 
ruildag in de U L O t o gem sportpark, v Panhuysstraat, 
Noordwijk Inl J Vink, Wilhelminastraat 63 Tel (01719) 
2679 Handelaren/2,50 per m^ 
48 

PHILATELISTENCLUB „ROTTERDAM" Secr Mevr 
T B Steiner Spork, 's Gravendijkwal 79 Rotterdam 3003 

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

POSTZEGELVEREENIGING SANTPOORT Secr G. J 
H Bos Charl de Bourbonlaan 22, Santpoort Tel (023) 
378799 Penningm Mevr P A Schut v d Berg, Kerkweg 
135, Santpoort Tel (023) 378927 Contributie flO,~ per 
jaar Gironr 19103 

Vergaderingen iedere l e en 3e donderdagavond van de 
maand in Gebouw „CUSA", Hoofdstraat 117, Santpoort 
Dorn 

Attentie Nieuwe Directeur van het Rondzendverkeer 
H J Dal, Zylweg 116, Haarlem Postbus 870 Giro Rondzend 
verkeer P V S 276084 Tel (023)325400 
52 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
„TILBURG" TE TILBURG Secr W van Erve. Insulinde 
plein 5, Tilburg Tel (04250) 26464 

Ledenvergadering 3 maart, Cafe Restaurant „CASINO", 
St Jozefstraat 38, Tilburg 
54 

POSTZEGELCLUB WASSENAAR Secr W van der 
Worp, Starrenburglaan 70 Wassenaar 

Vergadering iedere tweede donderdag van de maand 
Jeroenhuis, Kerkstraat 75 
55 

POSTZEGELVERENIGING „IJMUIDEN" Secr J P 
Coenstraat 139, IJmuiden Bijeenkomsten volgens convo 
catie Patronaatsgebouw, Zeeweg, IJmuiden O De leden 
wordt verzocht hun contributie a /"lO,— voor 1971 over te 
maken op gironr 116147 van de Nutsspaarbank, IJmmden, 
t g v P V I J nr 841008914 
58 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
SASSENHEIM Secr Th A C M van der Wiel, Jac van 
Beierenlaan 9 Sassenheim Tel (02522)11346 

Vergadering veiling ruilavond iedere le dinsdag van de 
maand, aanvang 20 00 uur. Jeugdhuis aan de Jul ianalaan, 
Jeugdclub 18 45 20 00 uur Ruilbeurs voor de bollenstreek 
iaterdag 6 maart a s van 10 tot 17 uur. Trefpunt Heerenweg 
80, Warmond 
64 

POSTZEGELVERENIGING DRACHTEN Secr Mevr 
E Terpstra Meijers, Tj Wagenaarstraat 30 Drachten Tel 
(05120) 3981 Penn H Lussmg, Burefen 39, Drachten Giro 
992303 

Contributie betaling Wij verzoeken de leden hun contri 
butie voor 1971, a /12,50, ten spoedigste over te maken op 
gironr 992303 t n v penn postzegelver Drachten Na 1 mei 
zal een kwitantie worden aangeboden verhoogd met admini 
stratiekosten 

Bijeenkomsten Kantine van het Drachtster Lyceum, To 
rensiraat 28, Drachten Data 2 maart , veel ruilmateriaal 
en rondzendboekjes aanwezig, 6 april, veiling Materiaal 
hiervoor kan nog tot 15 febr ingezonden worden aan 
E Haak, Commissieweg 2, Beetsterzwaag 
67 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
„ZWIJNDRECHT EN OMSTREKEN" Secr J C Kooij 
mans, Rotterdamseweg 62 Zwijndrecht Tel (01850) 27395 

Bijeenkomsten in Gebouw ,,de Horst", Emmastraat 1, 
Zwijndrecht, aanvanp 20 30 uur 

Ledenvergaderingen dinsdagen 23/2, 23/3, 27/4, 25/5 22/6. 
27/7, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11 en 14/12, contactavonden dins 
dagen 9/3, 11/5, 8/6, 14/9 en 9/11 
69 

FILATELISTENVER VEENDAM EN OMSTREKEN 
Secr iJ D Neuteboom, E E Stolperlaan 24, Veendam 

Bijeenkomst donderdag 11 maart, hotel Java, Prins Hen 
dnkplein 7 Zaal open 7 uur n m Grote verloting en quiz 
71 

POSTZEGELVER „DRIELANDENPUNT", VAALS 
Secr W Bulles, St Paulusstraat 1, Vaals 

Bijeenkomst met ruilavond 12 maart a s , lokaal Scneffers, 
Maastrichterlaan 102 Vaals Begint 20 00 uur 
73 

POSTZEGELVERENIGING 's GRAVENHAGE EN OM 
STREKEN Secr Jhr J J L Hesselt van Dmter, Jan van 
Nassaustraat 70, 's Gravenhage Tel 249309 Rondzend 
verkeer mevr J Klein Schuil het Zicht 162 Tel 668036 

Bijeenkomsten iedere derde dinsdag van de maand H a m 
son's Hotel, Spuistraat 16 
74 

PERSONEELSVERENIGING THOMASSEN & DRIJ 
VERVERBLIFA, DEVENTER, AFD FILATELIE Hoofd 
rondzenddienst E den Adel, Witte de Withstraat 36, Twello 
Tel (05712)2182 

Regionale ruilavond le donderdag van de maand 19 00 
22 00 uur, topgang vrij. Kantine van het Bedrijf Parallelweg 
77 

PHIL VER HOOGEZAND SAPPEMEER Secr G J M 
Vlek, Joh de Wittlaan 34, Hoogezand Tel (05980)3717 

Ledenavonden eerste maandag van de maand. Hotel 
Struve, Sappemeer vanafS u u r ' s avonds Zaterdag 20 maart 
grote ruildag in , De Kern", Hoogezand, van 10 tot 18 uur 
Maandag 5 april brengt de Phil Ver Veendam een tegen 
bezoek aan onze vereniging Wij rekenen op een grote op 
komst voor een succesvolle ruilavond 
79 

POSTZEGELVERENIGING APPINGEDAM Secr A 
Voetman Placiusstraat 3, Appingedam Tel (05960)3019 

Vergadering!ruilavond vrijdag 5 maart 1971, Het Wapen 
van Leiden, aanvang 19 30 uur Het programma van deze 
avond wordt u in het jaarprogramma, dat binnenkort wordt 
uitgereikt, bekend gemaakt 
85 

,POSTZEGELVERENIGING HEEMSKERK" Secr H 
F A Maas, Don Boscostraat 6 Heemskerk Tel (02510) 
32850 

U kunt als steeds, ook dit jaar uw nieuwe rondzendboekjes 
weer aanbieden aan de Dir Rondzendverkeer A C M v d 
Nes, Jan v Kuikweg 191, Heemskerk 

Zorg dat uw penningmeester een goed jaa r heeft en voldoe 
direct uw contributie k f 12,50 op postgiro 221277 t n v Nuts 
spaarbank Heemskerk, t g v R Jager penningmeester 
PVH Wilt u ook uw nieuwtjes regelmatig komen afhalen 

Bijeenkomsten 22 februari Jaarvergadering 8 maart klei 
ne veiling, 22 maart grote veiling, 5 april kleine veiling en 
kienen 
94 

POSTZEGELVERENIGING „TELSTAR", PUTTEN 
^GLD) Secr H D Buitenwerf, DeRuyters t raa t45 , Nijkerk 
(Gld) 

Vergadering!ruilavond elke 3e donderdag van de maand 
waarvoor convocatie met kavellijst wordt toegezonden, 
repetitielokaal Putten's Mannenkoor, achter Hotel 't Put 
tertje. Putten (Gld ) Aanvang 20 uur Zaal open 19 00 uur 
95 

POSTZEGELVERENIGING „CASTRICUM" Secr Lm 
denlaan 78 Castricum Tel (02518)53578 

Ledenvergaderingen, ruilavonden, jeugdavonden, veilin 
gen, e d na convocatie 
98 

„UNIVERSITEITS FILATELISTEN VERENIGING", 
NIJMEGEN Secr Mej M Jansen, Okapistraat 51, Nij 
megen Tel (08800)50339 

Contactavond iedere eerste donderdag van de maand, dus 
donderdag 4 maart, 20 00 uur. Nieuw Preklinisch Instituut, 
Geert Grooteplein, Noord 
101 

AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING Secr 
M W Bomers de Bruin, Scheepmakersstraat 8, Hendrik Ido 
Ambacht Tel (01858)4349 
Bijeenkomsten Ledenvergadering dinsdag 16 februari, 
20 00 uur, „De Schoof' 

102 
AMERSFOORTSE POSTZEGELCLUB „DE KEI' Secr 

A de Wilde, Dr Alb Schweitzerlaan 30, Barneveld Tel 
(03420) 4209 

Bijeenkomsten Iedere eerste dinsdag van de maand, ver 
gaderzaal van de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort 
103 

POSTZEGELVERENIGING „EEMLAND" Secr mevr 
E A Spoelstra Schroder, Stadhouderslaan 35, Soest Tel 
(02155)2039 Rondzendverkeer K Meinecke, Soesterbergse 
straat 135 Soest Tel (02155)8166 

Bijeenkomsten iedere eerste vrijdag van de maand, „De 
Rank", Soesterbergsestraat 18, Soest Zaterdagmiddag 24 
april a s ruilmiddag van 12 00 18 00 uur, eveneens in „De 
R a n k ' 
108 

VERENIGING VAN ZAANSE POSTZEGELVERZAME 
LAARS „DE POSTHOORN" Secr C A Siebeling, P Laten 
stemstraat 1, Zaandam Tel (02980) 65822 

Bijeenkomsten elke 3e dinsdag van de maand, ,,Eigen 
Gebouw", Wandelweg 55, Wormerveer Zaal open 19 00 uur 
16 febr Algemene Vergadering, 15 maart Interne Tentoon 
stelling De „Jonge Posthoorn", Leider J Kluft, Kameel 
straat 23, Wormer, bijeenkomsten laatste zaterdag van de 
maand, „Ons Huis", Krommenie 
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ONZE 
47e VEILING 

VINDT PLAATS 
OP 

5 en 6 MAART 
A.S. 

Kijkdagen: 

Kijkavonden: 

Geveild wordt onder meer: 

ledere dag in ons kantoor (ook zaterdag) vanaf 20 februari 

Dinsdag 2 en donderdag 4 maart 

• Nederland en O.R. 
• Westeuropese landen met topseries 
• Veel Overzee, waarbij uitgebreide Engelse Koloniën 
• Enorm aantal collecties, restanten, stockboeken enz. 

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

Vraagt tevens onze zeer gunstige Inzendvoorwaardenl 

Tot 17 maart kan nog goed materiaal worden aangenomen 
voor onze volgende veiling, welke gehouden wordt op 
16 en 17 april 1971 

Bij toezending per post uitsluitend aangetekend 

ledere filatelist is op onze veilingen steeds van harte welkom 

i r . H. DE MUNNIK 
Korte Houtstraat 20b - Den Haag - Telefoon (070) 18 0500 



NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 
Telefoon (05470) 21 35 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wij, naast de 
verschillende postadministraties en agentschappen, New Stamps in Londen. 
Voor inlichtingen en/of illustraties — speciaal van verschillende Midden en 
Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen 
dragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij on« van harte 
aanbevolen. 

EUROPA 
VERE^aGDE NATIES 

Verbetering op melding in j anuar i , bladzijde 4 3 : 
6 c. en F.s. 0.30 (in plaats van 13 c ) . 

A N D O R R A 

222 '71. Wereldkampioenschappen schaatsen Lyon. 
0.80 F. Gestileerde schaatsers. 

BELGIË 
152'71. Achthonderd jaar kathedraal van Doornik. 

7 f. blauw. Exterieur kerk. 
152'71. Touring Club van België 75 jaar . 

3,50 f. goud, rood. bruin, blauw. Embleem van de club. 

BULGARIJE 
17 l l  '70 . Landing Loena 16 op maan . 

Blokje van 1,— I. Loena 16 op m a a n . 
I 7  l l  ' 7 0 . Oude munten . 

1 St. Iwan Assen I L 
2 St. Theodor Svetoslav. 
3 St. Mikhai l Chichman. 

13 St. Iwan Alexander en Mikha i l Assen 
20 St. Iwan Stratsimir. 
28 St. Iwan Chichman. 

1711'70. Zevende wereldcongres sociologie. 
13 St. Embleem van congres. 

2811'70. Honderdste geboortedag van Friedrich 
Engels. 
13 St. Portret Engels. 

2 8  l l  ' 7 0 . Tweehonderdste geboortedag Ludwig van 
Beethoven. 
28 st. Portret Beethoven. 

CYPRUS 

222 '71. Nieuwe gebruiksserie. 
3 m. Antieke katoenen handdoek in rood en blauw. 
5 m. Basrelief van Sint George. 

10 m. Feestelijke vrouwedracht. 
15 m. Antieke tweekleurige drinkbeker. 
20 m. Groepje boetelingen omstreeks 1465. 
25 m. Schepping, mozaïek begin zesde eeuw. 
30 m. Aardewerkgroep, Athene stijgt in wagentje, getrok

ken door vier paa rden ; vijfde eeuw voor Christus. 
40 m. Schaapherder bespeelt soort doedelzak, veertiende

eeuws fresco uit kerk bij Kakopetr ia . 
50 m. Hellenistisch vrouwehoofd ui t hei l igdom van Arsos, 

derde eeuw voor Christus. 
75 m. Detail mozaïek uit Lythrangomi , zesde eeuw. 
90 m. Mycenische zilveren schaal , veertiende eeuw voor 

Christus. 
250 m. Deel mozaiekvloer met moeflon, derde eeuw. 
500 m. Fragment van tweekleurige amfora, einde zevende 

of begin zesde eeuw voor Christus. 
£ 1. Bronzen standbeeld van gehoornde god van En

komi, waarschijnlijk Apollo Keraiatcs, twaalfde 
eeuw voor Christus. 

252 '71. 
D E N E M A R K E N 

Honderd jaar Deense vrouwenorganisatie. 

80 o. groen. Portret Math i lde Fibiger, eerste Deense 
feministe. 

DUITSLAND ( B E R U J N ) 
52 '71. Toeslagzegels voor de jeugd, kindertekenin

gen. 
10 + 5 pf. geel, rood, blauw, grijs, l ich tbruin en zwart. 

Vlieg. 
20 + 10 pf. groen, geel, oranje, blauw, violet en zwart. 

Vis. 
3 0 + 15 pf. rood, geel, blauw, vleeskleur, zwart. Stekel

varken. 
50 + 25 pf. blauw, geel, rood, groen, geel, zwart. H a a n . 

DUITSLAND (OOST-) 
92 '71. Beroemde mannen . 

5 pf. L. R. Becher, dichter, geboren 1891. 
10 pf. Heinr ich M a n n , auteur, geboren 1871. 
15 pf. John Haertfield, geboren 1891. 
20 pf. Wily Bresel, geboren 1901. 
25 pf. Franz Mehring, geboren 1846. 
50 pf. Johannes Kepler, astronoom, geboren 1571. 

l l 2 '71 Tien jaar Russische ruimteexploratie. 
Acht zegels, waarde 20 pf. 
1. VenusV maakt zacht landing op de planeet 165'69, 
2. Model van rumtestation 3. Luna 6 brengt maanma te 
riaal terug naar aarde op 249'70 en Luna 10,4. Koppel
ling Sojoez 4 en 5, estafettevaart Sojoez 6, 7 en 8, achtt ien
daagse vlucht van Soloez 9, 5. Proton 1, satellie* voor 
stralingsmeting en Wostokraket 6. Communicatiesatelliet 
Molnija I 7. J. A Gagarin maakt eerste vlucht met 
Wostok 1 op 124'61 en 8. Ruimtewandel ing van At. 
Leonow uit Woschod 1 op 183'65. 

52'71. 
ningen. 

DUITSLAND (WEST-) 
Toesiagzegels voor de jeugd, kinderteke

1 0 + 5 pf. geel, rood, blauw, violet, bruin en zwart. De 
negerkoning. 

20 + 10 pf. groen, geel, rood, blauw en zwart. Vlo. 
30 + 15 pf. roodblauw, l i ch tbru in , donkergrijs en zwart. 

De gelaarsde kat. 
50 + 25 pf. blauw, geel, rood, groen, grijs en zwart. 

Slang. 
182'71. Honderdvijfentwintig jaar onderzoek che

mische vezels. 
20 pf. groen, rood en zwart. Molecuulketcn van chemi

sche vezel. 
182'71. Nieuwe verkeersborden. 

10 pf. blauw, rood en zwart . Bord voor verkeersbrigadicrs. 
20 pf. groen, rood en zwart. Bord dat voorrangskruising 

aangeeft. 
30 pf. rood, grijs en zwart . Verplicht stopbord bij kruising 

met voorrangsweg. 

50 pf. blauw, rood en zwart. Waarschuwing voor zebra
pad. 

183'71. Rijksdag van Worms 1521, 450 j a a r geleden 
30 pf. rood en zwart, Luther voor keizer Karel V. 

FINLAND 
Afbeelding zegel gemeld in j anua r i , bladzijde 43. 

iii^paipiiiP^np'ini''VV^ 

SUQMInNLAND 
i \ 

; ^ ^ - ■ . . < > C H Ü 
I TCOLLtBUUTEMMCvAR INDUaTRI < 
I  ' I 
M H i i r i i i f t i f t  * * ' " * * * * * * * " * * ^ 

FRANKRIJK 

1 BEPUHLiOUt FH4NCA1SE 

0 50*010 t ; 
&£..■( ^>:.«lt,; 4'iif\i; « H A ^ / 1 

82 '71. Nieuwe gebruikszegel. 
0,45 F. , .Mar i anne" van Bequet, gelijk aan in januar i 

afgebeelde zegel. 
222 '71. Wereldkampioenschappen schaatsen in Lyon

0,80 F. violet, turkoois en donkerblauw. Schaatsend paar . 
83 '71. Internat ionale salon voor exploitat ie van 

oceanen in Bordeaux. 
0,80 F. Opening in duiktoestel, waardoor ander toestel 

gezien wordt en duiker. 
B3'71. Nieuwe zegels in serie beroemde persoonlijk

heden. 
0,50 + 0,10 F. Portret generaal Dicgo Brosset (1898

1944) en stadsgezicht van Lyon. 
0,50 + 0 , 1 0 F. Portret van componist Daniel Francois 

Esprit Auber (17821871) en gedeelte van 
compositie. 

l52 '7 l . Nieuwe dienstzcgels U N E S C O en Raad van 
Europa, 
0,50 F. Raad van Europa, vlag, gelijk aan Yvert dienst 17. 
0,50 F. U N E S C O , rechten van de mens, gelijk a a n 

Yvert 38. 

GIBRALTAR 

Afbeelding zegels gemeld in j anuar i ,b ladzi jde 35 ;u i t 
giftcdatum 152'71 (in plaats van 162'71). 

GRIEKENLAND 
82 '71. Eerste deel reeks Griekse opstand 150 jaar 

geleden. 
0,50 d. Gedenkpenning met afbeelding van geestelijke 

die trouw zweert aan de vlag. 
2 d. Patriarch Grigorios IV, standbeeld van Laz. Fytalis 

in Athene. 
3 d. Aartsbisschop Isaias van Salon sneuvelt in de slag 

van Alamana, steendruk uit Atheens historisch 
museum. 

10 d. Bisschop Palaón Patron Germanós zegent het vaan
del van de revolutie in het klooster Aghia Lävra, 
naar schilderij van T h . Wryssäkis uit de Atheense 
nationale pinakotheek. 

GUERNSEY 
152'71. Nieuwe gebruikszegels. decimale waarden. 

[I«i*l=»»if.fiai>g%'J 
■ ' ■  ■ ! ^ 

■lf4 
\k^9^%émé,h*stékn 

De waarden van de in het j anua r inummer gemelde 
zegels zijn als volgt: 

y2 d. wordt y2 p . 
1 d. wordt I p. 
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2 7 9 e POi§;TZEGELVEILING 
Deze wordt gehouden op 29, 30, 31 maart 1971 
te 's-Gravenhage in „Den Hout", Bezuidenhout 11-13. 

Deze veiling bevat vele verzamelingen der gehele wereld alsmede 
EUROPA en NEDERLAND en O. R. 
met vele rariteiten! 

Vraag per omgaande de veilingcatalogus. 

Voor volgende veilingen kan elke dag worden Ingezonden. 

J. K. RIETDIJK IV. V. - DEN HAAG 
Telefoon (070) 11.70.20 - Plaats 31A 

EEN BIJZONDERE VERRASSING 
geven wij deze maand geheet gratis aan ieder* die voor tenminste f25,— bestelt u 
ontvangt dan geheel gratis 50 waardevolle grootformaatzegels, wie voor f 50,— be
stelt, ontvangt dit twee keer, wie voor f 75,— bestelt, drie keer, enz. 

Zichtxcndingen 
Enkele grote verzamelingen hebben wij in boekjes laten 
plakken U kunt deze 7 dagen op zicht vragen en er zegels 
uitzoeken i 16 cent (volle boekjes), i 12 cent (driekwart 
volle boekjes) of 6 cent (halfvolle boekjes) Bij afname van 
125 zegels uit een boekje 10% korting De enige voor
waarde, die wi| moeten stellen is, dat de uitname per 
zending tenminste f 15,— bedraagt Per keer kunt u 
maximaal 2 boekjes op zicht vragen Geef de landen op, 
die u interesseren 
Ook kunnen wij u sturen de onderstaande dozen, waar u 
losse zegels uit kunt zoeken (minimumuitname f 15,—) 
A Sportzegels, 15 cent per stuk 
B Dierenzegels, 15 cent per stuk 
C Ruimtevaartzegels, 20 cent per stuk 
D Bloemenzegels, 20 cent per stuk 
E Gehele wereld, 10 cent per stuk 

I I Schilderijen, 20 cent per stuk 

Droomparti i Suriname 
' ledere partij bevat ruim 125 zegels (tenminste 50 versch ) 

en heeft een cat waarde van ruim f150,— Prijs slechts 
f59,~ 

Nieuwe partijen Nederland zonder Overzee 
ledere partij bevat ruim 800 verschillende zegels, waarbij 
het mooiste goed Prijs per partij slechts f199,— 

Droomparti j Nederland en Overzee. 
Ruim 1000 verschillende zegels van Nederland, Indie, 
Curacao, Suriname, Indonesië, etc , plus een zeer interes-

I santé hoeveelheid ruilmateriaal VVat is deze collectie 
mooi ' Catalog us waard e zeer hoog (minstens f 350,—) 
Prijs slechts f110,— 
Idem, kleine droompartij, ruim 600 zegels plus teuk ruil
materiaal Cat waarde meer dan f150,— Prijs slechts f 39, 

I Col lect ie Indonesië 
I Indonesië met zijn talrijke mooie zegels bijna compleet, de 

zeldzame Inan Barat-serie van 26 stuks kri jgt u erbij 
; cadeau en de prachtige complete Inan Barat-sene 1970 
j van 10 stuks eveneens Slechts f29,75 

Opruiming restanten 
Dit IS dè gelegenheid voor handelaar en verzamelaar om 
een partij zegels te verwerven tegen een fractie van de 
waarde Het betreft hier een grote partij restanten, die 
zich gedurende jaren bij ons opgestapeld hebben, terwijl 
ons de ti jd ontbreekt, deze te sorteren Alles door elkaar 
afgeweekte en onafgeweekte zegels, brokken, vellen en 
bundels Zeldzame vondsten gegarandeerd' VOLKOMEN 
ONUtTGEZOCHT' Kleine partij f 50,—, Superpartij 
f100,—, Goliathpartij f200,— Voor alle partijen garan
deren WIJ een cataloguswaarde, die tenminste 10 keer zo 
hoog l igt ' (Het kan ook 50x zijn') 

Kilo waar 
Ter liquidatie hebben wij onze gehele engrosvoorraad 
Indonesië opgesplitst in een aantal kilopakketten, die bijna 
uitsluitend postfrisse vellen bevatten De inhoud van deze 
pakketten is zéér gevarieerd In elk pakket treft u meer 
dan 200 soorten aan, van de meeste met meer dan 50 i 100 
stuks Met complete series' De catatoguswaarde van een 
ktlopakket is gegarandeerd meer dan f 3000,— Deze 
kilo's MOETEN thans weg voor minder dan de helft van 
de inkoopsprijs, en kosten slechts f199,— Een halve kilo, 
cataloguswaarde ruim f1500,—, kost f 110,— 
Dit IS de gelegenheid tot het verwerven van een enorme 
voorraad Indonesië' Op een kilopakket valt gemakkelijk 
DUIZEND gulden te verdienen' 
Bankpost Engeland, uitsluitend grootformaatzegels, elk 
pakket een goudmijn' 100 gram slechts f 14,90, halve kilo 
f 6 9 . -
Kilowaar Engeland, met zeer veel grootformaat Engels 
pondspak (453 gram) voor f 14,90, hele kilo f 29,— 

Collecties en restanten 
100 Beieren, nog nooit zo goedkoop f 14,50 
100 Albanië, een heel mooie collectie f 32,50 
200 Finland, slechts f 22,— 
100 Monaco, bijna allemaal platen, slechts f 12,50 
200 Noorwegen, slechts f 9,95 
300 Frankrijk, heel mooi f 12,90 
100 Phihppijnen f 8,50 

1000 Tsjechoslowaijke, bijna compleet, slechts f 59,50 1 
100 Israel f 8,75 [ 
500 Frankrijk f 25,-

2000 Engelse Kolomen, uit faillissement, is 5 maal 
zoveel waard, slechts f129,-

1000 Engelse Kolomen f 35.-
200 Iran f 17,— 1 
100 Saargebied, zeer moot f 17,90 
500 België, een lust voor het oog f 22,50 | 
500 Spanje, zeer veel grootformaat, slechts f 49,-
100 Vaticaan, een prachtcollectie zegels uit dit 

trotse bolwerk' Slechts 
150 Croatie, met vele zeldzame exemplaren 
50 Litauen, zeer mooi 

1000 Duitsland 
Italië, een uitgebreide collectie met veel mooi 
goed Zou los uitgepnjsd zeker het dubbele op
brengen Slechts f99,— (circa 1000 stuks) 
Zweden, een vrijwel complete collectie waarin 
ook het klassieke materiaal goed vertegenwoor
digd IS Slechts 
Portugal, een aardig gevordere collectie, slechts 
Noorwegen, een van de pronkstukken van onze 
afdeling Scandinavië, waaraan niet veel meer 
ontbreekt Slechts f 75,— j 
Frankrijk, een zéér uitgebreide collectie' Zou 
los uitgepnjsd zekerf 800 opbrengen Slechts f 225,-
Zwitserland, zowel modern en klassiek goed 
vertegenwoordigd, slechts f 125,-
Verzameling schilderijen, zeer uitgebreid, bijna 
alles grootformaat (circa 300 zegels) Slechts f 49,-
Verzameling Rode Kruis, 100 versch slechts f 6,90 1 
Verzameling Bloemen, (circa 300 stuks) slechts f 25,— | 
Verzameling Dieren, zeer mooi, (circa SOOstuks), 
Slechts f 29,-
Verzamelmg Sport, circa 500 stuks, slechts f 29,— j 
Verzameling Ruimtevaart, (circa f 29,—) f 29,-

Toezending na vooruitbetaling of onder rembours Porto 
f 1,65 extra, rembours f2,65 Wij frankeren filatelistisch 
Bestellingen s V p schriftelijk of telefonisch (ook's-avonds) j 

f 49,50 
f 2 6 , -
f 9,-

f 29.50 I 

f 140,— 
f 59,-

lOPTiMUS - Kamphuizenlaan 5 - ARNHEM - Tel. 0 8 5 - 6 1 1 7 6 7 - Giro 15655271 



1 Ys d. wordt 1 Yi p. 
4. d. wordt 2 p. 
5 d. wordt 2 Yz p. 
3 d. wordt 3 p. 

1 8. 9 d. wordt 3^2 p. 
2 d. wordt 4 p. 

1 s. 6 d. wordt 5 p. 
6 d, wordt 6 p. 

1 s. O d. wordt 7% p. 
9 d. wordt 9 p. 

HONGARIJE 

15-l-'7l, Succesvolle vlucht van Russisch ruimteschip 
Loena 16 naar de maan. 

Blokje met vier zegels van 2,50 F. getand en ongetand; 
blokje mag alleen in z'n geheel voor frankering gebruikt 
worden; niet zegels apart. 
2,50 F. Nadering ruimteschip maan, 
2,50 F. Bestuurbaar landingstoestel op maan. 
2,50 F. Terugkeer aan parachute naar aarde. 
2,50 F. Landing op aarde. 

ITALIË 

ITHLIH POST» Ï1«MH 1 5 0 

Afbeelding zegel gemeld in januari, bladzijde 35. 

JERSEY 
Afbeelding zegel gemeld in januari, bladzijde 35. 

JERSEYi 

12-3-'71. Stichting natuurbehoud van Jersey. 
2 p. Crossoptilon crossoptilon crossoptilon (Tibetaanse 

fazant). 
2 Y2 P- Rhynchopsitta pachyrhyncha pachyrhyncha 

Mexicaanse papegaai). 
7 p. Colobus polykomos polykomos (aap uit Sierra 

Leone). 
9 p. Lemur catta (aap uit Madagascar). 

JOEGOSLAVIË 
Afbeelding zegel gemeld in januari, bladzijde 35. 

18-3-*71. Parijse commune, honderd jaar geleden. 
0,50 en 0,75 d. 

LIECHTENSTEIN 
ll-3-'71. Opening landsmuseum van Liechtenstein. 

25 r. blauwgrijs, violet-zwart en blauw. Ever uit bronzen 
tijdperk. 

30 r. grijsgrocn, groen en bruin. Romeins versiersel, pauw, 
tweede eeuw. 

75 r. geel, oker, bruin en groen. Gegraveerde metalen 
schotel, eerste helft dertiende eeuw. 

11-3-*71. Bloemen uit Liechtenstein. 

10 r. geelgroen, blauw, oiytbruin, rood en groen. Alpen
viooltje (Cyclamen purpurascens.). 

20 r. geel, blauw, groengeel en bruin. Maanvaren (Bo-
trychium lunaria). 

50 r. roze, olijfgroen, groen, olijfbruin. Grote anjer 
(Dianthus superbus). 

1,50 fr. geel, groen, olijfbruin, blauwgroen en blauw. 
Alpenakelei (Aquilegia alpina). 

NOORWEGEN 

23-2-*71. Honderd jaar jaarlijkse bijeenkomst van 
parlement. 
70 o. rood en bruin en 100 o. blauw en groen. Parlements
gebouw in Oslo. 

OOSTENRIJK 

REPUBUK ÖSTERREICH Q 2 

i . 
!8-2-*71. Veilig verkeer. 

2,— s. Kinderkopje en lichten van naderende auto. 
22-3'7I. Kunstschatten van zilver. 

1,50 s. Dekschaal, Forence 1580. 
2,— s. Ruiterstandbeeld keizer Josef I, van M. Steinle, 

1729. 
3,50 s. Werk Gellin. Benvenuto Saliera 1540/43. 

POLEN 

januari ge-30-l-'71. Nieuwe uitgiftedatum van 
melde serie Poolse schepwn. 

Januari '71. Zesde Pools congres van technici. 
60 gr. Tandwiel en stuk van geperforeerde band met de 

beginletters van de vereniging N.O.T. 

ROEMENIË 

Afbeelding zegel gemeld in januari, bladzijde 43. Ver 
beteringen: Luchtpostzegel herdenkt eerste Roemeense 
vlucht vijftig jaar geleden (in plaats van 25). Blok met 
werk van de Spaanse (in plaats van Roemeense) schilder 
Juan Miro is uitgegeven voor de slachtoffers van de over
stromingen. 

SOVJET-UNIE 
IO-12-'70. Tiende verjaardag onafhankelijkheidsver

klaring V.N. voor alle landen en volken. 

4k. 
10 k. 
12 k. 
16 k. 
20 k. 

30 k. 

10 k. Negerin met verbroken ketenen houdt juichend kind 
omhoog. 

16-12-'70. Geboortedag Ludwig van Beethoven twee
honderd jaar geleden. 
10 k. Portret Van Beethoven. 

18-12-'70. Succesrijke reis van Luna 16 naar maan. 
Blok van drie zegels van 20 k., verschillende facetten van 
werk van ruimtevaartuig met tekst over maanvoertuig. 

18-12-,70. Winterspaitakiade van vakbondsleden. 
4 k. Schaatster. 

10 k. Skier. 
25-l2-'70. Meesterwerken van buitenlandse kunste

naars in Russische musea. 
3 k. „Madonna Conestabile", Rafael. 

„De apostelen Petrus en Paulus", El Greco. 
„Perseus en Andromeda", Rubens. 
„Terugkeer van de verloren zoon", Rembrandt. 
„Familieportret", Van Dijk. 
Studie voor portret van toneelspeelster Samari, 
Renoir. 
„Vrouw met vrucht", Gauguin. 

Ook blokje van 50 k. „Madonna Litta", Leonardo da 
Vinci. 

28-I2-'70. Succesvolle vlucht Luna 16. 
Driezegels van lOk. met verschillende fasen van de vlucht. 

31-12-'70. Geboortedag van Harry Pollitt, tachtig 
jaar geleden. 
10 k. Portret Britse communistenleider, tegen achtergrond 

van havenbedrijf. 
31-12-'70. Vijfenzeventig jaar internationale arbei

dersbeweging. 
12 k. Embleem met jaartal en I.C.A. 

l-l- '71. Vierentwintigste partijdag. 
4 k. Portret Lenin. 

12-1-'71. Vijftig jaar socialistische Sovjetrepubliek 
Georgië. 
4 k. Wapen en vlag repubiek. 

20-l-'71. Dagestanische Sovjetrepubliek vijftig jaar. 
4 k. Landswapen en regeringsgebouwen. 

28-l-'71. Stad Pheodosia (Krim) 2500 jaar oud. 
10 k. Symbolische voorstelling van oude en nieuwe stad. 

SPANJE 
71. Eerste serie heiligjaar van St. Jacobus. 
Kaart met de sporen van de heilige in Europa. 
St. Brigida Vadstena (Zweden). 
Toren van St. Jacques (Parijs). 
Santiago en el Altar de Pistoia (Italië). 
Kathedraal van St. David (Groot-Brittannie). 
Tombe van Karel de Grote in de kathedraal van 
Aken. 

-'71. Vervolg serie klederdrachten. 
Valencia. 

-'71. Vervolg serie klederdrachten. 
Valladolid. 

71. Vervolg serie klederdrachten. 
Vizcaya. 

4-1-
50 c. 

1.—p, 
1,50 p, 
2 — p . 
3 — p . 
4,—p. 

20-1 
6,—p. 

10-2 
8,—p. 

9-3-' 
8 , - p . 

TSJECHOSLOWAKIJE 

17-12-'70. Volkse ikonen uit Slowakije, vooraf gemeld 
in het novembernummer. 

60 h. geeL rood, groen, zwart en bruin. Verdrijving 
Adam en Eva uit paradijs, detail De heilige aarts
engel Michael, zestiende eeuw. 

I,— kr. Mandylion, zestiende eeuw; rood, zwart, geel, 
blauwgrijs en bruin. 

2,— kr. geel, bruin, rood, blauw en zwart. Strijd van de 
heilige George met de draak, achttiende eeuw. 

2,80 kr. Heilige aartsengel Michael, achttiende eeuw. 
IB-12-'70. Dag van de postzegel. 

1 — kr, groen, rood en zwart. Postzegel met duif uit 1920. 
28-l-'71. Tsjechische en Slowaakse grafische kunst, 
40 h. donkerbruin. Liederen uit Bulwark. Karel Stika. 

geboren 1898. 
50 h. zwart, geel, rood en grijsgroen. Fruitkweker 1941, 

Cyril Bouda. geboren 1901. 
60 h. zwart-groen. Maan zoekt lelietjes van dalen 1913, 

Jan Zrzavy, geboren 1890. 
1,— kr. zwart. Aan de rand van de stad, 1931, Koloman 

Sokol, geboren 1902. 
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LONDON STAMP EXCHANGE Ltd. 
5 Buckingham Street - London, W.C. 2 

GROOT-BRITT ANNIE 

S T A K I N G BRITSE P O S T E R I J E N 

Tijdens de staking van het Britse P.T.T. personeel werd de post
verzending in Engeland verzorgd door particulieren. Aan enkele 
particuliere instellingen werd officieel toestemming verleend 
om zegels met waarde-aanduiding te verkopen en te gebruiken, 
uitsluitend op postzendingen naar het buitenland. 
London Stamp Exchange heeft voor haar buitenlandse correspon
dentie gebruik gemaakt van de „Exporters Letter Service", welke 
3 X per week post overbracht per Hovercraft van Ramsgate naar 
Calais. 
Enkele enveloppen, voorzien van een particulier, maar legaal 
zegel met afstempeling „Flown by Hovercraf t " , gefrankeerd en 
gestempeld in Calais, bieden wi j aan voor ƒ7,50 per stuk. 
De ongebruikte zegels, uitgegeven door de zelfde dienst, per 
serie van 1 / - t /m £ 1.- f22,50. 

Gelegenheidszegels 

Voor de oudste en schaarse, ongebruikte fosforseries gelden thans 
de volgende pri jzen: 
1962 National Productivity Year f 30,— 
1963 Freedom f rom Hunger f 28,— 
1963 International Lifeboat Conference f 32,50 
1963 Red Cross Centenary f 32,50 
1964 Geographical Congress f 25,— 
De prijzen van alle andere gelegenheidsseries bleven ongewijzigd 
(zie advertentie in het nummer van november 1969). 

Grafiet en fosfor-grafietl 

S.G. 561/566; Yvert 306/311, ongebruikt f 11,50 
S.G. 587/594; Yvert 343/350, ongebruikt f 47,50 

Van deze sene de 1 d. met foutief geplaatste gra-
fietl l jnen (S.G. 588a), ongebruikt f 1,75 
en d e l ' / ^ d. met kopstaand watermerk, ongebruikt f 18,50 

S.G. 599/601; Yvert 306a/308a, ongebruikt f 22,50 
S.G. 605/609; Yvert 346a/350a, ongebruikt f 77,50 

Van deze serie de 2 d. m e t „verkeerd" water
m e r k (S.G. 605a; Yvert 309a), ongebruikt f 185 ,— 

Net to -a lbum 

Het in kleur voorgedrukte NETTO-album, waarvan London 
Stamp Exchange de alleenverkoop in Nederland verzorgt, bl i jkt 
een groot succes te zi jn. D i t album, gebaseerd op de eveneens 
In kleur uitgevoerde NETTO-catalogus, is bestemd voor alle 
Engelse zegels vanaf 1952, de regeringsperiode van Koningin 
Elizabeth II. Het is uitgevoerd in een fraaie kunstleren ringband 
en word t geleverd in een stevige kartonnen cassette. De jaarlijkse 
supplementen worden u automatisch toegezonden. De prijs van 
het album is ƒ30 ,— inclusief verzendkosten. Bij aankoop word t 
als kennismaking de handige NETTO-catalogus gratis bijgeleverd. 
Bestellingen of nadere Inlichtingen aan onderstaand adres. 

Nieuwtjesdienst 

Zonder investering vooraf, kunt u zich abonneren op de nieuwe 
uitgiften van Groot -Br i t tann ië , Guernsey en Jersey. Bij de 
huidige koers worden de zegels geleverd voor ongeveer ƒ0,11 
per newpence nominale (decimale) waarde (ƒ 0,55 per shill ing). 
Nadere inlichtingen worden u op verzoek toegezonden. 

Bestellingen en correspondentie te richten aan 

H. DEKKER - Johan Jong kindstraat 171 -
AMSTERDAM 17 - Telefoon (020) 156197 

VOOR DE BASIS EN DE OPBOUW VAN 
UW VERZAMELING,KUNTU OP ONS 
' ' ^ * ' ' ' ' " ^ * Vraag eens een ui tgebreide zichtzending 

bij ons aan. dan pas ziet U waarom wi j 
honderden'tevreden cl iënten hebben. De 
zorg welige WIJ aan onze advertentle's be
steden vindt U te rug in ONZE zichtboekjes 
van Neder land enO.R. 
West-Europa landen. 
Veel voor 1940,o.a.ook 
van Oostenr i j k Hon-

POSTZEGELHANDEL DE LOUPE 
POSTBUS 24 OOST VOORN E 
metopgavevanverzamelgebied, beginner, gevorderd, s.t.c. x /o 

279/80a b 
281/82a 
2S3/8óa 
287/88a 
289 
289a b 
290/91 a 
292/93a 
294/95a 
29é/97a 
298/300a 
301/02a 
30304a 
30S/06a 
307/11 a 
312a 
313/14a 
31 S/16a 
317/18a 
319/21 a 
322/23a 
324/25a 
326/27a 
*♦ is ongeb 

5,50 
20,— 
18,50 
8,— 

45,— 
11 ,— 
21,50 
9,— 

27,50 
7,50 

14,— 
6,— 
8,— 
6,— 

16,75 
6,— 
4,25 
6,50 
2,40 
7,60 
4,60 
1,80 
7,25 

ruikt, na 

»* 
328/29a 
330/32a 
333/40Aa 
341/43a 
344/46a 
347/49a 
350/51 a 
352/54a 
355/63a 
364/6Sa 
367/68a 
369/71 a 
372/75a 
376/77a 
378/80a 
381/84a 
385/86a 
387/88a 
389/93a 
395/96a 
397/98 
399/403 
404/05a 

ZWEDEN 
* ♦ 

3 , 
4,— 

60,— 
4,20 
7,— 
3,25 
1.35 
3,10 

15,— 
1,50 
2,40 
3,25 
7,— 
2,50 
4,— 

1 1 , — 
7,40 
5,25 
3,25 
3,75 
1 , — 

14,— 
2,— 

1945 postfris zonder 

406/08a 
409/10 
411/13a 
418 
419/23a 
424/26A 
427/28a 
429/31 a 
432/33a 
434/36a 
437/38a 
439a 
440/41 a 
442/43a 
444/45a 
446/47a 
448/49a 
«50/51 a 
452/53a 
454/55a 
456/S7a 
458a 

plakker. 

«* 
5,50 
6,— 
3,50 
2,50 
3,75 
2,80 
4,50 
4,— 
2,40 
3,50 
1,75 
5,— 
3,— 
2,25 
3,— 
2,65 
1,75 
1,85 
1,90 
1,85 
2,40 
1,10 

459/81 a 
482/83a 
484/85a 
486/87a 
488/90a 
491/92a 
493/94a 
49S/96a 
497/98a 
499/500a 
591/02a 
S03/04a 
505/06a 
507/09a 
510/11a 
512/13a 
lp 1/3 
lp 4/5 
lp 6 
lp 7 
lp 7a 
lp 8/9a 

Bovenstaande no. slechts een gi;eep uit onze voorraad, leer grote voorraad. 
no. gestern ïeld leverbaar, voorts 
natie en automaatboel<ies Zwed 
'ndien niet 

NIEUW 

in Yvert 

alle anummers leverbaar in paren, ook alle 
en voorradig. Onze prijs is 50 

vermeld, prijs 50 cent per facitkroon. 

NIEUW 
Afa speciaalhandboelc DenemarkenGroen 
S. Arniioltz 
Denemarl<e 
Nog enige 

Denemarken stempe 
nverzamelaar 
acit 1971 

NIEUW 
land IJsland 

** 
46,— 

2,10 
1,75 
3,40 
3,10 
2,45 
2,85 
1.75 
5.25 
1,60 
3,25 
1.25 
2.40 
3.85 
1,60 
1,85 

62,50 
2,25 
7,50 

110,— 
25,— 
2,25 

ook alle 
combi

cent. per Yvert fr. 1 

NIEUW 

1 handboek. Onmisbaar voor iedere 

catalogi beschikbaar 

Voorts grote voorraad van volgende land en, alles in grote aantallen in stock 
Denemarken  IJsland  Groenland  Noorwegen  Fin 
Ierland en 
van NVPH

Zend u mar 

h4edertand. Onze prijs is 50 
catalogus 

kolijsten aan 

f 19,50 

f24,50 
f 14,75 

and  Zweden  Frankrijk  1 
cent per Yvert fr. voor Nederlan 

POSTZEGELHANDEL „VIKING 
Boddenstraat SS ■ Almelo  G ro 119.88.62 

1 

d, 80% 

 Tel . (0S490) 1«17 



1,60 kr zwart en lichtgeel Zomer 1641, Vaclav Hollar 
16071677 

i ,—kr zwart, groen, geel lichtgeel Herder en jager van 
kasteel van Orava Peter M Bohun, 18221879 

242'71 Derde vervolg serie wapens van steden 
Zes verschillende zegels van 0,30 kr 

183'71 Parijse Commune , honderd jaar geleden 
1 kr 

183'71 Internat ionaal jaar van stnjd tegen rassen
haat en onderscheid, kolonisatie fascisme en apar theid 
I kr 

TURKIJE 
Beide in velletjes v^n viiftien 7ceels en viif aanhangsels 

10171 V i|ltigslt, veijaaitldg eeiste ovei winning van 
Inonu 
100 k Oprukkende troep soldaten met vaandel en krans, 

waarin naam en jaartallen 

22'71 Internationaal jaar van strijd tegen rassen
haat en onderscheid 
20 en 50 1 Zwaite engel voor boekenstandaard zinne
beeld van gelijkheid van alle mensen tegenover de Vader 
van ons allen 
40 en 130 1 De gekruisigde omgeven door een vlucht 
duiven (in de vorm van zwart werelddeel) ais zinnebeeld 
van Christus' offer voor de vrede tussen de mensen 

ZWEDEN 

192'71 Vijitig jdai viüUWLiiiterinecht 
45 o violet, twee en dnezijdig getand en 1,— kr bruin, 

tweezijdig getand Portret Kerstin Hesselgren 

ZWITSERLAND 

l l 3 '71 I trsK stiiL /et^ds \ooi bi|zondere gelegen
heden 
10 r olijfgrijs, grijs, blauw en brum Hardlopers 
10 r grijs, geel en bruin Turnsters 
20 r donkergroen bruingrijs, oranjerood en roodviolet 

Gestileerde roos als embleem voor organisatie voor 
kinderhulp „Kinderen van de wereld" 

30 r rood geel, groen, donkerblauw Nationale postzegel
tentoonstelling NABA in Bazel reproduktie Rayon 
I I zegel, Yvert 19 en embleem van Bazel 

50 r blauw en bruin Tweede decennium voor ontwikke
lingshulp Twee ineen gedraaide pijlen als symbool 
voor samenwerking 

80 I rood, blauw, geel, violet en zwart Internat ionale 
conferentie telecommunicatie via satellieten Intelsat 
I V 

113'71 Nationale postzegeltentoonstelling NABA 
197! 
Blok van vier zegels van 50 r plus toeslag van 1,— fr 
Reproduktie Rayon Izegel, Yvert 18 met andere waarde 

BUITEN EUROPA 

AFAR EN ISSA 
251'71 Geologie 

40 f Gesteente 

AFGHANISTAN 
1011'70 Honderd jaar postzegels 

1, 4 en 12 a Reproduktie eerste zegels, Yvert, 2, 3 en 4 

X AJMAN 
December '70 München, Olympische stad 1972 

10 dh Gymnastiek 
15 dh IJsdansen 
25 dh Pistoolschieten 
30 dh Atleet Jellinghaus, drager Olympische medaille 
40 dh Maquet te Olympisch dorp 
1,— r Gezicht op München 
2 — r Stadhuis 
5,— r Kerk van Onze Lieve Vrouw 
Blokje van 15,— r Stadion en speelvelden 

December '70 Herdenking Jochen Rindt 
20,— r Reliefzegel op goudfolie portret van de motor

kamptoen 

^ AJMAN M A N A M A 
December '70 Herdenking president Eisenhower 

1 dh Eisenhower wandelt met Churchill 
2 dh Idem met president T r u m a n 
3 dh Idem met president Roosevelt 
4 dh Idem met maarschalk Montgomery 
5 dh I n gesprek met Churchill 

15 dh Eisenhower neemt onderscheiding in ontvangst van 
president T r u m a n 

2,— r Overwinningsdag Europa 1945 
5,— r Eisenhower met Amerikaanse vlag 
Blokje van 15.— r Eisenhower en Churchill 

ALGERIJE 
251'71 Dag van de postzegel 1971 

0,30 da Hoofdpostkantoor Algiers 

83'71 MiddellandseZeespelen te Izmir 
0,20 da Atletiek, hordenloper 
0,40 da Gymnastiek 
0,75 da Basketbal 

ANGOLA 
Verbetering 
December '70 Locomotief op 4,50 e is een Garra t t , 

een gelede loc voor bochtige bergsporen Met dank aan I r 
■\ Baron Krayenhoffin Amersfoort (Januari biz 37) 

ANGUILLA 
2311'70 Nieuwe gebniikssene 

1 c Scheepsbouw 
2 c Aanleg wegen 
i c Havenhoofd Blowing Point 
4 c Bediener radio Anguilla 
5 ( Uitbreiding van Cottageziekenhuis 
6 c Middelbare school van Valley 

10 c Uitbreiding hotelcapaciteit 
15 c Zoutziederij Sandy Ground 
20 c Supermarkt en bioscoop 
25 c Mango's en bananen 
40 c Vligveld van Wall Blake 
60 c Havenhoofd Sandy Ground 
I,— S Administratiegebouwen 
2,50 S Veestapel 
5,— S Baai Sandy Hill 

1112'70 Kerstzegels, reprodukties schilderijen 
1 c Aanbidd ing door de herders, Guido R e m 

20 c Maagd en kind Gozzoli 
25 c De mystieke geboorte, Botticelli 
40 c De Santa Marghen ta madonna, Francesco Mazzola 
50 c Aanbidding door de koningen, Tiepolo 

ANTIGUA 

Afbeelding zegel gemeld in j anuar i , bladzijde 37 

ARGENTINIË 
2811'70 Vijfentwintig jaar staatsmunl 

20 c Gebouw van de munt als symbool van Argentijnse 
republiek 

28 l l  ' 70 Planetar ium van Buenos Aires 
40 c Gebouw planetar ium en planetar ium zeli 

1912'70 Werk van de Salesianen in Pategonie 
26 c Portret heihge Johannes Bosco en gebouw van orde 

1912'70 Kerstzegel reproduktie schilderij 
20 c Triptiek „De kerststal", Horacio Gramajo Gutierrez 

1912'70 Week van de luchtvaart 
26 c Portret vlieger Jorge Newbery en antiek vliegtuig 

Moräne Saulmer van 80 pk 

ASCENSION 
152'71 Nieuwe gebruikssene ruimtevaart 

Yz p Middeleeuwse Arabische astronomen 
1 p Chinese raket 1232 

1Ï4 p Observatorium van Tycho Brahe, 1572 
2 p Telescoop van Galileo en tekening van maan 

2 '/2 P Portret Isaac Newton, mathematicus en asti onoom 
3 ^ 2 ? Harrisons chronometer 1735 
4y2 P Lerste Amerikaans bemand ruimtevaartuig 20 

februari 1960 
5 p Grootste telescoop ter wereld. Hale 

7'/2 P Grootste radiotelescoop ter wereld, Jodrell Bank 
10 p M a n n i e r V l i , Mars door telescoop gezien 

12 Y2 p Spoetnik II van Sov|etUnie met I aika 
25 p Ruimtewandeling uit Gemini IV, 3 juni 1965 

50 p Eerste mens op maan met Apollo X I , 21 juli 1969 
1,— JC Toekomstig ruimtevaartstation 

BARBUDA 
20I2 '70 Honderd j aa r Brits Rode Kruis 

20 c Verpleegster en man in invaliden wagentje 
35 c RodeKruishelper verdeelt lectuur aan patiënten 
75 c Verpleegster en moeder wegen zuigelmg 

l512'70 Vervolg serie koningen en koninginnen van 
Engeland 
35 c Portret Edward VI (15471553) 

2 l  ' l971 Nieuwe zegel in serie koningen en koningin
nen van Engeland 
35 c Portret Lady Jane Grey (15581603) 

151'71 Zegel in serie koningen en koninginnen van 
Engeland 
35 c Portret koningin Mary I (15531558) 

l2'71 Koningen en koninginnen van Engeland 
35 c Portret koningin Elizabeth I (15581603) 

152'7I Serie koningen en koninginnen van t n g e 
land 
35 c Por t re t james 1(16031625) 

l3'71 Vervolg koningen en koninginnen van Enge
land 
35 c Portret van Charles I (16251649) 

B I R M A 

2311'70 Vijltig jaai nationale i.l<ig 
15 p Demonstranten trekken uit hun hogescholen in pro

test tegen universiteitsakte van 1920 
25 p Stoet komt aan in boycotkamp 
50 p Demonstranten met spandoeken en vlag 

B O E R O E N D I 
Afbeelding zegel gemeld in januari bladzijde 37 

3112'70 Honderdste geboortedag Lenin reproduk
tie schilderyen met betrekking tot zijn leven 
3.50,5 ,— 6,50, 15 — en 50 — f Lenin tijdens verschillen
de episoden van zijn leven 
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ZICHTZENDINGEN 
van de onderstaande landen zeer uitgebreide Z ICHTZENDINGEN, 
vele landen gespecialiseerd opgenomen, naast de goedkope exem
plaren worden ook de meest zeldzame exemplaren in onze ZICHT
ZENDINGEN 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 
Bundes republiek 
Berlijn en D.D.R. 
Duitse Gebieden 
Duitse Koloniën 
Frankri jk 
Zwitserland 
Oostenri jk 
Italië 
Spanje 
Portugal 
San Mar ino 
Albanië 

Andor ra 
Bosnië 
Cre ta 
Denemarken 
Finland 
Noorwegen 
Zweden 
IJsland 
Estland 
Engeland 
Griekenland 
Hongari je 
Joegoslavië 
Tsjechoslowakije 
Vaticaan 
Bulgarije 

Naast een normale, zeker geen DURE uitpr i jz ing ons aantrekkelijke 
KORTING-systeem. 
BIJ een uitname van f 30,— 10% kor t ing, f 50,— 15% kort ing. 

f 100,— 20% kor t ing, f 1000,— 25% kor t ing. 

Zichtzendingen buiten Europa 
Engelse Koloniën, gebruikt en ongebruikt, wo.. ZELDZAAM ma
teriaal, na 1940 apart opgenomen, hiervan ook gebruikte zichtzen
dingen. 
Portugese Koloniën, zeer uitgebreid opgenomen, met zeer veel 
zeldzame exemplaren, op tandingen e tc , vanaf nr. 1 nagenoeg 
COMPLEET opgenomen. 

Zichtzendingen diverse landen 
BELG.-CONGO gebruikt en ongebruikt ; EGYPTE gebruikt en on
gebruikt . 

Motief 
WINSTON CHURCHILL, w.o. zeer zeldzame series, veel getand en 
ongetand. Inclusief de blokken. 

Engelse-Kanaalei landen 
zeer uitgebreid opgenomen, zowel gebruikt (ZELDZAAM) als onge
bruikt , o.a. Alderney, Calf of Man, Davaar, Herm-lsland, Lundy, 
Pabay, Sanda, Sark, Soay, Stroma, Free Albaniè, Thomond, Nagaland 
e t c , vele variaties zoals kopstaande opdrukken, dubbeldrukken, 
proeven etc. 

Prijs-courant 

Maandelijks van I N H O U D wisselende prijslijst met duizenden aan
biedingen, collecties, restanten etc. 
In de volgende prijslijst o.a. België, Engeland, Engelse Kolonien, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italié, San Marino, Luxemburg, 
Scandinavië, Oostenri jk, U.P.U., Duitsland e tc , e tc , 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 

V A N N A E L T W I J C K S T R A A T 10 te W A S S E N A A R 
is v.a. 17 maart a.s. het nieuwe adres van F I R M A M E I N H A R D T 

VEHA 
PLAKSTROKEN 
glashelder en zelfklevend 
vervangen fotoboeken en plakband. 
Tussen de glasheidere plakstrook-
folie kunt u opbergen of tonen: 

FDC's kaarten, blokken, postzegelboelcjet, zegelcombinaties, grootformaat-
zegels etc. - en natuurlijk ook uw foto's. 
Ook geschikt voor rondzendingen en tentoonstellingen. VEHA-plakstroken plakken 
éénzijdig (zuurvrije gom). Vraag gratis monster! 100 VEHA-plakstroken f2,90. 

N I E U W Saferondzendboekje, klein formaat voor postfrisse zegels. 10 bladen 
met totaal 40 glasheldere stroken. Ringsluiting f2,25. 
Postzegeldoos „Systeem Memhardt" bespaart ruimte en is In vergelijking met de 
prijs van insteekboeken aanmerkelijk voordeliger. Natuur mahoniehout. Formaat 
30x20x10 cm. 5 vakken. Met 300 perg-zakjes 53x78 mm. Ruimte voor 20.000 
dubbele zegels, f 22,15. 
Phila-Fleck maakt ook uw vuile en verkleurde zegels weer schoon. Tube f 3 , — 
Fluor- en fosforzegels van Nederland, België etc. met zekerheid herkennen - met 
Philatest-Filter, compleet f8,30. 
Insteekboeken. Patento m. omgevouwen stroken (m. en z middenstrook verkrijg
baar) wi t 23x31 cm 16 pag. f6,60; 32 pag. f 10,10. 
Reuzen-insteekboek wit 23x31 cm z middenstrook, 64 pag., f 23,50. 
Prijsetiketten voor postzegels per 100 f 1 , — ; per 1000 f8 ,—. 
N V P H 1971 (junior-uitgave) f2,50 
Catalogus „De puntstempels van Nederland" f7.50. 
Catalogus „De Halfrondstempels op de emissie 1852 Nederland" f 5 , — . 
Rondzendboekjes klem voor 160 zegels f 0,25; groot voor 500 zegels f 0,40. 
1000 voorgevouwen postzegelplakkers f 0,75 
Supplementen Davo, Holland, Erka en Unie albums. 

Giro 12431414. Opdrachten beneden f20, 1- f 1 , — verzendkosten 
Tel (070) 83 36 83 Vraag uitgebreide prijslijst 

P. W. M E I N H A R D T - Vlaskamp 200 - D E N H A A G 

sf LINDNER 
ALBUMS 

Het maatpak voor Uw 
postzegelverzameling 
• Ruim 100 verschillende albums 
• Bescherming van uw verzamel ing. 
• Per blad leverbaar (opbouwalbum). 
• Bij gebruil< gegarandeerd platliggend. 

Banden i n : 
P L A S T I C f 16,— ] 
SK A I f20,25 } 16 kleuren 
LEDER f 3 1 , — I 

Onze schitterende O M N I A insteel<bladen ä ƒ 1,70 m Z W A R T en 
W I T ; in 18 uitvoeringen o.a. uitstekend voor blokkenverzamelingen 
en tentoonstell ingsobjecten. 

Onze EUROPA-mot iefcata logus 1971 is verschenen. 
Alles ui t voorraad leverbaar. 
Uw handelaar zal u gaarne van dienst zijn. 

J. A. Lemstra^ Filatelie 
Amsterdam - Alb. Cuypstraat 36 - Tel. (020) 79 48 36 



291  ' 7 1 . Afrikaanse vogels. 
Vier zegels van 20,— f. en vier zegels van 30,
verschillende vogelsoorten. 

f. met 

BRAZILIË 
l12 '70. Kerstzegel. 

50 c. Ontwerp gelijk aan de op 812'70 uitgegeven kerst
blokje. 

CAMEROEN 

)m kWii INTfINATtONtlE 
Di Ut Umt CMIKE U MCISMf 
ET u DistfiMtRtiioii nmi 

5!2 '70. Repioduklies schilderijen van Rembrand t . 
70 f. De Emmaüsgangers. 

150 f. De anatomische les. 
2212'70. Sterfdag van Dickens honderd jaar geleden, 

(18121870). 
40 f. Borstbeeld van Dickens. 
50 f. Verschiliende figuren uit zijn romans . 

100 f. Dickens aan zijn schrijftafel. 
191  ' 7 1 . Federale universiteit van Yaoundé. 

50 f. Maquet te hoofdgebouw. 
151'7I. Herdenking generaal De Gaulle. 

100 en 200 f. Zegels samengedrukt met tussenstrookje. 
213 '71, Internat ionaal jaar van strijd tegen racisme 

en discriminatie naar ras. 
20 f. Gestileerde mensenfiguren in verschillende kleuren. 
30 f. Verschillend gekleurde handen boven wereldbol. 

CANADA 

EMItV&UW nUrttw pwintni 

$ Canada 
I22 '71 . Geboortedag Lmily Garr honderd jaar gC' 

leden (18711945). 
6 c. Reproduktie van haar schilderij „Grote raaf' 

CAYMAN EILANDEN 
2 8  l . ' 7 1 . Schildpadden. 

5 c. Moerasschildpad van Grand Cayman. 
7 c. Groene schildpad. 

12 c. Hawksbillschildpad. 
20 c. Schildpaddenfarm. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
1812'70. Expo '70 in Osaka. 

200 f. Afrikaans paviljoen en embleem tentoonstelling. 
18I2'70. Wereldcup voetballen in Mexico. 

200 f. Voetballer en bal, embleem. 

CHILI 
2812'70. Commerciële communicatiesatelliet station. 

52 c. Opdruk op zegel 30 c. uitgegeven in 1969 voor 
grondstation telecommunicatie. 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
1412'70. Tweede gedeelte serie: bezigheden ge

durende de twaalf maanden van het j aa r ; reprodukties 
schilderijen schilders van het hof van Choienlung (1736
1796). 
1,— S. Eerste maand: Verlichte huizen voor festival van 

yuanhsiao. 
2,50 S. Bloeiende abrikozenbomen en mensen in tuin en 

op land, vrouwen in huizen. 
5,— S. Derde maand. Zuivcrïngsceremonie; wijsgeren 

met hun knechten bij een rivier. 

CHRISTMAS EILAND 

Afbeelding zegel gemeld in december, bladzijde 689. 

COLOMBIA 
1512'70. Muziek van Guabina in Santander , 

Boyaca en Tol ima. 
$ 1.30. Luchtpost 

CONGO KINSJASA 
2412'70. Ruimtevaarders van ApoUo X I met echt

genoten in Kinsjasa. 
1 k. Apollo X I onderweg. 
2 k. Landingsvaartuig en wandeling op maan. 
7 k. Onderscheidingen uitgedeeld aan echtgenotes. 

10 k. President van de republiek met ruimtevaarders. 
30 k. Ruimtevaarders i n ruimtepakken. 

251 '71. Insekten in Congolese fauna. 
10 s. Metopodontus savagei. 
50 s. Cicindela regalis. 
90 s. Megacephal? catenulata. 

1 k. Stephanorrhina guttata. 
2 k. Purpuricenus congoanus. 
3 k. Sagra tristis. 
5 k. Steraspis subcalida. 

10 k. Mecosaspis explanata. 
30 k. Goliathus meleafris. 
40 k. Sternotomis virescens. 

COSTA RICA 
December '70. Kerstserie. 

Vier zegels van 5 c. met verschillende kleur en gelijke af
beelding: Kind en ster. 

CUBA 

4l*7I. Zevende congres internationale journalisten
organisatie in Havana . 
13 c. Gestileerde uitbeelding van verslaggever met pen, 

wereldkaart en embieem, 
I21 '71. Vlucht van CamaguaoySevilla, vijfendertig 

j a a r geleden. 
13 c. Vlieger luitenant Menendez Pelaez met zijn toestel. 
30 c. Vlieger Pelaez en route van de vlucht. 

DOMINICA 

• 

• 1  *    ■ ■ ■ ■ " • '  

Afbeelding zegel gemeld m jariuaii, bladzijde 39. 
Januar i ' 71 . Toerisraeserie. 

5 c. Waterval in binnenland, paradijsvogel. 
10 c. Botenbouw in baai. 
30 c. Tocht langs noordelijke kust. 
50 c. Watersport. 

Januar i ' 71 . Internationaal jaar voor onderwijs. 
5 c. Marigotschool. 
8 c. Goodwill middelbare school. 

14 c. Universiteit van Westïndie op Jamaica . 
1,— 8. TrinitycoUege in Cambridge. 
O p alle zegels portret koningin Elizabeth en embleem 
van het jaar. 

EGYPTE 

2012'70. Verschillende herdenkingszegeis, samenge
drukt in een samenhangende strip. 
20 m. Vijftig j aa r medische sociëteit van Egypte: gebouw 

en oudEgyptische symbolen. 
20 m. Vijftig jaar vereniging van Egyptische ingenieurs: 

gebouw en silhouet van gebouw. 
20 m. Egyptisch credo: tekst. 
20 m. Honderd jaar Egyptische bibliotheek: M o d e m en 

antiek gebouw van bibliotheek. 
20 m. Honderdvijftig jaar overheidsdrukkerij: nieuw ge

bouw en silhouet van oud gebouw, embleem. 
2712'70. Overeenkomst tussen Egypte, Libië en 

Soedan. 
20 m. Kaar t van de drie landen omgeven door banden in 

nat ionale kleuren van de landen. 

21 '71. Dag van de postzegel 1971, Minaret ten van 
verschillende moskeeën. 

5 m. Minare t El Hakem's moskee. 
10 m. Minare t moskee van Isna. 
20 m. Minare t moskee van As Saleh. 
55 m. Minare t Kalawun's moskee. 

Januar i ' 7 1 . Nieuwe gebruikszegels. 
200 en 500 m. Portret Nasser. 

151'7I. Opening dam van Assoean. 
Blokje met twee zegels van 100 en 200 r 
grond van gedeelten van dam. 

ETHIOPIË 
Afbeelding zegel gemeld in december. blad/ i |de 689. 

r n 

tegen achter

172'7l. .Nationale kledeidrachteii. 
5 c. Begemder & Semain. 

10 c. Bale. 
15 c. Welega. 
20 c. Showa. 
25 c. Sidamo. 
40 c. Tigre. 
50 c. Wello. 

FALKLAND EILANDEN 
152'71. Invoering decimaal muntstelsel, overdruk 

van waarden lopende serie met nieuwe waarde aanduid in
gen, Yvert nummers 160 tot en met 172 

Yi d. wordt '^ p. , 1 '2 d. wordt 1 p. , 2 d. wordt 1 h P. 3 d. 
wordt 2 p. , 'iVz d. wordt 2 Vz p., 4>/2 d. wordt 3 p. , 5'/2 d. 
wordt 4 p . , 6 d. wordt 5 p. , 1 sh. wordt 6 p. , 1 sh. 6 d. 
wordt 7^2 P) 2 sh. wordt 10 p . , 3 sh. wordt 15 p . , 5 sh. 
wordt 25 p . 

FILIPPIJNEN 

211 '71. ' l 'wmtigste jaarvergadering van reisorgani
satie voor gebied van Stille Zuidzee. 
5, 10 en 70 s. Embleem: gestileerde met paarden bespan
nen postkoets, waarin embleem verwerkt. 

152'71. Toeristische bezienswaardigheden. 
10 s. Oud Filippijns openluchtmuseum. 
20 s. Visvangst bij Estancia. 
30 s. Waterval len van Pagsajan. 
5,— p . O u d e uitkijktoren van Punta Cruz. 

K FOEJEIRA 
l512'70. Kerstzegels. 

30 en 70 dh., 1,—, 2,— en 3,— r., twee blokjes van 5,— r. 
getand en ongetand. Verschillende kerstvoorstellingen. 

1512'70. Madonna ' s . 
30 en 70 dh., 1,—, 2,— en 3 , — r., twee blokjes van 5,— r., 
getand en ongetand. Verschillende schilderijen van 
Madonna ' s . 

1512'70. Kruiswegstaties. 
Vijftien zegels van 1,— r. en twee blokjes van 5,— r. ge
tand en ongetand. De kruiswegstaties en afbeeldingen van 
madonna en apostelen. 

GABON 
Afbeelding zegel geineid in december, bladzijde 691 . 

T " ' " i r ' i n i i i ^ j . L 
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februari 1971 93 



1 AANBIEDING NEDERLAND 
POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

141/43 
166/68 
199/202 
203/07 
208/11 
220/23 
323/24 
454/59 
469/73 
490/94 
500/03 
508/12 
513/17 
538/41 
542/43 
5U/48 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 

1 Steed 

10,— 
7,50 

13,50 
25,— 
12,50 
16,75 

5,75 
2,— 
1,75 
3,— 
3,75 
2,25 
5.50 
4,75 
2,50 
6,— 

14,— 
26,50 

2,50 
10,50 
10,50 

8.50 
1 1 . — 

1 , — 
1 1 , — 

s te koop 

West-Europese 

588/91 
592/95 
596/600 
602/06 
607/11 
612/16 
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 
720/21 

3,25 
31,50 

7,— 
1 1 , — 

8,— 
10,50 
12,— 

1 . — 
1,75 
6,— 
0,35 
6,50 
0,50 
6,— 
7,25 

17,50 
5.— 

22.50 
5.— 
5,— 
1,40 
5,25 
1,75 
7,— 
4,75 
0,75 

722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
795/99 
800/01 
802/06 
807/10 

gevraagd collecties Ned . - | -O .R . en al 

anden tegen 

AUF DER HEIDE'S 
contante betaling. 

POSTZEGELHANDEL Hilversum 
Van Kretschmar van Veenlaan 81 - Tel. (02150) 50011 - Giro 

7,50 
2,50 
1 , — 
4,50 
1,75 
5.— 
1,75 
2.25 
5,50 
4,75 
0,50 
3,25 
1.25 
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0,75 
3,25 
1 , — 
3,75 
1,50 
2,25 
1,50 
1,75 
0,75 

Ie 1 1 
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* = ongestempeld No's cat Yvert Alle aanbiedingen vrijblijvend 
Duitsland no 344/347* f 40 — , 379/389* f 74 — 398/400* f 60.— 
401/414* f 80— Duitsland luchtp 27/34* f 140.— Franitrijlt no 
153f 90 — , 154f 120 — , Frankrijk luchtp. 15*f 350 — 30/33*f 115— 

Postzegelhandel J. C. Renzen 
Bergselaan 225 b, ROTTERDAM 

VOOR WEDERVERKOPERS 
Zegels en series van Ned. en O G. en Indonesia. Diverse 
samenstellingen, Ned Indonesia en buitenland Vele korte 
en complete series buitenland. Vraagt gratis lijst 

Postzegelhandel G .v .d . E Y N D E & Z N . 
Arubadreef 9, Utrecht, Tel. 614320 b.g.g. 27230 

JAC ENGELKAMP BIEDT AAN 
N E D . - A N T I L L E N postfris zonder plakker 

N o 3 7 f 1 2 , _ , no 40 f 24,—, no 41 f24 ,—, no 42 f35,— , no 69 f 12.—, n o 7 0 f 26,—, 
no 80 f75 ,— no 82/88 f 2 6 , - , no 119 f 60,— no 120 f 70,—, no 135/37 f 40,—, 
no 158/63 f 3,— no 164/57 f 2,50, no 182/84 f 2,— , no 180 f70 ,— , no 185/90 f 5.—, 
no 196/99 f 2 , — no 200/06 f 8,50 no 209/10 f 6,— , no 232 f 36.—, no 233 f 80,— 
no 244/46 f 5 . — , no 247 f 1,25, no 248/52 f 16,—, no 253/56 f 6,50, no 257/64 f 6 , — ' 
no 265/68 f 5 , — no 269/74 f 6 , — , no 291/96 f4 ,50, no 298/302 f5 ,50 , no 303/10, 
f 5 , — no 311/17 f 7 , — , no 318/24 f 5,— no 325/29 f 5 , — , no 330/35 f6 ,50, no 336/44 
f 6,50, no 345/52 f 5,50 no 353/67 f 5,50, no 368/79 f 5,50, no 380/92 f 5,75 
Vlgp no1/3f110,—, no 26/40 f75,—, no41/44f 35,—, nrs53/68f 25,—, no84 f30,— 
no 85 f82,50, no 88 f90,— Port no 31/33 f 57,50 
Bestelling onder f25 ,— porti extra 

JAC ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Ami terdam - Te l . (010) 23 09 98 - Giro 31.2«.9i 

AANBIEDING NEDERLAND (z. pi., postfris) O.G. zie adver
tentie januari 
61B -I- C f 167,50,114-20 f 22,50; 141-43 f9,50; 166-68 f7,— , 169-76 
f4,50; 199-202 f 12.75. 203-07 f 23,50; 208-11 f 12.50; 220-23 f 16,—; 
225-28 f 23,50, 229-31 f 3 1 . — ; 238-39 f44,—, 240-43 f 3 1 , — ; 2a-47 
f66,— , 248-51 f33,50; 261-64 f31 ,— , 283-86f 23,—, 287-88 f725,— , 
289-92 f 23.50, 293-94 f 7,— ; 296-99 f 11,50, 300-04 f 9,25; 305-09 
f 15,50, 313-17 f7,25; 318-22 f 13.50; 323-24 f 5,25; 325-26 f 6.25, 
327-31 f8 ,—, 346-49 f165,—; 350-55 f 16,50, 356-73 f U , - , 374-78 
ƒ4,60, 379-91 f2,15, 392-96 f 1,15; 402-03 ƒ4,85, 428-42 f4,50; 449-53 
ƒ1,80, 454-59 ƒ 1,80, 462 ƒ6,50, 469-73 ƒ1,80, 474-86 ƒ 31.50. 490-94 
ƒ2,90. 495-99 ƒ2.20. 500-03 ƒ3.50; 508-12 ƒ 2,20. 513-17 f 4,85; 538-41 
f 4,50; 542-43 ƒ 2,20, 544-48 ƒ 5,25; 550-55 ƒ12.— ; 556-60 ƒ 23,50; 
561-62 ƒ2,50, 563-67 ƒ9,60, 568-72 ƒ9,60, 573-77 ƒ8,—; 578-81 ƒ9,60; 
583-87 ƒ 9,60, 588-91 ƒ 2,90, 592-95 ƒ 29,—; 596-600 ƒ 6,—; 602-06 
ƒ10,25; 607-11 ƒ6,75, 612-16 ƒ8,90, 641-45 ƒ10,50, 649-53 ƒ5,40; 
655-59 ƒ5,70; 661-55 ƒ5,35; 666-70 ƒ6,30; 671-75 ƒ16,25,676-80 ƒ4.85; 
681-82 ƒ17,75 van 683 tot 926 70% cat. per serie Amphilex BL ƒ54.50. 
Boekjes 56 ƒ5,25, 57 ƒ 2,— , 59 ƒ1,95; l.p. 6-8 ƒ34,—. 
C. Sevenhuijsen, Provenierssingel 16 - Rotterdam - Tel.: 
010-285518 - Giro 335372. 

0 . WILLEMSEN 

BIEDT AAN 

postfris zonder plakker 

NEDERLAND 
& 0. G. 
Vraag gratis prijslijst 
Vervoorenstraat 6 
Amsterdam W 
Tel. 020-110526 
g i ro 1646933 

DE LEIDSE POSTZEGELBEURS 
vestigt nogmaals gaarne uw aandacht op de advertenties in de november- en decem
bernummers Van hetgeen werd aangeboden is veel nog leverbaar Wederom geef 
ik zo maar wat aanbiedingen 

* ongebr , * * p o s t f r i s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t no's Yvert 

België 108/125* f 8 5 , ^ ^ ^ V > f175,— , 147° f 50,—, 150/163» f650,— , 165/178» 
f380,— , 177» f 5 0 , — , ^ B B | R , — , 221/233* f50 ,—, 258/266* f65 ,— , 266A/266K* 
f 110,—, 272A/272K f550,—, 301** f 60 ,—, 325* f50,— 342/350* f500,—, 351/352* 
f 9 0 , _ , 356/362» f 100,—, 363/374* f750,— , 374A/374K f725,— , 377/383* f155,— , 
394/400* f 115,— 410»» f 100,— , 504/511* f 55,— , 827/831» f 40,—, 880/891* 
f160,— , 892/897* f 50 ,— , 946/951» f120,—, blok 1 * f60 ,— , uiteraard ook vrijwel 
alle kleinere zegels en series, vaak ook gebruikt 

Franknik 122* f500,— , 162/169* f90 ,—, 182» f225,—, 188A» f110,—, 207» f60,— , 
208* f 110,—, 229/232» f75 ,— , 252» f 110,—, 253/55» f40 ,— , 256» f55 ,—, 257A* 
f325,— , ld op spec kaart f300 ,— , 261* f 50 ,—, 262* f140 ,—, 266/268* f 45 ,— , 
269* f105,—, 296/97* f60 ,—, id »• f75 ,—, 301/02* f50 ,—, 307/08* f45,—, 320/21* 
f210,—, ld " f70,—, 348/51 • * f120,— , 354/55* f80 ,—, id ° f50,—, l p 1/2» f250,—. 
ld o f 250,—, 6c"> f 300,—, 14° f 185,—, ld ° iets i w gest f 135,—, 15* f 400,—, 
15° f200,—, ld ° i e t s i w gest f 150,—, 29*» in blok van 4 f 285,—, 32»* f 90,—, 
b lok1° f350,—. 2» f500,—, 3* f130,—, id ° f130,—, alsmede vrijwel alle kleinere 
zegels en series en bovendien ongetand in blokken van 4 met velrand, 1120** 
f 100,—, 1124** f 4 5 , — , 1125/31*» f300 ,—, 1139** f 45 ,— , 1140/41** f220 ,— , 
1142/45»» f200,—, 1151»» f45 ,— , 1152/55»* f150,—, 1156** f 100,—, 1157/1160** 
f 1 4 0 , _ , 1161/64*» f240 ,— , 1165»* f 4 0 , — , 1166/71*» f240 ,— Millesimes 114* 
f210,—,115* f 120,—etc 

Zwitserland 149/150* f150,—, id ° f 100,—, 151/53* f85 ,—, id ° f 60 ,—, 154/56» 
f65 ,—, ld ° f 30,— en uiteraard alle andere Pro Juventute, Pro Patria, luchtpost en 
blokken gebr en ongebr 
Liechtenstein 52/59* f90 ,—, 63/71* f85 ,—, 72/74* f35 ,—, 78/81* f50 ,—, 82/89»* 
f450,— , 94/107» f250,—, 94/107° f235,—, 111/13» f200,—, 117° f225,— , 128° 
f750,— 172** f 135,— ,172° f 150,—, alsmede de meeste ndere series en zegels, 
ook de luchtposten en dienst, zowel gebr als ongebr 
Griekenland 239/54* f250,—, 369/74** f60,— , 375/92»* f 100,— 
Zweden 163A/177* f 675,— 

U bent 's zaterdags van harte welkom in mijn kiosk. Stations
straat hoek Morsesingel. 

J. SPIJKER, Verdistraat 133, Leiden, Tel. (01770) 26884 (na 18 u.) 
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141^70. inlandse launa. 
5 f. Antilope. 

15 f. Vliegende eekhoorn. 
25 f. Aap. 
40 f. Wilde kat. 
60 f. Tijgerkat. 

162'71. Wapenserie. 
20 f. Wapen van Mouila. 
25 f. Wapen van Bitam. 
30 f. Wapen van Oyem. 

GEORGIË (ZUID-) 

Albeeldmg /et<el gemeld in januai i , bladzijde 39. 

GUINEA 
111'70. Beroemde persoonlijkheden. 

300 f. De gebroeders Kennedy en Mart in Luther King. 
300 f. Jules Verne, raket en maan. 
Beide zegels reliëfdruk op goudfolie. 

GUYANA 

Albeelding zegel gemeltl in januai i , bladzijde 39. 

HAITI 
1412'70. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties. 

0,50 g. gewone post; 0,50, 1,50 en 2,— g. luchtpost. Oj 
druk op zegels uitgegeven ter gelegenheid van zestiej 
U.P.U.congres in Tokio. 

2212'70. Kerstzegels. 
0,03 en 0,05 g. gewone post en 1,50, 1,50 en 2,— g. lu( 
post. 

H O N D U R A S (BRITS) 
30 !  ' 71 . Stichting nieuwe hoofdstad. 

5 c. Zuidkant van Belize, tegenwoordige hooidstad. 
10 c. Luchtfoto van regeringspaleis. 
15 c. Volksvertegenwoordiging. 
22 c. Gerechtshof. 
25 c. Hoofdkantoor politie. 
50 c. Hoofdpostkantoor. 

INDIA 
!612'70 Tweehonderdste geboortedag Ludwig van 

Beethoven. 
20 p . Portret componist. 

1712'70. Vijftig jaar padvindstersbeweging. 
20 p . Padvindster en embleem. 

2312'70. Nationale postzegeltentoonstelling, 
20 p. Jongen en meisje met postzegel. 
1,— r. Twee handen houden vergrootglas vast; postzegel

herdenking Gandhi . 
l l  i  ' 7 1 . Levensverzekering in India . 

20 p. Symbolische voorstelling. 

BRITS GEBIED INDISCHE OCEAAN 

ALDA8RA NATURE RESERVE 45^ 
l 2 '71. Flora en fauna uit natuurreseivaat Aldabra 

45 c. Reuze landschildpad (Geochelone gigantea). 
75 c. Lelie (Lomatophyllum borbonicum). 

Slak op plant {Rachis aldabrae) . 
Zilverreiger (Egretta dimorpha) . 

INDONESIË 
■ PU ■ ■ ■» Tl 

R£puBi]kin6oncsia 
2112'70. ' loeslag serie vooi sociaal werk, insekten. 

7,50 + 0,50 r. Chrysocoris javanus. 
15, f 1,50 r. Orthe t rum testaceum. 
20, h 2,— r. Xylocopa fiavonigrecens. 

IRAK 
7l2 '70. Vijitig jaar medische vereniging. 

15 en 40 f. Embleem vereniging en ziekenhuis van Bagdad. 
2512'70. Suikerfabriek van Mosul

5 f. Suikerbiet. 
15 f. Gezicht op fabriek. 
30 I. Geliik aan zege! van 5 I. 

ISRAËL 

162'71. Iheaterkunst . 
0 , 5 0 1 ^ ' . Nationale Israelische opera met Samson en 

Delilah. 
0,50 I^t' Vijfentwintig jaar Cameri theater: „ Inn o( the 

Ghosts". 
0,50 1£. Inhal danstheater : Een psalm van David. 

162'71. Natuurbescherming: dieren uit bijbelse 
tijden. 
0,02 ï£. Dama mesopotamica. 
0,03 ï£. Equus memionus. 
0,05 IX Oryx leucoryx. 
0,78 I ^ . Acynonix jubatus. 

JAMACIA 
222 '71. Afscheiding van de Engelse kerk in Jamaica 

honderd jaar geleden. 
3, 10 en 20 c. Kathedraa l van St. Jago de la Vega in 
Spanish Town. 
30 c. Wapen van de Engelse kerk. 

K H E M E R E (vroeger Cambodja) 
213 '71. Wereldjaar tegen racisme en discriminatie 

'op grond van ras. 
3, 7 en 8 r. 

KOREA (ZUID-) 

3012'7ü. Utid i Lil la.iLsic serie lepiudukties schilde
rijen uit Yidynastie (13921910). 
10 w. Rode muurschildering, Kin Hongdo. 
10 w. Haan , hennen en kuikens, Pyon Sangbyok. 
10 w. Fluitspeler, door Shin Yunbok. 

5 l  ' 7 l . Economische ontwikkeling. 
10 w. Voedselvoorziening: landbouwvelden achtergrond 

bergen, dorpje en korenaren. 
10 w. Elektrische energie: stuwdam met meer en elek

triciteitsleidingen. 
10 w. Export : Lading, verpakt in wereldkaart in strop, 

schepen. 

LESOTHO 
Albeelding zegel gemeld in janviari, bladzijde 39. 

LESC" 

# 

LIBERIA 
21 l2 '70 . Kerstzegels: reproduktie schilderijen „De 

aanbidd ing door de wijzen" door verschillende meesters. 
3 c. Rogier van der Weyden. 
5 c. Hans Memlinc. 

10 c. Stefan Lochner. 
12 c. Albrecht Altdorfer. 
20 c. Hugo van der Goes. 
25 c. Hieronimus Bosch. 
Blokie van 50 c. Triptiek van Andrea Mantegna. 

LIBIË 
2410'70. Vijfentwintig jaai Verenigde Naties. 

5, 15 en 60 m. Embleem V.N. met vleugels, duif en tekst 
tegen achtergrond van zonsopgang. 

MADAGASCAR 

R E P O B L I K A 
M A L A G A S Y 

30 l2 '70 . Zestigste verjaaidag president Tsi ranana 
30 f. Portret president. 

22 l  ' 71 . Wapenzegel. 
25 f. Wapen van Morondava. 

MALI 

REPUBUQUEDUMAU 

„ MACHir<EDEBECHEVEl230T U88? i"v>wi, 

14l2 '70. Geschiedenis van de spoorwegen, nadere 
gegevens. 

20 f. Locomotief Gallet 030 T, omstreeks 1882. 
40 f. Locomotief Felou 030 T, omstreeks 1882. 
50 f. Locomotief van Bechevel 230 T, omstreeks 1882. 
80 f. Locomotief type 231, omstreeks 1930. 

100 f. Locomotief type 141, omstreeks 1930. 
2812'70. Padvindersbeweging. 
5 f. Padvinders op trektocht. 

30 f. Signaalblazer, kampvuur en strijken van vlag. 
100 f. Padvinders in kajaks. 

251 '71. Maskers en voorstellingen in beeldschrilt. 
20 f. Masker Bambara van San. 
25 f. Dogon masker van Bandiagara. 
50 f. Kanaga ideogram. 
80 f. Bambara ideogram. 

82 '71. Herdenking De Gaulle. 
2000 f. gedrukt op goudfolie: Portret De Gaulle en kiuis 

van Lotharingen. 

M A R O K K O 

5 l  ' 71 . Moskee van Ls Souniia. 
0,60 dh. Gezicht op moskee met op achtergrond stad. 

MONGOLIË 

711'7Ü. Definitieve datum emissies gemeld m decem 
ber, bladzijde 693. 

7 l l  ' 70 . Vijftig jaar nationale pers in de Mongoolse 
volksrepubliek. 
30 m. Trompet te r te paard en opgaande zon. 
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startschot 
reen hieuw jaar 

Bij Grobe valt dat pas in februari, 

Bij de 149ste veiling 

Maar dan wordt het ernst! 
De serie van onze grote successen wordt 
dan voortgezet. De qualiteit op deze veiling 
zal een van de hoogste in de laatste jaren 
zijn. Iets voor fijnproevers, voor echte ken
ners. 75 % van het materiaal is Cabinet en 
De Luxe. De Oudduitse staten zijn vertegen
woordigd tot echte rariteiten toe. Een 
gloeiende tip: een speciale verzameling 
Helgoland! Van 22 tot 27 februari zult U een 
boel plezier hebben. Het is niet vaak ge
beurd dat we met zoveel spanning op een 
veiling hebben gewacht. De catalogus is 
klaar en wacht op Uw bestelling. Mogen 
wij reeds nu verzoeken Uw materiaal voor 
de 150ste veiling in te zenden ? 

Uw 
Hans en Jürgen Grobe 

Hans Grobe 
Theaterstrasse 7 
3 Hannover Bondsrepubliek 
Telefoon 0511 / 25220 

ER^BE 

t 



M O Z A M B I Q U E 
15-1-'71. Onderwerpen betrekking hebbend op geolo

gie, mineralogie en paleontologie. 

0,15, 0,50, 1,—, 1,50, 2 , ^ , i,^, 3,50, 4 ,— en 10,-
VerschiUende mineralen en fossielen. 

NEPAL 
28-12-'70. Toerismeserie. 

15 p. Patan Dunbar plein in K a t h m a n d u . 
25 p . Tempel van Badhnath. 
1,— r. Gedenkbeeld voor Gauri Shanker. 

NIEUW CALEDONIË 

NOUVELLf CAUDONIE ET DEPENDANCES 
JOURNEE OU TIMBRE " " " " . i . M>» - I f j » y ^ 

BUREAU SECONDAIRE AMBULANT DUMBEATRAJN 

23-2- '71. Zeilwedstrijd One ton cup 1971, Auckland 
20 f. Aantal zeilboten in zee. 

13-3-'71. Dag van de postzegel. 
10 f. Verplaatsbaar kantoor Dumbeat re in . 

NIEUWE H E B R I D E N 
19-1-'71. Herdenking De GauUe. 

0,65 en 1,10 g.f. Zegels voor De Gaulle , uitgegeven op 
20 juli 1970. O p de zegels met Franse tekst de opdruk: 
„A la memoire du general De Gaulle 1890-1970", op de 
zegels met Engelse tekst de opdruk : „ I n memory of 
general De Gaulle 1890-1970". 

NIEUW ZEELAND 

10-2-'71. Vijltig jaar instituut voor plattelandsvi 
wen. 
4 c. Embleem, g-sleutel en spinnewiel. 

10-2-'71. Vijftig jaar Rotary internat ional in Nieuw 
Zeeland. 
10 c. Embleem en kaart van gebied. 

NIGER 

5-1-'71. Herdenking president Nasser. 
100 f. Portret Nasser in medaillon. 
200 f. Nasser met opgestoken hand . 

4-1 - ' 7 1 . Vogelserie. 
5 f. Tockus nasutus. 

10 f. Halcyon senegaJensis. 
15 f. Centropus senegalensis. 
20 f. Psittacula krameri . 

22 - l - ' 71 . Herdenking De Gaulle. 
1000 f. gedrukt op goudfolie: Medail lon met portret De 

GauUe en kruis van Lothar ingen. 
29- l - ' 71 . Voorolympisch jaa r 1971. 

150 f. Boogsegment met n a a m M ü n c h e n en Olympische 
cirkels. 

NIGERIA 
21-3- '71. Internat ionaal jaar van strijd tegen racisme 

en rassendiscriminatie. 
4 d., 1/-, 1/6 d. en 2/-. 

NORFOLK EILAND 
Afbeelding zegel gemeld in j anuar i , bladzijde 41 . 

55 O M A N 
1-1-'71. Herdenking overlijden Nasser. 

2 b . Rouwdienst in moskee en portret . 
4 b . Nasser met vrouw en vier kinderen. 
6 b. Stalen monument van landbouwer en portret . 
8 b . Nasser voor schaakbord. 

20 b. Luchtpost. Portret. 
(Afbeelding in januar i , bladzijde 41). 

!5-12-'70, Kerstzegels, reprodukties schilderijen, 
4 b. De blijde boodschap 
6 b . De vlucht naar Egypte. 
8 b. Jozef onderwijst Jezus. 

12 b . Jezus in de tempel. 
20 b . Pa lmzondag. 

15-12-'70. Reprodukties schilderijen van beroemde 
meesters. 

2 b . De geboorte van Venus, Botticelli. 
4 b. Diana na het bad, Francois Boucher. 
6 b . De drie Grat iën, J . B. Regnault . 
8 b . De triomf van Gala tea , Raffaelo Santi-

20 b. Rustende odalisque, Dominique Ingres. 

OOST-AFRIKA 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 625. 

O P P E R V O L T A 
27- l l - ' 70 . 300 f. zilver en 1000 f goud. Kerstvoor

stellingen, reprodukties. 

30 - l - ' 7L Herdenking president Nasser 
100 f. luchtpost. Portret Nasser. 

PAKISTAN 
17-I2-'70. Veikiezingen voor provincieraden. 

20 p. Vlag en inschrift. 
26-12-'70. Islamitische conferentie van ministers van 

buitenlandse zaken in Karachi . 
20 p . Embleem en brand Al-Asqa moskee. 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 
27- l - ' 71 . Tradit ionele woningen van inlanders. 

5 c. Rond huis, oostelijke hoogvlakte. 
7 c. Paalwoning, Milne baa i . 

10 c. Huis, Purari delta. 
40 c. Huis van de menselijke geest, Sepik. 

PARAGUAY 
26-11-'70. Reprodukties schilderijen nat ionaal m u 

seum van Tokio en belangrijke gebeurtenissen in J a p a n : 
Expo '70 en Sapporo '72. 
0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,50, 0,75, 12,45, 18,15 en 
50,— g. Twee onbekende schilders, Ogata Kor in , Hishi-
kawa Moronubu, onbekende schilder, Ki tagawa U t a m a r o , 
Wan tabe Kazan, K a n o Hideroi, Torrii Kióynaga, 
Katshushika Hokusai. 

26 - l l - ' 70 . Wereldbekende schilderijen van bloemen. 
0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,50, 0,75, 12,45, 18,15 en 
50,— g. Vincent van Gogh. Paul Gézanne. J a n van 
Huysum, Rachel Ruysch, Jacob Walscapelle, Alexej von 
Jawlensky, Hans Pur rmann , Maur ice de Vlaminck, 
Claude Monet , Auguste Renoir. 

l6-12-'70. Schilderijen van Prado museum. 
0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,50, 0,75, 12,45, 18,15 en 
50,— g. Ti t iaan, Diego Velazques, A. van Dyck, J. T in to
retto, P. P. Rubens, El Greco, Murillo, Goya, Ti t iaan . 
P. Veronese. 

l6-12- '70. Reprodukties schilderijen Albrecht Durer . 
0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,50, 0,75, 12,45, 18,15 en 
50,— g. Verschillende van zijn schilderijen. 

Verder drie blokken van 20,— g. biJ Japanse schilderijen, 
een blok van 20,— g. bij de bloemen, en nog vier blokken 
voor respectievelijk: Napoleon, Apollo X I V . generaal 
Eisenhouwer en de voetbalcup door Brazilië in Mexico 
gehaaid. 

De Paraguyese bond van filatelisten verenigingen be
richt dat in Yvert enkele vignetten ten onrechte ais post
zegels zijn gecatalogiseerd: 942 en 943, ongetand, lucht
post 491 en 492, ongetand en de blokken 14 en 15, onge
tand. 

! Lit 
P E R U 

30-i l - '70. Oktoberfestival i 
3 s. Optocht . 
4 s. Hanen gevechten. 

5,50 s. Altaar kathedraal van Na^drene. 
6,50 s. Optocht naar schilderij van Vïnatea Reisino. 
8,— s. Optocht naar schilderij van Jose Sabogal. 

PITCAIRN EILAND 
l -3- '71 . Overblijfselen uit Polynesische erfenis 

5 c. Rotstekeningen. 
Kunstprodukten. 
Produktie vishaak van steen. 
Stenen godheid. 

POLYNESIË 

10 c, 
15 c, 
20 c, 

2 6 - l - ' 7 1 . Vierde spelen van de zuidelijke Grote 
Oceaan . 
20 f. Embleem spelen. 

R H O D E S I Ë 

l -3- '7 I . Zegel in serie beroemde figuren uit vroege ge
schiedenis van Rhodesie. 
15 c. Portret Frederick Courteney Selous (I851-I917) , 

jager op groot wild en ontdekkingsreiziger. 

RIOEKIOE EILANDEN 

16-3-'7l. Tweede zegel in serie produkten van volks
kunst. 
3 c. Vrouw spint zijde. 

15-4-'71. Week van de filatelie. 
3 c. Houten bak voor heet water, met t innen pot erin. 

RCEWANDA 
21-12-'70. Herdenking sterfdag F . D. Roosevelt (1882-

1945). 
Verschillende portretten van de vroegere president van de 
Verenigde Staten, met telkens andere inlandse bloemen. 
20 c. Brassocattleya cv. , ,Olympia Alba" . 
30 c. Laeliocattleya callistoglossa. 
50 c. Ghondrorhyncha chestertoni. 

1 f. Paphiopedilum. 
2 f. Cymbidium cv. 
6 f. Cattleya labiata. 

30 f. Dendrobium nobile. 
60 f. Laelia gouldiana. 

24-12-'70. Kerstblokje. 
100 f. Reproduktie schilderij van Ribera (1591-1652) 
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INKOOP Speciale aanbieding Oostenrijk VERKOOP 

Let o p ' N i e u w e p r i j z e n , f ranco btj bes te l l i ngen van f 1 0 0 , — af Reduc t i e rege l i ng t o t 
ƒ 2 0 0 . — 2 % k o r t i n g , van f 200 ,— af 3 % k o r t i n g en van f 5 0 0 , — a f 5 % k o r t i n g 
A a n b i e d i n g v r i j b l i j v e n d en onde r v o o r b e h o u d van u i t v e r k o o p , p r i j s w i j z i g i n g e n of ver 
g iss ingen D o m i c i l i e W e n e n 
Toezend ing o n d e r r e m b o u r s of v o o r u i t b e t a l i n g op p o s t g i r o A r n h e m nr 2144006 Lever ing 
op r e k e n i n g betaalbaar b innen acht dagen na on t vangs t u i t s l u i t end t egen v e r m e l d i n g 

van be roep en lee f t i jd en t egen c o n t r o l e e r b a r e re fe ren t ies 
I nkoop K o o p van O o s t e n r i j k van 1918 t o t 1970 postfr isse zegels zonder p lakker steeds 
tegen 7 5 % van deze l i jst G e s t e m p e l d e zegels en zegels me t p lakker nader ove reen te 
k o m e n 
* * post f r is z o n d e r p l a k k e r ; ® ges tempe ld me t r o n d s t e m p e l 
Beste l l ingen beneden de f 2 0 . — k u n n e n w i j helaas n ie t u i t voe ren 

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 
378/89 = 14 

393/98 
398 a-f 
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 schu in 
544/48 
549/52 
553/75 
576 
577/99 
600/32 
629/32 Ro l len 

633 
634/37 
634/37 
Renner m geh 
ongecand 
638/45 
646 

** 
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 , — 

waarden 
149,70 

77,80 
237,70 
1 0 2 , — 
235 ,— 

16,80 
158,50 
2 6 4 . — 
2 0 4 , — 
4 0 3 , — 

224C 
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 , — 
298 ,— 

1,20 
1 , — 
8,40 

d r u k 
22,70 

1,30 
12,20 

182,50 
ele ve l le t j 

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 
197 .— 

es 
1600 ,— 1650 ,— 

3,90 
0,30 

2 me t u i t gegeven 
waa rden 
647 
648/52 
653/62 
663/64 
665 
666/73 
674 
675/84 
685/86 

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 

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 waarden 

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 

■> 

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 

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 ier 

868 w i t pap 

869 

2.35 
er 

1,55 
0,75 

870 geel papier 

870 w i t pap 
1,40 

er 
1,40 

874 geel pap ier 
12,90 

874 gr i j s papier 

874 n ieuw 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882/900A 
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 . — 

o 

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 papier 
V. 20 g t o t S 6,40 
20 waarden 
G e b o u w e n , 

33.30 
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 

10,20 
ler 

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 
1,2f> 
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 

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 
H e r d r u k bl 

1026/27 
1028 
1029 

** 
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 , — 

° 
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 , — 

3k W i p a 

0,80 
0,30 
0,50 

959A geel papier 

959 w i t pap 

1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044/49 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054/57 , 
1058/63 i 
1064 1 
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 

1,60 
er 

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 

^nnp ■̂  
^ B 
'V iTso 

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 

N o Y v e r t • ♦ " FDC 
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 
tegen nominaal op basis 1 , — 
Sch IS 18 cent 
N i e u w t j e s abonnemen t t egen 
de koers 1 , — Sch is 17 cent 
FDC s ie r enve loppen 50 cent 
per stuk ex t ra 

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 
54/60 246,50 174,50 
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  e n expresse 

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 
131/54 200 ,— 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 papier 

31,70 4,90 
228/53 gemengde pap ie rsoor 

ten 13,50 4,90 

IMPORT EN EXPORT 
van postzegels, munten en verzamelaarsbenodigdheden, kunstvoorwerpen en antiquiteiten 

RINGSMUTH 
postfach 154, A1100 wien, Oostenri jk. 



31 -12-'70 Eeuwfeest eerste Vaticaans concihe, 
portretten pausen 
10 c Paulus VI 
20 c Johannes X X I I I 
30 c P i u s X I I 
40 c Pms XI 

I ,—f Benedic tusXV 
18,—f H e i h g e P m s X 
20,—f Leo X I I I 
60,— f Pms I X 

SALOMON EILANDEN 
28-l- '71 Schepen en navigators 

3 c De Ia Perousse en zijn schip La Boussole 
4 c Mar ine sterrehoogtemeter en Polynesische kaart 

12 c Abel Tasman en de Heemskerk 
35 c T e Puki kano van de Santa-Cruzei landen 

WEST SAMOA 
l-2-'71 Houtindustrie 

3 s In lander met zaag bi) boom 
8 s Bulldozer in oerwoud 

20 s Boomstammen in water 
22 s Machine zaagt boom tot planken 

SAOEDI ARABIE 
26-10-'70 Ingebruiknemmg staalplaatfabnek 

3, 4 en 10 p Gezicht op fabriek 
26-10-'70 Nieuwe gebruikszegels 

3 en 10 p Heilige Ka ' aba in Mekka 
26-10-'70 Werelddag voor telecommunicatie 

4 p Embleem 

ST HELENA 

SINGAPORE 

Afbeeldmg zegel gemeld in januar i , bladzijde 41 

SENEGAL 
21-12-'70 Wapenzegel 

30 f Wapen van land 
31-12-'70 Herdenking De Gaulle als dekolomsator 

50 f Portret De GauUe boven kaart Afrika, kruis van 
Lotharingen, bouwkraan, tandwiel en aar 

100 f Portret, kaart Senegal met stralen en duiven 
I6-1-'71 Twintig jaar Hoge Commissariaat voor 

Vluchtelingenzorg 
40 f Groep vluchtelingen trekt bepakt verder, embleem 

V N 
100 f Groep mensen bouwt huis, embleem 

16-1-'71 Verbetering van de paardenrassen 

40 f Mbayang paard 
100 f Pass paard 

SEYCHELLEN 

Afbeeldmg zegel gemeld in januari , bladzi |de 41 

SIERRA LEONE 
31-12-'70 Diamantwinning 

Gewone post 2, 3 Vi 'O, 12 Vz 40 c en 1 Le Diamant van 
38 73 karaat 
Luchtpost 7y2, 9 i4 . 15, 25, 75 c en 2 Le Diamant van 
50 65 karaat , gevat in sieraad 

^ SHARJAH 
30-12-'70 Kerst- en nieuwjaarserie Christus ' leven 

1 uehtpost drie zegels van 25 drie van 60 dh. drie van 
1 R en drie van 2 R 
Gewone post dr ie zegels van 1, d n e van 3 en drie van 4 
en drie van 5 dh , getand en ongetand 
Vijftien verschillende afbeeldingen 
Dne verschillende blokken van 2 R , getand en ongetand 

1-1-'71 Regeringshoofden uit Gemenebestlanden ont
moeten elkaar Behalve de gemelde zegels in het januar i 
nummer kwam ook een zegel uit van 75 c M u u r van vlag
gen van leden 

SOEDAN 
2-1-'71 Samenwerking tussen Egypte, Libie en Soe

dan 
20 m Gemeenschappelijk embleem met kaart van drie 

landen en lint met de drie vlaggen (zie Egypte) 

SWAZILAND 
1 -2-'71 Bloemenserie 

3 c Bauhinia galpimi 
10 c Crocosmia aurea 
15 c Gloriosa superba 
25 e Watsonia densiflora 

l-2-'71 Nieuwe portzegels 
1, 2 en 5 c Oude voorstelling 

SYRIË 
2-11-'70 Internat ionaal jaar van het onderwijs 

15 en 60 p luchtpost Embleem van di t jaar 
3 - l l - ' 7 0 Vijfentwintig jaar Verenigde Naties 

15 en 60 p luchtpost Symbolisch ontwerp met devies 
„Vrede, rechtvaardigheid en voorui tgang" en embleem 
V N 

T O G O 
26-12-'70 Kerstzegeis, reprodukties schilderyen 

15 f Schilderij van Botticelli 
20 f Schilderij van Veronese 
30 f Schilderij van EI Greco 
50 f Schilderij van Fra Angelico 
60 f Schilderij van Botticelli 
90 f Schilderij van Tiepolo 
Ook blokje met vier hoogste waarden samen 

Februari '71 Herdenking De Gaulle 
20 f De Gaulle met Winston Churchill 
30 f Met generaal Eisenhouwer 
40 f Met president Kennedy 
50 f Met kanselier Adenauer 
60 f Met paus Paulus VI 
90 f Portret en kruis van Lotharingen, op achtergrond 

Franse ruimtesatelliet 

TRISTAN DA C U N H A 

=̂ 1 
Eso-T 

R S j A 1 

TRISTAN DACLÏNHA5 

15-2-'7l Nieuwe gebruikszegels, decimale waarden, 
de lopende serie wordt met nieuwe waarden overdrukt 

1 d Yvert 72 wordt Vz p . 
P/a d Yvert 73 wordt 15 p 

2 d Yvert 74 wordt 1 p 
4 d Yvert 108 wordt 1 »4 p 
6 d Yvert 77 wordt 2y2 p 
7 d Yvert 78 wordt 3 p 

10 d Yvert 79 wordt 4 p 
1 sh Yvert 80 wordt 5 p 
1 sh 6 d Yvert 81 wordt 7'/2 p 
2 sh 6 d Yvert 82 wordt 12^/2 p 
5 sh Yvert 83 wordt 25 p 

10 sh, Yvert 84 wordt 50 p 

TSAAD 
23-l- '71 Topconferentie van de O C A M 

30 f Kaar t Afrika, waarachter stralende zon en omgeven 
door sterren, gebouw van conferentie 

23-l- '71 Postzegeltentoonstelling Philexocam 1971 -
„Fort L a m y " , reprodukties oude postzegels 

10 f Embleem en zegel Yvert 2 Maur i t ius 
20 f Embleem en zegel Yvert 23 Toscane 
30 f Embleem en zegel Yvert 6 I-ranknjk 
60 f Embleem en zegel Yvert 2 Verenigde Staten van 

Amerika 
80 f Embleem en zegel Yvert 5 J a p a n 

100 f Embleem en zegel Yvert 1 Saksen 
21-3-'71 Internat ionaal jaar strijd tegen racisme en 

discr iminat ie naar ras 
40 f Gestileerde boom met cirkels, vierkanten en ovalen 

TUNESIË 
28-12-'70 Honderdste geboortedag van Lenin 

60 m Portret stichter Sovjet-Unie 

T U R K S EN CAICOS EILANDEN 
2-2-'7l Nieuwe gebruiksserie in decimale waarden 

1/2, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10, 15, 2 0 , 3 0 , 5 0 c , I , — e n 2 , — S 
Geliik aan Yvert 222/236, nu met al leen de nieuwe 
waarden 

U R U G U A Y 
10- l l - '70 Moederdag 

10 p Moedermonument van Edmondo Prat i in Salta 
23-11-'70 Tiende verjaardag verdrag van Montevideo 

22 p Vlaggen van Latijnsamerikaanse landen met ket
tingschakels 

VENEZUELA 
28- l l - ' 70 Postzegeltentoonstelling Exfiica 

20 c Vlaggen Amerikaanse landen 
25 c Eerste Venezolaanse postzegel 
70 c Eerste luchtpostzegel 
Ook uitgegeven als blokje 

2 8 - l l - ' 7 0 Kerstmis 
45 c Reproduktie schildern »De beschermengel" van 

Pedro Lopez 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 
24- l l - ' 70 Uitgiftedatum samenhangende zegels 50 

jaar oorlogsverminkten en eerbetoon aan krijgsgevangen, 
vermiste en gesneuvelde dienstplichtigen, gemeld in 
december, bladzijde 695 

19-l- '71 Uitgiftedatum zegel schaap gemeld en afge
beeld in november, bladzijde 627 

12-3-'71 Eerbetoon aan bloed donors en oproep tot 
deelname aan bloeddonorsprogramma 
6 c rood, l icht- en donkerblauw Tekst en bloeddruppel 

VIETNAM (ZUID-) 
8-12-'70 Wereldjaar voor onderwijs 

10 d Embleem van jaar 
8-12-'70 Volksvertegenwoordiging 

6 d Zetel van Senaat 
10 d Zetel van Kamer van afgevaardigden 

^ YEMEN (REPUBLIEK) 
Januar i '71 Winnaars van gouden medail les uit 

Duits land, elke zegel bestaat uit vier velden met telkens 
een ander onderdeel 
1/3 b Herbert Rouge, zwaargewicht boksen Berlijn 

1936, C Cranz skien, Garmisch Partenkirchen 
1936, H G Winkler , sprmgconcours paarden , 
Stockholm 1956, Ostler en Nieberl , bobsleeen 
Oslo 1952 

1/3 b Helga Haase, hardrijden schaats, Squaw Valley 
I960, O Reichert , skien, grote slalom, Cor t ina 
1956, A Harry, atletiek, Rome 1960, T Kohier-
Mens, toboggan, Innsbruck 1964 

1/4 b Albert Zurner, zwemmen, duiken, Londen 1908, 
R Ismayr, gewichtheffen, Los Angeles 1932, W 
Bahre zwemmen 200 m , Stockholm 1912, K von 
Langen, dressuur Amsterdam 1928 

1/4 b Roeien Panjs, 1900, K Schuman, gymnastiek, 
Athene 1896, W Brack, zwemmen 100 m , St 
Louis 1904, Huber t en Burger kunstschaatsen 
Londen 1908 

6 b Ingrid Becker zeskamp, Mexico 1968, L Keiler , 
hardrijden schaats Grenoble 1968, emblemen 
Olympische spelen 1972 in München en Sapporo 

Januar i 1971 Internat ionale sport bevordert de vrede 
Alle zegels met twee afbeeldingen en bovendien met 
namen en jaartal len van plaatsen waar spelen gehouden 
zi)n 
1/4 b Portret Pierre de Couber t in en Olympische tempel 

in Griekenland 
1/3 b Skieen en hordenlopen 
'/2 b Kunstschaatsen en gewichtheffen 
2 b Skien en paardendressuur 
3 b Hardschaatsen en hoogspringen 
4 b Skispringen en turnen 

ZUIDPOOLGEBIED (BRITS-) 

[ 0 Mïi!I'ï£SUÏlCÖ'ïFIÏ(§ 

15-2-'71 Nieuwe gebruiksserie, decimale waarden 
door overdruk van lopende serie Yvert 1 tot en met 14 
H d wordt H P . 1 fl > wordt I p , 1 Vi d wordt 1 H P . 
2 d wordt 2 p , 2 V2 <J wordt 2 Vj p , 3 d wordt 3 p , 4d 
wordt 4 p , 6 d wordt 5 p , 9 d wordt 6 p , 1 sh wordt 
7''2 p , 2 sh wordt 10 p , 2 sh 6 d wordt 15 p , 5 sh wordt 
25 p , 10 sh wordt 50 p 

ZUIDPOOLGEBIED (FRANS-) 
22-12-'70 l ie de la Possession in de Crozetarchipel 

50 f Ei land met hoogteprofielen, kaart omgeving 
1-1-'71 Pointe Geologie-archipel 

200 f Kaar t van de archipel 
1-1-'71 Vissenserie 

5 f Chaenichthys rhinoceratus 
10 f Notothenia rossii 
20 f Notothenia coriiceps 
25 f Notothenia macrocephala 
30 f Notothenia cyanobrancha 

februari 1971 99 



ZWITSERLAND 
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HEÜs/ETIA 
i A i « j 

CONFÉRENCE 
MONDIALE 
DES 
TÊUÉCOMMUNICATIONS 
SPATIALES • . 
UIT QEN'"""^ 
JUWJUIOET K ^ 3 

Zwitserland  gelegenheids
zegels 1971 1,6 waarden 
NABAblok voor de nationale 
postzegeltentoonstelling in 
Basel. Dag van uitgifte 
11 maart 1971. 

Verkoopprijs van de serie 
Zw. Fr. 2,— " 

Abonneert U zich op de nieuwe uitgaven van Zwitserse postzegels 

Verkoopprijs van het 
NABAblok Zw. F. 3 — QWtPDSpnOSliMTWHALaDBHaLATMtWIISPOeitKtO'* 

ALS l VAXFa tCA I A T I O K A L P BItlKt UjLKKtJf AUSSTKIXUKO KXl'OatTIOI« MA Tl 

mPOSl^nilKifKXmirxVR nrXTEnCAnfXTKiKAiX BKfrKkKSXNSwBinttf 
■ifanoti NATißNALroKPuu^TSLmaroftmointNAziovALEiniLATajlJCA v 

■»AÏKiAJf. " " " 

PIICA 

.LBFILA 
X b n i FfULAZ 

ltfr4..0N0 
mnivTio 

.umiBii rv 

[AnATAtfcpt 

A jcBaiKPUAKhï MïbS'^KULNanToamoMifAnoifAiJiDinuLA.'ninjihï 
»Nb 1 J 1 ^ H > I J ; Ï II Ajguc4Ji*JT0g*ti BwgntiUUCMmpDirwxoitq mcpo. 

vTiohMB^tmuae« jffiwaftiii ■ TniiiigiiwwwmMii w*î  
AKSNAUSarnXUHO EXPOSITION NATiOHAlXDJI PHILAT&LIH ESPoSUlONt t 
J Fïï A rfcï!CA MAtlO«AIJ5 IHUSFMAaKlffltAUBOTKJWIII» RXIPOSmOS NATIIW 
■Htl V * U r KSFWBfiHOWHÏ^AZroXAIA. MtATKUCA WATIOMAIJB BRfiÏWAHKn 

hU «XWf^TtOt* t A T OKALB Oh nULATBUI. BBPOBTnO"*)» NAZ 0]hAI> "It 
^ 4 ^ >^AIJt.SR.^rvMABEE^AUs«T«U!AnIt)txposmo■<**A■IloWAlJïriïäl•H'lJ 

WERTZEICHENVERKAUFSSTELLE PTT 
Parkterrasse 10, CH3000 BERN 

Ich interessiere micli auf ein Neuheitenabonnement 
Name Vorname 
Strasse 
Postleizahl Ort 

NM 2 

Luxe Strip van vier 
van de 

'Ortspost' zonder 
d B omraming van 

het kruis, 
types 1 tot 4 met stempel 

FRANCO van Basel 
op prachtige brief, 

excollectie 
Seybold. 

Dit IS één van de 35 luxebrieven van Zwitserland uit een beroemde verzameling die 
in onze veiling van 1S20 maart onder de hamer komen Verdere hoogtepunten van 
de veiling liggen bij de zegels van Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein en Oostenrijk 

Vraagt U direct de catalogus aan! Aan serieuze gegadigden wordt deze gratis toege
zonden 

BRIEFIVIARKENHAIMDELS UND AUKTIONS AG 

Pfirsiclistr. 10 Tel. 287770  CH 8042 ZUERICH u 



WIJ BETALEN GOEDE 
PRIJZEN VOOR 
Series, losse zegels, 
pakketten, kllowaar. 

Ais de grootste postzegelhandel in Amerika kopen wi j steeds grote 
hoeveelheden zegels ui t alle delen van de wereld. Wi j zijn in het bi j
zonder geïnteresseerd m 

ZEGELS I N SERIES 
goedkope en middenklasse series in hoeveelheden van 500 
to t 10.000 of meer van elk Compleet of incompleet of 
„ ko r te series", postfris of gebruikt 
Duurdere series ook in hoeveelheden van 25 t o t 1000 van 
elk, of meer 

LOSSE ZEGELS 
Alleen aantrekkelijke en goedkope waarden in hoeveel
heden van 5 000 to t 10 000 of meer 

P A K E T T E N 
Van alle landen in elke groot te 

K I L O W A AR 
Alleen het „gewone goed" , op papier 

Engrospartijen en restanten in alle soorten 

Zend ons uw aanbieding die wi j prompt en zorgvuldig zullen be
handelen 

Verkoop aan Amerika's grootste en bekendste postzegelimporteur 

H. E. HARRIS & CO. M. 
BOSTON, MASS 02117 U.S.A. - Cable Harrisco, Boston 

120 belangwekkende 
postzegels voor f 1,-

i l&t'wi»!!:'; 

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 l — aan ongebruikte 
Nederlandse postzegels 
Vraag naar aanbieding nr NF12 

Broadway Approvals 
50, Denmark Hill, London SE 5, 

England 

U.S.A. Onze prijsli jst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wo rd t u op aanvraag gaarne 

I « toegezonden. 

O o k uw manco-Kjst is w e l k o m . 
HET adres voor ^ 
Amerikaanse zegels: » » * J - ' » ' A . - S T A M P S 

Postbus 124 - s-Hertogenbosch 

UHAUBEK 

I I 

/ / 

SCHAUBEK 
BRILLANT ALBUMS 

ZONDER PLAKKERS 

met HAWID-klemstroken 
IN KUNSTLEDEREN KLEMBANDEN 

Gemakkelijk hanteerbaar, DUBBELE kiemnaad, 
geen verschuiven der zegels, 

volkomen vlakliggende bladen door stansinq 

Uit ons „BRILLANT'-programma: 
NEDERLAND compleet f 114,80 

Nederland tot 1945 f 66,20 
Nederland vanaf 1945-1969 f 68,50 

OVERZEESE RIJKSDELEN COMPLEET ƒ 196,40*) 
Nederlands Indie f 62.50 
Nederlands Nieuw Guinea f 27,10 
Curapao-Nederlandse Anti l len f 60,90 
Suriname f 83,90 

BELGIË zonder spoorweqzegels f 196,60*) 
BELGIË spoorweqzeqels (zonder band) f 20,80 
BONDSREPUBLIEK EN WEST-BERLIJN f 88 .— 
D D.R. f 158,50*) 
FRANKRIJK f 178,50*) 
GROOT-BRITTANNIË zonder Kanaaleilanden f 78,80 
IERLAND f 39,80 
KANAALEILANDEN (Guernsey en Jersey) Nieuw' f 25,50 
LUXEMBURG f 97 ,— 
OOSTENRIJK zonder gebieden ƒ 136,40 
BOSNIË e a gebieden (zonder band) f 31,40 
VATICAAN/KERKELIJKE STAAT f 68,80 
ZWITSERLAND f 130,40 
AUSTRALIË COMMONWEALTH f 65,20 
C A N A D A f 69,80 
ISRAËL met en zonder TAB ƒ 115,10 
U.S.A. Zonder dienst e a zegels f 96,— 
U.S.A. dienst e a zegels (zonder band) ƒ 37,20 
UNO f 41,70 
*) in 2 kunstlederen klembandeni 

A l deze albums zijn ook verkri jgbaar in de normale uitvoering. 

Direct uit voorraad leverbaar' 

Alle verdere Schaubek albums, zowel in de normale 
als de ,,Brillant"-uitvoering, vindt u in onze grote prijs
lijst die gratis verkrijgbaar is 
Nadere inlichtingen (w o proefblad ,,Brillant") ver
schaft gaarne uw postzegelhandelaar of 

SCHAUBEK IMPORT 
ROELF BOEKEMA 

Prmsestraat 58-60 hoek Juffrouw Idastraat 
Den Haag 

Telefoon (070) 11 03 19 - Giro 7668 
Bank Hollandsche Bank-Unie N V 

Uitgever C. F. Lucke, SCHAUBEK VERLAG, DDR, 705 LEIPZIG 



waaronder 
12 grote speciale 

herdenkings
zegels plus een 
facsimile-blok 
van 6 van de 
„penny black". 

ALL FREE!!! 
Een prachtige collectie van 50 geheel verschillende zegels van Groot-Brittannië, 
waaronder 12 grootformaat speciale gelegenheidszegels. Ook een facsimile-blok van 
6 stuks postfns van de „penny-black", de eerste postzegels ter wereld. (Een echt 
blok zou ongeveer £ 500,-/- waard zijn!) 

Wi | zenden u dit geheel gratis toe ais u onze populaire „Bonanza"-pakketten van 100 
plaatjeszegels van de gehele wereld op zicht vraagt. U kunt daaruit kopen voor 4 cent 
per stuk, of 30 stuks voor f 1 , — , en terugzenden wat u met gebruiken kunt. 

The Stamp Club, (Dept. P/H 65) Eastrington, Goole, Yorkshr. Engeland 

Vangt U telkens bot? 
WIJ kunnen uw mancolijst van postfnsse 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, 
NY 10017 USA 

,,One of the most complete stocks of the world - In the w o r l d " 

REEDS 23 JAAR VERKOPEN WIJ zegels en FDC per post, keurig verpakt, leuk 
gefrank. Wat niet bevalt, mag u binnen 14 d. retourneren. Dus geen risico uwerzijds. 
West-Europa, U S A . , U N.O., Israel. Nog FDC voorr. vanaf 1960. Uitgebr. Cirk 
gratis - tegen antw porto. 
T. Harteveld's FDC Service (NVPH-IFSDA) - Blondeelstr. 36 - Rotterdam-3014 
Tel. (010) 20 40 70 - Giro: 507.407. 

OVERIJSSELSE 

POSTZEGELVEILING CV. 

Postbus 310 Hengelo (O) 

H O U D T OP 13 MAART A.S. HAAR 2e VE IL ING 

In Hotel Deters 

Beursstraat 5 - Hengelo (O) 

Waar veel nfiool en goed materiaal ter tafel komt. Vraagt 

omgaand onze vellingkatalogus aan. 

Voor onze volgende veilingen kan steeds goed materiaal 

ingezonden worden. De meest gevraagde landen zijn o.a. 

Nederland & O. G., Duitsland, Engeland en gebieden, 

Skandinavië, Zwitserland en Frankrijk. 

Uw materiaal wordt zodanig verkaveld, dat het de hoogst 

mogelijke opbrengst geeft. 

WIJ VEILEN 
REEDS MEER DAN 

25 JAAR 

Onze uitgebreide kring van relaties vraagt steeds goede losse zegels, 
series, grote en kleine verzamelingen en zijn bereid hiervoor goede 
prijzen te betalen. (Geen zendingen beneden een verkoopwaarde 
van 50 Gulden A.U.B.) 
Wilt U dus een goede prijs voor Uw postzegelbezit realiseren neemt 
U dan eens contact met o ^ op. 
Onze 111de Veiling word^^houden op 2 en 3 april a.s. in de 
Nieuwe Kon. Harmonie, 100 m vanaf station, te Tilburg. 
Voor serieuze gegadigden welke onze catalogus nog niet regel
matig ontvangen is een briefkaart voldoende om van toezending 
verzekerd te zijn. 

Postzegelhandel van Amelsvoort 
ST. ANNAPLEIN 7 - TILBURG - Tel. 04250-21776 

DIT IS EEN AANBIEDING, DIE N O O I T WEER KOMT! 
Door financiële moeiliikheden is een postzegelhandel, welke wij met bij naam zullen 
noemen, vanwege de beroepsetlek, gedwongen zijn bedrijf te stoppen en zodoende 
de gehele voorraad te verkopen. Ver en nog eens Ver beneden de normale prijs. Wij 
zijn belast in de hoedanigheid van incassobureau, met de verkoop en liquidatie van 
deze gehele voorraad postzegels. Daar wij geen postzegelhandelaars maar juridische 
adviseurs zijn en het in dienst nemen van personen om de enorme voorraad uit te 
zoeken te duur zou komen, verkopen wij deze enorme partij onuitgezocht in gedeel
tes; afzonderlijke partijen, ledere parcij bevat gegarandeerd veel waardevolle zegels 
(ook Nederland & Overzee). Wij garanderen ook bij iedere partij' een minimale 
cataloguswaarde van f1.000,— (berekend volgens Yvert 1970). 

Partij zegels normale prijs: f600,— 

NU VOOR SLECHTS Fl. 59,50 
Leveringsvoorwaarden. Alleen bij vooruitbetaling of onder rembours. Portokosten 
f 1,50 extra (rembours f2,50 extra). Bestellingen worden gezien het geringe aantal 
partijen in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

INCASSOBUREAU 'CITY' 
Gründer 215 - Amsterdam-Bijlmermeer - Postgiro 2252606 - Gemeente Giro Z 4844 -
Bank: A.B.N., Bijlmermeer, rek • 546610064 - Tel. (020) 983296 of 983297 (3 lijnen) 

POSTZEGELVEILING „TWENTHIA" 
Onze 22e veiling op 27 maart 

Voor deze en komende veilingen kunt u Inzenden. 
Wij maken goede prijzen voor Nederland, Skandinavië, 
Duitsland, Zwitserland. Ook grote vraag naar poststukken, 
luchtbrleven e.d. Onze veiling 20 waarin groot aantal 
poststukken en luchtpoststukken waren opgenomen, was 
een groot succes... 
Hebt u een collectie welke u van de hand wenst te doen, 
of een grote partij neemt dan contact met ons op. Ook 
kopen wij direct van u, indien veiling u te lang duurt. 
De zaak van vertrouwen.... 

POSTZEGELVEILING „TWENTHIA" 
POSTBUS 177 - ALMELO - TELEFOON (05490) 16417 of 15773 
Lid van N.V.P.H. 



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 weldadiqheidsuitqiften voorradig 
West-Europa o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vati 
caan. Zweden, IJsland enz enz Prijzen m het algemeen 50 cent per Yvert 
franc Ie pi 10% minder 
Oost-Europa grote 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 
Azte alle landen veel Japan, Yemen enz enz 
Zuld-Amerika grote stock van alle landen 
Israel grote stock in het alge neen 5 0 % Benco ook 1e 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 ieder 
geval binnen 14 dagen behandeld Donderdag s gesloten 

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 OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot, er wordt contant betaald 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis 

Treed tegen een tarief van 5 % ook op als commissionair bij 
verkoop van uw collectie, ook wanneer u toch liever wilt 
laten veilen Ik zorg dan voor juiste uitkaveling. 

Steeds meer verzamelaars beseffen, dat FDC's, zelfs na 10 jaren, nauwelijks in nomi
nale waarde zijn gestegen, ja vaak zelfs onder deze pnjs komen Daarom beleggen 

ZIJ hun geld beter en wel in 
MAXIMUMKAARTEN 

Spec aanbieding Wie nu een abonnement maximumkaarten neemt, krijgt alle 
uitgiften N O G 1970 nog tegen nieuwtjespnjs Deze aanbieding geldt tot 1 maartas 

POST EN ZEGEL 
H. Broertjesttr. 2«, Den Helder, Te l . (02230) 14087 

VERZAMELT U een van onderstaande gebieden 
stuur dan uw mancolijst levering v/a 35 et (prijsopgave vooraf) 

N. O. G. - Rusland - Frankrijk - Spanje -
Duitsland en Oost-Europa 

POSTZEGELHANDEL NIRO 
E v Reydhof 8, Amsterdam - 0 2 0 - 15 29 96 

COLLECTORS MAIL AUCTIONS (PTY.) LTD. 
1 * 1 

Zuid-Afrjka's grootste 
schriftelijke veiling 

Elke vei l ing bevat ruim 4000 
kavels met veel klassiek ma
teriaal en oude brieven. 

De volgende veiling: no. 36 vindt plaats 
in het begin van de maand april a.s. Op 
verzoel< zenden wij U gaarne onze cata
logus per luchtpost. 

ue catalogus toont een oeei van ae veiling aoor miaaei i 
van foto's. 1 

Het aangeboden materiaal is uiteraard zeer sterk in prae- 1 
Unie, Unie en Republiek, daarnaast zijn Nederland, 1 
België, Frankrijk en verdere Europese landen steeds 1 
goed vertegenwoordigd. 1 
Behalve zuidelijk Afrika, zijn de andere Engelse kolo- 1 
niën altijd royaal present. 1 
Palestina, Israël, U.S.A., enz. vrijwel zonder uitzon- 1 
dering aanwezig met interessante kavels. 1 

Nota bene: kopers In Zuid-Afrika betalen, behalve port, 1 
geen enkele vorm van belasting. 1 

Schrijf: Collectors Mail Auctions 
P.O. Box 20 
Bergvliet-Cape R.S.A. 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor-
delükheid nemen voor de bonafidi-
teit der onderstaande adressen. 

Pnjs der annonces ƒ 0,85 per mm 
exclusief 4 % BTW. 
Probeer 't eens! Concurrerende 
pryzen, in zichtzendingen Neder
land en O.R., gebr. en ongebr., 
Duitsland, België, Frankruk, Zwit
serland, Skandinavlë, waarby Fin
land en IJsland, USA. Even een 
briefkaartje met opgave van ge
wenste en u kunt z.sp.m. een zen
ding tegemoetzien. Filatelistische 
frankenng! Probeer 't eens' 
OVEBDUIN ZICHTZENDINGEN, 
Bosstraat 5, Soest, tel. (02155) 48 41, 
giro 3S5725. 

• Wilt U kopen, verkopen, ruilen 
of zoekt u vriendschap door te 
corresponderen enz. schrof ons 
uw wensen en zonder verplich
tingen wordt u gratis m een in
ternationale adressendienst opge
nomen. 

• Ruil ook 100/100 Luijpen, Ver-
hammestraat 3, Heemskerk. 

Aangeboden. Groenland en Dene
marken. Na 1945 gebruikt. Pryslvist 
gratis. B. J. M. van Leeuwen, 
Bruunstraat 91, Rotterdam 7. 

Aangeb. Nederland. No. 29 z/gom 
ƒ 2 2 5 , - , 100 m/gom ƒ130,—, 101 
gebr. ƒ 300,—; Roltandingen gebr. 
10 ƒ 3,60; 11 (paar) ƒ2,25; 16 ƒ9,75; 
36 (paar) ƒ2,25, 47 (paar) ƒ1,60, 
55 ƒ14,— , 56 ƒ8,25; 77 ƒ6,60, 78 
ƒ1,— , 79 ƒ1,76, 81 ƒ4,— , 82/'85 
(83 dun) ƒ5,60, 90/93 ƒ14,— , On
gebr. met pi. 14 ƒ21,— , 16 ƒ10,—, 
17 ƒ21,— , 18 ƒ13,25, 19/31 ƒ62,— , 
34/41 ƒ5,26; 44 ƒ3,— , 46 ƒ2,— ; 46 
ƒ14,50, 47 ƒ1,80, 48 ƒ5,25, 51 
ƒ11,— , 52 ƒ3,85... 71 ƒ10,25; 72 
ƒ10,25, 75 ƒ4,— , 76 ƒ6,25; 86/89 
ƒ 16,—. Bestellingen onder ƒ 10,— 
wordt port extra berekend. Tel. 
020-798624, Postbus 7271, Amster
dam 

Verzameling N.O.G. in stockboe-
ken, ongebnukt waaronder diverse 
postfnsse series, voor ƒ 2 875,— 
(cat waarde ƒ5.000,—) Tel. 02510-
99111-61079, 's avonds 02510-30667. 

HONGABIJE. Wij leveren U alle 
zegels, luchtpost, blokken, gebie
den in pnma kwal. Uitgebreide 
prijslijst gratis. Nieuwtjes abo mo
gelijk. Tevens Frankrijk, Zwitser
land, België en Oost-Europa vlgs. 
mankolijst tegen concurr. prus. Op
drachten aan. I.P.S. - Sassenheim-
straat 61 - Amsterdam-17 (tel. 020-
155304). 

Een lange nertsmantel (nieuw) ver
vaardigd uit hele nertsvellen maat 
42-44. Winkelwaarde ƒ10.000,— in 
ruil tegen collectie's brieven of 
handelaarsstock. Nertskwekerij 
Wildertstraat 21 - Chaam N.Br. Tel. 
01619-426. 

40-60% MICHEL 71. Bund. Berlin, 
Reich H Ostzone. Vrijblijvende aan
bieding na ontvangst manco-lijst 
J. Vis, Dresselhuysstraat 19b, Rot
terdam 3004. 

U.S.A. Uit mijn voorraad doublet
ten aangeboden Groot formaat-, 
Herdenkings-, Luchtpostzegels etc 
Lichtgestempeld. 60 stuks, allen 
verschillend ƒ 3,46, 100 verschillen
de ƒ 7,50. Franco per post. R. L. 
Schilpzand, Irenelaan 19, De Kaag 
(Dorp). Giro 178135. 

Penningmeesters, punch-boards om 
uw clubkas te verrijken Vanaf 
ƒ25,— Reële winst van 500-1000%. 
Club Cash Company, Lomanstr. 67, 
Amsterdam. 

Venezuela - Colombia. Abonnement 
voor nieuwe uitgaven. Ook gestem
peld. Tevens bewerking manco-
lijsten. E. Zielke, Alb. Schweitzer-
straat 1, Krommenie (NH). Telef. 
(02980) 8 34 69. 

Bod gevr. op: VATICAAN Yvert 
no. 64 gest., fr. 900; tevens partij 
ong. Indonesië, cat.w. ƒ 227,50 voor 
ƒ120,- Witteveld, R. Vinkeles-
kade 9 I, Amsterdam, telefoon 020-
720404. 
Geldbelegging. Wegens gevorderde 
leeftijd wil ik mvjn wereld-sport-
verzameling (uitsluitend compl. se
ries) verkopen. Alles ongebruikt 
van 1896/1966 — Cat. Yv. ca. Fr. 
40.000,— waarvan ca Fr. 20.000,— 
Europa — Sluyter, Willem Nagel
laan 19, Rotterdam-3013, tel. 010-
187688 uitsluitend na 20 uur. 
Kuilen: by ontvangst van 100 ze
gels zend Ik u 100 andere terug, 
liefst groot formaat. A. Bakker. 
Hoorn 3, Terschelling 
Stuur mU 100-200 zegels en ik 
stuur u gelijk aantal terug. I. H. 
Verweu, Bemhardlaan 5, Buren 
(Gld.) 
Aangeb. verz. Duitsland tot 1945 
tegen elk redelijk bod. Mevr. van 
Duuren, P. Potterstraat 14, Woer
den, tel. 03480-5478. 

Nederland. Ongebruikt met zeer 
lichte eerste plakker Nos. 134, 
135, 191, 202-207, 212-219, 220-223, 
van 237 tot 331, L.P. 1-3, 10, 11 k 
65% cat.w. Nos. 518-537 ä 60% cat 
w. Gebruikt 229-231, 244-247, 257-
260 k 66% cat.w. Nieuw-Guinea: 
Ongebruikt met zeer lichte 1ste 
plakker 1-24, 30-36, 38-56, 61-68, 
ä 65% cat.w. Frankrijk: Ongebruikt 
met 1ste plakker- 148-153, 156, 162-
169, 346-347, 363-358, 377-378, 419. 
L.P. 1 en 2 ä 35 cent de franc en 
nos 388-394 en 398 postfns met vel-
rand k 40 cent de franc. P. K. van 
Weel, Postbus 54, Voorburg. Tel. 
na 19 uur 070-868415. 

Stuur mij 100 zegels van Hongarije 
en Boemenié en ik stuur U het 
zelfde aantal retour. J. H. Kra
mer, Franckstraat 63, Kerkrade L. 

Aangeb. t.e a.b. Maandblad Phila
telie (compleet) van 1945 t/m 1970. 
J. Th. van Roo, Pr. Irenelaan 91, 
Utrecht Tel. 030-440763. 

ISBAEL. Prijslvjst 1971. Postfr., 
fuU-tab, billijke prijzen. P. Nieu
welink, Veenbesstraat 768, Soest. 

Aangeb. Gemeentekaartjes 1865 k 
f 6,—. Prenten stad- en dorpsbe-
schrijvingen en oude ansichtkaar
ten. S. C Lemmers, Wagenstraat 
21, Lisse, tel. (02531) 53 32. 

Postz. verz. te koop, 1 alb. Over
zee, 1 alb. Europa, 1 alb Ned. en 
Kol. Cat.waarde ƒ 3600,— en zeer 
vele betere losse zegels en vellen, 
hoge cat.waarde. Prijs ƒ 5000,—. Te 
bezichtigen by H. Hermans, Sim-
pelveld, Limburg, Dorpsstraat 22. 

Nederland eerste emissie + port-
afwijkingen. Vraag prijslijst, ƒ 0,37 
op giro 1230776. H. Nolks, Egbert 
Hiddingstraat 1, Steenwyk 

± 1/Q Yvert voor modern materiaal 
van Europa en Overzee en ± i/i 
Michael voor DBR en Berlyn. 
Zichtzendingen van opgegeven lan
den kunt U 2 weken thuis bekij
ken, geen uitname verplichting. 
Mankolijsten van zegels tussen 0,10 
en 100,— worden graag behandeld. 
Bezoek aan huis in Z -Holland en 
Utrecht voor serieuze verzamelaars 
mogel^k. Als particulier houd ik 
met al Uw wensen rekening en 
altud een lagere pnjs. Schryft U 
eens aan. C Frank, Peppelhorst 22 
Waddmxveen 

VATICAAN. Te koop van part. Ge
bruikt Yv. 56 ƒ65,— , 61 ƒ43,— , 
69 t/m 71 ƒ90,— , 76 ƒ25,— , 85 
ƒ17,— , 162 ƒ25,— ; 165 ƒ15,— , 172 
ƒ12,— . Lp 23 ƒ20,— , ongebruikt 
207/9 f20,—. F. Mdgis Bossche-
weg 12, Aarle-Rixtel. 

Stuur mu 100 of meer zegels en 
per omgaand ontvangt U hetzelfde 
aantal terug Alleen Nederland en 
O.G W. van Leeuwen, Koterweg 
64-2, Barneveld. 

Buitenl. munten, >4 kg slechts 
ƒ 18,—, 6500 Belg voorafstempe-
lingeii ƒ 100, —, 990 oude Ned. 
Spoorwegzeg. ƒ125,—. Giro 240655. 
H. Fiorani A'veen. Tel. 020-416181. 
Aan hoogste bieder: Foutdruk Bel
gië Yvert nr. 1264 (1963): 100 jaar 
Rode Kruis 2 Fr, 60 e zonder op
druk van Bode Kruis; postfns, 
prachtex. Opbrengst aan Belg. vei
ling tot ƒ1600,—. Zie Schwenn cat. 
Mei 70 pag. 10. Brieven onder nr. 
PH-1225 Boom Ruygrok, Haarlem 
of tel. 01600-33201. 
Poolse kilowaar, verzegeld kilo-
pakket ƒ27,50, hi kilo ƒ14,—. Inl. 
Tracora Holland, postzegelimpor-
ten, Willem de Zwugerlaan 41, 
Pljnacker. 
Wie stuurt mü 100 Spanje na 1960, 
100 Rusland na 1960 of honderd 
oud Hongarije tot 1950. Ik stuur 
hetzelfde aantal terug of naar 
waarde van het land dat u zelf 
wilt. Myn adres luidt: P. Schorel, 
Genestetstraat 3b, Spijkenisse ZH. 

Ter overn. gevr. vllegbrieven en 
ruimtevaartcovers. Aanbied. met 
prijsopgave aan postbus 3626, Am
sterdam. 

Gevr. • Cat. Perfins van Nederland 
door E. J. Enschede, uitgave 1967. 
Aanb. A Byhouwer, Westeinde 
262, Berkhout. 

UNTEA-postzegels, -brieven en 
-postwaardestukken, in het byzon-
der met afwukende opdrukken. H. 
Rouwenhorst, Helperzoom 316, Gro
ningen. 

Doorlopend te koop gevr. Bosnië 
en Oostenrijkse veldpost, voorna
melijk vananten en br. G. Szegedi, 
Prins Bemhardlaan 12, Rotterdam, 
tel. 010-227109. 

Te koop gevr. Bundespost 1949-
1953, postfri» of gebruikt. Aanbie
dingen met prijsopgave aan J. H. 
Gerards, Cathannastraat 4 te 
Vaals 

Gezocht in ruil voor postzegels (m. 
event deel bijbet.) middenklasse 
auto 1970, schadevnj en in nieuwe 
staat b V. Fiat 125, Renault 16, 
Simca 1301, Peugeot 304. Aangeb. 
tegen postzegels (met event, deel 
bobet) Fiat 850 coupé model '67 
Uitvoenge bneven onder no. PH-
1233. Boom-Ruygrok, Haarlem. 

Te koop gevr. klein rond|Éempels, 
event ruilen voor o.a.^klr.st., 
puntst., Ned. en o.g. of Oostenryk. 
A H. Bonefaas, Joh. Geradtsweg 
132, Hilversum, tel. 02150-54808. 

Zoek Vntea serie Ie, 3e, 3e en 4e 
druk cpl. postfns, Untea post
waardestukken 7 et postkaart, 15 
en 35 et, luchtpostblad ongebruikt 
en gebruikt. C. de Wit. Koningin 
Emmaplem 17, Maastricht. Telef. 
(4400)-11557 

Te koop Ned. postfr. 2 pi. compl. 
ser. van no. 102-378 van 65 tot 70%, 
474-711 van 45 tot 55% NVPH 1971. 
Gaarne zie ik uw aanbiedingen te
gemoet. J. G. Wiiburg, Roosevelt-
laan 376, Utrecht. 

Ondere ansichtkaarten Ned. c.q. 
mruil voor zegels/FDC v. N.O.G. 
J V. d. Berge, Nieuwstraat 66, 
Apeldoorn, tel. 16281 of 31043 

Alle soorten bundels, massawaar, 
kilogoed door A. v. d Heijden, 
Hengelolaan 1196, Den Haag, tel. 
670876. 

Gevraagd kilowaar in bundels 
(groot formaat k 60 cent), de Ha
mer, E J. W., Kastanjelaan 13, 
Nijkerk (Gld.) tel. 03494-2879. 

Particulier vraagt te koop voor 
eigen verzameling postfns West-
Europa na 1945. Aanbiedingen uit
sluitend schnftelijk met vermelding 
van Yvert nrs en prijs aan. H 
Kraaijenhof, Bosrand 58, Putten 
(Gld.). 

Mun dochter Marja (10 jaar) Spaart 
postzegels met bloem-motieven. !; 
Wie helpt haar. Offertes aan: G. 
W. M. Rosendahl. Schubertstraat 
39, Lichtenvoorde. 

Gevr. N.N.0. Exp. Sterrengebergte 
1959 - Alle brieven en F.D.C.'s. 
F. W. N. Hugenholtz, Postbus 562, 
Apeldoorn. 

PUNTSTEMPELS. Betaal 86 % 
voor puntgave pracht-exemplaren 
van de Koopman, no. 35, met 
de onderstaande nummers. 145, 
166, 159, 162, 169, 173, 176, 
177, 178, 179, 180, 182, 186, 187, 
188, 192, 193, 196, 197, 199, 200. 202, 
205, 208, 214, 230, 232, 233, 243, 244, 
254. Tevens zichtzendingen gevr. 
v/d stempels 1 t/m 141, op alle 
waarden. E. Messemaeckers, Gro
testraat 17, Venray. 

Busland; gevraagd brieven en 
poststukken van voor 1940. S. Hot
tentot, Berkenlaan 35, Middelburg, 
tel. 7476. 

Zend mij 200 of meer gr. formaat 
zegels van Eng., Frankrijk, Italië, 
Zwitserland en Afnka en U ont
vangt zelfde aantal ± 10 % meer 
retour, gehele wereld in gev. for
maten. F. C. V. d. Velden, Hugo 
de Vnesstraat 63, Leiden. 

Gezocht Stadpostseries op echt ge
bruikte enveloppen. Aanbiedingen, 
evt. toezending aan E. H P. 
Swarte, Rodenniseweg 673, Berkel-
Rodenrys. 

Bod gevrtiagd op oude jaargangen 
„Philatelie" vanaf juni 1966 t.m. 
dec. ]9'70. Alleen schriftelijke aan
biedingen Vossenburcht 6, ToUe-
beek N.O.P. 

Te koop gevr : Verenigd Europa, 
postfns zonder plakker. J. M. Sie
ben, Krabbendukestr. 13, R'dam-
23. 

Oostenrijk. Te koop gevraagd af-
stempelmgen op Oud-Oostenrijk tot 
3900. drs. J. A. Rompes, Com. 
Houtmanstraat lObis, Utrecht, tel. 
030-719149. 

Particulier vraagt Nederland nr 
235 gestemp. ± 247 los ongebruikt 
met Ie plakker óf postfns en plak
ker te koop of te ruil. F Stonn 
van Leeuwen, Mozartlaan 14, 
Utrecht 

Gevraagd: de no 1-2 en 3 van Ned. 
gebruikt 2de keus. Wildertstr. 21 
Chaam. Tel. 01619-426. 

Gevraagd Alle FDC's Nederland 
behalve nummers El, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 13, 15 en 20. Brieven met 
prijsopgaaf onder no. PH-1252 aan 
Boom Ruygrok NV, Haarlem. 

Studiegroep Zuid-west Pacific. Doe 
mee met een gespecialiseerd team 
aktieve snuffelaars in de gebieden 
(geheel) Nw. Guinea, Australië, 
Nw. Zeeland fn Pac. Eilanden (Br. 
Gemene Best). Secr.. Cornells 
Suijslaan 48, Rijswuk-2101. 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? 
J a ' Wordt dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat. C Spoelman, Irisstraat 18, 
Ridderkerk. Tel. 01804-4765. 

IJsland: Kvaran, Villa Islandia, 
Solymar, Benalmädena Costa (Ma
laga) Espafia, heeft de grootste en 
best gesorteerde voorraad van IJs-
landse postzegels. Gratis pryslijst, 
8 pagina's folie met engros-aanbie-
dingen 

Find out why philatelists in Pans, 
London, Brussels, Berlin, Vienna, 
Madrid, Lisbon, Rome, Athens, 
Copenhagen, Helsinki, Stockholm, 
Oslo and Amsterdam are members 
of the Concorde Correspondence 
Club, the international philatelic 
organisation with members in over 
100 countnes. Membership details 
MVPA, 38 Parkside Drive, Edg-
ware, Middlesex, England". 



Oostenrykse samenstellinK, alleen 
verscheidene goed gesorteerde af
zonderlijke uitgaven en komplete 
series. Alle postfrisse nieuwe uit
gaven van de laatste jaren, nieuw 
waarde Oostenrijkse shilling tegen 
de extra prijs vanaf ƒ 18, — plus 
ƒ1,50 verzendkosten. Ringsmuth, 
Postfach 164, A-1100 Wien. 

OostenrUk, echt gelopen FDC op 
sierenvelop, als aangetekende brief 
geadresseerd. Oostenrijk nieuw
tjesabonnement betrekt u be
trouwbaar en gunstig bij: Rings
muth, Postfach 154 A 1100 Wien. 

JAPAN Herdenkingszegels 50 ƒ 5.— 
100 ƒ10 . - , 150 ƒ15,—. Prijslijst 
gratis. Yn. ICanagawa, 664 Itami 
Box 36, Japan (APHV) 

Zend mij 100 of 150 verschillende 
zegels (geen Holland). U ontvangt 
hetzelfde aantal van hele wereld 
terug. A. van Goor, P.O.B. 19195, 
Jerusalem, Israel. 

Zoek nieuwe uitgave West Europa 
postfris in ruil voor Scandinavië. 
H. Myrdal, Skjermveien 88a, 7045 
MunkvoU, Noorwegen. 

ENIGE HONDERDEN SERIES E.E.G. pfr. z/pl. 
worden opgeruimd tegen 60%, ook diverse nummers Nederland en 
O.G. 60%. Gestempeld 50%. Vele oudere zegels o.a. van Z.-Amerika, 
Ital., Eng. en Spaanse kol. voor lage prijs. België, Luxemburg, 
Oostenrijk p.fr. z./pl. laag geprijsd. Fdc's Nederland vanaf E 40 60% 
Ook Suriname en Antillen 1 E Vluchten KLM vanaf ƒ 0,50. Pakketten 
van 100 zegels Nederland en O.G. ƒ 0,25. Europa f 0,50, Oostenrijk 
f2,—, Z.-Amerika ƒ2,50, U.S.A. ƒ2,—, grootformaat ƒ3,—, Engeland 
en kol. ƒ 2,50. Zend mancolijst, elke aanvraag wordt beantwoord. 
Liefst geen bezoek. 

NIKKELS 
Haverschmidtstritat 85, Den Haag 

STADSPOST NIJMEGEN 
Stadspost 3 wrd diverse Stadsgezichten f 0,40 
Pakketpost 3 wrd diverse Stadsgezichten f 0,75 
Levering uitsluitend onder Rembours, of door in
sluiting van Betaalcheque (Porto 35 et) 

„ H A E T O " Postbus 1237 Nijmegen 

KOOPJE NR. 2!!! 
INDONESIA : 25 versch. postfr. compl. series (cat. ruim f 20,—) 
plus een mooi album met jaarl. aanv. of een Insteekboek 23/31 cm 
voor slechts f 10,— (-f f 1,— porto ), alsmede onze uitgebreide 
prijsl.van Ned., O.G., Motief-en Grootform. samenstellingen, enz. 

J.BIJLSMA 
Schimmelpennincklaan3ZUTPHENTel. (05750)3311 Giro 927678 

DER SAMMLER-DIENST, het Duitse filatelistische tijdschrift 
Abonnementsprijs: ƒ30.60 per jaar 
of ƒ15.80 per half jaar. 

• verschijnt eens per 14 dagen 
• gemiddeld 132 pag. per nunnmer 
9 nieuwtjes met fotopagina's op 

kunstdrukpapier 
Proefnummer gratis tegen porto
vergoeding ad. 50 cent 
Woordadvertenties; opschrift-

, , , , woorden 70et. tekstwoorden 30et. 
vertegenwoordiging voor Nederland. 

FILEKTURA - POSTBUS 54 - KATWIJK AAN ZEE 
POSTGIRO 51 69.28 - BANKGIRO: 47.59.00.146 - TELEFOON (01718) 14068 

WIJ BIEDEN U: 
1 
2 

3 

4 

JENKA 

Nieuwtjes Engelse Koloniën. 
Behandeling mancolijsten Eng. Kol. 

Zichtzending Verenigd Europa, 
zeer uitvoerige boekjes. 

Rondzending voor de kleinere 
verenigingen waarbij Ned. O.R. 

POSTBUS 75 - NAALDWIJK 

P R I N Z KRISTALHELDERE POSTZEGELSTROKEN 
Leverbaar in zwart en wi t . Pakjes i 25 stroken, lengte 21 cm. 
Hoogte 2«, 26, 27, 5, 29, 30, 31 en 33 mm per pak f2,50 
Hoogte 36, 39, 41, 44 en 48 mm per pak f 3,50 
Pakies 4 10 stroken, twee l i jden dicl i t : 210x66 en 210x86 mm per pak f2,50 
Pakie i 7 stroken, twee l i jden dicht: 210x170 mm per pak f 3,50 
Bii bestelling vermelden zwart of wit. Bij een bestelling boven f 10,— porto vrije 
toezending. 
P O S T Z E G E L H A N D E L T . P. VERBURG 
Paul K r u g s n t r a a t 78 - N i jmegen - Tel . (08800) 75844 - Postgiro 134.89.96 

SPECIALE AANBIEDING 

Nummering volgens Zon 

GESTEMPELD en ONGESTEMPELD 

INDONESIË 
nebloem 1971 

Ongestempelde zegels altijd postfris zonder plakker. 
No. 
13/14 
39 
40 
64/66 
67/71 
72/80 
81/95 
96/100 
101/06 
107/16 
117 
118 
119/24 
119/26 
127/32 
133/36 
137/41 
142/45 
146/49 
150/53 
154/56 
157/60 
161/63 
174/78 
179/84 
185/88 
189/94 
195/99 
196/99 
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 
286/86 
289 
290/99 

Blok 1/4 
300/02 
303/05 
306/17 
318 
319/21 
322/27 
328/31 

ong. gest. 
1 , — — 
0,35 — 
4,25 — 
5,75 — 
1,65 1,65 
4,50 — 
0,95 1,10 
0,40 0,45 

16,50 — 
4,75 1 , — 
0,05 0,15 
3,50 -
1 , — 1,50 

15,50 — 
0,20 0,35 
2,40 — 
0,35 0,45 
2,75 — 
4,75 — 
3,50 — 
6,25 — 
1 , — 1,20 
5.— — 
0,90 1,20 
0,45 0,60 
4,50 — 
0,50 0,60 
3,50 — 

— 1 , — 
2,50 — 
1,20 1,50 
0,90 1 , — 
0,40 0,50 
0,25 0,30 
1,25 1,25 
0,35 0,55 
0,45 0,60 
0,35 0,45 
0.60 0,80 
0,30 0,40 
0,20 0,30 
0,25 0,40 
0,25 0,40 
0.25 0,50 
0,30 0,45 
0,90 0,90 
0,20 0,25 
0,10 0,15 
2,— 2,— 

2,— 2,50 
0,30 0,45 
0,30 0,45 
1,50 1,75 
0,20 — 
0,55 0,70 
0,25 0,45 
0,40 0,50 

1 Bestellingen worden all 

No. 
332/35 -1 
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 
406/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424/33 
434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 
456/58 
459/63 
464/67 
468/71 
472/86 
487/88 
489/93 
494/97 
498/501 
502/10 
511/14 
515 
516/35 
536/39 
540/47 
548 
549/58 
559/62 
563/78 
579 
580/82 
583/84 
585 
586 
587/89 
590/91 
592/94 
595/599 
600/01 
602 
603/05 
606/07 
608/09 
610/12 

ong. gest. 
1,50 2,60 
0,35 0,45 
0,30 0,40 
0,40 0,40 
0,65 0,80 
0,15 0,25 
0,20 0,35 
0,20 0,30 
0,20 0,30 
0,25 0,30 
0,20 0,30 
0,20 0,30 
0,20 0,30 
0,15 0,25 
0,20 0,35 
0,35 0,60 
0,20 0,30 
0,30 0,50 
0,30 0,50 
0,20 0,35 
0,10 0,20 
0,20 0,30 
0,25 0,50 
0,25 0,50 
0,25 0,40 
0,20 0,35 
0,20 0,40 
0,25 0,60 
0,20 0,30 
0,25 0,50 
0,25 0,40 
0,20 0,40 
0,50 1 , — 
0,20 0,40 
0,35 0,75 
0,60 1,20 
0,30 0,60 
0,30 0,50 
0,70 1 , — 
1,40 1,75 
0,35 0.70 
2,50 2,90 
0,20 0,20 
0,30 0,45 
0,30 0,40 
0,30 0,40 
0,70 0,80 
0,50 0,50 
0,65 0,65 
2,75 3,50 
0,90 1,50 
0,40 0,65 
0,25 0,30 
0,90 1,35 
0,50 0,60 
1 , — 1,50 
1 , — 1,50 

No. 
613/14 
615/19 
620/21 
622/26 
627/31 
632/35 
636/41 
642 
643/44 
645/46 
647/50 
651/60 
661/62 
663/65 
666/67 
668/71 
672/74 
675/76 

Nieuw 
UPU 

Prod. 
25 j . R.l. 
25 j . Pad. 
25 j . V.N. 

ley 1970 

1/3 

27/28 

30/39 

45/46 

ong. 
1,50 
2,40 
1,25 
1,90 
2,20 
1,20 
1,90 
0,40 
0,70 
0,55 
1,90 
3,90 
0,90 
1,90 
3,40 
0,90 
1,10 
0,50 

0,95 
2,90 
0,70 
0,70 
0,70 
0,80 
1,50 
2,— 

0,15 

1/26 
27/42 
43/52 

Nieuw 
2 waarden 

Riau 
no. 2, 4, 8 
9,10,12 
13,15 
18,19,20 
21, 22 
23/25 
26/32 
33/41 

gest. 1 
2,— 1 

— 1 
1,50 
2,65 
3,50 
1,60 1 
1,90 
0,70 
1,20 1 
0,90 1 
2,90 

— 1 
1,40 
2,70 
4,50 1 
1,25 
1.50 
0,80 

1,50 
3,50 
1,25 1 
1,25 
1.25 
1,30 
2,— 
2,50 1 

2,90 10,— 
3,— 
2,— 

5,— 

4,50 
3,50 

7,50 

3,50 1 1 , — 

6,— 20,— 1 22,50 27,50 
2,25 
7,— 

5,— 
18,— 

len onder rembours of bij vooruitbetaling (het snelst 1 
1 per aanget. brief) uitgevoerd. Portokosten f 1,50, boven de f50 .— 
1 verschu 

Bestell! 

digd. 

ngen aan: 

geen porto 1 

Postzegelhandel NIro 
E. V, Reydhof 8 - Amsterdam - Tel. 020-152996 
Bankgiro ABN 54 8541108 

Postgironummer Bank 6 2 6 9 t e n gunste v a n 5 4 8 5 4 1 1 0 8 

De sluitingsdatum voor het 
eerstvolgende nummer van 
Philatelie is gesteld op 
19 februari 1 9 7 1 . 

adv.-afd. Philatelie 



POSTFRIS A L B U M S 

POSTFRiSSE V O O R D R U K A L B U M S , 
Inhoud 
Nederland 1852-1944 
Nederland 1945-1960 
Nederland vanaf 1961 
Nederland samenhangende zegels 
Nederland Amphilex vellen 
Ned Antil len 1949-1964 
Ned Antil len 1965-1969 
Suriname 1949-1964 
Suriname 1965-1969 
Bijpassende ringband om de inhoud in te plaatsen 

Luxe uitvoering in gewatteerd plastic, leverbaar in de volgende kleuren 
wijnrood, helderrood, donkerblauw, zwart en donkergroen 
PL Lichtbruin gewatteerd plastic „Luxe'" 

Ook verkri jgbaar bij 
handelaar ter plaatse 

NEDERLAND' 
Aantal bladen 

33 
22 
22 
4 
3 

13 
7 

17 
13 

Prijs 
27,90 
19,40 
19,40 

3,70 
2,70 

11,75 
6,95 

14,95 
11,75 

15,40 
19,80 

Skai Bordeaux-rood - 808 tabak - 809 beschuit - 805 donkerblauw - 806 groen 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 8,60 
Van de Europa-landen SAFE albums voorradig Vraag gratis SAFE folder Het bestelde 
wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen Levering franco 

P O S T Z E G E L H A N D E L J. V A N M A S T R I G T 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak - Rotterdam-1 - Tel (010) 14 35 80 - Giro 661478 

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 ƒ30 ,—, Nieuw Guinea 78/81 ƒ0,70 enz 

Aanbiedingen aan 

A. J . DE WIT 
Postbus 7055 - Amsterdam-Z 
Telefoon 71 34 89, na 17 30 uur 44 24 35 

SAFE FALZ-LOS-ALBUM. Goed en goedkoop Vraagt onze 
maandelijkse aanbieding met nieuwe SAFE prijsli jst blad
monster en Amphilex-souvenir Nieuwe uitgiften tegen dag 
prijzen 
LUDEKER LEEUWENSTRAAT 2A - HILVERSUM 

BRANDKASTEN 
voor uw debiteurenadministratie, postzegels en alle onvervang
bare stukken 
KAPTINO heeft meer dan 500 nieuwe en gebruikte brandkasten 
en mbouwkluizen voor u staan Nieuwe brandveil ige kasten 
ƒ268,80, ƒ 4 2 0 , — enz Zware LIPS pantserbrandkasten met en 
zonder ci j fercombinatie, tegen voordel ige prijzen U hebt bij ons 
ook de gelegenheid om uw te grote of te kleine brandkast in te 
ruilen 

TEL- en SCHRIJFMACHINES 
keuze uit 3000 machines Nieuwe VICTOR TELMACHINES met 
telstrook ƒ 224,— Nieuwe Amerikaanse elektr telmachines met 
verm en telstrook van ƒ425,— NU ƒ325 ,— El winkelkassa's 
met dagtotaal ƒ929 ,— Nieuwe schri j fmachines met 24, 32, 45, 
60 en 70 cm wagenbreedte, alle schnftsoorten van GIGANT tot 
micro Nieuwe stalen schrijfbureaus uit voorraad, met 3, 5 of 6 
laden van ƒ 168,— af 
Komt u ook eens k i j ken ' Alle dagen geopend U koopt bij ons 
prett ig en 

BIJ KAPTINO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zi j lweg 53, telefoon 32 69 66 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.0 . Indië 12, telefoon 83 94 46 

UITVOERIGE KWALITEITSZICHTZENDINGEN 
afgestemd op uw verzamelgebied, worden gaarne vr i jbl i jvend 
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 afw/ikkeling (geen zendingen onder f 50 ~) 
Tevens te koop gevraagd complete series Nederland alleen in engros-
hdeveelheden 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

„NOVIOMAGUM" 
Nijmegen 2e Wal straat 17 Telefoon (08800) 2 06 38 

RUIMTEVAART 
Bent u geïnteresseerd in de astro- f i late l ie ' Vraagt u dan eens 
kosteloos en geheel vr i 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, startbneven en andere covers tegen wel zeer aantrekkeli jke 
prijzen en voorwaarden 
W. M. HOEKSTRA - LANGESTRAAT 71 - WINSCHOTEN 

J J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN N.V. 
Gespecial iseerd in filatelistische r isico's, 
particuliere verzamelingen, rondzendverkeer 
van verenigingen - tentoonstellingen 

E DU PERRONLAAN 44 - UITHOORN - TELEFOON (02975) 3422 

Te koop gevraagd 

betere zegels en parti jen Nederland en 
Overzeese Rijksdelen Ook oude zegels op brieven 
Tevens gevraagd Rep Indonesië postfris, 
Zonnebloemnrê 1/11 -9-24/38-35-37-41 /63-50/57-
59-60-61-62-74, Riau 1/22 

Aanbiedingen met prijs aan 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
Herengracht 167 - Amsterdam 1001 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. I e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

Unieke zichtzenddienst 
Wegens groot succes is onze zichtzenddienst van Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen thans uitgebreid met een aantal Euro-
Dese en andere landen 
GEEN PORTOKOSTEN GEEN UITNAMEPLICHT 
Vraagt eens geheel vr i jbl i jvend een proefzichtzending 

J. H. Leker 
Mathenesserlaan 196a - Rotterdam 



• is** 
Skandinavia 

E2/0 

HET GROTE | P ^ f J ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
clichés. Gewicht 2'/2 kg. Prijs ƒ16,— 
Idem, alleen NEDERLAND f 10,50 

- LANDEN ALBUMS 
Indonesia ƒ10,— 
België ,25,— 
Luxemburg 17,50 
Frankrijk 25,— 
Monaco „ 20,— 
Groot-Brittannië 15,— 
Ierland 12,50 
Spanje I (tot 1945) 20,— 
Spanje II (na 1945) 20,— 
Italië 25,— 
Vaticaan 15,— 
Duitsland I (tot 1945) 20,— 
Duitsland II (na 1945) 25,— 
Oostenrijk 25,— 
Zwitserland 22,50 
Denemarken 15 — 
Noorwegen 15,— 
IJsland 15,— 
Zweden 15,— 
Finland 15,— 
Skandinavië „50,— 
Europa (met Nato, enz.) 17,50 
Formaat 23 x 27V2 cm: 
United Nations 10,— 
Rotary 10,— 
ALLE ALBUMS INCL. SUPPLEMENT 1969 
BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

El/O -Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

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

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

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

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

Per stuk ƒ 0,75 

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

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 

UITGIFTES VAN STADSPOSTADM. SERIES IN NEDERLAND 

STADSPOST 

DEVENTER 
10 
et 

STADSPOST 

AMERSFOORT 

17 december 1970 
Deventer: 10 c groen, 15 c. 
blauw, 20 c. geel, 25 c. rood 
Getand en ongetand. 

17 december 1970 
Amersfoort: 10 c. blauw, 
15 c. blauw, 20 c. rood, 
25 c. geel. Getand en onge
tand 

12 december 1970 
Purmerend: 10 c. rood, 
15 c. groen, 20 c. geel, 
25 c. blauw. Getand en on-

etand. 

11 december 1970 
Breda: 10 c. groen, 15 c. 
rood, 20 c. blauw. Ge
tand en ongetand. 

Stadipost 

5lernen, Amstelveen, Raartem" Kotteroam, serie zoals I 
ongetand (stroken) (uitgiftedatum: 6 november 1970). 

lienwn 50 et , Stadspost Diemcn 
dieren, waarden: 15 c , 25 c., 50 i 

75cl • S 
> ■ n  *   , kleur: geel. Getand en 

E ST STADS

POST 
DELFT 

50 Ct 

1 januari 1970 
Diemen, Amstelveen, Rot
terdam, Haarlem. Waar
den: 15 c , 25 c., 50 c.. 
Alleen getand. 

k^ j» 

17 december 1970 
Zaandam: 15 c. rood, 20 c. 
geel, 50 c. groen. 
Getand en ongetand. 

11 december 1970 
Eindhoven: 10 c. blauw, 
15 c. geel, 25 c. groen, 50 c. 
rood. Getand en ongetand 
(alleen 10 c , 15 c.,50 c.) 

12 december 1970 
Maastricht: 10 c. geel, 15 c. 
blauw, 25 c. rood, 50 c. 
groen. Getand en onge
tand (alleen 10 c , 15 c , 
25 c.). 

17 december 1970 
Delft: 15 c. geel, 25 c. 
groen, 50 c. blauw. 
Getand en ongetand. 

Speciale Stadspost Catalogus f 1,— slechts, 
zolang de voorraad strekt!!! 

Al deze gepubliceerde series kunt u bestellen 
(tegen nominaal) bij: 

CITY 
Postbus 5003, Amsterdam. 



IMPORTA F.D.C. ALBUMS 

P.S. Populair 
formaat 12x23!/2 cm, 
20 etuis voor 40 covers 
Prijs inclusief etuis 
f4.90 
Losse etuis, per stuk f 0,15 

Uw eerstedags-enveloppen, 
waarvoor u zoveel 
moeite hebt gedaan om ze 
te verkrijgen, vragen om 
een systeem om ze op 
overzichtelijke wijze te 
rangschikken. 
Wij hebben hiertoe een 
viertal albums ontworpen 
zowel voor de pas 
beginnende als voor de 
meest verwende 
verzamelaar. 
De albums zijn verkrijgbaar 
in diverse kleuren, gemaakt 
van prima kunstleer met 
goudtitel en kader en 
voorzien van messing 
schroeven. 

P.S. Ill 
formaat 35 x 25'/2 cm, 
15 etuis voor 90 covers 
Prijs inclusief etuis f 13,90 
Losse etuis, per stuk f 0,70 
Per envelop è 10 stuks f 6,75 

' U weet dat IM PORTA de 
fabrikant is van een groot 
aantal insteek en blanco 
albums. Op aanvraag zenden 
wij u gaarne onze prijscourant. 

Uw winkel ier w i l u gaarne de collectie tonen 

P.S. II 
formaat 30y2 x 25!/2 cm, 
15 etuis voor 60 covers 
Prijs inclusief etuis f 10,90 
Losse etuis, per stuk f 0,55 
Per envelop è 10 stuks f 5,25 

P.S. I 
formaat 16 x 25'/2 cm, 
15 etuis voor 30 covers 
Prijs inclusief etuis f 6,— 
Losse etuis, per stuk f 0,35 
Per envelop a 10 etuis f 3,25 

Indien u uw enveloppen 
per pagina wilt rang
schikken hebben wij voor 
de P S. II losse etuis met 
1 vak, prijs f 0,55 en voor 
de P.S. Ill losse etuis met 
naar verkiezing één of 
twee vakken, prijs f 0,70 

IMPORTA IMPORTA N.V. POSTBUS 390 DELFT 


