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Brief markenausste l lung National stamp exhibition 
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WAT ZIJN ZE MOOI !! 
ZOJUIST WÉÉR 145 KILO ONUITGEZOCHTE NEDERLANDSE MISSIEZEGELS ONTVANGEN i ZE WORDEN STEEDS MOOIER' ONTELBARE GEDENK- EN WELDA-
DIGHEIDSZEGELS ZITTEN ERIN ' WIJ HEBBEN GEEN TIJD ZE UIT TE ZOEKEN, SLA UW SLAG ' DIT IS KILOWAAR WAAR IEDERE VERZAMELAAR VAN GEDROOMD 
HEEFT, MAAR NOG NOOIT HEEFT KUNNEN KOPEN ' 
WIJ wegen alles per kilo voor de hand weg uit balen Pnjs slechts f 13,95 + f 2 , — porto per droomkilo van ruim 6000 (zesduizend"") exemplaren 
Per baal van 5 kg (zorgvuldig verzegeld) slechts f65, \- f4,75 porto 

Eveneens, zojuist ontvangen HONGARIJE POSTSTROKEN btjna allemaal 
grootformaat-zegels met enorm veel topwaarden' Verzegeld, per kilo f32,50 
Per halve kilo, onverzegeld f 16,90 
NIEUW 1 KG POSTVERZEGELD TSJECHOSLOW, VELE VONDSTEN' 
Slechts f 32,50 
1 KG SPANJE v/d MISSIE, VELE GROOT FORMAATZEGELS, ENORM MOOI" 
Slechts f32.50 / , KILO, Slechts f 16,90 
W I J ontvingen een partijtje Engelse Bankpost, bestaande uit allemaal Grootformaat 
Gedenkzegels, het mooiste van het mooiste' Vele Engelse schildenjzegels, enz enz 
Alles gaat weg voor de abnormaal lage prijs van slechts f 14,95 per 100 gram Als u nu 
direct bestelt bent u verzekerd van een uniek koopje 
y, 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 
/< kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels (-|- 6250 zegels) f 21,50 
/ , kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( + 12500 zegels) f 42,50 

1 kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( + 25000 zegels) f 82,50 
'/j kilo NOORD-IERLAND. zeer veel AVONTUUR, mooi sortiment met heel 

erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 16,90 
IDEM 1 KILO SLECHTS F 32.50 ERG MOOI ' 
y^ kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n n jk sortiment met veel groot formaat 

zegels' 'n Koopje f 16,90 ERG MOOI ' 
IDEM 1 KILO SLECHTS F 32,50 
400 gr postverzegeld JAPAN, ongelooflijk mooi' Ontzettend veel gedenk-

zegels Grandioos' Slechts f 27,50 
y, kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuttge-

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

Slechts f 25,— 
100 gr U S A bankpost. alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi met 

zeer vele vondsten' Gaan weg a f 13,90 
1 KG U S A MISSIEZEGELS, DAGEN LANG SORTEERGENOT' SLECHTS f 24,50 

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 ƒ 30,— 

A T T E N T I E ! DE A L L E R N I E U W S T E N O O R S E MISS IEPAKKETTEN, S T I K V O L MET G R O O T F O R 
M A A T GEDENKZEGELS, VELE E U R O P A M O T I E F Z E G E L S . IETS GEWELDIGS! T O C H M A A R f 29,95 
PER K I L O P A K K E T E N f 15,50 PER % K I L O ( N O O R W E G E N SUPER). 

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

:l ongesorteerd. 

N S P O T K O O P j E I Onuitgezochte kilo's SCHOTLAND SUPER (Engeland met enorm veel Schotse en andere Regionals) Het abnormaal hoge aantal Grootformaat-Ge 
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 slechts f32,50 + f 2 , — porto Per y, kilo (500 gram) slechts f 16,90 + f 1,75 porto 

Vele verzamelaars on tdek ten dat *t geld nog op st raat l i g t , als men de s t raat maar wee t ! Ons Engelse k i lowaar z i t n l . s t ikvol m e t fosforzegels, waar
van sommige f 4,50 t o t f 18,— per stuk genoteerd staan. (Z ie betreffende rub r iek sinds februar i in d i t b lad) . 
y^ k i lo Engeland, e n o r m g r o o t aanta l , zeer modern . Slechts f 12,50 + f 1,75 po r t o . 1 k i lo Engeland , ,Super" geweld ig Slechts f 29, 1- f 2,— p o r t o . 

300 ENGELSE GROOTFORMAATZEGELS 
der laatste jaren in vele soorten, waarbij 
vele shillingwaarden Alles door elkaar 
voor de hand weg afgeteld, veleschilde-
rijenzegels en andere goed verkoopbare 
zegels Per partij zoals het reilt en zeilt (u 
verdient altijd) voor f 21,95 

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

500 ZELDZAME RUIMTEVAART (verschil
lend) 

f 16,95 

f 79,50 

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 f 3 9 , -

T Bij aankoop van elke f 25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevol le comple te series! 
leder die voor f 50,— uit onze aanbiedingen bestelt, ontvangt Vi Mo Amerikaanse Missiezegels ter waarde van f 12,50 C A D E A U 1 Dit pakket ontvangt u 
GEHEEL GRATIS. U bent dan verzekerd van vele dagen sorteergenot met véél mooie vondsten' T 

300 ZWEDEN, Speciaal 
400 ZWEDEN, prachtig i 
200 ZWITSERLAND 
500 ZUID-AMERIKA 
500 TURKIJE, erg mooii 
500 U S A , Speciaal 
100 VIETNAM, platen 
500 BELGIË, nog 'n enkel pakket 
600 BELGIË, uitzonderlijk mooi 
800 BELGIË, 'n enkele collectie 
500 BULGARIJE, zeldzame zegels 

1000 ENGELSE KOLONIËN en GEBIEDEN 
1000 GROOT-DUITSLAND, SPECIAAL 
1000 HONGARIJE, biina allemaal grote 

zegels met een kapitale waarde 
1000 INDONESIË en NED INDIË 

800 NEDERLAND, bi|na compleet 
1000 POLEN, bijna compleet' 'n pracht 
500 ROEMENIË, werkelijk iets geweldigs 

1000 ROEMENIË, bijna het land compleet 
500 OOSTENRIJK 
200 PAKISTAN 
500 POLEN 

f 24.95 
f 36,— 
f 32,50 
f 27,50 
f 24,95 

39,75 
9,95 

25,— 
f 39,95 

79,50 
29,95 
39,95 
37,50 

f 48,— 
f 119,— 
f199 ,— 
f 89,— 
f 24,95 
f 6 5 , -
f 3 1 , -
f 3 5 , -
f 29,— 

50 V ATI KAAN, mooi 
100 VATIKAAN 
100 MONACO 
132 MONGOLIË 
100 NOORD-KOREA 

1000 TSJECHO-SLOWAKIJE 
500 TSJECHO SLOWAKIJE 
300 PORTUGAL 

20 w INDONESIË RIAU, postfns f 200,-
catalogus voor 

500 INDONESIË super 
200 LUXEMBURG 
300 LUXEMBURG 
400 LUXEMBURG 

1000 OOSTENRIJK 
100 IJSLAND 
300 ZWITSERLAND 
500 ZWITSERLAND 
500 RUIMTEVAART 

1000 CHINA 
500 CHINA 
300 DENEMARKEN 

f 19,50 
f«,— f11.85 
ru.95 
f 8,95 
/■79, 
f 29,50 

f 19,75 
_ 

f 17,90 
f 45,— 
f 3 5 , 
f 7 9 , 
f 125 ,— 
f 1 4 5 , 
f 57,— 
f 62,50 
f 125,— 
f 79,50 
f 39,75 
f 13,95 
f 2 5 , 

100 EUROPAMOTIEF 
200 LUCHTPOST 
300 DIEREN 
500 DIEREN 
100 SCHILDERIJEN 
200 SCHILDERIJEN 
300 SPORTZEGELS 
400 DENEMARKEN 
400 DUITSLAND D D R 

2000 ENG KOL + GEB 
3000 ENG KOL + GEB 

500 FRANKRIJK 
100 GRIEKENLAND 
400 HONGARIJE 
500 HONGARIJE 
500 ITALIË 
500 JOEGOSLAVIË 
100 MALAYSIA 
500 NEDERLAND 
600 NEDERLAND 
200 NOORWEGEN 
300 NOORWEGEN 

f 22,95 
f 16,95 
f 1 7 , 
f29 ,— 
f 9,95 
f24,75 
f22,50 

f 49,50 
f 21,95 
f 129,— 
f 295,— 
f 27,50 

11,95 
17,95 
24,95 
27,50 
29,85 
8,95 

69,— 
f 126,— 
f 12,85 
f 39,95 

D£ AANBIEDING VAN DE MAAND 100 verschillende 
Luxemburg , buitengewoon mooi' f 12,95 
200 verschillende Luxemburg , veel Europa 
motief ƒ 35,— 
300 verschillende L u x e m b u r g , met de zeld
zaamste ex f 79,— 
Stapel van 23 FDC's I N D O N E S I Ë , de meest 
schaarse couverts' Cat waarde f50 ,— slechts f 23,95 

RUSLAND Zofu is t ontvangen l i ch t 
gestempeld 

Jaargang 1969 (115 zegels -f 7 blocks) f 29,50 
1968 (133 zegels -H 4 blocks) f 27,50 
1967 (131 zegels -I- 5 blocks) f27,50 
1966 (139 zegels -f 3 blocks) f27,50 
1965 (150 zegels) f 2 6 . — 
1964 (178 zegels) 27,50 

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 f 27,50 

400 NEDERLAND NED INDIË EN INDONESIË, een pracht van een samen
stelling met veel bijzondere en postfrisse zegels, een koopje 

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

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

f 14,75 

f 27,50 

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

1100 NEDERLAND - NED INDIË - INDONESIË - NIEUW GUINEA - NED 
ANTILLEN - CURACAO en SURINAME iets geweldigs' Uw album is 
meteen gevuld, RUIM f 250,— cataloguswaarde WINKELWAARDE 
f 200,— BIJ ons slechts f 99,— 

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

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N 
Uitsluitend vooruitbetaling of rembours 
Postgiro 41511 t n.v I. J Mark te Zoetermeer 
Portokosten extra. Alle pakketten, ook kilowaar f2,— 
5 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 inkooplijst 

A F H A A L A D R E S S E N : (bespaart u portokosten) 
Amsterdam-O Mevr J Nuisker-Vaandering, Zwaardemakerstr 63 

(bij Amstelstation) Tel (020) 92 19 05 
Den Haag Mark Primulastraat 19, Tel (070) 68 16 78 
Zoetermeer Mark, J W Frisostraat 48, Tel (01790) 52 33 (NÄ TELEF AFSPRAAK) 
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Nederlandsen Maandblad voor 

waarin opgenomen „De Philatelist" 

Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

MR. W. S. WOLFF DE BEER 
OFFICIER IN DE ORDE VAN ORANJE N A S S A U 

Voor het eerst in de geschiedenis 
is een filatelist in zijn hoedanigheid 
van postzegelverzannelaar de eer 
waardig gekeurd van een konink
lijke onderscheiding. De begiftigde 
is mr. W. S. Wolff de Beer, de nes
tor onder de Nederlandse filatelis
ten en tevens de bekendste, zowel 
nationaal als internationaal. „Als 
iemand het verdient in het middel
punt te staan, dan bent u dat", aldus 
drs. Ph. Leenman, hoofddirecteur 
der Posterijen en plaatsvervangend 
directeur-generaal, die hem de ver
sierselen van officier in de orde van 
Oranje Nassau opspeldde. Drs. 
Leenman vertegenwoordigde het 
Ministerie van Verkeer en Water
staat en de heer D. F. Lunsingh 
Scheurleer was aanwezig namens 
het Ministerie van Cultuur, Recrea
tie en Maatschappelijk werk. Bei
den lieten in hun toespraak duide
lijk uitkomen dat mr. Wolf f de Beer 
werd geëerd als fi latelist, hetgeen 
werd onderstreept door ir. R. Diks, 
voorzitter van het voltall ig aanwe
zige bestuur van de Stichting Het 
Nederlandse Postmuseum, waarvan 
mr. Wollf de Beer lid is. 
Mr. Wolff de Beer zei in zijn dank-

. Ü 

1 
woord deze gebeurtenis te be
schouwen als een onderscheiding 
voor de filatelie zelf en tevens als 
een erkenning van het feit dat de 
filatelie, naast de hobby, door haar 
onderzoek een onderdeel is van de 
wetenschap. 

Dit fi latelistische feest, waarvoor 
enkele vooraanstaande figuren uit 
de filatelistische wereld met wie mr. 
Wolff de Beer bijzondere betrekkin
gen onderhoudt, waren uitgeno
digd, werd gevierd in het Postmu-
seum, waar dr. R. E. J. Weber, di
recteur van het museum gastheer 
was. 

LEON DE RAAYMEDAILLE-1970 
VOOR C. H. W. HEUSDENS 

De Leon de Raay-medaille is door 
de Raad van Beheer van het Ne-
derlandsch Maandblad voor Philate
lie toegekend aan de heer C. H. W. 
Heusdens, sinds 1960 rubriekredac
teur van het Maandblad en schrij
ve rvan verscheidene bijdragen bui
ten zijn rubriek. 
Voor het eerst is de prijs aan twee 
personen toegekend, want de 
schrijver van de brief uit Londen, 
de heer Christian Houston, deelt de 
onderscheiding met de heer Heus
dens. 

De Raad van Beheer bekrachtigde 
dit voorstel van het Dagelijks Be
stuur met applaus in de voorjaars
vergadering op 17 april 1971. 
De onderscheiding zal de heren 
Heusdens en Houston uitgereikt 
worden tijdens de maaltijd waarmee 
de najaarsvergadering wordt beslo
ten. 

De heer L. H. Tholen, voorzitter van 
de Raad van Beheer, die het heuge
lijke nieuws bekend maakte, prees 

e ijver en de deskundigheid van 
e heer Heusdens als verzorger 

van zijn rubriek en als actief lid van 
het Dagelijks Bestuur, waarin hij de 
functie van vice-voorzitter vervult. 

ROTTERDAM '71 

Nog een kleine maand na het ver
schijnen van dit Maandblad en dan 
opent de R'71, de nationale post
zegeltentoonstelling van dit jaar die 
in het nieuwe Ahoy in Rotterdam-
Zuid wordt gehouden. Het organisa
tie comité heeft twee enveloppen 
laten maken in een handig formaat, 
een voor de tentoonstell ing en een 
voor de 59ste Filatelistendag. De 
eerste met een gestileerde weerga
ve van het beeldje monsieur Jac
ques, de andere met een oude prent 
die het overgeven van post op de 
rivier laat ziün. Twee oer-Rotter-
damse gegevens van oude en nieu
were datum. 
Als u de data nog niet in uw agen
da heeft staan, noteert u ze dan nu 
meteen: 10 tot en met 13 juni, niet 
in aansluiting op enige feestdag, 
want de pinksterdagen vallen nog 
in mei. 

Zie voor bijzonderheden bladzijde 
240. 
Tot ziens en welkom in de Maas
stad. 

mei 1971 225 
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 ék. A l . <MMA'^<MkM<*><^Jfci..Aw«JiMft4i4Rhi,dÉLdfl^ j van bes tot drank 
Een moderner beeld komt tot ons op de 

Columbiaanse zegel uit 1965 die het motor

schip Manuel Mejia van de Flota Mercante 
Grancolombiana afbeeldt, bezig koffie te la

den, met rechts het portret van de naamge

ver. Don Manuel Mejia Jaramillo. Onder de 
naam 'Mr. Coffee' genoot Manuel Mejia J. 
grote bekendheid in Columbiaanse koff ie

kringen. Hij kreeg deze erenaam dank zij 
zijn volledige inzet ten behoeve van de kof

f ieindustrie in zijn geboorteland. Vooral de 
kleine koff ieplanter heeft kunnen profiteren 
— en doet dat nog — van door hem geno

men maatregelen als: oprichting proefsta

tions, inrichting proefvelden, kredietbanken, 
mestadviezen, scholen en hulp bij de ver

koop van het produkt. 
Ook buiten eigen kring was Mejia een be

kende internationaal erkende figuur. In 1952 
werd hij door de Nederlandse regering be

noemd tot Commandeur in de Orde van 
OranjeNassau. 

CONSUMPTIE 

Het geheim van een goed kop koff ie l igt 
voor een belangri jk deel in de samenstelling 
van een goede melange van bonen van eer

ste kwaliteit, alsmede het goed branden 
van de groene boon. Dit geheel is f i latel is

tisch niet weergegeven, maar wel vinden 
wij op een Nederlandse zomerzegel uit 
1955 een afbeelding van de fabriek van een 
bekende Nederlandse koffieimporteur in de 
Randstad. 

Gesteld kan worden dat koffie overal ter 
wereld gedronken wordt. Verschil is er wel 
in de wijze van bereiding. De ook in Ne

derland bekende kop koffie bij de boter

ham komt goed naar voren op de Antihon

gerzegel 1963 van België. 
In de Arabische wereld wordt koff ie wel 

aangeduid als de wijn van de islam, terwij l 
de koff iepot het symbool is van de Arabi

sche gastvr i jheid. Een fraai gevormde kof

fiepot, van waaruit het sterke brouwsel in 
kleine kopjes geschonken wordt, treffen wij 
aan op een Syrische zegel uit 1963. 

15 
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'lüiÉÉlH 

De huisvrouw van tegenwoordig behoeft 
haar koff ie niet meer zelf te malen en te zet

ten, zij kan oploskoff ie kopen die haar van 
die zorgen ontlast. Niet alleen in de consu

mentenlanden, maar ook in de produktielan

den wordt tegenwoordig oploskoff ie ge

maakt, waarvoor robusta's zeer geschikt 
zijn. En voor de gehaaste mens van tegen

woordig is er altijd nog de koffieautomaat... 

Manuel Mejia  Mr. Coffee 

16 

Handen vol koffiebonen 
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Arabisctie gastvrijfieid Oploskoffie 

Een bakje troost 

DRANKEN ROTTERDAM 
AUTOMATEN q p c £ . 

Modern koffiekwartiertje 

lN£DERLÄN'OJ 

/5 . Columbia 
16. Cuba 
17. België 
18. Syrië 
19. Ivoorkust 
20. Nederland 

1965 I lucfitpost 
19521 
19631 
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OVERPRODUKTIE 

Koffie wordt in een zestigtal tropische 
landen geproduceerd en wel in dergelijke 
hoeveelheden dat ten rechte moet worden 
gesproken van overproduktie. Om het hoofd 
te kunnen bieden aan zeer lage prijzen en 
aan de daaruit voortvloeiende debacles zijn 
al sedert vele decennia pogingen in het 
werk gesteld om door internationale over
eenkomsten prijsregelend op te treden. 

Ter herinnering aan de in december 1963 
gesloten Internationale Koffie Conventie tus
sen zowel producenten als consumenten gaf 
de postadministratie van de Verenigde Na
ties in 1966 een tweetal zegels uit. Maar... 
overproduktie of niet, ieder veegt zijn eigen 
straatje. Trots toont Ivoorkust op een in 
augustus 1970 — ter gelegenheid van het 
tienjarig bestaan van de Republiek — ver
schenen zegel dat in dit decennium de kof-
fieproduktie met maar liefst zeventig per
cent is toegenomen, van 147.000 ton in 
1960 tot 250.000 ton in 1969! 

GESCHIEDENIS 

Koffie kan niet bogen op een groots ver
leden zoals bijvoorbeeld de thee; voor het 
eerst is er melding van gemaakt in de tien
de eeuw, toen koffie bij Arabische medici 
al bekend was als 'bunchum'. Bekend zijn 
in dit opzicht de geschriften van Avicenna 
of Ibn Sina, die van 980 tot 1037 leefde. 

Is koffie nu een drank van alledag, er was 
een tijd dat hij behalve medicijn ook een 
luxe drank vormde. Pas in het midden van 
de zeventiende eeuw werd het koffiedrin
ken populairder toen overal in Europa kof
fiehuizen ontstonden. Een van de etablisse
menten, dat nu nog bestaat, is het in 1696 te 
Leipzig geopende koffiehuis 'Zum Kaffee
baum'. 

Het populariseren van het koffiedrinken 
ontmoette nog wel eens moeilijkheden zo
als onder andere in Duitsland waar het aan 
dames der schepping verboden was koffie 
te nuttigen in openbare gelegenheden. Ook 
werd koffie voor hen schadelijk geacht daar 
het tot steriliteit zou leiden. Vele protesten 
volgden en de grote componist Johann Se
bastian Bach verwerkte in zijn in 1732 ge
componeerde 'Coffee cantate' een protest 
van het schone geslacht tegen de haar aan
gedane smaad. Vooral bekend is de door 
Lieschen gezongen aria: 

'Ei! wie schmeckt der Coffee süsze 
Lieblicher als tausend Küsse 
Milder als Muscatenwein 
'Coffee, Coffee musz ich haben;' 

In het begin van de achttiende eeuw werd 
van Java afkomstig plantmateriaal naar Ne
derland overgebracht en via de Amsterdam
se Hortus Botanicus werden stekken naar 
West-lndie gebracht en vandaaruit verder 
over Zuid- en Midden-Amerika verspreid. 
Brazilië herdacht met een in 1928 uitgege
ven serie van drie zegels het tweede eeuw
feest van de koffiecultuur, dat werd gevierd 
in Cuba in 1948, doch pas in 1952 de nodi
ge filatelistische aandacht kreeg. Het bij die 
gelegenheid uitgegeven gelegenheidscou-
vert toont ook een stempel van een dam
pende kop koffie als eerstedagsaanduiding, 
terwijl op de schotel de naam van de Aso-
ciacion nacional de Caficultores voorkomt. 

De oudste mij bekende afbeelding van 
een koffietak op postzegels is te vinden op 
Brazilië 1884, 500 R (Yvert 65), waar de kei
zerskroon geflankeerd wordt door koffie- en 
tabaksbladeren. 

Koffie Conventie 

In de tiende eeuw medicijn 

Ondanks overproduktie... groei! 
REPU&nUEDECOTEinWIRE 
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PROPAGANDA 

Alhoewel in feite iedere zegel die een af
beelding van de koffie-industrie toont pro
paganda maakt voor cultuur en produkt, zijn 
er ook zegels aan te wijzen die wel zeer 
duidelijk in de propagandasector thuisho
ren. Columbia liet m 1957 een tweetal ze
gels het licht zien van een 167-jarige inwo
ner, Javier Pereira, die laat weten "dat hij 
zijn hoge ouderdom toeschrijft aan het ge-
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bruik van veel koffie en aan het roken van 
een goede sigaar. 

Verschillende landen, vooral Amerikaan
se (Costa Rica, El Salvador, Brazilië, Gua
temala) hebben zegels uitgegeven die als 
posters het zeer goed zullen doen. 

Maar niet alleen door middel van postze
gels, ook via de tekst van machinestempels 
probeert men elkaar de loef af te steken bij 
het vragen van aandacht voor koffie als Pro
dukt van het land. Columbia voerde in de 
dertiger jaren een vijftalige stempelvlag om 
te verkondigen dat Columbia's koffie de 
beste ter wereld is. In navolging lieten Gua
temala en Haïti dezelfde boodschap de we
reld ingaan in vier, respectievelijk in twee 
talen. Ook landen als Kenya, Ivoorkust, Bel
gisch Congo maakten gaarne gebruik van 
een stempelvlag om de lof van de lokale 
koffie te bezingen. 

In deze tijd van frankeerstempels be
hoeft het niet te verwonderen dat ook dit 
medium ingezet wordt voor allerhand bood
schappen die de koffie tot onderwerp heb
ben. En wie wil snuffelen zal onder de Bel
gische publibels verschillende exemplaren 
vinden die op koffie betrekking hebben. 

Koffie bezien door de ogen van een beeld
filatelist Is het voorbeeld van een beeldver
zameling die het mogelijk maakt vrijwel alle 
facetten van cultuur, verwerking, export, 
zelfs geschiedenis en propaganda, alsook 
de consumptie onder de loep te nemen. Men 
heeft de keus uit omtrent 140 verschillen
de zegels, maar vindt daarnaast een dank
bare aanvulling in stempelvlaggen en fran
keerstempels. 

A. SMIT 
Studiegroep Landbouw 

De Beeldfilatelist. 
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Uniek wapen tegen postzegeldiefstai 
POSTZEGELCOLLECTIES OP MICROKLEURENFILMEN 

ZONDER GAATJES! 

De heer R. Boekema uit 'sGravenhage komt de eer toe van een 
primeur in de beveiliging van kostbare collecties postzegels. Hij 
moest voor een verzekering een kostbare collectie zegels beschrijven. 
Dit bleek een dermate tijdrovende en onvolledige geschiedenis te 
worden dat naar andere wegen gezocht werd. Hij kwam op het 
idee van kleurendia's. Dit bleek voor een niet te omvangrijke collec
tie van een honderd albumbladen zeer wel mogelijk, maar voor een 
omvangrijke collectie van een dozijn banden een onbegonnen werk. 
Microfilms in zwartwit bestaan sinds lang, maar met een micro
film in kleuren van postzegels heeft men geen ervaring. Wel is 
er sinds twee maanden een microkleurenfilm operatief op de markt. 
Een wereldconcern met een vestiging in Zürich werd bereid gevon
den een proef te nemen. Aangezien de collectie zich toch in Zwit
serland bevond en de eigenaar er mee akkoord ging werd de gehele 
zaak op een microfilm van 16 mm in kleuren opgenomen, een 
kleine 1400 opnamen. Elk blad afzonderlijk. Er zijn een aantal 
bladen geprojecteerd. Het resultaat was overweldigend. Haarscherpe 
beelden in kleuren! Men kan de gehele collectie op zijn gemak be
kijken. Het identificeren van postzegels is in een handomdraai ge
schied. Voor kostbare verzamelingen de aangewezen weg om ze 
voor altijd vast te leggen! Musea kunnen hun waardevol bezit laten 
microfilmen in kleuren. Verzamelaars en handelaren kunnen rustig 
studeren zonder dat ze daarbij een zegeltje in handen krijgen! 
De apparatuur is niet goedkoop. Een microfilm opname apparaat 
kost een slordige ƒ 17.000,—. Daarbij komt nog eens een filmpro-
jector die ook zo'n ƒ 6.000,— kost; alles zonder B.T.W. De aan
schaffing is voor een particulier niet te betalen. 
Een suggestie van de heer Boekema: iets voor de Stichting Phi
latelie? 

Alle grote collecties die tegen brand en diefstal verzekerd worden 
kunnen op een microkleurenfilm vastgelegd worden. De kosten van 
de apparatuur zou er in de loop der jaren heus wel uitkomen. De 
kosten per blad in loondienst zouden voor een microkleurenfilm 30 
cent bedragen. Deze microfilmen kunnen in een doosje in elk bank-
kluisje opgeborgen worden. Is er door brand of diefstal iets ver
loren gegaan dan kan men aan de hand van de geprojecteerde film
beelden het verlorene aanwijzen! Vooral bij diefstal heeft men een 
afdoend wapen in handen om zijn gestolen bezit aan te tonen. 
Een voorbeeld uit de praktijk. Een verzamelaar uit Den Haag is zijn 
collectie ontvreemd. De dief had de collectie uit elkaar gehaald en 
de zegels met andere hem toebehorende zegels op andere bladen 
geplakt. De eigenaar kende zijn zegels uit het hoofd. Maar de 
rechtbank kon hem zijn eigendom niet teruggeven; hij had niet 
voldoende bewijs dat de aangewezen zegels zijn eigendom waren. 
Deze man had van zijn collectie een microkleurenfilm moeten 
hebben! Het overtuigend bewijs was onmiddellijk te leveren. 
Als de apparatuur zo wordt opgesteld dat alle verzamelaars, hande
laren en verdere geïnteresseerde instanties er gebruik van maken, 
zou men op deze wijze een prachtige beveiliging van zijn post-
zegelbezit krijgen. 
Een microkleurenfilm kan 2000 opnamen verwerken. De grootte 
van het blad doet er niet toe. Als de zaak in cellofaan verpakt is 
komen er geen storende reflexen. Die krijgt men soms wel bij 
kleurendia's! Proefondervindelijk bewezen. 
De firma in Zürich was dermate tevreden dat ze als proef op de 
som nog eens twee zwart-wit kopiën van de film heeft gemaakt! 
ilet Zwitserse Postmuseum heeft al een microfilm opname-apparaat 
gekocht! 
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Bondsdocumentatiecentmm 
onder nieuwe leiding 

D.W. de Haan: ^ ^ V 
We moeten een ^ 5 1 ^ ^ 
meerjarenplan ^mk^^^^ 
opstellen flUJBH 
Het is heel gemakkelijk praten met de nieuwe voorzitter van het 
Bondsdocumentatiecentrum als je maar blijft bij het onderwerp 
dat aangesneden is en pas op een ander chapiter overstapt als het 
eerste is afgehandeld. De heer D. W. de Haan heeft een zachte 
stem die hem evenwel niet belet een discussie in goede banen te 
houden. Bovendien weet hij precies wat hij wil, althans wekt die 
indruk en voor het resultaat is het een zo goed als het ander. 
Hij is er niet van ondersteboven dat hem het voorzitterschap van 
het BDC is toegevallen. Het werk ligt helemaal in zijn lijn en ander 
werk dat minder in die lijn lag heeft hij ervoor laten schieten. 
In onvoorstelbaar korte tijd heeft hij zich ingewerkt in de moeilijke 
materie van het BDC en de eerste vergadering onder zijn leiding 
— op 20 maart 1971 — had een vlot verloop dankzij zijn diep
gaande kennis van de voornaamste problemen en zijn vermogen om 
hoofdzaken voorop te zetten. 
In een recordtempo werd het hele BDC-programma doorgelicht, 
zwakke plekken opgespoord en de inventaris grondig opgemaakt. 
Ieder lid van het BDC was meteen „bij" en wist wat hem te doen 
stond. 
Ze weten het nog omdat deze voortvarende voorzitter zijn mede
werkers aan hun afspraken houdt en regelmatig informeert of een 
bepaald werk goede vordering maakt. Hij ziet bergen interessant 
werk voor zich liggen en zal dankbaar gebruik maken van iedere 
hulp die geboden wordt. 
Hij zit vol verrassende vragen en vuurt tijdens het interview met 
de hoofdredacteur van het Maandblad zo'n voetzoeker af: Waar 
komt het Amsterdamse driestuiverstempel vandaan? Een intrigeren
de vraag als je de moeite neemt even na te denken. Het is een 
compleet geval, dat er ineens is en waarvan geen onmiddellijke voor
ganger aangewezen kan worden. De heer De Haan zou het liefst 
meteen iemand aan het werk zetten op een Amsterdams archief 
om dat eens haarfijn uit te pluizen. Hij kan goede instructies mee
geven, want hij weet de weg in de archieven. Al pratende komen 
we met onze eerste vraag: : 

Vraag: Wat zijn de doelstellingen van het BDC? 

Antwoord: Dat zijn er vier, die we voor het gemak met a, b, c en 
d zullen aangeven. 
a. het bijeenbrengen en rubriceren van gegevens in de ruimste zin 

betreffende de filatelie en de postale geschiedenis van Nederland 
en zijn Rijksdelen overzee, alsmede van zijn voormalige koloniën. 

b. het verstrekken van deze gegevens aan filatelisten. 
c. het stimuleren van het onderzoek van filatelistische onderwerpen, 

en 
d. het publiceren of doen publiceren van de daarvoor in aan

merking komende gegevens. 

Vraag: Wat heeft het BDC tot dusver tot stand gebracht? 

Antwoord: Ook hier kan ik vier belangrijke onderwerpen noemen, 
aangeduid door a, b, c en d. 
a. De documentatie van de vier tijdschriften waaruit het Neder-

landsch Maandblad voor Philatelie is ontstaan is zover ge
vorderd dat alle verschenen artikelen op kaart zijn gezet. Er 
wordt nu gewerkt aan een classificatieschema, waardoor vragen 
over literatuurgegevens gemakkelijker beantwoord kunnen wor
den. Dat zeer tijdrovende werk wordt verricht door de heer J. 
Dekker. 

b. De studie van drs. J. F . Cleij over de eerste emissie Nederlands-
Indië (nummers 1 en 2) is bij de uitgever. 

c. De documentatie van verstrekkingsdata van poststempels van 
post-, hulp, en bijkantoren sinds 1865 tot en met eerste uitreiking 
van de grootrondstempels. Wat betreft langstempels met gro
teske letters, tweeletter-, kleinrond-, francotakje-, punt- en groot
rondstempels, deze documentatie is gecorrigeerd en moet wor

den uitgetypt. Dit omvangrijke werk is aangepakt door de heer 
F. Blom. 

d. Evenals van de hand van de heer Blom komt nog dit jaar pers
klaar een lijst van alle postkantoren, hulpkantoren, bestelhuizen 
en dergelijke die in ons land hebben bestaan en nog bestaan, met 
data van oprichting, bevordering, aansluiting bij de Rijkspost-
spaarbank, telefoon, enzovoort. De onder c. en d. genoemde 
publikaties zijn van essentieel belang voor de studie van post-
geschiedenis, ook regionaal, en voor de verzamelaars van post
stempels. Het is goed te weten dat beoefenaars van de plaatse
lijke en regionale postgeschiedenis niet behoeven aan te klop
pen bij het Postmuseum of bij PTT-instanties. Het BDC heeft 
richtlijnen gereed liggen voor alle ondernemende filatelisten die 
een speciale studie willen maken van een stukje postgeschiede
nis. 

Vraag: Heeft het BDC nog andere punten op het programma staan? 

Antwoord: Inderdaad. Er is binnen het BDC een taakverdeling 
gemaakt om te komen tot de publikatie van een hernieuwde „Lei
draad". De vorige Leiddraad, die nog in de oude spelling werd ge
schreven, dateert van 1922. Deze publikatie zal meer gegevens over 
de verschillende emissies gevatten dan de Speciale Catalogus van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
Daarnaast zal getracht worden te komen tot publikatie van hand
boeken over diverse emissies. Hiervoor is een schema gemaakt. De 
voornaamste moeilijkheid hier is het vinden van goede mede
werkers. 
Ook wordt er gewerkt aan een publikatie over spoorwegstempels. 

Vraag: Wat is naar uw mening de voornaamste taak van het BDC? 

Antwoord: De taak van het BDC is vooral coördinerend en stimule
rend. De leden van het BDC doen individueel filatelistisch werk. 
Voor bepaalde onderdelen worden subcommissies ingesteld. 
Daarnaast hoop ik dat ook anderen op eigen initiatief met filate
listisch onderzoek bezig zijn of ermee beginnen. Zij kunnen zeker 
rekenen op steun van het BDC. 

Vraag: Er is onder verzamelaars wel eens tegenzin om hun gegevens 
ter beschikking te stellen van het BDC. 
Men denkt dat het BDC die onder zijn eigen naam zal publiceren. 

Antwoord: Wil een studiegroep of een individuele verzamelaar iets 
publiceren, dan kan het onderwerp op een reserveringslijst geplaatst 
worden. Zo'n aanvraag moet wel om de twee jaar vernieuwd wor
den, anders zou dit reserveren voor andere onderzoekers blokkerend 
werken. Het BDC geeft gedurende deze termijn slechts adviezen, 
brengt contacten tot stand met andere verzamelaars op het speciale 
gebied, maar het publiceert zelf niets zonder instemming en mede
werking van de auteur. 

Vraag: Ik meen dat uw belangstelling voornamelijk naar de postale 
geschiedenis uitgaat. Heeft het BDC op dit gebied nog bijzondere 
plannen? 

Antwoord: De heer A. M. Benders, een nieuwe aanwinst voor ons 
gezelschap, is aangewezen als coördinator voor de postgeschiede
nis van onze Rijksdelen overzee en de voormalige koloniën. 
Drs. A. M. A. van der Willigen zal de nieuwere stempeltypen van 
Nederland behandelen, met een doornummering op het Stempel-
boek van O. M. Vellinga. 
Ikzelf zal mij bezighouden met een herziening van de thans be
staande stempelboeken van P. C. Korteweg en Vellinga. 
Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken verzamelaars op te 
wekken ons nog niet vermelde stempels of postale aanwijzingen te 
melden? 

Vraag: Zijn er naast de genoemde gebieden nog braakliggende 
terreinen waarop het BDC zich beweegt? 

Antwoord: We hebben slechts de belangrijkste onderwerpen aange
sneden. Er is nog een tiental kleinere projecten in voorbereiding. 
Wanneer wij zien wat in andere landen op filatelistisch gebied ge
publiceerd wordt, staan we in Nederland nog maar in de kinder
schoenen. Er zal veel werk verzet moeten worden. We zullen een 
meerjarenplan moeten opstellen. Ik hoop dat vele filatelisten hier
aan hun medewerking zullen geven. 
Bovendien spelen de financiën hierbij een rol. Subsidies moeten 
via de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen aangevraagd 
worden bij de Stichting Filatelie, hetgeen ook niet ongelimiteerd 
mogelijk is. 
Misschien mag ik u over vijf jaar uitnodigen eens te komen vast
stellen wat er dan tot stand zal zijn gekomen. 
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Hongaarse notities (16) De jaren 1938-1941 

In de nummers van mei en september 1970 vertelden wij al iets 
over de „Vrede van Trianon" en over de gevolgen die deze voor 
Hongarije had: verlies van tweederden van het grondgebied van 
vóór 1919! En wij zeiden reeds, dat de enige zijde vanwaar sym
pathie betuigd werd voor het op zichzelf rechtvaardige verlangen 
van Hongarije om de van ouds Hongaarse gebieden weer bij Hon
garije te voegen, kwam van de „as"-mogendheden. Het door 
Mussolini geschonken vliegtuig met de naam „Giustizia per l'Hun-
geria", afgebeeld op een luchtpostzegel uit 1933, was daarvan een 
duidelijk voorbeeld (afbeelding 1). 
Toen dan ook in de jaren 1938/1941 de kaart van Europa door 
Duitsland grondig gewijzigd werd, eerst door onderhandelingen, 
later met geweld, zou Hongarije hierdoor alleen maar kunnen 
winnen. 

series postzegels uitgegeven. Eerst twee opdrukzegels op de waarden 
van 20 en 70 filler uit de St. Stephanus-herdenkingsserie, in ge
wijzigde kleuren en met opdruk „Hazatéres" (Terugkeer naar het 
Vaderland) (afbeelding 2) op 1 december 1938. 
In de geannexeerde plaatsen worden speciale herdenkingsstempels 
vervaardigd, waarvan we u twee modellen tonen, van Rimaszombat 
(voorheen Run Sobota) en Beregszasz (voorheen Beregsasy) (afbeel
ding 3/4). In het Maandblad van januari 1939 noemt Mevrouw M. J. 
Van Heerdt-Kolff nog als plaatsen waar dergelijke plaatselijke stem
pels ook gemaakt zijn: Komaron, Ipolysag, Losong, Leva, Rosznyo, 
Ersékuvar, Kassa, Munkacs en Ungvar. Al deze stempels dragen 
het Inschrift „visszatért" (keert terug). Zoals bij gelegenheidsstempels 
zonder datum gebruikelijk staat bij echt gelopen stukken het datum
stempel er steeds naast. *,-' 

1938 „MUENCHEN" 

Nadat het Duitse Rijk in maart 1938 door de „Anschluss" van 
Oostenrijk aanmerkelijk vergroot was, zonder dat de andere mo
gendheden er in feite iets tegen deden, begon een zenuwenoorlog te
gen Tsjechoslowakije, met de bedoeling het door Duitsers bewoonde 
„Sudetenland" weer bij Duitsland te voegen. Wij herinneren ons nog 
hoe in München Chamberlain met zijn paraplu toegaf aan Hitlers 
eisen — „peace for our time" meende hij daarmee te bereiken — 
en in feite Tsjecho-Slowakije uitleverde. Het Sudetenland kwam 
weer bij Duitsland, de filatelistische gevolgen daarvan zijn een ver
haal op zichzelf. 
Maar er gebeurde veel meer, wat ons niet meer zo helder voor 
de geest staat. Tsjecho-Slowakije stond ook aan de zuidgrens vrij 
belangrijke gebieden af aan Hongarije. De belangrijkste stad daarin 
was Kassa (Tsjechisch: Kosice). Deze gebiedsafstand werd bij het 
eerste Weense verdrag vastgelegd, doch was in feite een uitvloeisel 
van „München". 

Ter herdenking van de terugkeer van deze gebieden werden twee 

In januari 1939 verschijnt dan een langere toeslagserie met beelden 
uit de nieuwe gebieden (afdbeelding 5/6). 
Ook de hoogste waarde van de herdenkingsserie bij het twintigjarig 
jubileum van het Rijksbestuurdersschap van admiraal Horthy wordt 
deze „terugkeer van het Noorden" nog herdacht. We zien daarop in 
het midden de kathedraal van Kassa en als opschrift „a felszaba-
ditó" (de bevrijder). 
De engel met de klok zou herinneren aan de slag bij Nandorfehérvar 
(het tegenwoordige Belgrado) waar de Hongaren onder Jan Hunyadi 
de Turken versloegen en op die wijze de Islam ^ voor dat ogen
blik — de verdere toegang tot Europa beletten. Na deze belangrijke 
slag zou de paus in Rome last gegeven hebben dat in de gehele 
christelijke wereld 's middags om 12 uur de kerkklokken moesten 
luiden, (afbeelding 6a) 

DE KARPATHEN-UKRAINE 

München betekende voor Tsjecho-Slowakije niet alleen gebiedsaf
stand, het betekende ook een wijziging in de interne structuur. De 
opbouw werd meer federatief en de „minderheden" die binnen 

1. Luchtpostzegel met vliegtuig „Gius
tizia per l'Hungeria" 
2. 70 filler Stefanskroon met opdruk 
Hazatéres tS38 
3. Kaart met speciaal bevrijdingsstem-
pel uit Rimaszombat 
4. Kaart met speciaal bevrijdingsstem
pet uit Beregszasz 
5. Toeslagzegel uit t939 met het kas
teel van Munkacs 
6. Toeslagzegel uit 1939 met het mo
nument voor de verloren gebieden uit 
Boedapest 
6a. Herdenkingszegel bij het twintig
jarig jubileum van het regentschap van 
Admiraal Horthy 
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de grenzen bleven kregen een zekere zelfstandigheid. We vinden 
dit terug in de zegels van Tsjecho-Slowakije zelf, waarin de lands 
naam voortaan met een streepje tussen de twee delen geschreven 
wordt en niet meer als een geheel zoals voorheen (zie Yvert num 
mers 354/5 en luchtpost 18 van Tsjecho-Slowakije en nummers 30/31 
van Slowakije). We zien dit ook in de eigen „landdagen" die deze 
minderheden zullen gaan houden. In Slowakije werd deze gehouden 
in januari 1939 (afbeelding 7). De daarvoor uitgegeven herden
kingszegel wordt door Yvert terecht bij Tsjecho-Slowakije gecata
logiseerd, want toen was Slowakije nog niet zelfstandig. 
Ook de Karpathen-Ukraine zou een eigen landdag krijgen en als 
datum was reeds vastgesteld 2 maart 1939. Doch de datum werd 
verlegd naar 15 maart. Helaas is die autonomie van de Karpathen-
Ukraine wel van zeer korte duur geweest. Op 16 maart werd het 
gebied door de Hongaren bezet. Het was de dag waarop Duitsland 
het protectoraat Bohemen-Moravië instelde en Slowakije zich als 
zelfstandige staat van Tsjecho-Slowakije afscheidde. 
De door Tsjecho-Slowakije uitgegeven zegel (afbeelding 8) werd 
alleen verkocht in Chust en in Praag en kon alleen in Chust ge
bruikt worden. Echt gebruikte zegels zijn uiterst zeldzaam. 

De bezetting van dit gebied werd niet met speciale zegels herdacht. 
Het enige filatelistische stuk dat ik er van kan laten zien is een 
brief met gemengde frankering van een Hongaarse en een Slowaakse 
zegel, afgestempeld met een legerpoststempel zonder datum. Op de 
achterzijde staat een aankomst(?)stempel Rotterdam 20.IV.1939 zo
dat we maar zullen aannemen dat het stuk echt gelopen heeft (af
beelding 9). 

ZEVENBURGEN 

Met de terugkeer van het Noorden was nog slechts een deel van 
het in 1919 verloren gegane gebied herwonnen. Vooral het verlies 
van Zevenburgen was nog altijd een smartelijk punt voor vele 
Hongaren. Maar ook hier keerden de kansen. Roemenie was einde 
1940 „om" gegaan en had de zijde van de „as" gekozen. We zien 
dit duidelijk in de Codreanuluchtpostzegel van 1940 (Yvert lucht
post 31, afbeelding 10). Dat deze zegel, met Inschrift „Roma-Ber
lin" niet alleen de inmiddels overleden „ijzeren-kruiser" Codreanu 
herdacht maar ook de toetreding van Roemenië tot de „as" vind ik 
nog wel in de Michel, maar Zumstein en Yvert vermelden het dis-
creterwijze niet meer. 
Het was voor Duitsland niet aanvaardbaar dat nu tussen twee van 
zijn bondgenoten een zo hooglopend geschil bestond en bij de 
tweede conferentie van Wenen werd een nieuwe verdeling van 
Zevenburgen gemaakt, waarbij Hongarije het grootste deel terug 
kreeg. Dit wordt herdacht met een zegel met Inschrift „Kellet viss-
zatér" (Het Oosten keert terug) en daarna nog met een serie toe
slagzegels speciaal voor Zevenburgen (Yvert nummers 558 en 559/561 
(afbeelding 11/14). 

DE RUITER LANGS DE MELKWEG 

Op de laagste waarde van de toeslagzegels willen wij nog even 
speciaal de aandacht vestigen. Achter de Hongaarse soldaat die ten 
strijde trekt zien wij een oude ruiter temidden van de sterren. Dat 
is vorst Csaba, de zoon van Attila. Hoewel Attila eeuwen vóór de 
Magyaren het tegenwoordige Hongarije introk wordt hij toch als 
een soort voorganger beschouwd en zijn zoon, die zijn dominerende 
vader verliet en terugging naar Azië, zal toch eens, als de nood in 
Hongarije op zijn hoogst is, terugkomen langs de melkweg om zijn 
volk te helpen. Aldus de legende, die we later ook nog terugvinden 
op de rouwzegels ter herdenking van de in de strijd gevallen zoon 
van Horthy (afbeelding 15). 

HET ZUIDEN KEERT TERUG 

In april 1941 begon de Duitse veldtocht in Joego-Slavië en op 10 
april 1941 verklaarde Kroatië — voor 1919 een Hongaars „kroon-
land" — zich onafhankelijk. De interne tegenstellingen die in het in 
1919 wel enigszins kunstmatig samengevoegde Joego-Slavië beston-
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den leidden tot een opsplitsing van dit land. Hongarije kreeg ook 
zijn deel mee, maar dat Kroatië daar niet bij was zal vele Hon
garen tegengevallen zijn. Want Hongarije had inofficieel de Kroa
tische beweging tot ondermijning van de Joegoslavische eenheid 
steeds gesteund. De Kroaat die in Marseille koning Peter en de 
Franse minister Barthou doodschoot was in Hongarije opgeleid! De 
zegels, die met een eenvoudige opdruk verkondigen „del visszatér" 
(het zuiden keert terug), zijn dan ook niet erg spectaculair (Yvert 
nummers 568/569, afbeelding 16 en 17). Misschien begon men zich 
ook wel af te vragen — aan alle kanten door „as"-landen om
ringd — waarheen de reis waaraan men wel moest meedoen zou 
leiden. Het zou voor Hongarije een volslagen ineenstorting worden. 
Maar dat komt in een volgende notitie. Nu beperken we ons tot de 
jaren 1938/1941. 
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ROEIMENIË 

A. Hongarije in de grenzen van 1920 B. IHonganje rnet de grenzen van 1942 

Wij ontvingen 
FILATELISTISCHE STUDIES NUMMER 28, KORTE 

POSTGESCHIEDENIS VAN NOORWEGEN (1646-1890), 
R. TUXEN-RINGKJÖB 

Deze gestencilde uitgave is verdeeld in verschillende perioden: vóór 
1646, 1646-1719, 1719-1814, 1814-1840, 1840-1870 en 1870-1890. De 
belangrijkste perioden zijn onderverdeeld naar conventies met ver
schillende landen, waartoe men ook de stichting van de Wereldpost
vereniging kan rekenen, en naar verbindingen over land dan wel 
over zee met de andere landen. Een kaartje geeft aan welke bij
zondere postroutes in 1890 gekozen konden worden. De nadruk in 
deze studie moet wel liggen op „kort" bij de behandeling van een zo 
omvangrijke stof. 

FILATELISTISCHE STUDIES NUMMER 29, 
T-AANDUIDINGEN ALS STRAFPORTSTEMPELS, 

J. P. VAN DE GEEST en A. VAN VISSCHEL 

Een stencil van zes bladzijden met een overzicht van een belang
wekkend jong verzamelgebied. Op twee bladzijden zijn ruim honderd 
verschillende T-aanduidingen gerubriceerd. Dertig landen zijn alfa
betisch gerangschikt en achter de landsnaam is het type T vermeld 
dat in het betreffende land wordt gebruikt. Er zijn landen waarvan 
wel tien verschillende bekend zijn. 

Uitgave: Koninklijke Borgerhoutse Vereniging voor Postzegelver
zamelaars ,,Emile Vloors". Te bestellen door voor studie 
28, 50 en voor studie 29, 25 Belgische frank over te ma
ken naar postgirorekening 850583 van L. C. Mademan, 
Alf. Schneiderlaan 61, B-2100, Deurne. 

PRESSE AUF BRIEFMARKEN 1919-1969 

Een brochure van veertig bladzijden op glanzend papier met een 
lijst van bijna vierhonderd postzegels gerangschikt in vier hoofd
stukken op het thema de pers op postzegels, opgesteld door de 
journaliste Lili Lorsch uit Berlijn, met medewerkers in België, Oos
tenrijk, Tsjechoslowakije en Zwitserland. 
De indeling is als volgt I. jubilea en herdenkingen van kranten, tijd
schriften, persbureaus en radiozenders, II. Verenigingen en beroeps-
problematiek: organisatie, bijeenkomsten, tentoonstellingen, persvrij
heid, persdagen en -weken, III. Personen: journalisten, schrijvers, 
krantenoprichters en -uitgevers, IV. Diversen: bedrijf, krantelezers, 
kranten en krantennamen als tweede of nevenmotief. Tot slot een 
lijstje van zegels met reclame — op het aanhangsel — met betrek
king tot het thema, alsmede twee artikelen over het thema. 

Uitgave: Motivgruppe Papier und Druck in der Motivkommission 
der F.I.P., p/a Leo R. Wienands, D-53 Bonn, Heussallee 22, 
BRD. 

MAESTROS, SUPPLEMENTEN 1, 2, 3 en 4 

Vlak voor het verschijnen van supplement 5 op de thematische cata
logus Schilderijen op postzegels, stuurde de uitgever ons de vier 
supplementen uitgegeven op zijn „Maestros", die hij indertijd ver
zuimde ter recensie te zenden. Als het originele boek even schitte
rend is uitgevoerd als deze vier deeltjs, dan is het bezit ervan voor 
de verzamelaar van dit motief van grote waarde. De redactie geeft 
uitvoerige achtergrond-informatie, voortreffelijk geïllustreerd. Elke 
zegel wordt afgebeeld; overigens óók die van de landen die op de 
lijst staan van door de FIP verboden zegels. Behalve het nummer in 
de Yvertcatalogus wordt ook dat van de Michel vermeld, alsmede 
de verblijfplaats van het afgebeelde schilderij. 

Uitgave: Jacques Balasse, 235 rue de la Loi, B-1040-Brussel. Prij
zen: Catalogus 272 Belgische franken. Aanvulling, supple
menten 2, 3 en 4 elk 68 en supplement 1, 48 franken. 
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POSTVERVOER MET MAILSCHEPEN VAN DE 
STOOMVAARTMAATSCHAPPIJ „NEDERLAND' 

(5 en slot) 

Het m.s. „J. V. Oldenbarnevelt" en het m.s. „Oranje" 
kregen stempels met de naam van het schip er onderin. De 
route-aanduiding kwam te vervallen, waardoor het voor ver
zamelaars moeilijker werd om na te gaan in welke haven de 
poststukken aan PTT waren overgedragen. 

In 1963 kreeg het m.s „J. v. Oldenbarnevelt" er een 
derde nieuw stempel bij volgens een geheel nieuw ontwerp. 
Dit soort stempel was in Nederland al op de postkantoren in 
gebruik. 

Voor kleine schepen werd een maatschappij-„stemper' ver
strekt in 1953 zoals bijvoorbeeld aan het m.s. „Fairsea". 

Wij moeten thans nog enige afwijkende stempels behan
delen, die aan boord gebruikt zijn. In de eerste plaats de 
stempels: 

Padang Batavia en 
Singapore Batavia 
Deze stempelsoort werd in Indië aangemaakt en aan de 

schepen verstrekt. De route van het schip werd erin vermeld. 
De Postagentstempels werden dan tijdelijk niet gebruikt. 
Deze stempelsoort ziet men uiterst zelden. Stempelafdrukken 
zijn schaars. 

In de vertrekloods van de S.M.N, in Tandjong Priok stond 
een brievenbus van de Indische posterijen. 

Brieven ^ve^den voorzien van een Indisch poststempel 
Postagent Batavia-Amsterdam. Deze afstempeling werd aan
gebracht door de Indische PTT Het stempel is te herkennen 
aan de onderbroken buitencirkel (biffagestempel). De zakken 
met post werden aan boord gebracht en gingen gesloten in 
de ruimen. Er werd veel post in de vertrekloods afgegeven 
even voor vertrek van het schip. Na de algemene invoering 
van de luchtpostdiensten heb ik deze soort afstempelingen 
niet meer gezien. 

Tenslotte: afstempelingen van poststukken aan boord van 
vrachtschepen zijn zeer zeldzaam. De pursers waren geen 
officieel Postagent, zodat officiële poststempels er niet zijn 
geweest. 

Af en toe was er een purser die het administratieve stempel 
van het schip voor postale doeleinden gebruikte, evenals dit 
aan boord van de K.N.S.M.-schepen nu nog geschiedt, als 
vernietigingsstempel van de postzegels en briefkaarten die 
aan de administrateur worden afgegeven tijdens de reis van 
het schip. 

Met een afbeelding van de stempel van het stoomschip 
,,Sumatra" wil ik deze bijdrage besluiten. 

U hebt met mij een korte reis gemaakt door een filatelis-
tisch gebied met vele facetten, welke nog bijgeslepen kunnen 
worden door nieuwe vondsten. 

J. W. F. BUNGE 
Nijmegen, november 1969 

Type VII van liet Postagentstempel met de sciieepsnaam onderin: 
]. V. Oldenbarnevelt en Oranje 

Type VIII van het Postagentstempel met a/b M.S. J. van Oldenbar
nevelt als randschrift 

Type IX van het Postagentstempel met Stoomvaartmij. voor kleinere 
schepen, zoals het m.s. Fairsea 

Type X met Padang boven en Batavia onder en gearceerde seg
menten van 13 april 1914 

/^St^N 

'<f^f 
Type XI van het Postagentstempel van de Nederlandsch-Indische 
posterijen met Batavia-Amsterdam onder in tussen twee liggende 
kruisjes van 4 september 1929 

Type XII is de administratieve stempel van het s.s. Sumatra met 
Stoomvaart Maatschappij Nederland als randschrift, gebruikt als 
vernietigingsstempel 
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Vragennibriek 

WIE KENT DEZE EXTRA PUNT? 
'Puntstempel 6 van Apeldoorn had bij de eerste verstrekking 

onder het cijfer 6 nog een derde extra punt, ter onderscheiding 
van een op zijn kop geplaatste 9. Bij een later verstrekt stempel is 
deze punt onder het cij fer 6 komen te vervallen', aldus kan men 
lezen bij P. C. Kortev^eg in 'De Puntstempels van Nederland' 
Cbladzijde 39). 

De heer E. Messemaeckers in Venray heeft iets dergeli jks ont

dekt bij puntstempel 9 van Assen. Bij de eerste verstrekking werd 
ook onder het cij fer 9 een extra punt gezet, die men op beide hier

bij afgebeelde zegels kan onderscheiden. 
Eventuele op en aanmerkingen worden gaarne ingewacht door 

de heer E. Messemaeckers, Postbus 62, Venray. 
Een dergeli jke puntstempel, zoals de heer Messemaeckers in het 
begin van dit jaar al aan de redactie van het Maandblad meldde, 
komt voor in de veil ing bij Van Dieten van 6 mei 1971, kavel num

mer 1690, waar gezegd wordt ,,dit stempel is waarschijnli jk het 
eerst gevonden exemplaar". Het bestaan van deze stempel met 
extra punt staat onomstoteli jk vast; het Postmuseum heeft de be

wijzen 

WIE KENT DIT STEMPEL? 

Welke instantie heeft het hierbij afgebeelde stempel gebruikt 
dat IS afgedrukt op een briefkaart die einde 1943 uit Westerbork 
werd verzonden. De kaart, gefrankeerd met twee postzegels van 
4 cent, is gericht aan Dr. J. Zucker, UnterÊngstringen bei Zürich 
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(Zwitserland). Afzender is Walter Rosenberg 19.7.1900/Lager Wes

terbork/Post Hooghalen (Ost) Bar. 62. 
Het stempel, dat volgens Amerikaanse bronnen m groen en 

blauw voorkomt, is blijkens het woord 'Geprüft ' een censuurstem

pel. Waar het om gaat is de juiste betekenis te achterhalen van de 
afkort ingen, die niet alle leesbaar zijn; 

Zen. Kom. f. Jüd. Ge? (s of m?) i.d. Nied. 
Als u de oplossing meent te weten heeft u werkeli jk iets bij

zonders gevonden want de redactie van NederlandlsraëlPhilate

lie zoekt er al jaren naar. 

WELKE VAN VOLLENHOVEN? 

Op een zegel van Indochina komt een portret voor van 
een man in uniform die de naam Van Vollenhoven draagt. 
De vraag is: had deze Van Vollenhoven de Nederlandse 
nationaliteit en welke functie vervulde hij in de voormalige 
Franse kolonie'/ (Yvert numers 249, 255) 

Lezers die het antwoord, geheel of gedeeltelijk, weten 
worden uitgenodigd hiervan mededeling te doen aan de 
redactie. Op die manier kunnen onbekende specialisten met 
hun kennis hun medeverzamelaars gerieven. 

Lezers die met puzzels zitten worden vriendelijk uitge
nodigd deze op papier te zetten er naar de redactie te 
sturen. Het liefst geen hoogvliegerij, maar gewone vragen 
waarmee we elkaar op streek kunnen helpen. 

Hoe oud is de wonderdoos? 
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Uit het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde mei 1899, bladzijde 10. 
AFWEEKING. — Om zegels van aanklevend papier afteweeken en toch, zoo
veel mogelijk, de oorspronkelijke gom te behouden, is het voldoende de zegels 
op 'n vochtigen, liefst wit katoenen of linnen doek te leggen, om ze aan eenige 
drukking te onderwerpen. Binnen enkele minuten kan men het aangekleefde 
papier eraf halen. 
In „Philatelie Fran?aise" wordt nu een ander middel aangegeven om de vluch
tige kleuren, waarmede zegels van Afghanistan, Bulgarije, Rusland, enz. gedrukt 
worden of werden, te reinigen, zonder de kleuren te verminderen. 
Men neme een blikken doos met eenige vellen vloeicartonpapier. Na be
vochtiging van dit vloei legt men de zegels erop, met de kleur naar boven, 
sluit de doos en twintig minuten later kan men, zeer gemakkelijk, het aan
klevende papier eraf nemen, terwijl de zegels, nieuw of gebruikt, de gom en 
kleur ongeschonden behouden. 
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Weer volop 
zomerzegels 

De nieuwe zomerzegels zijn er weer, volop. Ze werden officieel 
gekocht op 20 april door de schrijver Cees Buddingh' van de heer 
J. D. Smeets, plaatsvervanger van de hoofddirecteur der Posterijen, 
drs. Ph. Leenman, die onverwacht verhinderd was. Cees Buddingh' 
betaalde de twee gulden voor zijn serie namens de Vereniging van 
Letterkundigen, die voor haar ondersteuningsfonds altijd kan rekenen 
op een bijdrage uit de rond ƒ 625.000,— die de toeslag op de Zo-
merpostzegels opbrengen. 
Mr. H. W. Bloemers, voorzitter van de Stichting comité Zomer-
postzegels, legde in zijn toespraak de nadruk op de noodzaak op 
deze wijze geld bijeen te brengen, waarvan ƒ 250.000,— een lande
lijk, evenveel een lokale en regionale, en de helft van dat bedrag 
een internationale bestemming heeft; lenigen van culturele en 
sociale nood in de Rijksdelen overzee. Cees Buddingh' sprak de 
vrees uit dat het „vandaag niet nodig" pas in het jaar 2500 gehoord 
zal worden. 
De plechtigheid werd gehouden in het Dordrechts Museum, waar de 
directeur, de heer P. N. Hj. Domela Nieuwenhuis gastheer is voor 
een tentoonstelling „Nederlandse postzegels, ontwerp-uitvoering''. 
Drs. H. J. A. M. van Haaren, hoofd van de Dienst esthetische vorm
geving van PTT, hield een inleiding over de vormgeving van de 
Nederlandse postzegel, waarin hij betoogde dat bij PTT de doel
matigheid voorop gaat en dat de vraag naar mooi of lelijk een over
weging is van andere orde. Zijn dienst is niet voornemens toe te 
geven aan de nivellerende tendens van het grootste gemene veel
voud, maar zal blijven streven naar kwaliteit in de vormgeving. 

Cees Buddingh' koopt de eerste serie zomerzegels van de plaatsvervangend 
hoofddiidcteur der Posterijen, de heer I. D. Smeets 

Een echte Van Haaren: „Sinds 1913 maakt PTT het zich moeilijk 
door mensen voor de vormgeving in dienst te nemen". 
De opening van de tentoonstelling werd verricht door mr. J. J. van 
der Lee, burgemeester van Dordrecht, die de directeur en de con
servatrice Postwaarden van het Nederlands Postmuseum, dr. R. E. J. 
Weber en mejuffrouw E. Driessen, dankte voor het afstaan van het 
materiaal voor de expositie. Hij dankte PTT voor het beschikbaar 
stellen van het bijzondere stempel met het Dordrechtse motief. De 
burgemeester ondersteunde vervolgens een pleidooi dat van verschil
lende kanten wordt gevoerd om in 1572 een postzegel te wijden aan 
de herdenking van de Statenvergadering die dan vierhonderd jaar 
geleden op het eiland van Dordrecht werd gehouden. In 1572 kwa
men de Staten van het bevrijde Holland — Amsterdam werd een 
bolwerk voor Spanje — bijeen en erkenden de Prins als stadhouder 
van Holland, Zeeland, West-Friesland en Utrecht. 
Behalve vele autoriteiten van PTT, waren er afgevaardigden van 
vele filatelistenverenigingen. De Nederlandse Bond was vertegen
woordigd door de heer C. G. van Veenendaal. 

KINDERPOSTZEGELS BRACHTEN 5,1 MILJOEN OP 

De toeslag op de kinderpostzegels heeft vorig jaar ruim ƒ 5.100.000,— 
opgebracht. De dames van de comité's gaven door dat men de zegels 
over het algemeen „niet mooi" vond. Daaraan wordt de lagere om
zet toegeschreven. Dat de eindstand niettemin rond ƒ 50.000,— 
hoger was dan in 1969, is te danken aan de actie van de school
jeugd, die het verlies meer dan goed maakte. 

KEIZERLIJK PAAR NIET OP JAPANSE POSTZEGELS 

Keizer Hirohito en keizerin Nagako van Japan vertrekken op 27 
september voor een reis van achttien dagen naar Europa. Zij zullen 
officiële bezoeken brengen aan Denemarken, Groot-Brittannië, West-
Duitsland en België. Nederland, Parijs en Geneve worden met par
ticuliere bezoeken vereerd. 
De Japanse posterijen vonden dat deze Europatrip wel een serie 
postzegels waard was. PTT-minister Itsjita zei op 21 maart deze 
gelegenheid te willen aangrijpen het keizerlijke paar — voor de 
eerste maal — op Japanse postzegels te vereeuwigen. Premier 
Eisakoe Sato ging hiermee akkoord en vroeg het keizerlijk hof om 
toestemming. 
De hofraad dacht lang en diep na en kwam tot de conclusie dat het 
feest maar niet door moest gaan. Op 10 april werd deze afwijzing 
aan de PTT meegedeeld. In een officiële mededeling heet het, dat 
„van de keizerlijke rondreis geen al te grote drukte" moest worden 
gemaakt. 
Ingewijden in Tokio zeiden echter dat het hof de keizer en zijn 
gemalin niet op postzegels wilde hebben om te voorkomen dat hun 
portretten door afstempeling van de zegels bezoedeld zouden worden. 
Toch komt de Japanse PTT op de dag van het vertrek naar Europa 
met twee zegels in een oplaag van vijftig miljoen exemplaren. Wat 
er op deze zegels komt, was ernd april nog niet bekend. 

E. J. P. MULDERS 
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Ingezonden 

WAT IS 
MAAKWERK 

EN WAT NIET? 
Onder deze titel gaf de voorzitter van „Hollandia" op een leden
vergadering in april 1968 een uiteenzetting over hetgeen naar zijn 
mening in de moderne filatelistische wereld al of niet als maakwerk 
is te beschouwen. 
Er is, zoals te begrijpen valt, nadien nogal wat gediscussieerd over 
dit nog steeds actuele onderwerp. Een aantal filatelisten, onder wie 
enkelen met een langdurige en veelomvattende kennis en er
varing in de filatelie, heeft zich over deze gewetensvraag gebogen 
en pas toen is gebleken hoe verschrikkelijk lastig het is de vraag met 
een eenvoudige formule af te doen. 
Immers, de ontwikkeling in de moderne filatelie maakt het bijna 
ondoenlijk iedereen tevreden te stellen met een antwoord dat alles 
dekt. Zodra men probeert op te sommen wat beslist wel en wat 
pertinent geen maakwerk is, houdt men onvermijdelijk een aan
tal grensgevallen over, die volgens de een veel groter in aantal zijn 
dan volgens de ander; en het zijn die grensgevallen waarmee je dan 
als onderzoeker het zwaarst zit! 

Toch geloven wij de filatelie een dienst te bewijzen indien wij een 
poging wagen een richtlijn te geven omtrent hetgeen naar onze 
mening filatelistisch al of niet als maakwerk dient te worden be
schouwd. Ook in het buitenland wordt over dit probleem in de 
filatelistische pers gediscussieerd; en ook bij de Federation Inter
nationale de Philatelie valt geen duidelijke, uitgesproken formulering 
te verkrijgen als we met de lijst van de „grensgevallen" in de 
hand een uitspraak vragen. 
Uit een gesprek dat wij met de heer Berthelot, voorzitter van de 
F-I-P- hadden, is zelfs ondubbelzinnig gebleken, dat een Nederlands 
initiatief om tot een wat betere formulering van de vele problemen 
op dit terrein te komen, op prijs zal worden gesteld. Er valt dan 
wellicht een bijdrage te leveren aan een verheldering van heel wat 
meningsverschillen, waar we nu nog mee zitten. 
Alvorens te trachten een opstelling te geven van hetgeen als richt
lijn zou kunnen dienen om de vraag: „Wat is maakwerk en wat 
niet?" enigszins vastomlijnd te beantwoorden, eerst een uitspraak 
van een deskundige (J. Dekker) die naar aanleiding van mijn uit
eenzetting na een aantal op- en aanmerkingen tot de conclusie 
komt: 
„het allervoornaamste, zo niet enige, kenmerk van maakwerk is 
mijns inziens het herkenbare, filatelistische motief in enigerlei vorm!" 
Daarmee ben ik het natuurlijk in grote lijnen wel eens; maar dan 
zit je toch een beetje met de vraag: is het filatelistische motief wel 
altijd herkenbaar en ook: waar begint en waar eindigt het filatelis
tische motief? Ik hoop daar straks, bij het opsommen van de ver
schillende categorieën, nader op in te gaan. 

Naar mijn mening zullen we bij het stellen van de vraag „Wat is 
maakwerk en wat niet?" eerst onderscheid moeten maken tussen 
frankering en afstempeling. Met andere woorden: spreken we over 
maakwerk bij de afstempeling of spreken we over opzettelijk ge
maakte frankeringen; of bedoelen we beide. 

Daarna zullen we onderscheid moeten maken tussen een drietal 
categorieën: 1. beslist geen maakwerk, 2. definitief maakwerk, 3. 
grensgevallen. 

Laten we proberen een formule te vinden om wat meer zekerheid 
over deze categorieën te krijgen. Ik veronderstel dat niet alleen on
zekere filatelisten er mee gebaat zullen zijn, maar dat ook bij ten
toonstellingen vele discussies over al of niet erkende stukken ver
meden kunnen worden. 
Voordat we ons verdiepen in de vraag of een stuk al of geen maak
werk is, dienen we, naar mijn mening, op de hoogte te zijn van de 
normale (geldende en juiste) frankeertarieven. Hoe kun je bijvoorbeeld 
een uitspraak doen over een geforceerde „over"-frankering (en wel
licht maakwerk) als je niet bekend bent met de geldende tarieven. 
U moet eens opletten hoe gauw men geneigd is iets maakwerk te 
noemen, als een stuk mooi gefrankeerd is! Een aangetekende brief, 
bijvoorbeeld, die niet met een koninginnezegel van ƒ 1,25, maar met 
een UNO-zegel (ƒ 0,45), een Eui opa-zegel (ƒ 0,25), een 25 cent ko
ninginnezegel uit een postzegelboekje en een paar samenhangende 
15-centzegels uit de nieuwe postzegelboekjes gefrankeerd is, zou ik 
nooit maakwerk, maar gewoon een fijn filatelistisch gefrankeerd stuk 
willen noemen. 
Daarom is in feite de hele aanhef van mijn artikel fout omdat we 
het begrip maakwerk verkeerd hanteren; althans verkeerd interpre
teren. Laten we afspreken dat goede, verantwoorde filatelistische 
frankering geen maakwerk behoeft te zijn. Met maakwerk bedoelen 
we voorlopig die stukken, die zodanig gemaakt, gecomponeerd, sa
mengesteld, bereid zijn, dat het postale doel, de wettelijke frankering, 
voorbij geschoten wordt. 
Er is veel misverstand op dit gebied. Er zijn vele verzamelaars die 
zeggen: maakwerk is alles wat bewust gemaakt is; zodra je bij het 
frankeren van een stuk een filatelistische gedachte hebt dan ben je 
al een „maakwerker""... Ik vind dit onrechtvaardig, omdat de fila
telie een te mooie en verantwoorde liefhebberij is om dan als 
consequentie alle correspondentie, waaraan deze gedachte ten grond
slag ligt, als „maakwerk" en als niet helemaal volwaardig te be
schouwen. .. 
Laten we proberen ons met een gedachte vertrouwd te maken die 
het begrip „maakwerk" bedoelt als onecht, onverantwoord, onpos-
taal, of zo u wilt, onfilatelistisch. Want anders is ons streven: „fran
keer filatelistisch" — ook in de vlagstempels van vele landen kunt 
u deze opwekking tegenkomen — in feite een opwekking: „maak 
maakwerk"... En daar geloven we toch werkelijk zelf niet in!... 

Komen we nu tot de opstelling, zoals die in de aanvang van dit 
artikel werd aangekondigd: 

BESLIST GEEN MAAKWERK 

t.a.v. de frankering: 
1. In principe alle echt gelopen stukken met normale (dus juiste) 

frankering. Men dient hiervoor de frankeertarieven van het be
treffende land te kennen. 
a. dus ook alle frankeringen met bijvoorbeeld toeslag- of her

denkingszegels, mits ze volgens het juiste tarief zijn ge
bezigd; 

b. hieruit volgt dat brieven, die te laag gefrankeerd zijn en 
daardoor met port belast worden, in de meeste gevallen geen 
maakwerk kunnen zijn. Ik wil daar straks nog op terug
komen; 

c. alle gemengde frankeringen, mits ze voldoen aan een der 
vorenstaande punten. 

t.a.v. de afstempeling: 
2. Gewone eerstedagstempels, mits wordt voldaan aan hetgeen ge

steld is onder punt 1 bij de frankering. 
a. toevallige stempels waarvan de afzender niet op de hoogte 

kon zijn, zoals rampenpost, adresse inconnue, ontoereikend, 
enzovoort; 

b. portstempels. In hoeverre een brief bewust te laag gefran
keerd werd om bepaalde portstempels te veroorzaken (het 
schijnt tegenwoordig wel hier en daar in zwang te komen) is 
moeilijk te zeggen. Veel hangt dan af van de „herkenbare" 
geadresseerde! In twijfelgevallen hoort zo'n stuk dan bij de 
grensgevallen, maar ik moet hier — eerlijk gezegd — wel in 
het onzekere blijven. 

DEFINITIEF MAAKWERK 

t.a.v. de frankering: 
3. Alle frankering boven het verplichte tarief, alleen met het doel 

complete series te verkrijgen, (zo is bijvoorbeeld een eerstedag-
envelop met een complete serie toeslagzegels wel maakwerk; met 
een enkele 25-centzegel of met een 15- en 25-centzegel, indien 
boven de 20 gram binnenland, geen maakwerk. Denk erom, we 
hebben het nog steeds over de frankering over de afstempeling 
spreken we straks. 
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a. frankering met niet meer geldige zegels of met niet-postale 
vignetten, zoals radiozegels, rentezegels enzovoort, teneinde 
„doorglippen" of eventuele portzegels te verkrijgen. Soms 
kan men aan de adressering duidelijk zien dat het gewoon 
om een vergissing van de afzender gaat en dat de frankering 
„te goeder trouw" is aangebracht; dan zijn het curiositeiten, 
niets meer en niets minder!; 

b. Maximumkaarten. 

t.a.v. de afstempeling: 
4. Alle speciale eerstedagstempels, voor zover ze onder punt 3 van 

de frankering vallen. 
a. Afstempelingen, waarvan met zekerheid aan te nemen valt, 

dat ze „op verzoek" zijn aangebracht. Zo bijvoorbeeld van 
speciale vluchten. Dag van de Postzegel, jaarbeurs- en ten
toonstellingsstempels, al of niet aangebracht door speciale 
(tijdelijke) postkantoren. In vele (niet altijd alle) gevallen kan 
met zekerheid worden aangenomen, dat ze geen enkel pos
taal doel hebben gediend (ze werden afgestempeld om- de
stempels-zelf) en in die gevallen zijn deze stempels dan ook 
definitief maakwerk. 

b. Zo zou ik dan ook alle voorgefrankeerde post met voorge
drukt adres, met het doel terug te sturen (zoals met KLM-
vluchten het geval is) als maakwerk willen zien. 

GRENSGEVALLEN 

Om te beginnen zou je moeten zeggen: er moeten zo weinig moge
lijk grensgevallen overblijven willen we dit probleem tot bevrediging 
van alle verzamelaars oplossen. Toch zullen we nog met een aantal 
onontkoombare grensgevallen blijven zitten, omdat er nu eenmaal 
stukken zijn die niet met zekerheid in de vorengenoemde vier cate
gorieën onder te brengen zijn. 
Er zijn filatelisten die beweren: veel is te zien aan de afzender 
of de geadresseerde. Als dat een bekend (filatelistisch) adres is, 
dan is het oppassen geblazen. Dat geeft natuurlijk wel een beetje 
houvast, maar hoe krijgen we inzicht in alle filatelistische adressen 
ter wereld. 
En waar is de grens, en wat geldt als criterium? Als ik van een 
bekende veilinghouder in Parijs een mooie (volgens de tarieven) ge
frankeerde brief krijg, dan zijn zowel afzender als geadresseerde be
kende filatelisten. Is de brief daarom maakwerk. Als dezelfde brief 
zou zijn verstuurd door Mr. X aan Mad. Y is die dan plotseling 
minder „verdacht"? Neen, met deze formule komen we er ook niet 
helemaal uit. Daarom, ziehier mijn voorlopige opstelling van de 

GRENSGEVALLEN 

t.a.v. de frankering: 
5. Stukken die over-gefrankeerd zijn (die niet voldoen aan punt 1) 

maar waarvan niet met zekerheid te zeggen is dat er sprake kon 
zijn van een andere tariefschaal (bijvoorbeeld zwaarder dan 20 
gram). Overigens kan overfrankering met een gering bedrag ook 
het gevolg zijn van het niet voorradig hebben van de juiste 
zegels. 
a. Stukken waarvan afzender en geadresseerde duidelijk in rela

tie met elkaar staan, of zelfs identiek zijn. Ook hier is het 
oppassen om direct te twijfelen, want als er geen relatie be
staat, wordt er in principe niet geschreven! 

b. Zolang de frankering niet „te denken geeft", behoeft er nog 
geen sprake van maakwerk te zijn. 

t.a.v. de afstempeling: 
6. Alle speciale eerstedagstempels, voor zover juiste (geen over-) 

frankering. Maar naar mijn mening verdient een gewoon stempel, 
met een datum die tevens de eerste uitgiftedag is, veruit de voor
keur. Zo ooit dan is hier de eenvoud het kenmerk van het ware! 
a. Afstempeling waarvan het niet zeker is dat het welwillendheid-

afstempeling is. In twijfelgevallen blijven dit soort dingen 
altijd ook „grensgevallen". 

b. Alle zogenoemde gelegenheidsstempels kunnen in even zo
vele gevallen grensgevallen zijn. Terecht noemen velen de 
vroegere kerstvluchten van de KLM gelegenheidsstempels, die 
niet altijd grensgevallen behoeven te zijn. Normale stukken, 
waarop bijzondere stempels zijn gebruikt, kunnen dikwijls fila
telistisch goed en verantwoord zijn. Overbodige faciliteiten bij 
manifestaties zoals tentoonstellingen en filatelistendagen (sic!) 
wijzen duidelijk op maakwerk. Het postale doel, de effectieve 
functie van PTT, geeft bij deze grensgevallen vaak uitkomst. 

c. grensgevallen zijn ook stukken, waarvan de frankering be
slist geen maakwerk zal zijn en de afstempeling misschien 
wel, of omgekeerd. 

Hier zou ik willen stellen dat in de meeste gevallen de ba
lans naar maakwerk moet overslaan, omdat bij de categorie 
„Beslist geen maakwerk" alle factoren onverdacht aanwezig 
moeten zijn. Tenslotte is, filatelistisch gezien, een stuk pas 
compleet als we te maken hebben met zegel + stempel. 
Alleen dan is ook het certificaat: geen maakwerk te geven 
als er over beide onderdelen geen twijfel bestaat. In de prak
tijk betekent dit dat hier het aantal grensgevallen waarschijn
lijk niet zo groot en dus ook niet zo moeilijk zal zijn. 

COMMERCIËLE MOTIEVEN 

Waar begint en waar eindigt het filatelistisch motief? In het begin 
van dit artikel beloofde ik hierop terug te komen. In onze moderne 
filatelie worden we meer en meer geconfronteerd met commerciële 
motieven die niet meer los te denken zijn van de filatelistische. Dat 
kan voor vele verzamelaars een bezwaar zijn, we moeten het niet 
proberen tegen te houden, want dan gedragen we ons als vechters 
tegen de windmolens!... 
De toekomst zal leren, of deze plaatsjesindustrie levensvatbaarheid 
heeft op langere termijn (naar mijn gevoel wel, maar het begrip 
filatelie zal dan moeten worden veranderd in traditionele en pro
gressieve filatelie, met alle consequenties van dien, ook voor tentoon
stellingen). 
Maar zoals op dit moment de zaken ervoor staan, kunnen we met 
vorenstaande opstelling een heel eind komen, dunkt me. Waarbij als 
voortdurend richtsnoer voor ogen dient te staan: de postale functie 
en het postale doel van het te beoordelen object. Immers wij beoor
delen tot op heden nog steeds de postzegel alleen als een middel 
tot het nog steeds de postzegel alleen als een middel tot het vol
doen van het frankeerrecht bij de correspondentie. Dat dit vignet nu 
ook nog een andere functie dreigt te krijgen, is weliswaar onvermij
delijk, maar daarom nog geen voorwaarde om al onze filatelistische 
beoordelingsnormen over boord te gooien!... 

STADSPOST 

Ik wil deze verhandeling niet beëindigen, zonder een paar woorden 
over de Stadspost: Wat is maakwerk en wat niet? Er is de laatste 
paar jaar veel te doen over deze nieuwe uiting van commercie, ten 
koste van de portemonnee van de filatelist. 
Ik durf zonder meer te stellen dat de zegels, uitgegeven alleen om 
de zegels zelve (laat staan de enveloppen, de stempels, de velletjes, 
de blokken, tandingen en foutdrukken) door ieder weldenkend fila
telist als maakwerk zullen worden veroordeeld en dan ook verder 
niets met de filatelie te maken hebben. 
Maar... het is wel zo dat meer en meer in onze overbevolkte ge
bieden (Parijs, Londen, New York en ook Nederland) de bezorging 
van de miljoenen aantallen poststukken per dag een enorm probleem 
gaat worden. Personeelsgebrek en automatisering zijn de oorzaken, 
dat PTT een deel van haar postale (en ook filatelistische) verplich
tingen niet meer kan en wil nakomen! Daar komt ze trouwens ook 
eerlijk voor uit. 
Als dan een deel van die verplichtingen, al of niet legaal, door 
particuliere organisaties wordt overgenomen, is dan ineens filatelis
tisch Leiden in last? 
Ik verwijs in dit verband naar de recente poststaking in Engeland. 
Met welig tierende privaat-postdiensten! Goed, toegegeven: men 
moest wel over een vergunning van de districtspostmaster beschik
ken, maar met het oog op het urgente en het uitzonderlijke van de 
toestand, werd deze vergunning ook telefonisch gegeven(!). En nu 
is het aan iedereen vrij daarover zijn oordeel te geven. 
Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat de ontwikkeling 
van het moderne postverkeer ruimte zal gaan openlaten, aan de 
diensten van particuliere of semiprivate instellingen. En dat zal on
herroepelijk betekenen dat daar niet door ons voortdurend afwij
zend tegenover wordt gestaan. 
Overigens zag ik reeds fraaie voorbeelden van dit soort corres
pondentie, afkomstig uit Engeland, verstuurd (met privaatpostzegel) 
via Southampton naar Calais in Frankrijk en vandaar met een 
Franse zegel en stempel naar de geadresseerde in Amsterdam. Dit 
stuk heeft echt postaal gelopen en is heus door PTT bij de geadres
seerde bezorgd! Velen zullen er niet van af te brengen zijn, dit 
toch nog maakwerk te noemen; voor mij is het filatelistisch boven 
alle twijfel verheven. 
Misschien zal bij de beoordeling van dit soort frankeringen in de 
toekomst, de kennis van de stakingsperioden nodig blijken (zoals 
we nu ook de postlarieven dienen te kennen) om te kunnen beoor
delen of een stuk op de dag die het stempel aangeeft, ook wel echt 
gelopen kan hebben...! 
Waarmede ik alleen maar zeggen wil, dat zelfs bij de Stadspost mis
schien nu al de vraag kan worden gesteld: „Wat is maakwerk en 
wat niet?... 

D. DE VRIES A.I.J.P. 
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PRIJS — RECTIFICATIE 

In ons januarinummer werd een bespreking gewijd aan 
het boek van de heer Hans Egon Vesper over Poolpost. 
Helaas is daarbij de prijs verkeerd vermeld. Het boek kost 
gelukkig niet Dm. 37,50 — waarvoor wel geen koper gevon
den zou worden — maar Dm. 13,— te betalen op postgiro-
rekening Köln 133501 ten name van Emil Mewes te Düssel
dorf, voor „Die Postgeschichte der Arktis, Band I". 

SPOORWEGMOTIEFSTEMPEL 

Een Duitse stoomlocomotief van de serie 55 zal in het 
plaatsje Netphen-Deuz als gedenkteken worden opgesteld. 
Ter ere daarvan is op 1 mei 1971 een speciaal stempel al
daar gebruikt (afbeelding). 

Kaarten, gefrankeerd met een spoorwegherdenkingszegel 
vernietigd met dit speciale stempel kunt U bestellen door 
overmaking op postgirorekening Köln 77276 ten name van 
R. Höfer te Burbach. Gewone „locomotief'kaarten kosten 
dan 60 Pf; kaarten met een afbeelding van de locomotief als 
gedenkteken 80 Pf. 

SPECIALE RODE KRUIS AFSTEMPELING 
Het Nederlandsche Roode Kruis heeft voor verzamelaars 

een beperkt aantal dienstenveloppen voorhanden waarop 
tussen 1 en 5 maart het bijzondere stempel is geplaatst van 
de Internationale Rode Kruisconferentie die in het Haagse 
Vredespaleis is gehouden. De enveloppen zijn voorzien van 
het dagtekeningstempel van het bij postkantoor 's-Graven-
hage Vredespaleis. De „Conférence d'Experts de la Croix-
Rouge pour la reaffirmation et Ie développement du Droit 
International Humanitaire applicable dans les conflits ar
mes", heeft zich bezig gehouden met de voorbereiding van 
een wijziging in het statuut van het Internationale Rode 
Kruis, opdat deze instelling de bevoegdheid krijgt haar 
activiteiten te ontplooien ten tijde van burgeroorlogen en 
guerrilla. 

U kunt zo'n envelop bestellen door per stuk ƒ 1 , — over te 
schrijven op postgirorekening nummer 22000 ten name van 
het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis. 

VERENIGING HET NEDERLANDSCHE ROOD^'BfOlS 
HOOFDBESTUUR 

1 
1251 

Boekenplank 
CATALOG OF AMERICAN SPACE COVERS - editie 1971 

Uitgave: lASP-International Association of Space Philatelists, 1775 
Broadway, New York, N.Y. 10019. Samensteller: Ralph M. Engel. 48 
pagina's, .formaat ISVz x 20y2 cm. Prijs: $ 3.— 
De nieuwe, geheel herziene druk van de Amerikaanse catalogus van 
ruimtevaartbrieven is onlangs verschenen. De editie 1971 werd sa
mengesteld door de bekende ruimtevaartfilatelist Ralph M. Engel, 
secretaris van de lASP. 
Het 48 pagina's tellende boekwerkje, waarin opgenomen zestien 
pagina's met foto's van ruimtevaartbrieven, is van eenvoudige druk 
en gezien de prijs van $ 3.— voor Nederlandse begrippen enigszins 
aan de prijzige kant. 
De catalogus is naar datum van lancering van elke raket samen
gesteld met achterin een aparte opstelling naar onderwerp (Explorer, 
Vanguard, Discoverer, Project Mercury, enzovoort), hetgeen het 
geheel zeer overzichtelijk maakt. De in de catalogus genoemde 
prijzen zijn, zoals uit het woord vooraf blijkt, de werkelijke ver
koopprijzen, alsmede prijzen gebaseerd op aanbiedingen van de 

handel. Enige uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, variëren 
de prijzen van ruimtevaartcovers uit de jaren 1958 - 1962 van 
$ 15.— tot $ 150.— per stuk. Voor de jaren 1963 - 1970 zijn de 
prijzen $ 2.— tot $ 30.— per stuk. Naar onze begrippen vrij hoge 
prijzen en het valt dan ook te betwijfelen of deze door de ver
zamelaars worden betaald. 
Om een goed overzicht van de Amerikaanse ruimtevaartenveloppen 
te hebben is de aanschaf van dit boekwerkje beslist aan te raden. 

Th. M. H. BROUWER 

STANLEY GIBBONS „SECTIONAL" CATALOGUES, deel 10 Oosten
rijk en Hongarije, prijs f 7,35; deel 11 Portugal en Overzeese 
provincies en koloniën, prijs f 7,35; deel 12 Spanje, Koloniën, 
Spaanse postkantoren en beide Andorra's, prijs f 7,35, vertegen
woordiger voor Nederland Van 'Dieten Boeken Import, den Haag. 
In de overschakeling van werelddelencatalogi naar kleinere uitgaven 
van landen of landengroepen, zijn nu de bovengenoemde drie delen 
verschenen. De boekjes, in handig formaat, zien er keurig uit; de 
inhoud is zoals van een huis als Gibbons gewend is. De beschrijvin
gen van de zegels zijn uitvoerig, de afbeeldingen duidelijk. Verge
leken bij de vroegere omschrijvingen zijn op verschillende plaatsen 
verbeteringen en aanvullingen opgenomen. Voor wie de Engelse taal 
machtig is, zeer handige catalogi. H. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het junlnummer 
dienen uiterlijk op 20 mei in het bezit te zijn 
van de redactie. 

Hoewel deze agenda met de meeste zorg wordt samengesteld, kan de redactie 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet plaatshebben van de 
gencetnde 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 
— Moderne postzegelontwerpen 
— De totstandkoming van postzegels 

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

derland en Overzeese Rijksdelen 
— Collectie C D Ricardo Repoeblik 

Indonesia, periode 1945-1950 
Sumatra Zie bladzijde 242 

— Collectie Ir A G Ferf de post
zegels van Tobago, Trinidad, Tri
nidad & Tobago Montserrat 
Nevis, St Lucia, St Vincent 

— 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 schri j fcultuur schrijfmateria
len de schrijfkunst en de brief 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar 

^ J 
tot 20 juni : 
Bern Postmuseum Tentoonstell ing Oud-
Zwitserland op brieven en met documenten 
van de Zurich 4 tot en met de Strubeli 
18 mei: 
Harderwijk Noordveluwse postzegelmarkt 
(zie ook 15 juni) 
20 mei: 
Delfzij l Derde internationale ruildag aan 
boord van het m s Rottum, m samenwer
king met ,,Emden" Vertrek 10 30 van jacht
haven Delfzij l naar Borkum Terugvaart via 
Borkum Aankomst Delfzij l 21 00 uur In
lichtingen S Post, Botterlaan 29, Delfzij l 
20-23 mei: 
Borgerhout (Antwerpen) Tentoonstell ing om 
technische redenen afgelast 
21-23 mei: 
Bergheim/Erft Tentoonstell ing Rang III, 
Stadthalle Tweede bondscongres ,,Re
search in de f i latel ie" Inlichtingen Josef 
Froitzheim, 5153 Niederembt, Kirchstrasse 
12 
22 mei: 
Zwolle Maandeli jkse postzegelmarkt Hotel 
Wientjes, 10 30-17 30 uur Toegang ƒ 0,50, 
Jeugd tot 16 jaar ƒ 0,25 (met verrassing) In
lichtingen I V Philatelica, afdeling Zwol le 
p/a A Wever, Ruusbroecstraat 29, tel 
(05200) 32647 
29-31 mei: 
Bree (België) Tentoonstell ing Madonna
verzameling van E H Fr de Troyer, Maria-
school, Grauwe Torenwal 16 (Kleine Ring), 
10 00-19 00 uur Tijdelijk postkantoor, bi j 
zonder stempel O L Vrouw van 7 Weeën 
Bree 

10-13 juni : 
Rotterdam Nationale tentoonstell ing, Bonds
dagen Filatelistendag Ahoy-tentoonstel-
l ingscomplex. Zuiderparkweg Inlichtingen 
P de Leeuw van Weenen, Statenweg 173-A, 
Rotterdam 3004 
15 jun i : 
Harderwijk Noordveluwse postzegelmarkt 
(zie ook 20 juli) 
19 jun i : 
Katwijk aan Zee Ruildag (zie ook 24 juli) 
29 juni : 
Eerste dag van uitgifte serie prins Bernhard 
60 jaar, Nederland vier waarden, Neder
landse Ant i l len en Suriname elk een 
14 ju l i : 
Eerste dag van uitgifte nieuwe cijferzegels 
Nederlandse Anti l len 1, 2, 3, 4, 5 en 6 cent 
20 ju l i : 
Harderwijk Noordveluwse postzegelmarkt 
(elke derde dinsdag van de maand) winkel
centrum De Passage, Vondellaan, 19 00-
22 00 uur Inlichtingen 1V Philatelica, af
deling Harderwijk, p a J Bosman, Marnix-
straat 1 
24 ju l i : 
Katwijk aan Zee Ruildag 10 00-17 00 uur, 
sporthal Clein-Duyn tegenover het raad
huis Tafels a ƒ 5,— Inlichtingen Afdeling 
Katwijk, I V Philatelica, p/a J L van 
Kempen, Boshuysenstraat 2, Katwijk aan 
Zee, telefoon 01718-14615 (zondags met) 
31 juh: 
Putten Ruildag 10 00-17 00, veil ing 13 00 uur 
Jeugdhuis, Kerkstraat 67 Toegang ƒ 0,50 
Kavell i jst op verzoek, tafels a ƒ 5,— In
lichtingen Telstar p/a P Aagenborg s r , 
Paderbornstraat 8, Putten (GId) , telefoon 
03418-3083 
31 ju l i : 
Eerste dag van uitgifte zegels Volkstel l ing 
en halve eeuw Burgerl i jke Stand Suriname, 
20 en 25 cent 
3-5 september: 
Kassei (Nordhessen) Salon posthistorische 
Heimatsammlungen, 25ste Westduitse 
Bondsdag, 72ste fi latelistendag en viering 
van het negentigjarig bestaan van de ver
eniging Kassei Inlichtingen K Hamster, 35 
Kassei Schwabstrasse 10 
4-12 september: 
Budapest Internationale tentoonstell ing on
der FIP- en AIJP-patronaat 
11-12 september: (gewijzigde data) 
Essen Tentoonstel l ing Assindia '71 , Rang 
II, tiende internationale ruildag Grugahal, 
tei viering van het twintigjarig bestaan van 
de werkgemeenschap Ruhr 
27 september: 
Eerste dag van uitgifte zegel Pedro Luis 
Brion, Nederlandse Anti l len, 40 cent 
24-26 september: 
Haarlem Jubileumtentoonstell ing zestig jaar 
Op Hoop van Zegels Huis van Looy 
2-3 oktober: 
Schiphol Tiende Dag van de Aero-Philatelie 
met luchtposttentoonstell ing, bijzondere en
velop, speciaal stempel Inlichtingen Ne
derlandse Vereniging van Aero-Philatelisten 
De Vl iegende Hollander p/a F W N Hugen-
holtz. Postbus 562, Apeldoorn 
9-10 oktober: 
Dag van de Postzegel, viering m verschi l 
lende plaatsen 

15-16 oktober: 
Hoogeveen Tentoonstel l ing 
27 oktober: 
Eerste dag van uitgifte zegel kaart van Su
riname 30 cent 
29-31 oktober: 
Hannover Jubileumtentoonstell ing Habria, 
Rang 2 
6-7 november: 
Winschoten Rayontentoonstel l ing 1 V Phila
telica aula Winschoter Scholengemeen
schap Mr D U Stikkerlaan 
6-14 november: 
Lima Exfilima 1971, derde interamerikaanSe 
f i latel ist ische tentoonstel l ing Inlichtingen 
Exfihma, P O Box 5644, Lima 1, Peru 
9 november: 
Eerste dag van uitgifte zegels Stichting 
Albina (Marowijne) 125 jaar, 15, 20 en 25 
cent 
13-14 november: 
Deventer Internationale ruildagen 

r VERGROOTGLAS OP DE 
POSTZEGEL 

"~A 

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 

I 19 mei, 19 30-19 45 uur i 

r " ^ 

VEiLINGAGENDA 

1d-22 mei: 
Londen Stanley Gibbons Drury 
House, Russell Street, Drury Lane, 
London WC2B 5HD, Great Britain 
18-19 mei: 
Londen Robson Lowe, Denemarken-
collectie R King Farlow 
2 juni : 
Robson Lowe, collectie J R Danson, 
Brits West- lndie 
3-4 juni : 
's-Gravenhage Vei l ing J L van 
Dieten Tournooiveld 2 
4 juni : 
Bournemouth Robson Lowe, collec
tie Alexandre 
6 juni : 
Londen Robson Lowe, Danscollec-
tie Zuid-Afr ika 
7-9 juni : 
's-Gravenhage Vei l ing J K Rietdijk, 
Plaats 2 A 
11-12 juni : 
Amsterdam De Nederlandsche Post-
zegelveil ing Rokin 58 
24 of 26 jun i : 
s-Gravenhage Vei l ing R Boekema, 

Prinsestraat 58-60 

^ . 
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tentoonstellingen e n jubilea 

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

Voor het laatst voordat de tentoonstelling 
opent wenden wij ons tot u met enkele bij
zonderheden en herhalingen van bijzonder
heden, reeds in vorige nummers vermeld. 

De catalogus 
Voor de catalogus zijn vele bestellingen 
binnengekomen. Het bijzondere velletje is 
in de prijs van ƒ 2,50 begrepen. De cata
logus is uitsluitend verkrijgbaar tegen af
stempeling van het entreebewijs. De cata
logus zal een omvang van ongeveer 96 
pagina's krijgen. 

Entreebewijzen 
Een dagkaart kost ƒ 1,—, doorlopend en
treebewijs ƒ 2,50, Beide bewijzen zijn uit
gevoerd als briefkaart. Men kan deze bij 
het verlaten van de tentoonstelling adres
seren en, voorzien van een frankeerzegel, 
laten afstempelen aan het filatelieloket of 
deponeren in de bijzondere brievenbus. 

Bijzondere enveloppen 
De illustratie van één van beide bijzondere 
enveloppen kunt u hierbij zien afgebeeld. 
Die voor de tentoonstelling toont een af
beelding van het bekende beeldje „Mon
sieur Jacques", die voor de 59e Filatelisten-
dag een deel van de ets van Jacob Quack 
„De Posteljon ontfangt de Memorie uyt de 
Jol". 
Deze enveloppen zijn uitsluitend verkrijg
baar tegen 25 cent per stuk bij de volgende 
postzegelhandelaren,- die op de tentoonstel
ling een stand hebben: 
Postzegelhandel S. van Berg, Van Eeghen-
straat 8hs, Amsterdam; 
Interphila, Postbus 8034, Den Haag; 
R. F. G. Sturms, N.Z. Voorburgwal 371, 
Amsterdam; 
Postzegelhandel M. D. Postma, Postbus 264, 
Leeuwarden; 
Van Dielen Postzegelveilingen N.V., Tour-
nooiveld 2, Den Haag; 
Postzegelhandel Pico, van Rootselaarstraat 
28, Amersfoort; 
Postzegelhandel J. Sajkewits, v. Weerden 
Poelmanstraat 16, Heerlen; 
T. Hartveld's F.D.C. Service, Blondeelstraat 
36, Rotterdam 3014; 
Postzegelhandel J. v. d. Burg, Bullepad 26, 
Amsterdam W.; 
Postzegelhandel De Globe, Kerklaan 4, 
Apeldoorn; 
Postzegelhandel M. Beute, Rochussenstraat 

229-A, Rotterdam; 
Postzegelhandel W. F. Heimann, Parnassus-
weg 24 huis, Amsterdam Z.; 
Postzegelhandel Philato, Smedenstraat 126, 
Deventer; 
Postzegelhandel Viking, Boddenstraat 55, 
Almelo; 
Postzegelhandel De Loupe, Lijsterbaan 18, 
Oostvoorne; 
Postzegelhandel 't Crayenest, Asserstraat 
7, Gieten Dr.; 
Postzegelhandel J. van Mastrigt, Zwarte 
Hondstraat l/Blaak, Rotterdam 3001; 
Postzegelhandel Th. H. M. Hekker, Frans 
Halsstraat 1, Haarlem; 
Postzegelhandel G. v. d. Eijnde, Arubadrcef 
9, Utrecht; 
De Geldersche Postzegelhandel, N.Z. Voor
burgwal 318, Amsterdam-C. 
Mocht u niet naar de tentoonstelling kun
nen komen, dan kunt u de enveloppen bij 
bovengenoemde handelaren bestellen onder 
opgave van de gewenste frankering. Ze zul
len u dan worden toegezonden. U dient 
tevens op te geven, welke stempels u 
wenst. 

Bijzondere poststempels 
Voor de tentoonstelling is een bijzonder 
stempel door PTT aangemaakt. Dit wordt 
geplaatst op de aan het filatelieloket afge
geven of in de bijzondere brievenbussen 
gedeponeerde post op donderdag 10, vrijdag 
11 en zondag 13 juni. Op zaterdag 12 junk 
— de 59e Filatelistendag — wordt een af
zonderlijk bijzonder stempel gebruikt. 

Het filatelieloket 
Het filatelieloket is gevestigd in de entree
gang van Ahoy. Er wordt voor voldoende 
tafels en stoelen gezorgd om corresponden
tie en bijzondere enveloppen te schrijven en 
te frankeren. Het filatelieloket zal beschik
ken over een ruime voorraad bijzondere 
frankeerzegels — 15 cent Volkstellingzegels, 
25 en 45 cent Europapostzegels, postzegel
boekjes met en zonder fosfor en daarnaast 
alle postwaarden van Nederland en Suri
name en de Nederlandse Antillen, die nor
maal aan een filatelieloket verkrijgbaar zijn. 
Het postkantoor is geopend: 
donderdag 10 juni van 14.00 tot 18.00 uur; 
vrijdag 11 juni van 10.00 tot 18.00 uur; 
zaterdag 12 juni van 10.00 tot 18.00 uur. 
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Het organisatiecomité zal aan de inlich
tingenstand op de uren dat het filatelie
loket gesloten is beschikken over een kleine 
voorraad postzegels. 
Ahoy - hoe te bereiken 
Het Ahoy'- Sport- en Tentoonstellingscom
plex is gelegen aan de Zuiderparkweg in 
Rotterdam Zuid. Het gemakkelijkst bereikt 
men dit met de metro, station Zuidplein. 
Alle bussen van de R.E.T., de R.T.M, en 
de Twee Provinciën, die langs het Zuid
plein rijden, hebben een halte in dit Metro
station. 
Per auto ligt het Zuidplein aan de kruis-
sing van de grote doorgaande wegen die 
aansluiting geven aan de tunneltraverse. Er 
is ruim voldoende parkeergelegenheid voor 
personenauto's en autobussen op het terrein. 

Hotelaccommodatie 
Wie nog niet besteld heeft raden wij aan dit 
alsnog met spoed te doen aan het V.V.V.-
kantoor. Stadhuisplein te Rotterdam. 

Bondsdiner 
Het bondsdiner wordt gehouden op zater
dag 12 juni om 19.00 uur in de Glazen 
Zaal van het Ahoy' Complex. In tegenstel
ling tot vorige jaren is het geen diner in de 
gewone zin, doch een lopend buffet waar
aan zich men kan laten bedienen. De prijs 
is ƒ 20,— per persoon, inclusief een glas 
wijn of alcoholvrije drank en een kop kof
fie na afloop. Het diner wordt voorafge
gaan door het bondsborreluurtje. Tijdens 
dit uurtje — van 17.00 tot 19.00 uur overi
gens — zal de Koninklijke Rotterdamsche 
Postharmonie concerteren — met majoret
tes — in en rond Ahoy'. 

BesteHtngen 
ALLE BESTELLINGEN met uitzondering 
van die voor de bijzondere enveloppen die
nen uitsluitend te geschieden door over
schrijving van het verschuldigde bedrag op 
postgiro rekening nummer 71.16.00 ten 
name van R. Ph. Ver. afdeling B. G., Burg. 
Crezeestraat 14, Ridderkerk 3210. Voor de 
catalogus, entreebewijzen, bondsdiner en 
uitstapjes zie het Maandblad van februari, 
(bladzijden 74 en 75). Alle bestelde stukken 
kunnen van woensdag 9 juni van 10.00 
uur af worden afgehaald aan de ingang van 
de Schiezaal, Ahoy' Zuid. Niet afgehaalde 
stukken worden na sluiting van de tentoon
stelling toegezonden, indien 50 cent voor 
port wordt betaald. Om technische redenen 
is het onmogelijk bestelde stukken vóór de 
opening toe te zenden. 

En tensJotte: 
Dit is de tiende aankondiging van de Na
tionale tentoonstelling R'71. Wij hopen u 
voldoende te hebben voorbereid om een 
bezoek aan deze tentoonstelling in uw pro
gramma op te nemen. Wij rekenen op een 
massaal bezoek. De indeling van de ten
toonstelling is logisch opgezet — naar wij 
menen — er is voldoende ruimte om alles 
grondig te bekijken — er is voldoende aan
wezig om de verwendste verzamelaars weer 
iets nieuws te bieden — kortom, wij hopen 
u in Rotterdam te zien. Waar kunt u voor 
één gulden een hele dag terecht om zoveel 
te zien? Op de R'71!!! 
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LUCHTVAART HISTORISCHE VERENIGING 
VIERDE VIJFENTWINTIGJARIG BESTAAN 

De Luchtvaart Historische Vereniging heeft 
haar 25-jarig bestaan gevierd op 6 april 
1971 in de clubsalon van de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, in 
's-Gravenhage. De heer J. Boesman en zijn 
echtgenote ontvingen de luchtvaartfamilie 
en enkele gasten, onder wie de heer C. G. 
van Veenendaal, secretaris van de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen, 
mr. A. van der Flier, voorzitter van de 
Haagsche Philatelisten Vereeniging, de heer 
C. L. Bakker, voorzitter van de afdeling 
's-Gravenhage van de Internationale Ver
eniging Philatelica, de heer J. J. M. Kiggen, 
hoofd van de Filatelistische Dienst van 
PTT, de hoofdredacteur van het Maandblad 
en vertegenwoordigers van De Vliegende 
Hollander, de Nederlandse Vereniging van 
Aero-Philatelisten. 
De heer Boesman gaf een boeiend lucht-
vaarthistorisch overzicht van de Nederland
se prestaties, belichaamd in KLM en kwam 
daarbij tot opmerkelijke uitspraken. „Wij 
noteerden deze: De KLM heeft bestaan bij 
de gratie van de Postzak", en deze: „Post-
zegelverzamelen is leerzaam en prettig, 
maar luchtpost maakt je „high". 
De heer Kiggen vertoonde vervolgens de 
diaserie die hij gemaakt heeft in Baarle 
Nassau, waar vorig jaar het eeuwfeest ge
vierd is van de Parijse ballons montés met 
de onthulling van een plaquette en een 
ballonopstijging. De plaquette herinnert aan 
een van de drie Parijse ballons die in Ne
derland terecht kwamen. 
De echte ballonopstijging werd vooraf ge
gaan door een massale oplating van kinder
ballonnetjes, waarvan er vele in Duitsland 
en een zelfs in Polen is gevonden. 
Ballonpiloot J. de Vos maakte daarna met 
schaar, touw en zwarte kunst aannemelijk 
dat hij het leven dankt aan pure goochelarij. 
De voorzitters van de beide Haagse ver
enigingen hadden aan telepathie gedaan of 
dezelfde adviseur geraadpleegd. Hun ge
schenken kwamen niet alleen uit hetzelfde 
papier, maar de doos bevatte hetzelfde 
glaswerk met dezelfde inhoud. 
De heer Boesman gaf een toelichting op de 
historische bijzonderheden die in de salon 
te vinden zijn. Er hangt onder meer een 
plaquette die herinnert aan de opening van 
het gebouw door Prins Bernhard, erevoor-
zitter van de K.N.V.L. op 19 oktober 1957, 
bekrachtigd met diens handtekening. 

JUBILEUMTENTOONSTELLING 
HOEK VAN HOLLAND 

Ter ere van het eerste lustrum hield de af
deling Hoek van Holland van de Int. Ver
eniging Philatelica haar tweede tentoon
stelling. De jury, bestaande uit de heren A. 
Rorije en Ph. Smulders, kende de volgende 
prijzen toe: 

A. Landen-verzamelingen. 
Hoofdprijs: dr. ir. L. Bravenboer, Duitsland 
inflatie 1923. 
Eerste prijs en medaille I.V. Philatelica: A. 
Brouwers, Israël. 
Eerste prijs: D. Spijkermans, Nederland en 
Rijksdelen overzee. 
Tweede prijs: J. Smit, Engeland. 
Derde prijs: M. J. Roeters van Lennep, Ar
gentinië. 

B. Thematische verzamelingen. 
Hoofdprijs en beker Rayon I.V. Philatelica: 
mevrouw G. Brongers-de Bruin, Rode 
Kruis. 

to^ang gratis 

Eerste prijs: mevrouw H. A. Bosman-Jel-
gersma, Pharmacie. 
Tweede prijs: P. van der Kaaden, Israël en 
de bijbel. 

C. Jeugd. 
a. tot 14 jaar 
Eerste prijs Ronald Fresco, België. 
Tweede prijs Adriaan de Koning, Neder
land en Rijksdelen overzee. 
b. junioren 14 tot 18 jaar 
Eerste prijs Fred Brouwer, Luchtvaart 
Tweede prijs Teo Bujoczek, Polen. 

AANTREKKELIJKE TENTOONSTELLING 
Na in het tweede jaar van haar bestaan 
in het consultatiebureau van het Groene 
Kruis haar babyleeftijd eer te hebben aan 
gedaan toonde deze jonge vereniging haar 
vorderende leeftijd door in een lagere 
school deze zeer geslaagde tentoonstelling 
te organiseren. Bij wijze van propaganda 
bood de catalogus geen filatelistisch nieuws, 
doch vele advertenties, waardoor het moge
lijk was deze in geheel Hoek van Holland 
huis aan huis te verspreiden. Voor ver-
eningingen in kleinere plaatsen, waar dit 
nog technisch mogelijk is, beslist een idee! 

Er zal van deze tentoonstelling daardoor 
beslist een goede propaganda uitgegaan zijn. 
Er waren zéér goed opgezette verzamelin
gen, naast verzamelingen waarvan de opzet 
beslist nog veel verbeterd kan worden. Ook 
zagen wij nogal wat voordrukbladen. Uit 
een oogpunt van „verzamelen" zijn deze 
beslist bruikbaar. Wij zijn ervan overtuigd 
dat het bijeenbrengen van de verzameling 
Argentinië — zowel gebruikt als ongebruikt 
vrijwel compleet met de verschillende wa
termerken — een enorm verzamelgenoegen 
heeft gegeven. En toch zou dit materiaal, 
filatelistisch opgezet en met bijvoorbeeld 
wat oude brieven er bij, nog veel hogere 
ogen kunnen gooien. 
En mogen we dan voor toekomstige ten-
toonstellers nog even twee wenken geven? 
1.: In een tentoonstellingsverzameling geen 
ongebruikte en gebruikte zegels in één serie; 
zeker niet als het heel eenvoudig is gelijke 
series te krijgen. 2.: Klemstroken geven nooit 
aanleiding tot hogere waardering. Als ze 
schots en scheef afgeknipt zijn wordt de 
waardering er zelfs lager door. Want geen 
jury kan het iets schelen of zegels „post-
fris" dan wel „met eerste plakker" zijn. 
Dat interesseert alleen de handel, niet de 
filatelist! 

FL. 

HOUTENPOST '71 
De negende nationale postzegeljeugdten-
toonstelling Houtenpost '71, die van 9 tot 
en met 12 april gehouden is in de veiling
hallen in het Utrechtse Houten was een 
serie belevenissen rond een expositie die 
het geheel niet helemaal kon torsen, on
danks de medewerking van de vereniging 
„De Beeldfilatelist". Men moet wel eens 
wat door de vingers zien, maar hier be--
zondigden volwassen verzamelaars zich aan 
het overtreden van een der hoofdregels van 
het reglement der thematische filatelie: ge
droogde plantendelen of foto's zijn ontoe-
laatbaai in een inzending op een tentoon
stelling. Ieder is vrij om te verzamelen wat 
en hoe hij wil, maar als men naar buiten 
optreedt, en zeker als men dat doet in het 
gezelschap van de jeugd die men wat leren 
wil, dan behoort men zich aan de regels 
te houden. 
De opening gebeurde donderdagsavonds 9 
april in een vol huis in aanwezigheid van 
vele genodigden: de hoofddirecteur der Pos
terijen, drs. Ph. Leenman, die de ope
ning zou verrichten, de heer S. Rietveld, 
voorzitter van de Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelhandelaren, die de zes 
hoofdprijzen zou uitreiken, drs. H. J. Ron-
day, onderdirecteur van het Nederlands 
Postmuseum en twee vertegenwoordigers 
van de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen, de heren C. G. van Veenen
daal (secretaris) en H. P. van Lente (pen
ningmeester). 
De heer G. J. van Soest, voorzitter van het 
organisatiecomité, sprak een welkomst
woord, waarna het woord gevoerd werd 
door de Houtense wethouder die mr. F. J. 
W. A. Alberts-Pistorius, burgemeester van 
de gemeente Houten, vertegenwoordigde, J. 
J. Jonker, voorzitter van de Stichting voor 
het Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland 
en N. A. van Bakelen, voorzitter van de 
vereniging De Beeldfilatelist, welke laatste 
voorstelde een soort brugklas te vormen 
tussen de jeugdclubs en zijn vereniging. 
Drs. E. A. Mennega, voorzitter van de 
jury, maakte vervolgens het juryrapport be
kend, dat er niet om loog. De jury had zo 
weinig vooruitgang genoteerd, dat er van 
stilstand en dus achteruitgang moest wor
den gesproken. Een lichtpunt was dat er 
zoveel nieuwelingen waren die veelbelo
vend werk lieten zien. 
Er waren geen eerste prijzen, maar gelukkig 

De heer S. Rietveld overhandigt de ereprijs (me
daille) van de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars aan Frans WIentjes, die met zijn 
collectie Paarden de hoogste ogen gooide. Rechts 
de heer G. 1. van Soest. 
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wel tweede prijzen. De heer Rietveld die 
ze uitdeelde was het niet met de jury eens. 
Hij zei van mening te zijn dat de tegen
woordige jeugd het er zoveel beter afbrengt 
dan zijn generatie het indertijd heeft ge
daan dat ze allemaal een eerste prijs had
den moeten hebben. Hij reikte achtereen
volgens een zwaargewicht stockboek uit aan 
F. T. Wientjes uit Zwolle, die met zijn 
Paarden 82 punten kreeg en daarbij als ere
prijs een medaille ontving van de Neder-
landsche Vereeniging van Postzegelverza
melaars, O. J. Wttewaal voor Brieven van 
de familie Wttewaal (80) die het Stempel-
boek van Vellinga, ereprijs van de Bond, 
ontving, J. P. van Hasselt voor Polen (73), 
H. W. J. Bouwman voor Briefkaarten Ne
derland (71), P. Janse voor Uit eigen land 
en leven, M. H. van Grins ven voor Indo
nesië en R. de Ruyter voor Australië 1955-
1970, die elk 70 punten kregen. De jury 
beval voor de toekomst een strengere se
lectie aan en sprak er haar verwondering 
over uit dat opbouwende kritiek, aanbeve
lingen en opmerkingen bij vorige tentoon
stellingen gemaakt, zo dikwijls door de in
zenders niet zijn opgevolgd. De aanwezig
heid van zegels waarvan de Federation In
ternationale de Philatelie het tentoonstellen 
heeft verboden, bezorgde enkele van de 
honderdvijftig verzamelingen een lagere 
waardering. 
Drs. Leenman wijdde zijn openingswoord 
aan de didactische potentie van de post
zegel als hulpmiddel bij het onderwijs, naar 
aanleiding van de verschijning van een 
boekje van de jeugdcommissie van de FIP 
over dit onderwerp. De hoofddirecteur der 
Posterijen herinnerde eraan dat het Post-
museum sinds 1878 alle postzegels ontvangt 
die uitgegeven worden door de landen die 
bij de UPU zijn aangesloten. De museum
directie streeft ernaar die postzegels aan het 
publiek te laten zien in een permanente 
expositie, waarbij ook wordt gedacht aan 
een lokatiteit waar geëxperimenteerd kan 
worden. Namens PTT stelde hij vijf exem
plaren van het boekje „40x toeslag" over 
de Kinderpostzegels ter beschikking van 
de jury als troostprijzen. Daarna verklaarde 
hij de tentoonstelling voor geopend en was 
het officiële gedeelte afgelopen. 
Zaterdag 10 april was het op de Houten-
post 71 de dag van de jeugd. Precies op tijd 
vertrok de postkoets uit Schalkwijk met de 
speciale post en na een rondrit door de ge
meente Houten, voorafgegaan door de fan
fare „Kunst na Arbeid" compleet met drum
band en majorettes, begeleid door een twin
tigtal jongens en meisjes op pony's, arri
veerde zij op het voorterrein van het ten
toonstellingsgebouw. Daar waren intussen de 
meer dan 500 jongens en meisjes verza
meld, die middels een sterrit met tien 
autobussen uit alle windstreken van het 
land naar Houten waren gekomen, ondanks 
de paasdrukte keurig op tijd. 
De burgemeester en de locoburgemeester 
van Houten met hun dames stegen uit de 
koets en onder het toeziend oog van de 
postdirecteur werd de postzak met de spe
ciale post in het tijdelijk postkantoor afgege
ven en overgedragen ter verdere behande
ling. 
Nadat de jeugd in het restaurant was be
groet en de jeugdclubs uit Wuppertal en 
Schwelm hartelijk welkom waren geheten, 
kon de lieve jeugd zijn gang gaan. De be
langstelling ging het eerst uit naar de door 
de jury aan de inzendingen toegekende 
vvaarderingen, maar al spoedig ontwikkelde 
zich een intensief ruilverkeer en kwamen 
de stockboeken met honderden zegels op 
tafels. 

Gedurende de beide Paasdagen bleef de 
publieke belangstelling niet onder de ver
wachting en mede daardoor koesteren de or
ganisatoren de hoop, dat de kosten uit de 
baten, waaronder een aanzienlijk subsidie 
middels de Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen van de Stichting Filatelie, 
zullen kunnen worden bestreden. 
Al met al een goede tentoonstelling en een 
goede organisatie, die een aanmoediging kan 
zijn voor de nationale tentoonstelling in 
1972. 

J. J. JONKER 

TENTOONSTELLING IN HET POSTMUSEUM 
COLLECTIE RICARDO 

REPUBLIEK INDONESIË (1945-1950): 
SUMATRA 

In de postzegelgalerij van het Nederlandse 
Postmuseum is thans de gehele collectie 
poststukken en zegels van de republikeinse 
gebieden op Sumatra van wijlen de heer 
C. D. Ricardo tentoongesteld.^) 
Het nieuw geëxposeerde gedeelte omvat de 
regionale uitgiften met handstempelopdruk-
ken (rondstempel NRI - Negara Repoeblik 
Indonesia, zwarte en magenta bol of zwart 
blok op zegels met de beeltenis van ko
ningin Wilhelmina type Konijnenburg, 
kleine en grote rondstempels P.T.T. Indo
nesia), machinale opdrukken van Medan en 
de algemene uitgiften voor geheel Sumatra 
(Fonds Kemerdekaän-zegels en de ORI -
Oeang Repoeblik Indonesia-opdrukken op 
dit type). 

Regionale uitgiften 
Een interessante briefomslag, verzonden in 
april 1948, documenteert het herstel van het 
Nederlands gezag in Medan. De republi
keinse frankering (zegels met opdruk zwarte 
bol en Rep. Indonesia) van Pematangsiantar 
werd in Medan niet erkend en de brief met 
port belast. 
De talrijke zegels met rondstempel P.T.T. 
Indonesia vertonen een grote verscheiden
heid in opdrukcombinaties, hetgeen op een 
gebruik van alle beschikbare zegelrestanten 
wijst. 
Van de in Medan machinaal aangebrachte 
opdrukken Repoeblik Indonesia bevat de 
collectie een filatelistische envelop met de 
kopstaande opdruken 40 sen (dikke en dun
ne cijfers) en de 80 sen op het karbouw
type (afbeelding). 

Algemene uitgiften 
De met beperkte middelen vervaardigde 
zegels ten bate van het Fonds Kemer-
dekaän, de zegels zonder deze tekst en die 
met nieuwe waardeopdruk zijn ten dele zo
wel aanwezig in complete vellen als ge
bruikt op brief. 
De voortschrijdende geldontwaarding in de 
naoorlogse jaren manifesteert zich op de 
postzegels door hogere waardeopdrukken. 

oplopend tot 150 Rp. voor een aangeteken
de brief in het door politiële acties geïso
leerde Atjeh. 
Wegens de invoering van nieuw republikeins 
geld werden de postzegels voorzien van een 
handstempelopdruk ORI (Oeang - Geld Re
poeblik Indonesia), meestal in een klaver
bladmotief. De collectie laat verschillende 
interessante brieven met deze opdrukzegels 
zien, waaronder enkele met gemengde fran
keringen. 
Tot en met 12 september. 
Het Postmuseum is gevestigd te 's-Graven-
hage. Zeestraat 82. 
Openingstijden: maandag tot en met zater
dag van 10.00 - 17.00, zondag van 13.00 -
17.00 uur. 

1) Zie ook Nederiandsch Maandblad voor Philatelie 
van januari 1971, bladzijde 19. 

POSTMERKEN - UTRECHT 
8 - 1 0 OKTOBER 

Met de R'71 nog in het verschiet is het niet 
overbodig er op te wijzen dat we dit jaar 
nog een landelijk evenement krijgen dat de 
titel „nationaal" verdient. Weliswaar zal het 
een tentoonstelling zijn zonder wedstrijd
element, maar voor vele inzenders is dat 
juist de charme van het hele geval. Er ko
men verzamelingen van ware liefhebbers, 
die zuiver en alleen voor het eigen plezier 
verzamelen en die je met geen gouden plak
ken uit hun concentratie trekt. Voor de 
Po en Po-show Postmerken, die in Duits
land een Salon zou heten, laten ze zich 
wel uit hun tent lokken. Filatelisten die 
jaren geleden in het openbaar zeiden: Mij 
niet meer gezien op een tentoonstelling, ge
ven in oktober acte de presence. 
Het organisatiecomité kan op alle punten 
vorderingen melden. De tentoonstelling is 
op papier vol en ingedeeld. Er is in over
leg wat geknepen zonder al te veel pijn te 
veroorzaken. Het tweede lustrumboekje 
wordt mooier en dikker dan het eerste, de 
eeuwfeestbriefkaart van PTT is klaar voor 
produktie, en de Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Poststempelverzame
laars zelf is van plan zich in het nieuw 
te steken met een ander embleem en alle 
inzenders op de tentoonstelling zullen een 
herinneringsmedaille in brons ontvangen. 
Met het oog op het opzetten van de kader
frames zal het opzetten van de kaders door 
de inzenders vrijdag om 09.30 kunnen be
ginnen, en om 11.30 uur gereed moeten 
zijn. 
De vrijdagavond is gereserveerd voor een 
verenigingsfestiviteit, waarover de leden 
nog nader zullen vernemen. Op zaterdag
middag wordt een ledenbijeenkomst gehou
den waarbij gesprek en ruil mogelijk zijn, 
evenals bezichtiging van gedeelten van col
lecties, die niet geëxposeerd konden wor
den. 
In het volgende nummer hopen wij nadere 
mededelingen te doen. 
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nederland Rubriekredacteur: C. H. W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 3005 

BIJZONDERE POSTZEGELS ZESTIGSTE VERJAARDAG 
PRINS BERNHARD 

Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de Prins zal van 29 
juni tot en met 14 augustus 1971 een serie van vier bijzondere post
zegels op alle Nederlandse postinrichtingen verkrijgbaar zijn. Deze 
vier zegels geven een indruk van de veelzijdige activiteiten van 
Prins Bernhard. In handel en industrie bekleedt de Prins belangrijke 
functies. 
Het World Wildlife Fund, dat zich ten doel stelt vooral met uit
sterven bedreigde diersoorten te redden (reuzenpandal), bezit in 
Prins Bernhard een toegewijde president. 
Het Prins Bernhard Fonds bevordert hier te lande onder zijn voor
zitterschap. Cultuur en Wetenschap. 
Onder beschermheerschap van de Prins wordt ook van Nederlandse 
zijde in internationale samenwerking getracht de vermaarde Borobu
dur, een boeddhistisch monument op Java dat uit de achtste eeuw 
dateert, te redden. De stabiliteit van het bouwwerk wordt be
dreigd door bodemverzakking, welke tevens de waterafvoer ver
stoort, hetgeen steenaantasting en reliëfvervaging tot gevolg heeft. 
Het restauratieplan beoogt het aanbrengen van een betonnen fun
dering tegen de verzakking, goede inwendige drainage en conser
vering van de steen ter bescherming van het monument. 

Waarden Voorstellingen Kleuren 

overzeese rijksdelen 
NIEUWE UITGIFTEN 

SURINÄMI 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
29 juni — Zestigste verjaardag prins Bernhard, waarde 45 cent. 
Verkooptermijn 29-6-'71 — 28-6-72. 
14 juli — Nieuwe cijferzegels, waarden 1, 2, 3, 4, 5, 6 cent. 

15 cent gestileerde anjer als symbool van geel, grijs, zwart 
het Prins Bernhard Fonds. 
Bijzondere tekst: „PRINS BERN
HARD FONDS" 

20 cent het panda-beertje als symbool grijs, geel, groen, 
van het Wereld Natuur Fonds zwart 
Bijzondere tekst: „WERELD NA
TUUR FONDS" 

25 cent beeltenis en handtekening van groen, rood, blauw, 
Z.K.H. Prins Bernhard en voorts, zwart 
tegen een wereldprojectie van 
Europa en Amerika op de achter
grond het nieuwe Jaarbeursge
bouw te Utrecht, een hoogoven te 
IJmuiden en twee vliegtuigen, een 
Fokker Friendship F 27 en een 
Boeing 747-B. geel, paars, zwart 

45 + 20 cent fragment van de Borobudur 
Bijzondere tekst: „STICHTING 
BEHOUD BOROBODUR" 

De ontwerpen zijn afkomstig van Jan van Toorn te Amsterdam (15 
cent) die tevens de belettering van de serie verzorgde; Jan Boter-
man te Amsterdam (20 cent); de 25 cent door Pieter Brattinga (ont
werp) en Geert Kooiman (fotograaf) het ontwerp voor de 45 + 20 
cent door Suwondo Sudewo te Delft, in samenwerking met Tel 
Design Associated te 's-Gravenhage, en door de fotograaf Jap, Keng 
Guan. 
De prijs van de serie is f 1,25. 
Voorts zal een luchtpostblad worden aangemaakt met de 45 + 20 
cent-zegel. 
Prijs per stuk f 0,65. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat 36 x 25 mm 
Zegelformaat 36 x 25 mm 
Tanding 14 : 123/4 
Papier normaal papier zonder watermerk 
Gomming synthetische gom 
Velindeling 15, 20, en 45 + 20 cent : 10 x 10 = 100 zegels 

25 cent : 5 x 10 = 50 zegels 
Druktechniek 15 cent, 25 cent : offset (zegel in luchtpostblad : 

rasterdiepdruk) 
Drukkerij Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting N.V., 

Haarlem 

De geldigheidstermijn voor de frankering is onbepaald. Bijgaande 
foto's werden genomen van de goedgekeurde ontwerpen. 

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

27 september — Herdenkingszegel Pedro Luis Brion, waarde 40 cent 
(niet 35 cent zoals aanvankelijk gemeld in Januari, bladzijde 21). 

SURINAME 
29 juni — Zestigste verjaardag prins Bernhard, waarde 25 cent. 
27 oktober. 
Herdenking van de vervaardiging van de eerste kaart van Suriname 
die op metingen berustte door landmeter Willemi Mogge, drie
honderd jaar geleden, een zegel waarde 30 cent. 
(Deze zegel wordt toegevoegd aan het eerder bekend gemaakte 
uitgifteprogramma). 

WERELDTELECOMMUNICATIEDAG 
Ter gelegenheid van de dit jaar te houden Wereldtelecommunicatie-
dag zal de postadministratie van Suriname van 17 mei 1971 tot en 
met 16 mei 1972 een serie van drie bijzondere postzegels zonder 
toeslag uitgeven. 
Op deze zegels, ontworpen door de ingenieurs L. C. Johanns en A. 
Verkuyl uit Paramaribo, zijn enkele instrumenten afgebeeld welke 
in de ontwikkeling van de telecommunicatie een belangrijke rol 
hebben gespeeld. 
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Waarden 
in cent 
15 

20 

25 

voorstellingen 

morsesleutel 
Bijzondere tekst: „may 17. world 
telecommunication day" en „27 
mei 1843 eerste interlokale tele
graafverbinding washington-balti-
more 80 km" 
telefoonhoorn 
Bijzondere tekst: „may 17. world 
telecommunication day" en „1926 
eerste internationale telefoonver
binding engeland-zweden 2500 
km" 
maanlandingtoestel en telescoop 
Bijzondere tekst: „may 17. world 
telecommunication day" en „21 
juli 1969 eerste interplanetaire te
levisieverbinding aarde-maan 
384 400 km" 

kleuren 

fond: groen; teks
ten: blauw en oran
je; morsesleutel: 
paars 

fond: blauw; teksten: 
paars en oranje; te
lefoonhoorn: groen 

fond: paars; teksten: 
groen en oranje; 
maanlandingtoestel 
en telescoop: blauw 

De prijs per serie is in Nederlandse munt f 1,20. 

luchtpost Rubriekredacteur: R. Tocila, Archimedesplantsoen Shs, Amsterdam-O 

NEDERLAND 
De Pakistaanse luchtvaartmaatschappij P.I.A. heeft op 23 novem
ber de eerste dienst geopend van Islamabad over Teheran en 
Ankara naar Amsterdam. Een speciale envelop is hiervoor ge
bruikt en tevens een speciale machinale stempel met als tekst 
ISLAMABAD G.P.0. 23-11-1970 vijf golflijnen P.I.A. RCD INAU-
GURAL/23rd NOVEMBER 1970. De post werd te Amsterdam op 
dezelfde dag afgestempeld. 
De Lufthansavlucht LH 403 van Amsterdam naar Stuttgart op 1 no
vember 1970 draagt een paars/blauw maatschappijstempel, enkelring, 
met als tekst Lufthansa openingsvlucht / LH 403 / embleem Luft
hansa/1-11-1970/Amsterdam-Stuttgart. De post werd te Stuttgart op 
2.11.1970 afgestempeld. 
Op de eerste Jumbo-Jetvlucht van de KLM Amsterdam-New York op 
15 februari 1971 werden rond 11.000 speciale enveloppen net bij
zonder stempel vervoerd. De stukken gepost voor de terugvlucht 
werden voorzien van een eenvoudig rond stempel First KLM 747 
service New York-Amsterdam. Zoals gebruikelijk in verschillende 
kleuren: groen voor VN-kantoor, lilarood voor de luchthaven en 
blauw voor postkantoor New York, 
Op 6 april maakte de KLM de openingsvlucht op de lijn naar Tokio 
via Moskou, die voorlopig gevlogen wordt met Sovjetrussische toe
stellen die een Russische bemanning hebben. Er werd een violet-
stempel gebruikt met als rondschrift: OPENINGSVLUCHT AMSTER-
DAM-MOSKOU-TOKIO. 6 APRIL 1971. om een cirkel waarbinnen 
een lljoesjin-toestel, type IL-62 zonder herkenningstekens. 

BELGIË 
Van de SABENA persdienst werden de enveloppen en gegevens 
voorgelegd van de volgende vluchten Brüssel-Manila v.v. op 8 
respectievelijk 10 november 1970. Voor België een speciaal stempel 
in paars in het geijkte motief, voor de Philippinen een rechthoekig 
blauw stempel met als tekst FIRST FLIGHT/MANILA-BRUSSELS/ 
10 NOVEMBER 1970/vliegtuig/SABENA/BELGIAN WORLD AIRLINES. 
Gezien het type van het speciale stempel zal dit wel een maat
schappijstempel zijn. De stukken zijn respectievelijk voorzien van 
een aankomststempel van 9 en 11 november 1970. Vervoerde post: 
Brussel-Manilla 46 kilo; retour 20 kilo. 
Op 8 januari 1971 opende de Sabena een dienst per Boeing 747 naar 
New York. Zowel te Brussel als New York speciale stempels. Maar 
aangezien de Amerikaanse posterijen geen speciale stempels plaat
sen op speciale enveloppen zijn de retourstukken, gereed gemaakt 
door de SABENA, niet voorzien van een officieel speciaal stempe' 
maar van een maatschappijstempel. Zowel de heen- als terugvlucht 
werd gemaakt op 8 januari, terwijl de post bij aankomst respectieve
lijk op 8 en 9 januari gestempeld is. Vervoerde post Brussel-New 
York 26 kilo; retourpost 55 kilo. 

COOK EILANDEN 
Bij de laatste (Apollo 14) vlucht naar de maan, hebben de pos
terijen van de Cookeilanden ter gelegenheid van het neerkomen 
van de capsule in hun gebied een speciaal stempel gebruikt vol
gens afbeelding hierboven. 

OOSTENRIJK 
Ingaande de zomerdienst 1971 zal de Oostenrijkse luchtvaartmaat
schappij AUA nieuwe trajecten opnemen waarvoor de Oostenrijkse 
PTT speciale stempels verleent: 1.4 Graz-Zürich, Graz-Salzburg, 
Salzburg-Zürich, Salzburg-Graz. 

BALLONPOST 
Ter gelegenheid van de 63e samenkomst van de FAI (Internationale 
luchtvaartfederatie) is er een ballonopstijging geweest in New Delhi 
van drs. J. Boesman en mevrouw N. Boesman. De stukken zijn 
voorzien in New Delhi van een speciaal Stempel (zie afbeelding), 
terwijl aan de achterkant de stukken voorzien zijn van een privé-
stempel. 

e^ q \ 
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LITERATUUR SIEGER WELTRAUMFAHRT BRIEFMARKEN KATALOG 

De bekende Siegerprijs, die jaarlijks in Duitsland wordt uitgereikt 
voor filatelistische literatuur, is voor 1970 uitgereikt aan dr. 
Schneider te Saarbrücken en voor 1971 aan de heer Emil W. Mewes 
te Düsseldorf, hoofdredacteur van de „Sammler-Lupe". 

BOEKBESPREKING 

SIEGER OLYMPIA KATALOG 

De tweede druk van de Olympiadecatalogus van Sieger is een boek
werkje van 350 bladzijden, waarin alle postzegels en blokken worden 
gecatalogiseerd die verschenen zijn voor de Olympische Spelen 
van 1968, zowel voor de Winterspelen in Grenoble als de Zomer
spelen in Mexico City. Zoals gewoonlijk bij dit huis, is de catalogus 
weer overzichtelijk opgesteld en rijk voorzien van goede illustraties, 
ongeveer 1950 stuks. Voor thematische verzamelaars en zeker voor 
sportverzamelaars een onontbeerlijke gids. 
Uitgave: Sieger Verlag Lorch (Württemberg). Te bestellen door DM 
16.50 over te schrijven op postgiro Stuttgart 4562, ten name van 
Sieger. 

Deze zevende druk is ten opzichte van de zesde met meer dan 50% 
vergroot zodat deze catalogus nu ruim 700 bladzijden telt met meer 
dan 2000 afbeeldingen. Tevens houdt deze catalogus een veertigtal 
bladzijden in die een historisch overzicht geven van de aard
satellieten, ruimtevaartuigen alsmede astronauten. Een bijzonder 
uitgebreide lijst met een macht van gegevens die het alleen al de 
moeite waard maakt deze catalogus aan te schaffen, zonder in aan
merking te nemen de overstelpende massa gegevens over de 
gecatalogiseerde zegels en blokken. Wat betreft Nederland & Rijks
delen overzee zijn ook de uitgiften van Suriname uitvoerig opge
nomen. 
Na het bovenstaande behoeft het geen betoog dat ik deze catalogus 
warm kan aanbevelen. 

R. Tocila 
Uitgave: Sieger Verlag Lorch (Württemberg). Te bestellen door DM 
12.50 over te schrijven op postgiro Stuttgart 4562. 

postwaardestukken Rubriakredacteur: i. H. Broekmai ;5, Bergen 1760 

AUSTRALIË 
Afs gevolg van tariefverhogingen verwacht men dat, met bijfrankering 
van postzegels, de oude voorraden enveloppen tegen het einde van 
1970 uitverkocht zouden zijn, daarna komen enveloppen met 6 c 
rood. 

BELGIË 
Briefkaarten 2,50 + 2,50 leeuw, groen met luminescentie, tekst: 
Ned.; Frans; Ned. Frans; Frans 'Nederl. 
en Franse tekst is zonder luminescerendestrook. 
Publibels: 2,50 groen. Leeuw nummers 2445-2465 zonder luminesce-
rende strook, 
Publibels: 2,50 groen, Leeuw nummers 2466-2476 met luminesceren-
de strook. 

^^7 

HONDERD JAAR BRIEFKAART 
Op 19 april verscheen aan alle Belgische postkantoren een officiële 
herdenkingsbriefkaart van 2,50 frank. Leeuw, formaat 105 x 147 mm, 
oplage van 1.770.000 exemplaren. De afbeelding laat een gebruikte 

briefkaart zien van de uitgifte van januari 1871. Met scheidingslijn 
en PTT-embleem links boven. België komt dus met een officiële 
briefkaart. 
In Zwitserland verscheen naar aanleiding van het honderdjarig be
staan van de briefkaart daar een door de Schweizer Ganzsachen 
Sammler Verein privé bijgedrukte kaart van 20 rappen, waarop links 
te zien is een exemplaar van de eerste Zwitserse briefkaart met de 
jaartallen 1870-1970, en 100 Jahre schweizerische Postkarte/Cente-
naire Carte postale suisse. De oplage was 2000 exemplaren. 
Midden september komt de Nederlandse officiële briefkaart van 20 
cent ter herdenking van de uitgifte vóór honderd jaar van de eerste 
Nederlandse briefkaart. Een afbeelding is nog niet te geven. 

IERLAND 
Nieuwe postwaardestukken: envelop 4 violet op roomkleurig, kruis-
bandje ly^ bruin op geel, postblad 4 violet op roomkleurig, briefkaart 
2V2 bruin op wit. Envelop voor aangetekende zendingen 14 geelgroen, 
in de afmetingen G, H en K. 
Aerogrammen kent Ierland nog niet als postwaardestuk. 

ITALIË 
In het maandblad ,,Notiziario della Associazione Sanitari Italiani 
Filatelisti" heeft Luigi Pertile in januari en februari een artikel ge
schreven over ,,Catalogo generale degli interi po'stali". Het blijkt 
dat hij ook in eerdere jaargangen al gepubliceerd heeft. 
Nummer 95 (januari 1971) begint met hoofdstuk 3: Italië en wel de 
briefkaarten van 1874 tot 1943. Wat opvalt is de zorgvuldige cata
logisering (met opgave van alle bekende jaar-drukmerken) en de 
prijzen voor enkele oudere stukken, ongebruikt. In nummer 96 (febru
ari) wordt de lijst voortgezet met opgave van alle geïllustreerde kaar
ten van 1911 ( 2 x 20 verschillende), van alle kaarten met adverten
ties uit 1919 (56 verschillende met jaartal 19, 90 met jaartal 20). De 
lijst zal zeker worden voortgezet en als het zetsel blijft staan, zal 
er ongetwijfeld een handboek uit ontstaan. Het is een tip om op 
het werk van L. Pertile en op dit tijdschrift te blijven letten. 

KW 1<ilirc 
sc'i\\c(/i.ri<;ci)C 

t cnlciidirc 
t inic posidlc suis; 

PosSkarte Carte postale Carloltna postale 

White House Confeience 
on Youth« - - - -
1971 \xx/ 

FIRST DAY OF ISSUE 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
Op 24 februari 1971 verscheen een envelop van 6 cents lichtblauw, 
met het Inschrift: White House Conference on Youth 1971. 
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Stempels 
^^S»äS«Ö«.3SSÄäsS!^ä w 

Rubrlel^redacteur; A. M. A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 
'sGravenhage 2023 

K ^ H 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 

Op 9 en 10 april was in de Veilinghallen te Houten een tijdelijk 
postkantoor met bijzonder poststempel gevestigd ter gelegenheid van 
de aldaar gehouden 9e Nationale Postzegeljeugdtentoonstelling, ter
wijl de poststukken, gepost in een op 11 en 12 april aanwezige 
bijzondere brievenbus eveneens nog met dit stempel werden voor
zien. 
In het Dordrechtse Museum is ter gelegenheid van de aldaar ge
houden tentoonstelling Nederlandse Postzegelontwerpers van 20 
april tot en met 3 juni een brievenbus geplaatst, teneinde de daarin 
geposte stukken van een bijzonder poststempel te kunnen voorzien. 
In de Gemeentelijke Sporthallen te Tilburg was op 30 april een 
tijdelijk postkantoor gevestigd met een bijzonder poststempel voor 
de 26e internationale ballonrace van het International Ballooning 
Committee. 

MACHINESTEMPELS 

Nieuwe Klüssendorfstempelmachines, voorshands uitsluitend wer
kend met zes golflijnen als stempelvlag werden op 7 april geplaatst 
te Drachten en Groningen, op 13 april te Amersfoort en op 14 april 
te Hoorn (N.H.). Voorts werd op 19 april te Eindhoven een nieuwe 
Flierstempelmachine geplaatst, welke links vijf flauw gebogen golf
lijnen bevat en rechts het gebruikelijke vierkante datumstempel, 
ditmaal met grote letters en smalle cijfers. 
De navolgende stempelvlaggen werden tijdelijk gebruikt: 
1. Van 19 april tot en met 16 mei NederlandBelgië 25 Jaar Cultu

reel Verdrag in de Fliermachines van Amsterdam, Arnhem, 
Assen, 'sGravenhage, Groningen, Middelburg, _ Rotterdam en 
Utrecht, alsmede in de Klüssendorfmachines van 'sHertogen
bosch, Leeuwarden, Maastricht en Zwolle; 

2. Van 20 april tot en met 3 juni de al van het vorige jaar bekende 
zomerzegelvlag in de Fliermachines te Amsterdam, Arnhem, 
'sGravenhage, Groningen, Maastricht en Rotterdam; 

3. Van 3 tot en met 31 mei een stempelvlag met tekst: Vakantie 
in Twente uit? Enschede in! in de Klüssendorfmachine van 
Enschede; 

4. Van 7 mei tot en met 3 juni Help Uw Rode Kruis Inzameling 24 
Mei6 Juni 1971 in één der Flierstempelmachines van Amsterdam, 
'sGravenhage, Rotterdam en Utrecht; 

25 JAAR 
CULTUREEL 
VERGRAG 

1 , ; / . 
',9 \il]  : 

/ 

NEDERLANOBELGIË ^ " ^ ^ ^ ^ 
25 JAAR j g i y g 

CULTUREEL VERCRAG ^ 1971 ^ 

zomerzGgs!' 
eerste dp"̂  
van uügL.j 
'sgravonhag: 
2014171 

g hout;c:'..r^,s,i jVl 
I ■' :'=:ap:;'o 
Postzcr:'j=JG ',. .., • L:C!I,;I3 

6 0 J A A H 
UmilESSPlIPEBS

tN lÜHHPHIESSMDPS 
";ÖB'ICSS]BECIII' 

19111971 

5. Van 19 mei tot en met 16 juni te Groningen weer de vlag Op 
Roakeldais 15 t.e.m. 19 juni 1971 folkloristisch festival Warffum 
verwacht ook u. 

TYPENRADERSTEMPELS 

1.4.1971: 
Naamswijzigingen: Postagentschap VeghelZuid werd VeghelDe 
Boekt, Postagentschap Maren werd Maren Kessel. 
Hulppostkantoor GiethoornZuid werd Giethoorn, terwijl het hulp
postkantoor Giethoorn gelijktijdig werd omgezet in een postagent
schap GiethoornBrink. Wij danken de heer Bert Brante, die ons 
hiervan een eerstedagenveloppe deed toekomen, waaruit bleek, dat 
men op dat nieuwe agentschap al wel een kantoornaamstempel met 
de nieuwe naam had, maar overigens nog het oude dagtekeningstem
pel Giethoorn gebruikte. 
Opgeheven: poststation Ellewoutsijk 
3.5,1971 
Gevestigd: postagentschap RotterdamStatenweg. 

belgië 
^■Miis^^^s^^^'^'^^ 

Rubrlekredacteur: L. C. Mademan, Alf. Schnelderlaan 61, B.2100 
B2100Deurne 

DE NIEUWE LOPENDE REEKS 

In het Staatsblad verscheen de aankondiging van het in gebruik
nemen van nieuwe postzegels met de beeldenaar van Koning Boude
wijn — type zonder bril. De volgende waarden worden vermeld: 
1,75 7, 9, 15 en 18 frank. 

KONING BOUDEWIJN — TYPE MET BRIL 

De laatste weken verscheen de postzegel in de waarde van 7 
frank in een zeer helder blauwe kleur  achter het hoofd is de 
lichte achtergrond ook kleiner van afmetingen. 
Tevens kon men een nieuwe druk bekomen in de waarde van 2.50 
frank. In beide zegels zijn de waardecijfers vetter en groter. De 
vroegere waardecijfers meten nauwelijks 2,5 mm, waar de cijfers 
in de nieuwe uitgiften bijna 3 mm meten. 

DE HONDERDSTE VERJARING VAN DE BELGISCHE BRIEFKAART 

De eerste Belgische briefkaart deed haar verschijning op 1 januari 
1871. Om dit feit in herinnering te brengen werd een bijzondere 
briefkaart op 19 april te koop aangeboden. De kaart, in de afmetingen 
14,7 X 10,5 cm zoals gebruikt voor de publibeluitgaven, werd in de 
boven rechterhoek met een verkleinde reproduktie van een postaal 
gelopen eerste Belgische briefkaart versierd. Nochtans werd een 
deel van dit bedrukt vlak benut om aan een afdruk van een post

zegel — type heraldieke leeuw — in de waarde van 2,50 frank 
plaats te geven. 
De kaart in bister met groene druk werd in gecombineerde typografie 
en offset gedrukt door de zegeldrukkerij te Mechelen in de ETS 
Malvaux. 
Als oplage werden 1.770.000 exemplaren bepaald. 

??;^=i.^^'^' 

ei» 
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KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR FRANSE TAAL EN LETTERKUNDE 
Deze postzegel die op 13 maart zijn voorverkoop moest hebben, 
kreeg deze dan op zaterdag 17 april te Brussel en te Luik. Waar
schijnlijk, dit is mijn gissing, heeft de originele druk in polychroom, 
zoals de folder vermeldt, geen tevredenheid geschonken. De te koop 
gestelde zegel in zwart en donkergrijs op wit doet ons denken aan 
een rouwuitgave. 
Onderwerp: 

Tekening: 
Waarde: 
Beeldformaat: 
Drukprocédé: 
Gravure: 

Realisatie: 
Oplage: 

Beeltenissen van koning Albert I en van Jules 
Destrée, alsmede de achtergevel van het oorspron
kelijk gebouw van het Paleis der Academiën, 
samenstelling van de Ets. J. Malvaux. 
7 frank zonder toeslag. 
52 mm x 35,4 mm. 
diepdruk en heliogravure gecombineerd, 
(diepdruk) C. Schotte, 
(heliocilinders) Ets. J. Malvaux. 
zegeldrukkerij te Mechelen. 
2:750.000 exemplaren. 

Een bepaald bureel in het Antwerpse beging nochtans de vergis
sing enkele vellen van deze zegels op 7 september te verkopen te-
samen met eerstgenoemde zegel. Verschillende dezer zegels werden 
te Antwerpen 1 verzonden en ontvingen stempels met datums, ouder 
dan deze van de voorverkoop, die plaats had op 12 september. 
Het hier afgebeelde exemplaar draagt de datum van 11-9-'70. Ik 
zag ook een exemplaar, gestempeld op 7-9-'70. 

verenigde naties 
verenigd europa 

1' ' ^ 

ü 
»äaf-Ki8njut 

y 

7 

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

Everio, Bovensteweg 6, Mook 

VERVROEGDE VERKOOP VAN GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Vorig jaar op 7 september werd een zegel uitgegeven ter gelegen
heid van de veertigste verjaardag van koning Boudewijn. De post-
burelen hadden op dit ogenblik ook de beschikking over de ge-
legenheidszegels 25ste Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen en 
25ste verjaring der Verenigde Naties, dewelke pas op 14 september 
te koop gesteld mochten worden. 

X f-

suid-afrika 
TOEKOMSMUSIEK 

Die aanstelling van 'n nuwe hoof van die Filatelie Kantoor in 
Pretoria, mnr. H. Steyn, is net een van die veranderings wat gesta
dig in die Suid-Afrikaanse posseëlwêreld gaan plaas vind. Mnr. 
Steyn volg mnr. Z. Nel op, wat hoof was van die Filatelie Kantoor 
sowel as van die Publisiteitstak. Die twee afdelings is nou geskei en 
mnr. Nel bly Hoof-publisiteitsbeampte. 
Mnr. Steyn meld dat 'n totale hersiening van die Republiek se 
beleid ten opsigte van die uitgifte van nuwe posseëls besig is om te 
ontwikkel. In die toekoms kan daar meer herdenkingseëls verwag 
word. 
Die huidige gebruikstel is nou tien jaar oud. Blykbaar word oorweeg 
om dit nou deur 'n nuwe stel te laat vervang en dis uitgesproke 
die bedoeling om so'n nuwe stel nie weer vir tien lang jare in Ge
bruik te hou nie. 
Nuwe uitgiftes sal vooraan nie net een jaar vooruit beplan word nie, 
maar minstens twee jaar. 
'n Drastiese verandering in die ontwerp en uitvoering van seëls 
word verwag sodra die nuwe drukperse, wat deur die Staatsdrukkery 
bestel is, in gebruik gestel gaan word. 
Moontlik sal 'n maandelikse Nuusbrief uitgegee word wat die hui
dige nuusvorm, wat op ongereëlde tye verskyn, vervang. Die be-
plande maandelikse nuusbrief sal bowedien 'n bale aantrekliker voor-
koms kry en meer gemoderniseer word. 
Die Filatelie Kantoor beoog ook om filatelie meer te versprei en 
veral om leerlinge in die skole aan te moedig om die bymekaar maak 
van seëls as 'n stokperdjie aan te neem. 
Vanaf 1949, toe die Filatelie Kantoor ingestel is, het dit aansienlik 
gegroei. Die personeel het vermeerder van vier na dertien. 

Vir die eerste amptelike gedenkkoevert, wat in 1965 verskyn het, 
was daar 9,000 aanvrae. Vandag, na ses jaar, het dit gegroei tot 
45,000, terwijl daar van twee koeverte 70,000 eksemplare verkoop 
is. 

STUDIEGROEPE 

Ook Suid-Afrika ken 'n hele aantal filatelistiese studiegroepe wat 
hulle verdiep in besondere aspekte van die posseëlkunde. Daar is 
op die oomblik ses sulke groepe in die land: die Aero-filatelie, die 
Anglo-Boere-oorlog, 'n groep in die Oranje-Vrystaat, 'n Suid-Afri
kaanse studiegroep, en tenslotte 'n Transvaalse groep en 'n Rhode-
siese groep. 
Volgens die redakteur van die S.A. Philatelist is daar nog baie plek 
vir studie en is daar 'n aantal onderwerpe wat na sy mening 'n 
bietjie verwaarloos is. Hieronder word genoem byvoorbeeld die 
filatelie van Suid-Afrika gedurende die eerste en tweede Wêreld-
oorloë, met die pos na- en van die Suid-Afrikaanse leërs wat in 
Frankryk in 1915 en in Noord-Afrika en Italië van 1942 tot 1945 teen 
die Duitsers geveg het. 'n Gebied waarvan ons nog te min weet is 
die seëls van Natal en die nummerstempels van Kaap die Goeie 
Hoop. 
Van Duits-Suid-Wes Afrika en die periode van hierdie gebied gedu
rende die eerste wereldoorlog, toe die gebied op die Duitse leer 
verower is, is nog veel te min bekend, 'n Dankbare gebied sal ook 
die verskillende geskiedkundige periodes van Beetjoeanaland wees 
Dis natuurlik nie nodig om vir elke gebied 'n spesiale studiegroep op 
te rig nie, maar dat meer aandag aan die genoemde en nog baie 
ander soortgelyke onderwerpe geskenk kan word, is zeker. 
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RHODESIË 
Op 1 Junie sal ses seéls verskyn met afbeeldings van die ryk 
voellewe 
2c Afrikaanse Hoepoe (Upapa epops africana), 
2'/2C halfringkraag visvanger (Alcedo semitorquata), 

5c goudbors streepkoppie (Embenza flaviventris), 
71/20 karmyn byeeter (Merops mibicoides), 
8c: rooioog geelgat (Pycnonotus nigricans), 
25c gebaarde kiewiet (Vanellus senegallus) 
Eerstedagkoeverte met komplete stel sal 60c kos 

wij lazen voor u 
.••■>^M««ll 

Rubriekredacteur J. Ph.de Leeuw, Breitnerstraat 21, Zwijndrecht 

Het nieuwe gezicht, dat „MIJN STOKPAARDJE" (jaargang 27 num
mer 1) aan zijn lezers toont was voor ons aanleiding tot wat a^
mijmer over modern en minder modern Dat een vernieuwing zo nu en 
dan zijn betekenis heeft erkende ook ons ..Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie" met zijn nieuwe omslag sedert begin 1970 Niet voor 
mets echter zegt een Duits spreekwoord ,,ln der Beschränkung 
zeigt sich der Meister" Wie zieh al te zeer door modernismen en 
de zucht om ,,in" te zijn laat meeslepen loopt het gevaar om, al 
even spreekwoordelijk, het kind met het badwater weg te werpen 
Aan dat gevaar staan bladen als het overigens journalistiek voortref
felijke ,,MAURITIUS" van onze Oosterburen bloot 
Met ons hebben velen zich verheugd over de moderne opmaak, 
de uiterst bekwame grafische verzorging en de mooie afbeeldingen 
m kleur en van de uitgebreide meuwtjesrubriek Om van de met keu
rige kleurenfoto's verluchte populaire reportages nog maar te zwij
gen 
Het blad doet alles om zoveel mogelijk lezers aan te spreken en het 
zou ons met verbazen wanneer zelfs metpostzegelverzamelaars, 
die het blad toevallig in handen kregen, er zich urenlang mee zou
den kunnen verpozen en er allerlei interessante wetenswaardigheden 
uit zouden putten 
Maar dan Niet altijd beslaat de in kleurendruk uit te voeren 
kopij precies een veelvoud van vier pagina's En zo worden we tel
kens geconfronteerd met bladzijden, die we in kleur verwachten en 
dfe toch in zwartwit zijn uitgevoerd (zie de bladzijden 114 en 122 
in het februarinummer van de lopende jaargang) 
In ditzelfde nummer wordt het overigens lezenswaardige artikel over 
Robert Stolz schijnbaar geheel overbodig onderbroken door twee in 
zwartwit uitgevoerde pagina's Beslist hinderlijk wordt het wan
neer om de genoemde reden een artikel van met meer dan twee 
bladzijden over geneeskrachtige kruiden op postzegels moet wor
den verdeeld over twee afleveringen waarbij het eerste deel wegens 
verwijzingen in de tekst naar de afbeeldingen met goed leesbaar is 
zonder het tweede deel 
Die leesbaarheid heeft trouwens vaker te lijden onder de moderne 
opmaak Niet minder dan vier maal wordt in het onderhavige num
mer van dit in vele opzichten toch zo zeer te waarderen blad een 
artikel onderbroken met de verwijzing ,,Fortsetzung auf Seite 
Eenmaal wordt verwezen naar een vervolg m het volgende num
mer met het hierboven reeds gesignaleerde desastreuze gevolg voor 
de leesbaarheid 
Het IS daarom met alles goud wat modern blinkt Dat is overigens 
ook de mening van Hans Paikert in zijn bijdrage tot de catalogus 
van de experimentele tentoonstelling ,,Modern 71 Rottweil", welke 
van 304 tot 25 1971 m dit Duitse stadje werd gehouden 

Wie belang stelt m de geschiedenis van om politieke redenen onder 
regeringsverantwoordelijkheid vervalste en op onregelmatige wijze in 
omloop gebrachte postzegels, doet er goed aan het artikel te lezen 
van Herbert A Friedman in „THE AMERICAN PHILATELIST" (febru
ari 1971) De schrijver heeft zich reeds meer dan vijftien jaar bezig 
gehouden met de studie van geallieerde Vervalsingen van nazi
Duitse postzegels gedurende de tweede wereldoorlog 
Het artikel geeft een samenvatting van de tot nu toe bekend ge
worden feiten Dat ook dit omvangrijke artikel nog tal van vragen 
onbeantwoord laat is te wijten aan de schaarste van het betrokken 
materiaal en de strenge geheimhouding waartoe de betrokkenen door 
hun opdrachtgevers verplicht werden 
In hetzelfde nummer van , The American Philatelist" is ook een bij
drage te vinden van Lt Col James W Smith over vervalsingen van 
de vroege uitgiften van de Dominicaanse Republiek 

De , ,SPA JOURNAL" van januari 1971 publiceert een oyerzicht 
LuminescenceTen Years After" van Capt Clayton W Ernst over de 

aanmaak, het gebruik en de betekenis van lummescerende post
zegels en codetekens voor de automatische postsortering 'n de 
afgelopen tien jaar De schrijver betrekt alle tot nu toe ontwikkelde 
apparatuur in zijn beschouwingen Van de PitneyBowes Mark II 

Facer Canceller, die in Gouda werd geprobeerd en te duur be
vonden tot en met de Telefunkenapparatuur, die onder meer in Dene
marken toepassing vond en de Engelse machines Elliott A L F 
(Automatic Letter Facer) 
Hoe moeilijk de studie van dit onderwerp is voor de belangstel
lende filatelist en voor de diverse postadministraties blijkt uit de 
pikante bijzonderheid, dat Frankrijk bijvoorbeeld reeds acht jdar lang 
lummescerende postzegels produceert zonder over de apparatuur te 
beschikken voor toepassing op grote schaal en dat anderzijds 
Argentinië wel de apparatuur heeft maar daarvan voor zover beKend 
nog geen gebruik maakt 

Het ,,Panorama" van James Watson m de voortreffelijke en mo
dern uitgevoerde „STAMP MONTHLY" van Stanley Gibbons (fe
bruari 1971) IS een opvallende nieuwtjesrubriek In korte, bekwaam 
geconcentreerde stukjes worden inlichtingen verstrekt over de 
zegelbeelden en hun achtergronden van recente postzegeluitgiften 
De rubriek ,,Through the magnifying glass", eveneens geredigeerd 
door James Watson, maakt duidelijk dat ondanks de nog altijd ge
matigde uitgiftepolitiek van het Verenigd Koninkrijk de Engelse ze
gels een rijke bron (naar onze smaak een te rijke bron) zijn van 
fouten, variëteiten en misdrukken Vele van de vermelde „vondsten" 
zouden hier te lande trouwens els geringe druktoevalligheden worden 
afgedaan 

Filatelistisch heeft het Beleg van Parijs tijdens de FransDuitse 
oorlog van 18701871 een uitgebreide neerslag gevonden Dezelfde 
James Watson bericht daarover in alweer hetzelfde nummer van 
,,Stamp Monthly" Afgaande op hetgeen dit artikel te berde brengt 
moet over dit onderwerp een interessante thematische verzameling 
bijeen kunnen worden gebracht. 

Het deed ons genoegen in ,,THE AERO FIELD, een geheel aan de 
luchtpost gewijde uitgave, die reeds aan zijn 34e jaargang bezig 
IS (het betreffende nummer is het 338ste in het totaal) een uiter
mate lovende recensie te lezen van het uitstekende boek ,,Post
vluchten" door de F1S A president, de bekende 'Nederlander J 
Boesman Als specialist voor dit gebied heeft de heer Boesman 
met dit boek zijn internationale faam opnieuw bevestigd 

Van een lezer, de heer L M van Voorene, ontvingen we een af
levering ter inzage van „FLEHITE", een tijdschrift voor verleden en 
heden van OostUtrecht Daarin is opgenomen een artikel van J A 
Uitenbogaart getiteld ,,De paardenposterij te Amersfoort van 1810 
tot 1854" Voor beoefenaars van de postale historie een goede 
gelegenheid om daarnaast nog eens het artikel op te slaan over de 
,,Postgeschiedenis en postmerken van de stad Utrecht", verschenen 
m de Uphilexcatalogus van 1966 
Tamelijk eigenwijs veroorloven we ons hierbij op te merken, dat de 
langzamerhand regel geworden gewoonte om in tentoonstellings
catalogi belangrijke filatelistische bijdragen op te nemen, een 
goede gewoonte is 

,,Belgium, The Diamond Dot Cancellations" is het opschrift van een 
over drie nummers verdeeld artikel van John W Stevenson in ,,THE 
PHILATELIST" (januari, februari en maart 1971) Deze studie over 
het gebruik van de bekende Belgische puntstempels met nummer
aanduiding trok de aandacht van sommige Belgische specialisten 
die zonder de betekenis van de studie in twijfel te trekken, op 
enkele kleine onvolkomenheden de aandacht vestigden 

LE MONDE DES PHILATELISTES" (februari 1971) stelt een nieuw 
schandaal in Gabon aan de kaak Als zovele voor haar heeft de 
Gabonese postadmimstratie zichzelf en haar uitgiftepolitiek uitgele
verd aan een agent, die met naliet ijlings een aantal ongewenste en 
zelfs schadelijke uitgiften de wereld in te zenden Wie er de 
2655 Fr C F A voor over heeft met natuurlijk de nodige extra percen
tjes kan allicht een leverancier vinden, die een en ander m voorraad 
heeft 
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KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR FRANSE TAAL EN LETTERKUNDE 
Deze postzegel die op 13 maart zijn voorverkoop moest hebben, 
kreeg deze dan op zaterdag 17 april te Brussel en te Luik. Waar
schijnlijk, dit is mijn gissing, heeft de originele druk in polychroom, 
zoals de folder vermeldt, geen tevredenheid geschonken. De te koop 
gestelde zegel in zw/art en donkergrijs op wit doet ons denken aan 
een rouwuitgave. 
Onderwerp: 

Tekening: 
Waarde: 
Beeldformaat: 
Drukprocédé: 
Gravure: 

Realisatie: 
Oplage: 

Beeltenissen van koning Albert I en van Jules 
Destrée, alsmede de achtergevel van het oorspron
kelijk gebouw van het Paleis der Academiën, 
samenstelling van de Ets. J. Malvaux. 
7 frank zonder toeslag. 
52 mm x 35,4 mm. 
diepdruk en heliogravure gecombineerd, 
(diepdruk) C. Schotte, 
(heliocilinders) Ets. J. Malvaux. 
zegeldrukkerij te Mechelen. 
2:750.000 exemplaren. 

Een bepaald bureel in het Antwerpse beging nochtans de vergis
sing enkele vellen van deze zegels op 7 september te verkopen te-
samen met eerstgenoemde zegel. Verschillende dezer zegels werden 
te Antwerpen 1 verzonden en ontvingen stempels met datums, ouder 
dan deze van de voorverkoop, die plaats had op 12 september. 
Het hier afgebeelde exemplaar draagt de datum van 11-9-'70. Ik 
zag ook een exemplaar, gestempeld op 7-9-70. 

verenigde naties 
verenigd europa 

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

Everio, Bovensteweg 6, Mook 

VERVROEGDE VERKOOP VAN GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Vorig jaar op 7 september werd een zegel uitgegeven ter gelegen
heid van de veertigste verjaardag van koning Boudewijn. De post-
burelen hadden op dit ogenblik ook de beschikking over de ge-
legenheidszegels 25ste Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen en 
25ste verjaring der Verenigde Naties, dewelke pas op 14 september 
te koop gesteld mochten worden. 

suid-afrika 
TOEKOMSMUSIEK 

Die aanstelling van 'n nuwe hoof van die Filatelie Kantoor in 
Pretoria, mnr. H. Steyn, is net een van die veranderings wat gesta
dig in die Suid-Afrikaanse posseëlwéreld gaan plaas vind. Mnr. 
Steyn volg mnr. Z. Nel op, wat hoof was van die Filatelie Kantoor 
sowel as van die Publisiteitstak. Die twee afdelings is nou geskei en 
mnr. Nel bly Hoof-publisiteitsbeampte. 
Mnr. Steyn meld dat 'n totale hersiening van die Republiek se 
beleid ten opsigte van die uitgifte van nuwe posseëls besig is om te 
ontwikkel. In die toekoms kan daar meer herdenkingseëls verwag 
word. 
Die huidige gebruikstel is nou tien jaar oud. Blykbaar word oorweeg 
om dit nou deur 'n nuwe stel te laat vervang en dis uitgesproke 
die bedoeling om so'n nuwe stel nie weer vir tien lang jare in ae-
bruik te hou nie. 
Nuwe uitgiftes sal vooraan nie net een jaar vooruit beplan word nie, 
maar minstens twee jaar. 
'n Drastiese verandering in die ontwerp en uitvoering van seëls 
word verwag sodra die nuwe drukperse, wat deur die Staatsdrukkery 
bestel is, in gebruik gestel gaan word. 
Moontlik sal 'n maandelikse Nuusbrief uitgegee word wat die hui
dige nuusvorm, wat op ongereëlde tye verskyn, vervang. Die be-
plande maandelikse nuusbrief sal bowedien 'n baie aantrekliker voor-
koms kry en meer gemoderniseer word. 
Die Filatelie Kantoor beoog ook om filatelie meer te versprei en 
veral om leerlinge in die skole aan te moedig om die bymekaar maak 
van seëls as 'n stokperdjie aan te neem. 
Vanaf 1949, toe die Filatelie Kantoor ingestel is, het dit aansienlik 
gegroei. Die personeel het vermeerder van vier na dertien. 

Vir die eerste amptelike gedenkkoevert, wat in 1965 verskyn het, 
was daar 9,000 aanvrae. Vandag, na ses jaar, het dit gegroei tot 
45,000, terwijl daar van twee koeverte 70,000 eksemplare verkoop 
Is. 

STUDIEGROEPE 

Ook Suid-Afrika ken 'n hele aantal filatelistiese studiegroepe wat 
hulle verdiep in besondere aspekte van die posseëlkunde. Daar is 
op die oomblik ses sulke groepe in die land: die Aero-filatelie, die 
Anglo-Boere-oorlog, 'n groep in die Oranje-Vrystaat, 'n Suid-Afri
kaanse studiegroep, en tenslotte 'n Transvaalse groep en 'n Rhode-
siese groep. 
Volgens die redakteur van die S.A. Philatelist is daar nog baie plek 
vir studie en is daar 'n aantal onderwerpe wat na sy mening 'n 
bietjie verwaarloos is. Hieronder word genoem byvoorbeeld die 
filatelie van Suld-Afrika gedurende die eerste en tweede Wêreld-
oorloë, met die pos na- en van die Suid-Afrikaanse leërs wat in 
Frankryk in 1915 en in Noord-Afrika en Italië van 1942 tot 1945 teen 
die Duitsers geveg het. 'n Gebied waarvan ons nog te min weet is 
die seëls van Natal en die nummerstempels van Kaap die Goeie 
Hoop. 
Van Duits-Suid-Wes Afrika en die periode van hierdie gebied gedu
rende die eerste wereldoorlog, toe die gebied op die Duitse leer 
verower is, is nog veel te min bekend, 'n Dankbare gebied sal ook 
die verskillende geskiedkundige periodes van Beetjoeanaland wees 
Dis natuurlik nie nodig om vir elke gebied 'n spesiale studiegroep op 
te hg nie, maar dat meer aandag aan die genoemde en nog baie 
ander soortgelyke onderwerpe geskenk kan word, is zeker. 
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RHODESIË 
Op 1 Junie sal ses seéls verskyn met afbeeldings van die ryk 
voellewe 
2c Afrikaanse Hoepoe (Upapa epops afncana), 
21/20 halfringkraag visvanger (Alcedo semitorquata). 

5c goudbors streepkopple (Emberiza flaviventris), 
ly^c karmyn bye-eter (Merops mibicoides), 
8c: rool-oog geelgat (Pycnonotus nigricans), 
25c gebaarde kiewlet (Vanellus senegallus) 
Eerstedagkoeverte met komplete stel sal 60c kos 

\N\\ lazen voor u Rubriekredacteur J Ph. de Leeuw, Brettnerstraat 21, Zwijndrecht 

Het nieuwe gezicht, dat „MIJN STOKPAARDJE" (jaargang 27 num
mer 1) aan zijn lezers toont was voor ons aanleiding tot wat ye-
mijmer over modern en minder modern Dat een vernieuwing zo nu en 
dan zijn betekenis heeft erkende ook ons ,,Nederland8ch Maandblad 
voor Philatelie" met zijn nieuwe omslag sedert begin 1970 Niet voor 
mets echter zegt een Duits spreekwoord ,,ln der Beschrankung 
zeigt sich der Meister" Wie zieh al te zeer door modernismen en 
de zucht om ,,in" te zijn laat meeslepen loopt het gevaar om, al 
even spreekwoordelijk, het kind met het badwater weg te werpen 
Aan dat gevaar staan bladen als het overigens journalistiek voortref
felijke ,,MAURITIUS" van onze Oosterburen bloot 
Met ons hebben velen zich verheugd over de moderne opmaak, 
de uiterst bekwame grafische verzorging en de mooie afbeeldingen 
in kleur en van de uitgebreide nieuwtjesrubriek Om van de met keu
rige kleurenfoto's verluchte populaire reportages nog maar te zwij
gen 
Het blad doet alles om zoveel mogelijk lezers aan te spreken en het 
zou ons met verbazen wanneer zelfs met-postzegelverzamelaars, 
die het blad toevallig in handen kregen, er zich urenlang mee zou
den kunnen verpozen en er allerlei interessante wetenswaardigheden 
uit zouden putten 
Maar dan Niet altijd beslaat de in kleurendruk uit te voeren 
kopij precies een veelvoud van vier pagina's En zo worden we tel
kens geconfronteerd met bladzijden, die we in kleur verwachten en 
die toch in zwart-wit zijn uitgevoerd (zie de bladzijden 114 en 122 
in het februarinummer van de lopende jaargang) 
In ditzelfde nummer wordt het overigens lezenswaardige artikel over 
Robert Stolz schijnbaar geheel overbodig onderbroken door twee in 
zwart-wit uitgevoerde pagina's Beslist hinderlijk wordt het wan
neer om de genoemde reden een artikel van met meer dan twee 
bladzijden over geneeskrachtige kruiden op postzegels moet wor
den verdeeld over twee afleveringen waarbij het eerste deel wegens 
verwijzingen in de tekst naar de afbeeldingen niet goed leesbaar is 
zonder het tweede deel 
Die leesbaarheid heeft trouwens vaker te lijden onder de moderne 
opmaak Niet minder dan vier maal wordt m het onderhavige num
mer van dit in vele opzichten toch zo zeer te waarderen blad een 
artikel onderbroken met de verwijzing ,,Fortsetzung auf Seite 
Eenmaal wordt verwezen naar een vervolg m het volgende num
mer met het hierboven reeds gesignaleerde desastreuze gevolg voor 
de leesbaarheid 
Het IS daarom niet alles goud wat modern blinkt Dat is overigens 
ook de mening van Hans Paikert in zijn bijdrage tot de catalogus 
van de experimentele tentoonstelling ,,Modern 71 Rottweil", welke 
van 30-4 tot 2-5 1971 m dit Duitse stadje werd gehouden 

Wie belang stelt in de geschiedenis van om politieke redenen onder 
regeringsverantwoordelijkheid vervalste en op onregelmatige wijze in 
omloop gebrachte postzegels, doet er goed aan het artikel te lezen 
van Herbert A Friedman in „THE AMERICAN PHILATELIST" (febru
ari 1971) De schrijver heeft zich reeds meer dan vijftien jaar bezig 
gehouden met de studie van geallieerde Vervalsingen van nazi-
Duitse postzegels gedurende de tweede wereldoorlog 
Het artikel geeft een samenvatting van de tot nu toe bekend ge
worden feiten Dat ook dit omvangrijke artikel nog tal van vragen 
onbeantwoord laat is te wijten aan de schaarste van het betrokken 
materiaal en de strenge geheimhouding waartoe de betrokkenen door 
hun opdrachtgevers verplicht werden 
In hetzelfde nummer van , The American Philatelist" is ook een bij
drage te vinden van Lt Col James W Smith over vervalsingen van 
de vroege uitgiften van de Dominicaanse Republiek 

De ,,SPA JOURNAL" van januari 1971 publiceert een o/erzicht 
,,Luminescence-Ten Years After" van Capt Clayton W Ernst over de 
aanmaak, het gebruik en de betekenis van luminescerende post
zegels en codetekens voor de automatische postsortermg 'n de 
afgelopen tien jaar De schrijver betrekt alle tot nu toe ontwikkelde 
apparatuur m zijn beschouwingen Van de Pitney-Bowes Mark II 

Facer Canceller, die in Gouda werd geprobeerd en te duur be
vonden tot en met de Telefunkenapparatuur, die onder meer in Dene
marken toepassing vond en de Engelse machines Elliott A L F 
(Automatic Letter Facer) 
Hoe moeilijk de studie van dit onderwerp is voor de belangstel
lende filatelist en voor de diverse postadmmistraties blijkt uit de 
pikante bijzonderheid, dat Frankrijk bijvoorbeeld reeds acht jaar lang 
luminescerende postzegels produceert zonder over de apparatuur te 
beschikken voor toepassing op grote schaal en dat anderzijds 
Argentinië wel de apparatuur heeft maar daarvan voor zover beKend 
nog geen gebruik maakt 

Het ,,Panorama" van James Watson in de voortreffelijke en mo
dern uitgevoerde „STAMP MONTHLY" van Stanley Gibbons (fe
bruari 1971) IS een opvallende meuvrtjesrubriek In korte, bekwaam 
geconcentreerde stukjes worden inlichtingen verstrekt over de 
zegelbeelden en hun achtergronden van recente postzegeluitgiften 
De rubriek ,,Through the magnifying glass", eveneens geredigeerd 
door James Watson, maakt duidelijk dat ondanks de nog altijd ge
matigde uitgiftepolitiek van het Verenigd Koninkrijk de Engelse ze
gels een rijke bron (naar onze smaak een te rijke bron) zijn van 
fouten, variëteiten en misdrukken Vele van de vermelde ,,vondsten" 
zouden hier te lande trouwens als geringe druktoevalligheden worden 
afgedaan 

Filatelistisch heeft het Beleg van Parijs tijdens de Frans-Duitse 
oorlog van 1870-1871 een uitgebreide neerslag gevonden Dezelfde 
James Watson bericht daarover in alweer hetzelfde nummer van 
,,Stamp Monthly" Afgaande op hetgeen dit artikel te berde brengt 
moet over dit onderwerp een interessante thematische verzameling 
bijeen kunnen worden gebracht. 

Het deed ons genoegen in ,,THE AERO FIELD, een geheel aan de 
luchtpost gewijde uitgave, die reeds aan zijn 34e jaargang bezig 
IS (het betreffende nummer is het 338ste in het totaal) een uiter
mate lovende recensie te lezen van het uitstekende boek ,,Post-
vluchten" door de F IS A president, de bekende Nederlander J 
Boesman Als specialist voor dit gebied heeft de heer Boesman 
met dit boek zijn internationale faam opnieuw bevestigd 

Van een lezer, de heer L M van Voorene, ontvingen we een af
levering ter inzage van „FLEHITE", een tijdschrift voor verleden en 
heden van Oost-Utrecht Daarin is opgenomen een artikel van J A 
Uitenbogaart getiteld ,,De paardenposterij te Amersfoort van 1810 
tot 1854" Voor beoefenaars van de postale historie een goede 
gelegenheid om daarnaast nog eens het artikel op te slaan over de 
,,Postgeschiedenis en postmerken van de stad Utrecht", verschenen 
in de Uphilexcatalogus van 1966 
Tamelijk eigenwijs veroorloven we ons hierbij op te merken, dat de 
langzamerhand regel geworden gewoonte om in tentoonstellings
catalogi belangrijke filatelistische bijdragen op te nemen, een 
goede gewoonte is 

, Belgium, The Diamond Dot Cancellations" is het opschrift van een 
over drie nummers verdeeld artikel van John W Stevenson in ,,THE 
PHILATELIST' (januari, februari en maart 1971) Deze studie over 
het gebruik van de bekende Belgische puntstempels met nummer-
aanduidmg trok de aandacht van sommige Belgische specialisten 
die, zonder de betekenis van de studie in twijfel te trekken, op 
enkele kleine onvolkomenheden de aandacht vestigden 

,LE MONDE DES PHILATELISTES" (februari 1971) stelt een nieuw 
schandaal in Gabon aan de kaak Als zovele voor haar heeft de 
Gabonese postadministratie zichzelf en haar uitgiftepolitiek uitgele
verd aan een agent, die met naliet ijlings een aantal ongewenste en 
zelfs schadelijke uitgiften de wereld in te zenden Wie er de 
2655 Fr C F A voor over heeft met natuurlijk de nodige extra percen
tjes kan allicht een leverancier vinden, die een en ander in voorraad 
heeft 
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NAAR BUDAPEST 
Het aantal Nederlandse inzendingen naar Boedapest is vastgesteld 
op zestien, negen collecties, zes literatuurinzendingen en een presen
tatie van het Nederlands Postmuseum, dat moderne Nederlandse 
zegels in de officiële klasse zal laten zien. 

De verzamelingen zijn van mevrouw G. LeibbrandVan Woersem 
(Paarden) en mevrouw M. W. L. TolhuizenBuggelman (Hedjaz) en 
de heren R. E. Bles (Duitsland Stadspost vóór 1900), P. Th. van der 
Heijden (Olympische Spelen), L. A. Leibbrand (Nobelprijswinnaars). 
J. J. M. Ran, (De wereld der planten), L. J. N. M. Sicking (Neder
land 1852), J. Veraart (Nederland emissie 1876) en P. B. Versteeg 
(Nederland, stempels 16931850). 
De literatuurinzendingen zijn van G. C. van BalenBlanken, drs. J. 
Boesman, P. van Heyningen, G. C. J. J. Otteenhevm en de Raad 
van Beheer van het Maandblad. De totale Nederlandse inzending 
beslaat 37 kaders. 

Het reisgezelschap kan nog steeds groter. Er zijn negentien aanmel
dingen, waarbij acht van echtparen. De sluitingstermijn nadert met 
rasse schreden. We zijn inmiddels van het Sporthotel verhuisd naar 
het Aerohotel, dat aan de weg van en naar het vliegveld ligt, 
dichterbij het tentoonstellingsgebouw, dat ook in Pest ligt. Mocht u 
deelname overwegen dan dient u nu te beslissen. Aanmelden bij: 
Mr. A. van der Flier, Tortellaan 69, Den Haag. 

nederlandse bond van 
filatelistenverenigingen 

Secretaris: C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam1011. 
Telefoon (020) 4400 72 
Penningmeester: H.P.van Lente, Curacaostraat 351 te Amsterdam1017. 
Telefoon (020) 38 83 64 
Gironummer 1078391 ten name van de penningmeester van de Bond 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond aan
gesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van klachten 
omtrent verzamelaars of handelaren, wende men zich tot de be
heerder: H. P. van Lente, Curasaostraat 351 te Amsterdam1017, 
telefoon (020) 38 83 64. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men ter keuring wil voorleggen dienen gezonden te 
worden aan drs. A. M. A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 
'sGravenhage. Alle overige correspondentie naar M. de Meijer, 
Geestbrugweg 59, Rijswijk, ZH. 

TENTOONSTELLINGEN 
Alle correspondentie aangaande tentoonstellingen gelieve men uit
sluitend te richten tot de commissaris voor het tentoonstellingswezen 
binnenland, de heer M. de Meijer, Geestbrugweg 59, Rijswijk 2101. 

BEKERTOERNOOI 1971 
Vier deelnemers hebben zich opgegeven voor het Bekertoernooi dat 
gehouden zal worden op de 59ste Filatelistendag op 12 juni tijdens 
de nationale tentoonstelling R'71 in het Ahoycomplex te Rotterdam: 
W. J. A. Arratoon: Het raadsel van de Indische 12^/2 cent Kreisler, 
J. Dekker: De betekenis van P. C. Korteweg voor de Nederlandse 
filatelie, 
D. W. de Haan: Postverbindingen met Frankrijk, en 
G. H. F. Meijer, ing., Machinezegels en mechanisatie in Rotterdam. 

62STE A L G E M E N E VERGADERING 11 JUNI 1971 
In artikel 26 letter e van het Huishoudelijk Reglement is bepaald 
dat de afgevaardigden naar de Algemene Vergadering een door 
voorzitter en secretaris van een Vereniging ondertekend schrijven 

dienen mee te brengen, uit welk schrijven de benoeming van de 
afgevaardigden blijkt. In dit schrijven moet tevens worden vermeld 
welke afgevaardigde de stemmen der Vereniging zal uitbrengen. 
Het Bondssecretariaat stelt er prijs op indien de Verenigingsbe
sturen vorenbedoeld schrijven vóór 1 juni aanstaande willen in
zenden aan: 
C. G. van Veenendaal, Assumburg 70, Amsterdam11. 
Hierdoor zal een snelle administratieve afwikkeling worden be
vorderd. 

KRING VAN STUDIEGROEPEN 
Bondsvertegenwoordiger: C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te 
Amsterdam11. Telefoon: (020) 44 00 72. 
Aanvragen om inlichtingen of opgaven als deelnemer voor andere 
verzamelgebieden kunnen worden gericht tot de navolgende secre
tariaten: 
DE ARABISCHE WERELD: J. A. C. Achilles, Zuiderparklaan 249, 
'sGravenhage 2029. 
BELGIË: G. Kuiper, Trans 21, Arnhem 6001. 
CHINA: C. Mulder, Kievietstraat 23, Alphen aan den Rijn 2470. 
DUITSLAND: A. F. J. Aben, De Hoogstraat 22, Vlijmen 4032. 
FRANKRIJK: Mevrouw P. Teeuwissen, Winklerlaan 136, Utrecht 
2505. 
GRIEKENLAND: H. C. van Ginhoven, Rembrandtplein 110, Lisse 
1660. 
GROOTBRITTANNIË: R. C. Goedvrind, Deurloostraat 47 hs, Am
sterdam1010. 
IBERIA: A. J. Slim, Prinses Irenelaan 64, Leusbroek 2900. 
OOSTEUROPA: A. Prins, Eikbosserweg 128, Hilversum 1302. 
SCANDINAVIË: J. W. J. van den Berg, Sportlaan 198, 'sGraven
hage 2023. 
ULTRAVIOLET: G. H. F. Meijer, ing., Sarphatistraat 109, Amster
dam1004. 

TWEEDE JURYCURSUS 1971 
Deze foto is gemaakt tijdens de tweede jurycursus op het landgoed 
De Hoorneboeg met twintig nieuwe cursisten en dezelfde docenten. 
Een van de deelnemers stuurde de volgende reacties naar de re
dactie: 
Ik mag aannemen uit naam van alle deelnemers aan de jurycursus 
te handelen door grote dank te uiten voor de belangeloze mede
werking van de oude rotten, die wij straks mogen assisteren, de heren 
drs. J. Boesman, J. H. Broekman, mr. A. van der Flier, drs. A. M. 
A. van der Willigen en J. Wind. Zij hebben ons veel geleerd en met 
hun opmerkingen een goede voorbereiding voor een toekomstige 
jurytaak bijgebracht. 
Persoonlijk heb ik als klassieke filatelist het meest opgestoken van 
de heer Wind, wiens terrein voor de meesten onzer het minst bekend 
zal zijn geweest. Hulde alle vijf. Wij hopen uw zware taak te kun
nen verlichten. 

M. J. MENSO 
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USA/CANADA: T. Tuizenga, Hoendiepstraat 17, Amsterdam-1010. 
VOORAFSTEMPELINGEN- F. J. A. de Groot, Gerard Kellerstraat 
8, 's-Gravenhage 2010. 
ZUID-AZIË: G. H. Hillen Sr., Mozartlaan 31, Aalsmeer 1210. 
ZUIDWEST PACIFIC: F. Bender, Corn. Suyslaan 48, Rijswijk 2102. 
ZUIDELIJK AFRIKA: tijdelijk J. H. Broekman, Hoflaan 25, 
Bergen 1760. 
ZWITSERLAND: Mr. F. Molenaar, Parklaan 40, Doorn, Telefoon 
(03430) 26 26. 

VERKOOPAFDELING 
Bestellingen te richten aan: E. C. de Poorter, Legerplaats Budel, 
5512, Postgirorekeningnummer 2 01 59 60 ten name van de Directeur, 
Verkoopafdeling van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen, Legerplaats Budel, post Weert. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Beheerder- W. F. Smit, Bakenbergseweg 1 I, Arnhem 6000. Tele
foon (085) 45 13 07. 
De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de Bibliotheek 
Arnhem, Postbus 1168, Arnhem Geopend- uitgezonderd maandag 
en zaterdag dagelijks 10.00-12.30 (ook zaterdag) en 13.30-17.30 (ook 
maandag). Bovendien woensdag 19.00-21.00 uur. Maandagmorgen en 
zaterdagmiddag gesloten. 
Aanvragen voor het lenen van boeken schriftelijk te richten aan de 
Gelderse Bibliotheek, alle overige correspondentie aan de beheerder. 
De in 1962 verschenen catalogus van de Bondsbibliotheek is uitver
kocht. Er is een leenexemplaar in de bibliotheek aanwezig dat ge
durende één week ter beschikking wordt gesteld. De in 1965 en 1968 
uitgegeven supplementen zijn op aanvraag bij de Gelderse Biblio
theek gratis verkrijgbaar. 

MHKjM^Mïït^ 

verenigingsnïeuws 

MEDEDELING 
V A N DE A D M I N I S T R A T E U R 

De kopij voor het Verenigingsnïeuws dient, ge
tikt op officieel kopij-blad (in duplo en niet 
verknippen s v p ), en tezamen met de mutatie
strookjes en eventueel de maandstaat voor de 
komende maand, in het bezit t e zijn van de 
administrateur, uiterli jk op de volgende 
data 
juninummer 
ju l i /aug nummer 
sept nummer 
oktobernummer 
novembernummer 
decembernummer 

18 mei 1971 
8 j u l i 1 9 7 1 

12 augustus 1971 
16 september 1971 
21 oktober 1971 
18 november 1971 

Nakomende mutatiestrookjes uiterlijk 10 dagen 
nä de hierbovengenoemde data (sept nr ech
ter tot 25/8) Nakomers worden alleen ge
accepteerd in kleine hoeveelheden en mits u 
al eerder in de maand hebt ingezonden In dat 
geval de maandstaat met de laatste zending 
strookjes inzenden Nooi t méér dan één 
maandstaat per maand toezenden 
H H Secretarissen en Leden administrateurs 
wordt dringend verzocht zich str ikt aan de ge 
noemde data te houden Indien te laat w o r d t 
ingezonden, is plaatsing in het nummer 
van de komende maand BESLIST NIET 
mogeli jk. 

1 
NEDERLANDSCHEVEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS Secr W F Smit, Bakenbergsche-
weg 1-1, Arnhem Tel ( 0 8 5 ) 4 5 1 3 07 Ledenadm J 
Wind, Celebesstraat 33, Vlaardingen Tel (010) 
34 34 26 Dir Rondzending J J Kroone, Socrateslaan 
36, Utrecht Tel ( 0 3 0 ) 8 8 1 0 32 
Tot ons leedwezen moeten wi j het overlijden melden 
van ons l id en oud-voorzitter van de Afd Bodegraven, 
J de Koning te Nieuwerbrug 
2 
POSTZEGELVERENIGING „ B R E D A ' Secr se Mevr 
A Cramerus-van den Wildenberg, Weth Rombouts 
straat 62, Breda Tel 3 23 07 
Ledenvergadering maandag 24 mei 19 30 uur. Ge
meenschapshuis „ D e Kleiberg", Dr Struyckenstraat 9, 
Breda Veil ing Jeugdbijeenkomst zondag 6 juni 9 30 
uur-12 uur Jeugdcentrum, Nieuwe Gmnekenstraat 18, 
Breda 
CopY-adres Jeugdblad C Herreygers, Musschenbroek-
straat 6, Breda 
3 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
„ H O L L A N D I A ' , AMSTERDAM Secr A D Aeyelts, 
Tolakkerweg 82, Hollandsche Rading Tel (02157) 
489 
Ledenvergadering vrijdag 21 mei 1971, 20 15 uur. 
Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam 
Overleden 697 J Boon, 1020 J C Uytenbogaart,741 
Mr G W A de Veer 
4 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 
Secr P O M van Hasselt, Prins Hendriklaan 87, 
Utrecht Leden-adm Mr K J Wildschut, Copijnlaan 
17, Groenekan 
Ledenvergadering dinsdag 25 mei, 20 uur, Tivol i , Lepe
lenburg, Utrecht Gewone agenda met landenwed-
strijd, vrije inzending, veil ing, verloting 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING Secr 
N D Boevink, H Gerhardlaan 15, Rijswijk (Z H ) 
Ledenadm A v Woerekom, Alexanderstraat 9, 's-Gra 
venhage 
Bijeenkomst 27 mei 1971, Diligentia, Lange Voorhout 
5, s-Gravenhage 
6 
INTERNATIONALE VERENIGING „PHILATELICA' 
Secr Drs H C Kruidenier, de Mildestraat 23, 's Gra-
venhage-2018 Tel (070) 24 12 70 Beheerder Cen
traal Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86, 
's-Gravenhage Tel ( 0 7 0 ) 3 9 08 57 Directeur Rond-
zendverkeer Ph Smulders, Weimarstraat 376, s-Gra
venhage Tel (070) 33 37 90 
Overleden tot ons leedwezen moeten wi j het overlijden 
vermelden van ons erelid, de heer T van Heuvel te 
Deventer en van de navolgende leden der vereniging 
ld 1885, J C Vranken, Veendam, Vo 2404, H F 
Erichsen, Venio, Am 2609, F Keppel, Amsterdam, Rm 
3339, W T J Riethof, Rotterdam, Gv 4876, W A 
Guthschmidt, 's-Gravenhage, Ar 6311, J van Staave 
ren. Aalsmeer, Hn 8933, Mevr J G Joustra Verwey, 
Hoorn, Zt 9232, T van Es, Zeist, Gv 775, A van Min, 
's-Gravenhage, Gv 1425, J de Cock, 's-Gravenhage, 
Gv 8657, V Bernasco, s-Gravenhage, Gv 8763, H 
Brouwer, Voorburg, Gv 9337, G Mariani, s-Graven
hage, Mg 9733, C J Pelle, Middelburg en Gv 9850, 
H W Sekrève, 's-Gravenhage 
Afdelingen de lijst van afdelingssecretanaten en -b i j 
eenkomsten IS als volgt gewijzigd 
afd Bunnik Secr thans A C van A lphen, ' t WoerI 1 , 
Bunnik 
afd Echt Secr thans J Offermans, Houtstraat 85, 
Echt (Lb ) 
afd Enkliuizen Secr thans J J B Breed, Tom Kranen-
burgstraat 16, Enkhuizen 
afd Tiel Secr thans D van Doorn, Konijnenwal 10, 
Tiel 
afd Uithoorn Secr thans G A H M Habes, Willem 
Klooslaan 27, Uithoorn 
7 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING 
Secr C H W Heusdens, Postbus 2171, Rotterdam-
3005 Tel (010) 24 48 71 Ledenadm P W van der 
Stel, Van Wijngaardenlaan 72, Rotterdam-3026 Tel 
(010) 1 9 2 3 1 6 
Bijeenkomsten Ledenvergadering maandag 24 mei 7 1 , 
Gebouw ,,De Nieuwpoort", Grote Kerkplein 5, Rotter
dam, 8 uur 's avonds Clubbijeenk elke zaterdag 14 
17 uur, ,,Stichting Gebouw De Heuvel", St Laurens-
plaats 5, Rotterdam Elke donderdag 19 30 22 30 uur, 
,,De Gunst ' , Brielselaan 192, Rotterdam Bezichtiging 
van de kavels der veil ing zaterdag 22 mei 7 1 , Gebouw 
,,De Heuvel 
Attentie vermeldt op uw mutatie het juiste adres, event 
provincie, l idnummer U voorkomt hiermede onnodige 
vertraging 
Overleden met leedwezen geven wi j kennis van het 
overlijden van onze leden 31 A Wolff, 490 H W 
Wiicken, 2122 Th S Smeets, allen Rotterdam, D W 
Kooten, Hendrik Ido Ambacht Zij rusten in vrede 
8 
PHILATELISTEN VERENIGING „AMERSFOORT" 
Secr rondzendleider J W Zwart, Amersfoortsestr 78E, 
Soesterberg Tel ( 03463 )17 08 
Bijeenkomsten iedere 4e donderdag v d maand. Café 
„Kobus a d Poort , Amersfoort Zaal open 19 30 uur, 
aanvang 20 15 uur Ruilen, veil ing, lezingen Belang
stellenden altijd welkom Eerstvolgende vergadenngen 
22 mei en 24 juni Boekjes voor rondzendingen aan 
bovenvermeld adres 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING „DE PHILATE
LIST" Secr L van Oosterwijk, W Brandligtstraat 51- I , 
Amsterdam 1016 Tel (020) 13 90 93 
Bijeenkomsten dinsdag 1 juni ruilavond, dinsdag 15 
juni ledenvergadering Beide avonden Krasnapolsky, 
ingang Warmoesstraat, kleine zaai Aanvang 20 00 uur 
Overleden' J Ahrend, J Bosch en E A Melching 
10 
POSTZEGELVERENIGING S P A , AMSTERDAM 
Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam 
Bijeenkomsten 25 mei, 8 en 22 juni, Societeitsbijeenk 
16 
GELDERSE FILATELISTEN VERENIGING „DE GLOBE' 
Secr H Vergoossen, Rembrandtstraat 6 1 , Nijmegen 
Tel (08800) 2 03 96 Ledenadm Mej M J Renssen, 
Leeuweriklaan 10, Zutphen Tel (06750) 44 34 
Afdelingssecretanaten en data van de bijeenkomsten 
Apeldoorn D Huiskamp, Langeweg 54, Apeldoorn 
2e maandag 
Arnhem A Mulder, Schavenmolenstraat 59, Arnhem 
I e dinsdag 
Barneveld H E Denis, Gruttoweg 3, Stroe 2e vrijdag 
Brummen J B Scharrenberg, Zutphensestraat 36, 
Brummen Laatste maandag 
Dieren F H de Haan, Spechtlaan 22, Dieren 2e dins 
dag 
Doetinchem H Ment ing, Wilhelminastraat 106, Doe 
t inchem 2e donderdag 
Ede A Erkelens, van Voorthuizenlaan 39, Ede I e 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, Bloemenstraat 24, Lobith 
Nijmegen Mevr J A Dassel, Antiloopstraat 105, Nij 
megen I e vrijdag 
Oosterbeek L Mulder, Duivenlaan 3, Doorwerth 
(Geld ) 2e maandag 
Renkum Heelsum S L Harkema, Hartenseweg 10, 
Renkum 3e maandag 
Rheden De Steeg Mej A C L Wentink, Laakweg I A , 
Rheden Laatste maandag 
Velp Rozendaal J W Kesler, Tramstraat 28, Velp 3e 
donderdag 
Wageningen L M Wassenaar, Vleermuislaan 15, Wa-
geningen 2e maandag 
Winterswijk J A C Visser, Hakkelerkampstraat 62, 
Winterswijk 2e dinsdag 
Wijchen M G Hut ing, De Uilenboom 4, Wijchen 4e 
vrijdag 
Zevenaar D W A Schmitz, Guido Gezellestraat 19, 
Zevenaar 3e donderdag 
Zutphen Mej M J Renssen, Leeuweriklaan 10, Zut
phen I e woensdag 
Buitenleden Hoofd rondzenddienst P Veenhuysen, 
Kuyperlaan 18, Doetinchem 

17 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
ASSEN Secr A F L de Jong, Vredeveldseweg 19, 
Assen 
Vergadering, tevens ruilavond, elke laatste dinsdag van 
de maand, behalve jun i en ju l i , „Bellevue" Intensief 
rondzendverkeer Jeugdbijeenkomsten tweemaal P 
maand op zaterdagmiddag 

18 
PHILATELISTENVERENIGING „BAARN ' Secr H L 
Hartmann, Prof Fockema Andreaelaan 69, Baarn 
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Ledenvergaderingen elke derde maandag van de maand 
CaféRest „Prins Hendrik", (hoek Leestraat/Prins Hen
driklaan) Aanvang 20 00 uur, zaal open 19 30 uur 
22 
NED FItAT VER DE VERZAMELAAR, BUSSUM 
Secr J van Pol, Brinklaan 82, Bussum Tel (02159) 
3 11 62 
Ledenbi/eenkomst elke 2e maandag van de maand. 
Lutherse Kerk, Mecklenburg 52, Bussum, aanvang 8 
uur Nieuwtjes J Giel , Pr Margrietplantsoen 63, 
Bussum Tel ( 02159 )3 14 00 Kopie voor eigen mede
delingenblad aan K Diepenveen, Singel 68, Bussum 
Tel 3 1 5 60 
25 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
„DORDRECHT" Secr F H Visser, Oranjepark 47, 
Dordrecht 
Bijeenkomsten iedere tweede woensdag v d maand. 
Gebouw C J M V , Burg de Raadtsmgel, Dordrecht 
Aanv 20 30 uur, zaal open 19 uur Gelegenheid tot 
rullen, kopen en verkopen 
27 
PHILATELISTENCLUB „E INDHOVEN" Secr L Burg
hoorn, Helmerslaan 74, Eindhoven Tel ( 0 4 0 ) 6 2 5 1 6 
Bijeenkomsten 1ste woensdag van de maand 20 00 
uur, Mulierzaal van het Philips' Ontspanningscentrum, 
waarvan convocatie wordt toegezonden 
28 
PHILIPS' PHILATELISTENVERENIGING, EINDHOVEN 
Secr M H Schenkelaars, Tjalkstraat 34, Eindhoven 
Bijeenkomsten elke eerste maandag van de maand, 
cantine van de afdeling USFA, Schouwbroekseweg, 
Eindhoven Aanvang 20 00 uur Eerstvolgende bijeenk 
3 mei 1971 
30 
POSTZEGELVERENIGING „DE PHILATELIST , GE
LEEN Secr H J Stevens, Dahliastraat 5, Geleen Tel 
(04494) 6618 
Ledenvergadering eerste zondag van de maand, aan 
vang 1015 uur, „d 'Heremiet" , Kluis 44, Geleen Bij af
wijking convocatie 
Nieuwtjesdienst door dhr Faust overgedragen aan 
dhr Stevenhagen, toegevoegd aan het bestuur 
Wijziging in het abonnement nieuwtjesdienst elk lid 
zal in de toekomst fZ,— per abonnement betalen, the 
matische verzameling wordt als één abonnement be 
schouwd (Was voorheen ^ 5.— per l i d ) 
Contributie te voldoen door storting op postgiro 
1049670 van spaarbank St Pancratius, Heerlen onder 
vermelding voor rekening nr 820800813 van „de Phi
latelist ', Geleen 
Wordt l id van onze vereniging, bezoekt u eens een 
ledenvergadering op de eerste zondag van de maand 
32 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
GOUDA Secr E J P, Mulders, Dreef 42, Gouda Tel 
(01820) 1 94 45 
Bestuur Het bestuur is thans als volgt Voorz H A N 
Jansse, Weidestraat 16, Bergambacht, secr E J P 
Mulders, Dreef 42, Gouda, penningm P Hoogendijk, 
Willem de Zwijgersingel 128, Gouda, rondzendcomm 
A de Korte, Turfmarkt 119, Gouda, veilmgm J Ph 
Mulder, Papaverstraat 10, Stolwijk 
Bijeenkomsten 24 mei en 23 augustus, café rest ,,Ter 
Gouw", Blekerssingel 1 , Gouda 
Overleden A Verkerk, Stolwi jk 

33 
POSTZEGELCLUB „ D E KRING' , 'sGRAVENHAGE 
Secr A Rijntjes, Meppelweg 634, 'sGravenhage 
Bijeenkomsten maandag 17 mei, aula v d ,,Petrus 
Dondersschool", Ambachtsgaarde, Den Haag 
35 
PHILATELISTEN VERENIGING GRONINGEN Secr 
R A Talens, Korreweg 86, Groningen Tel (050) 
3 18 12 Ledenadm G J Kolenbrander, Westerse 
Drift 119, Haren (G r ) Tel ( 0 5 0 ) 4 4 5 1 4 
Bijeenkomsten elke 4e maandag van de maand, café 
rest Het Boschhuis, Hereweg t o het Sterrebos, Gro 
ningen Aanv 20 uur, zaal open 19 uur In juni en ju l i 
geen bijeenk 

36 
HAARLEMSE FILATELISTISCHE VERENIGING „ O P 
HOOP VAN ZEGELS", HAARLEM Secr M W van der 
Koog, „ D e Heemhaven", f lat 4 0 1 , von Brücken Fock
laan 4, Heemstede 
Algemene vergadering woensdag 19 mei en donder
dag 24 juni a s Ruilavond op vrijdag 7 mei a s 
Ter alg jaarverg dd 22 april werd bij acclamatie be
noemd tot erevoorzitter P de Jong, verdere benoe
mingen D J Muller, voorzitter, N P Schepers, 2e voorz 
J Markenstein, adm rondzendverkeer 
Contrib 1970171 nü nog gelegenheid tot bet op 
girorek 245576 t n v Penningm O H V Z , Haarlem 
( f 1 0 = ) 
37 
POSTZEGELVERENIGING HEERLEN Secr C van 
Dishoeck, Lintjensstraat 2 1 , Heerlen Tel (045) 
71 99 31 
Bijeenkomsten in mei geen ruilavond Eerstvolgende 
vergadenng donderdag 3 juni e k , acht uur, Pancra 
tiushuis. Nobelstraat, Heerlen, zaal 5 Ruilen vanaf 7 uur 
41 
POSTZEGELVERENIGING „HILVERSUM EN O M 
STREKEN ■ Secr W V Mei Neuweg, 52, Hilversum 
Tel (02150) 4 45 48 
Ledenvergadering donderdag 27 mei a s Programma
indeling 10 90 20 00 uur rullen 20 0021 00 uur ver
gadering, veil ing, verloting 21 00 ?? uur ruilen Alle 
bijeenkomsten Stichting Openbare Bibliotheek, Hi l 
versum, 'sGravelandseweg 55 
43 
PHILATELISTENVERENIGING „ZU ID L I M B U R G ' 
Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maastncht 
Bijeenkomsten 17 mei Ledenvergadering 7 juni Beurs 
avond en 21 juni Ledenvergadering Telkens om 20 00 
uur, in ,,De Groote Sociëteit", Vrijthof, Maastricht 
44 
POSTZEGELCLUB GROOT VELDHOVEN Secr P M 
Willems, Mullerlaan 75, Veldhoven Tel (040 )5 334 29 
Ruilavond iedere 2e maandag v d maand waarvan 
convocatie wordt toegezonden 
48 
PHILATELISTENCLUB „ROTTERDAM ' Secr Mevr 
T B StemerSpork, 'sGravendijkwal 79, Rotterdam 
3003 
Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand. Beursge
bouw, ingang Meent 110, Rotterdam 
49 
POSTZEGEL VEREENIGING SANTPOORT Secr 
G J H Bos, Charl de Bourbonlaan 22, Santpoort 
Tel (023) 37 87 99 Penningm Mevr P A Schut
V d Berg, Kerkweg 135, Santpoort Tel (023) 37 89 27 
Contributie / 1 0 , — per jaar Giro nr 19103 
Vergaderingen iedere I e en 3e donderdag,avond v d 
maand. Gebouw ,,CUSA", Hoofdstraat 117, Santpoort
Dorp 
Attentie nieuwe Directeur v h Rondzendverkeer H J 
Dal, Zijlweg 116, Haarlem Postbus 870 Giro Rond 
zendverkeer P V S 276084 Tel (023) 32 54 00 
52 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
„ T I L B U R G ' , TILBURG Secr W van Erve, Insulinde 
plein 5, Tilburg Tel (04250) 2 64 64 
Ledenvergadering 2 jun i . Café Restaurant „CASINO" 
St Jozefstraat 38 Tilburg 
58 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
SASSENHEIM Secr Th A C M van der Wiel, Ver 
meulenstraat 32, Noordwijkerhout (Z H ) Tel (02522) 
1 13 46 
Vergaderingveilingruilavond iedere I e dinsdag van 
de maand, aanvang 20 00 uur. Jeugdhuis, Julianalaan 
Jeugdclub van 18 45 tot 20 00 uur 
64 
POSTZEGELVERENIGING,.DRACHTEN Secr Mevr 
E Terpstra Meijers, Tj Wagenaarstraat 30, Drachten 
Tel (05120) 39 81 Penn H Lussing, Burefen 39, 
Drachten Postgiro 992303 
67 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
ZWIJNDRECHT EN OMSTREKEN Secr J C Kooij
mans, Rotterdamseweg 62, Zwijndrecht Tel (01850) 
2 73 95 

Bijeenkomsten Gebouw „ D e Horst", Emmastraat 1, 
Zwijndrecht Aanv 20 30 uur Ledenverg 25/5, 22/6, 
24/8 , 28/9 , 26/10, 23/11 en 14/12, contactavonden 
8/6 , 14/9 , 12/10 en 9/11 Eventuele wijzigingen m de 
convocaties 
Nieuw Bestuur per 23 maart j l Voorz Mevr J F 
Visser Huizende, Parkstraat 27 secr J C Kooijmans, 
Rotterdamseweg 62, penn m M H Mackay, Jan 
Vrolijkstraat 14, vicevoorzitter G J de Haan, St v 
Zw dr straat 13, 2e secr T G Baan, Rotterdamseweg 
120 alg adj P Alderliesten, Adm Trompstraat 66, allen 
Zwijndrecht, Commissaris B D Kooiman, Achter
ambachtsweg 35 ,H I Ambacht 
69 
FILATELISTENVER VEENDAM EN OMSTREKEN 
Secr J D Neuteboom, E E Stolperlaan 24, Veendam 
Bijeenkomst donderdag 10 j un i , hotel Java, Prins 
Hendrikplein 7 Zaal open 7 uur nm Vereniging uit 
Appingedam komt op bezoek 
73 
POSTZEGELVERENIGING s GRAVENHAGE EN OM 
STREKEN Secr Jhr J J L Hesselt van Dinter, Jan 
van Nassaustraat 70 Tel (070) 24 39 09 Rondzend
verkeer mevr J KlemSchuil, Het Zicht 162 Tel (070) 
66 80 36 
Bijeenkomsten iedere derde dinsdag van de maand, 
Harrison's Hotel, Spuistraat 16, s Gravenhage, 
's avonds half acht 
74 
PERSONEELSVERENIGING THOMASSEN & DRIJ 
VERVERBLIFA, DEVENTER, AFD FILATELIE Hoofd 
Rondzenddienst E den Adel, Witte de Withstraat 36, 
Twello Tel (05712) 21 82 
Regionaleruilavond I e donderdag van de maand, 19 00 
tot 22 00 uur, toegang vrij, kantine van het bedrijf. 
Parallelweg 
79 
POSTZEGELVERENIGING APPINGEDAM Secr A 
Voetman, Placiusstraat 3, Appingedam Tel (05960) 
30 19 
Vergaderingiruilavond vrijdag 4 juni 7 1 , Het Wapen 
van Leiden, aanvang 19 30 uur 
85 
„POSTZEGELVERENIGING HEEMSKERK' Secr 
H F A Maas, Don Boscostraat 6, Heemskerk Tel 
(02510) 3 28 50 
Bijeenkomsten 17 mei kleine veil ing, 7 juni kwis en 
tentoonstelling ledenverzameling van curiosa en rari
teiten uit de randgebieden van de fi latelie, 21 juni kleine 
veil ing en kienen, 19 jul i en 16 aug afhalen nieuwtjes 
en bij voldoende belangstelling kienen 
94 
POSTZEGELVERENIGING „TELSTAR", PUTTEN 
(GLD) Secr H D Buitenwerf, De Ruyterstraat 45, 
Nijkerk (GId ) 
Vergaderingiruilavond elke 3e donderdag van de 
maand waarvoor convocatie wordt toegezonden, rep 
lokaal Putten's Mannenkoor, achter Hotel 't Puttertje, 
Putten (GId ) Aanvang 20 00 uur Zaal open 19 00 uur 
98 
„UNIVERSITEITS FILATELISTEN VERENIGING", NU 
MEGEN Secr Mej M Jansen, Okapistraat 5 1 , Nij
megen Tel (08800) 5 03 39 
Contactavond iedere eerste donderdag v d maand, dus 
donderdag 3 juni 7 1 , 20 00 uur. Nieuwe Preklinische 
Instituut, Geert Grooteplein Noord 
101 
AMBACHTSE FILATELISTENVERENIGING Secr 
M W Bomersde Bruin, Scheepmakersstraat 8, Hendrik 
Ido Ambacht Tel (01858)43 49 
Bijeenkomsten ruilbeurs zaterdag 5 juni , aanvang 
13 00 uur, ledenvergadering maandag 21 juni „ D e 
Schoof ' , aanvang 20 00 uur 
Overleden D W van Kooten 
103 
POSTZEGELVERENIGING „EEMLAND" , SOEST 
Secr mej C M de Bruin, Kastanjelaan 1 1 , Soest Tel 
(02155) 20 32 Rondzending K Meinecke, Soester
bergsestraat 135, Soest Tel 81 66 
Bijeenkomsten iedere eerste vrijdag van de maand, 
,,De Rank , Soesterbergsestraat 18, Soest 

Onze 24e veiling 
26 juni 

POSTZEGELVEILING „TWENTHIA" 
In opdracht bieden wij aan: 

Deze veiling brengt naast een aantal veel gevraagde no. Nederland, 
Belangrijke parti j restanten kollekties e.d. 
Voor komende veilingen vragen wij steeds goede inzendingen, voor 
belangrijke parti jen komen wij gaarne u bezoeken, voorschotten kunnen 
worden verstrekt. Hiervoor geen extra kosten. Ook voor haastige 
klanten direct geld beschikbaar Bij interesse voor veilen of verkoop 
neemt kontakt met ons op. 

Postzegelveiling „ T w e n t h i a " een begrip, en de zaak van ver

t rouwen, Al onze veilingen worden gehouden in hotel „Deters" 
Beursstraat, Hengelo . 

Zeer grote en belangrijke BRIEVEN kol lekt ie, in 6 grote albums 
bestaande uit PRACHT kol lekt ie Rode Kruis 19U18. p.m. 2800 stuks. 
Deze kol lekt ie bevat haast alle in deze t i jd gebruikte brievenmateriaal, 
b.v. SencuurpostLagerpostMilitairpostVeldpostMarinepost etc. etc , 
merendeel van de Duitse en Franse troepenbewegingen alsmede van de 
neutrale landen. Deze prachtkol lekt ie is uniek, en kan na heropzetting 
de eigenaar vele bekroningen op nationaal en internationaal ter re in 
verwerven. 
Voor serieuze gegadigden is deze kol lekt ie beschikbaar, prijs f 35000,— 
bij interesse neemt kontakt op met ons. 

postzegelveiling „ T w e n t h i a " , postbus 177, Alme lo , t e l . ; 05490
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VEILING No. 444 
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DONDERDAG 3 JUNI in het Kurhaus 
19.00 uur: Landenverzamelingen, albums, enz. 

VRIJDAG 4 JUNI ten kantore 
13.30 uur: Nederland en D.R. 
19.00 uur: België  Zwitserland w.o. belangrijk 

Vaticaan, San Marino, Italië, enz. 

Catalogus gratis op aanvraag. 

Onze volgende veiling in september is reeds 
volgeboekt. Voor de oktoberveiling kan 
nog goed materiaal bijgevoegd worden. 

ZOJUIST VERSCHENEN : 
Handboek der postzegels en afstempelingen 
van SURINAME door Dr. D. J. Riddell. 
Bij ons verkrijgbaar f. 30. 1 porto f. 2.— 
TOURNOOIVELD 2 — DEN HAAG 

Onze 112e veiling 
wordt gehouden op 
17 en 18 september a.s. 

Goed materiaal kan nog worden 
toegevoegd tot 1 juli. 
(a.u.b. geen zendingen beneden f 50,—) 

POSTZEGELHANDEL 
VAN AMELSFOORT 
St. Annaplein 7  Tilburg 
tel . 04250  21776 

Voor onze a.s. vei l ing ontv ingen wi j zeer 
interessant materiaal. 

De veil ing zal in de maand jul i 
plaatsvinden. 

Moch t U nog materiaal wi l len inzenden, 
dan gaarne omgaand. 

ixoelL 
JDoeL oeicema 

Prinsestraat 5860 
hoek Juffrouw Idastraat 
'sGravenhage 

Aangetekende zendingen gaarne aan Postbus 45 
'sGravenhage2076 
Telefonisch te bereiken (070) 110319, ook 'savonds 



nieuwe uitgiften Rubnekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 
Telefoon (05470) 2135 

Voor het verstrekken van inl ichtingen en/of illustraties, danken w i j , naast de verschillende postadministraties en agentschappen N e w Stamps in Londen. 
Voor inlichtingen e n / o f i l lustraties — speciaal van verschillende Zuid en Middenamerikaanse en van enkele Aziatische landsn — die ertos bij kunnen dragen 
de actualiteit van deze rubriek t e vergroten, houden wi l ons van harte aanbevolen. 

V E R E N I G D E NATIES 
285 '71 . Hoofdgebouw van de U.P.U. in Geneve, 
Zwitserland 
20 dollarcent en 0,75 Zwitserse franc. Maquette van 
de gebouwen, embleem van U.P U en Verenigde l ^ t ies. 

EUROPA 

ALBANIË 
183 '71 . Honderd jaar Parijse commune. 
25, 50, 6 5 q . en 1,10 I. 
213*71. internationaal jaar tegen discriminatie en 
racisme. 
25 q., 1,10 en 1,15 1. 
2 5  3  7 1 . Tulpen. 
5, 10, 15, 20, 25 en 80 q., 1,—en 1,45 I. Verschillende 
gekweekte tulpen. 

BELGIË 
35 '71 . Europazegels. 
3,50 (bruin en zwart), 7 f. (groen en zwart). Gemeen
schappelijk CEPTmotief. 
175'71 Werelddag telecommunicatie. 
7 f. Project grondstation satellietcommunicaties 

BULGARIJE 
28171 Lente 

1 st. Vogels en bloemen. 
2 st Vogel in boom. 
3 st. Vier vogels. 
5 st. Bloementapijt. 

13 st. Zonsopgang. 
20 st. Lentebloemen. 
Alle tekeningen zijn gestileerd en staan in verband met 
Bulgaarse volksdrachten en festivals. 
1 3  3  7 1 . Europese kampioenschappen atletiek. 

2 st. Hardloper. 
20 st. Schieten. 
1 6  3  7 1 . Herdenking st icht ing eerste Bulgaars gym
nasium. 
20 st. Portretten prins Bogor id i , Dimitr Mutev en Sava 

Radulov, stichters en leraren aan de school. 
1 8  3  7 1 . Honderd jaar Parijse commune. 
20 st. zwart en bruin. Menigte op de barricaden. 

D E N E M A R K E N 
Afbeelding zegel gemeld in apri l , bladzijde 193. 
24671 Sportserie. 
30 o. Atletiek. 
50 ó. Voetbal. 
60 o. Zwemmen 
90 ö. Zeilen 

DUITSLAND (WEST ) 
21  5  7 1 . Albrecht Dürer vijfhonderd jaar geleden ge
boren. 
30 p. rood en zwart. AD  Diirers init ialen. 
21  5  7 1 . Vervolg toeristische serie. 
30 p. rood en zwart. Gezicht op Neurenberg. 
2 8  5  7 1 . Oecumenische pinksterbijeenkomst in 
Augsburg. 
30 pf. rood, oranje en zwart. Embleem bijeenkomst. 

DUITSLAND (OOST ) 
Afbeelding zegel gemeld in april, bladzijde 207 

PWV^^W^P^^WI«! ■■•■■■ 
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FINLAND 
1 2  5  7 1 . Driehonderdvijftig jaar stad Tornio, 
0,50 mk. Kerk van Tornio uit 1685 en wapen. 

» » » » » i » » » » » , » » « 

f inlaiidj ft 

FRANKRIJK 
76 7 1 . Gezinshulp op het platteland. 
0,40 f. Symbolische voorstelling met l ichtval op dorps

kerk. 
7  6  7 1 . Vervolg serie schilderijen. 
1,00 f De dromer, van Georges Rouault. 

RE PU Bil a u E FRANCAISE 

i \^in i y I Rl IV.\1 1. 

GIBRALTAR 
Afbeelding zegels gemeld in april, bladzijde 193 

GRIEKENLAND 
Afbeelding zegel gemeld in april, bladzijde 207. 

H£i.LAS 
EAAA 

1 8  5  7 1 . Europazegels. 
2.50 d. en 5 d. Gemeenschappelijk CEPT
motiïf. 

GROENLAND 
Afbeelding zegel gemeld in april, bladzijde 207. 

GUERNSEY 
2  6  7 1 . Herdenking Thomas de la Rue, drukker uit 
Guernsey. 
2 p. Portret en reproduktie zegel Hongkong 2c., Yvert 

1. 
2% p. Portret en ^egel Engeland 4 d., Yvert 16. 
4 p. Portret en zegel Italië 5 c , Yvert 14. 
754 p. Portret en zegel Confederate States (voorloper 

U.S.A.) 5 c., Yvert 9. 

HONGARIJE 
Mei 7 1 . Wereldtentoonstelling van de jacht. 
40 f. Ruiters uit oude tijden vervolgen buffel. 
60 f. Ruiter jaagt met lans op wi l d zwijn. 
80 f. Mannen met kruisboog jagen op hert. 
1 , — F. Valkenjacht. 
1,20 F. Honden bij neergelegd hert. 
2,— F. Gevleugeld wi ld . 
3,— F. Man vist met net in rivier. 
4,— F. Hengelaars en zalm. 
Zegels getand en ongetand. 
1 7  4  7 1 . Herdenking Achim L. Andras (1871 1911). 
1 , — F. Portret. 

.\L\(;YAR POSTA 
ITALIË 

8  4  7 1 . Kleine tempel opgericht door Bramante in 
1502 in klooster van Sint Pieter in Montor io de Rome. 
50 I. rood en zwart Afbeelding van de tempel. 
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Nrs. volgens 
" = gebruikt 

Frankrijk 
262° 

Monaco 
200/14* 
Lp 61/62** 
Lp 63/65** 
Lp 69/70»* 
637/651 -f-
Lp 82** 
Lp 83** 
Lp 84»» 

Licchtenite 
71» 
75/77* 
397*» 

IJiland 
353/54** 

Luxemburg 
305* 

I talië 
250* 
270* 
271* 
279* • 
368/73* 
497* 
503* 
591/92* 
598* 
604* 
606* 
615/17* 
624/26* 
627/28* 
635* 
688/89* 
339/43* 
Lp 42* 
Lp 43* 
Lp 44» 
Lp 86/90» 
Lp 140»* 
852/57» 

AANBIEDING 
BETERE ZEGELS 

Yvert. * * = ongebruikt zonder plakker * = ongebr. met plakker 

247/50** 12,25 
15,— 

80.— 
9,60 
8,— 
8,— 

16,40 
6,— 

10.— 

n 
65,— 
21 ,— 
10,— 

15,— 

16,50 

7,— 
1 3 , -
20,— 
26,— 
28.75 
12.— 
89,— 
26,50 
13,50 
8,50 

<3,— 
16,50 
12,— 
12,— 
13,50 
6,— 

50,— 
30,— 
10,— 
10,— 
18,25 
4.50 

13,75 
1 Rep. sociale coli, post 

1/1Z' 

Vatikaan 
86/89»» 
98/101** 
120/27** 
140/49° 
150/157° 
161/62° 
172° 
173** 
174/75*» 
187/88** 
189/90*» 
193»» 
192/93»» 
194/99** 
203/4*» 
205/6»» 
207/9*» 
210/12° 
210/12»» 
213/14»* 
215/17*» 
218/20*» 
221/26** 
227/29** 
234/36*» 
237/40*» 
241/44»* 
245/46** 

1 0 0 , -

54,— 
5,50 

16.— 
«,— 
30,— 
40,— 
16,50 
27,— 
31,50 
54,— 
*5 ,— 
12,— 
20,— 
22,50 
20,— 
20,— 
40,50 
1 1 , — 
u,— 17,— 
15,— 
18,— 
17,— 
11,25 
14,75 
14,75 
10,— 
10.— 

251/54** 6.75 
257/60 28.75 
261/64** 12,25 
265/67** 27,— 
272/73** 5.— 
274/79*» 29,— 
280/81** 4 ,— 
282/83*» 5,65 
284/86»» 6,— 
289/92»* 12,25 
293/98** 22,50 
299/301** 3,20 
302/9 -1- expres** 

5,— 
310/12** 5,70 
313/15** 6,75 
316/18** 6,75 
319/21** 10,— 
322/27** 10,— 
328/30** 9,— 
331/34** 8,— 
3 a / 4 7 * * 5,20 
348/52** 20,— 
353/55** 7,20 
356/58** 7,20 
363/70** 4,— 
374/77»* 3,80 
380/382»* 2,50 
383/386** 15,— 
387/89** 10,— 
422/27** 4,50 
Lp 33/34** 27,50 
Lp 35/44»» 7,90 
Lp 53/54*» 16,50 
Bl. 2»* 56,— 

Griekenland 
391* 10,— 
392* 30, 
409* 12!— 
675/84** 30,— 
705/12** 1 1 , — 
751/52** 4,— 
756/62*» 10,— 
841 /47** 9 — 
828/34»» 4,75 
841/47»» 9,— 
899/910»» 6,75 
914/20** 4,50 
Lp 60/75*» 40,— 

Turkije 
1175/86*» 24,— 
1187/92*» 10,— 
Lp 12/18** 24,— 
Lp 19/21** 6,40 
Lp 22/24** 5 , -

San Marino 
Lp 66* 16,50 
Port 50* 35,— 

Portugal 
438/52» 30,— 
491/506» 35,— 

Ver. Naties 
Blok 2** 10,— 

Rusland 
1995/96*» 6,— 
Lp 20/21* 15,— 
Lp 38/40° 45.— 
Lp 102/3** 20.— 

Australië 
167° 16.— 

Papua n.g. | 
43° 35.— 

Letland 
Lp 30/32* 30,— 

Lithauen 
362/65»* 50,— 

Paraguay 
/ I t / / A 4 * r 1 437/40** 5,— 
572/75 + Lp 254/56*» 

4,50 
610/13 + Lp 289/91*» 

19,— 
614/18 + 
Lp 283/85** 14,50 
639/42 + 
Lp 305/8** 8,75 
679/83/ + 
Lp 330/32»» 10,— 
Lp 138/44»* 35,— 
Lp 149/53** 21,30 
Lp 154/58*» 11.50 

Joegaslavie 1 
Lp 40° 6.— 

Mali 
Lp 5/8»» 40,— 
13/14 -1- Lp 9/10»* 

11,50 

Mauritanië 
Lp 57/60»» 10,— 

Cameroun 
320/28 -1- Lp 49/51»» 

55.— 

Senegal 
198/201»» 4,— 
Idem ongetand»» 

20,— 

Congo 
L p l » * 11 ,— 

Belg. Congo 
382/99»* 32,— 

Gabon 
Lp 3** 10,— 
Niger 
111** 16,— 

Tchad 
L p l * * 12,— 

Rep. Guinee 1 
3/7»* 10,— 
39/40-1- Lp 11/13** 

57,50 
87/92** 9,— 

Sierra Leone 
Lp 33/34** 15.— 

Ghana 
266/73** 27,— 
292** 9,— 

Sudan 
144/157*» 28,— 

Burundi 
58/61 + blok*» 10,— 

Rwandaize 
Blok 7** 7,50 

Levering zolang de voorraad strekt. 

Porto extra. Franco vanaf f 50,—. 

J. D. ALDERKAMP 
Aristoteleslaan 22 - Zeist 

Postgiro 1872213 

NIEUWE CATALOGI 
P H I L E X 1971/72 (handig zakformaat) Duitsland compl. f 3,15; België f 2 , 6 5 ; 
Frankrijk f2 ,65 ; Luxemburg f2 ,15 ; Oostenrijk f 2 , 6 5 ; Zwitserland f2,15; Vaticaan 
f2.15. 
L I N D N E R Ver. Europa f 7,—. 
BOREK 1971/72 met munten en/of FDC Albanië f 4 .60 ; België/Lux. f4,60; Frankr./ 
Mon. f3,75; Griekenl./Cyprus f 3,75; Hongarije f 4,60; Jougo-SI. f 4,60; Oostenrijk 
f 3 , — ; Polen f4,60; Rusland f 9 , — ; Tsjecho-SI. f 3 ,75 ; Turkije f4,60; Vaticaan f1,50. 
TORRENS sport-catalogus 1971 (Spaans) f 9 , — 
N U M E X munten-catalogi Europa 1900-1944 f 7 ,50 ; Europa v.a. 1945 f6,50. 
VEHA-plakstroken - zelfklevend en glashelder. Twee plakstroken zijn voldoen' 
de voor het opbergen van FDC, brieven, kaarten, postzegelboekjes, blokken, groot
formaatzegels etc. 

Vraag gratis monster! 
100 VEHA-plakstroken f 
f26,50. 

2,90; per 1000 

Reuzeninsteekboek met 64 pag. formaat 
23 X 31 cm wi t zonder middenstrook f23.50. 

Patente insteekboeken m. omgevouwen 
insteekstroken wi t 23 X 31 cm met en zon
der middenstrook verkrijgbaar 16 pag. 
f6 ,65; 32 pag. f 10,10. 

Pergamijnzakjes doorzichtig 45 X 78 mm p.st. f 0,01 - 53 X 78, 63 X 93, 75 X 102, 
95 X 132,105 X 150 mm p.st. f 0,02 - 115 X 160,130 X 180 mm p.st. f 0.03 - 150 X 
200 p.st. f 0,04 -180 X 235 mm p.st. f 0,05. 
Postzegeldoos ..Systeem Meinhardt" voor het opbergen van 20 000 dubbele zegels 
overzichtelijk naar land en/of catalogus. Natuur mahonie 30 X 20 X 10 cm 5 vakken. 
Prijs incl. 300 perg.-zakjes 53 X 78 mm f22.15. 
Rondxendboekjes klein 16 bl. voor 160 zegels f 0.25; groot 20 bl. voor 500 zegels 
f 0.40. 
Plakkers 1000 stuks voorgevouwen zuurvri je gom f 0.80. 
SAFE rondzendboekje voor postfrisse zegels 10 bl . m. 40 glasheldere stroken 
ringsluiting klein formaat f2 ,25 ; groot formaat f3 ,90 . 
Phila-Fleck maakt vuile en verkleurde zegels weer schoon tube f 3 , — . 
Vraag gratis prijslijst. Giro 1253414. Opdrachten beneden f 30 , 1- f 1 , — verzend
kosten. 

P. W. MEINHARDT 
V. Naeltwijkckstraat 10, Wassenaar t e l . : (01751) 6901 
Af haaladressen: 
K. A. Stomp. Gouverneurlaan 576, Den Haag . te l . (070) 99 98 27 
J. Gradussen. Meppelweg 1286. Den Haag, t e l . (070) 66 62 66 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
Suriname ongebruikt zonder plakker; 
Nrs. 127-129 f 5,—; nrs. 183-186 f 9 , — ; nrs. 190-193 f 9,—; nrs. 194 f 22,50; 
nrs. 206-209 f 5.50; nrs 210— 213 f 2,50; nrs. 214-219 f 1 3 , — ; nrs. 220-228 
f 10 ,—; nrs. 247-248 vigp. nrs. 29-30 f 10,—; nrs. 276-277 f7,70; nrs. 278-279 
f 8 , — ; nrs. 280-283 f 40,—; nrs. 297-307 f 8 , 5 0 ; nrs. 308 f 2 2 , — ; nrs 312-315 
f 18,—; nrs. 317-320 f 6 , — ; nrs. 321—322 f 6,50; nrs. 323-329 f 6,—; nrs. 335 
f 2,80; nrs. 336-339 f 5,— ; nrs. 340-344 f 13,—; nrs. 345-348 f 3,70; nrs. 349-353 
f 7,—; nrs. 361-370 f 12,50; nrs. 371-378 f 5,— ; nrs. 379-383 f 5,—; nrs. 384-389 
f 2,90; nrs. 390 -397 f3 ,70; nrs. 398-403 f7 ,50 ; nrs. 405-413 f4,90; nrs. 414-419 
f 4 ,—; nrs. 420-430 f 4,70; nrs. 431-438 f 5,50; nrs. 439-452 f 2,50; nrs. 453-457 
f3,30; nrs. 458-467 f 5 , — ; nrs. 470-474 f 3 , — : nrs. 475-483 f3,75; vIgp. nrs. 15 
f 3,50; nrs. 1 6 f 11,—17 f 14,—; nrs. 24-26 f 32,—; nrs. 24-26 f 4,—; nrs. 31-34 
f 7 , — ; nrs. 35-46 f 10,—. 

JAC. ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301 - A M S T E R D A M - Tel 010-23 09 98 - Giro 312696 

Wegens enorm succes 
zal de Nederlandse Postzegel Groothandel 
reeds op vr i jdag 11 en zaterdag 12 juni 
1971 haar 2e POSTZEGELVEILING hou
den in congrescentrum „ Het Turfschip" 
Chasséveld te Breda t.o.v. gerechtsdeur
waarder M. H. Pieters. 

Voor onze vei l ing die eind jul i begin 
augustus w o r d t gehouden kan nog wor
den ingezonden t o t 17 ju l i . Katalogus 

word t op aanvraag gratis toegezonden. 

Nederlandse Postzegel Groothandel & Veil ingen. Postbus 
167, Hobolcenstraat 69, Breda, T e l . : 01600-4 98 37 (b.g.g. 01730-
2 33 68) 



JOEGOSLAVIË 
2 6  4  7 1 . RodeKruiszegel. 
0,20 d. Rode band met rood kruis rond blauwe globe. 

L IECHTENSTEIN 
116 '71. Definitieve uitgif te datum en verbeterde op
gave serie gebruikszegels, gemeld in april bladzijde 195. 
0,40 f. Schutspatroon St. Sebastian, Nendeln. 
2,50 f. Vorstin Gma. 
116 '71. Europazegel (verbeterde waarde). 
0,50 f. Gemeenschappelijk CEPTmotief. 

PHMMMPHMIiinHII 

■MMMMMMMMMMMMl 

L U X E M B U R G 
Afbeelding 7egel gemeld in april, bladzijde 207. 

N O O R W E G E N 
274 '71. Evangelist en volksopvoeder Hans Nielsen 
Hauge tweehonderd jaar geleden geboren. 
60 ö blauwgrijs en 70 o roodbruin. Hauge temidden 
van groep mensen. 

POLEN 
103 '71. Honderd jaar Parijse commune. 
60 gr. Strijd van de communards bij kasteel van Pouilly 

en portretten van J . Dabrowski en W. Wroblew
ski. 

303 '71. Bosbouw in Polen. 
40 gr. Verzorging van boomkwekeri jen. 
60 gr. Hoog opgeschoten bos. 
1,50 zl. Kappen van bomen in bos. 
205 '71. Vijfentwintig jaar U.N.I.C.E.F., reprodukties 
kindertekeningen. 
20 gr. Pauw op gras, door Dorota, 4 jaar. 
40 gr. Ons leger, door Agnieszka, 7 jaar. 
60 gr. Lente, door Ela, 7 jaar. 
2,— zl. Kat met bal, door Maryla, 6 jaar. 
2,50 zl. Bloemen, door Ela, 7 jaar. 
3,40 zl. Vriendschap, door Basia, 5 jaar. 
5,50 zl. Paljas, door Tomek, 10 jaar. 
7,— zl. Onbekende planeet, door Dorota, 12 jaar. 
Juni ' 71 . Internationale jaarbeurs van Poznan. 
60 gr. Embleem tentoonstel l ing. 

P O R T U G A L 
35 '71. Europazegels. 
1,—, 3,50 en 7,50 e. Gemeenschappelijk CEPTmotief. 

S O V J E T U N I E 
233  ' 71 . Vierentwintigste partijcongres 
6 k. olijfkleur en rood. Symbolische weergave van com

munistische vooruitgang. 
303  ' 71 . Dag van de ruimtevaarders. 
10 k. Medaille van Gagarin. 
12 k. Orbita ruimtesysteem. 
14 '71. Letlandse schrijver E. BirznicksUpitis hon
derd jaar geleden geboren. 
4 k. Portret van de auteur (1871 1960). 
14 '71. Drieentwintigste internationale bijenteelt
congres in Moskou. 
6 k. Bij en bloem. 
124  '71 . Daq van de ruimtevaart. 
Blok met vier getande zegels: 
10 k. Ruimtecapsule Wostok. 
12 k. Kosmonaut Gagann. 
12 k. De eerste mens in de vrije ruimte. 
16 k. Ruimtevaartstation 

SPANJE 
2 0  4  ' 7 1 . Spaanse persoonlijkheden. 
1 p. Portret componist Amadeo Vives. 
2 p. Beeld van de heilige Teresa de Jesus uit Karmeli

tessenklooster Descalzas de Burgos. 
8 p. Portret van Benito Pérez Galdós. 
1 5 p . Portret van Ramón Menéndez Pidal. 
65 '70. Dag van de Postzegel. 
2 p. Reproduktie zegel 6 c. emissie 1850, met beeltenis 

van koningin Isabella I I . 
145  '71 . Negende Europacup gymnastiek heren. 
1 p. Paardoefening. 
2 p. Oefening aan de rekstok. 
206  '71 . Spaans legioen vijft ig jaar. 
1 p. Wapen van eerste regiment (Gran Capitén) en de

tail van eerste wervingsbiljet. 
2 p. Wapen van tweede regiment (Hertog van Alva) en 

défilé. 
5 p. Wapen van derde regiment (Jan van Oostenrijk) 

en gedenkteken voor de gevallenen van Smara. 
8 p. Wapen van vierde regiment (Alejandro Farnesio) 

en gezicht op gemotoriseerde colonne in woestijn. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
95  '71 . Kasteel van Praag. 
3,— kr. zwart, donkerbruin en geel. Allegorische mu

ziekcompositie, sgraffito uit zestiende eeuw. 
3,— kr. zwart, goud, zilver, rood en donkergroen. Bo

venstuk van zestiendeeeuwse bisschopsstaf. 
145 '71 . Vijftig jaar Tsjechoslowaakse communist i
sche partij. 
30 h. Portret Lenin en uitbeelding oprichting van 

marxistischleninistische partij 
40 h. Symbolisch ontwerp met sikkels en hamers. 
60 h. Herinnering aan februari 1948: vuisten, gevecht 

en overwinning. 
1 , — kr. Rode ster, hamer en sikkel. 
245  ' 71 . Veertiende congres Tsjechoslowaakse com
munistische partij. 
30 h. zwart, rood, geel en goud. Tekening met vi j fpun

t ige ster. 
60 h. zwart, rood, blauw en goud. Tekening met hamer 

en sikkel. 
Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 9 1 . 

TURKIJE 
14 '71. Vijftig jaar tweede overwinning van Inonu. 
100 k. Foto van militairen in loopgraven. 
35  ' 71 . Europazegets. 
100 en 150 k. Gemeenschappelijk CEPTmotief. 
155  '71 . Nieuwe gebruikszegels. 
25, 100 en 250 k. Portret Ataturk. 
Afbeelding ^egel gemeld in april, bladzijde 195. 

HKU ff »K «WtUM (MSI UIHUMIAS Uy«S W 

IJSLAND 
35  ' 71 . Europazegels. 
7 kr. rood en geel, 15 kr. blauw en geel. Gemeenschap
pelijk CEPTmotief. 

ZWEDEN 
234 '71 . Nieuwe gebruikszegels. 
15 ö Fresco in de kerk van Sodra Rada in Varmland. 

Tweezijdig getand. 
25 ö Gestileerde leeuw in wandtapijt van Grodinge 
25 o Gestileerde viervoetige vogel m wandtapijt van 

Grödinge. 
Samenhangend gedrukt, tweezijdig getand 

46  ' 71 . Containertransport. 
55 o l ichtblauw en ultramarijn, tweezijdig horizontaal 
en tweezijdig verticaal getand. Beeld uit haven van 
Gotenburg met transport en verlading van containers 

V A T I C A A N 
255  '71 . Herdenking St. Dominicus, stichter Orde der 
Dominicanen, schilderijen. 

25 I. School van Siena, twaalfde eeuw 
55 I. Fra Angelico. 
90 I. Titiaan. 

180 1. EIGreco. 

ZWITSERLAND 
Afbeelding zegel gemeld in april, bladzijde 195. 
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Gevraagd 
tegen KONTANTE betaling 

PARTIJEN 
VERZAMELINGEN 
en SERIES van 

NEDERLAND & O.R. 
WESTDUITSLAND 
BELGIËFRANKRIJK 
ZWITSERLAND

OOSTENRIJK 

Aanbiedingen met prijsopgave aan 

w. van SPLUNTER 
Quadenoord 5  Rotterdam26  Tel. 0 1 0  3 2 0 5 8 5 

NOORWEGEN 
** oo *i|i oo *« eo 

29303 7,50 1,50 345 47 1 0 ,  1 0 , — 396 97 4,25 4 25 
320 21 2,50 2,25 358 60 13,50 13,50 400 01 12,50 11,25 
322 31 12,50 2,— 369 70 4,— 3,75 402 06 2,50 1,25 
337 39 6 75 6,75 37375 3,— 3,— locenizegels 29,— 
Bovenstaande slechts een kleine greep uit onze voorraad, zeer groot aantal klassieke 
no ter beschikking, ook plaatposities en plaatfouten 1 21 Zend mankolijstjes voor 
verder gezochte no 

DENEMARKEN 
18186 10,— 0,80 267A 3,— 3,— 358 59 3,50 3,50 
190 92 3 0 ,  3 0 , — 315 31c 3 0 — 4,50 372 73 12,50 1,50 
252A 2,— 2,— 338 39 3 50 1,25 406a 10 22,— 4,25 
grote voorraad, ook de klassieke no in versch t /pen b v de no 2 in versch plaatpos 
leverbaar Ook grote voorraad v d 2229 in typen en tandingen 

GROENLAND 
* * oo ** oo * * oo 

1 9 16.25 12,50 I 28 29 8,— 8,— I 36 52 19,— 15,— 
19 27 13,75 12.50 j 33 2.— 2 — | 62 63 1 6 ,  1 2 , — 
verder grote voorraad, ook van de pakketporto vele typen en no aanwezig 

NEDERLAND 
141 43 
166 68 
199 02 
203 07 
208 11 
212 19 
220 23 
225 28 
229 31 

** 
9,50 
6,75 

1290 
23,— 
12 75 
54,— 
14,75 
23,75 
31,50 

o o 

5,50 
3,80 
7,75 

14,25 
6 25 

29 — 
*,75 
7,75 

20,— 

«* 
232 35 
238 39 
240 43 
244 47 
248 51 
257 60 
261 64 
270 73 
27477 

oo 

20 50 
42 — 
29 — 
56 — 
32,50 
44,50 
2»,— 
29,— 
34,— 

** 
9.75 

26,50 
14,— 
29,50 
15,50 
15 75 
13,50 
13 75 
9,— 

oo 

279 82 
382 86 
289 92 
296 99 
300 04 
305 09 
313 17 
318 22 
32324 

20,— 
21,75 
22,50 
12,— 

9,— 
12 50 
7,25 

14,— 
4,75 

6,— 
5,75 
*,75 
4,50 
3 — 
3.45 
2,40 
4,75 
2,— 

grote voorraad van Nederland, ook reer veel voor 1940 postfris leverbaar 
Gebruikt leverbaar ad 80% v d catalogus ongebruikt lichte plakker, idem 

Voorts grote voorraad van volgende landen Skandinavie Frankrijk en Ierland 
Zend uw mankolijsten aan 

POSTZEGELHANDEL „VIKING" 
Boddenstraat 55 , Almelo giro 1198862, tel . 0S4901 «4 17 

BEZOEKT O N Z E S T A N D O P DE N A T . T E N T O O N S T E L L I N G R 71. 

280e POSTZEGELVEILING 

7, 8 en 9 JUNI 1971 
te 'sGravenhage in Restaurant Den Hout, 
Bezuidenhoutseweg no. 1113. 

Deze belangrijke veiling bevat o.a.. 

NEDERLAND & O.R. 
SCANDINAVIË 

FRANSE KOLONIËN 
GROOT A A N T A L VERZAMELINGEN 

Vraagt per omgaande de veilingcatalogus 

Voor volgende veilingen kunt u ELKE DAG inzenden. 

Onze septemberveilmg is reeds m bewerking. 

J.K.RIETDIJKn.v.DEN HAAG 
Telefoon 0 7 0 11 7 0 2 0 Plaats 31 A 

Aanbieding Nederland en O . G . (Postfris. z. pi.) en F.D.C. 

13638 f 96,50, U143 f 9,50, 16668 f 7,25, 16976 f «,60, 199 02 
f 1 3 , — , 20307 f 24,—,20811 f 13,—, 22023/■16,25, 22931 f31,75, 
23235 f 2 2 , — , 269 ƒ7,50, 283-86 f 2 3 , — , 287-89 f7.75, 289-92 f 2-4,50, 
293-95 f 7 , — , 296-99 f 11.75, 300-04 f 9 , — , 305-09 f 13,50, 318-22 
f 14.—, 323-24 f 5 , 5 0 , 325-26 f 6 . 5 0 , 327-31 f 8 , 5 0 , 350-55 f 16,50, 
374-78 f 4,85, 392-96 f 2,15, 402-03 f 4,85, 449-53f 1,80, 454-59 f 1,80 
462 f 6 , 5 0 , 469-73 f 1,80, 490-94 ƒ 2,90, 495-99 f 2,25, 500-03 f3 ,50 , 
508-12f 2,25, 513-17f 5,—, 538-41 f4 ,75 , 542-43 f 2,25,550-55 f 12,50, 
556-60 f 23,75, 561-62 f 2,50, 563-67 f 9,75, 568-72 f 9,75, 573-77 
f 8,25, 578-81 f 9,75, 583-87 f 9,85, 588-91 f 3,—, 592-95 f 29,— , 
596-00 f 6,—, 602-6 f 10,25, 607-11 f 6,85, 612-16 f 9,10, 641-45 
f 10,60, 649-53 f 5,50, 655-59 f 5,85, 661-65 f 5,50, 666-70 f 6,40, 
671-75 f 16,50, 676-80 ƒ4,85, 681-82 ƒ 17,75, 683-87 f4 ,75 , 688-92 
f4 ,35 , van 693 to t 919 70% catalogus per serie, 402-03 ƒ53,50 
A m p h i l e x : BL ƒ54,50 Boekjes 56 ƒ5 ,25 , 57 ƒ2,25, 59 ƒ2 ,—, L p 
6-8 ƒ34,50 Boekje 58 ƒ1,85 
N e d . Indië: 167-70 ƒ14.75,176-79 ƒ12,25,182-85 ƒ14,50 
Nieuw Guinea: 1-9 ƒ14,—, 19 ƒ13,— , 21 ƒ9,75, 19-21 ƒ34,50, 
22-24 ƒ 46,50, 30-37 ƒ 11,75, 38-40 ƒ 4.25, 41-44 ƒ 5,50, 45-48 ƒ 5,50, 
49-52 ƒ5,50, van 53 t o t 81 65% catalogus, por t 1-6 ƒ7,25 
Ant i l l en : 158-63 ƒ 3,25, 164-67 ƒ 2,50, 182-84 ƒ 2,25, 200-05 ƒ9,25, 
209-10 ƒ6,50, 211-17 ƒ2,85, 239-43 ƒ 1 8 , — , 248-52 ƒ16,50, 253-54 
ƒ2,20, 255-56 f 5.75, van 257 to t 419 6 5 % catalogus L p 41—44 
ƒ37,—,69-82 ƒ11,50, 
Sur iname: 111-14 ƒ 6,50, 130-36 ƒ 18 ,—, 183-86 ƒ 10,—, 187-89 
ƒ 4,25, 190-93 ƒ 9,50, 194 ƒ 22,75, 206-09 ƒ 4,85, 214-19 ƒ 14,—, 
247-48 -1- L p ƒ10.50, 278-79 ƒ8,75, 285-94 ƒ26,— , 295-96 ƒ 7,50, 
308 ƒ 21,50, 312-15 ƒ 18,25, 317-20 ƒ 6,75, 321 -22 ƒ 6,75,326-29 ƒ 4,25, 
335 ƒ3,50, 336-39 ƒ 5,25, 340-U ƒ 1 2 , — , van 345 to t 510 65% cat , 
376-77 velletjes ƒ 7,40, L p 1-7 ƒ 12 ,—, 23 ƒ 4,50, 24-26 ƒ 38,— , 
27-28 ƒ5,25, 33-34A, velletjes ƒ58,— , po r t 47-57 ƒ14,50 
F DS Ned E 8 ƒ 37,50, E 20 ƒ 13,—, Ant i l len 206-08 ƒ 12,—, E 1 
ƒ15,50, E 5 ƒ5 ,—, E 6 ƒ 10,50, Suriname E 1 ƒ62,50, E 2 ƒ57,— , 
E 4 * ƒ 2 1 , — , E 7* ƒ42,— , E 8* ƒ30 ,— , E 9* ƒ16,50, E 10 ƒ17,— , 
E 20 ƒ7,— E 27 ƒ6 ,—, E 30 ƒ6 ,—, L p E 1 * ƒ40,—, E 2 ƒ10,50 

C. S E V E N H U Y S E N - Provenierssingel 16 - Rotterdam 
Tel 010-28 55 18 - GI ro 2326539 



BUITEN EUROPA 

K A J M A N 
Maart '71 Vlucht Apol lo 14 

5 dh Portretten van Shepard, Fioosa en Mitchell 
15 dh Losmaking van aandrijfraket 
25 dh Maanlander op maan 
50 dh Ruimtevaarder m ruimtepak 
60 dh Losmaking van ruimtecapsule 
70 dh Landing van ruimteschip 
Maart 71 Postzegeltentoonstelling Philatokio 1971, 
in Japan 
25, 30, 35, 50, 70, 85 dh , 1 , — en 2,— r Verschillende 
Japanse klederdrachten, zegels samenhangend ge
drukt 
Maart '71 Olympische Spelen in München, Duitse 
winnaars van gouden medailles bij Olympische Spelen 
l O d h Stangl, turnen, 1936 
15 dh Schnelldorfer, schaatsen, 1964 
25 dh Mertel, pistoolschieten, 1968 
30 dh Jellinghaus, hardloper, 1968 
40 dh Olympisch dorp 
1 , — r Gezicht op München 
2,— r Stadhuis van München 
5,— r Frauenkirche in München 
Blokje van 15,— r Stadion 
16 3 '71 Ruimtevaart astrologische tekens uit glas 
in lood ramen van de Notre Dame in Parijs 

1 dh Ham 25 dh Weegschaal 
2 dh Stier 30 dh Schorpioen 
5 dh Tweelingen 35 dh Schutter 

10 dh Kreeft 45 dh Steenbok 
12 dh Leeuw 50 dh Waterman 
1 5 d h Maagd 60 dh Vissen 
Blokje van 10,— r Dierenriem 
Maart 71 Rutmtevaarders van de Apollo's 
75 dh Shepard 
1 , — r Glenn 
2,— r Grissom 
2,50 r Aldrin 

ü A J M A N M A N A M A 
202 '71 Reprodukties schildernen van Modigliani 
25 dh Rustend naakt 
50 dh Groot naakt 
60 dh Ingetogen naakt 
75 dh Naakt op divan 
1,50 r Elvire 
3,— r Jonge melkmeid 
Blokje van 12 r Naakt 
Maart '71 Olympische winterspelen 1972 in Sapporo, 
Japan 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30 35, 40 en 50 dh 
Silhouetten van verschillende sportfiguren en Japanse 
landschappen, zegels samenhangend gedrukt 
75 dh , 1 ,—, 2,— en 2,50 r Silhouetten en Japanse 
prenten, samenhangend gedrukt 
Maart '71 Apollo 14 
1 5 d h Lancering raket 
25 dh Losmaking eerste trap 
50 dh Ruimtevaarder op maan 
60 dh Terugkeer naar ruimtecapsule 
70 dh Terugkeer aan parachutes 
5,— r Portretten van Shepard, Roosa en Mitchell 
Blokje van 12,— r Maanlander op maan 

ALGERIJE 
26 4 '71 Stichting technische hogeschool 
0,70 dh Symbolische voorstelling studenten 

A N G U I L L A 
29 3 71 Paaszegels, reprodukties schilderijen oude 
meesters 
10 c ,,Domme quo Vadis", Carracci 
15 c „Ecce Homo", Correggio 
40 c Engelen wenen over dood van Christus, Guercino 
50 c Avondmaal bij Emmaus, Caravaggio 

A N T I G U A 
Afbeelding zegel gemeld in april, bladzijde 197 
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AUSTRALIË 
55 '71 Honderd jaar effectenbeurs van Sydney 
6 c Symbolische grafieken door gekleurde banden 
17 571 Eerste internationale Rotaryconventie in 
Australië 
6 c Rotaryembleem 

BOLIVIË 
Postzegeltentoonstelling Exfiica 70, Ca 

B A H A M A EILANDEN 
274 71 Definitieve uitgiftedatum nieuwe gebruiks
serie gemeld in januari, bladzijde 37 

B A R B U D A 
153 '71 Nieuwe zegel in serie koningen en ko 
ninginnen van Engeland 
35 c Portret Charles I I , naar J M Wright 
1 4 '71 Vervolg serie koningen en koninginnen van 
Engeland 
35 c Portret James II 
■74'71 Paaszegels, drie fragmenten van de kruisi 
ging, geschilderd door Raphael 
35 c Engel met vaas 
50 c Christus gekruisigd 
75 c Engel met vaas 
154 '71 Zegel m serie koningen en koninginnen van 
Engeland 
35 c Will iam I I I , naar Sir Peter Lely 
"15 71 Serie koningen en koninginnen van Enge
land 
35 c Portret van Mary I I , naar W Wissing 
105 '71 Toeristenserie 
20 c Martellotoren 
25 c Zeiltochten op zee 
50 c Hotel, bungalows 
75 c Regeringsgebouw en ,,mystery stone" 
15 5'71 Koningen en koninginnen van Engeland 
35 c Portret van Anne, naar M Dahl 
1 6'71 Koningen en koninginnen van Engeland 
35 c George I, naar Sir Godfrey Kneller 
156 '71 Koningen en koninginnen van Engeland 
35 c Portret George I I , naar C Jerves 

B E R M U D A ' S 
105 '71 SchipDeliverance,gebouwd uit SeaVenture 
na schipbreuk in 1609 op Bermuda 

4 c Bouw van Deliverance in 1609/1610 
15 c Deliverance en Patience komen aan in James

town , Virginia, m 1610 
18 c Wrak van Sea Venture in 1609 
24 c Deliverance en Patience onder zeil 

B H U T A N 
Maart '71 Nieuwe waarden in serie overwinning van 
de ruimte 
10 ch Lunachod I op maan 
1,70 nu Maanvaartuig van Apol lo XV 
Luchtpost 
2,50 nu gelijk aan 10 ch 
4,— nu gelijk aan 1,70 nu 
Ook nog blokje met vier zegels samen 

612 '70 
racas 
0,30 $b Opdruk „Exfi ica 7 0 " en nieuwe waarde op 
zegel Yvert 404, 350 b op 10 c Zonnepoort van Tiahu
anacu 

BRAZILIË 
283 '71 Derde internationale congres over huisves
t ing 
50 c Embleem van het congres 
313 '71 Internationaal jaar tegen discriminatie en 
racisme 
20 c Symbolisch ontwerp 

BROENEI 
315 '71 Tien jaar koninklijk Broenei Malaya regi
ment 
10 s Soldaat en wapen 
15 s Hefschroefvliegtuig, wapen 
75 c Kanonneerboot en wapen 

B U R U N D I 
24'71 Paaszegels, reprodukties religieuze schilde
rijen 

3 f Opstanding, II Sodoma (14771549) 
6 f Opstanding, A del Castagno (1423 1457) 

11 f , ,Noli me tangere ' (Raak mij met aan), Correggio 
(14941534) 

Luchtpost 
1 4 f Opstanding, L Borassa (13801424) 
17 f Opstanding, P della Francesca (14201492) 
26 f Opstanding, H Pleydenwurff (1420 1472) 
Ook twee blokjes, met respectievelijk de zegels van ge 
wone en die van de luchtpost 

C A M E R O E N 
14 5 '71 Visvangst in Cameroen 

30 f Trawler voor grote visvangst 
40 f Visvangst in Noord Cameroen 
70 f Vissershaven Douala 

150 f Garnalenvangers in haven van Douala 
14 6 '71 Vijfentwintig jaar Internationaal Hof van 
Justit ie in Den Haag 
50 f Vredespaleis in Den Haag 

SI 
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7 5'71 Honderdste sterfddq Louis Joseph Papineau 
6 c Portrpt Papineau (1786 1871), politiek hervormer 
75'71 Tweehonderd jaar geleden expeditie van 
Samuel Hearne naar de Coppermine River 
6 c Kaart stroomgebied van rivier 

Canada 
6 
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EEN BIJZONDERE VERRASSING 
geven wij deze maand geheel 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 ƒ75,— bestelt, drie keer, enz. 

Zichtzendtngen 
Enkele grote verzamelingen hebben wij m boekjes laten 
plakken. U kunt deze 7 dagen op zicht vragen en er zegels 
uitzoeken i 16 cent (volle boekjes), i 12 cent (driekvi/art 

j volle boekjes) of 8 cent (halfvolle boekjes) Bi] afname van 
125 zegels uit een boekje 10% kort ing. De enige voor
waarde, die v^ij moeten stellen is, dat de uitname per 

I zending tenminste f 15,— bedraagt Per keer kunt u 
maximaal 2 boekjes op zicht vragen. Geef de landen op, 

I die u interesseren. 
I Ook kunnen wij u sturen de onderstaande dozen, v^aar u 

losse zegels uit kunt zoeken (minimumuitname f 15,—) 
I 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 v^ereld, 10 cent per stuk. 
I. Schilderijen, 20 cent per stuk. 

D r o o m p a r t i j Sur iname 
ledere partij bevat ruim 125 zegels (tenminste 50 versch ) 
en heeft een cat.waarde van ruim f 150,—. Prijs slechts 

I f59.—. 

N ieuwe part i jen Nederland zonder Overzee 
ledere partij bevat ruim 800 verschillende zegels, waarbij 
het mooiste goed. Pnjs per partij slechts f^99,—. 

Droompar t i j Nederland en Overzee. 
Ruim 1000 verschillende zegels van Nederland, Indie, 
Curasao, Suriname, Indonesië, e tc , plus een zeer interes
sante hoeveelheid ruilmateriaal. Wat is deze collectie 
mooi! Cataloguswaarde zeer hoog (minstens f350,—) 
Pnjs slechts f 110,— 
Idem, kleine droompartij, ruim 600 zegels plus leuk ruil
materiaal Cat waarde meer dan f150,—. Pnjs slechts f39,-

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

I zeldzame Irian Barat-serie van 26 stuks knjgt u erbij 
cadeau en de prachtige complete Irian Barat-serie 1970 

I 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 tijd ontbreekt, deze te sorteren. Alles door eikaar-
afgeweekte en onafgeweekte zegels, brokken, vellen en 
bundels. Zeldzame vondsten gegarandeerd ■ VOLKOMEN 
ONUITGEZOCHT' 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 SOX 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 niet meer dan 50 k 100 
stuks. Met complete series' De cataloguswaarde van een 
kilopakket 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 dè 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 
100 Albanië, een heel mooie collectie 
200 Finland, slechts 
100 Monaco, bi|na allemaal platen, slechts 
200 Noorwegen, slechts 
300 Frankrijk, heel mooi 
100 Phihppijnen 

f 14,50 
f 32,50 
f 22,— 
f 12,50 
f 9,95 
f 12,90 
f 8,50 

lOPTIMUS  Kamphuizenlaan 5  ARNHEM  Tel. 0 8 5  6 1 1 767  Giro 1 5 6 5 5 2 7 

1000 Tsjechoslowaijke, bijna compleet, slechts 
100 Israel 
500 Frankrijk 

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

1000 Engelse Kolomen 
200 Iran 
100 Saargebied, zeer mooi 
500 België, een lust voor het oog 
500 Spanje, zeer veel grootformaat, slechts 
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 
Frankrijk, een zéér uitgebreide collectie' Zou 
los uitgepnjsd zekerf 800 opbrengen. Slechts 
Zwitserland, zowel modern en klassiek goed 
vertegenwoordigd, slechts 
Verzameling schilderijen, zeer uitgebreid, bijna 
alles grootformaat (circa 300 zegels) Slechts 
Verzameling Rode Kruis, 100 versch. slechts 
Verzameling Bloemen, (circa 300 stuks) slechts 
Verzameling Dieren, zeer mooi, (circa 500stuks), 
Slechts 
Verzameling Sport, circa 500 stuks, slechts 
Verzameling Ruimtevaart, (circa 300 stuks) 

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 'savond 

ONZE 73e POSTZEGELVEILING 
wordt binnenkort gehouden, alle gegevens in de 
veilingcatalogus welke U gratis wordt toegezonden. 
Materiaal van goede kwaliteit kan ingezonden worden. 
Belangrijke posten worden gehaald. Laagste veiling

kosten. Zeer vlotte afrekening. Vele referenties. 
Inlichtingen vrijblijvend. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Vei l ingen  Inkoop  Taxaties 

Diepenbrockweg 174  Dordrecht 
Telefoon (01850) 40733 ook 's avonds 

(A. KNIKMAN) 

MAX. KAARTEN  SPEC. STEMPELS 
zomer 7 1 : f 4,— Europa 7 1 : f 2,50 
SPECIALE A A N B I E D I N G E N : 

alle zomermax. krt '65 t/m 7 1 : samen f32.50 
alle Europamaxkrt '64 t/m '71 voor f35 ,— 

KON HUIS 3 jr. Alexander 4 i r . mooie krt/ env: f 1,65. 

POST EN ZEGEL 
HENDRIK BROERTJESSTR: 24, DEN HELDER, tel. 022301 40 87 

* = ongestempeld. No's cat. Yvert. Alle aanbiedingen vrijblijvend. 
Italië. 124/7* f 50.—, 140/2* f 65.—, 152/5* f 110.— 

„ 263/71* f 45.—, 295/304* f 45.—, 339/43* f 65.—, 
„ 364/7* f 60.—, 386/95* f 60.—, 78/83* f 80.—. 

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN 
Bergselaan 225 b, Rotterdam. 

WIJ BETALEN f 2.40 PER KILO 
UITGEZOCHTE KILO'S NEDERLAND 

geen zendingen beneden 20 kilo, contante betaling. 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, HILVERSUM 
Van Kretschmar van Veenlaan 81, telefoon 021SO5OO11 

Mijn verzamelingen opgeruimd, allet moet weg. 
Samenstellingen Ned.: 100 voor f 1,50; 200 voor f 4,50; 300 voor 
f 8,50; 400 voor f 16,50; 500 voor f 37,50. 
Vergelijk deze prijzen eens. Alles met weldadigheid en hoge waarden. 
100 wereld f 15,50 (veel groot formaat). Restanten voor de vuist geteld met doublet
ten hele wereld, veel Nederland. 300 voor f 2,—. 
Bestellingen via g i ro 214544 t .n.v. J. J. Eskes, Kerklaan 12, Staphorst of brieven 
aan Postbus 1. Porto f 1,50 (aangetekend) extra. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Collect ies 

Landenverzamel ingen 

Part i jen 

Engros 

Goede prijzen Contante betaling 

J. D. ALDERKAMP 
Aristoteleslaan 22  Zeist  Tel. 0340416037 



C A Y M A N EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in apnl, bladzijde 197 

CHILI 
18-1-'71 Genationaliseerde koopvaardijvloot 
50 c en 5,— E Vrachtschip en stuurwiel 
22-1 71 Hulpuitgif te 
52 c Opdruk op zegel 2 ,— E Enteluitgifte 
6 2 71 Honderdvijft ig jaar Peruviaanse bevrijdmgs 
expeditie 
1 , — en 5,— E Portret Bernardo O Higgins en schepen 
van Chileense bevri jdingsvloot 
10 2 71 Zestig jaar st icht ing van Chileense padvin
derij 
5 c e n i , — E Embleem Chileense padvinders 
11-2-71 U N I C E F 
52 c en 2,— E Twee kinderen en embleem 

CHINA (NAT IONALIST IS CH- ) 
26-4-'71 Derde gedeelte serie bezigheden gedurende 
de twaalf maanden van het jaar, reprodukties schilde 
rijen schilders van hof van Ch ipn lung (1736-1796) 
1 , — $ Vierde maand Pioenrozen en magnolia in regen, 

mensen in tu in met paraplu's 
2,50 i Vijfde maand Drakenbootraces voor Tuan-

yangfestival 
5 — $ Zesde maand Lotusvijver op heldere, warme 

dag, mensen zoeken schaduw 

C O M O R E N 
3-5 71 Serie voor toeristische propaganda 

15 f Zonsondergang boven bergen van Moutsamou 
dou in Anjouan 

20 f Dorp Sada op Mayotte 
65 f Ruines van oud paleis m Icone op Grande Como 

re 
85 f Moheli , Nioumatchoua, gezicht op de eilandjes 

100 f Kaart van archipel 

C O N G O BRAZZAVILLE 
26-4- 71 Paaszegels, reprodukties schilderijen 
100 f Christus valt onder het Kruis, Veronese (1528 

1588) 
150 f Christus aan het kruis Bourgondische school, 

omstreeks 1500 
200 f Kruisafneming, Van der Weyden (1409-1464) 
250 f Graflegging, Vlaamse school, omstreeks 1500 
500 f Opstanding Meml ing (1435 1494) 

REF[IBIIIJli rOPUAIRf PP COKfO 

C O O K EILANDEN 
11 3 '71 Bezoek prins Phil ip, hertog van Edinburgh 
aan Rarotonga 

1 c Koningin Elizabeth en prins Philip 
4 c Koninklijk ge'^in 

10 c Prins op zeilboot 
1 5 c Prins als sportman 
25 c Pnns met op achtergrond koninklijk jacht 
Alle zegels m velletjes van tien met twee labels portret 
en munt, geslagen bij bezoek koningin Elizabeth 

Toeslag op zegels tijdens staking Engelse posterijen 
30 c + 20 c en 50 c -H 20 c Uit serie gebruikszegels, 
toeslag voor vervoer van Amsterdam naar Engeland, 
opdruk ,,United Kingdom Special mail service' 

D A H O M E Y 
3-5- '71 Watteau, 250 jaar geleden overleden, repro
dukties schilderijen 
100 f „ D e onverschill ige' 
100 f ,,De uitgeslapene 
29-5 '71 Albrecht Durer vijfhonderd jaar geleden ge
boren, (1471-1528) 
100 en 200 f CFA Werken van Durer 
7-6-'71 Internationaal jaar van strijd tegen racisme 
40 en 100 f CFA Symbolische voorstelling 

BEPUBLIQUE DU DAHOMEY 

DOEBAI 
29-3- '71 Tweede gedeelte gebruiksserie 

5 dh Portret heerser Sjeik Rashid bm Saeed al Mak-
toum 

10 dh Bouw Arabische vissersvaartuigen 
20 dh Al Maktoumbrug, 1963 
35 dh Moskee met minaret 
10,— r Plaatselijk televisiestation, satelliet televisie

toestel waarop voetbalwedstrijd 

D O M I N I C A A N S E REPUBLIEK 
20 1-'71 Inwijding kerk van Onze Lieve Vrouw in 
Higuey 

3 c Standbeeld Maagd van Altagracia 
17 c Voorkant van kerk 
Februari '71 Hulp aan gehandicapten 
1 c Hand beschermt kreupele 

ETHIOPIË 
8-4 '71 Ethiopische luchtvaartmaatschappij 25 jaar, 

5 c Staart vl iegtuig met embleem 
10 c Verschillende vliegers en passagiers 
20 c Neus van vliegtuig met embleem, verkeerstorne 
60 c Interieur vliegtuiqcabine en revisie van motor 
80 c Projectie wereldkaart met Addis Abeba als cen

trum van luchtli jnen 

FILIPPIJNEN 
3-5- 71 Vierde gedeelte serie toerismez-^gels 
10 s Oud Spaans kanon m Fort del Pilar, Zamboanga 
30 s Kruis van Magellan in de stad Cebu 
50 s , Grote kruik in Calamba, Laguna 
70 s Trein rijdt voorbij Mayonvulkaan, legaspi, Albay, 

X FOEJEIRA 
30-1- '71 Transport, Amerikaanse auto s 
5, 20, 30 dh , 2,50 en 4,— r 
30, 50 en 70 dh Europese wagens 1,50 en 4,— r 
Blokje van 5,— r Met alle auto s 
30 1 71 Ruimtevaart 
40 en 60 dh 1 , — , 2,— en 5,— r Blokje van 10,— r 
3 0 - 1 - 7 1 Spoorwegen 
10, 20 en 70 dh , 2,— en 3,— r Blokje van 5,—r 
Alles getand en ongetand 
28-2 71 Herdenking generaal De Gaulle 
30 en 70 dh , 1 , — , 2,— en 3,— r, blokje van 10,— r 
Afbeeldingen, betrekking hebbend op het leven van 
De Gaulle 
31-3 71 Apol lo 14 
70 dh Lancering ruimteraket 
1 , — r Ruimtevaarders in gewichtloze toestand 
2,— r Ruimtevaarders en embleem 
3,— r Ruimtevaarders op maan 
4 ,— r Terugkeer naar aarde 
Blokje van 10,— r Armstrong op maan 
Alles, met blokjes getand en ongetand 

G A B O N 
31-1- '71 Ruimtevaart Apol lo 14 

15 f Lancering ruimteschip 
25 f Ruimteschip en gedeelte aarde 
40 f Losmaking van aandrijfraket 
55 f Maanlander boven maan 
75 f Maanlander landt op maan 

120 f Ruimtecapsule 
Blokje met twee zegels van 100 f betrekking hebbend 
op ruimtevaart en mythologische f iguur 
3 1 - 1 - 7 1 Ruimtevaart Apol lo 14 
Gelijke serie als hierboven gemeld, met witte m plaats 
van gele Inschriften 
Ook weer blokje met twee zegels van 100 f , nu met 
gouden rand in plaats van gele 
30 4 71 Panafrikaans telecommunicatienet 1971 
30 f Kaart van Afrika waarover getrokken lijnen 

î  ^^ ' '^^^^H 
. - . ^ 
n«TM ^ 1 

RËPOBLIQUEV 

y w fl 
30 F. 

'6AB0IIAISEI 

G A M B I A 
16-4-'71 Stichting Methodistenmissie honderdvijftig 
jaar geleden 
2 d Missiegebouw m Bathurst 
1 sh Kaart Afrika, boven vlaq van Gambia 
1 sn 6 d Portret John Wesley 

G H A N A 
5 2 71 Handelstentoonstelling 

4 np Gebouw tentoonstell ing 
12% np Kleine Industrieprodukten medische instru

menten handgereedschappen en dergelijke 
20 np Produkten machine-industrie 
40 np Produkten bouwindustrie 
50 np Lading hangt in kraan 

GILBERT EN ELLICE 
31 5 71 Nieuwe gebruiksserie 
1,6 8c e n i , — d Kokosnootverwerking in verschillen
de stadia 
5 10 en 50 c Plaatselijke activiteiten 
2, 4, 1 5 en 35 c Vissen op verschillende manieren, 
3, 20 en 25 c Pandanusbladerenverwerking 
2 — d Wapen van de kolonie 

G R E N A D A 
1-5- 71 Internationaal onderwijsjaar 1970 

5 c Portret Amerikaanse wijsgeer John Dewey (1859 
1952) 

10 c Portret Franse wijsgeer Jean Jacques Rousseau 
(1712 1778) 

50 c Portret joodse wijsgeer Maimonides (1135-
1204) 

$ 1 , — Portret Britse wijsgeer Lord Bertrand Russell 
(1872 1970) 

Blok met beide hoogste waarden Alle zegels met em
bleem van het jaar 
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INKOOP Speciale aanbieding Oostenrijk VERKOOP 

Let o p ' N i e u w e p n | z e n , f ranco bi j bes te l l i ngen van f 100 ,— 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 2 0 0 . — 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 sw i j z i g i ngen 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 21^4006 Leve r i ng 
op r e k e n i n g betaalbaar b innen acht dagen na on tvangs t u i t s lu i t end tegen v e r m e l d i n g 

van be roep en lee f t i jd en tegen c o n t r o l e e r b a r e r e f e r e n t i e s 
I n k o o p K o o p van Ó o s t e n n i k van 1918 t o t 1970 pos t f r i sse zegels zonder p lakker steeds 
tegen 7 5 % van deze l i jst Ges tempe lde zegels en zege ls m e t p l akke r 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 m e t r o n d s t e m p e l 
Bes te lhngen beneden de f 2 0 , — k u n n e n wt j helaas n i e t u i t v o e r e n 

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 V 

393/98 
398 a f 
399/404 
405/18 
419 
420/25 
426/29 
430 
430a 
W I P A - b I c k 
431/36 
«37/40 
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 r e c h t 
543 schu in 
544/48 
549/52 
553/75 
576 
577/99 
600/32 

** 
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 . — 

vaarden 
149.70 

77.80 
237.70 
1 0 2 . — 
2 3 5 . — 

16.80 
158.50 
2 6 4 . — 
2 0 4 . — 
4 0 3 , — 

2240 
1 6 0 , — 

39,40 
7 3 0 

6 1 , — 
5 6 , — 

698,50 
0,60 
1,60 

67,30 
0,70 

34.80 
67.70 
79.50 

0.45 
12.20 
26,70 

0,50 
2,70 
6,40 
2.50 

2 8 . — 
0,25 
0.95 

2 8 . — 
0.20 
8.50 
2.90 
0.35 

15.70 
1 4 9 . — 
2 9 8 , — 

1,20 
1 , — 
8.40 

629/32 R o l l e n d r u k 

633 
634/37 
634/37 
Renner in geh 
onge tand 
638/45 
646 
2 n ie t u i t g e g e 
waarden 
647 
648/52 
653/62 
663/64 
665 
666/73 
674 
675/84 
685/86 

22.70 
1,30 

12.20 
182,50 

ele ve l le t j 
1 6 0 0 . — 

3.90 
0.30 

ven 
5 0 0 . — 

0,50 
13.70 
13.30 

0,20 
0,10 
3,90 
0,20 
4 . — 
0,30 

" 
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 

,— ' l 4 0 , — 
38,50 

5.30 
59,20 
50,50 

628,70 
0,25 
0,80 

6 5 , — 
0,30 

32.80 
64.50 
7 4 . — 

0,30 
11,80 
25.50 
0.30 
1 . — 
5.90 
2 , — 

25,40 
0.15 
1,10 

0.30 
9 . — 
3,20 
0,45 

17,50 

3 2 7 . — 
1.20 
1,20 
8.30 

18.50 
1.50 

13,10 
1 9 7 , — 

es 
6 5 0 , — 

4,45 
0,30 

0.60 
14,10 
14.10 

0.20 
0.10 
4.70 
0.25 
4,40 
0,30 1 

N o Y v e r t 
687/92 
693 
694 
694a 
695 
696 
697/711 
712/21 
722/31 
732/38 
738a/754a \ 
801/07a ƒ 
21 v^aarden 

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 . — 

/vit papier 
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 

* * 0 

3.30 0.65 
4.85 1.40 
5,60 1,35 

o 

1,20 
0,10 
0,10 
2,90 
0,20 
0,30 
4,30 
1.75 
5,40 

36,20 

10,30 

3 . — 
14.10 

2 , — 
6.40 

50.80 
1.25 
0,60 
1 . — 
6 , — 

23.40 
1.15 
3.10 

10.80 
2.25 
7.70 
5.65 
8,80 
0,55 
3,25 

5 7 . — 
0.75 
7.80 
0,25 

52.50 
1,10 
1.70 
2.90 
1,15 

19.50 
1.10 
1,10 

19,50 
0,90 
0,85 
0,85 

10,80 
3,15 
0,80 
0.80 
3.95 
1 . — 

13.70 
0,30 
3.85 
1,15 
0,10 
1,20 

13,40 
0.25 
1.10 
1.10 
0.25 
0,50 
4,90 
0,25 
5,50 
0.35 
2,30 
2,25 
2 . — 
1.60 
3,55 

FDC 
4,95 
6,90 
6,90 

1 N o Y v e r t 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
668 geel pap 

868 w t t pap 

869 
870 geel pap 

870 w i t pap 

874 geel pap 

** 
3.25 
2.35 
3.20 
0.40 
1.80 
3.30 
0,50 
0,50 

le r 
2,35 

e r 
1.55 
0,75 

ler 
1.40 

er 
1,40 

le r 
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 5 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 
le r 

3,85 
0.60 
0,25 
0.20 
1 . — 
0.20 
0.15 
0.40 
0.25 
0.30 
1 . — 
0,40 
0.20 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.55 
1,10 
0.15 
1 . — 
0.15 
0.55 
2 . — 
0,50 
2 . — 
0.60 
0.15 
0.60 
1,20 
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 

** 
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 . — 

H e r d r u k b lok W i p 

1026/27 
1028 
1029 

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 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 

1.60 
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 
1,40 
1,80 
0,70 
0,50 
0,50 
0,55 
0,50 
0.50 
0.60 
0,40 
0,55 
0,65 
0,35 
0.55 
0.40 
0.35 
0.55 
0,65 
0.35 
0.35 
0.35 
0.60 
0.60 
0.35 
0.35 
0.60 
0.35 
0.75 

■> 
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 , — 

a 
1 0 . — 
0.70 
0.20 
0.50 

1.35 

1.10 
0.50 
0.25 
0.50 
0.20 
0.60 
0,20 
0.10 
0.30 
0.20 
0.20 
0.30 
0,30 
0,20 
0,20 
2,50 
0,30 
0.25 
0.30 
0.35 
1.40 
1.55 
0.70 
0.40 
0,40 
0,35 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,35 
0,40 
0,30 
0 35 
0,35 
0,30 
0,35 
0,40 
0,30 
0.30 
0.30 
0.45 
0.45 
0.25 
0.30 
0,45 
0,30 
0,70 

F D C 
0,95 
1,50 
5.90 
1 . — 
1,45 
4.80 
1.45 
0.90 
1.45 
0.90 
7.80 
5.80 
0,85 
1.35 
0,90 
0,90 
1.40 
1.50 
1,30 
1.30 
0,90 
0,90 
0,90 
7,90 

1,40 
0,90 
0,90 

1,30 
0,90 
1,30 
0,90 
1,40 
0,85 
1 . — 
0,90 
0,90 
1.20 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
4.50 
0.90 
0.90 
0,90 
0,90 
2,30 
2,30 
1,30 
0,90 
0,90 
1.50 
0,90 
0,90 
1 , — 
1.30 
1 . — 
1 . — 
0.90 
1 . — 
0.90 
0.85 
0.90 
0.90 
0,90 
0,90 
0.90 
0,90 
0.90 
0.90 
0.90 
0,90 
0,90 
1.30 1 

N o Y v e r t • • = F D C 
1090 0,35 0.30 0.90 
1091 0.35 0.30 0.90 
1092 0.35 0.30 0,90 
1093 0,55 0,50 0,90 
1094 0,65 0,55 0.90 
1095 0.60 0,55 0.90 
1096 0,65 0,55 0,90 
1097 0,35 0.35 0.90 
1098 0,35 0.35 0,85 
1099 0,35 0,30 0,85 
1100 0,35 0,30 0,80 
1101 0,35 0,30 0,80 
1102 0,35 0,30 0,80 
1103/05 1,15 1,10 1,90 
1106 0,70 0,70 1,10 
1107 0,35 0,30 0,80 
1108/13 2,15 2 , — 5 , — 
1114/19 2,15 2 , — 5 ,— 
1120 0,35 0.30 0.85 
1121 0.35 0.30 0,85 
1122 0,55 0,60 1,15 
1123 0,35 0,30 0,80 
1124/31 3,50 3,50 6,50 
H e r d r u k Blok O p e r 4,50 
1132 0,35 0,30 0,80 
1133 0,35 0,30 0,80 
1134 0,35 0.30 0.80 
1135 0.35 0.30 0.80 
1136 0,65 0,60 1.20 
1137 0.35 0,30 0,80 
1138 0.35 0.30 0.80 
1139 0.35 0.30 0,80 
1140 0,35 0,30 0,80 
1141 0,75 0,70 1,20 
1142/49 2,65 2,75 6,20 

A l l e v e r d e r e ui tgaven na 1970 
t e g e n nominaal op basis 1 , — 
Sch IS 18 cent 
N i e u w t j e s  a b o n n e m e n t t egen 
de koe rs 1 . — Sch is 17 cent 
F D C s ie r enve loppen 50 cent 
pe r s tuk e x t r a 

L u c h t p o s t z e g e l s : 
N o Y v e r t •» 
4/11 6.50 7 . — 
12/31 139,— 1 0 7 , — 
32 /46 9 6 , — 9 6 , — 
47/53 8,35 8,70 
' i 4 /60 246,50 174,50 
61 1 , — 0.30 
62 0.80 0.50 
63/65 2.30 2.30 
H e r d r u k Blok IFA 

6 , — 

C o u r a n t e n  en 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 gee l papier 

31,70 4,90 
228/53 g e m e n g d e pap iersoor 

t e n 13,50 4.90 

IMPORT EN EXPORT 
van postzegels, munten en verzamelaarsbenodigdheden, kunstvoorv^erpen en antiquiteiten 

RINGSMUTH 
postfach 154, A1100 wien, Oostenri jk. 



G U A T E M A L A 
Januar i '71. Vierhonderd jaar bijbel In Castilliaanse 
taal. 
5 c. Hand met bijbel; kaart van Guatemala. 

GUINEE 
1-4-'71. Vissenserie. 

5 f. Phenecogrammus interruptus. 
10 f. Aphyosemion sjoestedti. 
15 f. Epiplatys chaperi. 
20 f. Distichodus sexfasciatus. 
25 f. Hemichromis bimaculatus. 
30 f. Pelmatochromis kribensis 
40 f. Aphyosemion bivittatum. 
45 f. Hemichromis fasciatus. 
50 f. Nothobranchius guentheri. 
75 f. Pantodon buchholzi. (op de zegel foutief: 

buchhoirzi). 
100 f. Gnathanodon speciosus. 
200 f. Tilapia melanopleura. 

HAÏTI 
15-2- '71 . Apollo 13. 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 en 50 c. gewone post; 25, 30, 
40, 50 en 75 c., 1 ,—, 1,25 en 1,50 G. luchtpost. Opdruk 
,,Apollo XIII retour è la terre" op serie Apollo 13, uit
gegeven in 1970. 

H O N G K O N G 
Zestig jaar padvinderij in Hongkong. 
10 en 50 c , 2,— d. Getal 60 met embleem padvinderij, 
Inschrift en portret koningin Elizabeth. 

INDIA 
14-4- '71 . Eenentwintigste verjaardag van Maha Nir
vana. 
20 p. Portret Ramana Mahershi. 

IRAK 
26-2 - ' 71 . Al-Hajeerjaar. 
10 en 15 m. Pelgrims op weg naar Mekka, spinneweb. 
11 -3 - '71 . Eerste verjaardag manifest van 11 maart. 
15 en 100 m. President Irak, A l - Baqr met toorts, menigte, 
15 -3 - '71 . Week ter bevordering van toerisme. 
10 f. Ooievaar en gebouwen in Bagdad. 

5 m. Schipper op Eufraat. 
15 m. Zomerverblijfplaats in bergen. 

100 m. Terugkeer van Sindbad de zeeman. 
21 -3 - ' 71 . Navrooz festival. 
15 en 25 m. Smid, symbool voor het nieuwe jaar. 
23 -3 - ' 71 . Werelddag voor meteorologie. 
15 en 80 m. Opdruk ,,W. M. Day 1 9 7 1 " op zegels van 
internationaal toeristisch jaar, uitgegeven in 1968, 
Yvert gewone post 499 en luchtpost 22, 

ISRAËL 
A p r i l ' 7 1 . Onafhankelijkheidsdag. 
2,— l£ Blokje waarin de vier zegels voor deze gelegen
heid, gemeld in april, tot blok zijn verenigd. 

J A M A I C A 
10-5- '71 . Piraten en boekaniers. 

3 c. Portret Henry Morgan en zeventiende-eeuws 
havenbeeld in Port Royal. 

15 c. Mary Read, Anne Bonny en titelblad van ge
schrift betreffende hun proces. 

30 c. Achttiende-eeuwse koopvaarder geeft zich over 
aan schoener van piraat. 

JAPAN 
10-4 - ' 71 . Vi j fentwint ig jaar vrouwenstemrecht. 
15 y. Vrouw vervult stemrecht; op achtergrond parle

mentsgebouw. 
18 -4 - ' 71 . Nationale actie voor herbebossing. 
7 y. Dennebomen en esdoornblad van Hiroshima. 
19 -4 - ' 71 . Week van de filatelie 1971. 
15 y. Reproduktie prent ,,Tsukiji-akashi cho", Kiyokata 

Kaburagi. 
2 0 - 4 - ' 7 1 . Honderd jaar Japanse posterijen. 
15 y. Brievenbus. 
15 y. Postbode. 
15 y. Stationspostkantoor. 

JORDANIË 
December '70. Kerstzegels. 
5, 10, 20, en 25 f. Geboortegrot Bethlehem. 

KHEMER REPUBLIEK (vroeger Cambodja) 
2 7 - 1 - ' 7 1 . Herdenking Samdech Preals Sangaharaj 
Chuon Nath, hersteller van nationale taal. 
3, 8 en 9 r. Portret Chuon Nath en boeddhistisch em
bleem. 
18 -3 - ' 71 . Nationale territoriale verdediging. 
1 , 3 en 10 r. Soldaten trekken ten strijde. 

KOEWEIT 
7 -4 - ' 71 . Wereldgezondheidsdag. 
20 en 45 f. Portret emir, embleem W.H.O. en portretten 
ontdekkers van insuline. 

KOREA ( Z U I D - ) 
1-3- '71 . Maand van antispionage en overwinning op 
communisme. 
10 w. Wereldbol en fakkel (van rechtvaardigheid). 
5 -3 - ' 71 . Economische ontwikkeling van het land. 
10 w. Vergroting van nationaal inkomen. 
10 w. Vergroting van besparingen. 
10 w. Wegenaanleg. 
Ook drie ongetande blokjes met dezelfde afbeeldingen. 

LAOS 
1-5- '71. Internationaal jaar tegen discriminatie en 
racisme. 
30 k. Spelen Laotiaanse en Afrikaanse kinderen. 
70 k. Laotianen spelen op Khenefiuit. 

LIBANON 
6-1 - ' 7 1 . Vi j fentwint ig jaar Rode Kruis. 
15 p. Rood kruis. 
35 p. Duiven en kruis. 
15-1 - ' 7 1 . Wereldkampioenschappen schermen. 
10 p. Libanese en Arabische vlaggen. 
15 p. Vlaggen van Libanon en van deelnemende landen. 
35 p. Schermers in actie. 
40 p. Degenschermen. 
50 p. Begroeting. 
1 - 2 - ' 7 1 . Vi j fentwint ig jaar Internationale arbeidsorga
nisatie. 
10 en 40 p. Landbouwers, naar Arabische miniatuur
schildering uit twaalfde eeuw. 
1 5 - 2 - ' 7 1 . Nieuw UPU-gebouw in Bern. 
15 en 35 p. Maquette van het gebouw en UPU-monu-
ment. 
1 -3 - '71 . Dag van het kind. 
15 p. Reproduktie veertiende-eeuws schilderij. 
85 p. Dertiende-eeuws schilderij. 
2 0 - 3 - ' 7 1 . Vi j fentwint ig jaar Arabische liga. 
30 en 70 p. Embleem Liga en vlaggen. 
1 0 - 4 - ' 7 1 . Beroemde persoonlijkheden. 
25 p. Imam al Ouzai, theoloog. 
25 p. Bachara el Khoury, dichter. 
25 p. Hassan Kamal al Sabbah, mathematicus. 
35 p. Gibran Khalil Bibran, schrijver. 

LIBERIE 
20-10- '70, Schilderijen met scènes uit het leven van 
Napoleon I, ter gelegenheid van diens geboorte twee
honderd jaar geleden. 
3, 5, 10, 12, 20 en 25 c , blokje van 50 c. Reprodukties 
verschillende schilderijen. 
Januari ' 7 1 . Stammaskers uit verschillende Afrikaanse 
landen. 
2, 3, 5, 6, 9, 15, 20 en 25 c. Verschillende maskers 

LIBIË 
2 -1 - ' 71 . Samenwerkingsovereenkomst tussen Soe
dan, Egypte en Libië. 
20 m. Kaart van de drie landen, l int waarin vlaggen der 

deelnemende landen verwerkt. 
10-1- '71 . Tien jaar dekolonisatieverklaring van Ver
enigde Naties. 
15, 20 en 60 m. Embleem Verenigde Naties, vredesduif 
en verbroken ketting rond aarde. 
16 -1 - ' 71 . Internationaal jaar van onderwijs. 
5, 10 en 20 m. Embleem, in omlijsting van nationale 
kleuren. 

M A D A G A S C A R 
14-4 - '71 . Inlandse industrie. 

5 f. Tropische zeepziederij in Tananarive. 
15 f. Chroomindustrie Sotema in Majunga. 
50 f. Textielfabriek Sotema in Majunga. 
2 2 - 4 - ' 7 1 . Buitengewone samenkomst van samen
werkingsraad C.E.E.-E.A.M.A. 
5 f. Deel van wereldbol, waarop West-Europa en Afrika, 

pi j ! en Produkten van landbouw en industrie. 
8 -5 - ' 71 . Dag van de postzegel 1971. 
25 f. Plattelandspostauto 

M A L A D I V E N 
A p r i l ' 7 1 . Internationaal jaar tegen discriminatie en 
racisme. 
10 en 25 I. Gestileerde bloem. 
M e i ' 7 1 . Reprodukties schilderijen Moeder en kind. 

5 I. Auguste Renoir. 
7 1. Rembrandt van Rijn. 

10 I. Titiaan. 
20 1. Edgar Degas. 
25 I. Bertha Morisot. 

1 r. Peter Paul Rubens. 
3 r. Auguste Renoir. 

MALI 
24-5 - ' 71 . Vi j fentwintig jaar U.N.I.CE.F. 
50 f. Twee handen, beschermend om roos; embleem. 
60 f. Vrouwen met kinderen, embleem. 

M A U R I T I U S 
12-4 - ' 71 . Toerisme. 
10 c. Waterval. 
15 c. Berggroep „Montagnes des trois Mamelles". 
60 c. Strandleven met zeilboten. 
2,50 r. Onderwater flora en fauna. 
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ZWITSERLAND 

Zegels voor de nationale 
feestdag 'Pro Patria', 
datum van uitgifte 
27 mei 1971, verkoop 
zolang de voorraad 
strekt doch uiterlijk 
tot 31 december 1971. 

Glasschilderingen van kunstenaars uit onze tijd. 
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HELVETIA ÖOio 

Vreugde sclienkenfilatelistiscli frankeren! 

Vraag inlichtingen bij de 

WERTZEICHENVERKAUFSTELLE PTT 
Parkterrasse 10 CM 3000 BERN. 

Kilowaar 

Onderstaande soorten bestaan uitsluitend uit echte m 
waar en postverzegelde pakketten. Alle missiewaar, oo 

ssie
kals 

dat niet speciaal vermeld is, bevat een groot aantal gelegen
heidszegels. 

DM 
Gehele wereld  missiewaar. 5 kg 100,— 
Gehele wereldluxe. Y, kg 55,— _ 
Gehele weretdafgeweekt, topprestatie. 
Australiëmissiewaar 5 kg 1 5 0 , ^ 
Belgiëmissjewaar. 
Belgiëspoorwegpaketkaartenverzegeld 5 kg 160,— 
België  uitsluitend gelegenheidszegels. 1 kg 120,— 
Bulgarije  met blokken, door de post verzegeld. 
Bulgarije  door de post verzegeld, hoofdzakelijk ptaatjeszegeU 
Canada  missiewaar 5 kg 100,— 
Cuba  gelegenheidszegels. 1 kg 69,— 
Congo & Rwanda  gelegenheidszegels 
Bondsrepubliek D'land en Berlijn, alleen hoogste 
waarden op poststroken 
Duitsland  missiewaar 10 kg 170,— 
Duitsland, gelegenheidszegels Bondsrepubliek/Berlijn. 1 kg 150,— 
Bondsrepubliek/Berlijn, 80 verschillende gelegenheidszegels. 
waaronder oudere uitgaven. 
DDR  gelegenheidszegels, zeer veel verschillende 

DDR  luxe, ambtelijk verzegeld, met 
sperwa»rden, blokken, luchtpcitstukken. 
Ganzsachen enz., waarde van de bijlagen 
ettelijke 100,— Mk. S kg 230,— 

Denemarken  missiewaar 
Denemarken  alleen gelegenheidszegels 
Denemarken  postkilowaar, veiling maart 1971. 
Engeland  missiewaar 5 kg 75,— 
Engeland  uitsluitend gelegenheidszegels 1 kg 95,— 
WestEuropa, missie van Steyl 5 kg 130,— 
WestEuropa, alleen gelegenheidszegels 1 kg 90,— 
100 verschillende gelegenheidszegels van WestEuropa, 
alleen populaire landen, enorme cataloguswaarde 
Finland, alleen gelegenheidszegels op briefstukjes 
Finland, grootformaat met luchtpostwaarden 
Finland, Postkilo 1964  origineel verzegeld 
Finland, 1965, 1966,1967, 1968 resp. 

1 kg 45,— 1 kg 44,— 1 kg 46,— 
Frankrijk, missiewaar ,,Caritas" 
Frankrijk, alleen grootformaatzegels. 1 kg 110.— 
Holland  missiewaar 5 kg 70,— 
Holland  alleen gelegenheidszegels 1 kg 40,— 
Ierland  missiewaar met circa de helft gelegenheidszegels 

IJsland, door de post verzegeld, vol met waarden 
van 25, 50 en 100 Kronen, een echt zeldzaam materiaal 
Idem, bij wijze van proef in zakjes van 100 gram 

Israel, direct geïmporteerd, 20 to t 25% gelegenheidszegels 
Israel, alleen gelegenheidszegels, vele ,,tabs". 
Italië, alleen gelegenheidszegels 
Joegoslavië, door de post verzegeld, zakje van 125 gram 
Idem, 10 zakjes 
Kongo, alleen gelegenheidszegels 
Columbië, gelegenheidszegels 
Luxemburg, missiewaar, veel oudere zegels. 
Luxemburg, alleen gelegenheidszegels, veel van 6,— fr. 
Noorwegen, alleen gelegenheidszegels, vele nieuwe uitgaven 
Polen, door de post verzegeld, vele motiefzegels 
Polen, superluxe, door de post verzegeld, met blokken 
en 50% afgeknipte FDC's 
Portugal, alleen gelegenheidszegels 1 kg 100,— 
50 motiefzegefs, alle soorten, geen warenhuiskwaliteit 
maar met hooggenoteerde dure uitgaven. 
Portugal  missiewaar 

Portugal ■ postkilowaar een bijzonder zeldzame 
kostbare samenstelling, kort afgeknipt, met de hoogste 
waarden, door de post verzegeld. 

Roemenië, door de post verzegeld 5 kg 150,— 
Zweden, door de post verzegeld 1970 
Idem, afgewogen proef van 100 gram 
Zweden, door de post verzegeld, 1949 

1950 
195456 
1958 
1959 
196164 

Zweden  missiewaar, 70% gelegenheidszegels 
Oudere zegels van Zweden, uit handelsvoorraad, uit 
postkilo's van de jaren 19301962. 
Zweden, alleen gelegenheidszegels, zeer de moeite 
waard 1 kg 50,— 
Scandinavië, gelegenheidszegels 
Zwitserland, alleen gelegenheidszegels met 25% Pro Juventute 
Zwitserland, alleen juventute, vele oudere 
Zwitserland, alleen gelegenheidszegels 
Zwitserland, pakketzegels, alleen waarden van 30 Rappen en hoger 
Spanje, missiewaar 
Spanje, alleen gelegenheidszegels, veel verschillende 
ZuidAfrika, circa 50% grootformaat 

1 kg 
DM 

23,— 
1 kg 100,— 

100 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 

100 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 

100 g 
100 g 

100 g 
1 kg 

100 g 

100 g 

1 k g 

1 kg 
100 g 
1 kg 
1 kg 

100 g 
1 kg 

100 g 

100 g 
100 g 

1 kg 

1 kg 
1 kg 

100 g 
1 kg 

100 g 
/ . k g 

13,50 
35,— 
18,— 
39,— 
15,50 
59,— 
37,— 
25,— 
7,80 

12,— 

18,50 
20,— 
15,50 

5,— 
10,— 

5 8 , 

22,— 
7,80 

49,— 
18,— 
13,90 
30,— 
13,50 

7,— 
12,— 
6,85 

49,— 

47,— 
35,— 
14,— 
16,90 
4,80 

13,— 

■/. kg 3 3 0 , 

' / . kg 
100 g 
' / . k g 

100 g 
100 g 
/ . k g 
100 g 
100 g 
1 kg 

1 kg 
100 g 

1 kg 

7 8 , 

25,50 
30,— 
17,— 
6,— 

40,— 
15,— 
15,50 
29,50 
34,— 
9,50 

26,90 

80,— 
12,— 

3,50 
25,— 

2 kg 295, 1 

1 kg 3 9 , 
1 kg 150,— 

100 g 

1 kg 

/ ■kg 

100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
1 kg 

100 g 
/ . k g 

15,— 
600,— 
300,— 
250,— 
250,— 
235,— 
185,— 

30,— 

40,— 

6,50 
12,50 
30,— 
40,— 
15,— 
7,90 

23,50 
14,— 
20,— 

Verzending alleen onder rembours of tegen vooruitbetaling. Porto steeds extra. 

BriefmarkenBeUmer D 4720 Beckum, Oeider StraOe 106 
Konten: Dresdner Bank Ahlen 5 62 12 88, Postscheckkonto Hannover 1233 55 



M O N G O L I Ë 
25-2- '71 . Definitieve uitgiftedatum serie ruimteonder
zoek, gemeld m april, bladzijde 203 
Apri l '71 Dansmaskers 
10, 20, 30, 50 en 60 m , 1 , — en 1,30 t Verschillende 
maskers, die in het ,,Tsam"-spel gebruikt worden 

NEPAL 
26 1-'71 Kunstmanifestatie 
25 p Standbeeld van Harihar in Balmiki Ashram op 

oever van rivier de Gandaki 
21-3-'71 Internationaal jaar tegen discriminatie en 
racisme 
1 , — r Toorts, lauwertak en embleem 

N I C A R A G U A 
15-5-'71 Tien wetenschappelijke formules, door 
symbolische voorstellingen weergegeven 
10 c Basis van rekenen 1 + 1 = 2 
1 5 c Wet van Newton, betreffende de zwaartekracht 
20 c Wet van Einstein E = mc2 
25 c Wet van Napier ui tv inding van logarithmen 
30 c Wet van Pythagoras relatie tussen lengte, breedte 

en hoogte bij rechthoekige driehoek 
40 c Wet van Bolzman S = k log W 
1 , — C Wet van Tsiolkovskii speciaal belangrijk voor 

ruimtevaart 
1 , — C Wet van Broglie basis voor uitvinding elektro 

nenmicroscoop, onder andere 
2,— C Wet van Archimedes betreffende opwaartse 

kracht van in vloeistof ondergedompelde licha 
men 

2,— C Wet van Maxwel l basis voor elektronische in -
dustne 

1 -7 -71 Propaganda voor vrede 
10, 15, 20, 40, 50 en 80 c , 1 , — en 2,— C Symbolisch 
ontwerp en tekst in vier talen ,,ls er een formule voor 
vrede?" 

N I E U W ZEELAND 
9-6-'71 Vijfentwintig jaar UNICEF. 
7 c Meisje in een schommel 
9-6-'71 Tien jaar zuidpoolverdrag 
6 c Projectie van zuidpoolgebied 

New Zealand 

NIGER 
17-5-'71 Wereldcommunicatiedag 
100 f Deel wereldbol, geluidsgolven, satelliet en em

bleem 
10-6-'71 Vijfenzeventig jaar moderne Olympische 
spelen 

50 f Discuswerper en portret Pierre de Coubertin 
100 f Deelnemers Olympische spelen heffen toorts 
1 50 f Start hardlopers 

NIUE 
Afbeelding zegel gemeld in april, bladzijde 203 

OOST AFRIKA 
Campagne tegen de runderpest 
30 c en 1,50 sh Rund met kop naar links 
70 c en 2,50 sh Rund met kop naar rechts 

OPPER VOLTA 
17-5- '71 Wereldcommunicatiedag 
50 f Twee helften van wereldbol, 'hand met telefoon

hoorn en draad rond wereldhelften 

R I L P L B L I O U F DE HAL TT \ 0 1 l ^ 

PAKISTAN 
25-2- '71 Versterkingen van de kust in Oost-Pakistan, 
20 n Werkzaamheden aan versterking kustlijn 
21-3- '71 Internationaal jaar tegen discriminatie en 
racisme 
20 en 50 p Schematische figuren van vier rassen 

P A N A M A 
10-2- '71 Veertig jaar stichting Contraloria 
3, 5, 8 en 13 c 

PAPOEA EN N IEUW GUINEA 
31-3- '71 Zoogdieren 

5 c Phalanger maculatus 
10 c Dactylonax palpator 
15 c Distoechurus pennatus 
25 c Zaglossus bruijni 
30c Deudrolagus goodfel lowi 

PARAGUAY 
16-12- '70 Schilderijen van Albrecht Durer 
10 c Adam en Eva 
1 5 c De heiligen Hieronimus, George en Hubert 
25 c Twee rondtrekkende spelers 
30 c Judith 
50 c Oswald Krel 
75 c Kudde herten 
12,45 g Twee mannen met boek 
18,15 g Fragment van De vl ucht naar Egypte 
50,— g Detail van De aankondiging 
16-12- '70 Reprodukties schilderijen uit Prado in Ma
drid 
10 c Titiaan 
15 c Velazquez 
20 c Van Dijck 
25 c Tintoretto 
30 c P P Rubens. 
50 c Veronese 
75 c Titiaan 
12,45 g Goya 
18,15 g Muri l lo 
50,— g El Greco 
Blokken 
20,— g Wereldkampioenschappen voetbal 
20,— g Geboortedag Napoleon tweehonderd jaar ge

leden, schilderij van Goya 
20,— g Herdenking Eisenhower 
20,— g Ruimtevlucht Apollo 14 

PERU 
8-2 -71 Hulp aan slachtoffers van Ancashramp 
4,—, 5,50 en 6,50 s Monol i th ,,omhelzing ', gevonden 
bij Sechmrivier in dit departement Uitgegeven als dank 
voor internationale hulp 

POLYNESIË 
11-5 -71 Watersport 
10 f Visser van Marara 
1 5 f Surfriders 
16 f Onderwaterzwemmen 
20 f Vliegende zeeskier 

K QATAR 
April ' 71 Fauna van Qatar 

1 dh Aalscholver en waterplanten 
2 dh Hagedis en cactus 
3 dh Flamingo s en woestijnplanten 

60 dh Beisa-anttloop en gestileerde Yucca 
1,25 r Gazelle en gestileerde bomen 
2,— r Kameel met gestileerde palm 

J{ R A S A L K H A I M A 
18-6- 71 Wereldtentoonstelling in Japan 
45, 55, 65, 75, 85, 95 dh , 1,65 en 1,85 r Verschillende 
reprodukties van Japanse postzegels 
40, 50 ,60, 70, 80 en 90 dh , 1,60 en 2,— r Verschillende 
nationale paviljoens 
25, 55, 65, 75, 85, 95 dh , 1,50 en 1,75 r Japanse pen
tekeningen Ook nog allerlei blokjes 
22-7- '70 Ruimtevaart, telkens drie samenhangende 
zegels 
1, 2 en 4 r Vluchten van Soyuz 
1, 2 en 4 r Vluchten van Apollo 
1, 2 en 4 r Ruimtevaarders op maan 
1, 2 en 4 r Frans-Duitse samenwerking óp gebted van 

ruimtevaart 
1 , 2 e n 4 r Ruimtevaartuigen 
22-7- '70 Franse geschiedenis 
1, 2 en 4 r Lodewijk XIV 
1 , 2 e n 4 r , 1 , 2 e n 4 r , 1 , 2 e n 4 r , 1 , 2 e n 4 r Napoleon, 
1 , 2 en 4 r De Gaulle 
Ook hier weer allerlei blokjes 
22-7- 70 Winnaars van gouden medailles 
Overdrukken op allerlei zegels uit serie Olympische 
spelen van de laatste jaren met namen winnaars 
5 -8 -70 Kruiswegstaties 
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dh , 1 , — , 1,50, 2,—, 2,50, 
3,— en 3,50 r samenhangend gedrukt De veertien 
kruiswegstaties 
30-9- '70 Postzegeltentoonstelling Philympia 
1 , — , 1,50, 2,50, 3,— en 4,— r Vier series van elk deze 
waarden, met voetbalzegels en zegels van andere tanden 
6-11- '70 Leven van Jezus 
5 ,10,25 en 50 dh , 1 , — , 2,— en 5,— r blokje van 10,— r, 
Reprodukties schilderijen oude meesters 
5-12- '70 Leven van de maagd Maria 
10,15, 30, 60 en 75 dh , 3,— en 4,— r blokje van 10,— r 
Reprodukties schilderijen oude meesters 
Alles overgoten met blokjes, getand en ongetand 

REUNION 
7-6-'71 Gezinshulp op het platteland 
15 f CFA als opdruk op de Franse zegel van 0,40 f die 

op dezelfde datum is uitgegeven 

R O E W A N D A 
15-4- '71 Ruimtevlucht Apol lo 14 
Blokje, waarin opgenomen zegel van 100 f Maanlan-
der op maan, Amerikaanse vlag, en ruimtevaarder bezig 
met zijn werkzaamheden, erboven ruimtevaartuig 

SAOEDI ARABIË 
December 70 Nieuwe gebruikszegels 
4 en 5 p Moskee van de profeet 
Februari '71 Vierde islamitische vergadering 
10 p Embleem en Arabische bogen 

SENEGAL 
17-5- '71 Wereldtelecommunicatiedag 
30 f Wereldbol, telefoonhoorn met draad om bol 
40 f Ontvangststation, satelliet en draden 
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DUITSE 
DEMOKRATISCHE 
REPUBLIEK 

Postzegels van de Duitse Demokratische Republiek zijn gezocht en geliefd 
door hun interessante voorstellingen en hun geperfectioneerde drukwijze. 
Postfris, gestempeld of op FDC, plaatjeszegels, massawaar en kilo's. 
Wij leveren snel en voordelig aan handelaars, grossiers en verenigingen. 
Vraagt onze prijslijst en leveringsvoorwaarden. 
Verzamelaars kunnen zich tot hun handelaar wenden. 

IH»"-

DEUTSCHER BUCH-EXPORT UND-IMPORT GMBH 
DDR 701 LEIPZIG, LENINSTRASSE 16 

t " 

* 
m k 
f. 

ÄifilBIR 

fflfflffl 

1 
m- i 

. 

K. 

Filatelia Eugenio LIach, S.L. 
biedt u door middel van zijn veertiendaagse mededelingen aan: 

• klassieke zegels 
• moderne series van alle landen 
• nieuwe uitgaven van de gehele wereld 
• filatelistische artikelen 
• een speciale nieuwtjesd lenst bij 

inschrijving op nieuwe uitgaven van 
alle landen of van speciale motieven 

U vindt d i t allemaal in onze aanbiedingen die u geheel gratis worden 
toegezonden na aanvraag. 

Schrijft u ons vandaag nog om deze aan te vragen! 

Betalingen per cheque of bankoverschrijvlng (Banco Atléntico, rekening 
141/115) of internationale postwisset 
Correspondentie bij voorkeur in Frans, Engels of Duits! 
Wi | zijn aangesloten bi j : P.T.S. - A.S.D A. - I.F.S.D.A. - A.I.E.P. - COLLECTORS 
CLUB (NEW YORK). 

Filatelia Eugenio LIach, S.L. 
F O N D É E E N 191S 

Avenue Generalfsimo, 489 - Barcelona 15 - Spanje 

DE SLUIT INGSDATUM V O O R HET JUNINUMMER V A N 

PHILATELIE IS GESTELD O P 2 8 MEI 1971 

40 complete series ,,bloemen", cataloguswaarde Mi.Mk. 340,— voor f 2 6 , — . 2500 
postfrisse zegels van de DDR met 150 complete series in vellen en veldelen, catalogus
waarde meer dan Mi.Mk. 1500,— voor f 65 ,—. Vraagt onze gratis prijslijst. Ebcts, 
Postzegelverzendhuis, Loosweg 95 D 4070 Rheydt, Duitse Bondsrepubliek. 

POSTFRIS BELGIË MOEILIJKE SERIES 
No. Yvert - postfris - vri jbli jvend 

f500,— 3 % kor t ing. 
108/25 108,— 
150/63 945,— 
190/210 68,— 
211/9 33,— 
221/33 60,— 
267/72 30,— 
289 26,— 
290 130,— 
293/8 42,— 
308/14 37,— 
356/62 130,— 
394/00 160,— 
404/6 7,— 
407/9 8,— 
411/8 18,— 
466/70 8,50 
471/7 21,50 
496/503 24,— 
504/11 75,— 
513/8 50,— 
Ook niet verme 

519/26 28,— 
728/36 10,50 
737/42 27,— 
743/7 22,50 
751/55 45,— 
756/60 23,— 
773/80 62,— 
781/4 15,50 
787/91 38,50 
792/7 150,— 
798/806 1 1 , — 
807/10 7,— 
814/22 40,— 
827/31 50,— 
834/40 3 1 , — 
842/44 22,50 
860/62 42,50 
863/67 60,— 
868/75 32,— 

boven ƒ100,—frs 

876/78 
880/91 
892/97 
898/99 
900/07 
912/17 
918/23 
930/37 
938/40 
943/45 
946/51 
955/60 
973/78 
979/85 
987/89 
998/004 
1013/18 
1031 
1032/6 

32,50 
200,— 
65,— 

102,— 
43,— 
3 0 , -
4 3 , -
36,50 
28,— 
5 1 , — 

160,— 
2 1 . -
1 8 , -
31,50 
15,— 
23,50 
9,— 

2 0 , -
25,— 

nco huis -

1039/45 
1047/52 
1053/62 
LP 30/5 
1066/75 
1076/81 
1102/07 

BLOKS 
1 
4 
5 
6 
7 
26 
31 
32 
34 
35 
43 

de zegels in voorraad - pri js op aanvraag. 

L. De Houwer 
Fruithoflaan 13 , 2600 B E R C H E M . Be lg ië 

boven 

12,— 
6,50 

met 
16,— 
92,— 
17,50 
1 1 , -

82,— 
135,— 

39,— 
39,— 
20,— 
44,— 
90,— 
23,— 
3,20 
3,50 
3,50 



SIERRA LEONE 
1-3-'71 Verkeer van links- naar rechtshoudend 
3/4 en 914 c Tekening geeft de wijziging aan 
1 -3 '71 Hulpzegels luchtpost 
2%, 10, 50, 70 c en 1 , — I Opdruk op verschillende ze 
gels uitgegeven in de jaren 1961 tot 1969 

SINGAPORE 
4 4-'71 Definitieve uitgiftedatum toerismeserie ge
meld in april, bladzijde 205 

SINT LUCIA 
29-3- '71 Paaszegels, reprodukties schilderijen van 
Peter Paul Rubens (1577-1640) 
10 en 35 c Christus aan het kruis 
15 en 40 c Kruisafneming 

SYRIË 
8-3-'71 Achtste verjaardag revolte van 8 maart 
15, 22% en 27% p Schild bewaakt industrie, landbouw, 
kunsten en handel 
8-3-'71 Nieuwe gebruikszegels 
22%, 25, 27% en 35 p Symbolen voor industrie, grafiek 
Luchtpost 
200, 300 en 500 p Portret Khaled ben el Waled 

T H A I L A N D 
9-6-'71 Koning vi j fentwint ig jaar geleden gekroond 
50 s Portret koning in stralenkrans boven Thaise volk 
20-6-'71 Toerisme in Azie 
4,00 b Drijvende markt te Wat Sai in Thon Bun 

T O G O 
April '71 Paaszegels, reprodukties religieuze schil
derijen 

1 en 40 f Schilderij van Rafael 
30 en 60 f Van Maitre de Trebon 
50 f Van M Grunewald 
90 f Van El Greco 
Ook blokje waarin de vier hoogste waarden. 
14 4-'71 Waarden 40 en 50 f gemeld m Apol lo-14-
serie in april, bladzijde 205, zijn met uitgegeven, de rest 
wel 
Mei '71 Toerismeserie 

20 f Markt van Lomé 
30 f Strelit7ia en beeldje van hout 
40 f Aledjokloof en baviaan 
50 f Kasteel Vaile en antilope 
60 f Togomeer en krokodil 

100 f luchtpost Kalktoren van Tokpli en nijlpaard 

T O N G A 
30-1- '71 Vijfde herdenking sterfdag k o n i m m Salote 
2, 3, 5 ,15, 25 en 50 s , 9, 24, 29, 38 s , 20, 30 en 50 s , 
2,— p Opdrukken op verschillende series zegels 

TSAAD 
20-4- '71 De grote verzoening 
100 f Drie mannen in verschillende klederdracht lopen 

hand m hand 
17-5- '71 Derde wereldcommunicatiedag 

5 f Gestileerde kaart Afrika, wereldbol en ontvangst
station 

40 f Idem en zendtoren 
50 f Idem en satelliet 
17 5 -71 Panafrikaanse telecommunicatiedienst 1971 
125 f Gestileerde kaart van Afrika met getrokken lijnen, 

kiesschijf, deel Zendinstallatie 

TUNESIË 
15 4 '71 Comité van de Magreb voor coördinatie 
van post en telecommunicatie 
25 m Straalzender en vlaggen van de vier deelnemende 

landen 

U R U G U A Y 
Januari '71 Herdenking dr Espinola 
5 p Portret 

VENEZUELA 
18-1-'71 Wapens van staten 
15 c Apure 
20 c Apure 
15 2 - 7 1 Tweede gedeelte wapens 
20 c Anzoategui 
25 c Barinas 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 
7-5-'71 Nieuwe luchtpostzegel 
11 c in vellen, rollen en boekjes rood en wi t Gestileerd 

vliegtuig met neus naar boven 
10-5-'71 Nieuwe waarde gebruikszegel met portret 
Eisenhower 
6 c Zelfde tekening in vier verschillende uitvoeringen: 

veelkleurig in vellen van honderd, in rollen van 100, 
500 en 2000 roodbruin en in twee verschillende 
boekjes ook roodbruin Een boekje met drie velletjes 
van acht zegels aan de loketten en een boekje met 
twee velletjes Eisenhowerzegels en een velletje met 
Jeffersonzegels van 1 cent en twee vignetten. Use 
Zip Code en Mail Early in the Day, voor de auto
maten 

10-5- '71 Zegel voor expresbestelling 
60 c rood, w i t en blauw Naar links en rechts wijzende 

pijlen, gelijk aan Yvert expreszegel 18 
15-5- '71 Luchtpostzegel 
9 c Deltavliegtuig in w i t op rode achtergrond 
21-5- '71 Nieuwe luchtpostzegel 
21 c rood, w i t en blauw Zegel gelijk aan luchtpost

zegel van 20 c , Yvert, luchtpost 71 
12 6-'71 Bescherming wildstand 
8 c I jsbeer met jong 
8 o Californische condor 
8 c Krokodil 
8 c Forel 
Me i ' 71 Nieuwe gebruikszegel 
16 c Ernie Pyle, dagbladcorrespondent, vooral bekend 

om verslagen uit de tweede wereldoorlog 
23-6- 71 Tien jaar verdrag van zuidpoolgebied 
8 c blauw en wi t Kaart van gebied 

V I E T N A M ( N O O R D - ) 
Januari '71 Zege van Zuidvietnamees bevrijdings
front P L A F in de droge moesson 1965-1966 
2 xu Zelfde tekening als de zegel uitgegeven op 

15 10-1966 een vrouweli jke militair, maar in 
gewijzigde kleuren 

Januari '71 Dienstzegel zonder waarde 
Zegel voor brieven van oorlogsinvaliden met onder 
scheidingsteken voor deze mensen 

Maart '71 Vij fentwintig jaar republiek 
12 xu Portret held Nguyan van Troi 
12 xu Idem van Phan dinh Giot 
1 , — d Nguyen van Be 
Maart '71 Friedrich Engels honderdvijft ig jaar geleden 
geboren 
1 , — d Portret en handtekening 

V I E T N A M ( Z U I D - ) 
26-3- '71 Eerste verjaardag afkondiging wet op land
bouwhervorming 

2 d Ploegende boer, boeren met gereedschap en boek 
3 d Landbouwtrekker, hand met boek 

16 d Boek, waaromheen groep mensen zweeft 

a Y E M E N (REPUBLIEK) 
4-4-'71 Vi j fentwintig jaar Verenigde Naties 
5 en 7 b Symbolische compositie met wereldbol, half 

tandwiel , lauwertak, vredesduif, energie em 
bleem, ruimtevaartuig en embleem V N De 
zegels getand en ongetand, ook nog blokje 
van 16 b met gelijke afbeelding 

April '71 Olympische spelen München, reprodukties 
schilderijen uit Pinakotheek 
Yt b Sebastiaan, Hans Holbein de oudere (1465-

1524) 
' /3 b Hertog Philips, B Green (1484-1545) 
'Ä b Jonge man, Albrecht Durer (1471 1528) 
1%b O Krel, Albrecht Durer (1471-1528) 
2 b Suzanna in het bad, A Altdorffer (1480-1538) 
4 b C Fugger, C Amberger (1500-1561) 
7 b C Schugg, W Leibel (1844-1900) 
Apri l '71 Olympische winterspelen in Sapporo, an
tieke sportwedstrijden en beelden 
'Ä b Vrouw op prikslee 
% b Man op ski s, met kruisboog 
1 b Vrouw op prikslee 
V3 b Man met pijl en boog op schaats 
2 b Man op schaatsen, met stok 
3 b Schaatsrijdster 
4 b Man op ski's met stok 

ZUIDPOOLGEBIED ( F R A N S ) 
9-3-'71 Twintigste verjaardag Port-au-Frangais 
40 f Tentenkamp in Port-au-Franpais 
50 f Luchtfoto van gebied 
Beide zegels verenigd door vignet met kaart van Ker-
gueleneilanden, Port-au-Franpais 
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Alles 
1952 
1953 
1955 
195« 
1964 

1965 
1966 

1968 

1969 

1965 

MOTIEFZEGELS V A N H O N D U R A S 1 
prima kwalitiet, postfris zonder plakker, nooit weer tegen zulke prijzen. 1 

Yv.PA 187-194 
198-206 
207-216 
217-225 
B.F.« 
B.F.7 
312-320 
B.F.8(2) 
B.F.9 
350-353 
B.F.10(2) 
379-381 
382-388 
411-416(10) & B.F.12(2) 
417-420, B.F.13 
421-426, B.F.14 
B.F. 15, 1« 
S 85-93 

Koningin Isabella 
Verenigde Naties 
Rotary 
Verenigde Naties 
Kennedy 
Olympiade 
Olympiade 
Olympiade 
Paus Pius IX 
Churchill 
Eeuwfeest postzegels 
Voetbal 
Verenigde Naties 
U.I.T. & Kennedy 
Robert Kennedy 
Olympiade 
Apollo XI 
Olympiade 

De verzendkosten zi]n dit keer in de bovengenoemde prijzen begrepen. 
Onze stock van postfrisse zegels en series van de 
voor 98% kompleet. 
Mancolijsten ziin steeds welkom en zullen zorgvu 

gehele wereld van 1920 

dig behandeld worden. 
F R A N K W A R N E R 

441 Lexington Avenue, New York N.Y. 10017, U.S.A. 
,,One of the most complete stocks of the world-in the wor ld . " 

* 12,50 
$ 49,50 
$ 29,50 
i 29,50 
$ 39,50 
f 3«,S0 
$ 13,50 
S 36,50 
$ 18,50 
$ «.— 
$ 9,50 
$ 8,50 
t 7,— 
$ 29,50 
$12,50 
$ 13,50 
113,50 
$ 16.50 

tot 1971 is 

U weet, dat voor elke verzamelaar „ r l f l W I Q K I 6 n i S t r O K 6 n 
het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels. Leverbaar 
zijn de volgende maten in zwart en wit. Pakjes a 25 stroken, lengte 21 cm. 
Hoogte 16, 20, 21 , 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm per pak f 2,75 
Hoogte 36, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 52 en 55 mm per pak f 3,75 
Pakjes a 10 stroken, twee zijden dicht: 210x66, 
210x86, 130x85, 148x105 en 160x120 mm per pak ƒ2,75 
Pakje a 7 stroken, twee zijden dicht: 210x170 mm per pak ƒ 3,75 
Hawid klemstrokensnijder f 2,75; Hawid Simplex hefboomsnij-
apparaat ƒ16,50; tube lijm ƒ0,50. 
Bij bestelling vermelden zwart of wit. Dit is slechts een greep uit onze 
voorraad klemstroken, vraag onze complete prijslijst. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen. 
Bij een bestelling boven ƒ 10,— worden u de klemstroken portvrij toege
zonden 5 % korting bij een aankoop boven ƒ10.— en 10% korting bij een 
aankoop boven ƒ25, — . 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak - Rotterdam-1 - Tel.(010)143580 - Giro 661478 

BRANDKASTEN, 
INMETSELKLUISJES 
BRANDVRIJE ARCHIEFKASTEN 
voor bedrijf en woning 
ALTIJD EEN GROTE COLLECTIE V A N BEKENDE MERKEN IN 
VOORRAAD, TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

Kom eens ki jken, 
u bent van harte welkom 
en wordt deskundig voorgelicht. 
Tevens bieden wij u nog 
de mogeli jkheid tot inruil. 

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen. 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

MOZES KNAP EN ZOON 
R O T T E R D A M 
Tel. (010) 12 43 71 
HOEK V A N KNAP 
Schiedamsevest 91-97 

A M S T E R D A M 
Tel. (020) 23 94 36 

Singel 279 
Spuistraat 244 

LINDNER 
ALBUMS 

Het maatpak voor Uw 
postzegelverzameling 
• Ruim 100 verschillende albums 
• Bescherming van uw verzamel ing. 
• Per blad leverbaar (opbouvyalbum). 
• Bij gebruik gegarandeerd platl iggend. 

Ringbanden in ; 

PLASTIC 
SK A I 
LEDER 

f 16.— 1 
f 20,25 } 16 kleuren 
f 3 1 . - I 

Onze schitterende O M N I A insteekbladen ä ƒ1,70 in Z W A R T en 
W I T ; in 18 uitvoeringen o.a. uitstekend voor blokkenverzamelingen 
en tentoonstellingsobjecten. 

Onze EUROPA-motiefcatalogus 1971 is verschenen. 
Alles ui t voorraad leverbaar. 
Uw handelaar zal u gaarne van dienst zijn. 

Ons Nederlands Indië-album is V E R S C H E N E N . 
Inhoud 33 bladeren. 

J. A. Lemstra^ Filatelie 
Amsterdam - Alb. Cuypstraat 36 - Tel. (020) 79 48 36 

KWALITEITSZICHTZENDINGEN 
d.w.z. zeer gespecialiseerd, gebr./ongebr. (ook u i tge
breide thematische), vol ledig afgestemd op uw verzamel-
gebied, wordengaarnevri jb l i jvend voor u verzorgd doorde 

N.N.P.H. „De Boerderij" — Lieveren 61 
Postbus 48 - RODEN 

Een brief/kaart aan antwoordnummer 2 - RODEN (zon
der postzegel I) met opgave naam, volledig adres en uw 
veizamelgebled. Is voldoende. 

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 f 30,—, Nieuw Guinea 78/81 f 0,70 enz. 

Aanbiedingen aan: 

A. J. DE WIT 
Postbus 7055 - Amsterdam-Z. 
Telefoon 71 34 89, na 17.30 uur; 44 24 35 



Op de Nationale 
Postzegeltentoonstelling 
,,R7r' te Rotterdam 
van 10-13 juni a.s., 
zijn wij aanwezig 
met een grote voorraad 
postzegels 
van de gehele wereld. 

Bezoekt onze stand. 

Postzegelhandel R. F. G. Sturms 
N. Z. Voorburgwa l 371 - Amsterdam-C. - Tel. 020-236012 - Dagelijks van 9.00 -17.30 uur - Donderdags gesloten 

ZICHTZENDINGEN 
van de onderstaande landen zeer uitgebreide 
ZICHTZENDINGEN, vßie landen gespecialiseerd 
opgenomen, naast de goedkope exemplaren wor
den ook de meest zeldzame exemplaren in onze 
ZICHTZENDINGEN verwerkt. 

alle landen 
uitgebreid 
opgenomen, w.o. 
vele variaties. 
a, b, c, d-nummers 
brieven, etc. zowel 
gebruikt als 
ongebruikt 

Nederland en O.R. 
België 
Luxemburg 
Duitsland 
Oud-Duitse Staten 
Bundesrepubliek 
Berlijn en D.D.R. 
Duitse Gebieden 
Duitse Koloniën 
Frankri jk 
Zwitserland 
Oostenri jk 
Italië 
Portugal 
San Mar ino 
Albanië 
Rusland 

Andorrz 
Bosnië 
Denemarken 
Finland 
Noorwegen 
Zweden 
IJsland 
Estland 
Engeland 
Griekenland 
Hongar i je 
Joegoslavië 
Tsjechoslowakije 
Vaticaan 
Bulgarije 
Turk i je 
Servië 

Naast een normale, zeker geen DURE uitprijzing 
ons aantrekkelijke KORTING-systeem. 
Bij een uitname van 
f 30,— 10% korting, f 50,— 15% korting. 
/ 100,—20% korting, ƒ 1000,—25% korting. 
Zichtzendingen buiten Europa 
Engelse Koloniën, gebruikt en ongebruikt, w.o. 
ZELDZAAM materiaal 
BELG.-CONGO gebruikt en ongebruikt; EGYPTE 
gebruikt en ongebruikt. VERENIGDE-STATEN 
(U.S.A.) 
Prijs-courant 
Maandelijks van INHOUD wisselende prijslijst 
met duizenden aanbiedingen, collecties, restan
ten etc. 
Een briefkaartje en u ontvangt deze en volgende 
prijslijsten gratis. 

POSTZEGELHANDEL OLYMPIADE 
Baambrugse Zuwe 141 F - Vinkeveen - Telefoon (02049)1377 



Te koop gevraagd voor buitenlandse beleggingsmaatschappij 

Verzamelingen postzegels 
Engros - Doublettenposten 

Betaling contant. Voor grote objecten bezoek aan huis. Geen taxatiekosten. 

Y. de Troje 
Breukelerveense Meentje 2, Nieuw Loosdrecht, post Tienhoven 
Telefoon (02158) 1044 

1 8 - PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op papier 

2 - PER KILO 
betalen wij voor uitgezochte ki lo 's Nederland 

Ook buitenlands kilowaar steeds te koop gevraagd 
leder kwantum — snelle afwikkeling {geen zendingen onder fbO,—) 
Tevens te koop gevraagd complete series Nederland, alléén in engros-
fi(teveelheden. 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

„NOVIOMAGUM" 
Nijmegen 2e Wälstraat 17 Telefoon (08800) 2 06 38 

BEZOEK 
ONZE STAND 
— ^ - O P DE 
NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 

Naast onze bekende collecties NEDERLAND & 
O.R., alsmede vele landen van WEST-EUROPA 
leveren wij 

OUD-BELGIE 
OUD-FRANKRIJK 
OUD-LUXEMBURG 
OUD-POLEN 
OUD-HONGARIJE 
OUD-OOSTENRIJK 
POSTSTUKKEN 

Vraag o.a. ook naarOUD-DUITSE STATEN. 

POSTZEGELHANDEL 
"DE LOUPE" OOSTVOORNE 

LIJSTERBESLAAN 18,TEL:01885-3409(b.g.g.C.Woudenberg: 32 25) 

BEKEND VAN DE ZICHTZENDINGEN -< 

Prinz Kristalheldere 
postzegelstroken 

Hoogte: 20, 21, 24, 26, 27, 5, 29, 30, 31, en 33 mm per pak f 2,50 
Hoogte: 36, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 52, 55 mm per pak f 3,50 
Pakjes ä 11 stroken, twee zijden dicht: 
210x66, 210x86, 130x85, 148x105, 160x120 per pak f 2,50 
Pakje a 11 blokken, twee zijden dicht: 210x170 per pak f 3,85 

Bij bestelling vermelden zwart of wit 
Bij een bestelling boven f 10,— portovrije toezending. 

Postzegelhandel T. P . Verburg 
Paul Krugerstraat 78, Nijmegen. Tel. 08800-75844. Giro: 1348996 

REEDS JAREN BETROUWBAAR adres zowel Postfris als FDC: W-Europa, USA, 
UNO, Israël. Goed verpakt. Fil. gefrank. Uitgebr. Cirk. grat is.. . tegen antw., porto. 
R71. Tent. env. verkrijgbaar. Bezoek onze stand aldaar 10 t/m 13 juni. T. Harteveld's 
Blondeelstr. 26 - Rotterdam-30U - Tel: 010-20 40 70 - Giro: 507407. 

Blanko albums ,Neerlandia' 
Dit album, dat wij al meer dan 30 jaren voeren 
geniet grote bekendheid. Gebonden in kunstleren 
band met goudopdruk Met binnenschroeven, 2872 x 
25 cm. Met prima houtvrije bladen Band in de 
kleuren groen, rood, bruin of blauw. 
No. 5 met 100 norm. bladen, ruitjes voordruk f 13,95 
No. 9 met 200 normale bladen f22,60 
No. 13 met 150 dikke bladen f 21.50 

Deze bladen zijn steeds naleverbaar. S.v.p. nummer opgeven. 

Easy ring albums 
In een prachtige kunstleren band-'met goudopdruk 
bevinden zich 100 houtvrije bladen met fijne ruit jes 
voordruk. Elk blad l igt volkomen vlak open, terwij l 
de bladen buiten het album beschreven kunnen 
worden. De bladen zijn zeer gemakkelijk uitneem-

baar Afm. 30x26 cm. Albums gestoken in sterke kartonnen opberghoes. 
Insteekkarton voor nog in te plakken zegels. Zeer gewild album voor 
motiefverzamelaars, ƒ28,15. 

Tekensjabloon 
Een plastic tekensjabloon voor het zelf tekenen van zuivere vierkante 
vakjes in elk wil lekeurig album. Voor zegels van diverse afmetingen. 
Zeer geschikt voor mensen zonder tekentaient. In enveloppe met ge-
bruiksaanvy^ijzing. ƒ3.15 per ex. 

N.V. BOEKBINDERIJ TER HORST - NEERLANDIA* - UTRECHT 
Ceylonlaan 11 (Kanaleneiland) - Telefoon (030) 88 08 34 

De prijzen van de Easy ring albums en van de Tekensjabloon, 
vermeld in het aprilnummer, resp. ƒ25,10 en ƒ2,80, hadden 
moeten zijn als vermeld in bovenstaande advertentie. 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor-
delykheid nemen voor de bonafidi-
teit der onderstaande adressen. 

Pnjs der annonces ƒ 1,— per mm 
exclusief 4 */o BTW 

AANGEBODEN 
Diverse grote en kleinere kollektieb 
van Ned en andere landen te koop 
o a Schaubek album Ned kat 
waarde ƒ 4350 — prijs ƒ 1695,—, 
Importa album Ned kat waarde 
ƒ 4000.— pn:s ƒ 1150,—. twee stock-
kaartjes met nr 14 Ned kat waar
de ƒ I960,— prijs ƒ 775,—, Schaubek 
album Duitsland ongebr v/a 1872 
kat waarde ruim 2000 Yvert francs 
prvis ƒ 395,—, Stockboekje Frank
rijk, 90% klassiek kat waarde 9750 
Yvert francs pnjs ƒ 375,—, Oude 
Franse brieven vöör 1900 (pciardjes 
getand ongetand etc ) ƒ 95,— Nog 
vele andere zeer interessante aan
biedingen Inl 08800-51859 

Int. Adressendienst. Gratis inlich
tingen Luypen. Verhammestr 3, 
Heemskerk (postzegel insluiten) 
Aangeboden Groenland gebruikt 
Prijslijst gratis B J M van 
Leeuwen Bruijnstraat 91. Rotter
dam 7 
Aangeboden Finland T.B.C, com
pleet gebruikt ƒ 32,50 B J M 
van Leeuwen, Bruijnstraat 91, Rot
terdam 7 
Aangeboden Europazegels Turkue 
postfns ƒ 0,40 per Franc ook Nato 
zegels B J M van Leeuwen 
Bruijnstraat 91, Rotterdam 7. 
Koopje Suriname Port 44 gebr 
ƒ 4,— Per 10 ƒ 28,— van Leek, 
Scheldestr 46, A'dam, Postgiro 
1462724 
Oud Duitsland, Oud Zuid Amerika, 
zeer goedkoop hoge waarden 
Vraag prijs of boekjes Nrs Yvert 
1969 of omschrijving H NoUes, 
Egb Hiddingstraat 1, Steenwijk 
Nederland & OG, West-Europa, 
Wereld. Uiterst billijke pruslijst op 
aanvrage Willemsparkweg 207 huis. 
Amsterdam 
Automatenboekjes. De meeste tek
sten en variëteiten in ruime mate 
voorradig Vraag gratis lijst Te
vens gevraagd proefboekjes, spe
cimen-opdruk 61, ged ongeperfo
reerde boekjes, enz W de Rooy, 
Eikenlaan 30, Weialwyk Tel. 
(04160)-35284 

Voor onregelmatigheden in niet-
•chr i f te l i i k opgegeven advertenties 

kunnen wi| geen verantwoordelijkheid 
aanvaarden 

Administratie ,,Philatelie" 

Part biedt zijn voorraad doubletten 
aan Heeft 95% van Nederland en 
O G dubbel Vraag vrqbluvend 
prijsopgave aan Antwoordporti in
sluiten G Spaans. Menninckstraat 
168, Den Haag 
Aangeboden Postfns 100 series 
svinboien en zeehelden, plus 100 x 
Nr 404 422 en 443 Cataloguswaar
de f 195,— Prijs ƒ 65,— Uitslui
tend in onverdeelde partyen lever
baar H W Meiser, Wimmersatraat 
12, Eijgelshoven (Postrek nr 
1033835) 

Aangeb Gemeentekaartjes 1865 k 
f 6,— Prenten stad- en dorpsbe-
schruvingen en oude ansichtkaar
ten S C Lemmers, Wagenstraat 
21, Lisse, tel 02521) 53 32 

ISRAEL. Pruslijst 1971 Postfr 
full-tab , billijke prijzen P Nieu
welink Veenbesstr 768, Soest 

200 Ned. -I- O.G. (geen Indon), 
O, •**, grootform kind, etc met 
hoge waarden ƒ 10,—; 200 idem 
met goede kompl ser ƒ 20,—. P 
Nieuwelink, Veenbesstr 768, Soest. 
Giro 438590 

Voor kwaliteit en billuke prezen: 
Postzegelhandel ..Philiposta" Ro
denrijsestraat 17, Rotterdam-11 
WIJ kunnen U aanbieden ruim 70 
landen b v 200 Zwitserland 
ƒ 15,— , 200 Luxemburg ƒ 21,— , 500 
Nederland ƒ 37,50, 500 Oostenrijk 
ƒ 16,50 500 Indonesië ƒ 20,— , 500 
Roemenie ƒ 11.— . 100 West-Berl|jn 
ƒ 17 50, 400 Israel ƒ 95,— . 500 Hon
garije grootformaat ƒ 9.75 Vraag 
gratis prijslijst Uiteraard is deze 
sortering ook te verkregen in onze 
postzegelbar. Rodenrijsestraat 17 
Rotterdam 

50 Suriname + Antillen ƒ 4.95 De 
Randstad Postbus 73. Leiden 
Jaarg „Philatehe" 1957 t/m 1970 
voor hoogste bieder. Tel 02230-
14224 
Ruiladressen hele wereld. ± 350 
postzverz ƒ 4,50 ± 40 motiefverz 
ƒ 175 ■+■ 370 lucifermerkverz 
ƒ 5 25 ± 170 Idem Duitsl ƒ 2,50 
-1- 55 postz veilingen ƒ 1,80 Best 
per giro 1230776 H NoUes, Steen
wijk 

Stuur mu 200 zegels van Tsjecho-
Slowakije, Roemenie Rusland, 
Malakka of Communistisch China 
en ik zend U een gelijk aantal 
terug Aanb N A van der Voort, 
Beukenlaan 16, Venray 
Hongarye. Wij leveren u alle ze
gels, luchtpost, blokken, gebieden 
in prima kwaliteit Uitgebreide 
prijslijst gratis Nieuwtjes abo mo
gelijk Tevens Frankrijk, Zwitser
land. België en Oost-Europa vlgs 
mankolost tegen concurr pnjs Op
dracht aan I P S . Sassenheim-
straat 61. Amsterdam 17, (tel 
020-155304) 

Vraag gratis pryslijst kilowaar bij 
Tracom Holland, Postbus 73, Pnn-
acker 

GEVRAAGD 
KI r st , postst , kaarten en geg. 
van Baalte \Ov ) vóór 1940 br m 
pr opg Pont, lepensmgel 53, 
Raalte 
Oostenruk. Te koop gevraagd af-
stempelmgen op Oud-Oostenrijk tot 
1900 Drs J A Rompes, Com 
Houtmanstraat lOhuis, Utrecht, tel 
030-719149 

Kilowaar en bundels (groot form 
ä 60 cent) de Hamer E J W 
Kastanjelaan 13, Nijkerk (Gld ) tel 
03494-2879 

Alle soorten bundels, massawaar, 
kilogoed door A v d Heijden 
Hengelolaan 1196 Den Haag, tel 
670875 
Oudere ansichtkaarten Ned. c q in
ruil voor zegels/FDC v N O G 
J V d Berge. Nieuwstraat 66, 
Apeldoorn, telef 16281 of 31043 

Klein rondstempels, eventueel rul
len voor o a kir st puntst, Ned en 
O G of Oostenrijk A H Bonefaas 
Joh Geradtsweg 132, Hilversum 
Tel 02150-54808 

Losse zegels, paren, strippen, blok
ken, ook op brief Ned no 19 
Sandberg, Korenbloemlaan 11, Son 
(NB) 

Gevraagd Postbewus - Armenwet 
en Ned. no. 77 - 78 - 79 en no. 121/ 
131 liefst Z P Brieven met pnjs 
onder no PH-1393 aan Boom Ruyg-
rok N V Haarlem 

De No. 136/138 - 130 en 131 gebruikt 
en postfns Nederland P v Gils, 
Wildertstraat 21 Chaam Tel 01619-
426 

Gevraagd Engeland Yvert no. 14, 
26, 68 engros. Rullen tegen goede 
zegels Engeland of opgave van prijs 
aan H Vaes, Berglsian 5, Woens-
drecht 

Gevr U.S.A. vooroorlogse F .D.Cs 
door Mr Cassutto, Vogelkersstr 82 
Den Haag 

Beeldverzamelaar (muziek, spoorw 
R Kruis zegel op zegel) zoekt man
co's Opgave met Yvert nrs en 
prijs aan no PH-1397 aan Boom-
Ruygrok N V te Haarlem 

D I V E R S E N 

Reisgenoot of -genote — in bezit 
van rijbewijs — gezocht om m 
eerste helft september a s voor ge
zamenlijke rekening met Renault 4 
en tent naar Tsjecho-Slowakije te 
reizen Doel bezichtiging kerken-
fresco's en internationale postzegel
tentoonstelling Boedapest '71, e e a 
in overleg G H HiUen sr Mozart-
laan 31, Aalsmeer, tel 02977-5032 

Verzamelt u V.N. en/of VE?» 
Ja' ' Wordt dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied Ledenad
ministratie W P J de Vrueh. 
Meloenstraat 129, Den Haag Tel 
070-680485 

ISRAEL, prijslijst gratis, complete 
jaargangen, postfns met tab 1970 
postprijs 1969 ƒ 20,40, 1968 ƒ 37,20, 
1967 ƒ 18 80, 1966 ƒ 37.— , 1965 
ƒ 33— 1964 ƒ 26.— , 1963 ƒ 30.50 
1962 ƒ 38.70. 1961 ƒ 30 50 Minimum 
order ƒ 50 — Charl Heling. P C B 
308 EILAT, Israel 

JAPAN. Herdenkingszegels 50 
ƒ 5,—. 100 ƒ 10,—, 150 ƒ 15—, 200 
ƒ 20 — Yn Kanagawa, 664 Itami 
Box 36 Japan (APHV) 
Koop steeds Duitse ansichtkaarten, 
ook fantasie-afbeeldingen en ge-
lukwenskaarten en oorlogskaarten 
(alleen periode 1870 - 1945) Willi 
Bernhard 2 Hamburg 73 Wiesen-
redder 2 B West Duitsl (Grootste 
Duitse kaartenarchief met meer 
dan 1 000 000 kaarten) 
Zoek ruilpartner m Holland Aan 
te bieden, Duitsland, Frankrijk 
Italië en Skandinavie Kurt Hof
mann. Hermann Lons Str 3, 6451 
Dörnmgheim 

Ruilpartner. Zoek Ned , Frankrijk 
iri ruil voor Duitsland, Gebieden 
"•ond Berlijn op basis Michel 1971 
Affalterbach, Im Birkhau 135 
koerswaarde Walter Sperk, 7151 
Nieuwe verschijningen volgens 

125 postzegels van Zwitserland, alle 
verschillende en gestempeld uit de 
laatste 40 jaar voor ƒ 20 — (Een 
samenstelling die U voor deze pnjs 
nergens krijgt) Recht van terugzen
ding binnen 3 dagen en Uw geld 
terug F G Huber, CH 9240 
UZWIL, Fichtenstrasse 43 

A D V E R T E E R D E R S 
Wilt u s V p rekening houden met de volgende sluitmgsdata 

Juninummer. sluiting inzending tekst 28-5-1971 
Juli/augustusnummer, sluiting inzending tekst 14-7-1971 
Septembernummer, sluiting inzending tekst 23-8-1971 
Oktobernummer, sluiting inzending tekst 23-9-1971 
Novembernummer, sluiting inzending tekst 28-10-1971 
Decembernummer, sluiting inzending tekst 24-11-1971 

BIJ voorbaat onze dank, advertentieafdeling ,,Philatelie" 

SPANJE 
Prijslijst op aanvraag 

Alleen voor handelaren en winkeliers 
M. BARRENECHEA 

Swammerdamstraat 36ii 
AMSTERDAM-1005 

DER SAMMLER-DIENST, het Duitse filatelistische tijdschrift 
• verschijnt eens per 14 daqen Abonnementsprijs ƒ30 60 per jaar 
• gemiddeld 132 paq pernummer of f 15 80 per half laar 
• nieuv(/tjes met fotopagina s op Proefnummer gratis teqen porto 

kunstdrukpapier vergoeding ad 50 cent 
Woordadvertenties opschrift 
woorden 70 et tekstwoorden 30 ot 

Vertegenwoordiging voor Nederland 
FILEKTURA - POSTBUS 54 - KATWIJK AAN ZEE 

POSTGIRO 51 69 28 BANKGIRO 47 59 00 146 TELEFOON (01718) 14068 

C. WILLEMSEN 
BIEDT AAN 

p o s t f n s zonder p lakker 

NEDERLAND 
&O.G. 
Vraagt gratis prijslijst 

V e r v o o r e n s t r a a t 6 A m s t e r d a m W 
Tel 020-110526 G i ro 1646933 

U.S.A. 
H E T adres v o o r 

A m e r i k a a n s e zegels 

O n z e p r i j s l i j s t van g e s t e m p e l d e zegels d e r 

V e r e n i g d e S ta ten w o r d t u o p aanvraag gaarne 

t o e g e z o n d e n 

O o k u w m a n c o - l i j s t is w e i i < o m . 

„U.K.A."-STAMPS 
Postbus 1124 - s - H e r t o g e n b o s c 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 Al le weldadiqheidsuitqiften voorradig 
West-Europa o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vati-
caan. Zweden, IJsland enz enz Prijzen in het algemeen 50 cent per Yvert 
franc Ie pi 10% minder 
Oost-Europa grote voorraad vooral Rusland en Hongarije (veel ongetand) 
m het algemeen 40 cent per Yvert franc behalve nieuwe uitgiften 
Eng Kol 14 winkelboeken vol hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth 
Azië. alle landen veel iapan, Vemen enz enz 
Zuid-Amerika grote stock van alle landen 
Israel, grote stock in het algemeen 5 0 % Benco ook Ie dag env 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POSTZ. 
op POSTZ , SPORT, SCHILDERIJEN, VER NATIES, VER. EUROPA. 
GÉÉN NIEUWTJES 

Albums insteekboeken catalogi loupes in ruime sortering voorradig 
U kunt bij ons rustig zitten postzegelen onder het genot van een heerlijke 
kop koffie of een glaasje frisdrank Mancolijsten worden omgaand in ieder 
geval binnen 14 dagen behandeld Donderdag s gesloten 

r M D C ^ ^ T / ^ e i n voor verzamelingen, parti jen, restanten, 
U I K t U i l a C U U bundelwaar. 

Gaarne opgave van vraagprijs. 

Postzegelhandel G .v. d. Eynde en Zoon 
Arubadreef 9 Utrecht te l . 27230 b.g.g. 6U320 

reeds 30 jaar Uw ver t rouwde adres 

020 -63000 
IS het nummer waarop u mij dageli jks kunt bereiken 

Ook kunt u persoonlijk bij mij komen neuzen of uw mancoli jst 
zenden voor West- en Oosteuropese landen 

Mijn uitgebreide prijsli jst van Nederland en Overzee ontvangt 
u na inzending van 50 cent postzegels 

POSTZEGELHANDEL A. W. COUWENBERGH 
Jonge Roelensteeg 14 (naast Telegraafgebouw) - Amsterdam-C 
Telefoon b g g 94 02 63 - Giro 37 20 32 - Bank H B U N V 

BRANDKASTEN 
voor uw debiteurenadministratie, postzegels en alle onvervang
bare stukken 
KAPTINO heeft meer dan 500 nieuwe en gebruikte brandkasten 
en inbouwkluizen voor u staan Nieuwe brandveil ige kasten 
ƒ268,80, ƒ420 ,— 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 ƒ 425,— NU ƒ 325,— El winkelkassa's 
met dagtotaal ƒ 929,— Nieuwe schri jfmachines met 24, 32, 45, 
60 en 70 cm wagenbreedte, alle schrif tsoorten van GIGANT tot 
micro Nieuwe stalen schri jfbureaus 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.O. Indië 12, telefoon 83 94 46 

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 i l ^ inkoper voor meerdere 
zaken voor particulieren en voor export en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist gpede 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. 

Vraagt gratis prijslijst met speciale aanbieding van 

NEDERLAND & O.G. 
bil GOUDSCHE POSTZEGELHANDEL 

BEN JANSEN 
W de Zwijgersingel 216 Gouda, tel 01820 15831 Ook verkoop aan huis 

w. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, 
partijen, series en bundels tegen contante 

verzamelingen, 
betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. I e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

TARIEFWIJZIGING 
Met ingang van 1 maart1971 zijnde volgende adverten
tietarieven van kracht. 

Grootte Bij l x Bij 6x Bij 12x 

Vi 
'h 
y* 
Vs 
V.6 
V» 

530,-
295,-
160.-

90.-
55.-
30.-

510,-
265.-
145.. 

80.-
45.-
27.50 

490.. 
255.-
115.. 

75.. 
40.-
22.50 

Kleine annonces f 1 . - per mm. 

Voor reeds afgesloten contracten en reeds ontvangen 
opdrachten zullen nog de oude tarieven worden 
berekend. 



De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 
(circa 30 jaar onder de huidige desl<undige directie) 
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SLOTVEILING VAN DIT SEIZOEN 
11 EN 12 JUNI A.S. 

Uitsluitend 
VERZAMELINGEN, LANDENRESTANTEN enz., 
alsmede NEDERLAND & O.R. 

HET GROTE Ewo ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen donkerblauwe stempelband 
uitgevoerd in goud en blauw Prima papier, 
bladen op royaal formaat voorzien van 
cliches Gewicht 272 kg Prijs f 20 ,— 
Idem alleen NEDERLAND f 12,— 

Skondinavla 

EVD LANDEN ALBUMS 
België f 25,— 
Canada „ 20,— 
Denemarken ,, 15,— 
Duitsland I (tot 1945) „ 20 ,— 
Duitsland II (na 1945) „ 25,— 
Finland . 15,— 
Frankrijk ,, 25,— 
Groot Brittannie - , 20,— 
Ierland .. 15,— 
Indonesia ,, 10,— 
Itahe .. 25,— 
Luxemburg , 20,— 
Monaco . 20,— 
Noorwegen 15,— 
Oostenrijk ,, 25,— 
Spanje I (tot 1945) „ 20,— 
Spanje II (na 1945) „ 20,— 
Skandinavie „ 55,— 
Vaticaan ,, 15,— 
IJsland „ 15,— 
Zweden ,, 20,— 
Zwitserland ,, 25,— 
Europa (met NATO enz) „ 20,— 
Formaat 23 x 27'/2 cm 
United Nations ,, 12,— 
Rotary .. 12,— 
ALLE ALBUMS INCL SUPPLEMENT 1970 
BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

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

De al lermooiste ' Aansluitend biJ de grote 
DAVO-albums Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen 

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

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschri f t 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIÊ/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ 15 — 

Extra losse mappen 
3-delig (voor 6 enveloppen) bestelnr 
2 delig (voor 4 enveloppen) 
1-delig (voor grote stukken) 

G 3 
G 2 
G l 

Per stuk f 0,75 

KLEIN FORMAAT 2 8 x 2 4 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen banden in rood, 
helderblauw of groen linnen Opschrif t 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 f 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 



NEDERLAND 

In di t album zijn alle 
zegels van Nederland 
opgenomen nl. 
f rankeer-, automaat- , 
luchtpost - , por t - en 
dienstzegels e.a. 
Inclusief 
supplement 1970 
Totaal 89 bladen f 8,50 

Nevenstaande 3 delen 
in geheel l innen cassette 
ter in t roduct ie 
t /m 31 dec. 1971. 

OVERZEESE 
RIJKSDELEN 

In d i t a lbum zijn alle 
zegels opgenomen van 
Nederlands Indië, Nieuw 
Guinea, Curacao, 
Nederlandse Ant i l len 
en Suriname. 
Inclusief 
supplement 1970. 
Totaal 121 bladen f9 ,50 

INDONESIË EN 
WEST-IRIAN 

OSTBUS 39n 
In di t a lbum zijn 
opgenomen alle zegels 
van de Republiek 
Indonesia vanaf 1950 en 
West Irian vanaf 1963. 
Inclusief 
supplement 1970. 
Totaal 52 bladen f 6,50 

DELFT 


