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W A A R O M 
ZOU Uw postfrisse of 
ongebruikte verzameling 
niet goed genoeg zijn 
voor een UNDNER-album. 

G U N Uw zegels deze Luxe 

LEDEREN-Albumbanden 
vervolmaken Uw 
filatelistisch bezit 
f 3 1 , -

'k Ruim 100 landen 
"^ Perfecte bescherming 
* Per blad (f 1,20) leverbaar 

ONZE OMNIA - INSTEEKBLADEN 
in zwart en wit uitgevoerd 
af 1,70 

VOLMAAKTER OPBERGMOGELIJKHEID 
VOOR 

tentoonstellingsobjecten 
motief-verzamelingen 
Blokkencollecties 

UW HANDELAAR zal U gaarne 
meer informatie geven over 
onze produicten. 

De 1970 supplementen zi|n verschenen. 

J. A. Lemstra Filatelie 
Amsterdam, Albert Cuypstraat 36 
tel. 020-794836 

Overijsselse 
Postzegelveiling CV. 
Postbus 31 o Hengelo (0) tel. 19912 

veilt haar 5e veiling te Zwolle in 
gebouw De Dageraad Molenweg 38 
5 min. gaans van het station en interloc. 
buslijnen, op 16 oktober a.s. 

Pracht materiaal van o.a. Ned. & O.G., 
Skandinavie en vele andere landen. 

Vraagt onze veilingkatalogus aan. 
U ontvangt deze direct na verschijnen. 

Voor onze volgende veilingen op 27 november en 
januari kan nog goed materiaal ingezonden worden. 

liggen v o o r U klaar 
NEDERLAND POSTFRIS NA 1940, OF GEBRUIKT 
VOOR 1940. BELGIË, DUITSLAND,OUD DUITSE 
STATEN, ZOEKT U SKANDINAVIE OF M I S 
SCHIEN OOSTENRIJK ONGEBRUIKT VOOR '40? 

U WEET IMMERS WIJ HEB-I 
BEN ALLE EUROPESE LANDEN 

MINIMUM UITNAME Fl.30.- I V M PORTOKOSTEN BIJ 
DE EERSTE ZENDING ONTVANGT U EEN ATTENTIE. 

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

POSTZEGELHANDEL 

*DE LOUPE'-OOSTVOORNE 
POSTBUS 24. LID: N.VRH. 



POSTKILO'S INDONESIË!! 
U BELEEFT VÉÉL GENOEGEN AAN DEZE GOUDMIJNENi I N D O N E S I Ë POSTKILO 'S , onvoorstelbaar mooi' Zéér kort afgeknipt, dus een enorm aantal zegels per ki lo' 
U vindt ook iets van Ned -Indie, JAPANSE BEZETTING (meest de hoge waarde) en verder Indonesië tot 1958, de meest interessante periode dus Erg veel topwaarden 
van Gedenksenes' Zeer hoge cataloguswaarde, U kunt o a zeldzame postzegels vinden van f 10,— per stuk' Wij kochten de allermooiste partijen' LAAT UW KANS NIET 
VOORBI) GAAN' Per '/, kilo slechts f 35 — + (1 75 porto Per 1 kilo (verzegeld) nog goedkoper, n I (67 50 + f 2 25 porto 
ZOJUIST WÉÉR 145 KILO ONUITGEZOCHTE NEDERLANDSE MISSIEZEGELS ONTVANGEN ' 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 ' 
W I J 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 

? Bij aankoop van elke f 25,— GEHEEL GRATIS f raaie en waardevol le comple te series! 
leder die voor ƒ50,— uit onze aanbiedingen bestelt, ontvangt Va l^ilo Amerikaanse Missiezegels ter waarde van ƒ12,50 C A D E A U ! Dit pakket ontvangt u 
GEHEEL GRATIS. U bent dan verzekerd van vele dagen sorteergenot met véél mooie vondsten' 

? 
Eveneens, zojuist ontvangen HONGARIJE POSTSTROKEN bijna allemaal 
grootformaat-zegels met enorm veel topv/aarden' Verzegeld, per kilo ƒ 32,50 
Per halve kilo, onverzegeld ƒ 16,90 
NIEUW 1 KG POSTVERZEGELD TSJECHOSLOW , VELE VONDSTEN' 
Slechts ƒ 32,50 
1 KG SPANJE v/d MISSIE, VELE GROOT FORMAATZEGELS, ENORM MOOI ' 
Slechts ƒ32,50 % KILO, Slechts ƒ 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 ƒ14,95 per 100 gram Als u nu 
direct bestelt bent u verzekerd van een uniek koopje 
/ j kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Veel landen, veel avon

tuur, alles door elkaar, dus zoeken maar' ƒ 12.50 
1 kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Idem vele landen, veel 

avontuur ƒ 24,50 
V; kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels (-f- 6250 zegels) ƒ 21.50 
/ , kilo afgev^eekte BUITENLANDSE zegels (-h 12500 zegels) ƒ42,50 

1 kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( + 25000 zegels) ƒ 82,50 
% kilo NOORD-IERLAND, zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met heel 

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

zegels' 'n Koopje ƒ16,90 ERG MOOM 
IDEM 1 KILO SLECHTS F 32,50 
400 gr postverzegeld JAPAN, ongelooflijk mooi ' Ontzettend veel gedenk-

zegels Grandioos' Slechts ƒ 27,50 
Va kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitge

zocht, veel gedenkzegels Kleine voorraad ƒ 12,50 
1 KtLODOOS NOORWEGEN, verzegeld door de missie, enorm mooi • 

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

zeer vele vondsten' Gaan weg ä ƒ 13,90 
1 KG U S A MISSIEZEGELS. DAGEN LANG SORTEERGENOT'SLECHTS ƒ24,50 

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 I DE A L L E R N I E U W S T E N O O R S E MISSIEPAKKETTEN, S T I K V O L M E T 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 ILOPAKKET E N f 15,50 PER % K I L O ( N O O R W E G E N SUPER). 

50 gram Westduttse Bankpost, allemaal Grootformaat-Gedenkzegels der Duitse Bundespost, geheel ongesorteerd, 
een pracht en r i jk sortiment voor slechts ƒ18,95, ook deze voorraad is zéér beperkt 

N SPOTKOOPJE! Onuitgezochte kilo's SCHOTLAND SUPER (Engeland met enorm veel Schotse en andere Regionals) Het abnormaal hoge aantal Grootformaat-Ge
denkzegels valt onmiddellijk op< Vele zeldzame fosforzegels zitten er tussen, hier spreekt u nog jaren over Voorlopig met meer dan 1 kilopakket per besteller wegens 
beperkte voorraad Per kilopakket slechts ƒ32,50 + ƒ2,— porto Per V̂  kilo (500 gram) slechts ƒ16,90 -|- ƒ1,75 porto 

Vele verzainelaars on tdek ten dat ' t geld nog op straat l i g t , als men de s t raa t maar w e e t ! Ons Engelse k i lowaar z i t n l . s t ikvol me t fosforzegels, waar
van sommige f 1̂,50 t o t f 18,— per stuk genoteerd staan. (Z ie betreffende rub r i ek sinds februar i in d i t blad). 
Vi k i l o Engeland, eno rm 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,— po r to . 

RUSLAND Zoju is t ontvangen l icht 
gestempeld 

Jaargang 1969 (115 zegels + 7 blocks) f 29,50 
1968 (133 zegels + 4 blocks) f 27,50 
1967 (131 zegels + 5 blocks) f 27,50 
1966 (139 zegels + 3 blocks) f27,50 
1965 (150 zegels) f 26,— 
1964 (178 zegels) 27,50 

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 met gelet (door leken 
afgeteld) U vindt de meest dure soor
ten in 'n grote verscheidenheid' Beslist 
'n gelegenheidskoopje voor f 3 9 , -

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

500 NEDERLAND NED INDIÉ 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 
f200 ,—B i | ons slechts f 9 9 , — 

Postzege lhande l H. F IORANI HEEFT U EEN POSTZEGELMANIE? DAN MET SPOED NAAR FIORANI! 
POSTORDERADRES: I.J Mark.J. W. Fnsostraat 48, ZOETERMEER Tel:. (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 
Por tokosten ex t ra . Alle pakketten, ook kilowaarf2,— 
5 kg pakket f4,50,10 kg pakket f6,—. Rembours 75 ets 
meer 

Vraag gratis PRI|SCOURANT 
Honderden koopjes 

W I J nemen bundel- en massawaar 
m betaling Vraag inkooplijst 

A F H A A L A D R E S S E N : (bespaart u portokosten) 
Amsterdam-O Mevr ] Ivluisker-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) 

«Jac Engelkamp biedt aan 
NEDERLANDS INDIE ONGEBRUIKT ZONDER PLAKKER 
No 7 f 17,50, no 8 f 3 0 , — , no 9 f 10,— no 1 0 f 2 , - , no 15f12,—. no 16 f50 ,— , 
no 23 f3,50 no 2 4 f 7 , —, no 25 f 7,— no 27 f 16,—no 3 4 f 1 1 , — , no 35 f 12,—, 
no 36f17,50 no 58f30,—, no 95 f40,—, no 97f30,—, no 133f12,— no 135-137 
f 14,—, no 167-170 f 14,— no 172-175 f 1 9 — , no 176-179 f 12,—, no 182-185 
f 15,— no 211-215 f 13,—, no 216 f 2 , — no 217-220 f20 ,—, no 221-225 f 12, —, 
no 226 227 f6,50, no 228-229 f 4 , — , no 230-234f 8,—, no 235-238 f 2,50, no 239-240 
f4 ,—,no 241 245f6,50,no 262f40, —,no 264f128,—, no 265f22,50,no 266-271 
f6 ,50 , no 269 270a f 4,50, no 269-270b f 5,—, no 277 f 17,— no 278 f 19,—, 
no 286 f 15,— no 288f26,—, no 290-292 f 13,50, no 293-297 f 17,—, no 304-316 
f6 ,75 , no 322-332 f 20 ,—, no 345 f 2 1 , — no 846 f 4 2 , — , no 360-361 f 7 2 , — , 
vig p nrs 1-5f14,—, no 6-10f13,—, no 13 f15 ,—. no 17 f 5,—, port no 49-52 
f30 ,— port nr 53-66 f 14,—, UNTEA eerste druk f40,— 
Bovenstaande aanbieding met plakker 20% goedkoper 

SPUISTRAAT 301 - A m s t e r d a m - G i ro 312696 - Tel . 230998 

1 8 - PER KILO 
betalen wi j voor grootformaatzeqels van Nederland op papier 

2,50 PER KILO 
betalen wi j voor uitgezochte k i lo s Nederland 

Ook buitenlands kilowaar steeds te koop gevraagd 
leder kwantum — snelle afwikkeling (geen zendingen onder ƒ50—) 
Tevens te koop gevraagd complete series Nederland alleen in engros-
h(ieveelheden 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

,,NOVIOMAGUM" 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 



KENNERS 
KIEZEN 

Leuchtturm Postfris-Albums (met Hawid-stroken): 

Nederland vanaf 1852 tot 1970 

Nederland vanaf 1 9 « to t 1970 

Israel met TAB compleet tot 1970 

Vaticaan met Kerkelijke Staat compleet tot 

Europa-Unie vanaf 1956 tot 1970 

Verenigde Naties vanaf 1951 tot 1970 

België vanaf 1849 tot 1944 

België vanaf 1945 tot 1959 

België vanaf 1960 to t 1970 

Frankrijk vanaf 1849 tot 1944 

Frankrijk vanaf 1945 tot 1970 

Spanje vanaf 1850 tot 1939 

Spanje vanaf 1936 tot 1950 

Spanje vanaf 1950 to t 1970 

1970 

nr. 

nr 

nr. 

nr. 

nr 

nr 

nr. 

nr. 

nr 

nr. 

nr. 

nr. 

nr 

nr 

312 SF 

0312 SF 

787 TABSF 

313 SF 

371 SF 

552 SF 

314 1 SF 

0314 II SF 

0314 III SF 

315 1 SF 

0315 II SF 

E-308 1 SF 

0308 II SF 

0308 III SF 

f 1 5 0 . — 

f 1 0 6 , — 

f 155,50 

f 104,50 

f 8 4 , -

f 6 4 . -

f 142,— 

f 1 0 6 , — 

f109 .— 

f 104,50 

f 145,50 

f 142,— 

f 7 6 , -

f 131,— 

ALLEEN BLADINHOUDEN 

Ned . Antil len vanaf 1949 tot 1970 

Suriname vanaf 1945 tot 1970 

nr. 

nr 

12 NA SF 

12 SU SF 

f 2 8 , -

f 52.50 

VERKRIJGBAAR Bl| UW HANDELAAR 

Importeur Postzegelgroothandel 

WF.HEIHMra 
Parnassusweg 24 huis 

Amsterdam 9 
Telefoon 79 26 40 1 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

RAAD VAN BEHEER 
Secretaris. Mr Ant v d. Flier, Tortellaan 69, 's-Gravenhage 2023 

Penningmeester: H P van Lente, Curagaostraat 35, 
Amsterdam-1017 

HOOFDREDACTEUR A BOERMA 
Bronsteew/eg 56 Heemstede, telefoon (023) 28 4015 

Correspondentie over individuele abonnementen naar de 
ADMINISTRATEUR 

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

ABONNEMENTSPRIJS 
Voor leden van aangesloten verenigingen is het abonnementsgeld 

in de verenigingscontnbutie begrepen 
Voor met-aangeslotenen 

(bij vooruitbetaling aan de penningmeester) 
franco per post per jaar f 16,— (binnenland), ƒ20,— (buitenland) 
op girorekening 70 69 68 ten name van de Penningmeester van het 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie te Amsterdam 
Losse exemplaren, nummers van vorige jaargangen voor zover 

voorradig, bestellen bij de administrateur ƒ2,— franco per post 

ADVERTENTIES. BOOM-RUYGROK N.V. 
Ged. Oudegracht 138, Haarlem, telefoon (023) 31 92 15 (5 lijnen) 

Postgiro 3 77 58 
Verschijnt in de tweede helft van iedere maand 

48e jaargang - september 1971 (565) 373 t m / 432 
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Nederlandsch Maandblad voor 

waarin opgenomen „De Philatelist" 

landse Bond van FilatelistenVerenigingen 

WERK AAN DE WINKEL 

Het onderzoek dat PTT heeft laten 
/errichten naar het gebruik van en 
de waardering voor de postzegel 
leef t interessante dingen aan het 
icht gebracht. Een daarvan is dat 
slechts één percent van de onder

vraagden in de steekproef het 
Maandblad of een ander fi latelis

:isch ti jdschrift bleek te lezen. Van 
de 842 geënquêteerden verzamel

den 101 personen postzegels. Daar

/̂an lezen tien of elf een filatelis

tisch blad. Wat de overige negen

tig verzamelaars met hun filatelis

tische belangstelling doen is een 
■aadsel, want van alle ondervraag

den leest 90% nooit de postzegel

'ubriek in andere bladen. Men zou 
geneigd zijn te veronderstellen dat 
alleen de lezers van fi latelistische 
oladen ook de postzegelrubrieken 
n de overige persorganen bijhou

den. 
Maar schatting zijn er 50.000 abon

nees op de Nederlandse fi latelis

tische bladen en als die samen dat 
ene percent vormen, dan moet er 
toch een half miljoen verzamelaars 
*/an postzegels zijn om aan de volle 
londerd percent te komen. Dat half 
nil joen filatelistisch daklozen is 
toch wel een uitdaging voor de ge

organiseerde filatelie, juist omdat 
de postzegelrubrieken deze mensen 
kennelijk niet aanspreken. Het is 
duidelijk dat er ook in de verzame

laarswereld een zwijgende meer

derderheid is, die alleen door inten

sieve mondtotmondreclame tot 

activiteit kan worden bewogen. Een 
populaire televisierubriek zou voor 
deze grote groep een belangrijk 
hulpmiddel zijn om van passieve 
spaarders actieve filatelisten te 
worden. Daarnaast zou elke ver

eniging heel gemakkeli jk leden

winst kunnen boeken als ze de 
werving in handen geeft van een 
paar enthousiaste propagandisten. 
Er is in de filatelie tot in lengte van 
jaren werk aan de winkel en geen 
gebrek aan kansen. 

AAN BELANGSTELLING GEEN 
GEBREK 

Over gebrek aan belangstelling 
heeft het Maandblad in eigen kring 
overigens niet te klagen. Het was 
niet tot iedereen doorgedrongen 
dat het jul i/augustusnummer ge

combineerd zou worden en niet in 
de tweede helft van juli maar in de 
eerste helft van augustus zou ver

schijnen. Dat heeft de administratie 
van het Maandblad — en de Bond 
die er part noch deel aan had — 
meer dan tweehonderd schrifteli jke 
en nog meer telefonische vragen 
opgeleverd: waar blijft het Maand

blad? Het aardige was dat de abon

nees alleen maar bezorgd waren 
over het uitbli jven van het blad en 
begrip hadden voor de geplaagde 
administrateur. Zodra ze tot hun 
geruststelling vernomen hadden dat 
het blad onderweg was, waren ze 
vol medeleven over de telefonische 

storm waaraan ze hadden meege

daan. 
Voor de administrateur was er de 
troost dat hij mocht ondervinden 
dat het Maandblad een gewaar

deerde verschijning is. Men heeft 
er een telefoontje of een briefkaart 
voor over om te informeren wat er 
aan de hand kan zijn. 

WERK AAN INDEX KAN 
BEGINNEN 

Hoewel er nog niet meer dan 150 
inschrijvingen ontvangen zijn voor 
de index op het vijft igjarige Maand

blad en zijn onmiddelli jke voorgan

gers, is besloten deze omvangri jke 
opdracht toch te gunnen. Degenen 
die zich opgegeven hebben kunnen 
zich van een exemplaar verzekeren 
door nu al f 25,— over te maken 
op de postgirorekening van de 
heer H. P. van Lente te Amsterdam, 
penningmeester van het Maand

blad: 
706968. 
De index zal over drie jaar gereed 
zijn en de prijs die berekend is voor 
de voorintekening zal bij het ver

schijnen in 1974 aanzienlijk hoger 
zijn. De Raad van Beheer gaat er 
van uit dat iedere vereniging met 
een bibliotheek tenminste één 
exemplaar zal bestellen. De oplage 
is voorlopig bepaald op 200. De 
kans dat gegadigden die tot het 
laatst wachten achter het net vis

sen, is daarom niet denkbeeldig. 

september 1971 377 
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1971 

Detail van zelfportret uit het Madrl -
leense Pradornuseum, afgebeeld op een 
van de DUrerprentbrlefkaarten met inge
drukte zegel met AD-monogram en 
lumlnescerende balk, die de Westduitse 
posterijen deze zomer hebben uitge
geven 

In het Verkeersmuseum in Dürers ge
boorteplaats Neurenberg Is deze zomer 
een tentoonstelling gehouden onder de 
titel „Albrecht Dürer en zijn tijd In de 
spiegel van de postzegel" , waarvan 
hier een foto «*► 

ALBRECHT DÜRER, wiens geboorte vijf 
eeuwen geleden dit jaar wordt herdacht 
met tentoonstel l ingen (het Rijksmuseum, 
Amsterdam, exposeert tot en met 31 okto

ber in het Prentenkabinet ,,Dürers grafiek 
en haar invloed in de Nederlanden") aan

schouwde het levenslicht te Neurenberg 
op 21 mei 1471. In 1486 kwam hij in de 
leer bij Michel Wolgemut in wiens atelier 
hij zich vertrouwd maakte met de prent

kunst, die hij later tot de grootste vo l 

maaktheid heeft gebracht. Hij maakte zich 
vooral beroemd als tekenaar voor de hout

snede en als graveur. 
Dürer geeft geen droge i l lustraties maar 
met hartstochteli jke bezieling wordt het 
dramatische gegeven verwerkt. Zijn eerste 
reis naar Venetië was in 1494/1495, vervol

gens 1505 tot 1507. In 1520 bereisde hij de 
Nederlanden. In 1521 was Dürer weer te 
Neurenberg. 
Hij ging geheel op in de door de Refor

matie en de Renaissance opgeworpen re

ligieuze en artistieke problematiek. De kun

stenaar was een hartstochteli jk aanhanger 
van Luther en een even hartstochteli jk be

wonderaar der Italiaanse Renaissance, die 
hij t i jdens een tweevoudig verbli j f in Italië 
leerde kennen. Zijn werk werd geïnspireerd 
door de nieuwe gedachten van zijn t i jd — 
ontwikkeld door Erasmus, Luther en Pirck

heimer. Dürer overleed te Neurenberg op 
6 april 1527. 
Het aantal schilderi jen en gravures van deze 
bijzondere schilder is onvoorstelbaar groot. 
Zijn , ,zelfportret" uit het Louvre te Parijs 
is afgebeeld op Niger 1967 50 franc lucht

post. Dit portret dateert uit 1493 (afbeel

ding 1). 
Het meest bekende ,,Zelf portret", daterend 
uit 1500, is te zien in de Alte Pinakothek 

■ ■■■■■■■■■■■liimnw 
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Zelfportret, Niger 
1967 luchtpost, 
50 francs 

Madonna met halve 
peer, Oostenrijk 
t9'36, 24 Groschen 

te München, afgebeeld op Duitsland 1926/28 
80 Pfennig. Dit portret heeft hij geli jkend 
gemaakt met een Christusgelaat (Zweetdoek 
van Veronica). Het jaartal 1500 is bijge

werkt, doch een röntgenopname bewees 
dat daaronder het oorspronkeli jk jaartal 1500 
als echt moet worden aangehouden, (een 
uitgebreide verhandeling hierover treft men 
aan in de Katalog Altdeutscher Malerei van 
de Pinakothek München). 
De zegels Duitsland (West) 1961/64 10 
Pf. en Berli jn 10 Pf. tonen een ,,Zelfpor

t ret" dat voorkomt in de bovenste rechter

hoek van het grote werk ,,Rozenkransfeest", 
geschilderd in 1506 voor de kerk der Duitse 
kooplieden in Venetië als altaarschildering. 
Het gehele doek geeft een voorstel l ing weer 
van de aanbidding van het kind Jezus door 
keizer Maximil iaan, die t i jdens dit gebed 
door Maria een rozenkrans op zijn hoofd 
wordt gelegd. Links van Maria staat afge

beeld paus Julius II, eveneens in aanbidding 
en kardinaal Grimani (met Petruskruis) die 
samen met de H. Dominicus de rozenkrans 
vasthouden. Rechts achter Maximiliaan 
Ulrich Fugger de Oude en rechts op de 
achtergrond achter een boom Dürer zelf. 
Dit doek, afgebeeld op Tsjechoslowakije 
1968 5 Kcs, was oorspronkel i jk eigendom 
van het klooster Strahow bij Praag. Het 
bevindt zich thans in de Nationale galerie te 
Praag. 

Dürer was een Madonnaschi lder bij uit

stek. Tal van zijn Madonna's zijn op zegels 
vertegenwoordigd: 
,,Madonna met de halve peer". Kunsthis

torisch museum te Wenen, geschilderd in 
1512 op l indenhout, afgebeeld op 
OostenriJI^ 1936, 24 groschen (afbeelding 2), 
Saar 1954, 15 franc, 
Burundi 1968, 6 franc, 
Ecuador 1967 1.50 S, luchtpost. 
, ,Hal lerMadonna", Ecuador 1970 luchtpost 
2 S, uit de collectie Kress, National Gal

lery of ArtWashington, geschilderd in 
1496. Dit doek werd oorspronkeli jk toege

schreven aan Gioyanni Bell ini ; het ver

raadt ten zeerste de invloed die Dürer on

dervond van de Venetiaanse schilders. 
Het grootse werk ,,De aanbidding derwi jzen" 
werd geschilderd in 1504, waarschijnli jk ge

durende zijn verbli j f in Trento, voor de 
kapel van de burcht Buon Consigl io aldaar 
Het IS een volkomen rijp werk dat getuigt 
van een misschien te grote zorg voor details 
maar de composit ie van de hoofdgroep is 

eenvoudig, huiselijk en vol tederheid. 
Het schilderij dat zich oorspronkeli jk te 
Wenen bevond is in 1793 ten gevolge van 
ruil in de Uffici te Florence terecht ge

komen. Afgebeeld op NieuwZeeland 1961, 
21/2 d, Cook eilanden (afbeelding 3), 1967 
3 c, Togo 1968, 45 franc en luchtpost 90 
franc, Nicaragua 1970 35 c, Burundi 1970 
6.50 + 1 franc, Nicaragua 1970 luchtpost 
10 c. 
Van andere religieuze voorstel l ingen wil ik 
noemen: , ,Christuskop" Vaticaan 1970, 50 
L, uit een der Vaticaanse musea, ,,Madonna 
met Kind en dieren", een onvoltooid werk 
naar Durer, voltooid door een onbekende 
Duitse schilder, is aanwezig in de Albertina 
te Wenen en afgebeeld op Montserrat 1970 
5 c en 20 c. 
Ook als portretschilder genoot Durer een 
grote faam. Bijna ontelbaar is het aantal 
doeken dat van zijn hand verscheen, onder 
meer: 
,,Venetiaans vrouweportret" , geschilderd in 
1505 t i jdens zijn verblijf in Venetië. Het 
doek hangt in het Kunsthistorisch Museum 
te Wenen en is afgebeeld op: 
Duitsland 1939, 6 + 9 Pfennig (afbeelding 4) 
Oostenri jk 1971, 3.50 S. 
,,Portret van een jonge man", uit de Ge

mäldegalerie te Dresden, is gedagtekend 
1521 t i jdens zijn reis naar de 'Nederlanden. 
Het doek toont een element van vitale 
kracht. De blik van de ogen boven de 
krachtige jukbeenderen is katachtig maar 
niet onsympathiek Het diepe roodbruin van 
de achtergrond, in combinatie met het don

ker van de met bont afgezette jas, onder

streept door zijn eenvoud de rust die van 
het gezicht uitgaat. Men heeft in de afge

beelde persoon Barent van Oriey menen 
te herkennen, doch het gaat waarschijnli jk 

COOK i s t anps 

*A^ i^M^^*^hMdl3 
Aanbidding der 
koningen, 
Cookellanden 1967, 
3 cents 

Venetiaans 
vrouweportret, 
Duitsland 1939, 
6 + 9 Pfennig 
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om Bernhard von Resten. Afgebeeld op 
DDR 1955 5 Pfennig (afbeelding 5) en DDR 
1964 50 Pfennig. 
Ook vele van zijn gravures en tekeningen 
zijn op zegels afgebeeld. Het Albert ina

museum te Wenen is in bezit van: 
„Moeder van Dürer", Saar 1953, 5 + 3 
franc (afbeelding 6), 
.Biddende handen", Saar 1955 10 + 5 

franc en Canada 1966 3 c, 5 c, 
,,Oude man van Antwerpen", Saar 1955, 15 
+ 7 franc, 
„Veldhaas" 1502, Oostenrijk 1969 2 S, 
,,Eekhoorntje", Andorra 1946/53 expresse 
25 c. 
In 1511 gaf Dürer drie grote series hout

sneden uit waaronder de ,,Grote Passie" 
waarvan de originelen zich, op één uitzon

dering na, bevinden in het Kupferstich Ka

binett te Berlijn. Afgebeeld op Antigua 1971, 
75 c: , ,Opstanding" 
Hiernaast publiceerde hij nog de zeven

endertig houtsneden van de ,,Kleine Pas

s ie" in quarto formaat van ongeveer 13 bij 
10 centimeter. 

Bernard von 
Resten, 
OostDuitsiand 1955 
5 Pfennig 

Dürers moeder, 
Saar 1953, 
5 + 3 francs 
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Hoewel deze serie minder dramatisch is 
dan de andere passies is zij toch de meest 
begrijpeli jke. Ze werd ook bedoeld voor eer^ 
groot en ongeletterd publiek. Deze be

vinden zich in het Brits Museum te London. 
Afgebeeld zijn onder meer , ,Geboorte", 
Antigua 1970 3 c en 35 c, ,,Laatste Avond

maal" Antigua 1971, 5 c en , ,Opstanding", 
Malawi 1971, (afbeelding 7) 3, 8, 15 en 30 t. 
In 1512 legde Dürer de laatste hand aan 
de zestien koperplaten waarop hij de ,,Ge

graveerde Kleine Passie" had gemaakt. 
Deze bevinden zich, op een enkele uit

zondering na, in de Albertina te Wenen. 
Afgebeeld zijn onder meer ,,Christus draagt 
het Kruis", , ,Kruisdood" en ,,Bewening door 
de vrouwen" alle op Turkse Caicoseilanden 
1970, 5 c, 7 c en 50 c. 
Niet tot een der passies behorende, doch 
wel handelend over dezelfde onderwerpen 
zijn: Driekoningen", Antigua 1970, 10 c en 
50 c (Brits Museum London), , ,Kruisdood" 
(houtsnede) Antigua 1971, 35 o (afbeelding 
8) (National GalleryMelbourne) en ,,Kruis

dood" (Houtsnede) Malawi 1971, 3, 8, 15 en 

n i « * * * w < v n ' 

8 
Kruisdood, 
Antigua 1971, 
35 cents 
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DEUTSCHE 
DEMOKRATIiCHZ 

RIPUBUK 

10 
Twee dansende 
boeren, 
OostDuitsland 
196a, 25 Pfennig 

11 
Drie boeren in 
gesprek, Albanië 
1971, 15 q 

Hellebaardier met 
paard, 
Tsjechoslowakije 
1969, 1.80 kronen 

RÜRECIfT DlJRER] 

30 t (Germaans museumNeurenberg). 
Andere gravures die zijn afgebeeld: 
,,Hellebaardier", gravure uit 1528, Tsjecho

slowaki je 1969, '1.80K, (afbeelding 9), 
,,Dansende boeren" DDR 1960 25 Pfennig 

10) (Staatliche Kunstsammlung 

houtsnede: Frankrijk 1956 12 

(afbeelding 
Dresden), 
,,Po'struiter" 
+ 3 franc, 
, ,Doedelzakspeler", detail van een koper

gravure uit 1514, Duitsland en Berli jn 1971 
10 Pfennig (Brits museum London). 
In mei 1971 gaf WestDuitsland vi j f brief

kaarten uit met afbeeldingen van Dürers 
schi lderi jen: 
,,Rozenkransfeest", Nationale Galerie Praag, 
,,Engelenmis", Musée des Beaux ArtsRen

nes, 
,,Bergland in 
Oxford, 
, ,Zelfportret", 
de , ,kop"), 
,,Vleugel van 
Albanië 1971, 

Wales" , Ashmoleanmuseum

Prado Madrid (afbeelding in 

een kraai" , Albert ina Wenen. 
10 q ,,Postreiter" (De kleine 

koerier)  Kupferstich KabinettBerl in, 15 q 
,,Drie boeren in gesprek" Metropol i tan 
museum New York (afbeelding 11), 25 q 
,,Dansende boeren" Staatliche Kunst

sammlung Dresden, 45 q , ,Doedelzakspeler" 
 Brits museumLondon, 65 q ,,Gezicht op 
Baireuth" en 2.40 L ,,Gezicht op Trient". 
D.D.R. 1971, 10 Pf. , ,Zelfportret" 1500 
(Staatliche Sammlungen Dresden), 40 pf 
,,Drie boeren in gesprek" Metropol i tan mu

seum New York, 70 Pf. ,,Philipp Melanchton

1526" (afbeelding 12) Akademie Bildende 
Künste, Wenen. 
Vervolgens afbeeldingen van schilderi jen op 
Dahomey 1971, luchtpost 100 fr ,,Zelfpor

t ret" (afbeelding 13) Prado Madrid en 
luchtpost 200 fr , ,Zelfportret" Pinakothek 
München 
Albanië 1971. bloc 2.50 L „Ze l fpor t re t " 
Prado Madrid en 
Hongarije 1971 bloc 10 ft ,,Portret van een 
man" (Museum van Schone KunstenBuda

pest). 
Roemenie staat op punt zegels uit te geven 
voor de Dürerherdenking. 
Panama, Paraguay en de Arabische roof

staten gaven hele series uit met schilde

rijen van Dürer, alle bijzonder mooi uitge

voerd. 

Literatuur: 
Dr. K. A. Knappe: Grafisch werk van Dürer. 
Francis Russell De wereld van Dürer (NV 
Het Parool). 

Kruisdood en Opstanding, Malawi 1971 3 t 

12 
Philipp Meiancfiton 
 1526, 
OostDuitsland 
1971, 70 Pfennig 

Eerstedagenvelop van 18 me) van dit jaar, uitgegeven door de Oost
duitse postadministratie met de Dürerserie van die datum 

Zelfportret, Dahomey 
1971, 10O francs 
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o p eerstedagenvelop van 21 
mei van dit jaar, Dürerblokjes 
van de Hongaarse postadmini
stratie. In de stempel een schi l
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Vragenrubriek 

'^ 

VRAAG 
De heer J H W Kaïjser te Vlissingen vraagt zich af welk water 
krachtstation is afgebeeld op de zegel Nederlands-Indie 2 cent bruin 
uit de serie met de catalogusnummers 317-321 Hij zou ook willen 
weten of de centrale nog in bedrijf is, hoeveel machines er staan 
en wat dies meer zij 

ANTWOORD op vraag in het meinummer, bladzijde 234 
„Welke Van Vollenhoven'', waarop vijftien reacties werden ontvan
gen Alle briefschrijvers hartelijk dank voor hun medewerking 

JOOST VAN VOLLENHOVEN 
Geboren 21 juli 1877 te Kralingen 
Overleden 20 juli 1918 te Longpont (Frankrijk) 

Tot Fransman genaturaliseerd Nederlander die door zijn helder in
zicht, bevattingsvermogen, grote werkkracht en integriteit op jeug
dige leeftijd tot hoge bestuursfuncties m de Franse kolomen werd 
geroepen Een figuur die bij de bijzondere posities welke hij be
kleedde een uitzonderlijk gevoel voor verhoudingen ten toon spreidde 
en die daardoor overal waar hij verscheen in de kortst mogelijke tijd 
aller medewerking wist te krijgen, zowel van de Franse bestuurs
ambtenaren als van de lokale bevolking en hun chefs 

Als Joost negen jaar oud is verhuist het gezin Van Vollenhoven naar 
Algerije waar zijn vader Nederlands consul-generaal is De jonge 
Van Vollenhoven volgde in Algiers zowel lager als middelbaar on
derwijs en toonde zich een goede leerling, die al spoedig het Frans 
evengoed beheerste als zijn moedertaal Het onderwijs dat hij ont 
ving, de omgang met medeleerlingen en de gehele sfeer ter plaatse 
deed hem een grote liefde opvatten voor het Franse volk en voor 
Frankrijk Na zijn meerderjarigheid dient hij dan ook een verzoek 
in tot naturalisatie en op 4 februari 1899 wordt hij Fransman 

UITBLINKER 
Na het lyceum te hebben doorlopen vangt hij in Algiers de rech
tenstudie aan, maar in 1899 verhuist hij naar Parijs waar hij aan de 
Ecole Coloniale de studie voor bestuursambtenaar in de Franse 
kolomen opvat Deze studie, waarbij hij al dadelijk fraaie waarderin 
gen ontvangt, wordt in december 1900 onderbroken doordat Van 
Vollenhoven wordt opgeroepen om zijn militaire plichten te ver 
vullen Ook hier behoort hij tot de uitblinkers zonder evenwel bij 
zijn collega's als dienstklopper te boek te staan Na korte tijd is hij 
korporaal en per 1 oktober 1901 wordt hij tot sergeant bevor 
derd, een uitzonderlijk snelle promotie Na zijn afzwaaien wordt de 
studie aan de Koloniale school weer opgenomen Hij verlaat de 
school op 30 juli 102 als nummer eén \ an de geslaagden 

Van Vollenhoven treedt dan m staatsdienst en wordt geplaatst op 
het Ministerie van Kolomen te Parijs waar hij al spoedig door zijn 
werklust en activiteiten een door velen gewaardeerde kracht is In 
begin 1905 reist hij naar Den Haag als lid en secretaris van de 
delegatie die de grenskwesties tussen Frans Guyana en Suriname 
moet bespreken Zijn diepgaande kennis van het onderwerp en de 
mogelijkheden die hij heeft om met zijn Nederlandse tegenspelers in 
hun eigen taal van gedachten te wisselen maken dat het succes dat 
de commissie heeft voornamelijk aan hem te danken is, hetgeen ook 
door zijn superieuren wordt erkend 

Terug in Parijs wordt hij in mei 1905 benoemd tot leraar aan de 
Ecole Coloniale, die hijzelf nog slechts enkele jaren tevoren als 
leerling heeft verlaten Zijn werkzaamheden aan het Ministerie blijft 
hij daarnaast vervullen, spoedig daarop wordt hij benoemd tot Se
cretaire-Générale des Colonies de 2me Classe 

In april 1906 wordt Van Vollenhoven uitgezonden naar Frans West 
Afrika, waar hij te Dakar wordt geplaatst als gedelegeerde van de 
gouverneur van Senegal, die zelf te Saint-Louis resideert Van meet 
af aan onderhoudt Van Vollenhoven veel contacten met de mheem 
sen waardoor hij bij besprekingen ook de gedachten en standpunten 
van de lokale bevolking naar voren kan brengen 
In mei 1907 wordt hij tijdelijk geplaatst naar Guinee in de functie 
van Administrateur der Kolonie, hij staat dan rechtstreeks onder 

de Gouverneur van Afrique Occidentale Franjaise, het Franse West-
Afrika Enkele maanden daarna evenwel wordt hij teruggeroepen 
naar Senegal in de functie van Waarnemend Gouverneur met stand
plaats Saint-Louis Hij is dan dertig jaar oud en de jongste der 
Franse bestuursambtenaren die ooit tot zulk een hoge post geroepen 
IS Hier verblijft hij enkele jaren tot hem een verlof naar Europa 
wordt toegekend 
Na afloop van deze ongetwijfeld welverdiende vakantie volgen en
kele korte detacheringen in Frans Equatoriaal Afrika, waarna hij 
Chef-Kabmet wordt bij Albert Lebrun, minister van Kolomen 

GOUVERNEUR-GENERAAL „VOLO" 
Op verzoek van Albert Sarraut, Gouverneur Generaal van Indochina, 
wordt Van Vollenhoven in juni 1912 naar Saigon gezonden als 
Algemeen Secretaris van Indo-China en rechterhand van de Gouver
neur-Generaal Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 
augustus 1914 wordt Sarraut benoemd m het nationale defensie
kabinet Van Vollenhoven („Volo" zoals hij bij intimi bekend stond) 
volgt hem op in de functie van Gouverneur-Generaal, doch in zijn 
correspondentie — ook aan zijn vroegere chef die nu in Parijs ver
blijft — laat hij duidelijk naar voren komen dat hij zulks met tegen
zin doet, omdat hij van mening is dat zijn plaats is in de militaire 
gelederen In maart 1915 arriveert dan ook een opvolger in Saigon 
en Van Vollenhoven neemt m zijn rang als sergeant zijn plaats in bij 
het 9e koloniale regiment infanterie 
Tekenend voor de figuur Van Vollenhoven is wel dat hij op het 
schip dat hem en andere militairen van het Verre Oosten naar 
Europa zal brengen een voor hem gereserveerde luxe cabine weigert 
want — zo zegt hij — ik reis als onderofficier en wens op gelijke 
voet als mijn ranggenoten te worden behandeld Na op 1 mei 1915 
in Marseille te zijn gedebarkeerd is Van Vollenhoven al spoedig 
daarna op weg naar het front in Noord-Frankrijk Ook hier ontpopt 
hij zich als een geboren leider en een zeer gewaardeerd onderofficier 

Op 25 september 1915 wordt hij bij een actie voor Arras aan de 
linkerdij ernstig gewond Verscheidene zware operaties volgen, de 
genezing verloopt langzaam Van verschillende zijden worden hem 
posities bij de staf van enig onderdeel aangeboden en als hij in april 
1916 eindelijk weer paraat verklaard wordt zien wij hem verbonden 
aan de staf van Kolonel Messinay in een luitenantsrang 

CONFLICTEN 
Het vaderland Frankrijk heeft behoefte aan de hulpbronnen die in 
de kolomen aanwezig zijn en vooral voor Frans West-Afnka 
(A O F ) zoekt men naar een krachtige figuur Te velde wordt Van 
Vollenhoven gepolst, na verscheidene besprekingen verklaart hij 
zich tenslotte bereid, mits bepaalde voorwaarden worden ingewil
ligd en zo vertrekt de inmiddels tot kapitein opgeklommen Van 
Vollenhoven in mei 1917 via Parijs naar Dakar, waar hij op 3 juni 
1917 arriveert 
Vrij gauw daarna komt het tot conflicten met zijn superieuren in 
het moederland ten aanzien van de rekrutering van nieuwe koloniale 
troepen voor de strijd aan het westfront Gouverneur-Generaal Van 
Vollenhoven acht de zaak van dusdanige importantie dat hij zelf 
naar Parijs gaat 
Na veel geharrewar neemt hij ontslag uit de nog maar kort door 
hem beklede functie Op eigen verzoek wordt hij heringedeeld bij 
het Marrokkaanse Infanterie regiment, waarna hij op 25 februari 
1918 weer aan het front te vinden is 
BIJ een gevecht op 19 juli 1918 ging hij zijn mensen voor in de aan
val, hij wordt zwaar gewond nabij Parcy-Tigny en afgevoerd De 
volgende dag overlijdt hij aan de bekomen verwondingen 

Aan deze gegevens, bijeengezocht door onze medewerker A Smit 
uit Den Haag, voegt de heer J M Prooper uit Castricum het vol 
gende toe 
In Parijs, in het 12e Arrondissement, bevindt zich de Square Van 
Vollenhoven Hier dichtbij bevindt zich de Square Pierre Pasquier 
(zie Yvert Indochina nos 254 en 257, eveneens gouverneur generaal 
van Indochina''), voorts andere namen uit de Franse koloniale ge 
schiedenis Place Cardinal Lavigene (stichter van de Witte Paters, zie 
Yvert Algeria nos 149-152), Avenue General Lapernne (Yvert 
Algerie no 284), Avenue Charles de Foucauld (eveneens Yvert 
Algerie no 284, ook Frankrijk no 1191) De betreffende wijk is 
gelegen aan de rand van het Bois de Vincennes, waar in 1931 de 
Exposition Coloniale Internationale de Paris gehouden werd (zie 
Yvert Frankrijk nos 270-274, alsmede diverse uitgiften van voor
malige Franse kolomen) Waarschijilijk houdt de naamgeving in 
deze wijk verband met dit evenement 

Literatuur Larousse l l lustree Nederland's Patriciaat, 53ste Jaargang 1967 
P Mangeot, la Vie ardente, de Van Vollenhoven, gouverneur general de 
l'A O F , un grand colonial et un grand Francais (Sorlot, 1943], A Prevaudeau, 
loost Van Vollenhoven (Larose, 1953] 
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Een landmailcuriositeit door W. J. A. ARRATOON 

In mijn boek „De unieke iandmailportzegels", schreef ik dat deze 
zegels feitelijk niets te maken hebben met de Engelse landmail „an 
sich". Deze zegels werden namelijk in Batavia geplakt op de door 
de Singapore-agent van de Nederlandsche Handelmaatschappij — 
en na 20 oktober 1845 door Nederlandse oorlogsschepen in Singa
pore — in ontvangst genomen brieven, die met de Engelse landmail 
aldaar waren aangekomen. 
Deze afhaaldienst was ingesteld bij Gouveneur-Generaalsbesluit van 
31 januari 1844 en nader geregeld middels circulaire van 6 februari 
1844 van de Directeur van Produkten en civiele magazijnen. 
De postmeester te Batavia moest het door het Britse bestuur op 
de brieven gestelde porto omrekenen in Nederlands-Indische munt 
en dit bedrag (13 anna's), vermeerderd met bijkomende kosten, kwam 
op 2,16 koper, hetgeen op de zegels werd ingevuld en door ge
adresseerde moest worden betaald. De brieven via Marseille waren 
namelijk van Alexandrië af ongefrankeerd. 
Uit deze bepaling blijkt dat alleen van ongefrankeerde ontvangst 
sprake was, met het gevolg dat de Engelse brieven via Southampton, 
die toch franco tot Singapore waren, desondanks van een zegel ter 
waarde van ƒ 2,16 koper werden voorzien. 
Het instellen van deze afhaaldienst was het uitvloeisel van een ver
drag met Engeland dat op 1 januari 1844 in werking was getreden. 
Daarbij werd bepaald dat Nederland van Britse schepen gebruik kon 
maken voor brieven naar Indië. Dit moest dan gebeuren via Sout
hampton, van Rotterdam af ä raison van 140 cent, te weten: 20 cent 
voor Nederland en ƒ 1,20 voor Engeland, bij vooruitbetaling, franco 
Singapore. 
De bekende filatelist J. Poulie is in het bezit van een brief, waarbij 
gebruik is gemaakt van deze mogelijkheid om met Britse schepen 
post te verzenden. 
Vertrekstempel Groningen 13/8. Aanduiding: Per landmail via 
Southampton. Par malle de Southampton, pour expedition des lettres 
par voie d'Egypte. 
Op de achterkant van de brief is, zoals gebruikelijk, het in Holland 
ontvangen porto van 140 (cent) genoteerd. 
Op de voorkant van de brief werd het ronde rode stempel PAID-17 
AU(gustus) 17 - 1845 geplaatst, met geschreven 2/- (2 shilling). 
Sedert augustus 1845 fungeerde de rechtstreekse dienst Suez-Singa
pore met schepen van de Peninsular and Oriental Navigation Com
pany. Hoewel het Engelse porto daardoor van 13 op 11 anna's 
kwam, bleef Batavia het eens en voor altijd vastgestelde ƒ 2,16 koper 
handhaven omdat, indien er wat haperde met de P. & O.-afvaarten, 
toch weer van de oorspronkelijke, maar nu verlaten, omweegse 
dienst via Bombay gebruik werd gemaakt, namelijk overland naar 
Calcutta en daarna oversteek naar Singapore. 
De brief van de heer Poulie heeft van deze omweegse dienst ge
bruik gemaakt, getuige het vierkante rode aankomststempel van 
Calcutta: G.P.O. (18) 45 Oc(tober) 3. 
Maar deze brief heeft de oversteek naar Singapore niet gemaakt, 

getuige het vierkante rode franco vertrekstempel Calcutta — G.P.O. 
— 1845 Oc(tober) .6, wat ongebruikelijk is bij brieven die de over
steek naar Singapore wel maken. 
Ware deze brief wel in Singapore geweest en door de afhaaldienst 
in ontvangst genomen, dan zou in Batavia toch een landmailetiket 
van ƒ 2,16 koper zijn opgeplakt. De aanwezigheid van het vertrek
stempel Calcutta duidt op regelrechte afvoer naar Batavia, buiten 
de afhaaldienst om. 
In Batavia werd op deze brief de beschikbare stempel Zeebrief on
gefrankeerd gebruikt om het rode Engelse Paid-stempel te over-
stempelen. Er naast kwam het portstempel 60 et. van Batavia, het 
verschuldigde Singaporeport. 
In het Nederlandse Postmuseum in 's-Gravenhage is een lijst aan
wezig van aankomstdata voor de landmail. De Oktobermail is blij
kens die lijst op 11 oktober in Batavia aangekomen. Dit is onmoge
lijk voor een brief die Calcutta op 6 oktober heeft verlaten. Voor 
aankomst op 11 oktober in Batavia is het nodig op 5 oktober uit 
Singapore te vertrekken. 
Het lijkt mij van belang nog te vermelden dat het gebruik van de 
zeebriefstempel voor landmailbrieven als foutief werd aangemerkt 
en werd verboden bij besluit van 30 oktober 1850 van de Directeur 
van Produkten en civiele magazijnen. 
Tevoren werd in februari en maart 1847 de stempel Zeebrief on
gefrankeerd gebruikt, voordat in april 1847 de landmailportstempel 
in gebruik werd genomen. 
Bij de instelling van de aanbrengdienst op Singapore van landmail
brieven in oktober 1845 werd gebruik gemaakt van de stempel Zee
brief franco, voordat de franco-dagtekeningstempel in gebruik kwam, 
na tariefhervormingen, bij Gouvernementsbesluit van 25 december 
1846. 

NASCHRIFT VAN DE HEER J. POULIE 
De door enkele verzamelaars geuite mening dat mijn brief van 
Singapore af een zeebrief zou zijn geworden is mijns inziens niet 
steekhoudend, omdat de zeebrief-bepalingen vereisten dat van Bata
via af landport moest worden betaald tot de plaats van bestem
ming, in dit geval Samarang. Aangezien dit op mijn brief niet is 
vermeld kan deze brief geen zeebrief zijn geweest. 
Met de circulaire van de Directeur van Produkten en civiele maga
zijnen van 30 oktober 1850 is later nog gewezen op het verkeerd 
gebruik van de zeebriefstempel. Dit is tevens een verklaring voor het 
feit dat op mijn landmailbrief een zeebriefstempel voorkomt. 
De voor het in Singapore afhalen van de landmailbrieven gebruikte 
marinevaartuigen werden tevens gebruikt als verzendingsmogelijkheid 
van landmailbrieven uit Nederlands-Indië naar Europa. Op deze 
brieven komt het zeebrieffrancostempel voor, wat in feite ook fou
tief was, gezien de bovengenoemde circulaire. Deze fout werd later, 
na het in gebruik nemen van de francodagtekenstempel, niet meer 
gemaakt. 

Voor- en achterzijde van een landmailbrief uit 1S4S, van Groningen via Southampton, 
Alexandrië, Bombay en Calcutta (,,omweegsche dienst"). Vandaar rechtstreeks naar 
Batavia en verder naar de plaats van bestemming Samarang 
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DIXIELAND 
CALLING 

ADRESWIJZIGING 

Enige maanden geleden is uw Amerikaanse correspondent verhuisd. 
Ik woon nu in een voorstad (suburb) van Atlanta, Chamblee, een 
rustige plaats ongeveer dertig kilometer van het stadscentrum. Mijn 
nieuwe adres: 

P. C. Tukker, 
2437 G Old Stone Mountain Road, 
CHAMBLEE, GA 30341. 
USA. 

Voegt u vooral niet „Atlanta" aan het adres toe; de brief wordt dan 
soms wel tien dagen vertraagd in Atlanta. Als u een aangetekende 
brief stuurt, rekent u dan niet op een snel antwoord; deze brieven 
moeten van een plattelandspostkantoor worden afgehaald en ik kan 
dat maar twee keer per maand doen. 
Verderop in dit artikel meer hierover maar ingaande 16 mei zijn de 
posttarieven verhoogd. Eerste klas zeepost wordt dan 15 cent; lucht
post 24 cent. Ik zou u willen vragen hiermede rekening te houden. 

KERSTPOSTZEGELS 1970 

Het aantal bestellingen dat ik heb gehad voor de kerstzegels is 
enorm; ongeveer tien keer zo veel als het vorig jaar. In mijn aan
koop vorig jaar hield ik rekening met een stijging; ik heb tweemaal 
zoveel zegels in voorraad genomen als het jaar daarvoor. Zoals u 
misschien weet zijn de zegels per 31 december ongeldig geworden; 
bovendien zijn ze uit de verkoop gehaald. 
Al deze omstandigheden hebben eraan meegewerkt dat ongeveer 
tachtig percent van de bestellingen nog niet is uitgevoerd. Momen
teel krijg ik steeds zegels binnen, druppelsgewijs, en zo gauw een op
dracht compleet is gaat ze de deur uit. Ik vraag u wat geduld te 
oefenen; ze komen zodra ze binnenkomen. 

WE GAAN WEER OMHOOG 

In deze dagen, waarin het woord inflatie gemeengoed is, is het niet 
verwonderlijk dat ook de posterijen in de Verenigde Staten hier last 
van hebben. Het is te danken aan een wet die zegt dat de tarieven 
niet meer dan dertig percent verhoogd mogen worden dat we niet 
nog veel meer moeten gaan betalen voor de postale dienstver
lening. Hier volgt een overzicht van de meest belangrijke verande
ringen: 

first class mail van 6 naar 8 cent; 
airmail binnenlands van 10 naar 11 cent; 
briefkaarten van 5 via 6 naar 7 cent; 
briefkaarten airmail van 8 naar 9 cent; 
special delivery van 45 naar 60 cent. 

Hiervoor wordt een hele verzameling nieuwe postzegels nodig, om
dat de meeste waarden nog nooit eerder zijn gebruikt. 
De 6 cent Eisenhower, de aangewezen first-classzegel op het mo
ment, gaat verdwijnen, evenals de automaatzegels en de boekjes 
met hetzelfde ontwerp. De 6 cent .,Flag over White House"-zegel 
gaat dezelfde weg als de Eisenhowerzegel. Eisenhower echter, 
ingevolge een belofte van de Postmaster-General, komt terug op 
een gewijzigd 8 cent-ontwerp in meer kleuren. Een 8 cent automaat
zegel gaat verschijnen waarschijnlijk in hetzelfde ontwerp als de 
oude 6 cent. De vlag komt ongewijzigd terug in 8-centvorm, zowel 
als velzegel, automaatzegel en twee soorten boekjes. Over 8 cent 
Eisenhowerboekjes is op dit moment nog niets officieel bekend. 
Er komt voorts een 16 cent zegel in plaats van de 12 cent met de 
afbeelding van Henry Ford. De nieuwe zegel geeft een afbeelding 
van de journalist Ernie Pyle. 
Een nieuwe 11-centzegel voor binnenlandse luchtpost zal in de be
kende vier uitvoeringen verschijnen. Nieuwe 7, 9 en 60 cent zegels 
staan ook op het program, maar deze kunnen nog wel even op 
zich laten wachten. 

^ ^ ^ pZZl^ A I R I V 1 / \ I L . 

Luchtpost binnenlandse brie 
Luchtpost buiteniandse briefkaart naar naar 11 cent 
15 cent 

Luchtpostbriefkaart binnen- Luchtpostbrief voor Europa naar 21 een 
land naar 9 cent 

Luchtpost binnenlandse Brief binnenland f i rst class 
briefkaart naar 11 cent mail naar 8 cent 

Speciale bestell ing - special delivery Envelop binnenland naar 8 
naar 60 cent cent 

INTERNATIONALE TARIEVEN 

Ook de internationale tarieven gingen in juli omhoog. Intussen kan 
ik u met het oog op deze tariefveranderingen een goede raad 
geven. De verkoop van de vervangen zegels zal vrij vlot worden ge
staakt, vooral van de minder courante waarden. Heeft u al de 
45 cent special delivery, of de Gallatinzegel voor gebruik door 
kerken en andere sociale instellingen? 
Een gebied waar ook alles vervangen zal gaan worden vormen de 
postwaardestukken. Houdt alles goed in de gaten; naar alle waar
schijnlijkheid komen er weer tijdelijk opdrukken, waarvoor je te 
laat bent voor je het weet. 
Geef uw handelaar even een berichtje; hij let wel voor u op. Beter 
nog, houdt de rubriek postwaardestukken in de gaten. Deze ru
briek is een stuk beter bij de tijd dan welke hier in Amerika dan 
ook. 

ERNIE PYLE 

Op 7 mei kwam een der eerste nieuwe „regulars" uit wegens de 
nieuwe tarieven. De nieuwe 16-centzegel is een eerbetoon aan de in 
de tweede wereldoorlog omgekomen oorlogscorrespondent Ernie 
Pyle. De zegel is uitgekomen tijdens een lunch van de National Press 
Club of Washington, D.C. 
Omdat Ernie Pyle ook in Nederland ver van onbekend is hier een 
korte levensoverzicht. Ernest Taylor Pyle, winnaar van de PuUitzer-
prijs voor journalistiek in 1943, werd geboren vlakbij Dana in 
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Kwartet van vier met uitsterven be
dreigde dieren; forel, alligator, ijsbeer 
en condor 

■ wee uitvoeringen van de schilderijenzegel ,,Het kielzog van de veerboot" van John 
Sloan. Links met de voorgestelde belettering en rechts met de definitieve uitvoering. 

Ernie Pyle, verslaggever 
van de oorlog van Jan 
Soldaat 

Indiana op 3 augustus 1900. Hij verliet college vlak voor zijn eind
examen voor een baantje bij de La Porte (Ind.) Herald, het begin 
van een loopbaan die hem later in New York en Washington 
bracht. 
Pyle versloeg het bombardement op Londen nog vóór de Ameri
kanen in de oorlog gingen, en was later getuige van de invasies in 
NoordAfrika, Italië en Frankrijk. Zijn laatste opdracht van het 
ScrippsHoward Concern was de invasie van Okinawa in de Stille 
Oceaan. Hij had een voorgevoel van zijn dood; hij werd getroffen 
door Japans vuur op het eiland Ie, 18 april 1945. 
In de oorlog is hij zo beroemd geworden door zijn menselijke manier 
van schrijven, en door meer interesse te tonen voor de gewone 
soldaat dan voor de officiële communiqués van de generale staven. 
Een zegel voor deze man, klein van gestalte maar groot van geest, 
komt twintig jaar te laat, net als de zegel voor de grote generaal 
van de Pacificoorlog, Douglas McArthur. 

ECOLOGY KWARTET 

In de „Wildlife Conservation Series" is dit jaar een viertal zegels 
verschenen met dieren die het uitsterven nabij zijn. 
De eerste zegel geeft een afbeelding van een ijsbeer, die in Alaska 
al jarenlang bedreigd wordt en nu met de voorgestelde oliepijplei
ding dwars door het land er niet op vooruitgaat. 
Op de tweede zegel een Californische Condor, een uiterst zeldzame 
roofvogel. Geschat wordt dat er nog tussen de veertig en vijftig 
vogels in leven zijn, waar in 1959 nog zestig vogels werden geteld. 
Bij deze grote roofvogels is het voornamelijk de DDT in de schillen 
van de eieren die ze week maakt, zodat ze breken voor het jong 
sterk genoeg is. 
Een volwassen condor kan zo'n 4 /̂2 meter vleugelspan hebben, en 
tot dertien kilo wegen. De enige plaats waar ze nog te vinden zijn 
is in de Sespe National Wildlife Sanctuary bij Fillmore, California, 
in de Rockies. 
Het derde dier in levensgevaar is de alligator. Een van de weinige 
plaatsen waar het nog voorkomt is de Okefenokee Swamp in Zuid 
Georgia. In een land als Nederland, waar je krokodillen alleen 
maar op plaatjes ziet, is het moeilijk zich voor te stellen dat er 
zoveel wordt gedaan om hem in leven te houden. Als u echter ooit 
een alligator in het wild heeft gezien vecht u er zelf ook voor. 
De laatste zegel geeft een afbeelding van een vis, de forel. Nu ben 
ik een vissei, en als ik ook maar een halve dag vrij heb ga ik de 
bergen in, „rainbowtrout" vangen. Honderden mensen doen dit, en 
ze vangen allen de dagelijkse limiet van acht vissen. Dit zijn echter 
exemplaren die door de State Game and Fish Commission worden 
uitgezet in die bergstroompjes. In mijn favoriete beekje worden er 
per week 1500 uitgezet. 
Dit is niet de „native trout", die in gevaar is. Af en toe vang je 
een forel, die sprankelende kleuren heeft; dat is de soort die lang
zaam maar zeker zeldzaam wordt. En jammer genoeg is een vis 
niet zo eenvoudig te beschermen als een landdier. 

AMERICAN ARTIST SERIES 

Dit jaar in de American Artist serie een schilderij van een minder 
bekende schilder, John Sloan. Op de zegel afgebeeld wordt zijn 
schilderij „The Wake of the Ferry", uit de Phillips Gallery te 
Washington, D.C. Het schilderij werd niet graag door de posterijen 
aangenomen als ontwerp vanwege de ervaring opgedaan met de zegel 
van Thomas Eakins. De enige lichte en opvallende kleur op de hele 
zegel is het rode shirt van de enige persoon op het werk; vandaar 
de aarzeling. 
Over Sloans leven is nooit veel ophef gemaakt, en de enige plaats 
waar ik nu een klein stukje over hem kon vinden was de Atlanta 
Main Library. De boekhandelaren die ik ben afgelopen hadden niets 
over hem, niet eens een reproduktie van een zijner werken. 
Sloan is geboren, volgens het werk in de bibliotheek, in Lock 
Haven in Pennsylvanië, 2 augustus 1871. Hij overleed te Hanover, 

New Hampshire, op 7 september 1951. Pas toen hij de zeventig 
was gepasseerd liep de verkoop van zijn werken dusdanig dat hij 
ervan kon bestaan. 
In de serie „American Artists" zijn tot dusver uitgekomen werken 
van Frederick Remington, Winslow Homer, Charles M. Russell, 
John Singleton Copley, Mary Cassatt, Thomas Eakins, John Trum
bull en William Harnett. 

EERSTE OFFICIËLE AMERIKAANSE EERSTEDAGENVELOP 

Deze envelop gaven de Amerikaanse posterijen uit op 1 juli 1971 
ter herinnering aan het officiële begin van posterijen nieuwe stijl 
Op de envelop de beide emblemen, het oude met postruiter en in
schrift United States Post Office Department en het nieuwe met 
gestileerde adelaar en U.S. Mail. De envelop is gefrankeerd met 
drie stuks van de speciale postzegel die voor dezelfde gelegen
heid werd uitgegeven. ledere bezoeker van een postkantoor kon één 
envelop gratis krijgen; de frankering kwam voor eigen rekening. 
Volgens onze gegevens is dit de eerste officiële eerstedagenvelop 
die ooit in de Verenigde Staten is uitgegeven. 

AIR MAIL 
PAR AVION 

Inaugurating Ihe 
UNITED STATES POSTAL SERVICE 

JULY 1,1971 
H E S , 

V \ C V. <. »A iL_ r > 

EEN LOEPJE KLEIN MAAR FIJN 

Een Amerikaans optisch concern heeft een loepje ontwikkeld waar 
de gebruiker niet doorheen kijkt maar waarop hij, en de eventuele 
anderen in het gezelschap, kunnen aflezen wat er onder ligt om 
vergroot te worden. Het loepje heet een AO Magnifiber omdat 
de grondstof een glasvezel is. Het heeft een doorsnee van ruim 
tweeëneenhalve centimeter en een hoogte van bijna twee centimeter. 
Men behoeft alleen voor belichting van bovenaf te zorgen omdat de 
glasvezels zo gelaagd zijn dat het licht door het onderliggende 
voorwerp wordt teruggekaatst. In het kleine instrumentje zijn een 
vier miljoen vezels verenigd, ieder dunner dan een kwart van de 
doorsnee dikte van een mensenhaar. 
De prijs is voor Europese begrippen hoog: $ 29.95, dat is meer dan 
honderd gulden. De fabrikant is: Fiber Opties Divison, American 
Optical Corporation, 14 Mechanic Street, Southbridge, Massachusetts 
01550, U.S.A. Aldus David Lidman in het zondagsblad van de 
New York Times (4 april 1971). 

Tot slot van deze aflevering van Dixieland Calling mijn excuses 
aan de trouwe lezers. In het vervolg zal uw rubriek regelmatiger 
verschijnen dan de afgelopen paar maanden. 

Peter C. Tukker 
2437 G Old Stone Mountain Road 
CHAMBLEE, Georgia 30341 
USA 
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De Franse postdienst heeft op 19 september 1970 een 
luchtpostzegel van 20 franc uitgegeven, erende de lucht
vaartpioniers Mermoz en Saint-Exupéry. Dit feit doet her
inneringen aan de luchtvaart van vroeger dagen herleven. 
Vele beroemde lange afstandsvluchten, alsmede xecord-
vluchten uit de jaren dertig zijn op een minuscuul stukje 
papier, een postzegel, vastgelegd. Enige van de mannen 
die hun hart aan de luchtvaart hadden verpand waren 
Mermoz en Saint-Exupéry. 

Jean Mermoz, geboren in 1901 te Aubenton/Aisne, was 
de eerste piloot die een commerciële vlucht in een vlieg-
boot over het zuidelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan 
maakte, een vlucht die tevens gold als een wereldrecord 
non-stopvliegen. Deze vlucht werd gemaakt op 12 mei 1930. 
In mei 1933 volgde Mermoz' eerste vlucht met aan boord 
een aantal passagiers. 

HONDERDSTE OVERSTEEK 
Dat de Atlantische route belangrijk was blijkt wel hier

uit, dat de Franse posterijen het gedenkwaardige feit van 
de honderdste oversteek filatelistisch niet wilden overslaan. 
Op 17 augustus 1936 verschenen twee postzegels ter gele
genheid van de honderdste vlucht over de oceaan door 
Franse postvliegtuigen. De zegels werden ontworpen door 
Barlangue in de waarden Fr. 1,50 (violetblauw) en Fr. 10,— 
(donkergroen). Beide zegels (Yvert 320/321) tonen ons 
het postvliegtuig Latécoère 300, terwijl op de tweede zegel 
bovendien een gedeelte van de aarde (Afrika en het noor
delijk gedeelte van Zuid-Amerika) is afgebeeld. De uitgifte 
van deze zegels moet voor Didier Dauret, die de leiding 
had bij de eerste transatlantische dienst tussen Afrika en 
Zuid-Amerika, wel bijzondere herinneringen hebben op
geroepen. 

Het openen van nieuwe, vooral intercontinentale lucht-
lijnen, was veelal een groot avontuur. Er bestond reeds 
een luchtverbinding Toulouse—Dakar en Natal—Buenos 
Aires (Zuid Amerika), maar een luchtverbinding tussen 
deze beide lijnen was, alhoewel de behoefte bestond, nog 
niet tot stand gebracht. Deze verbinding volgde op 12 mei 
1930. Jean Mermoz vertrok op deze dag uit Dakar (Sene
gal) en landde 22 uur later in Natal (Brazilië). 
Een schaduw werd over deze vlucht geworpen doordat 
een dag eerder de directeur van de luchtlijn in Zuid-Ame
rika, Julien Pranville, in een zware mist met zijn vliegtuig 
in de Rio de la Plata stortte. Dit terwijl hij op weg was 
naar Natal om Mermoz en zijn bemanning te verwelkomen 
na hun tocht over de Atlantische Oceaan. Bij dit ongeluk 
kwamen tevens om het leven de vlieger E. Negrin, als
mede de radiotelegrafist Pruneta en enige passagiers. Eén 
passagier overleefde het vliegtuigongeluk dat gebeurde aan 
de vooravond van Mermoz' vlucht over de oceaan. 

VERDWENEN 
In zijn boek „Terre des Hommes" heeft Saint-Exupéry 

het aandeel in de luchtvaart van zijn vriend Mermoz op 
schitterende wijze beschreven. Terwijl hij voorbereidingen 
trof voor het ingebruiknemen van de lijn Casablanca— 
Dakar, over de Sahara, was motorpech er de oorzaak van 
dat Mermoz veertien dagen in handen van Moren bleef, 
zonder dat dit ook maar zijn moreel en volharding aan
tastte. Mermoz werd belast met het exploreren van .het 
traject Buenos Aires—Santiago en trof voorbereidingen 

JEAN MERMOZ 
EN 

ANTOINE DE 
SAINT-EXUPÉRY 

voor een luchtbrug over het Andes-gebergte. De landmgs 
plaatsen waren toen nog niet verlicht maar Mermoz redd( 
zich er uit en stelde de route open. Daarna bond hij d( 
strijd aan met de Atlantische Oceaan. Van mei 1930 af kor 
de post in vier dagen van Toulouse naar Buenos-Aires wor 
den gebracht. Mermoz had de woestijn, het gebergte, dt 
duisternis en de zee overwonnen. Hij was de beroemdste 
man van het Frankrijk van zijn tijd. , Mannen bswonder 
den hem, vrouwen staarden dromend naar zijn foto er 
kinderen wilden op hem lijken". Mermoz' geschreven be 
kentenis : — „ik heb mijn geluk altijd erg duur betaald' 
— geldt eveneens voor de 12e december 1936. Op deze daj 
verdween Jean Mermoz tijdens de oversteek van Dakai 
naar Brazilië; het was zijn vierentwintigste vlucht over d« 
Atlantische Oceaan. 
Hij leeft voort in de filatelie, onder meer op twee Frans« 
postzegels (Yvert 337/338), uitgegeven op 22 april 1937 
De zegel van 30 centimes, ontworpen door H. Cheffer, toon 
ons de piloot in zijn stuurhut achter de ,,knuppel" me 
op de achtergrond de werelddelen Afrika en Zuid-Amerika 
De andere zegel, ontworpen door Barlangue, draagt even 
eens Mermoz' beeltenis omgeven door een lauwerkrans 
Van beide zegels zijn verscheidene kleurvariëteiten be
kend. 

LAATSTE VLUCHT 
Mermoz' grote vriend en schrijver, veelal ook zijn tweed( 

piloot, Antoine de Saint-Exupéry, werd in het jaar 190( 
te Lyon geboren. Hij kwam op 24-jarige leeftijd in diensl 
bij de firma Latécoère en was achtereenvolgens werktuig 
kundige, piloot op de lijn Toulouse—Dakar en hoofd var 
het vliegveld in Cap Juby, aan de rand van de woestijn 
In 1924 richtte hij een filiaal op van zijn firma te Buenos-
Aires. Een groot deel van zijn leven wijdde Saint-Exupér> 
zich aan de journalistiek. Zijn boeken "Courrier Sud' 
(1928), "Vol de nuit" (1931) en "Terre des Hommes' 
(1939) vormen de balans van zijn rijke ervaring. Nadat hr 
de eerste jaren van de bezetting in Amerika had doorge
bracht met het schrijven van twee boeken, vosgde hij 
zich later bij de geallieerden in Noord-Afrika Evenals 
Mermoz gaf Saint-Exupéry zijn leven voor de luchtvaart 
De piloot-scTirijver vond de dood op 31 juli 1944 tijdens 
een verkenningsvlucht boven de Franse Alpen. Saint-
Exupéry heeft van een heldhaftig avontuur gedroomd. Hel 
in moedige vriendschap gedeelde gevaar en de trouw aar 
het volbrengen van de opdracht heeft hij verwezenlijkt. 

Ook Antoine de Saint-Exupéry werd filatelistisch dooi 
de Franse postdienst geëerd. De' zegel Yvert luchtpost 
21 in de waarde 50 franc + 30 franc bruin-lila, uitge
geven op 19 januari 1948, toont ons een duidelijk portret 
van de vlieger met op de achtergrond een vliegtuig. Hel 
ontwerp en de staalgravure zijn gemaakt door P. Gandon, 

De eerder genoemde luchtpostzegel van 20 franc draagt 
in medaillon de portretten van beide vliegers. De zegel is 
van het gebruikelijke horizontale formaat (27 x 48 mm) 
De kleuren zijn azuur- en donkerblauw. Het ontwerp en de 
kopergravure zijn van de hand van de bekende postzegel
ontwerper J. Pheulpin. De zegel werd gelijktijdig in voor
verkoop gegeven te Aubenton/Aisne en Lyon op 19 sep
tember 1970. De algemene verkoop startte op 21 september. 
Filatelistisch bezien mag het frankeermachinestempel 
'Aubenton-Patrie de Mermoz 1901—1936" niet onvermeld 
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blijven. Dit stempel was geruime tijd in de stempel-
machine van 02 Aubenton-Aisne opgenomen (afbeelding 2) 
Zowel te Aubenton als in Lyon werd op 19 en 20 septem
ber 1970 een filatelistische manifestatie gehouden Tijde
lijke bijkantoren van PTT (onder meer te Lyon in de cïub-
salon van de "Aero Club du Rhone") en tentoonstellingen 

droegen in belangrijke mate bij tot de feestelijkheden In 
het bijzonder geldt dit voor de aerofilatelistische tentoon
stelling te Aubenton, georganiseerd door de "Groupement 
Philatélique Hirsonnais". 

Verscheidene andere landen hebben Mermoz en Saint-
Exupéry een filatelistische hommage gebracht. Wij denken 
hierbij vooral aan Senegal, welk land in 1966 een serie 
van vier luchtpostzegels uitgaf, herinnerende aan het feit 
dat dertig jaar geleden Mermoz zijn leven gaf voor de 
luchtvaart. Twee zegels van deze serie vallen in het bij
zonder op. Op de postzegel van 100 franc zien wij het tra
ject van de laatste vlucht van Jean Mermoz (7 december 
1936), terwijl de zegel van 150 franc een duidelijk portret 
van de vlieger toont, voorzien van de jaartallen 1901— 
1936. 

Jean Mermoz en Antoine de Saint-Exupéry kunnen met 
recht de vliegers van het eerste uur worden genoemd 

TH. M H. BROUWER 

Honderd jaar 
postbladen 

Was 1869 het jaar van de eerste briefkaart 
(zie Maandblad november 1969), veel min
der spectaculair is 1971 het jaar van „hon
derd jaar postblad". Niet dat er in dat 
jaar een postblad verscheen, maar wel ligt 
dit jaartal vast. 
Men herinnert zich dat in het Maandblad 
1969 (bladzijde 598) een afbeelding voor
kwam van een „Postblatt", maar dat was 
het model van von Stephan uit 1865 voor 
een briefkaart voor Pruisen, een ontwerp 
dat het nooit tot verschijning bracht, onder 
meer door het grote formaat van 167 x 114 
mm. 
Onze bron is het bekende Illustriertes Brief
marken-Journal van de wereldbekende 
Gebrüder Senf te Leipzig. In het nummer 
van 20 mei 1893 komt daarin een opstel 
voor van K. von Giindel. Hij vermeldt dat 
in 1874 de eerste „Kartenbrief" (Neder
lands; postblad) van de stadpost .te Hel-
singfors verscheen: een soort krantenbandje, 
dat door gommering met een sluitklep van 
boven kon worden gesloten en links en 
rechts open was. (afbeelding) 
Een daarmede te vergelijken model is in 
Nederland in 1942 verschenen, 7^2 cent, 
duif, rood, nadat daaraan een aantal soor
ten mèt tanding was voorafgegaan. Maar 
dat was voor Nederland dan ook het laatste, 
want aan een dergelijk briefachtig postblad 
(tegen hetzelfde tarief als een brief) bestond 
geen behoefte. De tussenvorm tussen brief 
(gesloten) in envelop en briefkaart (open) 
is nooit erg populair geweest. De tegen
woordige vorm, het aan drie zijden gesloten 
aerogram, is door het lichte gewicht en 
het tarief wèl een veelgebruikt correspon
dentiemiddel. 

ZELFMOORD 

In een brief aan een Weense krant eist 
Ludwig Akin uit Pressburg het uitvinder
schap van het postblad voor zich op. De 
brief werd geschreven 31 maart 1893 en 
verscheen op 3 of 4 april. De briefschrijver 
had op 1 april, vermoedelijk als gevolg 
van een zenuwinzinking, zelfmoord ge
pleegd. 

EOBIESPONDENSEOBT. 
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Voorloper van het postblad: 10 penni groen van de 
stadspost In Helsingfors van 1874, afgebeeld op de 
helft van de ware grootte. Niet zichtbaar Is de 
gegomde' sluitklep waarmee het stuk aan één kant 
werd gesloten. De afmetingen In gesloten toestand: 
113 X 68 mm 

Vast Staat dat hij zijn rechten liet vertegen
woordigen door zijn broer dr. Karl Akin, 
lid van de Hongaarse Akademie. Deze is 
volgens het Patent No. 23952/2082 ex 1871, 
dat op 17 januari 1872 namens de Minister 
voor Handel Wiedenfeld in het Privilegien
register sub Tom. XXII, fol. 15 volgens de 
voorschriften ingeschreven (getekend K.k. 
Privilegien-Archiv Crippa) 17 januari 1872. 
Verwezen wordt naar het Patent van 15 
augustus 1852 (R.G.Bl. No. 184). 
Voor de tijd van één jaar kreeg Karl Akin 
(op wiens naam de ontdekking van Ludwig 
gesteld was) binnen Oostenrijk-Hongarije 
het privilege op: 
„die Erfindung einer eigentümlichen Art 
von Briefpapier, genannt Couvert-Briefpa
pier, welches ohne Anwendung eines Con
verts und ohne künstliches Zusammenlegen 
des Briefbogens einen vollkommen sicheren 
Verschlusz gewährt, nach Maszgabe der im 
k.k. Handelsministerium erliegenden Be
schreibung unter allen Bedingungen und 
mit allen Wirkungen, welche in dem a.h. 
Patent vom 15. August 1852 sind, erteilt 
worden". 
Pogingen om het patent ingevoerd te krijgen 
in Oostenrijk en Frankrijk leden schipbreuk 
door afwijzing. 
In het patent zelf is niet duidelijk sprake 
van wat dat „Couvert-Briefpapier" inhield. 
Verondersteld mag worden dat er wel een 
grote waarschijnlijkheid is dat het ons „post
blad" geweest is. De uitvinding dateert van 
1871, het jaar van de patentaanvrage. 
De briefkaart was net ingevoerd en vele 
landen volgden het Oostenrijkse en Hon
gaarse voorbeeld. Vandaar dat de pogin
gen om een „postblad" ingevoerd te krij
gen niet op een gunstige tijd kwamen. 
Von Giindel meldt dat in de Weense 
kantoorboekhandel in 1881 postbladen ver
krijgbaar waren en als ze maar met vol
doende postzegels gefrankeerd waren, wer

den ze door de post vervoerd en bezorgd. 
Misschien waren er vóór 1881 al privé uit
gegeven postbladen. In 1882-1883 heeft het 
Königlich-Kaiserliche Postsparkassen-Amt 
postbladen gebruikt voor bericht aan de in
leggers van een verrichte en ontvangen be
taling, ook met zegels gefrankeerd. Op 1 
juni 1886 verschijnt het eerste Oostenrijkse 
postblad als postwaardestuk (met tanding 
aan drie zijden). 
Het ligt voor de hand dat er in Oostenrijk 
op posthistorisch gebied nog wel interes
sante voorlopers <e vinden zullen zijn. Zijn 
die er dan zouden ze afgebeeld kunnen 
worden en zou er over geschreven kunnen 
worden. Nu is de „uitvinding" door het 
indienen van een patentaanvraag wel vast
gelegd, maar wat er zo al gebeurd is, is 
nog te veel in nevelen gehuld. 

J. H. BROEKMAN 

Personalia 
NIEUW HOOFD FILATELISTISCHE 

DIENST PTT 

J. H. de RIJter, opvolger van J. J. M. Kiggen 

De Filatelistische Dienst komt volgend jaar, 
als de heer J. J. M. Kiggen met pensioen 
gaat, onder nieuwe leiding. Als hoofd van 
deze dienst is aangewezen de heer J. H. 
de Rijter (40), sinds 1963 chef van het 
bureel Public Relations van de Pers- en 
Publiciteitsdienst. 
De heer De Rijter trad in 1947 in PTT-
dienst bij het telefoondistrict Hengelo. In 
1957 zocht hij de dagbladjournalistiek op, 
maar ruim twee jaar later deed hij op het 
opleidingscentrum Voorlinden opnieuw zijn 
intree bij PTT. In zijn huidige functie houdt 
de heer De Rijter zich bezig met allerlei 
vormen van optreden van het PTT-bedrijf 
naar buiten en met voorlichting. Hij heeft 
onder meer een belangrijk aandeel gehad 
in de omvorming van het maandblad Be-
drijfsbanden tot Aangetekend. Ook was hij 
nauw betrokken bij het in 1969 verwe
zenlijkte idee om een varende PTT-ten-
toonstelling (de Ark) te maken. 
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Ingezonden 

WAT IS MAAKWERK EN WAT NIET' 

De vele meningen over MAAKWERK, en de reacties die daarop in 
dit Maandblad werden gegeven, maken het voor mij moeilijk daarop 
in kort bestek in te gaan Het moet voorlopig voldoende zijn de 
discussies hierover op gang te hebben gebracht en een uitgangspunt 
te hebben gevonden om de verschillende meningen aan elkaar te 
toetsen 
Ik zou dan ook, als afronding, zij het voorlopig, van deze actuele 
vraag de volgende punten willen resumeren 

1 Het staat iedereen vnj om te verzamelen wat hij wil en hoe hij 
wil Verzamelwaardig is datgene wat de verzamelaar zelf waar 
deert en passend vindt in z'n collectie Daarover mag geen mis
verstand bestaan 

2 Wanneer we richtlijnen bepalen, waaraan bepaalde verzamelingen 
moeten voldoen, om bijvoorbeeld bij tentoonstellingen een eer
lijke kans van vergelijkende beoordeling te krijgen, moet dat 
met met „deutschgrundlich" worden vergeleken Het is niet mijn 
bedoeling een klassiek- en een progressief zuiltje te creëren 
Het is mijn bedoeling de beoordelmgsnormen zo te stellen dat we 
gelijke taal spreken Dat is alleen maar in het belang van de ver
zamelaars, zowel de klassieke als de jonge (met de beperkte 
beurs) Misschien dat men het daarmede bij enig doordenken 
ook wel eens kan zijn 

3 De reactie van de heer Poulie (in het juli/augustus nummer) op 
mijn artikel gaat overigens in grote lijnen aan de essentie van 
mijn artikel voorbij Verzamelwaardig — naar mijn menig — is 
iets anders dan „geen maakwerk" Ik heb hem daarover ook 
rechtstreeks mijn opinie laten weten Rechtstreeks foutief is 
zijn opvatting als hij propageert dat men de in Nederlands Nieuw 
Guinea afgestempelde Nederlandse portzegels moet uitknippen of 
afweken het amputeren van poststukken, althans het pro 
pageren daarvan, had ik nooit bij een filatelist als Poulie ver 
wacht' 

D DE VRIES 
(A I J P ) 

(Discussie gesloten Redactie) 

GEEN RODE KRUIS — MAAR TUBERCULOSEBESTRIJDING 

In de Nederlandse Speciaal Catalogus worden bij Suriname elk jaar 
weer de twee luchtpostzegels 27 en 28 vermeld, als zijnde Rode 
Kruiszegels Dit is naar mijn mening toch niet juist 
Het lijkt me daarom goed de werkelijke historie van deze uitgifte 
hier weer te geven Wanneer men deze twee zegels goed bekijkt dan 
valt op dat naast de woorden Luchtpost en toeslagwaarde niet 
een rood kruis is gedrukt maar overduidelijk het kruis met de dub 
bele balk wat, naar iedereen wel zal weten, sinds vele jaren het 
internationale teken van de tuberculosebestrijding is 
Beide zegels werden, zoals de Catalogus aangeeft, van 24 februari tot 
en met 2 maart 1946 uitgegeven ter gelegenheid van het eerste 
Lustrum van het Surinaamse Rode Kruis, dat samenviel met een 
Postzegeltentoonstelling in Suriname 
Volgens Artikel 4 van het Gouvernements-Besluit No 9 van 1-2-1946 
moest de opbrengst van de verkoop der bijzondere luchtpostzegels 
na aftrek der frankeerwaarde, zijn voor de Vereniging „Het Suri
naamse Rode Kruis , om aangewend te worden \oor de strijd 
tegen de tuberculose in Suriname 
Getuige dit officiële stuk geen Rode-Kruispostzegels maar post
zegels voor de Tuberculose-Bestrijding Het TBC-Kruis, of Lotha 
rmgse kruis, geeft dit duidelijk aan 
Dat het Rode Kruis werd ingeschakeld in de Tuberculose-Preventie 
is geen bijzonder feit In vele landen, bijvoorbeeld in Iran, is dit 
al lang zo 
Mogelijk dat bovenstaande vermelding verhelderend zal kunnen zijn 
voor de verzamelaars van de postzegels van Rode Kruis en Tuber
culosebestrijding 

J M OFFRINGA 
Groningen 

Nederlandse posttarieven 1871-1971 
PTT heeft op 20 augustus een aantal verhogingen van de postta
rieven per 1 november 1971 aangekondigd Aan de hand van het 
voortreffelijke .Overzicht van de binnenlandse posttarieven (1963) 
van mr W 8 da Costa hebben wij onderstaand overzicht samen
gesteld van het verloop van de voornaamste tarieven sinds de in
voering van de Postwet-1870 Deze op 1 januari 1871 in werking 
getreden wet verving die van 12 april 1850 Voor brieven werd met 
ingang van 1871 de portberekening naar afstand vervangen door 
een naar gewicht Op 1 januari 1871 deed ook de briefkaart in 
Nederland zijn intrede 

E J P MULDERS 

Kolom 1 
Kolom 2 

Kolom 3 
Kolom 4 

Kolom 5 
Kolom 6 

Datum van invoering 
Brieven Van 1871 - 1908 per 15 gram Daarna per 20 
gram Het lokaalport dat heeft bestaan van 1 april 
1892 - 1 april 1957 is buiten beschouwing gelaten 
Briefkaarten Ook hier geen lokaalport vermeld 
Drukwerk Van 1871 - 1876 per 20 gram van 1876 -
1908 per 25 gram en van 1908 - 1966 per 50 gram Na
dien weer per 20 gram 
Aantekenrecht 
Expresserecht Dit recht is tot 23 oktober 1955 afhan
kelijk geweest van de afstand Voor bestelling buiten 
de kring van het eigen bestelkantoor moest extra wor 
den betaald Bovendien werd het recht tot 1938 ver
hoogd wegens verschuldigde veer en overvaartgel-
den 

1 
1 januari 1871 
1 augustus 1876 
1 oktober 1908 
16 oktober 1916 
1 november 1919 
1 maart 1921 
1 oktober 1925 
1 oktober 1926 
1 juh 1927 
1 februari 1928 
1 november 1929 
1 september 1937 
1 april 1939 
20 augustus 1940 
1 november 1946 
1 februari 1948 
1 juh 1953 
1 april 1957 
1 november 1957 
1 januari 1964 
1 juh 1964 
1 juni 1965 
1 mei 1966 
1 februari 1967 
1 februari 1969 
1 februari 1971 
1 november 1971 

2 
5 

— 
5 

— 
m 10 

— 
— 

71/2 

6 
5 

— 
V/2 

10 
— 
— 
— 
12 
— 
15 
18 
20 

25 
— 
30 

3 
21/2 

— 
3 
5 
IV2 

5 
— 
— 
— 

4 
3 
5 
l'h 
6 
7 

— 
8 

— 
10 
— 
12 
15 
20 
— 
25 

4 
1 
1 
1 

— 
1'/2 
2 

— 
— 
— 

172 

— 
— 
— 

2 
— 
— 
— 

4 
5 
8 

— 
10 
12 
— 
15 
20 

5 
10 
— 
— 
— 
— 
15 

— 
— 
— 
— 
10 
— 
15 
— 
20 
25 

35 
— 
45 
50 
75 

100 
125 
175 

(in 

6 
15 
— 
— 
— 
— 
40 
30 
20 
— 
10 
— 
— 
— 
— 
30 
— 
— 
50 
— 
75 
— 
— 
— 

100 
— 

125 
200 

centen) 

NIEUW PLAKMIDDEL VOOR POSTZEGELS 

Er is een nieuw plakmiddel op de markt dat op zijn bruikbaar 
held voor postzegels is onderzocht door ir E J de Veer, op ver
zoek van de Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie 
Het middel is Lero 222, een vloeiba-^e plakstof die in tubes in de 
handel wordt gebracht door de Lero Lakfabrieken te Duivendrecht 
Het IS een jaar lang beproefd door de heer P D Wouters in Zeist 
en drie maanden door ir De Veer Beiden hebben postfrisse zegels 
— met volle gom — op albumbladen bevestigd Na verwijdering 
vertonen de zegels geen spoor van gom- of andere beschadiging 
Na afnemen zit op het zegeloppervlak en op het albumblad wat 
ingedroogd plakmiddel, dat gemakkelijk met de vinger kan worden 
weggewreven 
Er zijn twee bezwaren, waarvan de voornaamste kan worden onder 
vangen door een andere mond van de tube Gebruikt men meer 
dan strikt noodzakelijk is dan kan men de zegel later moeilijk van 
het blad loskrijgen, waardoor gevaar voor beschadiging ontstaat 

386 september 1971 



Dat is dan te wijten aan hardhandig omgaan met de zegel en niet 
aan het plakmiddel Zeer essentieel is de mond van de tube, die niet 
meer vocht mag doorlaten dan nodig is voor een uiterst dun laagje 
voor een oppervlakje van ongeveer twee vierkante millimeter 
Het tweede bezwaar is dat een eenmaal ingeplakte postzegel niet 
aan de achterkant bekeken kan worden zonder hem opnieuw in te 
plakken Het middel is daarom niet bruikbaar voor ruilboekjes 
Ir de Veer besluit zijn uiteenzetting, waarvan hier een verkorte 
versie is gegeven, met de opmerking dat men er over kan twisten 
of drie maanden respectievelijk eén jaar, wel voldoende is om een 
definitief oordeel te vellen Hij zegt daarop „Ik ben geneigd deze 
vraag in positieve zin te beantwooiden " 

Wy ontvingen 
Van de STICHTING FILATELIE (Assumburg 70, Amsterdam-1011) 
een landkaart van Nederland die met reprodukties van een kleine 
honderd postzegels in de oorspronkelijke kleuren is bedrukt Deze 
schitterend uitgevoerde kaart is primair bestemd voor de scholen ter 
propagering van ons aller hobby Het is niet alles zegel wat de 
klok slaat want er staan ook een paar oude stempels op plaatsen 
waar m de verste verte geen zegel te versieren is Het zou overigens 
niet zo'n gek idee zijn zo'n kaart op linnen te plakken, aan twee 
stokken te bevestigen en er de lokaliteiten van ruildagen en tentoon 
stellingen mee op te vrolijken 

Van de Landeszentrale fur politische Bildung Nordrhein-Westfalen 
(4 Dusseldorf, Mannesmannufer 1 a) een serie van vijf boekjes onder 
de titel BRIEFMARKEN, SONDERSTEMPEL, DIENSTPOST und 
andere postalische Dokumente als Spiegel europaischer Einigungs-
bemuhungen, geschreven door de bekende Europaverzamelaar dr 
Walter Lippens Deze boekjes, elk zestien bladzijden groot, zijn 
uitgegeven in 1969 ter gelegenheid van de twintigste verjaardag 
van de stichting van de Raad van Europa Deze boekjes vormen een 
toelichting bij filatelistische diaseries 

Van Hibernian Stamp Co Ltd, (11, Harrington Street, Dublin 8) 
de Hibernian Simplified Catalogue of the Postage Stamps of Ire
land, prijs 35 pennies) Dit boekje is met vijftig bladzijden de voor 
loper van de „Specialised", die tweehonderd bladzijden krijgt Als 
het papier even goed en de afbeeldingen even mooi zijn, moet de 
Specialised en begerenswaardig bezit worden voor alle lerlandver-
zamelaars 

Uit Boedapest een catalogus van de postzegels van Mongolië (Uit 
gave Kozlekedesi Dokumentacios Vallalat), bijna honderd blad
zijden dik De afbeeldingen zijn niet daverend, de omschrijvingen 
summier, maar u kunt er toch mee uit de weg doordat de numme
ring is aangegeven van Yvert, Michel, Gibbons en Scott (USA) Het 
aardigste is de inleiding van zestien bladzijden over land en volk van 
de Mongoolse volksrepubliek, die dit jaar haar vijftigste verjaardag 
viert 

F A P 
Uit Praag het tijdschrift FAF - Friendship, Amitie, Freundschaft 
(secretariaat Ing B Palacek, Praha 86, Sokolovska 10), dat ruil-
contacten probeert te leggen door het publiceren van namen en 
adressen van verzamelaars en hun interessen Er zijn al vertakkingen 
in Berlijn, Denemarken, Duitsland, Brazilië, Nederland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Roemenie, Suriname en Tsjechoslowakije De club publi 
ceert in haar blad ook korte artikelen 

AUSTRALISCHE ZEGELS 
Uit Melbourne drie boekjes over de Australische zegels (verkrijg
baar bij het Philatelic Bureau, 12th Floor, 374 Bourke Street, Mei 
bourne, Victoria, Australia, 3000, prijs 50 cents per stuk) Het 
eerste deeltje behandelt de uitgiften van de vroege federale periode 
tot 1913, het tweede de emissies 1913 tot en met 1932 en het derde 
de jongste tijd De boekjes, die 25 ä 30 bladzijden tellen, zijn voor 
treffelijk geïllustreerd en bevatten interessante achtergrond gegevens 

CATALOGUSGIDS 
Uit Cambiidge een catalogusgids (Uitgave Stamps Informs Asso
ciates, 675 Mass Avenue, Cambridge, Mass 02139 USA, prijs $ 3 50 
franco huis) Voor uw geld ontvangt u 59 fotokopieën waarop voor 
54 landen 310 catalogussen met de namen en adressen van de 
uitgevers en de prijzen staan vermeld De afdeling Nederland is 
voor uitbreiding vatbaar Zo is er van Indonesië geen catalogus 
opgenomen, ontbreekt bij Israel de Benco en wordt geen melding 
gemaakt van de Zonnebloemuitgaven 

Voor uw boekenplank 

DE MICHEL-CATALOGUSSEN 1972 
De verdeling in een deel 'Duitsland' en een deel 'Europa' was bij 
Michel al jaren lang gebruikelijk De steeds toenemende nieuwtjes
vloed heeft een nieuwe splitsing noodzakelijk gemaakt de Europa
catalogus IS nu ook in drie delen verschenen I - A-J, II - K-R, 
III - S-Z 
Het Duitslanddeel verscheen op 28 juli, de drie Europadelen op 
28 augustus De Duitsland-speciaal is aangekondigd voor maart 
1972 en ook vernemen we dat er een 'Michel Ganzsachenkatalog 
Deutschland' op stapel staat, die in elk geval de nummering, voor 
zover nog mogelijk, zal overnemen van de sinds lang uitverkochte 
'Grosser Ganzsachen-katalog' van Dr Ascherl 
Met dan nog de regelmatig verschijnende 'Michel-Rundschau' die 
de supplementen geeft — bovendien nog heel wat andere filatelis 
tische lectuur — heeft het Schwaneberger-Verlag langzamerhand een 
zeer uitgebreid en zeer waardevol assortiment filatelistische infor
matie opgebouwd 

De Overzeecatalogus, sinds jaren m drie delen, wordt niet meer 
tegelijk uitgegeven maar deel voor deel We zijn benieuwd of men 
bij de Europadelen nog lang bij de gelijktijdige verschijning zal 
blijven Vooral omdat de drie delen los gekocht kunnen worden 
We zien het nog wel eens zo ver komen dat de verschillende delen 
met meer op alfabetische grondslag verdeeld zijn maar dat men op 
een of andere manier op catalogussen voor landengroepen zal over
gaan Wat het voordeel zal hebben da teen verzamelaar niet meer 
elk jaar een catalogus aanschaft waarvan een heel groot deel nooit 
door hem wordt ingezien 
Over de inhoud kunnen we kort zijn Wie een catalogus wil hebben 
die meer is dan een prijslijst neme eens de Michel Er staat 
echt veel meer in dan u denkt en juist het leren kennen van alle 
mogelijke variëteiten is voor een verzamelaar die iets verder wil 
gaan dan alleen maar hokjes volplakken van het grootste belang 

FL 
DE ZUMSTEINCATALOGUSSEN 1972 

Zumstem is onveranderlijk precies op tijd voor het nieuwe seizoen 
met zijn beide standaardwerken de catalogussen voor Europa en 
Zwitserland/Liechtenstein Het Europadeel is weer veertig blad 
zijden dikker geworden en nadert in deze vijfenvijftigste druk de 
dertienhonderd 
De redactie merkt op dat de verzamelaars voor de wassende vloed 
van nieuwe uitgiften hun toevlucht nemen tot verder gaande spe
cialisatie Uit die vlucht verklaien zij de oplopende prijzen voor 
allerlei variëteiten In het algemeen constateren de redacteuren dat 
de prijzen vast zijn en dat speculatieve invloeden gaandeweg terug
gedrongen worden De redactie is bij het opnieuw bewerken van 
verscheidene onderdelen van Denemarken, Frankrijk en Oostenrijk 
niet ontkomen aan vernummering Ingrijpender veranderingen staan 
in de toekomst te wachten omdat ook Zumstein de noodzaak erkent 
van een uitgave in meer dan een deel 
De kleine catalogus Zwitserland/Liechtentstein/Campione, die 280 
bladzijden telt in de twintigste druk, heeft in de vier jaar sinds de 
laatste druk verscheen een flinke uitbreiding ondergaan De prijs bij 
de importeur ƒ 3 50 

BIJ de catalogus kan men bij de importeur voor ƒ 1 — een zestalig 
filatelistisch woordenboekje kopen, waarin ook Nederlandse verta 
lingen voorkomen 

Uitgave Zumstein & Cie, Hertsch & Co, CH-3001, Bern Impor
teur J L van Dieten, Tournooiveld 2, s-Gravenhage Prijs f 35 — 

MUELLER-ZWITSERLANDCATALOGUS 1972 
De MuUercatalogus van Zwitserland heeft zijn eigen bekoring Er 
zijn verzamelaars die erbij zweren en anderen die haar aanschaffen 
naast een andere De nadruk in deze eenenveertigste druk is nog 
meer verschoven naar het moderne gedeelte Er is flink het mes 
gezet in het klassieke deel en speciaalverzamelaars zullen er daarom 
goed aan doen een oud exemplaar te bewaren Dat geldt trouwens 
voor andere catalogussen ook, een exemplaar van een jaar of tien 
geleden is het bezit waard 
De eerstedagstempels zijn in de MuUercatalogus opgenomen bij de 
afbeeldingen van de bijbehorende zegels 
Voor het eerst heeft Muller Liechtenstein niet meer opgenomen, de 
uitgiften van de Verenigde Naties in Zwitserland zijn behouden De 
prijzen zijn vooral voor de klassieke zegels gestegen, die van de uit
giften na 1945 hebben zich gestabiliseerd 

Uitgave Urs Peter KaufmannjBasler Taube Verlag AG 4002 Basel 
Prijs Zw fr 4 80 plus porto en emballage) 
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Hongaarse notities Taal en letterkunde 
(vervolg en slot) 

We beginnen het vervolg van deze aflevering met het herstellen van 
een fout. Afbeelding 9, Nicolaas Zrinyi, die in het vorige nummer 
op bladzijde 329 verwisseld werd met afbeelding 12. U ziet het ge
zicht van Ignatius Josef Martinovics voor de tweede keer, nu op de 
juiste plaats. 

DE ACHTTIENDE EEUW 

De XVIlIe eeuw begon voor Hongarije met onderdrukking van de 
opstand onder vorst RAKOCZY afbeelding 11). IVIaar de ideeën die 
zouden leidden tot de Franse revolutie gistten door geheel Europa 
en ook in Hongarije. Zo vinden we reeds in 1919 herdacht de re

van het centrale gezag in Wenen is — en die dit alles nog in over
eenstemming moet brengen met zijn verantwoordelijkheid tegenover 
zijn gezin. Een probleem waar vele Nederlandse ambtenaren die in 
de bezettingstijd op hun post bleven ook mee geworsteld hebben! 
(afbeelding 19). 
Van ANDREAS FAY (17861864) hebben we behalve het feit dat 
hij door Zumstein als dichter en schrijver genoemd wordt geen ge
gevens kunnen achterhalen, (afbeelding 20). 
MICHAEL TANCSICS werd bekend door sociale publikaties, die 
hem nu wel een herdenkingspostzegel opgeleverd hebben die zijn 
bevrijding uit de gevangenis voorstelt, doch die verder in de literatuur 
niet meer bekend zijn (afbeelding 21). 

14. Alexander Korosi 
von Csoma, taalge
leerde 

9. Nicolaas Zrinyi 

16. Johan Bacsany^ 

11. Vorst Rakoczy, op 
stand tegen de HabS' 
burgers in 1703 

' " " " " ? ■ " • » 

iKsas 
ra 

15. Michael Csokonai 
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17. Frans Kolcsey 18. Stephan Hatvani 19. Josef Katona 
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20. Andreas Fay 

4pi 
21. Michael Tancsics 

volutionair IGNATIUS JOSEF MARTINOVICS (17551795), vrij
metselaar, schrijver van vele anonieme vlugschriften — onder meer 
de „republikeinse volkscatechismus", maar ook van het „Testament 
politique de TEmpereur Joseph U" en van het „Systema Universiae 
Phi'osophiae." (afbeelding 12) 
De Hongaarse „encyclopedie" verscheen echter reeds, als de jaar
tallen van de zegel juist zijn, in de zeventiende eeuw van de hand 
van JANOS APACAI CSERE (16251659) (afbeelding 13). 
ALEXANDER KOROSI VON CSOMA ((17841842) was een taal
geleerde die — navorsend de legende dat de zoon van Attila weer 
naar Azië getrokken zou zijn — in Tibet de taal met het Hongaars 
vergeleek. Hij stierf in Darjeeling (afbeelding 14). 
MICHAEL CSOKONAI (17731805) schreef niet alleen filosofische 
werken doch is vooral beroemd door zijn komisch epos: Dorothea 
of De triomph der dames over het Carnaval (afbeelding 15). 

JOHAN BACSANYI tenslotte moet genoemd worden als oprichter 
(17631845) van het eerste Hongaarse wetenschappelijke en belletris
tische tijdschrift „Magyar Muzeum" (afbeelding 17). 
FRANS KOLCSEY (17901838) was de eerste Hongaarse balladen
dichter. Zijn „Hymne" was lang een volkslied, in zijn „Vanitatum 
Vanitas" uit hij zijn teleurstelling over de nog steeds onderworpen 
positie van Hongarije (afbeelding 17). 

Meer als geleerde dan als literator moeten we toch nog even noe
men STEPHAN HATVANI (17181786), arts en natuurkundige, die 
na studie in Leiden en Basel professor werd in Debrecen, daarbij zijn 
geboorteland verkiezende boven Leiden(!),'Heidelberg en Marburg, 
waar hem ook professoraten aangeboden waren (afbeelding 18). 
JOSEF KATONA (17911830) is vooral bekend door zijn roman 
„Bank ban", waarin hij de inwendige strijd schildert van een staats
ambtenaar die enerzijds Hongaars patriot en anderzijds ambtenaar 

DE NEGENTIENDE EEUW 

Dit was de eeuw waarin de absolute macht van de Habsburgers voor 
een groot deel zou worden afgebroken en de Hongaarse vrijheid 
ontluiken. Maar het is ook de eeuw geweest waarin tussen de mis
lukte opstand van 1848 en de „Ausgleich" van 1867 het Hongaarse 
volk het allermeeste onder het Oostenrijkse absolutisme te lijden 
heeft gehad. 
De dichters en schrijvers, velen van hen in de voorafgaande eeuw 
geborEi, r.oemden wij reeds, hebben bij de vrijwording van Hongarije 
een belangrijke rol gespeeld, doordat zij steeds de nationale gevoelens 
tot uitdrukking brachten en een eigen nationale literatuur schiepen. 
Verreweg de belangrijkste van hun allen was ALEXANDER PETOFI, 
die talloze malen op de Hongaarse zegels is afgebeeld. Zowel tijdens 
de radenrepubliek van 1919 (afbeelding 22) als onder het Horthy
bewind als later in de Volksrepubliek. Hij sneuvelde in 1849 bij 
Segesvar tegen de kozakkenlegers die door Oostenrijk te hulp waren 
geroepen om de Hongaarse opstand neer te slaan, slechts 26 jaar 
oud. Doch in die 26 jaar is een oeuvre ontstaan dat tot de wereld
literatuur gerekend wordt. Zijn werken werden onder meer in het 
Frans vertaald door Frangois Coppé. Hij bezong de vrijheid en de 
liefde voor zijn vaderland en voor de andere sexe, hartstochtelijk en 
meeslepend naar de beste Hongaarse tradities. 
MICHAEL VOROSMARTY (18001855), de „Hongaarse Klopstock", 
werd vooral beroemd door zijn „Szozat" (oproep) uit 1836 dat even
eens een nationaal lied werd. Zijn heldendichten „De vlucht van 
Zalan" „Cserhalom" en „Twee kastelen" werden in hexameters ge
schreven en behandelen episoden uit voorbije eeuwen (afbeelding 24). 
BARON JOSEF EOTVOS (18131871), staatsman en schrijver, zowel 
van novellen als van een verhandeling over de invloed van de ideeën 
van de negentiende eeuw op het staatsbestel, dat ook buiten Hongarije 
bekend werd (afbeelding 25). Van zijn werken: De Karthuizers, De 
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dorpsnotaris, De zusters, wordt gezegd dat het de eerste psycholo
gische romans uit Hongarije waren. 
JAN ARANY (1817-1882) was de grootste epische dichter van Hon
garije. Aanvankelijk gemeente-ambtenaar werd hij later permanent 
secretaris van de Hongaarse academie van wetenschappen (afbeelding 
21). Zijn voornaamste werk is de trilogie „Toldi" en De dood van 
Buda. 
MICHAEL TOMPA (1817-1860) hervormd predikant in het plaatsje 
Hanva, schreef melancholisch over de natuur, teleurgesteld door de 
Oostenrijkse terreur in de jaren na 1849 (afbeelding 27). 
IMRE MADACH (1823-1864) lancledelman uit Slowakije, werd be
roemd door zijn drama in dichtvorm „De tragedie van de mens" dat 
ook in het Nederlands vertaald werd door Wallis. De Nederlandse 
voorrede werd later weer in het Hongaars vertaald. Ook hij was 
somber gestemd door de nationale tragedie van 1849 (afbeelding 29). 
MAURITS JOKAI (1825-1904) was wel de meest produktieve Hon
gaarse schrijver wiens volledige werk honderd banden omvat. Zijn 
historische romans hielpen de Hongaren de moed niet te verliezen 
na 1849. „Eppur si muove" — en toch bestaat Hongarije. Na Petöfi 
werd hij reeds in 1925 bij zijn honderste geboortedag op Hongaarse 
postzegels afgebeeld (afbeelding 30). 
GEZA GARDONYI (1863-1922), eerst leraar toen journalist, legde 
(zich daarna geheel op de literatuur toe. Was ook in Italië als ver
taler van Dante zeer bekend. Won zelfs met een historische novelle 
een prijs van „Le journal" (afbeelding 31). 
ALEXANDER ADV (1877-1919) studeerde eerst rechten in Debrecen 
doch werd journalist. Hij reisde ook veel buiten Hongarije, leefde 
onder meer enkele jaren in Parijs. Hij overleed tijdens de radenrepu
bliek in 1919; vanwege zijn radicale gezindheid werd hij door de toen
malige machthebbers met veel eerbewijzen begraven (afbeelding 32). 
Hij was een zeer impulsief en gevoelig man, onder anderen sterk geïn
spireerd door Baudelaire en Verlaine. 
FRANS MORA (1879-1934) was zowel bekend als schrijver als als 
archeoloog. Zijn beeltenis — zonder jaartallen — komt voor op een 
zegel uit 1960 ter gelegenheid van de openluchtspelen voor de kathe
draal van Szeged (afbeelding 33). Ook aan deze openluchtspelen zelf 
is een suggestieve zegel gewijd afbeelding 34). 
Ook van MATE ZALKA (1896-1937) die door Zumstein als schrij
ver en revolutionair aangeduid wordt (afbeelding 35), weet ik slechts 
dat hij als „generaal Lukacs" in de Spaanse burgeroorlog meevocht 

Ruimst 

35. Mate Zalka 36. losef Attlla 

in de „Internationale brigade" en ook sneuvelde, maar wat hij 
schreef is mij niet bekend. 
JOSEF ATTILA (1905-1937) was een revolutionair arbeidersdichter. 
Hoewel een dichter van betekenis leed hij bittere armoede en in 1937 
stierf hij door zelfmoord (afbeelding 36). 

WAT LEEST MEN NU? 
In vele landen zijn de „klassieke" schrijvers alleen nog voor school-
gebruik. Doch volgens de officiële statistieken is thans in Hongarije 
Maurits Joka verreweg de meest gelezen schrijver. Maar ook 
Geza Gardonyi's werken werden in 1965 nog uitgegeven. Van de onge
veer 700 boeken die in 1965 uitgegeven werden waren er 437 van 
nog levende auteurs en 271 van overleden auteurs. Maar de totale 
oplage van deze laatste uitgaven was aanmerkelijk groter. Na de 
jaren van oorlog en armoede is er een grote „inhaalvraag" naar 
boeken en het huidige regime komt daaraan door goedkope uit
gaven ook van de klassieke schrijvers tegemoet. FL. 

VERBETERING 

De heer W. J. van den Brink te Amsterdam, auteur van het toe
ristische artikel over de Zwitserse postzegels, vestigt de aandacht 
op een verwisseling van afbeeldingen op bladzijde 328 van het 

vorige nummer. Afbeelding 62 (Ticino en Lago Maggiore) staat op 
de plaats van afbeelding 60 (Gotthardmeertje) en omgekeerd. 
Voorts ontbreekt er in de tekst een verwijzing naar afbeelding 31, 
die als volgt luidt: Sinds 1969 bezit het nationale transportmuseum 
van Zwitserland in Luzern een prachtig planetarium. 
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Marktonderzoek naar interesse voor postzegels in Nederland 
„Rapport opinie-onderzoek postzegels" heet het lijvige document 
dat Intomart^) voor PTT heeft opgesteld en waaruit hoofddirec
teur Ph. Leenman in Rotterdam het een en ander heeft verteld 
(juli/augustusnummer, bladzijden 322/23). Er staan nog veel meer 
interessante dingen in. Het leeuwendeel wordt ingenomen door 
62 tabellen waarin de resultaten zijn weergegeven van de antwoor
den op de vragen die zijn gesteld in de steekproef aan 842 Neder
landers van vijftien jaar en ouder, van wie 101 postzegelverzame
laars. De antwoorden zijn verwerkt in percentages, zodat de lezer 
meteen kan zien of een verzamelaar anders reageert dan de niet 
verzamelaar. Nemen we bijvoorbeeld tabel 41, waar vraag 8 (Kunt 
u mij zeggen welke kleur de gewone postzegel van een kwartje 
met het portret van de koningin heeft?) wordt gekruist met vraag 
6 (Wanneer u post ontvangt let u er dan op hoe de postzegel er 
uit ziet?) en vraag 7 (En als u post verstuurt denkt u er dan — 
afgezien van de waarde — over na welke postzegel u er op plakt?). 
Uit de uitsplitsing wordt u gewaar dat 19% van de ondervraagden 
die meestal kijken wat voor zegels er op de binnenkomende post 
zitten, meent dat de bedoelde postzegels oranje of rood van kleur 
is en dat 17% die een te plakken zegel bewust kiest die mening 
deelt. 
Het antwoord blauw wordt gegeven door 67% van de oplettende 
ontvangers en door 71% van de bewust kiezende afzenders. Bijna 
dezelfde percentages komen uit de bus voor de ondervraagden die 
ook blauw als antwoord geven, maar die zo nu en dan aandacht 
schenken aan de postzegels op de binnenkomende of uitgaande 
post. 
De geënquêteerden die zelden of nooit naar de zegels op hun post 
kijken doen het duidelijk minder goed, namelijk 57% van de ont
vangers en 60% van de afzenders van post. Die percentages steken 
scherp af tegen de cijfers van degenen die de kleuren oranje of rood 
noemen. Van de ontvangers die zo nu en dan opletten kiest 12% 
voor deze kleuren en van de dito afzenders 15%. 
Behalve deze conclusies kan men ook aflezen hoeveel ondervraag
den een andere kleur noemden dan oranje, rood of blauw en hoe
veel geen kleur wisten aan te geven, beide antwoorden onderver

deeld naar de drie verschillend ingestelde ontvangers en de drie dito 
afzenders. Tenslotte worden nog eens van alle percentages de ge
middelden en de totalen gegeven. 
Blauw scoort dan gemiddeld 64, oranje/rood 15, andere kleur 10 
en weet niet 13%. 
De peiling mikte op drie vraagpunten: de interesse voor postzegels, 
de waardering voor postzegels en de wensen en ideeën over ontwerp 
en uitvoering van postzegels. De belangstelling voor postzegelru
brieken in dag-, week- of maandbladen is niet bijster groot. Meer 
dan 92% van de dagbladlezende ondervraagden kijkt de postzegel
rubriek niet in; voor week- en maandbladen is dat percentage nog 
hoger: 96. 
De mensen in de steekproef werden voor niet meer dan 1% bereikt 
door de filatelistische bladen: Maandblad, Mijn Stokpaardje en het 
jeugdblad De Posthoorn. In de steekproef waren de verzamelaars 
met 101 personen vertegenwoordigd, van wie de filatelistische bladen 
er maar tien of elf bereiken. De „actieve" belangstelling voor post
zegels hoeft men niet hoog aan te slaan, hetgeen wordt bevestigd 
door de antwoorden op de al genoemde vragen 6 en 7. Het blijkt 
dat 60% van de afzenders nooit of zelden bewust een postzegel 
kiest en dat maar 18% dat meestal wel doet. Van de ontvangers 
geeft 37% meestal zijn ogen wel de kost. De belangstelling voor de 
postzegel is meer passief dan actief gericht. Verzamelaars zijn in 
dit opzicht de uitzondering want van hen kiest 44% voor een be
paalde zegel op de uitgaande post, terwijl dat percentage voor niet-
verzamelaars maar 15% is. De passieve interesse is evenwel ook bij 
verzamelaars groter dan de actieve: bij het ontvangen van post let 
83% op de zegel en bij de verzending 44%. 
Gelegenheidszegels genieten een geringe bekendheid, met uitzonde
ring van de Kinderzegels, waarvoor dan ook de hele Nederlandse 
schooljeugd in actie komt. De Kinderzegels zijn bekend bij 87% 
tegen 10 tot 15% voor de andere bijzondere zegels van het afge
lopen jaar. 

<) Intomart staat voor Instituut voor Toegepast Marktonderzoek 

R. Ph.-V. viert 45 jarig bestaan van de R '71 
De Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging viert volgende maand 
haar vijfenveertigjarig bestaan tegen de achtergrond van een monu
ment, dat weliswaar een kortstondig bestaan heeft geleid, maar dat 
in de herinnering van filatelistisch Nederland voortleeft: de R'71. 
De hoogste vertegenwoordigers van filatelie en posterijen waren bij 
de onthulling aanwezig en tijdens de ontvangst van die hoogwaar
digheidsbekleders blies de Rotterdamse Postharmonie, van heel 
klein tot heel groot, een forse partij in de ruime hal van het Ahoy'-
complex. In de catalogus heeft iedere verstandige filatelist voor 
weinig geld een onmisbare geheugensteun kunnen meenemen om 
het Rotterdamse monument nog eens voor zijn geestesoog te kun
nen oproepen. Er zijn nog wat van die boekjes over tegen een 
schappelijke prijs (zie bladzijde 393). De inzenders hebben ditmaal 
zelf hun collecties mogen omschrijven. Dat heeft bij sommigen ge
leid tot hele verhandelingen, die de bekoring hebben van het eigen 
werk. 
De indeling van de tentoonstelling was in deze opzet nog niet 
eerder gezien. Alleen in de erehof was een rij met zes kaders. De 
rest van de tentoonstelling was opgebouwd uit rijen van vijf kaders, 
verenigd in een aantal secties, die op originele wijze waren aange
duid met grote cijfers op hangende theekisten. De opvallendste ver
siering waren overigens de reusachtige goudkleurige initialen RPhV. 
Het is gebleken dat de literatuur niet ongestraft onbeheerd op tafel 
kan blijven liggen, maar dat wil niet zeggen dat we terugmoeten 
naar de gesloten vitrines voor boeken en tijdschriften. De hande
laren, die een aparte sectie hadden tegen de tentoonstelling aan en 
onder hetzelfde dak, hebben goede zaken gedaan. 
Enkele buitenlandse bezoekers waren bijzonder tevreden over het 
geheel dat zij uit professionele belangstelling waren komen be
kijken: de leden van de Association Internationale des Journalistes 
Philatéliques, die onder voorzitterschap van de heer P. Seguy een 
bijeenkomst hielden, die bijgewoond werden door leden uit Neder
land, West-Duitsland en IJsland. 
In het vorige nummer zijn in het verslag over de R'71 enkele 
namen en vermeldingen niet of verkeerd verbeterd. Zo heeft de heer 
Poulie wel tweemaal goud behaald, maar eenmaal voor Bulgarije 
en andermaal voor Nederland 1864, 1867 en 1869. De tentoonstel
ling gaf een goed beeld van de verzamelgewoonten in Nederland, 
met ditmaal wat Nederland en Overzee betreft een sterke nadruk 

op Nederlands Nieuw Guinea en Nederlands-Indië. Opvallend was 
ook de afwezigheid van enkele bekende colecties op dit gebied. In 
de catalogus waren nog niet eerder of vrijwel niet eerder getoonde 
verzamelingen van een apart teken voorzien. Soms bleek dat aan 
te geven een nieuwe doorsnede door een bekende verzameling, 
soms een bekend terrein, bewerkt door een inzender die er 
voor het eerst mee kwam, maar er waren ook oorspronkelijke ver
rassingen, zoals de gespecialiseerde vefzameling „Franse Haantjes" 
van „Frans Haantjes", de posthistorische inzending „Kunst van 
Guinee" van J. W. F. Bunge, Arkiavluchten in Israel van S. Kramer, 
Duits Kamerun van drs. J. Zeilstra, Poststukken USA van D. J. 
Straatman en Vijftig jaar L.ions international van C. A. Crépin. 

Nachtmerrie van een verzamelaar die een uitzonderlijk 
kostbare rondzending in huis heeft 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek In het oktober
nummer dienen uiterlijk op 17 september In het 
bezit te zijn van de redactie. 

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

r 
Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82 s-Gravenhage 2004 

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 
—• 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 schri j fmateria
len, de schri j fkunst en de brief 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar 

tot 10 december: 
Bern Tentoonstell ing posthistonsche col
lectie van Andre Savoie, f i latel ist isch mede
werker van de Zwitserse radio en televisie, 
Postmuseum 
21 september / 19 oktober: 
Harderwijk Noordveluwse postzegelmarkt 
(elke derde dinsdag van de maand) winkel
centrum De Passage, Vondel laan, 19 00-
22 00 uur Inlichtingen I V Philatelica, af
deling Harderwijk, p a J Bosman, Marnix-
straat 1 
25 september: 
Ommen Ruilbeurs en vei l ing. Hervormd 
centrum Julianastraat Philatelica rayon 
Oost Inlichtingen j Lucas Jhr van Na-
huysstraat 79, Ommen 
24-26 september: 
Haarlem Jubileumtentoonstelling zestig jaar 
Op Hoop van Zegels Frans Halsmuseum 
27 september: 
Eerste dag van uitgifte zegel Pedro Luis 
Brion, Nederlandse Anti l len, 40 cent 
2 oktober: 
Hoogezand Ruildag, De Kern, Rembrandt-
plein, 10 00-18 00 uur Toegang vri j Hande
aren op uitnodiging Inlichtingen G J M 

Vlek, Johan de Witt laan 34, Hoogezand 
2 oktober: 
Hoogvliet Postzegelbeurs en -vei l ing. Re
creatiegebouw Oude Wal , 10 00-18 00 uur 
Bezichtiging kavels tot 12 30, vei l ing (rond 
150 kavels) 13 30-16 00 uur Toegang vri j 
nlichtmgen en tafelreservermg Philatelica-
rayon Zuid-Holland-zuid p/a G Takken, 
Beatrixsingel 2 1 , H l Ambacht, telefoon 
01858-2706 
2 oktober: 
's-Gravenzande Rayonruildag in De Brug, 
Koningin Julianaweg 61, 10 00-17 00 uur 

Toegang ƒ 0,50, tafels a ƒ 2,50 per vier
kante meter Inlichtingen en reservering 
G J van Houten, Golfbaan 30, Noordwijk, 
telefoon 01719 - 23 44 
2-3 oktober: 
Schiphol Tiende Dag van de Aero-Philatelie 
met luchtposttentoonstel l ing, bijzondere en
velop, speciaal stempel Toegang ƒ 0 50 
voor catalogus Zaterdag 11 00-17 00, zon
dag 10 00-16 30 uur Inlichtingen Neder
landse Vereniging van Aero-Philatelisten 
De Vl iegende Hollander p/a F W N Hugen-
holtz. Postbus 562, Apeldoorn 
8-10 oktober: 
Utrecht Jubileumtentoonstell ing Postmerken, 
ter vier ing van het vi j fentwint igjarig bestaan 
Nederlandse vereniging van Poststukken
en Poststempelverzamelaars, Tivoli Lepelen
burg Inl ichtingen J H Broekman, Hoflaan 
25, Bergen 1760 Telefoon 02208-2582 
8-10 oktober: 
Dag van de Postzegel, viering m Amster
dam, Delfzij l Dordrecht, Echt, Enschede 
Helmond, Hulst Leeuwarden, Leiden, Ro
den, Rotterdam, Ti lburg, Utrecht en Zwol le 
Bijzonderheden onder Bondsnieuws in dit 
en het vor ige nummer 
16 oktober: 
Uithoorn Ruilmiddag, De Hoeksteen, Hugo 
de Grootlaan 3, 12 00-17 00 uur Inlichtin
gen G A H M Habes, W Klooslaan 127, 
Uithoorn 
16 oktober: 
Soest Ruilmiddag, De Rank Soesterberg-
sestraat 18, 12 00-18 00 uur Toegang vri j 
Inlichtingen en reservering a ƒ 3 — per ta
fel Mejuf frouw C M de Bruin, Kastanje
laan 11 Soest-Zuid Telefoon 02155-2032 
23 oktober: 
Zwolle Overdekte postzegelmarkt Hotel 
Wientjes, 10 00-17 00 uur Toegang ƒ0,50, 
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 
27 oktober: 
Eerste dag van uitgifte zegel kaart van Su
riname, 30 cent 
29-31 oktober: 
Hannover Jubileumtentoonstell ing Habria 
Rang 2 
30 oktober: 
Hilversum Nationale ruildag, Totohal, ge
meentelijk Sportpark, naast NS-halte Soest-
di jkerstraatweg, 10 00-17 00 uur Toegang 
ƒ 0 50 Inlichtingen D Baas, Admiraal de 
Ruyterlaan 3 1 , Hilversum Telefoon 02150-
44626 
30 oktober: 
Dalfsen Ruilbeurs, Pniel, Ruitenborghstraat 
2, 10 00-17 00 uur Inlichtingen G J M 
Koggel Mulert laan 14, Dalfsen 
30 oktober: 
Venray Regionale ruildag. Schouwburg De 
Beejekurf, 10 00-17 00 uur Toegang ƒ 0,50, 
jeugd tot zestien jaar ƒ 0,25 Inlichtingen 
P J Wient jens, Pettenmakerstraat 16, Ven
ray, telefoon 04780-3125 
30-31 oktober: 
Maastricht Jubileumtentoonstell ing vi j f t ig 
jaar Filatelisten Vereniging ,,Zuid L imburg" 
Tevens 31 oktober ruildag van 10 00-17 00 
uur Kleine Comedie Tongersestraat 28 

31 oktober: 
Berg en Dal Internationale rui ldag, 10 00-
17 00 uur. Hotel Erica Tafelreservermg a 
ƒ 3,— per meter (maximaal 2 meter per 
persoon) F J de Bruin, Jasmijnstraat 23, 
Ni jmegen, telefoon 08800-70396, postgiro-
rekening nummer 1606970 
3-6 november: 
Londen Nationale tentoonstel l ing, Seymour 
Hall London 
6 november: 
Heerenveen Ruilbeurs 10 00-17 00 uur Het 
Pesthuis 
6-7 november: 
Winschoten Rayontentoonstell ing I V Phila
telica, aula Winschoter Scholengemeen
schap, Mr D U Stikkerlaan 10 
6-14 november: 
Lima Exfilima 1971, derde interamerikaanse 
f i latel ist ische tentoonstell ing Inlichtingen 
Exfihma, P O Box 5644, Lima 1, Peru 
9 november: 
Eerste dag van uitgifte der Kinderpostze
gels in de waarden 15 + 10, 20 + 10, 
25 + 10 30 + 15 en 45 + 20 cent, als
mede een velletje waarin enkele van deze 
waarden worden verenigd 
13-14 november: 
Deventer Internationale ruildagen 
13-15 november: 
Brussel Internationale f i latel ist ische ten
toonstel l ing Nijverheid en fi latelie Geen 
kaderhuur Speciale postzegel voor v i j fen
twintigjarig Verbond der Belgische Nijver
heid Inlichtingen VBN, Direct ie externe 
betrekkingen en uitgaven, Ravensteinstraat 
4, B-1000 Brussel 
15 november: 
Eerste dag van uitgifte kinderzegels Ne
derlandse Anti l len in de waarden 10 + 5, 
15 -I- 5, 25 + 10 en 35 + 10 cent Prijs 
m Nederlands geld ƒ 2 30 
20-21 november. 
Weiswei ler (nabij Aken) Jubileumtentoon
stell ing Rang lil Zaterdag 14 00-18 00, zon
dag 10 00-18 00 uur 

" ^ 
VERGROOTGLAS OP DE 

POSTZEGEL 

De Belgische Radio en Televisie, 
die in een groot deel van Zuid-Ne
derland kan worden ontvangen, zendt 
tweemaal per maand op woensdagen 
een fi latelistisch programma uit van 
een kwartier, in principe te 19 30, 
maar nu en dan 1915 uur 
22 september/6 oktober. 

V . 
r 

V. 

VEILINGAGENDA 
20-22 september: 
's-Gravenhage Veil ing 281 J K Riet
dijk N V Plaats 31A 
27-30 september: 
's-Gravenhage Veil ing J L van 
Dieten, Tournooiveld 2 
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Dr. E. A. B. J. ten Brink, hoofd van het 
Bureau Geschiedschrijving van PTT, zal 
op vrijdag 8 oktobei in Tivoli te Utrecht om 
13.00 u. de jubileumtentoonstelling openen 
van de vijfentwintigjarige Nederlandse Ver
eniging van Poststukken- en Poststempel
verzamelaars. Hij wordt ingeleid door mr. 
W. S. da Costa, de voorzitter van Po & 
Po, die met gepaste trots de jubileumpres
taties kan overzien. Het is een bloeiende 
club, met een hechte vaste kern, die de 
hele Nederlandse filatelie dient als advi
seur, auteur, bestuurs- of jurylid dan wel 
als inzender. De reden dat Po & Po nu 
een tentoonstelling houdt zonder wedstrijd 
is overigens niet dat men eikaars kritische 
beoordeling niet verdragen kan. De geest 
binnen de vereniging, die een betrekkelijke 
omvang paart aan een langzame maar ge
stadige groei, is het bewijs van het tegen
deel. Voorop heeft de idee gestaan dat het 
een gezellige expositie moest worden, open 
voor alle leden en plezierig om naar te 
kijken voor alle bezoekers. Het is een 
staalkaart van rond 425 kaders met inzen
dingen van ruim negentig leden. De toe
gang is vrij 

De tweede krachtsinspanning heeft geleid 
tot de publikatie van het boek NA POST-
TIJD, waaraan zestien schrijvers hebben 
medegewerkt, onder redactie van mr. W. S. 
da Costa en de heer J. A. G. M. van Roos
malen. Het is een boek van ongeveer drie
honderd bladzijden in een band ontworpen 
door Jurriaan Schrofer, die ook de eeuw
feestbriefkaart heeft gemaakt, waarmee de 
jubilerende vereniging een eigen cachet 
geeft aan de viering. 
Het bandontwerp, waarvoor een subsidie 
is verkregen van het Prins-Bernhardfonds, 
wordt op de achterzijde van de eeuwfeest
briefkaart afgedrukt in dezelfde kleuren 
blauw en violet die Enschedé op de adres-
zijde gebruikt. 
Alle bezoekers kunnen de briefkaart ko
pen en verzenden om de bijzondere af
stempeling te krijgen die PTT voor het ver
enigingsjubileum ter beschikking stelt. Nu 
mag een gelegenheidsstempel een goed ge
bruik zijn bij een filatelistisch jubileum, 
het is voor het eerst dat het Prins Bern
hardfonds een filatelistische organisatie 
met een subsidie bedenkt. 
In het programmaboekje, dat ongeveer een 
gulden zal kosten, wordt behalve een om
schrijving van de inzendingen, ook de tekst 
opgenomen van de toespraak van dr. Van 
den Brink. 
Het boek „Na Posttijd" bevat na een in
leiding van mr. Da Costa de volgende ar
tikelen: Functionele benadering van de 
filatelistische objecten (wijlen mr. H. J. 
Bernsen), Nederlandse oorlogspost rond de 
tweede wereldoorlog (drs. W. J. van 

Doorn), Het verzamelen van moderne 
stempels (F. W. van der Wart), Het bus-
recht, posthistorisch en filatelistisch be
schouwd (drs. A. M. A. van der Willigen), 
Frankeermachines (E. J. Enschedé en 
]. A. G. M. van Roosmalen), De postver
bindingen met de West — vooral met het 
oog op de stempels (A. M. Benders), Brie
ven vervoerd per autobus (H. van der 
Made), Precancels — de Engelse vooraf-
stempelingen (F. Blom), Spaarblaadjes van 
Suriname (J. W. F. Bunge), Kleinrond 
(D. W. de Haan), Zegels met bedrijfsper-
foratiemerk (E. J. Enschedé en J. A G. 
M. van Roosmalen). De betekenis van 
Singapore en Penang in het postvervoer 
naar en van Nederlands-Indië (Ir. J. A. D. 
Krajenbrink), Internationale antwoordcou
pons (J. H. Broekman), Aantekenstrookjes 
(Ir. C. Versteeg), Tariefontwikkeling (Mr. 
W. S. da Costa) en Grootrond (F. Blom). 
Zowel het boek als de Po- en Po-briefkaart 
kunt u bestellen, mocht u verhinderd zijn 
Postmerken te bezoeken op een van de 
drie dagen van de openstelling. 
Het boek wordt u toegezonden als u ƒ 18.-
overmaakt naar postgirorekening nummer 
2.03.28.15 van de penningmeester tentoon
stelling Postmerken, J. L. Jvangean, Haar
lem. 
Een (of meer) briefkaart(en) met het bij
zondere jubileumstempel word(t)(en) aan u 
geadresseerd als u ƒ 0.50, of een veelvoud 
van dat bedrag, overschrijft naar postgiro
rekening nummer 14.06.63, ten name van 
F. W. van der Wart, Haarlem. 
De tentoonstelling, waaraan een zoge
noemde publieksprijs is verbonden voor de 
populairste inzending, is geopend: 
vrijdag 8 oktober 14.00-22.00 uur 
zaterdag 9 oktober 10.00-22.00 uur 
zondag 10 oktober 11.00-17.00 uur. 
Alleen op de zaterdag, de Dag van de 
Postzegel, is er een bijzonder postkantoor. 
Op de andere dagen kan alleen de eeuw
feestbriefkaart met de „Na Posttijd"-
opdruk worden gekocht. 

DAG VAN ULTRAVIOLET 
IN AMSTERDAM 

Een ijverig comité heeft de goede ge
dachte gehad tijdens de tentoonstelling ter 
gelegenheid van de Dag van de Postzegel 
te Amsterdam één zaal, de Schagenzaal, 
van Casa 400 in te richten voor uitsluitend 
postmechanisatie en de bijbehorende ma
chine (luminescerende) zegels. De bekende 
lampenfabriek .,i het zuiden des lands stelt 
de balken met UV-lampen voor deze zaal 
ter beschikking en SEL zorgt voor een 
model poststraat met opzetstempelmachine, 
evenals Telefunken, terwijl PTT-PM (post
mechanisatie) komt met een codeermachine 
(waarschijnlijk werkend). Er worden twintig 

kaders gevuld met postmechanisatiegegevens 
uit de gehele wereld. 
In de andere zalen postzegels en luchtpost, 
zodat de Amsterdamse Dag van de Post
zegel zo ruim mogelijk is opgezet om ver
zamelaars te laten smullen en de niet-ver-
zamelaars wegwijs te maken. Noblesse 
oblige! 
Eén gehele zaal met postmechanisatie en 
UV-verlichting is een wereldprimeur. In een 
persmededeling worden alle verzamelaars 
uitgenodigd met dit UV-licht hun eigen 
zegels te controleren op luminescentie. 
Voor thematische verzamelaars zal het 
Bekertoernooi worden gehouden. Kortom 
in Casa 400 komt de gehele filatelie tot zijn 
recht. Wie volgt? 

BELGICA 72 

De internationale filatelistische tentoon
stelling Belgica 72, die volgend jaar van 24 
juni tot 9 juli in de Eeuwfeestpaleizen 10, 
6 en 2 te Brussel zal worden gehouden 
krijgt een vloeroppervlak van ongeveer 
20.000 vierkante meter. Er is voorzien in 
4.200 tentoonstellingskaders. De jury zal 
bestaan uit vijfendertig deskundige filate
listen. Vrijwel alle postadministraties ter 
wereld sturen een inzending. De handel 
krijgt zestig stands. 

Voor de bewaking zal gebruik worden ge
maakt van een gesloten televisiecircuit met 
twaalf camera's, ter assistentie van de be
wakingsdienst. De Belgisch-Luxemburgse 
douane zal maximale medewerking ver
lenen, aldus is bij speciaal ministrieel be
sluit bepaald. 
Vier internationale congressen worden tij
dens de Belgica 72 gehouden: twaalfde 
FISA luchtpost-congres op 30 juni, AIEP 
(keurmeesters) op 1 juli, AIJP (journalisten) 
en 41ste FlP-congres van 2-4 juli. Het slot-
banket (palmares) is vastgesteld op zondag 
2 en maandag 3 juli van 14.00-18.00 uur. 
De eerste brochure met voorlopige aan
meldingsformulieren wordt op aanvraag 
toegezonden door de commissaris-generaal: 
A. Boerma, Bronsteeweg 86, Heemstede, 
telefoon 023-28 40 15. 

U.K. THEMATICS 1972 

In mei 1972 zal in Luton, Bedfordshire 
(Engeland), de tweede internationale the
matische tentoonstelling worden gehouden. 
De eerste thematische internationale in 1970 
in het Verenigd Koninkrijk was zowel wat 
inzendingen als bezoekers aangaat een 
succes. Inlichtingen en prospectus, waarvoor 
inzending van twee internationale ant
woordcoupons wordt verlangd, bij Infor
mation officer P. Wilkins, 63 Lyneham 
Road, Luton LU2 9JT, Beds., England. 
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ACHTSTE INTERNATIONALE 
CONFERENTIE VOOR JEUGDFILATELIE 

Hierbij afgebeeld een van de twee bijzon
dere enveloppen die te koop waren in 
Swidry Male (Polen), waar ook een bij
zonder stempel werd gebruikt, ter gelegen
heid van de achtste bijeenkomst van de 
jeugdcommissie van de Federation Inter
nationale de Philatelie. De conferentie werd 
bijgewoond door afgevaardigden uit zes
tien Europese landen, onder wie de heer 
Jonker, voorzitter van de Stichting voor 
het Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland. 
De bijeenkomst nam drie dagen in beslag 
(17-19 juni). De volgende conferentie zal 
gehouden worden in Noorwegen en voor de 
tiende heeft Turkije zich kandidaat ge

steld. In Kristiansand wordt in 1972 tevens 
de tweede internationale jeugdtentoonstel-
ling „Interjunex" onder FlP-patronaat ge
houden van 26 augustus tot en met 3 sep
tember. Deze expositie zal zeshonderd ka
ders omvatten. 

MUSEMENT GAAT NIET DOOR 

Musement, de gezamenlijke presentatie van 
de Nederlandse musea in de Jaarbeurshal
len in Utrecht zal in 1972 geen doorgang 
vinden. 
Het ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk heeft, na voor 1971 
al een subsidie voor de voorbereidende 
werkzaamheden te hebben verleend, be
sloten, in het kader van de huidige be-
zuinigingspolitiek, de in beginsel toege
zegde subsidie voor 1972 niet te verlenen. 
De voorbereiding van Musement was reeds 
ver gevorderd. De deelneming van meer 
dan driehonderd musea was verzekerd. De 
opzet was door middel van provinciale in
zendingen een museale landkaart van Ne
derland te presenteren. 
De Stichting Musement is overtuigd van 
de waarde van deze manifestatie en blijft 
er naar streven Musement, als onderdeel 
van het moderne museumbeleid doorgang 
te doen vinden, zodra de omstandigheden 
dit toelaten. 

I0.13JUN1 

Er is nog een aantal catalogussen 
van de nationale tentoonstelling 
R'71 verkrijgbaar. De prijs bedraagt 
(inclusief souvenirvelletje en porto 
voor toezending) ƒ 4,— per stuk. Be
stelling door overschrijving van het 
verschuldigde bedrag op postgirore-
kening nummer 71 16 00 ten name 
van de Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging, afdeling B. G. te Rot
terdam. 

Voor uw boekenplank 
Poststempels in Nederlands Oost-lndië 1789-1864 

Mr. W. S. Wolff de Beer schreef voor ons een goed boek over de 
eofilatelie van Nederlands-Indië, duidelijk van opzet, prettig om te 
bestuderen en te lezen. 
Naast de beschrijving, is ook de geschiedenis van het ontstaan en 
het waarom van de stempels van de Verenigde Oostindische Com
pagnie opgenomen. Scherpe afbeeldingen verduidelijken de tekst en 
geven de verschillende, bestaande typen goed weer. 
Ook het hoofdstuk over het Franse en Engelse bestuur munt uit door 
de duidelijke afbeeldingen, vooral ook van belang omdat deze stem
pels ook nog na 1816 in gebruik bleven. Zeer interessant is de mijns 
inziens juiste verklaring van de tekst Post Comptoir, waarvan een 
afbeelding wordt gegeven op bladzijde 58. 
Jammer vind ik, dat op bladzijde 67 niet nog even is vermeld, dat 
1 Java Ropij 30 stuivers waard was en dat het bedrag van 50 stuivers 
gelijk was aan 200 duiten. Zeer interessant is de tekst op bladzijde 
74 en 75 over de „forwarding agents". 
Een in mijn bezit zijnd stuk met Posthoorn-ongefrankeerd, doch met 
stempel Reynst & Vinju, werd voor mij veel meer zeggend. Ook het 
hoofdstuk over de Landmail zal vele lezers boeien. Op bladzijde 80 
eerste deel lijkt mij de tekst niet juist. Ik dacht dat de vol gefran
keerde brieven uit Engeland, via Southampton verzonden, bij aan
komst in Batavia ook met ƒ 2,16 koper werden belast. 
De genoemde koers van 288 kan ik niet volgen.^) Moet dat niet 
zijn 400 of 375? Op bladzijde 95 wordt trouwens over deze in feite 
onjuiste porto-inning geschreven: „ons inziens ten onrechte nogmaals 
met het volle landmailport middels etiketten of stempels werden 
belast." In de plaats van etiketten zou ik hier gaarne gelezen hebben 
zegels. 
In het midden van bladzijde 82 komt een kleine verschrijving voor: 
februari 1847 zal wel de vertrekmaand zijn, want mijn oudste brief 
met landmailportstempel heeft als vertrekstempel Hamburg 20.2.1847 
en die kan op z'n vroegst in april in Nederlands Indië zijn aange
komen. Februari 1847 moet naar mijn mening zijn april 1847. 
Op bladzijde 83 is het dus beter te lezen op regel 11: in april 1847 
in de plaats van in februari 1847. 
^oor zover mij bekend komt de geschreven letter d alleen voor op 
de brieven, aangekomen in Nederlands Indië in april en mei. Op de 
)uni- en latere mail heb ik de d aanduiding niet meer gezien. De 
vermelding onder het hoofd: De buitenlandse en transitstempels op 
bladzijde 83 regel 6 van onder: „Na medio 1845" is mijns inziens 
beter te wijzigen in: van september 1846 af. 
Als bijzonderheid wil ik hier nog even aan toevoegen, dat op mijn 
eerste duitenbrief, aankomst in Nederlands Indië 11 september 1846, 

zowel het stempel P.F. als het stempel P.P. voorkomt. Op de latere 
brieven alleen P.P. 
Als aanvulling: Frankrijk gebruikte het stempel P.P. in kastje in 
rode kleur, terwijl de Nederlandse P.F. en P.P. zonder kastje waren 
en afgedrukt werden in blauwe kleur. 
Wat betreft bladzijde 91 kan ik toevoegen: een brief met geschre
ven datum 24.8.50: vertrekstempel halfrond Batavia 26.8; stempel 
Alexandria 8.0c 1850, voorts stempel PURIFIE AU LAZARET / 
MALTE en stempel Marseille met indicatie PAQ ANG/ 18 Oct 50; 
Aankomststempel Bordeaux 19 Oct 50. Op de voorzijde met de pen 
geschreven 90 en de aanduiding dat het een brief met enkelvoudig 
porto betrof. Geen zeebriefstempel. 
Het boek geeft op de bladzijden 96 - 108 een duidelijk overzicht 
van tarieven en instructies. Op bladzijde 108 staat „eerste brief-
tarief Triest" drie regels te hoog. Het moet staan op de regel „de
cember 1851", links naast het drukwerktarief. 
Zeer belangrijk zijn de bladzijden 109 - 113 waar met duidelijke af
beeldingen over stempelvervalsingen wordt bericht. 
Het zeer lezenswaardige boek besluit met 75 bladzijden stempelaf-
beeldingen en een puntenwaardering van de meeste stempels. Na be
studering er van kom ik tot de conclusie dat de puntenwaardering de 
juiste verhoudingen weergeeft. Wat betreft de opstelling, komt het 
mij voor, dat nog vele niet genoemde stempels bestaan. Ik ken een 
stempel FRANCO ZEEBRIEF INDRAMAJOE en zou het stempel 
POSTKANTOOR TE SOLOK naast ongefrankeerd, ook niet met 
FRANCO bestaan? 
Ieder die interesse heeft voor de stempels van Nederlands Oost-
lndië, kan dit boek niet missen. Voor anderen zal dit boek zeer zeker 
een aanmoediging zijn zich ook dit moeilijke onderdeel der filatelie 
eigen te maken. 
Gezien de lage prijs van dit bijzonder mooi uitgevoerde boek is het 
zeker op zijn plaats dank te betuigen aan de Stichting Filatelie, die 
het wederom mogelijk heeft gemaakt om de Nederlandse filatelis-
tische literatuur te verrijken met een prachtig boek. 
Iedereen die het aanschaft ontvangt in feite een geschenk van de 
Stichting Filatelie. 
Ik moge besluiten met een woord van dank en hulde aan Mr. Wolff 
de Beer die vele jaren heeft gewerkt om voor ons dit prachtige boek 
samen te stellen. 
AUBONNE (Vd.) juli 1971 

JAN POULIE 
') De koers van 288 wordt als volgt berekend: 2.40 zilver maal 1.2, het 
verhoudingsgetal van zilver en kopergeld. Redactie. 

september 1971 393 



nederland Rubriekredacteur: C. H. W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 3005 
j i ^ . ___^___,. 

NIEUWE POSTZEGELS DOOR TARIEFSWIJZIGING 
Het gevolg van de aanstaande tariefswijziging per 1 november 1971 
zal zijn dat een aantal zegels wordt vervangen dan wel weer m ge
bruik wordt genomen. De voornaamste nieuwe waarden zijn de 
volgende: 

BRIEVEN 
O— 20 gram 30 cent ( + 5 cent) 

20— 50 gram 50 cent ( + 10 cent) 
50—100 gram 70 cent ( + 30 cent) 

100—250 gram 90 cent ( + 30 cent) 

BRIEFKAART 
25 cent ( + 5 cent) 

DRUKWERK EN MONSTERS 
O— 20 gram 20 cent ( + 5 cent) 

20— 50 gram 30 cent ( + 10 cent) 
50—100 gram 50 cent ( + 20 cent) 

100—250 gram 75 cent ( + 25 cent) 

PAKJES 
250— 500 gram 150 cent ( + 50 cent) 
500—1000 gram 20O cent ( + 75 cent) 

1000—2000 gram 275 cent ( + 75 cent) 
2000—3000 gram 325 cent ( + 75 cent) 

PAKKETTEN 
0— 1 kilogram 250 cent ( + 75 cent) 
1— 2 kilogram 325 cent ( + 100 cent) 
2— 3 kilogram 375 cent ( + 100 cent) 
3— 5 kilogram 475 cent ( + 100 cent) 
5— 7 kilogram 575 cent ( + 100 cent) 
7—10 kilogram 725 cent ( + 75 cent) 

EXPRESSE 
200 cent ( + 75 cent) 

AANTEKENEN 
175 cent ( + 50 cent) 

De internationale tarieven die gelijk lopen met de bovenstaande 
worden in dezelfde mate verhoogd. 
Per 10 januari 1972 gaan de tarieven voor massale postverzending 
omhoog. Voor brieven betekent dat een stijging van 20. voor dag
bladen ongeveer 30 en voor tijdschriften ongeveer 40 percent. 

PRIJSVRAAG ONTWERPEN KINDERPOSTZEGELS 
GROOT SUCCES 

De prijsvraag uitgeschreven door het Grafisch Studie-Centrum 
's-Gravenhage ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig bestaan in 
samenwerking met het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels en 
PTT is een groot succes geworden: ruim duizend inzendingen werden 
ontvangen. 
Aan de prijsvraag konden deelnemen leerlingen van Nederlandse 
kunst- en kunstnijverheidsscholen, vrije academies en grafische 
scholen; 122 leerlingen zonden ontwerpen in voor een serie Kinder
postzegels en 21 dongen mee naar de orijzen voor een affiche en 
dergelijke. 
De jury, bestaande uit de heren D. Bruna, R. Drayer, M. H. Groenen-
daal, R. D. E. Oxenaar, K. Suyiing, O. Treumann en A. W. Wesselius, 

kwam bij de beoordeling tot de conclusie dat het gemiddelde niveau 
van de inzendingen opmerkelijk goed was. 
De prijzen zullen op 6 oktober in Den Haag worden uitgereikt. Tege
lijkertijd wordt een tentoonstelling van ingezonden ontwerpen ge
opend. 

f Rcu,ïr,po"da 

De heer Fischer heeft vier maximumkaarten gemaakt voor de Prins-
Bernhardserie. Afgebeeld de kaart met de zadelbeer of reuzenpanda 
(Ailuropoda melanoleuca) op een kaart van het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen met de waarde twintig cent 
waarop het pandabeertje voorkomt als embleem van het Wereld 
Natuur Fonds. 
Afstempeling: Soestdijk 29 juni 1971, de eerste dag van uitgifte van 
de zegels en tevens de zestigste verjaardag van de Prins. 

Het comité Zomerpostzegels 
brengt een serie van vijf maxi
mumkaarten in omloop, die ver
krijgbaar zijn met het off iciële 
eerstedagstempel of met een 
Dordts stempel, dat wordt ge
bruikt zolang de tentoonstell ing 
,,Nederlandse postzegels — 
ontwerp-uitvoering" In het 
Dordrechts museum duurt. Er 
zijn ook bijzondere briefkaar
ten te koop zonder i l lustratie. 

overzeese rijksdelen 
NEDERLANDSE ANTILLEN 

PEDRO LUIS BRIONZEGEL 

Ter herdenking van het feit dat Pedro Luis Brion honderdvijftig jaar 
geleden stierf, zal de postadministratie van de Nederlandse Antillen 
van 27 september 1971 tot en met 26 september 1972 een bijzondere 
postzegel ter waarde van 40 cent uitgeven. 
,,Men moet u, vriend Brion, de eer toekennen de eerste bescher
mer van Amerika te zijn...", aldus schreef in 1815 Simon Bolivar, 
de bevrijder van Venezuela en Colombia. Profetische woorden, want 
de toekomst van de destijds Spaanse gewesten zag er voor de 

vrijheidsstrijders toen allerminst rooskleurig uit. Pas in 1817 zou 
admiraal Luis Brion door het beheersen van de rivier de Orinoco de 
eerste successen voor Simon Bolivar mogelijk maken. 
Op 27 september 1821, na de val van Santa Marta waarmee het 
Spaanse bewind ten einde is, sterft admiraal Brion op Curagao, het 
eiland waar hij 39 jaar tevoren geboren werd als zoon van een 
gefortuneerde zakenman uit Amsterdam. 
Het ontwerp voor deze zegel, waarop de vrijheidsstrijder is afge
beeld en dat uitgevoerd is in de kleuren rood, geel, blauw en zwart, 
werd verzorgd door Charles S. Corsen te Willemstad, Curagao. 
Bijzondere tekst: „P. L. BRION". 
De prijs van de zegel is in Nederiandse munt ƒ 0,80. 
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Technische gegevens: 
Beeldformaat 30,0 x 37,5 mm 
Zegelformaat 33 ,4x41 ,3 mm 
Tanding 121/2 : 13% 
Papier zonder watermerk 
Gomming synthetische gom 
Velindeling 5 x 1 0 = 50 zegels 
Druktechniek rasterdiepdruk 
Drukkeri j )oh. Enschedé en Zonen Grafische inrichting N.V., 

Haarlem 

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

Bijgaande 

SURINAME 

Enigei aantekeningen bij de uitgifte „Openingsvlucht Nederland

SurinameNederlandse Antillen" 
Voor het eerst sinds de beroemde vlucht van de , ,Snip" in 1934 
vloog op 14 februari 1946 weer een Nederlands verkeersvl iegtuig 
naar de West. De route welke hierbij werd gevlogen was toen ge

heel nieuw voor de K.L.M., namelijk: Amsterdam  Lissabon  Dakar 

Natal  Paramaribo  Wil lemstad. Deze eerste proefvlucht werd ge

maakt door Viruly met Bak als tweede bestuurder in de NL 305 van 
de ,,Netherlands Government Airtransport". De 11.840 km lange 
route werd in veertig vlieguren afgelegd. De verdere bemanning van 
het vliegtuig bestond uit Akkerman en Biesheuvel als mecaniciens, 
en Dik en Strijkers als radiotelegrafisten. 
De terugvlucht werd met hetzelfde vliegtuig gemaakt op 20 februari 
vanaf Curagao en precies op 23 februari landde Viruly de Skymaster 
op Schiphol. 
Voor de terugvlucht waren speciale K.L.M.enveloppen verkr i jg

baar waarop stond: ,,Eerste vlucht Februari 1946 WillemstadAmster

dam K.L.M ". In het midden een wegwijzer met , ,Amsterdam" op een 
der handwijzers. 
Zowel te Paramaribo, als te Willemstad werden op de stukken spe

ciale stempels aangebracht in violette kleur. De speciale afstempe

ling te Paramaribo bestond uit een rond stempel met twee cirkels. 
In de binnenste cirkel staat: ,,K.L.M, (afbeelding vliegtuig) 1946" en 
in de rand: ,,Eerste snelle vlucht / NederlandSuriname v.v." 
Vanuit Curagao werden dezelfde speciale K.L.M.enveloppen ge

bruikt Het speciale stempel was hier rechthoekig met de woorden: 

,,Eerste K.L.M.vlucht / CuragaoAmsterdam / (afbeelding vliegtuig) 
/ 20 februari 1946". 
Op de terugvlucht werd belangrijk meer post vervoerd dan op de 
heenvlucht. 

r rMUMMMO'WiuauTAB.NiDntuu« 

'» .ß 

35 JAAR SPECIALE VLUCHTEN 

»m, 1/ ■ 

EERSTE DAG VAN UITGIFTE E81 

Wat de ontwerpen van de herdenkingsserie van Suriname betreft, 
hadden wij een gesprek met de ontwerper te Paramaribo, de heer 
N. C. Loning. Zijn oorspronkel i jke ontwerpen waren afbeeldingen 
van vliegtuigen. Dit beviel hem niet en hij zocht het uiteindelijk in 
vogels in de vlucht, waarbi j hij voor de drie betrokken landen 
specifieke vogels koos; voor Nederland de reiger tegen een min of 
meer sombere grijsachtige achtergrond, voor de Anti l len de flamingo 
en voor Suriname de ara, waarbij op de achtergrond op beide laatste 
zegels de zon staat afgebeeld. Voor deze ontwerpen heeft hij de 
verschil lende vogels in hun vlucht moeten observeren om de juiste 
houding ti jdens de vlucht te kunnen weergeven. 

POSTKANTOOR ZONDAGS OPEN 

Hoewel de herdenkingsdag van deze vlucht op 14 februari 1971 op 
een zondag viel , ging de postdirectie te Paramaribo er van uit dat 
de eerste dag van uitgifte ook op die dag moest vallen. Hiertoe 
waren de loketten van het hoofdpostkantoor te Paramaribo dan ook 
op zondag 14 februari opengesteld voor de aankoop van deze 
zegels, alsook loketten waar men de eerstedagenveloppen kon af

geven voor afstempeling met het eerstedagstempel en dagtekening

stempel. 

PLAATFOUTJE KINDERZEGELS 1970 

Onze melding in het vorige nummer (pagina 336) van een ,,plaat

fout je" bij de Kinderzegel van 10 cent heeft de bijzondere aan

dacht gehad van zowel de Directeur Zegelwaarden als van de N.V. 
Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting te Haarlem. Hoewel 
WIJ enige t ientallen vellen op gemeld ,,plaatfoutje" hadden gecontro

leerd, bli jkt nu toch dat wij met een , ,druktoeval l igheid" te maken 
hebben. Er schijnt een miniem ,,vuilt je" op de plaat terechtgekomen 
zijn dat deze , ,afwijking" heeft veroorzaakt. 

luchtpost Rubriekredacteur: R. Tocila, Aichimedesplantsoen 9hs, Aimterdam 

NEDERLAND 

Ter gelegenheid van de eerste retourvlucht van de K.L.M, met de 
Boeing 747 werd op 15 februari 1971 in New York een speciaal 
maatschappijstempel gebruikt (afbeelding). 
Eveneens werd een maatschappijstempel' gebruikt in Tokio voor de 
eerste retourvlucht van de Transsiberische lijn TokioMoskouAm

sterdam op 7 april (afbeelding). 

OOSTENRIJK 

In verband met het in dienst stellen van straalvliegtuigen (Caravelle) 
op het Europese net zullen in de komende maanden vele eerste 
vluchten gehouden worden door de AUA; de postadministratie zal 
voor ledere vlucht een speciaal poststempel geven. 

1 september WenenGraz v.v 
KlagenfurtSalzburgFrankfurt v.v. 
GrazLinzFrankfurt v.v. 

2 september GrazSalzburgZürich v.v. 
6 september WenenRome 

10 september WenenlstanboelBeyrouth 
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14 september WenenBeigrado 
20 september WenenMoskou 

2 oktober WenenTel Aviv 
3 oktober WenenBudapest 
1 november WenenSalonikiAthene 
2 november WenenPraag. 

De vluchten zullen met ingang van 6 september worden uitgevoerd 
met DC9. 
Verzamelaars die post met deze vluchten willen meezenden dienen 
er zorg voor te dragen dat de post enige dagen voor vertrek bij de 
verzendkantoren aanwezig is: Postamt Wien 1150, Postamt 8020 
Graz, Postamt 9020 Klagenfurt, Postamt 5020 Salzburg, Postamt 4020 
Linz. •> 
De porti zijn voor eventuele binnenlandse trajecten Sch. 2.—, voor 
het buitenland Sch. 4 . — Luchtposttoeslag voor Libanon en Israël 
Sch. 0.60 per 5 gram. De aangegeven waarden zijn voor brieven tot 
20 gram. 
De stukken dienen tevens voorzien te zijn van een aanduiding met 
welke vlucht de betreffende stukken verzonden dienen te worden. 

U.S.A. 

PAN A M opende een rechtstreekse dienst op Boekarest op 28 april 
1971. De post werd voorzien van een speciaal stempel met het be

kende kleuren gamma (afbeelding). 

FIRST DIRECT SERVICE 
NEW YORKBUCHAREST 

postwaardestukken pMhH<i|kf | | l | jaaw! AiliLf|B>lM(|[iS"r Hof laan 25, Bergen 1760. 

ROTTERDAM '71 

De oogst aan postwaardestukken te Rotterdam was niet bijzonder 
groot als men de inzendingen die de term strikt hanteerden in 
ogenschouw nam. Het Postmuseum was er onder meer met proeven 
van de eerste briefkaart en een stempel van de eerste dag 1 januari 
1871 Sluis; het juryl id Broekman zond in : 
,,De briefkaart in 1869, 1870 en 1871" , een i l lustratie van hetgeen 
in deze jaren in dit maandblad in artikelvorm verscheen, bovendien 
speciaal voor Rotterdam: kaarten van de Rotterdamse stadspost (Al

gemeene Maatschappij voor Dienstverrigting) en zogenoemde spoor

wegbriefkaarten met stempels van Rotterdamse goederenstations. 
Verder was er een eenvoudige inzending met enveloppen en brief

kaarten van USA en één jeugdinzending met een aardige collectie 
briefkaarten van Nederland. Twee studiegroepen hadden ook aan

dacht voor postwaardestukken: Zuideli jk Afr ika met briefkaarten 
Oranje Vrijstaat, lokale drukken, en Zwitserland met Bundesfeier

kaarten. 
Als garnering in andere verzamelingen waren vele postwaarde

stukken te zien: Japanse bezetting Nederlands Oostlndie van Vri j 

dag. De kust van Guinee van J. W. F. Bunge, Untea van Spoor. Had

den de postwaardestukken hier een functie in het geheel, meer ver

scholen waren ze aanwezig in een collectie UNO en een collectie 
eerstedagafstempelingen. Dit slechts als voorbeelden. 
De catalogus leverde ook wel enkele vraagtekens op. Op bladzijde 
97: de inzending is vri j vol ledig. De jury is mans genoeg het afwezig 
zijn van stukken op te merken. Op bladzijde 59: Had iemand anders 
van het Postmuseum verwacht dan dat het zou komen met ,,zeld

zame" ontwerpen en ,,schaarse" proeven? Op bladzijde 115: mede

deling RRRR. Als men op de bladen liever geen aanduidingen als 
, ,unicum" en ,,zeldzaam" meer ziet, dan hoort het ook in deze vorm 
niet in een catalogus thuis, daar volstaat één R. 
Postwaardestukken tentoonstellen eist veel plaatsruimte, en 
kaderhuur als er plaats kan worden toegewezen. Wie volstaat met 
een bloemlezing kan niet aan zijn punten voor volledigheid komen. 
Bij concurrentie genoegen te moeten nemen met een bekroning die 
onder de maat blijft werkt niet aanmoedigend om te exposeren. 
Maar als ér wél plaats is voor uitgebreide brievencollecties (met en 
zonder zegel) dan zou er alles voor te zeggen zijn wanneer ,,post

s tukken" en , ,postwaardestukken" naar hun definitie duidelijk bleven 
onderscheiden. 
Rotterdam '71 als geheel toonde een waardering voor het gehele 
stuk en was een goede i l lustratie van wat , ,Poststukken" aan in

teressants kunnen laten zien. 

Italië. 
Briefkaart 20 1 bruin voor militairen. Tekst met ,,tarif reduit". 

Roemenië. 
A. Wéry besluit in ..l'Entier Postal" 1971 3/4 zijn artikel over de 
enveloppen van Roemenie. 

U.S.S.R. 
in ,,l'Entier Postal" 1971 3/4 een vervolg op de Russische lucht

postenveloppen met vele i l lustraties (jaren 19611965). 

Verenigde Staten van Amerika. 
Op 21 augustus verscheen op de openingsdag van het zevende 
Wereld Concours van de Internationale Bowling Federatie te Mil

waukee, Wise, een envelop in twee formaten. 
Het zegelbeeld heeft U.S. 8 c + bal en kegel, wit uitgespaard op 
vuurrode achtergrond. Ontwerp van George Ciusti. 
De waardeindrukken van een der briefkaarten die werden gemeld in 
het jul i/augustusnummer is hierbij afgebeeld, terwij l moet worden 
opgemerkt dat de waardeindruk van de derde briefkaart (The New 
York Hospital tweehonderd jaar) al werd afgebeeld op bladzijde 363 
bij de nieuwe uitgiften. 

VISIT THE USA 

Zwitserland. 
Een goederenaankomstadvieskaart van 20 rappen groen schijnt 
met drukmerk 1.68.1.500.000 de laatste van zijn soort te zijn.Voor

taan worden ze ,,Pauschal f rankir t" . Afbeelding: ,,Hubkipper SBB" . 

M g o n CFf t iènKuivai ibulHn »c 
M i u l i q u t M mirchandim M n « (( 
Cirrl FFS ■ e t « ntnltiblK irunitl 
rdrtullco ptr lo icirico dl cirbani 

; t Mctargwnwt t ü d i « 

irton cak* p m n t f l t i m ) 
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Postkarte Carte postale Cartolina 
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AEROGRAMMEN 

Zuid-Afr ika. In verband met de nieuwe tarieven twee nieuwe waar
den: 4 cent, fort van Kaapstad, groen en oranje en op effen licht
blauw papier en 9 cent. Tafelberg met Kaapstad, groen, geel en wit 
op donkerder blauw papier met ,,werkje". Beide met luminescerende 
rechthoeken. 

Stempels Rubriekredacteur: A. M. A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 
's-Gravenhage 2023 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 

Het Sixth International Congres for Psychodrama and Sociodrama 
was aanleiding voor het gebruik bij een bijzonder poststempel van 
23 tot en met 27 augustus in het bi jpostkantoor Amsterdam-Congres
centrum. 

MACHINESTEMPELS 

De navolgende bijzondere stempelvlaggen werden of worden t i jde
lijk gebruikt: 
a. van 30 juli tot en met 26 augustus te Zwolle met tekst Sallands 

Oogstfeest Stöppelhaene Raalte 26-28 augustus; (wij danken 
de heer J. W. J. van den Berg te 's-Gravenhage voor toezending 
van een afdruk hiervan) 

b. van 2 tot en met 29 augustus in twee machines te Groningen met 

de ook van vorige jaren al bekende tekst: 28 augustus Gronin
gens Ontzet in 1672; 
van 4 tot en met 31 augustus te Amersfoort met tekst: Amersfoort 
Kei van 'n stad Keifeesten 21/8-4/9 ' 71 ; 
van 1 tot en met 28 september te Leiden met tekst: 3-october-
f eesten; 
van 6 september tot en met 3 oktober te Enschede met tekst; 
HERFSTTOOI '71 8-17 oktober Rijksmuseum Twenthe. 

1.7.1971 
15.7.1971 

1.8.1971 
2.8.1971 

16.8.1971 

23.8.1971 
1.9.1971 

TYPENRADERSTEMPELS 

Opgeheven: poststation Zuilen. 
Gevest igd: postagentschap 's-Gravenhage-Theresiastraat. 
Opgeheven: poststation Overslag. 
Hulppostkantoor Hatert omgezet in postagentschap Ni j -
megen-Hatertseweg. 
Gevestigd: bi jpostkantoor Breda-Hoge Vlucht en de post
agentschappen Rijswijk (ZH.)-Herenstraat, Elsloo-Kerk-
straat. 
Bijpostkantoor 's-Gravenhage-Raaphorstlaan werd omge
zet in een geli jknamig postagentschap. 
Gevestigd 
Gevestigd 
Gevestigd 

postagentschap Urmond-Sint Antoniusplein. 
postagentschap Delf t -Mekelweg. 
postagentschap Amersfoort-Operaplein. 

belgië Rubriekredacteur: L. C. Mademan, Alf. Schneiderlaan 61, 
B-2100-Deurne 

ZWANZERS (Zuidnederlands voor grapjassen) 

Neen, een gelegenheidszegel ter herinnering aan de geboorte van 
Adam en Eva wordt door de zwanzers uit de hoofdstad niet aan
gekondigd — neen — maar wel hebben ze op een vrol i jke vergade
ring besloten op 4 oktober het land aan het lachen te brengen met 
de uitgifte van een zegel ter herinnering aan de 2500e verjaring van 
het Perzische Rijk. — Juicht, Belgen juicht. — De ol i jkerds maken 
ons dit bekend met hun vouwbladje nummer 18. 

KONINKLIJKE BEELTENIS 

Op 13 september zal een nieuwe zegel volgens het nieuwe type in 
de waarde van 3,50 frank beschikbaar gesteld worden op de post
kantoren. Het is inderdaad een zegel met de identieke tekening van 
de postzegel vorig jaar uitgegeven ter gelegenheid van de veertigste 
vorjaring van de koning. De jaartallen 1930-1970 zijn evenwel weg
gelaten. 

POSTZEGELTJESDAG 

De zevende augustus was weder zo een van die postzegelt jesdagen 
waarop men ons vergast op de voorverkoop van meerdere post
zegels. Die dag kregen we er drie te verteren. 

A A T 

Een eerste zegel, in de waarden van 2,50 frank, is gewijd aan de stad 
Aat, beter bekend onder haar Franse naam Ath. De zegel in vier
kleurendruk naar een ontwerp van H. Verbaere laat op het voorplan 
een afbeelding zien van de Aatse reuzen Goliath, dewelke ieder 
meer dan honderd ki logram wegen en die tijdens een jaarli jkse 
ommegang aan het dansen gebracht worden door hun dragers. Op 
het achterplan verrijst de toren van de St. Julien kerk. 

GENT 

De tweede zegel, ook in de waarde van 2,50 frank is gewijd aan de 
stad Gent. Deze zegel in zogenaamde foto-bruine diepdruk werd 
eveneens door H. Verbaere ontworpen. Hij stelt de vermaarde 
torenrij voor die men enkel te Gent kan aantreffen. 

Beide zegels, in voorverkoop gesteld te Aat en te Gent, kregen 
ieder een oplage van 3,5 mil joen exemplaren. De eerste zegel met 
zijn kleurtjes is niet veel zaaks, waartegenover de tweede op het 
door velen zo begeerde groot formaat heel wat evenwichtiger en 
stijlvol is. Persoonlijk houd ik het vooralsnog tot het normale post
zegelformaat gebruikt voor de meeste onzer bijzondere uitgiften. 

INSULINE 

Ter gelegenheid van de vi j f t igste verjaring van de ontdekking van 
de insuline oordeelde onze postadministratie het nodig daartoe een 
postzegel uit te geven. De ontdekking werd niet in België of door 
een Belg gedaan, maar door de Canadese geneesheer dr. Banting, 
die daarvoor in 1925 de Nobelpri js ontving. 
De postzegel kwam in de waarde van 10 frank, waarvoor geen 
courant gebruik bestaat. Het onderwerp in vierkleurendruk van de 
hand van Grunhardh stelt een reeks proefbuisjes voor waarover 
de formule van de insuline getekend werd. Op lang gerekt formaat 
doet deze postzegel wel aardig aan, en ik klasseer hem als een der 
geslaagde uitgiften in zijn soort. 
Met een oplage van 1.770.000 kreeg deze zegel zijn voorverkoop te 
Dinant en te Lokeren. 

TOERISTISCHE REEKS 

Deze reeks met haar leuke kleine zegeltjes met toerist ische onder
werpen zal aangevuld worden met vier nieuwelingen. Aalst en 
Bergen komen aan de beurt op 13 september terwij l Mechelen en St. 
Hubert tot december moeten wachten. 
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verenigde naties 
verenigd europa 

Rubrlekredactaur: W. J. A. F. R. van den Clooster baron Sioet tot Everio»^ 
Bovensteweg 6, Mook 684B 

Op 21 september verschi jnt een nieuwe herinneringszegel van de 
Verenigde Naties met thema: „Eliminate Racial Discr iminat ion" - uit
banning van rassendiscriminatie. 
Een van de krachtigste polit ieke ideeën van onze ti jd is ongetwij feld 
het principe van geli jkheid en geen onderscheid. Hoe het zi j , de 
meeste polit ici en sociale bewegingen, die eenzelfde doel nastreven, 
hebben zich opgemaakt om privi leges en achterstell ingen te el imi
neren. 
Op de conferentie van San Francisco in 1946 werden In vier artikelen 
van het Handvest der Verenigde Naties diverse voorzieningen ge
troffen met de strekking, dat de Verenigde Naties zullen bevor
deren, ,,eerbied voor menseli jke rechten en principiële vr i jheid 
zonder onderscheid van ras, geslacht, taal of godsdienst". 
Op 23 november 1963 bevestigde de Algemene Vergadering dat 
discriminatie tussen menseli jke wezens op gronden van ras, kleur of 
afstamming een belediging is van de menselijke waardigheid, een 
verloochening der principes van het Handvest, een schending van de 
rechten, neergelegd in de Universele Verklaring, een obstakel voor 
vriendschappeli jke en vreedzame relaties tussen naties, die in 
staat zijn vrede en vei l igheid onder de volken te verstoren. De 
, ,Declarat ion" houdt bijzondere voorzieningen in voor het voor
komen van discriminatie, speciaal op het gebied van burgerl i jke 
rechten, het verkri jgen van burgerschap, opvoeding, religie, werk
gelegenheid, beroep en huisvesting. Iedereen zal geli jke toegang 
hebben tot welke plaats of gelegenheid ook welke bestemd is voor 
publiek gebruik. Al le staten zullen doelmatige maatregelen nemen 
voor het herzien van regerings- en ander openbaar beleid en het 
afschaffen van kwetsende wetten en regelingen. 
Er komen vier waarden: 8 c (groen, rood, bruin en geel); 13 c 
(blauw, rood en geel); 0.30 Zwitserse franks (blauw, rood, bruin en 
geel) en 0.80 Zwitserse franks (groen, rood en geel). 
De 8 c en 0.30 Zwitserse franks zijn van de Fransman D. Gonzague 
in oplage van respectieveli jk 2.600.000 en 2.200.000. De 13 c 
en 0.80 Zwitserse franks zijn getekend door de Deen Ole Hamann 
voordat hij was benoemd tot chef van de UNPA; oplagen respectie
veli jk 2.100.000 en 2.000.000. De zegels worden gedrukt in foto
gravure bij de Staatsdrukkeri j in Japan. 

Een eerstedagenvelop werd ontworpen door mejuffrouw C. Brandt. 
Verkri jgbaar zijn: 
a) twee enveloppen met elk twee zegels van dezelfde waarde 
b) vier enveloppen met elk één zegel van de vier uitgegeven waarden. 
c) vier enveloppen met elk een blok / vier zegels of een van de 

vier uitgegeven waarden. 
De volgende VN-zegels waren uitverkocht op de aangegeven data: 
Peaceful Uses of the Sea-Bed 6 c 1.3.71 

0.30 Zw, Fs. 10.2.71 
International Support for Refugees 13 c 6.5.71 

0.50 Zw. Fs. 19.4.71 
Wor ld Food Programme 0.50 Zw. Fs. 10.5.71 

UNITED NJ inONS. 
EUMINER 

\ UmSCFUMINATION 
RACIALE 

Aantal uitgegeven eerstedagenveloppen: 
25.1,71 
12.3.71 
13.4.71 

Peaceful Uses of the Sea-Bed: 405.554 
International Support for Refugees 564.785 
World Food Programma 409.404 

Vlagstempel ,,International Year against racial discr iminat ion" 
dag van gebruik 8 maart 1971. 
vlagstempel: 16.990; 
streepafstempeling: 10.175. 

Tweede druk VN-zegels tweede helft 1971: 
21.9 Eliminate Racial Discrimination 

8 c, 13 c, 0.30 Zw. Fs„ 0.50 Zw Fs. 
22.10 Definit ive 8 c. Special Delivery 60 c. 
19.11 UN International School 8 c, 21 c, I . IOZw. Fs. 

VOORGENOMEN UITGAVEN VOOR 1972. 

Eerste 

Januari 
Februari 
Apri l 
Mei 
Juni 
September 
Oktober 
November 

Koerserende waarden: 95 c, 0.40 Zw. Fs. 
Non-Proliferation Treaty: 8 c, 0.40 Zw. Fs. 
World Health Day: 13 c, 0.80 Zw. Fs. 
Airmails: 9 c, 11 c, 17 c, 21 c 
Human Environment: 8 en 13 c, 0.40 en 
Economie Commission for Europe: 21 c, 

0.80 Zw. 
1.10 Zw 

Fs. 
Fs. 

Stationery - Airmail postal cards 9 en 15 c 
Airletter 15 c. Postal card 7 c 
Art at the United Nations (Geneva series): 8 en 13 c, 
0.40 en 0.80 Zw. Fs. 

suid-afrlka 
R.S.A. 10 

Die groot internasionale f i latel ist iese uitstall ing wat einde Mei in 
Kaapstad gehou is, word algemeen as die grootste posseëluitstall ing 
beskou wat nog in Suid-Afr ika georganiseer is. Nie net was daar 'n 
groot aantal insenders nie — daar was 1400 rame — maar ook die 
kwaliteit van die uitgestalde versamelings was van 'n besonder hoe 
peil. Baie mooi versamelings, wat met goud bekroon is, was n 
versameling van H. M. Criddie (van Groot-Brittanje): , ,Transvaal ' , 
A. J. Hubbard (Groot-Bri t tanje): „New Foundland", J. O. Griff i th 
(Groot Brit tanje): seëls van Engeland, U. Ivarsson (Swede): , ,Swede" 
en E. Berms (Duitsland): , ,Sisi l ie". Belangrik was o.a.: A. Leslie 
Leon: , ,Natal", M. J. Rail: , ,Suid-Afr ika", I. E. Wunsch: „Su id-Af r ika" , 
G. J. Elliott (N. Zeeland; , ,Nieu-Zeeland", A. van der Auwers: 

(België): seëls van België, H. Wurr (Duitsland): ,,Duitse kolonies", 
K. Pennycuick (Groot Brittanje): ,,Oost-Afrika"-, T. Light (V.S.A.): 
, ,Afganistan", J. H. E. Gilbert (Groot-Brittanje): ,,Egipte", H. Jeidel: 
,,Heilige Land en Israël", F. Nabarro (Groot-Brittanje): , ,Dominica". 
Andere bekroningen zijn al gemeld door commissaris Guggenheim 
in het juli/augustusnummer, bladzijde 335. 
Ander versamelings(silwer), was van seëls van die Kaap die Goeie 
Hoop, Natal, Oranje-Vrystaat, Duits Suidwes-Afr ika, Duits Oos-
Afr ika, en verder Danzig, Estland, Rhodesie, Frankrijk, Finland, Mo-
dena, Monaco, Letland, Soedan, Seychelles, Sierra Leone, Nigerië, 
Goudkus, Israel en Hong Kong. As tematies moet veral genoem 
word: M. Guggenheim (Switserland): ,,Die verhaal van Posseëlver-
samel" en G K. Leverington (Groot Bnttanje): ,,Filatelistiese ge-
beurtenisse". 
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INDRUKWEKKENDE UITSTALLING 

Die Suid-Afrikaanse Departement van Pos- en Telegraafwese het n 
indrukwekkende uitstalling georganiseer wat baie kykers getrek het 
Die uitstalling was saamgestel deur 'n amptenaar van die Filatelistiese 
Diens, mnr Felix Reinders Hier kon die drukproses van seels 
bekijk word, met tekeninge deur kunstenaars, stelle multiposit iewe en 
multinegatiewe en druksil inders, 'n tandingblok en die inkproses 
Vir die eerste keer is die drukproewe van seels van ly^^z en 121/20 
vertoon, wat vir die inwyding van dr Donges as Staatspresident 
uitgegee sou word Die seels het nooit verskyn me omdat dr 
Donges ontijdig oorlede is 
Baie interessant was die veile kleurproewe van die vier verski l lende 
R S A 10 herdenkingseels van Mei hierdie jaar Daar was 'n opmerk-
lik groot aantal verskil lende kleure, waaruit blyk o a dat die 4 c 
seel ook in oranjebruin kleur oorweeg is alvorens die uiteindelike be
sluit op groen geval het 
Tenslotte was daar voorbeelde van alle drukblokke wat benodig is 
vir die druk van gekleurde amptelike herdenkingskoeverte Daar 
was 'n komplete vel van die nuutste poskaarte, van 3c, en die meer 
onlangse lugbriewe 
Merkwaardig was 'n aantal verski l lende kunstenaarsontwerpe vir 

,,Proost!", aldus het commentaar van onze rubriekredacteur bij het Inzenden 
van tien verschillende RSA-stempels 

spesiale datumstempels Hoewel ons met die jare verwen geraak 
het met die uitstall ings van die Poskantoor, was hierdie uitstall ing 
ongetwyfeld een van die belangwekkendstes wat nog vertoon is 

VERANDERING POSSEELBELEID 

Die R S A 10-uitstall ing is op 22 Mei deur die minister van Pos
en Telegraafwese geopen Mnr Marais Vil joen het in sy openings
toespraak o a te kenne gegee dat daar 'n verandering in die Suid-
Afrikaanse posseelbeleid verwag moet word Daar sal gestrewe word 
na mooier, meer verski l lende en beter ontwerpte seels, wat v i r 'n 
redelike prijs beskikbaar gestel sal word Ook sal geen vloed van 
seels uitgegee word me Tegelykertyd moet ook aan die jeug gedink 
word kinders moet me afgeskrik word om seels by mekaar te maak 
me, omdat die pryse van die seels wat uitgegee word te hoog is 
D I S opvallend dat ook die posseelhandel so goed op die uitstall ing 
in Kaapstad verteenwoordig was Daar was m die totaal vier-en-
twmtig handelare uit Groot-Brittanje en een uit Amerika 
Toekomstige kongresse van die Filatelistiese Federasie van Suide-
like Afr ika, met groot uitstallings sal plaasvmd in Salisbury (1972), 
Durban (1973) en Pretoria (1974) 

wij lazen voor u Rubriekredacteur: J. Ph. de Leeuw, Breitnerstraat 21, ZwIjndrecM 3250 °JÈ 
TENTOONSTELLINGEN 

Postzegeltentoonstellingen zijn ae krenten in de fi latelistische koek 
en het is daarom ook geen wonder dat de filatelistische pers zich 
uitvoerig met deze manifestaties bezighoudt Over de ,,R ' 7 1 " , de 
door de R Ph - V voorbeeldig georganrseerde Nederlandse ,,Natio
nale" kon u lezen en ki jken in ons eigen Maandblad 
Maar met alleen nationale tentoonstell ingen zijn de moeite waard 
Integendeel juist voor de gemiddelde verzamelaar kunnen regionale 
en zelfs veremgingstentoonstell ingen van grote betekenis zijn 
Mochten de plannen om in ons land in de toekomst slechts een
maal in de twee jaren een ,,Nationale' te houden tot gevolg hebben 
dat we vaker regionale tentoonstell ingen tegemoet kunnen zien dan 
kan ieder met de plannen van het Bondsbestuur vrede hebben 
De Zwitserse nationale tentoonstel l ing , Naba 1971" te Bazel was 
nog voor de opening aanleiding tot speciale Naba-Sondernummers 
van het officiële Zwitserse bondsblad, „SCHWEIZER BRIEFMARKEN 
ZEITUNG' (nummer 5, mei 1971), die bij die gelegenheid zelfs een 
geheel nieuw pakje aantrok, zijn kleinere broer de ,,BERNER 
BRIEFMARKEN ZEITUNG (5/6 1971) en van het door de firma 
Hans Groth uitgegeven „PHILATELICA' (jum/juli 1971) 

VEELSCHRIJVER 

Tussen twee haakjes dit ,,Philatelica" publiceert van de hand van de 
zeer vruchtbare schrijver Hartmut Paetzold uit Hamburg een serie 
bijdraagjes over zegelreparaties Hartmut Paetzold wil daarmee de 
zogenoemde eenvoudige verzamelaar leren hoe hij met al te geraf
fineerde ,,verfraaimgen ' zelf kan onderscheiden 
In dit Naba-Sondernummer heeft hij het over het beruchte natanden. 

dat vooral in Duitsland een filatelistische volkssport dreigt te 
worden In het volgende nummer komt het nagommen aan de beurt 
Overigens is de heer Paetzold met alleen een vruchtbaar auteur 
maar soms ook een echte veelschrijver, die zijn talri jke rubrieken 
wel eens met weinig waardevol gebabbel opvult 
Zulk gebabbel, maar dan in een veel sympathiekere vorm, troffen 
we aan in , V A N DEN BRINK", personeelsorgaan van de Arnhemse 
instellingen van de elektriciteitsbedri jven (KEMA) 
Th van den Bosch neemt ons in het aprilnummer van dit jaar mee 
op een wandeling over de Kematerreinen Hij pakt daarbij telkens 
een zegel uit het stockboek van T Wessels om te laten zien dat 
vr i jwel alles wat op de Kematerreinen te onderkennen valt op post
zegels IS afgebeeld en hoeveel mogelijkheden de beeldfi latelie aan 
de verzamelaars te bieden heeft 
Derek R Beak heeft opgemerkt, dat in het , Grosses Handbuch der 
Abstempelungen auf Schweizer Marken 1843-1882" van F X Andres 
en Hans Emmenegger, door specialisten kortweg de ,,Emmenegger" 
genoemd, wel een aantal douanestempels wordt vermeld, maar dat 
op dit terrein nog een groot gebied braak ligt Resultaten van eigen 
studie deelt hij mee m ,STAMP COLLECTING WEEKLY' (Vol 116 
no 14, 3 juni 1971) Hij roept de hulp in van zijn lezers het nog 
onbekende materiaal op te sporen en hem de gegevens mee te 
delen Een nog te weinig in toepassing gebrachte vorm van collec
tieve f i latel ist ische arbeid 

SPECIALITEITEN 

Geheel in overeenstemming met de hoge standaard van het blad 
publiceert ,,THE LONDON PHILATELIST" m de nummers van mei en 
juni 1971 een artikel over ,,Guatemala The National Emblem" 
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Issues of 1886-7" van de hand von J R W Purves, F R P S L Een 
echt specialistenartikel Het herinnerde ons aan een berichtje in 
onder meer ,,THE PHILATELIST" (juni 1971) over de ontdekking van 
een nieuwe Guatemalarariteit Wat een afgri jseli jk woord overigens 
Het gaat om een blauwe opdruk ,,10 centavos" op een zegel van 75 
centavos uit 1894 Van deze opdrukzegel was slechts een enkel blok 
van vier bekend ,,EI Quetzal" , een tweemaandeli jkse publikatie van 
de internationale vereniging van Guatemalaverzamelaars, meldt de 
vondst van een postfrisse strip van vijf stuks van deze zegel 
Een rariteit in de meer Nederlandse betekenis van het woord vinden 
we de vondst van de Newyorkse vei l inghouder Jacques C Schiff 
Deze kondigde de verkoop aan van een ongetande U N P A -zegel 3 c 
U P U-emissie 1953 Het betreft duideli jk drukuitschot, op onoorbare 
wijze uit de afvalkist van Thomas de la Rue in het bezit van de 
tegenwoordige eigenaar gekomen De ,,zegel" is gedrukt op papier 
waarop voordien al een dubbeldruk van het Nieuwzeelandse 5-Ponds-
bil jet werd aangebracht Kennelijk heeft de drukker dit afvalpapier 
gebruikt om de drukplaten van de betreffende V N -zegel te testen 
,,Light Shed on U N Wastepaper" Stamp" Printed by De La Rue" 
staat er boven het berichtje in „THE AMERICAN PHILATELIST" 
(april 1971) Juist om die titel kunnen we het berichtje wel waar
deren 

Op zijn eigen pagina in ,,The London Philatel ist" klopt de secretaris 
van de ,,Royal Philatelic Society" het Austral ische zusterblad ,,PHI
LATELY FROM AUSTRALIA" vriendeli jk op de schouder en met ten 
onrechte, getuige het artikel van Donald G Cox over ,,South 
Australia The Squared Circle Cancel lat ions" De schrijver beveelt 
de studie van dit ook in Nederlands-Indie veel gebruikte stempel
type aan omdat zoals hij opmerkt de zogenoemde klassieke zegels 
met meer verkri jgbaar zijn in zodanige hoeveelheden als nodig zijn 
voor stempelstudie (,,Philately from Austra l ia" maart 1971) 

LEZENSWAARDIG 
Art ikelen over de verschil lende wijzen waarop postzegels tot stand 
komen treffen we regelmatig in de ons ter beschikking staande pe
riodieken aan, maar zelden worden zulke bijdragen in zo heldere 
taal en op voor leken zo begri jpeli jke wijze geschreven als dat het 
geval is bij de uiteenzettingen over ,,The Art of Photogravure" van 
Barbara R Mueller in „M INKUS STAMP JOURNAL" (Vol VI no 2 
1971) 
Hoewel met uitputtend behandeld (maar is dat nodig voor niet-
gra f ic i ' ) wordt het fotogravureproces keurig uit de doeken gedaan 
en toegelicht met een fl ink aantal toepasseli jke afbeeldingen De 
voordelen die dit drukproces heeft, vooral voor de moderne veel-
kleurendruk komen qoed tot hun recht en een groot aantal foto s 

Lelden Is nog niet genoemd in de eerste publikatie over de viering 
van de Dag van de Postzegel 1971, maar het doet wel mee als 
veertiende plaats. 
Penningmeester/ G. C. van Houten, Golfbaan 30, Noordwijk aan 
besteladres Zee, telefoon 01719-2344, postgirorekeningnummer 

28 43 71 . 
Ruilbeurs, Kantine Leithen Wol fabneken, Derde Binnenvest-
vei l ing, f i lms, gracht, bij de Leidse broodfabrieken, ruime par-
handelarenstands keergelegenheid, 
toegestaan 
Openingst i jd zaterdag 9 oktober 10 00-18 00 uur 
Inlichtingen J B Soet Morsweg 21A, Leiden telefoon 01710 -

33260, na 18 00 uur 41978 
Leeuwarden heeft de viering gespreid over twee dagen 9 en 10 
oktober in het tentoonstell ingsgebouw Frieslandhal, Heliconweg 42 
Leeuwarden 
Zwol le heeft twee fouten ontdekt in de vorige opgave- de toegangs
prijs bedraagt ƒ 0,50, ongeacht de leeftijd en de tafels worden gratis 
ter beschikking gesteld, met dien verstande dat wie meer dan een 
tafel wi l hebben, eventueel f 5,— zou moeten betalen 

In het juli/augustusnummer is het vol ledige programma opgenomen 
van de viering van de Dag van de Postzegel in Amsterdam, Delfzi j l , 
Dordrecht, Echt, Enschede, Helmond Hulst, Leeuwarden, Roden, 
Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle In deze veert ien plaatsen zal 
op 9 oktober een door de Bond verzorgde briefkaart verkri jgbaar 

van in fotogravure uitgevoerde zegels verduideli jken hetgeen ovei 
die zegels wordt verteld 
Opvallend is, dat de eerste op deze wijze gedrukte zegels, de 
Beierse frankeerserie van 1914, nog steeds een ereplaats temidden 
van de in rasterdiepdruk (zoals wi j zeggen) uitgevoerde zegels in
neemt 
Ook onze koningin-Wilhelminasene van Jan Veth uit 1924 maakt in 
dit gezelschap geen slechte indruk 
Hoewel de genoemde Beierse frankeerserie op een pers van Britse 
makelij tot stand kwam en Harrison and Sons al m 1923 de bekende 
Egyptische frankeerserie van 1923 voor haar rekening nam duurde 
het tot 1934 voor de eerste Engelse zegels in dit procédé werden 
aangemaakt 
Onder de modernere uitgiften worden vooral de door de Zwitserse 
firma Courvoisier vervaardigde zegels voorbeeldig genoemd De 
schri j fster brengt de Portugese herdenkingsserie voor prins Hen
drik de Zeevaarder van 1960 in herinnering en noemt de Zwitserse 
zegel ter gelegenheid van een internationale grafische tentoonstell ing 
in Lausanne in 1957 uitgegeven 
Ter studie beveelt de schri j fster de vergeli jking aan van normaal 
gegraveerde exemplaren met exemplaren die in fotogravure zijn uit
gevoerd Dat IS bi jvoorbeeld mogelijk met zegels uit verschil lende 
Oostenrijkse series waarvan exemplaren in beide procede's bestaan. 
Objectiever lijkt ons nog de vergeli jking van CEPT-zegels van de 
jaargang 1970 uit verschi l lende landen en door verschil lende druk
kersfirma's vervaardigd 
Al met al een lezenswaardig artikel 
Verder bevat dit prachtige driemaandelijkse ti jdschrift weer een 
,,Topical Checkl ist" samengesteld door Sheldon Pans Deze keer 
IS het motief ,,Componisten op postzegels' De lijst beslaat met 
minder dan negen complete pagina's en begint met de ons onbe
kende Duitser Hermann Abendroth en eindigt met de al even 
weinig zeggende naam van een Luxemburgse grootheid, Jean A 
Zinnen Weest u echter gerust, ook de grote namen komen er in 
voor Zelfs die van de Nederlanders Alphons Diepenbrock, Wil lem 
Pijper en Jan Pieter Sweelinck, al is aan elk van hen slechts een 
enkel zegeltje van hun vaderland gewijd 

WISSELKOERSEN 
En tenslotte nog dit Hebt u ook moeite met de vele nieuwe wissel
koersen sedert de decimaliseringsgolf? In hun ,,TRADE CIRCULARS" 
geven de Crown Agents de wisselkoersen van talloze nieuwe munt
eenheden, uitgedrukt in Engelse ponden Misschien een goed idee 
voor de fi latelistische bladen weer eens een lijstje op te stellen 
voor verzamelaars die graag weten hoeveel ze nu eigenlijk voor 
dat zegeltje van bi jvoorbeeld de Fidzjieilanden moeten betalen 

zijn waarop met medewerking van PTT een bijzondere afstempeling 
zal worden aangebracht 
Naar keus het gelegenheidsstempel Dag van de Postzegel of een 
vlagstempel Dag van de Wereldpostvereniging op de jubileumbrief 
kaart die PTT van 15 september tot 16 oktober uitgeeft ter viering 
van het eeuwfeest van de eerste ri jksbriefkaart van 1 januari 1871 
Deze bijzondere briefkaart wordt door de Bond voorzien van een 
tekst ter herinnering aan de Dag van de Postzegel 1971 en van het 
telnummer 4 in de reeks Bondsuitgaven ter gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel 
De kaarten kosten kant en klaar ƒ 0,50 per stuk, plus f 0,20 ver
zendkosten, ongeacht het aantal exemplaren dat u bestelt 
Bestell ing door overschri jving van het verschuldigde bedrag op de 
girorekening van een der organisatiecomité s vermeld in het ju l i / 
augustusnumer van het Maandblad, bladzijde 343 U dient uw be
stelling wel meteen op te geven omdat de termijn van inzending met 
de verschijning van dit numer afloopt 
De briefkaarten zullen eveneens verkri jgbaar zijn op de Dag van de 
Postzegel m de verschil lende plaatsen De prijs is f 0,50 per stuk 
Het bijzondere stempel wordt weer op een speciale manier op de 
kaarten gedrukt Daarvoor is het nodig dat eventueel bijgeplakte 
zegels op een bepaalde plaats zitten rechts boven in de hoek U 
dient binnen een rechthoek van 4 centimeter hoog en 6 centimeter 
breed te blijven om afstempeling te waarborgen (Wie een briefkaart 
aan een ruiladres in het buitenland wil sturen dient een postzegel van 
f 0,10 bij te plakken) 

nederlandse bond van 
filatelisten-verenigingen 

Secretaris; C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-1011. 
Telefoon (020) 44 00 72 
Penningmeester; H. P. van Lente, Cura^aostraat 35-1 te Amsterdam-1017. 
Telefoon (020) 38 83 64 
Gironummer 1078391 ten name van de pennmgmeester van de Bond 

Viering dag van de postzegel 1971 
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De briefkaarten die vooraf worden besteld en die tijdens de viering 
van de Dag van de Postzegel in de daartoe bestemde brievenbussen 
worden gedaan krijgen dezelfde afstempeling van een plaats name
lijk Utrecht Deze afstempeling vertoont het dagtekeningstempel van 
Utrecht van begin lanuari 1871 ter herinnering aan het feit dat een 
eeuw geleden de eerste njksbnefkaart werd uitgegeven met het 
randschrift Dag van de Postzegel Utrecht 9 oktober 1971 

BEKERTOERNOOI ROTTERDAM 1971 
De jury van het Bekertoernooi gehouden op 12 juni de 59ste Fila 
telistendag tijdens de nationale tentoonstell ing R 71 in het Ahoy 
complex te Rotterdam heeft de volgende rangorde aan de kandi
daten toegekend 
1 D W de Haan Rijswijk Postverbindingen met Frankrijk 810 

punten 
2 G H F Meijer mg Amsterdam Machinezegels en postmecha 

nisatie in Rotterdam 773 punten 
3 J Dekker Amsterdam De betekenis van P C Korteweq voor 

de Nederlandse fi latelie 683 punten 
4 W J A Arratoon Haarlem Het raadsel van de Indische 1272 

cent Kreisler 651 punten 
De winnaar van de beker is de heer De Haan voor de tweede 
achtereenvolgende maal De andere deelnemers hebben voldoende 
punten behaald voor het verkri jgen van de medaille 
De jury bestond uit de heren C L Bakker s Gravenhage Mr J de 
Boer Azn Groningen A Boerma Heemstede drs J F Cleij Vught 
C J P M van Dishoeck Heerlen R Faust Geleen G H Jonkers 
Schiedam drs E A Mennega Utrecht D de Vries Amsterdam 
onder voorzitterschap van de heer ir A van der Heyden Rotter 
dam 

PRIJSVRAAG BONDSEMBLEEM 
De jury die de 84 inzendingen voor een bondsembleem heeft be 
oordeeld is tot de volgende uitspraak gekomen 
Eerste prijs f 5 0 0 — G Jansen Hillegom 
Tweede pnjs f 300 — G Karman Heemstede 
Derde prijs ƒ 1 5 0 — H van der Zande Hillegom 
De jury werd gevormd door de heren P C Cossee en R D E 
Oxenaar van de Dienst Esthetische vormgeving van PTT J Dibbets 
kunstschilder P O M van Hasselt architect BNA en ir A van der 
Heyden b i 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond aangesloten 
verenigingen alsmede voor de behandeling van klachten omtrent ver
zamelaars of handelaren wende men zich tot de beheerder H P van 
Lente Curagaostraat 35-1 te Amsterdam 1017 telefoon (020) 38 83 64 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men ter keuring wil voorleggen dienen gezonden te 
worden aan drs A M A van der Wil l igen Laan van Poot 194 
s-Gravenhaqe Alle overige correspondentie naar M de Meijer 

Geestbrugweg 59 Rijswijk Z-H 

TENTOONSTELLINGEN 
Alle correspondentie aangaande tentoonstellingen gelieve men uit 

sluitend te nchten tot de commissans voor het tentoonstell ingswezen 
binnenland de heer M de Meijer, Geestbrugweg 59 Rijswijk 2101 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Inlichtingen Gelderse bibliotheek telefoon 085 425552 
Beheerder W F Smit Bakenberqseweg 1 I Arnhem 6000 Telefoon 
(085) 45 13 07 
De Bondsbibl iotheek 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 Adres Marienburgstraat 12 
Aanvragen voor het lenen van boeken schrifteli jk te richten aan de 
Gelderse Bibliotheek alle overige correspondentie aan de beheerder 
De in 1962 verschenen catalogus van de Bondsbibl iotheek is uit
verkocht Er IS een leenexemplaar in de bibliotheek aanwezig dat 
gedurende een week ter beschikking wordt gesteld De in 1965 en 
1968 uitgegeven supplementen zijn op aanvraag bij de Gelderse 8 i 
bliotheek gratis verkri jgbaar 

VERKOOPAFDELING 

Bestell ingen te richten aan E C de Poorter Legerplaats Budel 5512 
Postgirorekeningnummer 2 01 59 60 ten name van de Directeur Ver 
koopafdel ing van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 
Legerplaats Budel post Weert 

VERKRIJGBARE UITGAVEN 
Bondstandingmeter 

Filatelisteninsigne (speldje of knoop) 

Jubileumnummer Nederlandsch Maandblad Philatelie 
O M Vellinga De Poststempels van Nederland herdruk 
1969 uitgegeven door de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen 
Mr W S da Costa en J Giphart Kleine Postkroniek van 
Amsterdam tot het begin van de 20e eeuw (overdruk uit 
Amphilexcatalogus) 
J F Cleij Nederland Emissie 1864 
G C van Balen Blanken / Bert Buurman, Nederland 1852 
5 cent plaat lil 1968 

J Poulie / Bert Buurman 

Poststempels van Nederland 
Machinestempels 1969 
Jan Dekker The Postal Booklets of Netherlands Dutch 
East Indies and Curagao 1969 
Filatelistische Essays bijlage bij de catalogus HAGAPOST 
1969 (190 bladzijden zeer interessante lectuuri) 
Postviuchten door J Boesman 
Vliegbnevencatalogus voor Nederland en Overzeese Rijks
delen 
FIP Lijst van schadeli jke uitgiften losbladig in r ingband 
The Censor Markings of Surinam 1940-1945 door Frank 
W Julsen 
Numeral Cancellations of the Brit ish Empire Compiled by 
the Rev H H Hems 
British Postal Stationary by A K Huggins 
Supplement 7 op het Vademecum 
Nieuwe band voor Vademecum 
Dr J D Riddell 
Suriname A postal history postale geschiedenis 1700 1956 

per 10 
per 50 
per 100 
per 250 

per 10 
ie 1958 

f 0 25 
2 — 
7 50 

12 — 
25 — 

1 75 
15 — 

1 75 

idem 
idem 
G C 
idem 
idem 
idem 
F W 

plaat 
plaat 
van 

plaat 
plaat 
plaat 

van 

1 1971 
VI 1971 
Balen Blanken 
IV 1969 
II 1970 
V 1970 
der Wart C 

30 — 

2 50 
10 — 

20 — 
20 — 
20 — 

20 — 
20 — 
20 — 

5 — 

7 50 

3 — 

20 — 
5 — 

7 50 

15 — 
32 50 

3 — 
4 — 

30 — 

OVER DE OOSTGRENS 
Duitse spoorwegstempels 
De Duitse Bondsspoorweqen houoen op 16 en 17 oktober open huis 
in Nordlinqen waarbij ook een speciaal postkantoor dat twee spe 
ciale stempels zal kri jgen (zie afbeeldingen) Speciale enveloppen of 
kaarten zullen verkri jgbaar zijn bij vooruitbetaling op postgiro 
rekening München 1347 van de Volksbank in Nordlingen waarbij u 
wel duidelijk wilt aangeven welk stempel u hebben wilt i 
kaart met speciaal stempel D M 0 50 
envelop met speciaal stempel DM O 80 
idem doch aangetekend DM 1 80 (speciaal strookje) alles per stuk 
geadresseerd aan besteller Voor aangetekende brieven met spe

ciaal strookje is het beslist noodzakelijK dat de betaling voor 16 
oktober binnen is 

,^0^''"''% 

~V?̂ sl«.̂ **' 

^0^°'-'^%. 

% 17101971 ,f 
<V c 
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verenigingsnieuw^s 

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

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient, ge
tikt op officieel kopij-blad ( in d u p l o en niet 
verknippen s v.p ), en tezamen met de mutatie
strookjes en eventueel de maandstaat voor de 
komende maand, in het bez i t t e z i jn van de 
a d m i n i s t r a t e u r , u i t e r l i j k op de volgende 
data 

oktobernummer 16 september 1971 
novembernummer. 21 oktober 1971 
decembernummer 18 november 1971 

Nakomende mutatiestrpokjes uiterlijk 10 dagen 
né de hierbovengenoemde data (sept nr. ech
ter tot 25/8) Nakomers worden alleen ge
accepteerd in kleine hoeveelheden en mits u 
al eerder m 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 
i n g e z o n d e n , is p laa ts ing in het nummer 
van de komende maand BESLIST NIET 
mogelijk. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS Ster W F Smit, Bakenbergseweg 
1-1, Arnhem Tel ( 0 8 5 ) 4 5 1 3 0 7 Ledenadm J Wind, 
Celebesstraat 33, Vlaardingen Tel (010) 343426 
Dir Rondz J J Kroone, Socrateslaan 36, Utrecht 
Tel ( 0 3 0 ) 8 8 1 0 3 2 
Alg Ledenvergadering zaterdag 23 oktober 1971 , 11 
uur. Hotel N Brabant, Vredenburg 3, Utrecht 
Agenda 1 Opening 2 Verslag Alg Verg van 12 sept 
1970 3 Ingek stukken 4 Samenstelling Hoofdbestuur 
Reglementair treden af J Th A Friesen, Ir E M v 
Broekhuizen en H A E Spaanenburg (penningmeester) 
ZIJ stellen ich allen herkiesbaar Tegenkandidaten kun 
nen tot 2 weken vóór de Alg verg worden ingediend bij 
de secretaris 5 Jaarverslag 1970 6 Financien 7 
Rondzending 8 Plaats en tijdstip volgende Alg Verg 
9 Wijziging H H Reglement 10 Plannen voor 1972 
11 Rondvraag 12 Sluiting In de pauze al de aanwe-
igen een lunch worden aangeboden 

2 
POSTZEGELVERENIGING , ,BREDA', Secr se Mevr. 
A Cramerus-van den Wildenberg, Weth Rombouts 
straat 62, Breda Tel 3 2307 
Ledenvergadering maandag 17 sept 19 30 uur, Ge 
meenschapshuls ,,De Kleiberg", Dr Struyckenstraat 9, 
Breda Veiling Jeugd bijeenkomst zondag 3 okt van 
9 30-12 00 uu r . Jeugdcentrum, Nieuwe Ginneken-
straat 18, Breda 
Kopij-adresJeugdblad C Herreygers, Musschenbroek-
str 6, Breda 
3 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
, ,HOLLANDIA ' , AMSTERDAM Secr A D Aeijelts, 
Tolakkerweg 82 , Hollandsche Rading Tel (02157) 
489 
Ledenvergadering vrijdag 1 okt 1971 (sept verg ), 
20 1 5 uur Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amster
dam 
Overleden 456 W F H Allei jn, 553 A Eijsberg, 891 
J A L Tukker 
4 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING, 
Secr P O M van Hasselt, Prins Hendriklaan 87, Utrecht, 
ledenadm Mr K Wildschut, Copijnlaan 17, Groenekan 
Ledenvergadering dinsdag 28 sept a s 20 00 uur, T i 
vol i , Lepelenburg, Utrecht Agenda jaarverslagen secr 
en bibliothecaris (als lid voor het bestuur wordt voorge
steld Ir H J C Oud, Rubicondreef 214, Utrecht), 
Landenwedstrijd Nederland 1920/40, veiling en verlo
t ing 
Contributie De leden worden er aan herinnerd dat vóór 
1 november de contr 1971/72 ad ^15 ,— voor stads
en buitenleden moet zijn voldaan Giro 36991 t n v 
penningm UPHV, Utrecht 
5 
HAAGSCHE PHILATELISTEN VERENIGING Secr 
N D Boevink, H Gerhardlaan 15, Rijswijk (Z H ) Leden 
adm A v Woerekom, Alexanderstraat 9, Den Haag 
Bijeenkomst 23 september 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 )2412 70 Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86, 's-
Gravenhage Tel (070) 390857 Directeur van het 

Rondzendverkeer Ph Smulders, Weimarstraat 376, 
s-Gravenhage Tel (070) 333790 

Afdelingen De volledige lijst van de afdelingssecretana-
ten en -bijeenkomsten luidt als volgt 
Aalsmeer B J Koedijk, Oostemderweg 3, Aalsmeer, 
I e dinsdag van de maand 20 00 uur, gebouw ,,Irene", 
Kanaalstraat 10, Aalsmeer, 2e woendag even maand 
20 00 uur. Nieuw Vennep, cantine , ,Vicon" en 2e dins
dag oneven maand Hoofddorp, gebouw ,,De Inktpot ' , 
Bernhardstraat naast de R K Kerk, Hoofddorp 
Alblasserdam Mevr M Takken-Docters van Leeuwen, 
Beatrtxsingel 2 1 , Hendrik Ido Ambacht, Ie maandag 
19 30 uur, cantine van,,Van der Giessen de Noord N V ', 
Alblasserdam 
Amerongen-Leersum J Hiddink, Halfeiken 15, Leer-
sum, na convocatie 
Amstelveen J H M Groothuis, Else Mauhsstraat 16, 
Amstelveen, 3e dinsdag 20 00 uur. Verenigingsgebouw, 
Burgemeester Haspelslaan 325, Amstelveen 
Amsterdam J G van Menen, Dusartstraat 58, Amster-
dam-Z , 1e donderdag 20 00 uur vergadering en 3e 
donderdag 20 00 uur ruilavond. Van Nispenhuis, Stad
houderskade 55, Amsterdam, 2e maandag 20 00 uur 
ruilbijeenkomst. Cultureel Wijkcentrum, Slotermeerlaan 
150, Amsterdam W en 2e dinsdag 20 00 uur ruilbijeen 
komst, gebouw ,,De Purmer', Kerkepad, Nieuwendam 
Badhoevedorp J van Weering, Pa Verkutjilaan 161, 
Badhoevedorp, 2e donderdag 20 00 uur, Kath Jeugd-
gebouw. Adelaarstraat 22 ingang schoolplein achter de 
R K Kerk, Badhoevedorp 
Bloembollenstreek H de Jong, Hyacintenstraat 13, 
Lisse, voor 18 jaar en ouder 1 e maandag vergadering en 
2e woensdag rui lavond, voor onder 18 jaar ruilavond 
Alle bijeenkomsten in , ,OASE" Bondstraat 13, Lisse 
3e woensdag ruilbeurs, HUIZP ,,Weltevreden", Van den 
Endelaan, Hillegom 
Brielle-Voorne E L Bij l , Asylplein 15, Brielle, na con
vocatie 
Bunnik A C van Alphen, ' t Woer11, Bunntk, 2e dinsdag 
20 00 uur, ,,'t Trefcentrum", Burgemeester Van de 
Weyerstraat, Bunnik 
Dalfsen G J M Koggel, Mulertlaan 14, Dalfsen, na 
convocatie 
De BiltlBilthoven Mevr J M Hoppener-Van der List, 
Zonneplein 4, Bilthoven, 2e donderdag 20 00 uur. Rest 
,,De Schouw ', Emmaplein, Bilthoven 
Deventer C H Zaalberg, Acacialaan 27, Twello, Ie vri j
dag 19 30 uur. Bouwkundige Vereniging, Papenstraat 
hoek 't Klooster, Deventer 
Driebergen J W de Vries, Wethouder Teselmglaan 22, 
Driebergen, 2e donderdag 20 00 uur, geb ,,Salem , 
achter de Grote Kerk, Hoofdstraat, Driebergen 
Echt J Roumen, Martinusstraat 15, Echt (L ), na con 
vocatie 
Emmen J Schokker, H Boomstraat 1 , Emmen, na 
convocatie. Hote l , ,Gr imme' , Stationsstraat 37, Emmen 
Enkhuizen J J B Breed, Tom Kranenburgstraat 16, 
Enkhuizen, 2e dinsdag 20 00 uur. Gemeenschapshuis, 
,,De Nieuwe Doelen ', Spoorstraat, Enkhuizen 
Europoort E Tabek, Juliana van Stolberglaan 26, 
Rozenburg, na convocatie 
Flakkee H Noordijk, Dorpsweg 27, Sommelsdijk, 3e 
donderdag 20 00 uur, , ,0e Kok , Sommelsdijk 
Goes B C van Tienhoven, M D de Groolstraat 98, 
Goes, 3e dinsdag 19 30 uur, Veilmgsvereniging, Zuid 
Beveland ', Fruitlaan 4, Goes 
s Gravenhage A Renooij, Stadhoudersring 32, Zoeter-
meer 2280, 2e dinsdag 19 30 uur ruilavond en 4e don
derdag 19 00 uur verenigingsavond, ,,Amicitia", West-
einde 15, 's-Gravenhage 
's-Gravenzande H van Veen, Heenweg 31, 's-Graven-
zande, laatste vrijdag van de maand 19 30 uur Herv 
Centrum ,,De Brug", Kon Julianaweg 6 1 , 's-Graven
zande 
Groningen J Deden, Hoornsediep 109, Groningen, 
laatste maandag 20 00 uur. Clubgebouw ,,West-End", 
Adr van Ostadestraat, Groningen 
Haarlem A W Elskamp, Eksterlaan 44 Haarlem, 3e 
vrijdag 20 00 uur, ,,H K B ', Tempeliersstraat 35, Haar 
lem 
Haarlem-Schalkwijk W J Ardewijn, van Konijnen-
burgstraat 173, Haarlem, I e vrijdag 20 00 uur, Wijk
centrum ,,Meerwijk", Bernadottelaan, Haarlem 
Harderwijk J H Bosman, Marnixstraat 1 , Harderwijk, 
I e dinsdag 20 00 uur, Groene Kruisgebouw, Frisialaan 
5 1 , Harderwijk, 3e dinsdag 19 00 22 00 uur openbare 
Veiuwse postzegeimarkt, passage Stadsdennen, Harder 
wijk Toegang vrij 
HellevoetstuiS'ZutdIand J Peiger, Schroderstraat 6, 
Hellevoetsluis, I e zaterdag 13 30-17 00 uur ruilbeurs, 
gebouw,,De Kern ' , Hellevoetsluis Ledenbijeenkomsten 
na convocatie 
Hillegom L Vermey,Akeleistraat 23, Nieuw-Vennep, na 
convocatie cantine van de Drakafabriek, Van den Ende
laan, Hillegom 
Hoek van Holland H L Smelik, Pres J V Wierdsma-
straat 178, Hoek van Holland, I e dinsdag 20 00 uur, 
,,De Thuishaven", Concordiastraat 8, Hoek van Holland 
't Hogeland Mevr G F Huizinga-Kraai, Emmaweg 13, 
Uithuizen, 3e donderdag 20 00 uur, ,,De Kandelaar", 
Schoolstraat, Uithuizen 
Hoorn Mevr M Magchielse-Sweet, Tweeboomlaan46, 
Hoorn, na convocatie 
t Kabinetstuk G J Mmholts, Stadsweg 3, Oosterhoge 

brug. Post Groningen, 3e dinsdag 20 00 uur dorpshuis 
,,De Schakel ' , Rijksweg 15, Oosterhogeburg 
Kampen W G Ch Albrecht, Mauritsstraat 16, Kampen, 
2e dinsdag 20 00 uur, ,,De Stadherberg", IJsselkade 
Kampen 
Katwijk S Hofstra, Noordwijkerweg 54, Katwijk aan de 
Rijn, na convocatie 
Land van Cadzand Mevr M S van Melle-de Hullu, 
Oostburgsestraat 1 1 , Zuidzande, na convocatie 
Land van Horne A A Janssen, Eijkerstokweg 16 
Heythuysen (L ), na convocatie 
Langedijk C Visser Czn, Benedenweg 212, Sint Pan-
cras, 3e dinsdag 20 00 uur, gebouw ,,De Anbouw ' , 
naast de Geref Kerk, Noordscharwoude 
Leiden J B Soet, Morsweg 21a, Leiden, 3e donderdag 
19 15 uur, cantine van ,,Clos & Leembrugge N V ' 
3e Binnenvestgracht 3, Leiden 
Maarn Mej N I penburg. Kastanjelaan 1 1 , Maarn, ia 
convocatie,,,De Koeheuvel , Boslaan 1 1 , Maarn 
De Maasmond J F G Ladage, Sterrenplein 7, Spijke 
nisse, na convocatie 
Maastricht C M Vogels, Electronstraat 4, Heer bij 
Maastricht, 2s maandag 20 00 uur, Hotel , ,Dominicain", 
Helmstraat 16, Maastricht 
Meppel H Start, Jan van Galenstraat 8, Meppel, elke 
maandagavond ruilbijeenkomst Hotel , ,Kwint", Kerk
plein, Meppel 
Middelburg P Weststrate, Sprancklaan 9, Middelburg, 
4e donderdag 19 30 uur, gebouw ,,De Schakel", 
Bachteistene 14, Middelburg 
Noordenveld-Westerkwartier D W Stijfhoorn, Lieve-
ren 6 1 , Roden ( D r ) , laatste maandag 20 00 uur. Cultu
reel Centrum,,De Winsinghhof", Brirk 11 , Roden 
Noordoostpolder H B Demoed, Doggersbank 9, 
Emmeloord, na convocatie bijgebouw van de Herv 
Ke k, Emmeloord 
Noordwijk J A J Warmenhoven Lud Berkemeier-
sttaat 19, Noordwijk aan Zee, 2e maandag 20 00 uur, 
jeugdhuis ,,De Rank', Golfbaan 99, Noordwijk 
Nijverdal Mevr J A Oude Roelink, Kerkstraat 94, Nij-
verdal, 2e maandag 20 00 uur. Hotel ,,Buursink", 
Nijverdal 
Ommen J Lucas, Jhr van Nahuijsstraat 79, Ommen 
na convocatie 
Oostelijk Flevoland G G Wooldrik, Het Kompas 16, 
Dronten, na convocatie 
Oud Beijerland C Weeda, Oleanderstraat 14, Oud-
Beijerland, na convocatie 
G J Peelen-Bruinisse S de Koning, Oudestraat 13, 
Bruinisse, na convocatie 
Purmerend H Zwartbroek, van IJsendijkstraat 195, 
Purmerend, na convocatie donderdagavond 20 00 uur, 
gebouw ,,De Ark" , W Eggertstraat, Purmerend 
Rotterdam Mej C Hofland, Mathenesserweg 200a, 
Rotterdam-7, I e dinsdag veilingavond en 3e dinsdag 
verenigingsavond, beide 20 00 uur Beursgebouw, 
Meent hoek Rode Zand, Rotterdam 
Rijnsburg Jac P Noort Dahliastraat 26, Rijnsburg, na 
convocatie 
Schouwen-Duiveland J van Urk, P D de Vosstraat 8, 
Zierikzee, na convocatie, Café- Restaurant,, Mondragon', 
Zierikzee 
Susteren Mej C Meuwissen, Reydtstraat 90, Susteren, 
I e zondag na de 15e van elke maand, 10 30 uur ont
spanningsgebouw N S bij station Susteren 
Terneuzen P J Baard, Axelsestraat 4, Terneuzen, 
laatste maandag 19 30 uur, P Z E M gebouw, ingang 
Wilhelminaplantsoen, Terneuzen 
Tiel D van Doorn, Konijnenwal 10, Tiel, na convocatie, 
gebouw ,,Opwaarts", Sint Walburgstraat 15, Tiel 
Uithoorn G A H M Habes, Willem Klooslaan 27, Uit
hoorn, 4e dinsdag 20 00 uur, gebouw, ,De Hoeksteen", 
Hugo de Grootlaan 3, Uithoorn 
Utrecht H Th M Gerits, Cantondreef 8 1 , Utrecht, 3e 
donderdag, 20 00 uur. Jaarbeurscongrescentrum, Jaar
beursplein, Utrecht 
Veghel C J J M de Wert, Jan van Amstelstraat 3, 
Veghel, laatste vrijdag 20 00 uur, gemeenschapshuis 
,,De Blauwe Kei", Veghel 
Venia J Nogarede, I e Lambertusstraat 27, Venio, 2e 
maandag 20 00 uur, cafe ,,Spoorzicht", Kaidenkerker-
weg 35, VenIo 
Venray P J Wientjens, Pettenmakerstraat 16, Venray-
Veltum, na convocatie 
Vlissingen J J van Luijk, Paul Krugerstraat 294, Vlis 
singen, 3e donderdag 20 00 uur vergadering cantine van 
het Stadhuis, Stadhuisplein, Vlissingen, I e maandag 
ruilavond, ,,Het Anker ' , Bonedijkestraat, Vlissingen 
Volkel J W van Dinther, Luttelveld 4, Zeeland (N B r ) , 
na convocatie 
Weert P van Oosterom Herenstraat 310 Weert, na 
convocatie 
Weesp H J Meenink, Middenstraat 64, Weesp, I e 
maandag 19 30 uur, zaal,,Paolo Soprani , Claes Del
steeg, Weesp 
Wieringen J H W Thoolen, Beltstraat 36, Hippolytus 
hoef, na convocatie, zaal , ,Concordia' , Koningsstraat, 
Hippolytushoef 
Winschoten P van der Veen, Waalstraat 29 Winschoten 
I e vrijdag 19 30 uur. Odd Fellowhuis, Burgemeester 
Schonfeldplein 23, Winschoten 
Woerden Ph Gevaert, Stationsweg 12, Woerden, 4e 
woensdag 20 00 uur ruilavond, zaal ,,Concordia', 
Havenstraat 4, Woerden 
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Zeist G Kok, Ernst Casimirlaan 13, Zeist, na convocatie 
,,Boschlust", Zeist 
Zoetermeer A Hoogendoorn, Coymanstraat 17, Moer-
kapelle, 2e donderdag 20 00 uur, gebouw ,,'t Trefpunt", 
Dorpsstraat 135, Zoetermeer 
Zwolle E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwol le, na convoca
tie, Grand-Hotel ,,Wientjes", Stationsweg, Zwolle 
7 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING, 
Secr C H W Heusdens, Postbus 2171 , Rotterdam-
3005, tel (010) 2 4 4 8 7 1 , ledenadm P W van der Stal, 
Van Wijngaardenlaan 72, Rotterdam-3026, tel (010) 
192316 
Bijeenkomsten Ledenvergadering maandag 27 sept 
' 7 1 , Gebouw ,,De Nieuwpoort ' , Grote Kerkplein 5, 
Rotterdam, 20 00 uur Clubbijeenkomsten elke zaterdag 
14 00-17 00 uur. Stichting Gebouw „ D e Heuvel", St -
Laurensplaats 5, Rotterdam, elke donderdag 19 30-
22 30 uur. Gebouw,,Kunstst icht ing' , Zuidplein, Rotter 
dam Bezichtiging van de kavels der veil ing zaterdag 25 
sept '71 Gebouw ,,De Heuvel ' , Denkt u aan de jubi -
leumavond op zaterdag 30 oktober 71 in de Rivierahal' 
Attentie U w mutaties alléén opgeven aan uw leden-
administrateur, deze zorgt voor de verdere afwikkeling 
Vermeld uw lidmaatschapnummer en zo mogelijk duide 
lijk in blokletters ter voorkoming van foutieve overname 
9 
AMSTERDAMSCHE VEREENIGING „ D E PHILATE 
LIST" Secr L van Oosterwijk, W Brandligtstraat 51 I, 
Amsterdam-1016 Tel (020) 139093 
Bijeenkomsten dinsdag 5 oktober ruilavond, dinsdag 
19 oktober ledenvergadering Beide avonden Krasna 
polsky, ingang Warmoesstraat, kleine zaal Aanvang 
20 00 uur 
Overleden J G A Losekoot en J Schoneveld 
Royement ingetrokken J Schoonevelden R v d Schoor 
10 
POSTZEGELVERENIGING S P A , AMSTERDAM 
Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-Z 
Bijeenkomsten 28 september, 12 en 26 oktober, socte-
teitsavonden 
16 
GELDERSE FILATELISTEN VERENIGING „DE GLOBE' 
Secr H Vergoossen, Rembrandtstraat 6'1, Nijmegen 
T e l . ( 0 8 8 0 0 ) 2 0396 Leden-adm Mej M J Renssen, 
Leeuweriklaan 10, Zutphen, tel (05750) 4434 
Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, 
Barnevel, Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede, Eist, Epe, 
Lichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, Ooosterbeek, Ren-
kum-Heelsum, Rheden-De Steeg, Velp Rozendaal, Wa 
geningen. Winterswijk, Zevenaar en Zutphen 
17 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,ASSEN" Secr A F J de Jong, Vredeveldseweg 19, 
Assen Rondzendverkeer onder leiding van J J G 
Schaap, Troelstralaan 190, Assen 
Vergadering en ruilavond elke laatste dinsdag van de 
maand Jeugdclub tweemaal per maand op zaterdag, 
onder leiding van Mevr Broek, Asserstraat 4, Rolde 
20 
DE „KENNEMER POSTZEGEL C L U B ' , BEVERWIJK 
Secr W W M Visser, Paulus Potterlaan 7, Nieuw 
Loosdrecht Tel (02158)3736 Penn mr W Marcuses 
H Burgerstraat 14, Beverwijk Postgiro 1558745 t n v 
Penn mr Kenn Postz Cl B'wijk Contributie ^10 ,— 
per | r , ing 1 -1 - ' 72 /12 ,— p jr 
Bijeenkomsten 27/9 -i- vei l ing, 4 /10, 18/10, 1/11 -i-
vei l ing, 1 5 / 1 1 , 29/11 + veil ing, 13/12 en 27/12 + 
veiling Clublokaal,,De Opgang , Florastraat 2, B'wijk 
Aanvang junioren 18 00 uur en senioren 19 30 uur Ge
plande bijzondere data 24/10 vijfde beursdag en 30/31 
okt naar Neuwied (Did ) Opgave hiervoor zo sp mog 
aan secretariaat 
25 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
, ,DORDRECHT' Secr F H Visser, Oranjepark 47, 
Dordrecht 
Bijeenkomsten iedere tweede woensdag van de maand. 
Gebouw C J M V , Burg de Raadtsingel, Dordrecht 
Aanv 20 30 uur, zaal open vanaf 19 00 uur Gelegen 
heid tot rui l , kopen en verkopen 
26 
DORDTSE PHILATELISTENVERENIGING „ D E POST-
JAGER Secr A L Blonk, Henri Polakstraat 154, Dor 
drecht Tel (01850) 4 0 4 2 8 
Bijeenkomsten Ledenvergadering vrijdag 24 sept a s 
gebouw ,,Patr imonium', Lange Breestraat 24, Dor
drecht Aanv 19 30 uur Ruilbeurs zaterdag 9 oktober 
Hotel ,,Statenhof", Dordrecht Aanv 14 00 uur 
Rondzendverkeer boekjes voor het nieuwe seizone 
worden weer gaarne ingewacht door A Groning, Adm 
de Ruyterweg 32, Dordrecht Tel (01850) 30261 
27 
PHILATELISTENCLUB,,EINDHOVEN', Secr L Burg 
hoorn, Helmerslaan 74,Eindhoven Tel ( 0 4 0 ) 6 2 5 1 6 
Bijeenkomsten elke eerste woensdag van de maand, 
20 00 uur, Mulierzaal van het Philips' Ontspannings
centrum, waarvoor convocatie wordt toegezonden 
28 
PHILIPS' PHILATELISTEN VERENIGING, EINDHO 
ven Secr M H Schenkelaars, Tjalkstraat 34, Eindho
ven 
Bijeenkomsten elke eerste maandag van de maand 
kantine afdeling USFA, Schouwbroekseweg, Eindho 
ven Aanvang 20 00 uur Eerstvolgende bijeenkomst 
4 oktober 1971 
32 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
, ,GOUDA" Secr E J P Mulders, Dreef 42, Gouda, 
tel ( 0 1 8 2 0 ) 1 9 4 4 5 
Bijeenkomsten 27 sept , 25 okt , buitengewone leden

vergadering 7 oktober (wijziging statuten, nieuw huis
houdelijk reglement) Alle vergaderingen Café-rest 
,,Ter Gouw", Blekerssingel 1 , Gouda Streekruilbeurs 
17 sept 19 00-21 00 uur Burgerhal Stadhuis, Markt, 
Gouda Ook met leden welkom I 
35 
PHILATELISTEN VERENIGING GRONINGEN Secr 
R A Talens, Lijsterstraat 16, Norg ( D r ) Ledenadm 
G J Kolenbrander, Westerse Drift 119, Haren (Gn ), 
tel 44514 . 
Bijeenkomsten elke 4e maandag van de maand, café-
rest Het Boschhuis, Heereweg t /o Sterrebos, Gronin
gen Aanv 20 00 uur, zaal open 19 00 uur In het ko
mende seizoen 2 grote veil ingen, zo mogelijk m de 
maanden november en april, alsmede 4 kleine tijdens 
onze normale vergaderingen, zulks uiteraard alleen dan 
wanneer voldoende kavels worden ingebracht 
36 
HAARLEMSE FILATELISTISCHE VERENIGING , , 0 P 
HOOP VAN ZEGELS', Haarlem Secr M W van der 
Koog,,,De Heemhaven', fiat 4 0 1 , von Brücken Fock-
Iaan4, Heemstede 
Algemene vergadering donderdag 16 september a s , 
20 00 uur, aula van de A H Gerhardschool, ingang 
poort Raaks, Haarlem Jubileumtentoonstell ing 24 t /m 
26 september, Frans Halsmuseum, Haarlem Grote 
Jubileumveiling woensdagavond, 20 00 uur, 6 oktober 
in bovengenoemde aula Alg vergaderingen 26/10, 
23/11 en 16/12 Ruilavond 2/12 
40 
'S HERTOGENBOSSCHE FILATELISTEN VERENI
GING Secr M L P G Teurlings, Ophovmslaan 20, 
's Hertogenbosoh Contr ibut ie /16,— p jaar Entreegeld 
(eenmalig) / 3,— Jeugdafdeling contr / 0,75 per 
maand 
Bijeenkomsten iedere 4e woensdag v d maand, Hotel 
, ,Modern ' , Markt, Vught In novemberverg groteveil ing, 
dec feestvergadering Jeugdafdeling iedere 1 e zondag 
v d maand Huize ,,De Patio", Pater v d Elzenstraat, 
s-Hertogenbosch 

41 
POSTZEGELVERENIGING ,,HILVERSUM & OMSTRE
KEN Secr W V Mei , Neuweg 52, Hilversum Tel 
(02150) 4 4 5 4 8 
Ledenvergadering donderdag 16 september a s , aan
vang 20 00 uur Zaal open 19 30 uur Bijeenkomsten 
elke zaterdag 14 00-17 00 uur, ruilbeurs. Stichting 
Openbare Bibliotheek, 's Gravelandseweg 55, Hilver
sum 
42 
LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZA
MELAARS Secr H Gaykema, Nic Beetsstraat 14, 
Hazerswoude/Rhynenburch 2432 Tel (01714) 30 60 
Vergadering dinsdag 28 september a s , Logegebouw, 
Steenschuur 6, Leiden Aanvang 20 00 uur precies 
Normale agenda met vei l ing, gratis verloting en na af 
loop rullen. Jeugdafdeling bijeenkomsten voortaan elke 
tweede vrijdagavond van de maand, huize ,,Over t 
Hoff , gerecht 10, Leiden Aanvang 19 00 uur precies 
Overleden de heer J H Mulder, Leiden 
43 
PHILATELISTENVERENIGING , ,ZUID-LIMBURG' 
Secr J P M Seten, Dorpstraat 45, Heer/Maastricht 
Bijeenkomsten met ruilen en veil ing 20 sept , 4 en 18 
o k t . Grote Sociëteit, Vrijthof, Maastricht, 20 00 uur 
44 
POSTZEGELKLUB ,,GROOT VELDHOVEN" Secr P 
M Willems, Mullerlaan 75, Veldhoven, tel (040) 
533429 
Ruilavond 2e maandag v d maand. Buurthuis d'Ekker, 
Veldhoven 
48 
PHILATELISTENCLUB , ,ROTTERDAM" Secr Mevr 
T B Steiner-Spork, 's-Gravendijkwal 79, Rotterdam-
3003 
Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand, Beursge 
bouw, ingang Meent 110, Rotterdam 
52 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,TILBURG' Secr W van Erve, Insulindeplein 5, Til 
burg, tel (04250) 2 64 64 
Ledenvergadering 6 oktober, Café-Rest ,,Casino , 
St Jozefstraat 38, Tilburg 
58 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
SASSENHEIM Secr Th A C M van der Wiel , Vermeu-
lenstraat 32, Noordwijkerhout ( Z - H ) Tel (02522) 
1 1346 
Vergadering-veiling-ruilavond iedere 1 e dinsdag van de 
maand, aanvang 20 00 uur. Jeugdhuis, Julianalaan 
Jeugdclub van 18 45-20 00 uur 
64 
POSTZEGELVERENIGING „D R AC H TEN " Secr Mevr 
E Terpstra Meijers, Tj Wagenaarstraat 30, Drachten 
Tel (05120)3981 
Bijeenkomsten iedere eerste dinsdag v d maand 
(5 okt , 2 nov , 7 dec ), in kantine Drachtster Lyceum, 
Torenstraat 28, Drachten Aanvang 20 00 uur 
67 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
„ZWIJNDRECHT EN OMSTREKEN" Secr J C 
Kooijmans, Rotterdamseweg 62, Zwijndrecht Tel 
(01850)2 7395 
Bijeenkomsten Gebouw ,,De Horst", Emmastraat 1 , 
Zwijndrecht Aanvang 20 30 uur Ledenvergaderingen 
28 /9 , 26/10, 23/11 en 24 /12 , kontaktavonden 12/10 
en 9/11 Eventuele wijzigingen en nadere bijzonder
heden per convocatie 
71 
POSTZEGELVER „ D R I E L A N D E N P U N T , VAALS 
Secr W Bulles, St Paulusstraat 1 , Vaals 
Eerstvolgende bijeenkomst met ruilavond 8 okt a s , 

lokaal Scheffers, Maastnchterlaan 102, Vaals Begin 
20 00 uur Verder iedere 2e vrijdag van de maand 
De leden worden er aan herinnerd, dat de contributie 
jaarlijks vóór 30 nov volgens huishoudelijk reglement 
moet zijn voldaan Event overmaken op postrek no 
1034731 t n v onze penningmeester A H den Brinker, 
Vaals Dit geldt ook voor nog verschuldigde bedragen 
ontnomen uit de Rondzenddienst 
73 
POSTZEGELVERENIGING 'S GRAVENHAGE EN OM 
STREKEN Secr Jhr J J L Hesselt van Dinter, Jan 
vanNassaustraat70,'s-Gravenhage Tel ( 0 7 0 ) 2 4 9 3 0 9 
Rondzendverkeer Mevr J Klein-Schuil, Het Zicht 162, 
s Gravenhage, tel (070) 668036 
Bijeenkomsten iedere derde dinsdag van de maand. 
Spuistraat 16, 's-Gravenhage, 19 30 uur 
74 
PERSONEELSVERENIGING THOMASSEN & DRIJ-
VER-VERBLIFA, DEVENTER, AFD FILATELIE Hoofd 
Rondzenddienst E den Adel, Witte de Withstraat 36, 
Twello, tel (05712) 2182 
Regionale ruilavond I e donderdag van de maand, 
19 00 tot 22 00 uur, toegang vrij, kantine van het be
drijf. Parallelweg 
75 
S K F-POSTZEGELCLUB „FRIMARKET", VEENEN
DAAL Secr Klaas Katerstraat 46, Veenendaal 
Bijeenkomsten dinsdag 28 september en dinsdag 26 
oktober, cantine S K F , Wagenmgselaan 2, Veenendaal 
77 
PHILATELISTEN VERENIGING ,,HOOGEZAND-SAP 
PEMEER' Secr G J M Vlek, Joh de Wittlaan 34, 
Hoogezand, tel (05980) 3717 
Ledenavonden eerste maandag v d maand. Hotel 
Struvé, 20 00 uur Jaarverg 8 okt 71 Grote najaars 
ruildag zaterdag 2 okt , 10 00-18 00 uur, ,,De Kern' 
Hoogezand Beslist geen handelaren, tenzij schriftelijk 
uitgenodigd 
81 
FILATELISTENVERENIGING ,,DE KLOMP' , WIN
TERSWIJK Secr W Peletier,Zuilenesstraat 1 , Winters
wijk Penn m J N Kuypers, Molenstraat 6, Winters
wijk, giro 1203555 
Bijeenkomsten elke eerste maandag v d maand 20 00 
uur. Hotel-rest ,,Victoria , Stationstraat 27 Op de club
avond in nov "71 onderlinge veil ing Kavels met een 
minimum waarde van / 2,50 kunnen tot een week voor 
de veiling worden ingezonden aan C Pleyte, Tulpstraat 
20, eventueel met vermelding van gewenste minimum 
opbrengst Daar wij van plan zijn ook andere dan rui l-
aktiviteiten op de clutjavonden te ondernemen, worden 
de leden verzocht op tijd aanwezig te zijn Wil t u jeug 
dige verzamelaars in uw omgeving eens opmerkzaam 
maken op het jeugdruilen, dezelfde avonden van 19 00 
20 00 uur ' 
85 
,,POSTZEGELVERENIGING HEEMSKERK Secr H F 
A Maas, Don Boscostraat 6, Heemskerk Tel (02510) 
32850 
Bijeenkomsten 27 sept kleine vei l ing, kienen, 11 okt 
grote velling 
Raadpleegt u vooral voor de exacte data het vereni 
gingsorgaan 
Wist u dat belangstellenden altijd welkom zijn op de 
verenigingsavonden U kunt ze zonder bezwaar invite 
ren Doet u het eens? 
94 
POSTZEGELVERENIGING ,,TELSTAR , PUTTEN 
(GLD) Secr H D Buitenwerf, De Ruyterstraat 45, 
Nijkerk (GId ) 
Vergaderinglruilavond elke 3e donderdag van de 
maand (waarvoor konvokatie met lijst voor de kavel
verkoop wordt toegezonden), lokaal van het Puttens 
Mannenkoor achter Hotel ,,'t Puttertje , Putten (GId ) 
Aanvang 20 00 uur Zaal open 19 00 uur 
95 
POSTZEGELVERENIGING ,,CASTRICUM Secr Lin-
denlaan 78, Castricum Tel (02518) 5 3578 
Ledenvergaderingen, ruildagen, jeugdavonden, e d na 
convocatie 4 okt ruilavond Hotel Komman 
Overleden G Hooyer 
97 
POSTZEGELVERENIGING ,,HEERENVEEN Secr 
M Blaauw, Tjepkemastraat 32, Heerenveen 
Vergader-Iruilavond 2e maandag v d maand,' t Baken, 
Heerenveen Zaal open 19 00 uur 
98 
,,UNIVERSITEITS FILATELISTEN VERENIGING", NIJ 
MEGEN Secr Mej M Jansen, Okapistraat 5 1 , Nijme
gen, tel (08800) 50339 
Contactavond iedere eerste donderdag v d maand, dus 
donderdag 7 oktober ' 7 1 , 20 00 uur. Nieuwe Preklini
sche Instituut, Geert Grooteplein Noord 
103 
POSTZEGELVERENIGING , ,EEMLAND' , SOEST 
Secr Mej C M de Bruin, Kastanjelaan 1 1 , Soest Tel 
(02155) 2032 Rondzending, K Meinecke, Soester-
bergsestraat 135, Soest Tel ( 0 2 1 5 5 ) 8 1 6 6 
Bijeenkomsten iedere eerste vrijdag van de maand ,,De 
Rank", Soesterbergstestraat 18, Soest 
108 
VERENIGING VAN ZAANSE POSTZEGELVERZAME
LAARS „DE POSTHOORN" Secr C A Siebeling, 
P Latensteinstraat 1 , Zaandam Tel ( 0 2 9 8 0 ) 6 5822 
Bijeenkomsten elke 3e dinsdag van de maand,,,Eigen 
Gebouw' , Wandelweg 55, Wormerveer Zaal open 
19 00 uur 
Overleden Met leedwezen geven wi j kennis van het 
overlijden van ons trouwe lid G v d Schoor 
,,De Jonge Posthoorn", Leider J Kluft, Kameelstr 23, 
Wormer Tel (02982) 1004 
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DUITSE 
DEMOKRATISCHE 
REPUBLIEK 
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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. 

TM«"

DEUTSCHER BUCHEXPORT UNDiMPORT GMBH 
DDR 7 0 1 LEIPZIG, LENINSTRASSE 16 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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Zendt U mij s.v.p. Uw leveringsvoorwaarden' 

Naam . . Voornaam 

Straat Woonplaats 

ZWITSERLAND 

2de SERIE 
GELEGENHEIDSZEGELS 1971 

SERIE „PORTRETTEN" 
5 WAARDEN 
datum van uitgifte 23 september 1971 

Zwitserse gelegenheidszegels — fraai van 
kleur en vol afwisseling. 
Een nieuwtjesabonnement op de Zwitserse 
postzegels brengt U vele voordelen. 

Vraagt inlichtingen bij de 
WERTZEICHENVERKAUFSSTELLE PTT 
Parkterrasse 10 CH3000 BERN 



nieuwe uitgiften Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 7720 
Telefoon (05470) 2135 

Voor het verstrekken van inl ichtingen en/of illustraties danken w i j , naast de verschillende postadministraties en -agentschappen de heren H. Froonhof in 
Teheran, 
Voor inl ichtingen en/of i l lustraties — speciaal van verschillende Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen dragen de actual i te i t 
van deze rubriek te vergroten, houden w i j ons van harte aanbevolen. 
^ Dit teken is geplaatst bij u i tg i f ten die verboden zijn voor tentoonstel l ingen die gehouden worden onder de bepalingen van de Federation Internationale de 
Phi latel ie. De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie besloot dergelijke ui tgi f ten te kenmerken en er geen afbeeldingen meer van 
op te nemen. De bebruikelijke gegevens worden wel vermeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaarschuwd. 

VERENIGDE NATIES 
21-9 - ' 71 . Internationaal jaar tegen racisme en discri
minatie. 

8 c. en 0,30 fr. Klaverblad met steel, samengesteld uit 
vier verschillend gekleurde harten. 

13 c. en O 50 fr Drip gestileerde wereldbollen. 

EUROPA 

ALBANIË 
15-8 - '71 . Vogelsene. 

5 q. Parus crJstatus mJtratus (Kuifmees). 
1 0 q . Serinus canarius (Europese Kanarie). 
15 q. Acanthis cannabJna (Kneutje). 
25 q. Regulas reguius (Goudhaantje). 
45 q. Monticola saxatilis (Rode rotslijster). 
60 q. Parus caeruleus (Pimpelmees). 
2,40 I. Frmgilla coelebs (Vink). 

BELGIË 
13 -9 - ' 71 . Culturele reeks, muziekfestivals. 
3,50 + 1,50 f. Symbool Festival van Vlaanderen. 
7,00 + 3,00 f. Symbool Festival van Wallonië. 
13 -9 - ' 71 . Bond van de Grote Gezinnen 50 jaar. 
1,50 f. Ouders met kinderen op cijfer 50. 
13 -9 - '71 . Toeristische reeks. 
2,50 f. Aalst, Sint Martinuskerk. 
2,50 f. Bergen, stadhuis en belfort. 
25 -10- '71 . Eerste reeks voor de internationale ten
toonstelling Belgica 72. 
3,50 + 1,50 f. Kasteel van Attre. 

7 + 3 f. Stadspoort en brug van Ellewijt. 
10 + 5 f. Paleis, Brussel 

BULGARIJE 
20-5 - ' 71 . Internationaal jaar tegen racisme en discri
minatie. 
13 St. Arbeiders van drie verschillende huidskleuren, ge

broken ketenen. 
Junt ' 7 1 . Oude huizen in Koprivtsa. 
1 , 2, 6 en 13 St. Verschillende versierde en van houtsnij
werk voorziene hulzen in volksstijl. 
J u l i ' 7 1 . Dertigste Europese kampioenschappen ge
wichtheffen. 

6 St. Kaart van Europa en gewichten. 
13 St. Getal „ X X X " en gewichten. 

CYPRUS 
20-9 - ' 71 . Bevordering wereldtoerisme naar Cyprus. 

15 m. Strand met kasteel op achtergrond. 
25 m. Pompoen en zonnig strand. 
60 m. Berglandschap. 

100 m. Dorpskerk en blauwe hemel. 

HPtPi 

DUITSLAND (BERLIJN) 
Afbeelding blokje gemeld In jul i /augustus, bladzijde 
349. 
27-8 - ' 71 . Aanvullende waarde gebruiksserie. 
25 pf. groen. Portret president Heinemann. 
5 -10- '71 . Weldadigheidszegels, veelkleurig houten 

10 + 5 pf. Draaidoosje met poppetjes. 
25 + 10 pf. Ridder te paard op wielen. 
30 + 15 pf. Trekpop. 
60 + 30 pf. Baker met schommelwieg. 
5 - 1 0 - 7 1 . Kerstzegel. 
10 + 5 pf. Houten kerstengel. 

Bi'm.m - mumm AVI ii-nmnm tm - tyji 

DUITSLAND (OOST-) 
8-7 - ' 71 . Nieuwe gebruikszegel. 
35 pf. donkergroen. Portret Walter Ulbricht. 
12 -8 - '71 . Tien jaar ,,Berltjnse muur" tegen fascisme. 
20 pf. Soldaat van volksleger. Leden van strijdgroep 

arbeidersklasse en Brandenburger Tor. 
35 pf. Brandenburger Tor, nieuwbouw in Oost-Berli jn. 
24 -8 - ' 71 . Scheepsbouw in Oost-Duitsland. 
10 pf. l i labruin. Passagiersschip , , lwan Franco". 
15 pf. lilagrijs en donkerblauw. Vrachtmotorschip, type 

17. 
20 pf. donkergroen. Vrachtmotorschip ,.Rostock". 
25 pf. donker groenblauw. Transportschip ,.Jonge 

Wereld". 
40 pf. bruinkarmijn. Containervrachtmotorboot. type 

451 . 
50 pf. grijs-ultramanjn. Expeditieschip ,,Akademlk 

Kurtschatow". 
2 -9 - ' 71 . Onoverwinbaar Vietnam. 
10 + 5 pf. Vietnamese vrouw met kind. 
2 -9 - ' 71 . Najaarsbeurs Leipzig 1971. 
10 pf. groen, rood en violet. Butadleëninstallatie. 
25 pf. blauw, olijfgroen en violet. Kraakinstallatie. 

'>rrw"»w»»w 9mw999«mw9mm 

DUITSLAND (WEST- ) 
27 -8 - ' 71 . Aanvullende waarde gebruiksserie. 
25 pf. groen. Portret bondspresident Helnemann. 
5-10-"71. Weldadigheidszegels, veelkleurig houten 
speelgoed. 
2 0 + 1 0 pf. Karnende boerinnen. 
25 + 10 pf. Ruiter te paard op wielen. 
30 + 15 pf. Notenkraker. 
60 + 50 pf. Boerin bij draaibare duiventi l . 
5 -10- '71 . Kerstzegel. 
20 + 5 pf. Houten kerstengel. 

GIBRALTAR 
6-9 - '71 . Militaire uniformen 1971. 

1 p. ,.The black Watch", 1845. 
2 p. ,,The Royal Regiment of Fusiliers", 1971. 
4 p. ,,The Kings Own Royal Border Regiment", 1704. 

10 p. ,,The Devonshire & Dorset Regiment", 1801. 

GROOT-BRITTANNIË 
11-8 - '71 . Vervanging groot formaat- door klein for
maatzegel. 
10 p, roodbruin. Portret koningin Elizabeth, kleiner for

maat. 
25 -8 - ' 71 . Herdenkingen. 
3 p. Vijftig jaar Brits legioen, Vertegenwoordigers 

land-, zee- en luchtmacht, verpleegster. 
1'^k p. Negentienhonderd jaar stad York: Romeinse ver

sterking en Romeinse soldaat te paard. 
9 p. Honderd jaar rugbyvoetbalunie' spelers van hon

derd jaar geleden in actie. 
22 -9 - ' 71 . Derde serie Britse architectuur: moderne 
universiteitsgebouwen. 
3 p. zwart, oli jfgroen, l ichtgroen, geel en goud. Na

tuurkundegebouwen, universiteit van Wales in 
Aberystwyth. 

5 p. zwart, l i la, zalmkleur en bruingeel. Gebouw 
technische faculteit, universiteit van Southamp
ton. 

1% p. zwart, goud en roodbruin. Technische afdeling, 
universiteit van Leicester. 

9 p. zwart, bruin,l i la en donkerblauw. Restaurant uni
versiteit van Essex. 

13-10- '71 . Kerstzegels, glas-in-loodramen Canter-
burykathedraai 
2+ p. De droom van de driekoningen. 
3 p. De aanbidding der koningen. 
7+ p. De drie koningen te paard onderweg. 

HONGARIJE 
27-8 - ' 71 . Wereldtentoonstelling, gewijd aan de jacht. 
10,— F. Blokje met zegel boslandschap met hertenfami
lie. 

IERLAND 
Afbeelding zegel gemeld In jul i /augustus, bladzijde 351 . 

JERSEY 
Afbeelding zegel gemeld in jul i /augustus, bladzijde 351 . 
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T̂  Zojuist verschenen: 

Europa-catalogus in één band 
alleen nog bij Zumstein 

ZUMSTEIN EUROPA 
Ml CATALOGUS 1972 

de betrouwbare barometer van de filatelistlsche markt. 
55ste uitgave, prijs f 3 5 , — plus f2 ,50 porto. 

1284 pagina's, Europa en buitenlandse kantoren, bij t o t de dag van 
verschijnen. Bij te houden door de supplementen die in de Berner 
Briefmarken Zeitung verschijnen. 

Zwitserland/Liechtenstein catalogus 1972 
Tekst in Duits en Frans, prijzen ook voor 
blokken van vier en voor de belangrijkste 
variëteiten, FDC's enz. Met oplagecijfers. 
Prijs f3,50 plus f 1 , — porto. 288 pagina's. 

Vraagt bij uw postzegelhandel of bij onze vertegenwoordiger voor 
Nederland: 

J . L. v a n D i e t e n Toumoolveld 2, Den Haag, 

of aan Zumstein & Cie, Inh. Hertsch & Co, Postfach 2585 CH 3001 
Bern, met overmaking van het bedrag per internationale postwissel. 

266°tot2«9° V E I L I N G 
4000 KAVELS 
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POSTFRIS BELGIË MOEILIJKE SERIES 
No. Yvert - postfris - vri jbli jvend -

f500,— 3% kort 
108/25 108,— 
150/63 945,— 
190/210 68,— 
211/9 33,— 
221/33 60,— 
267/72 30,— 
289 26,— 
290 130,— 
293/8 42,— 
308/14 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,— 

ing. 

519/26 
728/36 
737/42 
743/7 
751/55 
756/60 
773/80 
781/4 
787/91 
792/7 
798/806 
807/10 
814/22 
827/31 
834/40 
842/44 
860/62 
863/67 
868/75 

Ook niet vermelde zegels 

L. De Houwer 
Fruithoflaan 13 

28,— 
10,50 
27,— 
22,50 
45,— 
23,— 
62,— 
15.50 
38,50 

150,— 
1 1 . — 

7,— 
40.— 
50,— 
3 1 , — 
22,50 
42,50 
60,— 
32,— 

boven f 100,— franco huis -

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

32,50 
200,— 
65,— 

102,— 
43,— 
30,— 
43.— 
36,50 
28.— 
5 1 , — 

160,— 
2 1 , — 
18,— 
31,50 
15,— 
23,50 
9.— 

2 0 . -
25.— 

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

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

in voorraad - prijs op aanvraag. 

. 2600 B E R C H E M , België • 

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 

Kilowaar 
Onderstaande soorten bestaan uitsluitend uit echte missie
waar en postverzegelde pakket ten. A l le missiewaar, ook als 
dat niet speciaal vermeld is, bevat een groot aantal gelegen-
heidszegels. 

DM DM 
1 kg 23.— 
1 kg 100.— 

100 g 13.50 

Gehele wereld -.missiewaar. 5 kg 100,— 
Gehele wereld-luxe. Yt kg 55,— 
Gehele wereld-afgeweekt, top-prestatie. 
Australië-missiewaar 5 kg 150,— 
Betgië-missiewaar. 
België-spoorwegpaketkaarcen-verzegeld 5 kg 160,— 
België - uitsluitend gelegenhetdszegels. 1 kg 120,— 
Bulgarije - met blokken, door de post verzegeld. 
Bulgarije - door de post verzegeld, hoofdzakelijk plaacjeszegels 
Canada - missiewaar 
Cuba - gelegenheidszegels. 
Congo & Rwanda - gelegenheidszegels 
Bondsrepubliek D'land en Berlijn, alleen hoogste 
waarden op post-stroken 
Duitsland - missiewaar 
Duitsland, gelegenheidszegels Bondsrepubliek/Berlijn. 1 kg 150, 
Bondsrepubliek/Berlijn, 80 verschillende gelegenheidszegels, 
waaronder oudere uitgaven. 
DDR - gelegenheidszegels, zeer veel verschillende 

5 kg 100,— 
1 kg 69,— 

10 kg 170,-

DDR - luxe, ambtelijk verzegeld, met 
sperwaarden, blokken, luchtpoitftukken, 
Ganziachen enz., waarde van de bijlagen 
ettelijke 100,— Mk. S kg 230,-

Denemarken - missiewaar 
Denemarken - alleen gelegenheidszegels 
Denemarken - postkilowaar, veiling maart 1971. 
Engeland - missiewaar 
Engeland - uitsluitend gelegenheidszegels 
West-Europa, missie van Steyl 
West-Europa, alleen gelegenheidszegels 
100 verschillende gelegenheidszegels van West-Europa, 
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 4 5 , -
Frankrijk, missiewaar ,,Caritas" 
Frankrijk, alleen grootformaat-zegels. 
Holland - missiewaar 
Holland - alleen gelegenheidszegels 

5 kg 75,-
1 kg 95,-
5 kg 130,-
1 kg 90,-

1 kg 44,— 1 kg 46,-

lerland - missiewaar met circa de helft gelegenheidszegels 

1 kg 110,-
5 kg 70,-
1 kg 40,-

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 

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

12,— 

18.50 
20.— 
15.50 

5.— 
10,— 

1 kg 58,— 

1 kg 
100 g 
1 kg 
1 kg 

100 g 
1 kg 

100 g 

22,— 
7,80 

49,— 
18,— 
13,90 
30,— 
13.50 

7.— 
100 g 12.— 
100 g 6.85 

1 kg 49.— 

1 kg 47.— 
1 kg 35.— 

100 g 14.— 
1 kg 16.90 

100 g 4.80 
% kg 1 3 . -

IJsland« door de post verzegeld, vol met waarden 
van 25, 50 en 100 Kronen, een echt zeldzaam materiaal % ^S 330,— 
Idem, bij wijze van proef in zakjes van 50 gram 78,— 

Israel, direct geïmporteerd, 20 tot 25% gelegenheidszegels % kg 25,50 
Israel, alleen gelegenheidszegels, vete ,,tabs". 100 g 30,— 
Italië, alleen gelegenheidszegels % kg 17,— 
Joegoslavië, door de post verzegeld, zakje van 125 gram 6,— 
Idem, 10 zakjes 40,-^ 
Kongo, alleen gelegenheidszegels 100 g 15,— 
Columbië. gelegenheidszegels 100 g 15,50 
Luxemburg, missiewaar, veel oudere zegels. Y^ kg 29,50 
Luxemburg, alleen gelegenheidszegels, veel van 6,— fr. 100 g 34,— 
Noorwegen, alleen gelegenheidszegels, vele nieuwe uitgaven 100 g 9,50 
Polen, door de post verzegeld, vele motiefzegels 1 kg 26,90 
Polen, super-luxe, door de post verzegeld, met blokken 
en 50% afgeknipte FDC's 1 kg 80,— 
Portugal, alleen gelegenheidszegels 1 kg 100,— 100 g 12,— 
50 motiefzegels, alle soorten, geen warenhuiskwaliteit 
maar met hooggenoteerde dure uitgaven, 3,50 
Portugal - missiewaar 1 kg 25,— 

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 
1954-56 
1958 
1959 
1961-64 

Zweden - missiewaar, 70% gelegenheidszegels 
Oudere zegels van Zweden, uit handelsvoorraad, uit 
postkilo's van de jaren 1930-1962. 
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, mtssiewaar 
Spanje, alleen gelegenheidszegels, veel verschillende 
Zuid-Afrika, circa 50% grootformaat 
Verzending alleen onder rembours of tegen vooruitbetaling. Porto steeds extra. 

Briefmarken-Beumer D 4720 Beckum, oeider straß« 10« 
Konten: Dresdner Bank Ahlen 5 62 12 88, Postscheckkonto Hannover 1233 55 

2 kg 295,— 

1 kg 39,— 
1 kg 150,— 

100 g 15,— 
600,— 
300.— 
250,— 
250,— 
235,— 
185.— 

1 kg 30,— 

/ . k g 4 0 , -

100 g 6,50 
100 g 12,50 
100 g 30,— 
100 g 40,— 
100 g 15,— 
100 9 7.90 
1 kg 23,50 

100 g 
/ i k g 

14,— 
20,— 



JOEGOSLAVIË 
Afbeelding zegel gemeld in jun i , bladzijde 303. 
209  ' 71 . Archeologische vondsten in Joegoslavië: 
antieke bronzen kunstvoorwerpen. 
0,50 d. Hoofd van keizer Constanttjn, vierde eeuw, uit 

Nis. 
1,50 d. Jongeling met vis, tweede eeuw, eiland Rab. 
2,— d. Heracles, derde eeuw, uit Tamnic. 
2,50 d. Sater, tweede eeuw, uit StobJ. 
4,— d. Hoofd van Afrodite, vierde eeuw, eiland Vis. 
6,— d. Burger van Emona, eerste eeuw, Ljubljana. 

'"k^'hT 

^ ■ " " 

LIECHTENSTEIN 
Afbeelding zegels gemeld in jul i /augustus, bladzijde 
351. 

L U X E M B U R G 
1  7  ' 71 . Aanvullende waarden gebruiksserie. 
2,50 fr. oranjerood, 4,— fr. purperviolet, 5,— fr. grijs
groen, 8,— fr. blauwgroen. Portret groothertog Jan. 
139  '71 . Gebouwen en landschappen. 

3,— fr. bruingroen en grijszwart. Meer van de opper 
Sure. 

3,— fr. bruin, blauwgroen en donkergroen. Gebouwen 
voor waterzuivering van de S.E.B.E.S. 

15,— fr. l ichtblauw, grijszwart en zwart. Hoofdkantoor 
van staalonderneming ARBED. 

139  '71 . Bevordering schoolsparen. 
3,— fr. Schoolmeisje met groot muntstuk en embleem 

voor sparen. 

^rvwww'w <■ ■ ■ w ^mimiyi-
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MALTA 
189  '71 . Nationale vogel en plant. 
2 d. en 1 sh. 6 d. Plant: Centaurea crassiflora. 
3 d. en 10 d. Vogel: Monticola solitarius (Blauwe rots

lijster). 

M O N A C O 
Afbeelding zegel gemeld in jul i /augustus, bladzijde 361. 

POLEN 
127  ' 71 . Volkskunst: papierknippen. 
20, 40 en 60 gr., 1,1 5 en 1,35 zl. Verschillende knipsels. 
21 7  ' 71 . Mensen en hun werk, reprodukties beeld
houwwerken. 
40 gr. Hoofd van arbeider, Xawery Dunikowski. 
40 gr. Ijzersmelter, Xawery Dunikowski. 
60 gr. Mijnwerker, Magdalena Wiecek. 
60 gr. Vrouwelijke oogsthulp, Stanislaw HornoPop

lawski. 

SAN M A R I N O 
169  ' 71 . Etruskische kunst. 
50, 80, 90 en 1801. 

S O V J E T U N I E 4 
77  ' 71 . Vijft ig jaar communistische jeugdbeweging 
van Kazakstan. 
4 k. Vlag van deze Sovjetrepubliek, hoofd van Lenin, 

embleem. 
147*71. Internationale week van de geschreven 
brief. 
4 k. Posthoorn binnen embleem met ster, brieven. 
147  ' 71 . Beroemde Russen. 
Geboortedag A. Spendiazov, 100 jaar gelden. 
4 k. Portret Armeense componist. 
Geboortedag N. Nekrasow, 150 jaar geleden. 
4 k. Portret dichter. 
Geboortedag Dostojewski, 150 jaar geleden. 
10 k. Portret schrijver. 
3 8  ' 71 . Georgische componist Z. PaolisaschwiM 100 
jaar geleden geboren. 
4 k. Portret van de componist. 
3 8  ' 71 . Gorki (Nisjnt Nowgorod) 750 jaar geleden 
gesticht. 
16 k. Kremlin van de stad, draagvleugelboot en rode 

twaalfender uit stadswapen. 
3 8  ' 71 . Internationale studentenfederatie 25 jaar. 
6 k. Embleem (hand met toorts) en opengeslagen boek 

geprojecteerd op wereldbol. 

SPANJE 
710 '71 . Slag van Lepanto 400 jaar geleden. 
2 p. Don Juan de Austria, naar schilderij van Sanchez 

Coello. 
5 p. Slag van Lepanto naar schilderij van Lucas Valdès. 
8 p. Vaandel van het Heilig Verbond. 
6 9  ' 71 . Expressezegel voor Sahara. 
l O p . 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Afbeeldmg zegels gemeld m jun i , bladzijde 305. 
178  '71 . V^ereldjachttentoonstelling in Boedapest. 
20 h. zwart, rood, geelbruin en blauw. Fazant. 
60 h. zwart, geel, blauw en vtolet. Zalm. 
80 h. zwart, geelgroen en bruin. Mouf lon. 
1 , — kr. zwart, geelbruin en blauw. Gems. 
2,— kr. zwart, geelbruin en oranje. Hert. 
2,60 kr. zwart, geelbruin, grijsblauw en violet. Wild 

zwijn 

TURKIJE 
21  7  ' 7 1 . Regionale ontwikkelingssamenwerking tus
sen Turkije, Iran en Pakistan. 
100 k. Selimyemoskee, Turkije. 
150 k. Oude godsdienstschool in Chaharbagh, Iran. 
200 k. Badshahi moskee in Pakistan. 

IJSLAND 
Afbeelding zegel gemeld in jul i /augustus, bladzijde 353. 

I » ■ w w yiniipii, j a B y 
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ISLAND 30KR 

ZWITSERLAND 
239  ' 71 . Tweede gedeelte propagandazegels 1971. 
30 r. bruin, grijs en roodviolet. Les Diablerets, gebergte 

in Wallis. 
40 r. blauw, geel en rood. Vijftig jaar radio Zwitserland: 

symbolische voorstelling intercontinentale tele
communicatie en vliegveiligheid. 

239  ' 71 . Tweede serie portretten beroemde mannen; 
medici. 
10 r. oli j fbruin. Alexandre Yersin, bacterioloog, (1863

1943). 
20 r. groen. Auguste Forel, psychiater, (18481931). 
30 r. rood. Jules Gonin, oogarts, (18701935). 
40 r. blauw. Robert Koch, bacterioloog, (18431910). 
80 r. violet. Frederick Grant Banting, fysioloog, (1891 

1941). 

^ Meer nieuwe uitgi f ten op bladzijde 417/419. september 1971 407 



LONDON STAMP EXCHANGE Ltd 
5 Buckingham Street - LONDON, W.C 2 
Prijslijst Gelegenheidszegels Groot-Brittannie 

1924 
1925 
1935 
1940 
1948 
1948 
1949 
1951 
1953 
1957 
1957 
1958 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 

Bri t . Empire Exhibition 
Bri t . Empire Exhibition 
Silver Jubilee 
Penny Post Centenary 
Silver Wedding 
Olympic Games 
U.P.U. 75th Anniversary 
Festival of Britain 
Coronation 
Jubilee Jamboree 
Parliamentary Conference 
Bri t . Empire Games 
General Letter Office Terc. 
C.E.P.T. (Europa) 
Post Office Savings Bank Cent. 
C.E.P.T. (Europa) 
Commonw. Parliamentary Conf. 
National Productivity Year 
Freedom from Hunger 
Paris Postal Conference 
National Nature Week 
International Lifeboat Conf. 
Red Cross Centenary 
Commonw. Pacific Cable 
Shakespeare Festival 
Geographical Congress 
Botanical Congress 
Forth Road Bridge 
Winston Churchil l 
700th Anniv. of Parliament 
Salvation Army 
Joseph Lister 
Commonw. Arts Festival 
Battle of Britain 
Post Office Tower 

serie on 
gewoon 
20,— 
60,— 
5,50 
6,75 

50,— 
2,50 
3,50 
1,75 

17,50 
8.— 
2.75 
6.50 

12,50 
9,— 
5.75 
2,— 
5,50 
6.— 
5,— 
2,— 
2,— 
7,50 
8,— 
5,25 

10 . - (5 ) 
6,75 
7,— 
2,— 
2,— 
3.50(2) 
3,50 
2.— 
2,75 
5,— 
1,35 

gebruikt 
fosfor 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

30,— 
28,— 
6,— 
5,50 

32,50 
32,50 
16,— 
19 . - (4 ) 
25,— 
25,— 
7,— 
5,— 
3 . - ( 1 ) 
7,— 
3.50 
5,50 
7,50 
1,50 

1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1968 
1968 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

20th Anniv. United Nations 
I.T.U. Centenary 
Robert Burns 
Westminster Abbey 
Landscapes 
Wor ld Cup 
Wor ld Cup Winners 
Birds 
Technology 
Battle of Hastings 
Christmas 
E.F.T.A. 
Flora 
Paintings 
Sir Francis Chichester 
Discoveries 
Christmas 
Bridges 
Anniversaries 
Paintings 
Christmas 
Ships 
Concorde 
Anniversaries 
Architecture 
Prince of Wales 
Gandhi 
Post Office Technology 
Christmas 
Architecture 
General Anniversaries 
Literary Anniversaries 
Br i t . Commonwealth Games 
Philympia 
Christmas 

serie on 
gewoon 

2,20 
2,75 
2,25 
2.75(2) 
3.— 
1,75 
0,75 
1,50 
2,50 
2.50 
1,25 
1,75 
2.75 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

gebruikt 
fosfor 

3.50 
9,25 
3.50 
2,65(1) 
4 ,— 
2,— 
— 

2,— 
3,— 
3,— 
3.— 
2,— 
2,75 
2,50 
1,35 
3,15 
1.65 
2,85 
2,55 
2,95 
1,65 
2.75 
1,60 
3,20 
2,30 
2,— 
1 . — 
2,15 
1.40 
2.10 
3,10 
1.85 
2.10 
1,60 
1,35 

Levering tegen bovenstaande prijzen kan slechts gegarandeerd worden t o t een maand na verschijnen van deze advertentie en zolang de voor
raad strekt. 

Decimal News: 
Groot-Br i t tannië: 
Frankeerzegelsdecimale waarden, complete serie, % t /m 50p 
(15 stuks) r i 5 .— 
Idem, automaatstrip, 2p + %p + V^p - f l p + 1 p f 0,75 
Gelegenheidszegels „Uls ter Paintings", serie f 2,25 

N . Ierland, Schotland, Wales, M a n : 
Frankeerzegels decimale waarden, 2J/^p, 3p, 5p, 7%p, 
4 series f 8,80 

Guernsey: 
Frankeerzegels decimale waarden, complete serie, 
%p t /m 50p (15 stuks) f 15,— 
Gelegenheidszegels „Thomas De La Rue", serie f 1,85 

Jersey: 
Frankeerzegels decimale waarden, complete serie, 
'Xp t /m 50p (15 stuks) f 15,— 
Gelegenheidszegels „Bri t ish Legion", serie f 2,45 

NETTO-album en NETTO-catalogus 
Het in kleur voorgedrukte NETTO-album, waarvan London Stamp 
Exchange de alleenverkoop in Nederland verzorgt, bl i jkt een groot 
succes te zijn. Di t album, gebaseerd op de eveneens in kleur uitge
voerde NETTO-catalogus, is bestemd voor alle'Engelse zegels vanaf 
1952, de regeringsperiode van Koningin Elizabeth II. Het is uitgevoerd 
in een fraaie kunstleren ringband en word t geleverd in een stevige 
kartonnen cassette. De jaarlijkse supplementen worden u automatisch 
toegezonden. De prijs van het album is f 3 0 , — inclusief verzendkos
ten. Bij aankoop word t als kennismaking de handige NETTO-catalo
gus gratis bijgeleverd. De prijs van de losse NETTO-catalogus is f2,—. 
Bestellingen of nadere inlichtingen aan onderstaand adres. 

Nieuwtjesd lenst 
Zonder investering vooraf, kunt u zich abonneren op de nieuwe uit
giften van Groot-Bri t tannië, Guernsey en Jersey. Bij de huidige 
koers worden de zegels geleverd voor ongeveer f 0,11 per newpence 
nominale (decimale) waarde. Nadere inlichtingen worden u op 
verzoek toegezonden. 

Bestellingen en correspondentie te richten aan 
H . D E K K E R - JOHAN JONGKINDSTRAAT 171 - AMSTERDAM-17 - TELEFOON (020) 156197 



BUITEN EUROPA 
ABU DHABI 

Afbeelding zegel gemeld in juli/augustus, bladzijde 353 

AFAR EN ISSA 
8-10- 71 Geologie 
1 5 f Basaliwinning in Olivine 

AFGHANISTAN 
30-5- '71 Verbeterde opgave melding augustusnum 
mer geen vogel maar vlinderserie 
1 a Callimorpha principalis 
3 a Epizygeenella sp 
5 a Parnassus autocrator 
26-6- '71 U N E S C O-serie internationale Kouchd-
nistudiegroep 
6 en 10 a Professor en wereldbol 

J : AJMAIM 
Juni 71 ReprodukTies schilderijen met medische on 
derwerpen 
25 dh Zieke vrouw. Jan Steen 
30 dh Zieke jongen Gabriel Metsu 
35 dh De doktersvisite, J Havicks 
50 dh De anatomische les, Rembrandt 
70 dh Beelden uit hospitaal, zeventiende eeuws fresco 
85 dh Ziekte van Antiochus, J Ingres 
1 , — r De apothekerswinkel, P Longhi 
2,— r Liefdeszieke vrouw. Jan Steen 
Jul i '71 Vogelserie 
1, 2. 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40. 50 en 80 dh , 
1 . — en 3,— r Verschillende vogels, zegels gedrukt in 
twee samenhangende blokken van elk acht zegels 

^ A J M A N M A N A M A 
Juni 71 Luchtposttentoonstelling Luposta in Berlijn 

5 dh Montgolfière. Etienne Montgolfier 
10 dh Luchtschip, Henry Giffard 
35 dh Zweefvliegtuig, gebroeders Wright 
45 dh Driedekker Fokker, Von Richthofen 
60 dh Curtiss-Wrrght jager, Eddie Rickenbacker 
1 , — r Spint of St Louis, Charles E Lindbergh 
2,— r Ford tri motor op ski s, Richard E Byrd 
3,— r Lancering Apollo XI 
Blokje van 1 0 — r Satelliet Ranger VU 
Jul i 71 Vijfentwintig jaar U N E S C O beelden van 
het gebouw der V N in New York 
25 dh Veiligheidsraadszaal 
30 dh Kinderfontein 
40 dh Gebouw in half donker 
50 dh Vlaggen van deelnemende naties 
60 dh Zitting raad 
70 dh Japanse klok 
85 dh Gebouw V N 
90 dh Hal van Algemene Vergadering 
1 , — r Secretariaat en gebouwen V N 
3,— dh Luchtfoto hoofdgebouw 
De lagere waarden van deze serie samenhangend ge 
drukt 

ANGOLA 
2 8-'71 Vijfde regionale Afrikaanse medische confe 
rentie 
2,50 e Kaart Afrika waarop Angola en emblemen 

AUSTRALIË 
29-9- '71 Vervangingszegels voor gebruiksserie, re-
produkties kunst van inboorlingen 
20 c Schildpad, geschilderd op schors 
25 c Beschilderde lichamen 
30 c Rotsschilderingen 
35 c Grafpalen 
Oktober '71 Kerstzegel 
20 c GesTilpprdp hoofdpn van de Hrip konmqpn en ster 

B A H A M A S 
September '71 Aanvullende waarden gebruiksserie 

4 c wordt veranderd in 6 c 
1 2 c wordt 7 c 
22 c wordt 18 c 
Het betreft hier zegels van lopende gebruiksserie 

BARBADOS 
17-8-'71 Bevordering van toerisme 

1 c Zeilen 
5 c Tennis 

1 2 c Paardrijden 
25 c Waterskien 
50 c Onderwatersport 

B O T S W A N A 
30-9- '71 Vijf jaar onafhankelijkhetd 

3 c Ossekop 
4 c Tandraderen en watergolven 
7 c Steigerende zebra 

10 c Slagtand en korenaar 
20 c Nationaal wapen 
Alle afbeeldingen tegen achtergrond van kaart van het 
land 

BRAZILIË 
1 7- 71 Trans Amazone autosnelweg 
40 c en 1 , — er samenhangend gedrukt kaart van de 
weg 

BRUNEI 
14-8 71 Vijftig jaar koninklijke politiestrijdkrachten 
10 c Agent als bewaker 
15 c Agent als ordehandhaver 
50 c Agent als verkeersregelaar 

BOEROENDI 
28-7- '71 Vijfenzeventig jaar moderne olympische 
speten 
Strip van vier zegels van elk 26 f , enige tijd geleden 
uitgegeven met afbeeldingen Afrikaanse dieren, nu met 
toeslag van 1 f en opdruk 75ème anniversaire des 
jeux olympiques modernes (1896 1971) 
9-8- 71 Actie V N tegen racisme en discriminatie 
Stroken met zegels van 10 fr uit bovengenoemde serie 
met embleem actie en tekst ,,Lutte contre Ie racisme 
et la discrimination raciale 
9-8- '71 Strijd tegen analfabetisme 
Stroken met zegels van 14 f uit bovengenoemde serie 
met toeslag van 2 fr embleem UNESCO en tekst 
,,Lutte con'lre l'analphabetisme 
9 8- 71 Internationale hulp aan vluchtelingen 
Stroken met zegels van 17 f uit bovengenoemde serie 
met toeslag van 1 f , embleem vluchtelingenhulp en 
tekst ,,Aide internationale aux réfugiés 
16-8- 71 Olympische spelen München 1972 
Stroken met zegels van 31 f uit bovengenoemde serie 
met toeslag van 1 f en opdruk olympische ringen 
tekst ,,Jeux pré-olympiques Munich 1972' 

C A M E R O E N 
1 8 '71 Postzegeltentoonstelling Philatecama 1971 

20 f Monument gevallenen eerste wereldoorlog, af 
beelding zegel Yvert 58 

25 f Standbeeld, zegel Yvert luchtpost 45 
40 f Verschillende gebouwen, reproduktie ^egel Yvert 

412 
50 f Embleem (Duitse) keizerlijke post en zegel 

Duitse be' i t tmg Cameroen, Yvert 18 
100 f Standbeeld gevallenen tweede wereldoorlog 

zegel Yvert 42 
16-8- '71 Landschapzegels 
40 f Lianenbrug 
45 f Plaatselijke markt 

CANADA 
11 8 71 Sterfdag schilder Paul Käme honderd jaar 
geleden 
7 c Reproduktie schilderij Indiaanse nederzetting bij 

Huronmeer 
3-9 71 Derde zegel in serie , Maple leaf' gedurende 
de seizoenen 
7 c Herfst m bos, met blad 

C A Y M A N EILANDEN 
27 9 71 Kerstzegels, reprodukties schilderijen 
% en 12 c Aanbidding door de wijzen, Vlaamse school, 

vijftiende eeuw 
1 en 15 c De geboorte Parijse school, veertiende 

eeuw 
5 en 20 c Aanbidding door de wijzen Bourgondische 

school, vijftiende eeuw 
Ook blokje met alle zegels samen 

CEYLON 
31 8-'71 Herdenking Lenin 
40 c Portret 

CHINA ( N A T I O N A L I S T I S C H ) 
29-7 '71 Sportserie, aspecten van basebal 
1 , — S Pitcher vangt bal 
2,50 $ Run van spelers 
4 ,— S Batter klaar om bal te staan 
18-8 71 Aanvullende waarden gebruiksserie 
4.50, 5,— en 6 , ~ $ Vliegende ganzen 
27-8- 71 Bezigheden gedurende twaalf maanden 
1 , ~ S Zevende maand dames bidden voor festival 
2,50 S Achtste maand herfstfestival 
5,— S Negende maand plukken van chrysanten 

m winmm\mmmmmmm 

CHINA (VOLKSREPUBLIEK) 
2 7 71 Vijftig jaar communistische partij in China 

4 f Eerste gebouw hoofdkwartier m Shanghai 
4 f Hoofdkwartier partij in Yenping 
8 f Yingganshangebergte 
8 f Conferentiegebouw m Tsun-ji 
8 f Pagode en brug in Yenan 

22 f Tien-an-men poort van de hemelse vrede in 
Peking 

Drie samenhangende zegels van elk 8 f Arbeiders, in 
tetlectuelen en boeren, tegen achtergrond van sym 
bolische landschappen voor landbouw, industrie en 
volkspaleis in Peking 

COLOMBIA 
16-7 71 Zesde Panamerikaanse spelen in Cair 
Blok van vijf maal vijf luchtpostzegels van elk 1,30 $, 
met verschillende afbeeldingen op sportgebied 
Vijf zegels met het stadion, embleem in verschillende 
kleuren, voetballer, worstelaars, wielrenner, volleyballer, 
schoonspringster, schermer, zeiler, ruiter, hardloper, 
kanoer, embleem met Cali, handbalspeelster, ander 
stadion, cricketer, hockeyer, gewichtheffer, verschil
lende medailles, boksers, turnster, schutter Alle zegels 
met embleem spelen 
Augustus '71 Nieuwe zegel in serie folklore 
1 10 $ Danspaar en muziek van de kust van de Stille 

Oceaan 
10-8- 71 Negende nationale postzegeltentoonstelling 
Exficali in Cali 
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POSTADMINISTRATIE VERENIGDE NATIES GENEVE 
PALAIS DES NATIONS CH-1211 GENEVE 10 

De vijfde serie herinneringszegels van de Ver
enigde Naties, gelijktijdig in Zwitserse franken en 
dollars uitgegeven, zal op 21 september in om
loop worden gebracht. Deze uitgifte zal gewijd 
zijn aan de uitroeiing van de rassendiscriminatie. 

Waarden: 

Kleuren: 

$0,08 

groen 
rood 
bruin 
geel 

$0,13 

blauw 
rood 
geel 

Zw.fr. 0,30 Zw fr 

blauw groen 
rood rood 
bruin geel 
geel 

Op lage : 2.600.000 2.100.000 2 200 000 2.000 000 

Afmetingen: $0,08 en Zw.fr. 0,30: 26x36 mm 
$ 0,13 en Zw.fr. 0,50 : 36 x 26 mm 

Tanding: ^3'^ 

Verkrijgbaar bij uw handelaar of door ons onderstaande bon 
ingevuld terug te sturen. 

MuUUUMhdk 

UITGIFTE „HET U I T R O E I E N VAN DE R A S S E N D I S C R I M I N A T I E " 

Code nr 

N 25 

N 26 

G 44 

G 45 

Prijs 

$0,08 

$0,13 

Zwfr 0,30 

Zw fr 0,50 

Tegenwaarde 
i n f l h 

0,29 

0,46 

0,26 

0,44 

T 

Hoeve 
nieuw 

elheid 
gestempeld 

Portokosten f! h 

otaalbedrag in f! h 

Totaal in 
f l h 

0,96 

n Op ons gironummer 's-Gravenhage 145.792 
D Per bankcheque aan ons adres 

Naam-

Adres: 

Datum: 

Handtekening: 

http://Zw.fr
http://Zw.fr
http://Zw.fr


Twee ongetande blokjes met elk drie zegels in folk
loristische serie, maar met gewijzigde waarden; op 
elk blokje landkaart, waarop de gebieden waarop zegel 
betrekking heeft staat aangegeven. 

C O M O R E N 
4 -10 - ' 71 . Schelpenserie. 

5 f. Conus lithoglyphus, 
10 f. Conus litteratus. 
20 f. Conus auiicus. 
35 f. Nerita polita. 
60 f. Cypraea caputserpentis. 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
20 -7 - ' 71 . 1971, vóórolympisch jaar. 
150 f. Concentrische cirkels, olympische ringen en 

hand met olympische toorts. 
350 f. Olympische ringen, waarin diverse sportevene

menten afgebeeld. 
25 -8 - ' 71 . Dertiende wereldjamboree in Japan, 1971. 

85 f. Drakengod en figuren op schip. 
90 f. Japans vrouwehoofd en trommelende jongen. 

100 f. Japanse vrouw en trommelaar. 
250 f. Masker en vrouwehoofd. 
Alle zegels met embleem jamboree. 
Augus tus '71 . Blokje van vier zegels van elk 90 fr. 
met padvinders uit Congo, Frankrijk en Japan en portret 
Lord Baden Powell. 
1000 f. Vier portretten samengevoegd plus emblemen. 
Op zilver- en goudfolie. 
30 ^ - ^ l . Vijfenzeventig jaar moderne olympische 
spelen. 

75 f. Hardlopers. 
85 f. Hordentopers. 
90 f. Gewichtheffen, discuswerpen, boksen, hard

lopen en speerwerpen. 
100 f. Worstelaars in stadion. 
150 f. Boksers in actie. 

COfSIGO (K INSHASA) 
2 5 - 6 - ' 7 1 . Telecommunicatie in de ruimte. 
1 k. Embleem Internationale telecommunicatiedag. 
3 k. Ontvangststation communicatie met aardsatelliet. 
6 k. Panafrikaanse conferentie telecommunicatie, kaart 

en embleem. 

D A H O M E Y 
3 -8 - ' 71 . Emblemen van de koningen van Abomey, 
Ouidahmuseum. 

35 f. Ganyehessou (1620-1645). 
40 f. Béhanzin (1889-1894). 

100 f. Guézo (1818-1858). 
150 f. Glèle (1858-1889). 

DOEBAI 
3 0 - 8 - ' 7 1 . Dertiende internationale jamboree in Japan. 
1 , — r. Arabische padvinder in kano. 
1,25 r. Padvinders als bergbeklimmers. 
3,— r. Padvinders rond kampvuur. 
60 dh. Kaart van Japan, waaier en embleem. 

D O M I N I C A 
Augustus ' 7 1 . Dertiende wereldjamboree in Japan. 
20, 24, 30 o. en 1 , — $. Vier padvinders van verschillende 
huidskleur, tegen achtergrond van heilige berg Fuii en 
tentenkamp. 

D O M I N I C A A N S E REPUBLIEK 
Juni ' 7 1 . Sterfdag dichter Manuel Obijo, honderd jaar 
geleden. 
6 c. Portret. 

ECUADOR 
Juni ' 7 1 . Heruitgave zegels serie vlinders. 
10, 20 en 30 c. Gelijke zegels als eerder uitgegeven, met 
wi t te in plaats van gekleurde achtergrond. 
Jul i ' 7 1 . Heruitgave zegel serie vlinders. 
50 c. Wit in plaats gekleurde achtergrond. 

EGYPTE 
2 3 - 7 - ' 7 1 . Negentiende verjaardag revolutie. 
20 m. Industrie en wetenschappelijke vooruitgang: ar

beider werkt aan tandwiel. 
20 m. Landbouw en herverdeling van grond: hand met 

korenaar en lauwertak. 
Blokje van 100 m. met getande zegel. Brandende kaars 
verlicht kaart van Afrika en portret Nasser. 
3 -8 - ' 71 . Herdenking eerste project U.P.A. (Arabische 
postunie) Sofar 1946. 
20 en 30 m. Embleem postunie binnen ketting van 
zeven schakels, symbool voor eerste groep landen, 
daarbuiten ketting met 21 schakels, symbool voor nu 
deelnemende tanden. 

ETHIOPIË 
31-8-*71. Internationaal jaar van strijd tegen racisme 
en discriminatie. 
10 c. Twee elkaar overlappende wereldbollen met ver

schillende gekleurde mensengezichten. 
60 c. Idem met gebalde vuist. 
80 c. Idem met hoofden verschillende gekleurde kin

deren. 

FIDZJI EILANDEN 
6 -9 - ' 71 . Vierde spelen van de Stille Zuidzee. 

8 c. Basketbalspeelsters. 
10 c. Hardloper. 
25 c. Gewichtheffer. 
Alle zegels met portret koningin Elizabeth. 

FILIPPIJNEN 
16 -8 - ' 71 . Vierde eeuwfeest vondst van Nuestra 
Senora de Guia in Ermita, Manila. 
10 en 75 s. Spaanse soldaten en inlanders bij beeld van 
de maagd. 

5Ï FOEJEIRA 
2 8 - 6 - ' 7 1 . Herdenking Mozart. 
30en70dh . ,1 ,—,3 ,—en4 ,—r . Tweeblok jesvanlO,—r. 
28-6- '71 Herdenking Beethoven. 
30 en 70 dh. , 1 , — , 3,— en 4 ,— r. Twee blokjes van 10, — r. 
2 8 - 6 - ' 7 1 . Herdenking Dürer. 
70 dh. , 1 , — , 2,—, 3, — en 4 — r. Twee blokjes van 10,— r. 
2 8 - 6 - ' 7 1 . Wereldkampioenschappen boksen. 
1 , — , 2,— en 3,— r. twee blokjes van 10,— r. 
20-8- "71 . Wereldjamboree in Japan. 
70 dh. , 1 , — , 2 , ~ , 3,—, 4,— r., twee blokjes van 10,— r. 
padvindsters; 20, 30 en 50 dh., 1 , — en 1,25 r., twee 
blokjes van 5,— r padvinders. 
Verder een groot aantal zilveren en gouden zegels voor 
bovengenoemde gelegenheden en ook nog ruimte
vaart, Sapporo, München, president Nasser; getand en 
ongetand. 

G A B O N 
2 0 ' 7 - ' 7 1 . Minerale rijkdommen. 
85 f. Uraniumerts. 
90 f. Mangaanerts. 
3 0 - 7 - ' 7 1 . Herdenking ruimtevlucht Apollo XV. 
1500 f. luchtpost. Baan van de Apol lo rond maan en 

landingsvaartuig; zegel op goudfol ie gedrukt. 

G A M B I A 
10 -9 - ' 71 . Tweede eeuwfeest geboorte Mungo Park. 

4 b. Portret en geboorteland Schotland 
25 b. Reis per kano door binnenlanden. 
37 b. Dood van Mungo Park, Busa Rapids, 1806. 

G H A N A 
Jul i ' 7 1 . Vijftig jaar padvindsters in Ghana. 

4 np. Vlag van Ghana, waarop embleem padvind-
— sters. 

12!4 np. Portret mevrouw Elsie Ofuatey-Kodjoe. na
tionale oprichtster. 

20 np. Padvindsters bezig met spel. 
40 np. Tent en kampvuur. 
50 np. Padvindsters seinen. 
Ook blokje met alle zegels samen en randversiering. 
5 -8 - ' 71 . Bijeenkomst wereldraad Young Women's 
Christian Association. 

4 np. Kinderverzorgingscentrum. 
12% np. Bijeenkomst wereldraad YWCA. 
20 np. Klas machineschrijven handelsschool. 
40 np. Dag van het bouwfonds. 
Blokje met alle vier waarden verenigd. 

GRENADA 
Augustus ' 7 1 . Wereldjamboree in Japan. 

5 c. Embleem en Franse padvinder. 
35 c. Idem, padvinder Verenigde Staten Amerika. 
50 c. Idem en Australië. 
75 c. Idem en Grenada. 
September ' 7 1 . Sterfdag Napoleon, 100 jaar geleden, 
reprodukties schilderijen. 
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Het aftellen voor de grote 
philatelistische gebeurtenis 
van het herfstseizoen 1971 begint. 
Hier en nu. De 151ste Grobe veiling 
van 19 tot 22 oktober a.s. 
belooft de kroon op het jaar 
te zetten. Naar wat er tot nu toe 
te zien was is er een vlotte en 
zekere start te verwachten. 
Zorgt U nu dat het interessante 
materiaal veilig en zacht bij U landt. 
Komt U beslist op de 151ste. 
Het aftellen is begonnen. 

Hoogachtend 
Uw 
Hans en Jürgen Grobe 

P.S. 
Bijdragen voor de 152ste 
veiling worden reeds nu 
gaarne ingewacht. 

Hans Grobe 
3 Hannover 
Theaterstraat 7 
Tel. 0511/25220 

ER^BE 



5 c. Napoleon voor zijn troepen, Edward Detaille 
(18481912). 

15 c. Napoleon na de slag, CarleVernet (17581836). 
35 c. Napoleon steekt Alpen over, J . L. David (1748

1825). 
2,— $. Portret Napoleon, David (17481825). 
Blokje met de waarde van 35 c. 
September ' 7 1 . Maanvlucht Apol lo15. 

1 c Apollo13. Landing aan drie parachutes in 
oceaan. 

2 c. Apol lo13. Bergen van de ruimtecabine na de 
landing. 

3 o. Apollo14. Ontkoppeling in de ruimte. 
10 c. Apol lo14. Astronauten nemen maanmonsters. 
25 c. Apollo15. Maanjeep. 
1 , — $. Apono15. Lancering van raket naar maan. 

MOON BUGGY. 

GUATEMALA 
246  ' 71 . Vijfentwintig jaar CARE. 
5 c. Twee Mayaindianen geven en ontvangen CARE

pakket. 
246  ' 71 . Eeuwfeest postzegel. 
1 , 5, 10 en 20 o. Reproduktie eerste zegel Guatemala. 
Blokje met deze zegels rond zegel van 4 c. waarop 
decreet voor uitgifte 1870. 
2 7  ' 71 . Propaganda voor verzamelen van postzegels. 
5 c. Portretten van J. Arnoido Chavarry Arrue, post

zegelontwerper, en Leon Bilak, Guatemalteekse ver
zamelaar. 

G U Y A N A 
Eerste deel nieuwe gebruikszegels, bloemen. 
2 c. Allamanda cathartica. 
3 c. Heliconia colMnsiana. 
5 c. Bixa orellana. 
6 c. Couroupita guianensis. 

HAITI 
146  '71 . Voetbalbeker Jules Rimet. 
5 en 50 c. gewone post; 50 c , 1 , — , 1,50 en 5,
luchtpost. Afbeelding van de beker. 

H O N D U R A S (BRITS) 
1 6  8  7 1 . Bomen. 

5 c. Enterolobium cyclocarpum. 
15 c. Vochysia hondurensis. 
26 c. Sweetia panamensis. 
50 c. Haematoxylum campechianum. 

INDIA 
78  ' 71 . Herdenking Abindranath Tagore. 
20 p. Portret van wijlen de nationale dichter. 

IRAK 
147  '71 . Dertiende verjaardag revolutie. 
25 en 50 f. Revolutionairen, gewapende vuist, kaart 

van land en ster. 
177  '71 . Derde verjaardag revolutie van 17 ju l i . 
25 en 70 f. Emblemen landbouw en industrie onder op

gaande zon, menselijke f iguren. 

ISRAËL 
Afbeelding zegels gemeld in jul i /augustus, bladzijde 
357. 

I V O O R K U S T 
78  ' 71 . Elfde verjaardag onafhankelijkheid. 
35 f. Markt in Bondoukou. 
Ook blokje van 200 f. met bijna gelijke afbeelding, nu 
gouddruk. 

RE PUBLIQUE DECOTED' 

J A M A I C A 
3010 '71 . Honderdvijftig jaar opening postkantoor. 

3 c. Brief zonder zegel. 
5 c. Brief met aanduiding van verzending. 
8 c. Eerste postkantoor in Kingston. 

10 c. Moderne afstempeling op zegel gebruiksserie. 
20 c. Envelop met Britse zegels, 1839. 
50 c. Reproduktie zegel 1 sh. met kopstaande rand uit 

1919. 

JAPAN 
1 57  '71 . Nieuwe gebruikszegel. 
3 y. Koekoek (Cuculus poliocephalus). 
157  '71 . Aanvullende waarde gebruiksserie. 
12 y. Kever (Allomyria dichotomus) 
2 8  ' 71 . Dertiende wereldjamboree. 
15y . Padvinder blaast trompet, vlaggen deelnemende 

landen. 
108 '71 . Aanvullende waarde gebruiksserie. 
70 y Japans Nohmasker. 

KOREA (ZU ID  ) 
1  7  ' 7 1 . Installatie zevende president. 
10 w. Portret president Park Chung Nee, autosnelweg 

en embleem van geluk. 
^ Ook blokje met ongetande zegel. 
207  ' 71 . Reprodukties schilderijen. 
10 w. Genreschilderij. 
10 w. Schilderij van in vallei levende familie. 
10 w. Man leest boek bij dorpshuis. 
Ook hier van elke zegel ongetand blokje. 
2 8  ' 71 . Dertiende wereldjamboree. 
10 w. Tentenkamp, embleem jamboree en kampvuur. 

wmmmmm 
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LIBANON 
1  8  ' 7 1 . Dag van het leger. 
15 p. Veldgeschut 155 mm. 
25 p. Vier Miragegevechtsvtiegtuigen in vlucht. 
40 p. Gebouw hoofdkwartier leger. 
70 p. Patrouillevaartuig van de marine op zee. 

M A D A G A S C A R 
237  ' 71 . Bevordering toerisme. 
25 f. Hotel Palm Beach in NossiBé. 
68  '71 . Bescherming bossen. 
3 f. Boom en nederzetting binnen soort posthoorn. 

MALEISIË 
September '71. Bezoek ASEAN jaar (Association of 
South East Asian Nations). 
Drie zegels van elk 30 c samenhangend gedrukt met 
in elkaar overlopend zegelbeeld met beelden van deel
nemende landen: Indonesië, Fil ippijnen, Singapore, 
Thailand en Maleisië. 

MALI 
139  '71 . Ruimtevaartzegels. 
200 f. Exploratie van Mars, Mariner 4. 
300 f. Exploratie van Venus, Venera 5. 

M A U R E T A N I Ë 
168  '71 . Dertiende wereldjamboree m Tokio 1971. 
35, 40 en 100 f. Padvinder, kaart van deel Afrika, em
blemen. 

rw^SeWiiT 

MEXICO 
107  '71 . Overbrenging stoffelijke resten van histori
cus Francisco Javier Clavijero, (1731 1786). 
2,— $. Portret van de pater jezuïet. 
107  '71 . Vijfde eeuwfeest geboorte Vasco de Qui
roga. 
40 c. Reproduktie detail schilderij O'Gorman met por

tret Quiroga als bisschop (14701565). 

S» « * * * » ■ * * » äif̂ 1» Sf * W » # 

M O N G O L I Ë 
11  7  ' 7 1 . Serie transportmiddelen. 
20 m. Antieke locomotief. 
30 m. Diesellocomotief, type T 32498. 
40 m. Oude automobiel, van het Russisch type,,Uralye". 
50 m. Auto van Russisch type , ,Moskwi tch 412" . 
60 m. Oud vliegtuig, type PO2. 
80 m. Vliegtuig type , ,AN24" . 
1 , — t. Vissersboot voor meren, ,,Sukhe Bator". 

M O N T S E R R A T 
169  ' 71 . Kerstzegels 1971, reprodukties schilderijen. 
5 en 20 c. Detail ,,De kribbe en hei l igen", Romanino. 
15 c. en 1 , — $. Detail ,,Koor der engelen", Simon Mar
mion. 

NIEUWE HEBRIDEN 
79  ' 71 . Expeditie Royal Society. 
65 goud centime«. Boom Agatha macrophylla, vrucht en 
wapen. 
Als gebruikelijk in Franse en Engelse versie. 
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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 

** 
15.40 

1,35 
0,55 
1,50 
0,65 
8.60 

22.70 

29,20 
36,30 
34,70 
35,30 
10,20 
28,60 

378/89 = 14 waa rden 

393 '98 
398 a-f 
399/404 
405/18 
419 
420/25 
426/29 
430 
430a 
W I P A b l o k 
431/36 
437/40 
441/58 
458a 
482/83 
484 
459 
460 
460a/65 
466 
467/70 
471/76 
477 /80 
481 
485/88 
489/94 
495 
496/98 
499/502 
503/05 
506/14 
515/16 
517,33 
534 
535/38 
539/42 
543 rech t 
543 schu in 
544/48 
549/52 
553/75 
576 
577/99 
600/32 
629/32 \ 
R o l l e n d r u k ƒ 
633 
634/37 
634/37 geschn 

164,50 
80,30 

248,50 
105,40 
249,40 

♦9,40 
158,80 
2 7 6 , — 
2 0 5 , — 
4 0 4 , — 

2240 
174,50 

43,50 
9 , — 

6 1 , — 
6 3 . — 

7 5 0 , — 
0,70 
1,70 

70,30 
0,80 

36,20 
69,30 
80,30 

0,55 
1 4 , — 
30,30 

0,65 
4 , — 
7,50 
2,65 

33,20 
0,40 
1,05 

30,30 
0,30 
8,90 
4 , — 
0,35 

16,25 
1 5 0 , — 
323,50 

1,20 
1,20 
8,40 

23,20 

1,30 
12,10 

t t e n 
182,50 

R e n n e r K l e i n b o g e n 

638/45 
646 

1600 ,— 
3,80 
0.30 

2 met u i t g e g e v e n 
w a a r d e n 
647 
648/52 
653/62 
663/65 
666/73 
674 
675/84 
685/86 
687/92 
693 
694 
694A 
695 
696 
697/711 
712/21 

5 0 0 , — 
0.55 

13,80 
13,20 

0,35 
3,95 
0,20 
4,15 
0,40 
1,25 
0,10 
0,30 
4,95 
0,40 
0,55 

39,60 
1,80 

S| 
1 

14,90 
1,40 
0.55 
1.50 
0,35 
9 , — 

8,50 

26,20 
33,50 
31,20 

9,70 
6,20 

2 7 , — 

10,70 
78,30 

219,50 
98,30 

4,15 
19,10 

145,20 
2 2 7 . — 
195 ,— 
3 7 9 , — 

— 150,40 
41,20 

7 , — 
60,50 
5 9 , — 

6 3 3 , — 
0,30 
0,90 

68,20 
0,30 

33,30 
65,20 
75,30 

0,40 
1 4 , — 
28,20 

0,35 
1,45 
7,30 
2,45 

29,60 
0,25 
1,15 

0,40 
9,20 
4,30 
0,45 

17,60 

3 4 0 , — 
1,20 
1,30 
8.30 

19.20 

1,50 
13,10 

1 9 7 , — 

1650 .— 
4,30 
0,30 

0,60 
14,20 
1 4 , — 

0,35 
4,'70 
0,25 
4,40 
0,40 
1,30 
0,10 
0,10 
2,90 
0,20 
0,30 
5,30 
1,80 

3eci 
N o Y v e r t 
722/31 
732/38 
7 3 8 a / 5 4 a \ 
801/07a ƒ 

ale 
** 
8,50 

3 8 , — 

gee l 139,50 

882/900A w i t 14,20 
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 

857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 geel 
868 w i t 
869 
870 geel 
870 w i t 
874 geel 
874 gr i js 
874 n ieuw 
875 
876 

14,65 
2,80 
6,65 

53,40 
3,95 
1,55 
2,65 
6,30 

25,10 
3,50 
3,55 

15,30 
2,60 

11,50 
7,30 

12,40 
2,60 
5,65 

69,20 
2,25 
8,60 
2,70 

59,20 
3,50 
5,35 
5,15 
4,35 

2 1 , — 
5,60 
5,60 

20,30 
5,65 
5,65 
5,65 

12,20 
1 0 , — 

6,10 
6,10 
4,10 
7,15 

14,20 
2,10 
4,25 
8,30 
0,25 
9 , — 

14,50 
4 , — 
8,40 

14,60 
3,40 
4 ,60 
5,10 
2,85 

35,30 
2.45 
2,45 
2,35 
9 , — 
5,90 
3,85 

*# O 

3.60 1,10 
5,70 1,70 
7 , — 2,80 
3,90 1,10 
2,50 2,20 
3.30 3.30 
0.40 0.35 
1.95 1,95 
4 , — 2,10 
0,90 0,35 
0,65 0,35 
2.40 0.25 
1,75—0,25 
1,05 0,30 
1,45 0,05 
1,45 0,05 

14,90 3.95 
6,30 2,50 
1,85 0,75 
3,60 3,60 
0,40 0,20 

a< 
5,50 

37,40 

10,50 

3,55 
14,20 

2,10 
6,45 

5 3 , — 
1,40 
0,70 
1,05 
6,10 

24,10 
1,40 
3,30 

11,10 
2,50 
8 , — 
5,65 
9,05 
0,60 
3,30 

67,20 
0,95 
8,50 
0,40 

57,20 
1,35 
2,70 
2,95 
1,20 

19,80 
1,15 
1,15 

19,70 
0.95 
0.95 
0,95 

12,20 
3,85 
0,95 
0,95 
4,10 
1.15 

14,20 
0,35 
4,10 
1,45 
0,15 
1,50 

13,60 
0,45 
1,25 
1,25 
0,35 
0,75 
5 ,— 
0,35 
5.85 
0,45 
2,45 
2.35 
2.10 
1.70 
3,75 
F D C 
5.10 
7.10 
7,10 
5,10 
4 , — 
4,90 
2,10 
2,90 

- 5 , — 
1,90 
1 , — 

1,70 

5 , -
1 , — 

Oostenrijk VERKOOP 

N o Y v e r t * * ■> F D C 
877 0,50 0,20 0,95 
878 0,50 0.20 0.95 
879 0,95 0,45 1,50 
880 0,55 0,55 1 , — 
881 1,55 1,50 2,40 
G e b o u w e n , geel papier 
V 20 g t o t S 6,40 
20 waarden 3 4 , — 12,60 
G e b o u w e n , w i t pap ier 
V 20 g t o t S 6,40 
23 w a a r d e n 11,50 5,40 
901 0,65 0,60 1,50 
902 0,55 0,30 1 , — 
903 0,50 0,20 1 , — 
904/07 2,45 1,15 3,90 
908 0,75 0,25 1 , — 
909 0,45 0,20 0,90 
910/11 1.50 0.50 2.90 
91 I A 0,50 0,35 0,95 
912 0,55 0,30 0,95 
913 0,50 0,30 0,95 
914 1,15 1,10 1,50 
915 1 . — 0,55 1,40 
916 0,75 0,25 1,50 
917 0,35 0,25 0,90 
918 0,85 0,25 1 , — 
919 0,80 0,25 1 , — 
920 0,75 0,25 1 , — 
921 0,90 0,70 1 , — 
922 2,35 2,40 3 , — 
923 0,60 0,25 1 , — 
924 1,30 1,30 1,70 
925 0,55 0,25 1 , — 
926 0,65 0,55 1,50 
927/30 2.20 2,10 3,50 
931 0,55 0,55 0,95 
932/36 2,50 2 , — 3 , — 
937 0,90 0,60 1,50 
938 0,55 0,25 1 , — 
939 0,95 0,65 1,50 
940 1,40 1,40 1,90 
941 0,25 0,25 0,90 
942/47 2,75 2,10 3,90 
948 0,30 0,20 0,90 
949 0,30 0,20 0,90 
960 0,40 0,25 0,90 
961/63 1,85 1,55 3 , — 
964 0,90 0,65 1 50 
965 1,70 1,70 2,10 
966 0,80 0,55 1,50 
967 3,30 1,70 
968 0,40 0,20 0,90 
969 0,40 0,20 0,90 
970 0,40 0,20 0,95 
971 0,40 0,20 0,95 
972 0,40 0,20 0,95 
973 0.80 0,55 1,50 
974/80 2,55 2,50 5,90 
981 0,35 0,10 1 , — 
982 0,80 0,80 1,45 
983/88 2,20 2,20 4,80 
989 0,55 0,50 1,45 
990 0,35 0,30 0,90 
991 0,60 0,50 1,45 
992 0,35 0,20 0,90 
993/1000 3,50 3,50 7,80 
1001/08 1,90 1,90 5,80 
1009 0,20 0,15 0,85 
1010 0,50 0,40 1,35 
1011 0,20 0,20 0,90 
1012 0,25 0,20 0,90 
1013 0.70 0,70 1,40 
1014 0,45 0,45 1,50 
1015 0,30 0,25 1,30 
1016 0,40 0,40 1,30 
1017 0,60 0.60 0,90 
1018 0,55 0,55 0,90 
1019 0,50 0,45 0,90 
1020/25 4 , — 4 , — 7,90 
H e r d r u k b l o k W i p a 

1 0 , — 
1026/27 0,80 0,70 1,40 
1028 0,30 0,20 0,90 
1029 0,50 0,50 0,90 
959A gee ' papier 

1,60 1,35 
959 w i t pap ie r 1,40 1,10 
1030 0,50 0,50 1,30 

ert N o Y' 
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 
' 0 7 0 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1037 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103/05 
1106 
1107 
1108/13 
1114/19 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124/31 
H e r d r u k 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142/49 

0,25 0,25 
0,55 0,50 
0,25 0,20 
0,60 0,60 
0,25 0,20 
0,30 0,10 
0,50 0,30 
0,25 0,20 
0.30 0.20 
0,50 0,30 
0,50 0,30 
0,30 0,20 
0,30 0,20 
2,95 2,50 
0,50 0,30 
0,35 0,25 
0,50 0,30 
0,50 0,35 
1,40 1,40 
1,80 1,55 
0,70 0,70 
0,50 0,40 
0,50 0,40 
0,55 0,35 
0,50 0,40 
0,50 0,40 
0,60 0,40 
0,40 0,40 
0,55 0,35 
0,65 0,40 
0,35 0,30 
0,55 0,35 
0,40 0,35 
0,35 0,30 
0,55 0,35 
0,65 0,40 
0,35 0,30 
0,35 0.30 
0.35 0,30 
0,60 0,45 
0,60 0,45 
0,35 0,25 
0,35 0,30 
0,60 0,45 
0,35 0,30 
0,75 0,70 
0,35 0,30 
0,35 0,30 
0.35 0,30 
0,55 0,50 
0,65 0,55 
0,60 0,55 
0,65 0,55 
0,35 0,35 
0,35 0,35 
0,35 0,30 
0,35 0,30 
0,35 0,30 
0,35 0,30 
1,15 1,10 
0,70 0,70 
0,35 0,30 
2,15 2 , — 
2,15 2 , — 
0,35 0,30 
0,35 0,30 
0.55 0.60 
0,35 0.30 
3,50 3,50 

Blok O p e r 5 , — 
0,35 0,30 
0,35 0,30 
0,35 0,30 
0,35 0,30 
0,65 0,60 
0,35 0,30 
0,35 0,30 
0,35 0,30 
0,35 0,30 
0,75 0,70 
2,85 2,75 

F D C 
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 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,85 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
1,90 
1,10 
0,80 
5 , — 
5 , — 
0,85 
0,85 
1,15 
0,80 
6,50 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
6,20 

A l l e v e r d e r e u i t gaven na 1970 
tegen 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 koers 1 , — Sch is 17 cen t 

FDC s ie r enve loppen 50 cent 
per 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 
ft/1t 
12/31 
32/46 
47/53 
54/60 
61 
62 
63/65 

6,50 7,— 
1 6 4 , — 1 0 7 , — 

9 8 , — 9 6 , — 
8,50 8,70 

2 6 3 , — 1 7 8 , — 
1,10 0,40 
0,90 0,55 
2,30 2,30 

H e r d r u k Blok IFA 6.50 
C o u r a n t e n  en expresse

z e g e l s : 
29/33 0,80 
34/35 0,10 
36/54 0,80 
55 0,05 
56/63 0,30 
64 0,05 

P o r t z e g e l s : 
64/74 3 4 , — 
75/92 1,40 
93/101 0,55 
101A 0,05 
102'3O 9,50 
131/54 2 0 0 . — 
155/70 7.90 
171/84 0.70 
185/99 1,20 
200/27 9,70 
228/53 geel papier 

3 2 , — 5 ,— 
228/53 gemengde papier 

soo r t en 13,50 4,90 
13 waarden w i t 9,40 5 ,— 

Z i l v e r e n m u n t e n van O o s t e n 

r i j k van 25 en 50 Schi l l ing 

0,90 
0,10 
1,20 
0,10 
1 , — 
0,05 

28,20 
1,30 
0,75 
0,05 

11,70 
2 2 , — 

3,45 
1,10 
1 , — 
4,90 

jaargang Afbee ld ing 
1955 
1956 
1957 
1958 

Bonds thea te r 
Mozar t 
Manaze l l 
A u e r von 
Welsbach 
A a r t s h e r t o g 
Johann 
Andreas H o f e r 
V o l k s s t e m m i n g 
in K a r i n t h i e 
Burgen land 
B r u c k n e r 
Prins Eugenius 
T i r o l 
G r i l l p a r z e r 
O l y m p i a d e 
Technische 
Hogeschoo l 
U n i v e r s i t e i t 
Raimund 
Nat iona le Bank 
Maria Theres ia 
Waisen van de 
Donau 
H i l d e b r a n d t 
50 jaar 
Repub l iek 

1969 Rosegger 

pn is 
52,— 

5,10 
5,10 

5,40 
1959 

1959 
1960 

1961 
1962 
1963 
1963 
1964 
1965 
1965 

1965 
1966 
1966 
1967 
1967 

1968 
1968 

1 5 , — 

1 8 , — 
1 9 , — 

7,50 
6,50 

1 3 , — 
6,80 

1 5 , — 

6,50 
1 3 , — 

7,30 
12,50 

5,80 

12,50 
1 7 , — 

13,50 
6,50 

1 2 , — 

11,50 
5,80 

1 1 , — 
5 , — 

10,50 

Co l l ec t i e 9 s tuks 5 , — Schi l l ing 
z i l ver Col lec t ie 5 Schi l l ing 
n ikke l 1968 '71 10 Schi l l ing 
z i l ver 1964 

Maria Theres ia daalder 
i dem, gepo l i j s te plaat 
BIJ m u n t e n a l t i j d p o r t o e x t r a 
V o o r postzegels na 1961 even

als v o o r ges tempe lde zegels of 
zegels met p lakke r pr i js nader 
overeen te k o m e n 

1969 
1970 

1970 
1970 
1971 
1971 

Maximi l iaan 
U n i v e r s i t e i t 
Innsbruck 
Lehar 
Renner 
Beurs 
Raab 

Franco bij bes te l l i ngen van f 1 0 0 , — af Reduc t i e reqehng t o t f 2 0 0 , — 2 % k o r t i n g , van 
f 2 0 0 , — a f 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 o n d e r v o o r b e h o u d van u i t v e r k o o p , p r i j s w i j z i g i n g e n of ve r 

g iss ingen D o m i c i l i e W e n e n 
T o e z e n d i n g 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 n r 2144006 L e v e r i n g 
o p r e k e n i n g betaalbaar b innen acht dagen na on tvangs t u i t s l u i t end t egen v e r m e l d i n g 
van be roep en l ee f t i j d en t egen c o n t r o l e e r b a r e re fe ren t ies 

I n k o o p K o o p van O o s t e n r i j k van 1918 t o t 1960 post fnsse zegels zonder p lakke r steeds 
t egen 7 5 % van deze l i js t 

V o o r postzegels na 1961 evenals v o o r g e s t e m p e l d e zegels o f zegels met p lakke r pr i js nader 
ove reen t e k o m e n 

* * post f r is z o n d e r p lakker ° ges tempe ld met r o n d s t e m p e l 
Beste l l i ngen beneden de f 2 0 , — k u n n e n wi) helaas n ie t u i t voe ren 

IMPORT EN EXPORT 
van postzege ls , m u n t e n en ve rzame laa rsbenod igdheden , k u n s t v o o r w e r p e n en a n t i q u i t e i t e n 

RINGSMUTH 
postfach 154, A1100 w i e n . O o s t e n r i j k 



NIEUW ZEELAND 
Overdruk gebruikszegel. 
4 c. Opdruk op zegel van 2'A c. gebruiksserie, afbeelding 

vlinder. 
19 '71. Aanvullende gegevens in augustusnummer 
gemelde serie gebruikszegels, nationale parken. De ge
melde zegel van 28 c. zal voorlopig niet verschijnen. 
25 c. Maritiem park Haurakigolf. 
30 c. Park berg Cook. 
50 c. AbelTasmanpark. 

mwvmrmw > ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ! 

: 

NIGER 
297  ' 71 . Tweede verjaardag ondertekening Con
ventie hernieuwing EuropeesAfrikaanse economische 
samenwerking. 
50 f. Symbolische voorstelling. 
317  ' 71 . Ruimtevaart. 
150 f. Landing van maanlander Apol lo XV op maan. 
178  '71 . Inlandse fauna. 
35 f. Vogel Steganura (Vidua) paradisaea orientalis. 

O M A N 
Afbeelding zegel gemeld in jul i /augustus, bladzijde 361. 

OPPER VOLTA 
306  '71 . Vlinderserie. 

1 f. Gonimbrasia hecate. 
2 f. Hamanumida daedalus. 
3 f. Ophideres materna. 
5 f. Danaus chrysippus. 

40 f. Hypolimnas misippus. 
45 f. Danaus petiverana. 
128 '71 . Dertiende wereldjamboree Tokio 1971. 
45 f. Bepakte padvinder loopt door Japans landschap. 
128  '71 . Postzegeltentoonstelling Tokio 1971. 
25 f. Japanse vrouw met waaier. 
40 f. Japanse toneelspeelster. 

PAKISTAN 
217  ' 71 . Regionale samenwerking voor ontwikke
l ing, tussen Turkije, Iran en Pakistan. 
10 p. Selimyemoskee, Turkije. 
20 p. Badshahimoskee, Lahore, Pakistan. 
50 p. Oude godsdienstschool, Chaharbagh, Iran. 

P A N A M A (KANAALZONE) 
249 '71 . Nieuwe luchtpostzegel. 
11 c. Vliegtuig en embleem, gelijk aan Yvert luchtpost 
40. 

CANAL Z O N E 

PAPOEA EN N I E U W GUINEA 
188  '71 . Basiskostwinning. 

7 o. Vis in ruil voor groenten. 
9 c. Pluk van kokosnoten. 

14 c. Verhandeling van groenten op markt. 
30 c. Bergbewoners verzorgen tu in. 

POLYNESIË 
278  ' 71 . Dag van de duizend bloemen. 
8, 12 en 22 f. Verschillende bloemen en planten. 
89  ' 71 . Vierde spelen van de Stille Zuidzee. 
15 f. Zeilen. 
18 f. Golfspeler. 
27 f. Boogschutter. 
53 f. Tennisser. 
Ook blokje met vier zegels samen. 

a QATAR 
Augustus ' 7 1 . Tien jaar dag van het onderwijs. 
35, 55 en 75 dh. Arabisch meisje met boek. 

RIOE KIOE EILANDEN 
308  ' 71 . Tweede zegelin serie nationale parken. 
3 c. Park strand van Okinawa: gezicht op binnenzee 

van Haneji van berg Arashi af. 
309  ' 71 . Aanvullende waarde gebruiksserie. 
2 c. bloem. Ixora chinensis. 

S A M O A (WEST ) 
Afbeelding zegel gemeld in jul i /augustus, bladzijde 363. 
209  ' 71 . Legenden uit oud Samoa. 
3, 8, 10 en 22 s. Houtsneden in stammen. 

SENEGAL 
78  ' 71 . Dertiende wereldjamboree in Japan, 1971. 
35 f. Japanse trommelaar. 
50 f. Bloem: Chaenomeles japonica. 
65 f. Judo. 
75 f. Japanse berg Fuji. 

SINT KITTS, NEVIS EN ANGUILLA 
Afbeelding zegel gemeld in jun i , bladzijde 313. 

SINT LUCIA 
108 '71 . Oude en nieuwe gezichten. Samenhangen
de zegels van telkens geliike waarde vroegere plaats en 
eenmaal van de moderne, waarbij uitvoering van zegel 
ook , ,oud" en, ,modern" is. 
5 c , 5 c. Morne Fortune vroeger en tegenwoordig. 
10 c , 10 c. De stad Castries vroeger en nu. 
Pigeon eiland 25 c. en 25 c. vroeger en nu. 
50 c. en 50 c. Gezicht van het gouvernementshuis, oud 
en nieuw. 

SINT PIERRE E N M I Q U E L O N 
258  '71 . Hulpschepen voor de grote visvangst. 
30 f. Sint Franciscus van Assisi, 1900. 
35 f. Sint Johanna, 1920. 
40 f. l'Aventure, 1950. 
80 f. Commandant Bourdais 1970. 

SINT V I N C E N T 
Afbeelding zegel gemeld in jul i /augustus, bladzijde 363. 

S O M A L I A 
257  '71 . Pan Afrikaans telecommunicatienet. 
1 , — en 1,50 so. Kaart van Afrika met horizontale en 
verticale lijnen als symbool voor net. 
258  ' 71 . Wildedieren. 
0,35 so. Neushoorn. 
1 , — so. Panters in bosgebied. 
1,30 so. Zebra's. 
1,80 so. Leeuw bespringt dromedaris. 

T O G O 
J u l i ' 7 1 . Bevordering van toerisme. 

20 f. Grote markt in Lome. 
30 f. Houten beeld en bloem. 
40 f. Aledjokloof en baviaan. 
50 f. Kasteel van Viale. 
60 f. Togomeer en krokodil. 

100 f. Smeltoven van inboorl ingen In Tokpli en nij l
paard. 
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INOVAR LIDMOLM d«I HW GUTSCHMiDTit 

Ingvar Lidholm componeerde 
een muziekstuk om het 
200'jarig bestaan van de 

Muzikale Academie te vieren. 
Muziek wordt niet meer alleen door de componist 
bepaald. Er is niet zoveel plaats meer voor despoten 
van Beethoven's type, die wilde dat de musici zich 
nauwkeurig aan het notenschrift hielden en niet 
plotseling kwamen aanzetten met een eigen gevoel
sleven. Nu is het andersom. De musicus maakt de 
muziek. De componist zet symbolen en aanwijzingen 
neer. Een hoffelijk voorstel, waarmee de muziek-
beoefenaar mag doen wat hij kan en wil. 
Met muziek van deze nieuwe tijd wilde Ingvar Lid
holm ook het 200-jarig bestaan van de Muzikale 
Academie vieren. Daarom schreef hij een muziek
stuk, dat op zichzelf eindeloos is. Maar toch haast 
oneindig klein. 
Zó klein zelfs, dat het op .een normale postzegel 
gedrukt kan worden. En er dan meer uitziet als een 
grafisch kunstwerkje dan de notensystemen die wij 
op school leerden. Een teken van de actieve stijl van 
leven van de Academie, ondanks haar eerbiedwaar
dige ouderdom. 

Deze jubileumspostzegel, de Muzikale Academie 200 
jaar, werd op 27 augustus uitgegeven. En is, zoals 
gezegd, getekend door muziekprofessor Ingvar Lid
holm, waarna de postzegelgraveur Heinz Gut-
schmidt de zegel gegraveerd heeft. De waarden zijn 
55 öre en 85 öre. De zegel wordt uitgegeven in 
rolletjes (beide waarden) en in boekjes van 10 
zegels (de 55-örewaarde.) 
De Zweedse Posterijen geven elk jaar ongeveer 30 
nieuwe zegels uit. En elke zegel heeft zijn eigen 
geschiedenis achter zich, zijn eigen technische fines
ses en zijn eigen kwaliteiten. Wilt U er meer over 
weten, hoe U contact kunt houden met Zweedse 
postzegels, wendt U zich dan tot Uw postzegel
handelaar of schrijf even een regeltje aan PFA, dat 
is de speciale zegelafdeling van de Zweedse Pos
terijen. Adres: Postens Filateliavdelning PFA, 
Fack, S-10110 Stockholm 1, Zweden. 

Een vertellinkje over een nieuwe postzegel van de Z^veedse Posterijen. ^ 



T H A I L A N D 
24-10 - ' 71 . Dag van de Verenigde Naties. 
50 s. Marmeren tempel van Wat Benchamabopitr Dusit 

Vanaram en embleem V.N. 
15-11 - ' 7 1 . Leven op platteland van Thailand. 
50 s. Fokken van eenden. 
1 , — b. Zaaien van tabak. 
2,— b. Plaatsen van visfuiken. 
3,— b. Reinigen van rijstkorrels. 

T O N G A 
2 0 - 7 - ' 7 1 . Luchtpostzegels in vorm van horloge (Zwit
sers,,Bulova Accutron Spaceview"). 
14 en 22 s. Tekst; De Vriendschapseilanden waar de ti jd 
begint. Afbeelding van Ha Amonga, prehistorisch mo
nument met behulp waarvan met zekerheid de kortste 
en de langste dag van het jaar werden aangewezen. 

TRIN IDAD EN T O B A G O 
9-8 - ' 71 . Wildedieren. 
3 c , 5 c., 6 c.,30 c.,40 c 

T R I N I D A D » T O B A G O 

TSAAD 
24-8- '71 Dertiende wereldjamboree in Tokio, 1971. 
250 f, luchtpost. Japanse poort tegen heuvellandschap, 

groep padvinders en embleem. 

REPtJBUQUE DU TCHAD 

TUNESIË 
24-7 - ' 71 . Beelden uit het leven van Tunesië. 
25 m. Handelaar In steengoed. 
30 m. Handelaar in van stro gemaakte goederen. 
40 m. Handelaar in gevogelte. 
50 m. Texttelvervoer. 

TURKS EN CAICOS 
27-7- '71 Nieuwe uitgiftedatum van in augustus
nummer gemelde serie Piraten. 

U M M AL Q I W A I N 
5 -7 - ' 71 . Twintigste olympische spelen München 
1972. 

5 dh. Gymnaste. 
10 dh. Zeilsport. 
15 dh. Paardensport. 
20 dh. Judo. 
25 dh. Discuswerper. 
50 dh. Boksen. 
75 dh. Hordelopen. 
1 , — r. Hardloopster, 
3,— r. Worstelen. 
5,— r. Hoogspringen. 
Twee blokjes van 5,— r respectievelijk Olympische 
symbolen en standbeeld in München. 
21 -6 - ' 71 . Olympische winterspelen in Sapporo 1972. 

5 dh. Skispringer. 
10 dh. Schaatsen voor paren. 
15 dh. Tweemans bobslee. 
20 dh. Hardrijden schaats. 
25 dh. IJshockey. 
50 dh. Skiër. 
75 dh. Skiwandelen. 
1 , — r. Afdaling per ski. 
3,— r. Kunstrijden schaats. 
5,— r. Skiën. 
Ook hier weer twee blokjes van 5,— r. respectievelijk 
Skiër en olympische vlam en skiër. 

U R U G U A Y 
21 -6 - ' 71 . Herdenking componist Eduardo Fabini. 
5 p. Portret Fabini en muziek van zijn symfonisch ge

dicht ,,Campo". 
28 -6 - ' 71 . Internationaal jaar tegen racisme en discri
minatie. 
27 p. Handen van zwarte en blanke mensen, embleem 

V.N. 
6 -7 - ' 71 . Twaalfde Pan-Amerikaans congres over 
Gastro-enterology. 
58 p. luchtpost. Embleem OPG en medisch embleem. 
15 -7 - ' 71 . Geboortedag schrijver en wijsgeer Jose 
Enrique Rodo, honderd jaar geleden. 
15 p. Portret en embleem UPAE, waarvan hij als eerste 

afgevaardigde lid was. 
17 -7 - ' 71 . Honderd jaar watervoorziening in Mont i -
video. 
5 p. Oude waterkaart, pijpleiding en aftappunt. 

VENEZUELA 
15-7 - ' 71 . Vervolg serie kaarten. 
5 c. Federaal district van Caracas. 
2,— b. Federaal district van Amacuro. 

VERENIGDE STATEN V A N A M E R I K A 
2 -8 - ' 71 . Definitieve uitgiftedatum Apollo-XV-zegel. 
gemeld in jul i/augustus, bladzijde 363. 
5 -10- '71 . Actie ter voorkoming van drugmisbruik. 
8 c. blauw en zwart. Met opgetrokken knieën zittend 

meisje, beeld van eenzaamheid en wanhoop van 
verslaafde. 

29 -10 - '71 . Serie bescherming historische eigendom
men. 
8 c. Decatur House in Washington, gebouwd door 

Stephen Decatur in 1819, tegenover Witte Huis. 
8 c. Walvisvaarder Charles W. Morgan in Mystic. 
8 c. Gebouwen van de San Xavier del Bac missie uit 

1797 in Tucson, beste koloniale missiegebouw in 
de V.S. 

8 c. Kabeltram in San Francisco. 

Prevent : 
drug abuse 

^nm^iÊÊÊÊm 

1^ Y E M E N (REPUBLIEK) 
23 -6 - ' 71 . Tweehonderdste geboortedag Ludwig van 
Beethoven. 
1, 2, 5, 7, 10 en 16 b. Portretten en beelden uit ver
schillende levensfasen van Van Beethoven. 
Blokje met zegels van VA, % en Vi b. notenschrift en 
beelden uit leven van Van Beethoven. 
Blokje van %, % en Vi b. Landschappen, portret en twee 
vignetten met vleugel en notenschrift. 
Alles ook getand en ongetand. 

Y E M E N (VOLKSREPUBLIEK) 
9 -6 - ' 71 . Revolutie in het gebied van de Arabische 
golf. 
15 f Vuist steekt machinegeweer omhoog uit Arabisch 

schiereiland. 
45 f. Vrijheidsstrijder in medaillon en vlam van granaat. 
50 f. Gewapende vrijheidsstrijder in de woesti jn, op 

weg naar lichtende toekomst. 

k ^ U M '*"'"*""''.,..45 i i 

Z A M B I A 
18 -9 - ' 71 . Tiende verjaardag overlijden van Dag 
HammerskjÖld. 
4, 10, 15 en 25 n. Portret Hammerskjold en beelden, 
betrekking hebbend op zijn werk voor de vrede. 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 

D E N E M A R K E N 
14-10- '71 . Definitieve uitgiftedatum en verbeteringen 
sportserie gemeld in mei, bladzijde 253. 
30 ó. Gestileerde zwemmers. 
50 Ö. Gestileerde hordenlopers. 
60 Ö. Gestileerd "oetbalspel. 
90 ö. Gestileerde zeiier. 

GRIEKENLAND 
21-9 - ' 71 . Vierde vervolg serie herdenking revolutie 
1821. Details werken uit musea. 

0,50 d. Slag bij Corinthe, 1821. 
1,00 d. Kapsalisoffertzich bij beleg van Messolonghion, 

1826. 
2,00 d. Vrouwen van Souli in de strijd. 
5,00 d. Strijd in Athene, 1821. 
6,50 d. Slag bij Manièki, 1825. 
9,00 d. M. Botsaris sneuvelt in de slag bij Karpenission 

1823. 

SOVJET-UNIE 
12-8 - ' 71 . Zeefauna. 

4 k. Dolfijnenpaar. 
6 k Zee-otter. 

10 k. Narwatpaar. 

12 k. Walrus. 
14 k. Zeehondenpaar. 
17 -8 - ' 71 . Donetzkolenbekken 150 jaar. 
4 k. Symbolische voorstelling, onderscheidingsteken 

van mijnwerkers. 
17 -8 - ' 71 . Twee autonome Sovjetrepublieken 50 jaar 
4 k blauw. Kabardino-Balkazen ASSR, wapen en gevel 

gebouw. 
4 k groen. Komi ASST, wapen en gevel gebouw. 

V A T I C A A N 
3 0 - 9 - ' 7 1 . Luchtpostserie fresco's van Fra Angelico in 
kapel van Nicolaas V, voorstellende de vier evangelisten 
200, 300, 500 en 1000 I. 
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Onze veiling 

vindt plaats op 8 en 9 oktober a.s. 
waarin uitgebreid Nederland waaronder veel klassiek 

Vraagt regelmatig toezending van onze gratis veilingcatalogus I 
(Een briefkaart is voldoende.) 

Voor de volgende veiling (12 en 13 november) kunt u dagelijks materiaal 
brengen (ook zaterdags) of zenden (aangetekend) tot 13 oktober. 

W. H.deMunnik 
Korte Houtstraat 20 B  Den Haag  Tel. (070) 180500 

EERSTEDAG BRIEVEN N E D E R L A N D E N OVERZEE 
Met * gemerkt ook blanko in voorraad vanaf 15% hoger in pnjs 
Nederland 

E 2 159,— 
E 3 95,— 
E 4 72.50 
E 5 58,95 
E 6 62,50 
E 7 3 1 , 
E 8 43,95 
E 9» 37,95 
E 10 21,95 
Itep 29,95 
E l l * 32,50 
E12» 9,50 
E13» 31,95 
E14* 20,50 
E15* 25,95 
E16 27,95 
E 17* 21,95 
E 1 8 * 13,95 
E 19» 21,95 

E 20« 14,95 
E 21 13,95 
E 22» 10,95 
E 23 18,50 
E 24' 17,25 
E 25* 20,95 
E 26* 9,95 
E 27* 20.95 
E 28' 10,95 
E 29' 9,25 
E 30» 5,75 
E 31* 6.95 
E 32» 4,95 
E 33 9.25 
E 34 8,95 
E 35» 1,50 
E 36» 6,25 
E 37» 1,50 
E 38 7,25 
E 39» 1,95 
E 40» 2,25 

E 41» 4,95 

N . N . Guinea 
E 1 * 25,— 
E 2* 5,95 
E 3» 4,50 
E 4* 2,95 
E 5» 4,50 

Antil len 
E 1 * 17,50 
E 2» 25,— 
E 3» 15,— 
E 4» 2,25 
E 5* 5,95 
E 6* 11,95 
E 7» 5,95 
E 8» 7,50 
E 9» 1.95 
E10* 12,95 
E l l » 2,25 

E 12* 
E 13* 
E 14* 
E 15* 

3,75 
5,50 
3,75 
1,95 

Suriname 1 
E l 
E 2 
E 3» 
E 4* 
E5 
E7 
E8 
E9 
E 10 
E l l * 
E 12* 
E 13* 
E 14* 
E 15* 
E 16* 

De echtheid van alle 1'kv^aliteit F D C's wordt onvoorwaardeli]k ges 
Franko f 50,— Gratis' uitgebreide prijslijst Winkel dag geopend v 
uurvr 21 00 HILVERSUMSE P O S T Z E G E L H A N D E L 

Hilvertweg 87 H'sum ■ te l . 029421707 

69,— 
62,50 
80,— 
22,— 
80,— 
42,50 
32,50 
17,50 
19,— 

2.95 
9,50 

15,95 
1,95 
3,95 

13,95 
arandeerd 
10 001800 

O N Z E EERSTE POSTZEGELVEIL ING wordt op 25 september gehouden 
Alle gegevens in de veilingcatalogus welke u gratis wordt toegezonden 
Tot 31 augustus kan voor deze veiling nog ingezonden worden Belangrijke posten 
worden gehaald Lage veilingkosten Vlotte afrekening Voor onze eerste veiling 
ontvingen wij al zeer mooi materiaal van WestEuropa en Nederland, alsmede restan

ten en engros Onze veiling wordt gehouden in Hotel Hermitage te Zeist, waar een 
ruime parkeergelegenheid aanwezig is en ook een goede busverbinding met Utrecht 
POSTZEGELVEIL ING DE B R U I N Prof. van Bemmelenlaan kU - Utrecht 

Tel . (030) 715701 ook 's avonds 

ZWOLSE POSTZEGELHANDEL 
Rodehaanstr U , vr 190021 00, za 9 30 1B00 
Tel 17656, giro 1918017 
Het adres voor uw nieuv/tjescat enz 

Zo (uist verschenen Elizabeth Cat. J Lister voor 8,25 + 0,50 Porto 
Bezoek onze stand op de Dag van de Postzegel op 9 oktober m Zwolle 

Te koop gevraagd Wij betalen hoge prijzen voor grote collecties en voorraden, 
alles komt in aanmerking, 
echter voorkeur WestEuropa en wereld collecties. 
Betalingen contant, tot elk gewenst bedrag, 
alleen interesse vanaf f 2.500. 

Aanbiedingen, en verdere inlichtingen H. Kuipers 

Postzegelhandel „Viking" 
Boddenstraat 55 Almelo  tel. 0549016417. na zessen 15773. 



Voor uw boekenplank 
HANNOVER Postanstalten und Poststempel, A. von Lenthe 

Een nieuwe oplage van het bekende Hannoverboek dat in 1957 door 
von Lenthe werd uitgegeven en voor de Oud-Duitslandverzamelaars 
een onontbeerlijk handboek is geworden Bij deze hernieuwde uit
gave is volledig rekening gehouden met het in 1960 verschenen 
supplement, evenals met de zeer vele verstrekte aanvullingen van 
Hannoververzamelaars 
Een tachtigtal pagina's van dit zeer verzorgde werk is gewijd aan 
een uitvoerige, systematische en nauwkeurige beschrijving van de 
voorkomende soorten en typen stempels De eigenlijke stempel-
catalogus omvat de overige 140 bladzijden 
Los bijgevoegd zijn een vijftal bijlagen, waarop een overzicht van 
de stempeltypen is afgebeeld, evenals een afstandstabel en een hjst 
van de posttaneven 
Het geheel, zeer smakelijk als een goed verzorgd boek uitgevoerd, 
vormt voor de Hannoververzamelaars thans hèt stempelboek Zeer 
aanbevolen' 

AK 
Neu-Auflage durch Hans Grobe Hannover 1971, 220 bladzijden 

Prijs DM 45 — 

BEITRAEGE ZUR GESCHICHTE DER POST IN WESTFALEN 

In Duitsland bestaat een goed functionerende samenwerking tussen 
de Westduitse postadmimstratie, posthistonci, van wie velen in de 
postdienst werkzaam zijn geweest, en filatelisten Hoe vruchtbaar 
deze samenwerking kan zijn bewijst dit fraai uitgevoerde boek van 
ruim tweehonderd bladzijden met een aantal gekleurde illustraties 
In een tiental uitmuntend gedocumenteerde artikelen worden enkele 
voorname punten uit de posthistorie van Westfalen behandeld Dit 
gebied, voor de napoleontische tijd vaak strijdperk tussen de Thurn 
& Taxische en de Pruisische postdienst, van 1806 1813 als groother
togdom Berg en koninkrijk Westfalen onder Franse invloed, nadien 
weer raakpunt tussen verschillende Duitse postadministraties, heeft 
een rijke posthistorie 
In verscheidene artikelen komen ook de Nederlands-Duitse post-
betrekkingen ter sprake, waarbij op vele punten nieuw licht wordt 

geworpen, zoals over een personenpost Naarden-Osnabruck van 
Vleestman, die blijkbaar ook brieven vervoerde 
In de bijdrage van R Drankemuhle, Zur Geschichte der Bahnpost 
in Westfalen, dat ook de hedendaagse ontwikkeling omvat, worden 
op vaak humoristische wijze ook de treinverbindingen met Neder
land behandeld 
Na een bronnenvermelding uit het Thurn en Taxis' Centraal Ar 
chief te Regensburg, met opnieuw voor ons belangrijke informatie, 
eindigt het boek met een bibliografie van de Westfaalse postge-
schiedems van niet minder dan 1030 nummers 
Werkelijk een van de beste publikaties op posthistonsch gebied van 
de laatste jaren 

D W de HAAN 

Uitgave Oberpostdirektion Munster, in samenwerking met de Be
zirksgruppe Munster van het Gesellschaft fur deutsche Postge
schichte Redactie W Fleitmann 

DER ALTBRIEF UND SEINE GEHEIMNISSE. 
Karl Huber. Linz/Donau, Austria 1970/71. 92 pag. D M. 20,— 

Ben interessante uitgave, die de strekking heeft om verzamelaars 
van oude (antieke) brieven wat achtergrondkennis te geven over de 
geschiedenis en fabricage van met de hand vervaardigde papiersoor 
ten en tevens een inzicht te verschaffen over de betekenis en kennis 
van het watermerk Hiertoe is de stof voor dit werk gecompileerd uit 
de bekende papiervakliteratuur, echter specifiek geschreven voor de 
verzamelaar 
Na een algemene inleiding over de papierfabricage wordt uitvoerig 
ingegaan op de watermerken, waarvan de belangrijkste soorten en 
typen worden behandeld Daarna volgt een reeks fraaie afbeeldingen 
van bijzondere watermerken als voorbeelden van oude volkskunst 
Deze zijn zorgvuldig uitgevoerd en beslaan ongeveer de helft van 
de welverzorgde uitgave Toegevoegd is nog een tabel met zeldzaam-
heidsindex betreffende papiersoort en watermerk 
Als geheel een interessant werkje met achtergrondkennis voor de 
belangstellende eo-filatelist 

AK 

V O O R H E N DIE H O G E EISEN STELLEN Luxe kwal FDC Ned en O G West 
Europa Isr USA UNO Max krten Ned Frankr Spanje Grote terugvoorraad T 
Harteveld s FDC Serv Sinds 1947 (NVPH IFSDA) Blondeelstr 36 Rotterdam 3014 
Tel 010 20 40 70 Giro 507407 

„Ik heb een hoop tijd verknoeid" 
schreef een verzamelaar uit Amsterdam ons, „door zonder 
resultaat alle mogelijke handelaren af te lopen voor bepaalde 
series en blokken van Overzee, to t ik gelukkig eindelijk 
Frank Warner on tdek te" 
Onze voor 98% volledige voorraad van postfrisse uitgaven 
van 1920 af l igt gereed om ook uw mancolijst te vullen De 
snelheid van onze reactie zal u verbazen 

F R A N K W A R N E R 441 Lexington Avenue N e w Y o r k , N.Y. 
10017 U S A . ,,De A-Z mancolijst-specialist" 

,,One of the most complete stocks of the world - in the w o r l d " 

Tegen de nominale waarde plus 10% 
Lever ik de zegels van 1970 van 
Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk en 
Vaticaan postfns. 
Ook de uitgaven van ten hoogste zes jaar ge
leden, voor zover nog voorradig. Eerstedag-
brieven plus 10% plus S.Fr.0.70 per enveloppe. 
Goedkoper krijgt U het beslist nergens! 

F.G. Huber. Fichtenstr. 43, CH-9240 UZWIL (Schweiz) 
(Correspondentie Duits) 

U.S.A. 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels 

Onze prijsli jst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten word t u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 
O o k uw manco-lijst is w e l k o m . 

„U.K.A."-STAMPS 
Postbus 1124 - s-Hertogenbosch 

SPANJE 
Prijsli jst op aanvraag 

Alleen voor handelaren en winkel iers 
M. BARRENECHEA 

Swammerdamstraat 36 i i 
AMSTERDAM-1005 

waaronder 
12 grote speciale 

herdenkings
zegels plus een 

facsimile-blok 
van 6 van de 
„penny black". 

ALL FREE!!! 
Een prachtige collectie van 50 geheel verschillende zegels van Groot Bnttannie, 
v/aaronder 12 grootformaat speciale gelegenheidszegels Ook een facsimile-blok van 
6 stuks postfns van de „penny-black ', de eerste postzegels ter wereld (Een echt 
blok zou ongeveer £ 500,-/- waard zijn') 

Wii zenden u dit geheel gratis toe als u onze populaire „Bonanza"-pakketten van 100 
plaatjeszegels van de gehele wereld op zicht vraagt U kunt daaruit kopen voor 4 cent 
per stuk, of 30 stuks voor f 1 , — , en terugzenden wat u niet gebruiken kunt 

The Stamp Club, <Dept. P/H 65) Eastrington, Goole, Yorkshr. Engeland 



De meest zeldzame zegels worden in onze Z ICHTZENDINGEN opgenomen van o a de 
volgende landen 

NEDERL en O R . BELGIË. LUXEMBURG, ZWITSERLAND. OOSTENRIJK. SPANJE. 
DUITSLAND voor en na 1945 incl de gebieden en kolomen OUD-DUITSE-STATEN, 
SCANDINAVIË. M O N A C O . ENGELAND. GRIEKENLAND, VATICAAN. RUSLAND. 
ENGELSE-KOLONIËN. ISRAEL. U S A 

Gemiddeld uitgeprijsd voor 40/50 cent per Yve r t f r . op een enkele uitzondering na 
Minimum uitname ƒ30.— 

Kort ing uitn f 5 0 . - 1 0 / 1 5 % 
Kort ing ui tn f 1 0 0 . - 2 0 / 2 5 % 
Kort ing ui tn ƒ 1000.—25/35% 
(kort ing is van het land afhankelijk) 

POSTZEGELHANDEL OLYMPIADE 
Baambrugse Zuwe 141F — Vinkeveen — Telefoon (02949) 1377 

POSTFRIS A L B U M S 

POSTFRISSE V O O R D R U K A L B U M S , 

Ook verkri jgbaar bij 
handelaar ter plaatse 

^ N E D E R L A N D ' 
Aantal bladen 

33 
Inhoud 
Nederland 1852 1944 
Nederland 1945 1960 22 
Nederland vanaf1961 22 
Nederland samenhangende zegels 4 
Nederland Amphilex vellen 3 
Ned Antillen 1949 1964 13 
Ned Antil len 1965 1969 7 
Suriname 1949 1964 17 
Suriname 1965 1969 13 
Bijpassende ringband om de inhoud in te plaatsen 

Luxe Uitvoering in gewatteerd plastic, leverbaar in de volgende kleuren 
wijnrood, helderrood, donkerblauv/, zwart en donkergroen 
PL Lichtbruin gewatteerd plastic Luxe 
Skai Bordeaux rood 808 tabak 809 beschuit 805 donkerblauw 806 groen 21,50 

Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 704 7,90 
Biipassende cassette voor het opbergen van de ringband 805 806, 807 808 809 8,80 
Van de Europa landen SAFE albums voorradig Vraag gratis SAFE folder Het bestelde 
wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen Levering franco 

P O S T Z E G E L H A N D E L J. V A N M A S T R I G T 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak Rotterdam 1 Tel (010)14 35 80 Giro 661478 

704 

704 
807 

Prijs 
27,90 
19,40 
19,40 

3,70 
2,70 

11,75 
6,95 

14,95 
11,75 

15,40 
19.80 

P r i n z K r i s t a l h e l d e r e 
p o s t z e g e l s t r o k e n 

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 a 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 

P o s t z e g e l i i a n d e l T. P . V e r b u r g 
Paul Krugerstraat 78, Nijmegen Tel 08800-75844 Giro 1348996 

Verschenen. 

EERSTEDAGBRIEVEN SPECIAAL CATALOGUS 
NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDEN 1972 

door C Avezaat en Hartog Okker 

Deze catalogus omvat alle to t op heden bekende 
data en gegevens, o a ook de misdrukken van de 
off NederI eerstedagbrieven, de afbeeldingen van 
de ofF 1e dagstempels van de Ned Ant i l len en 
Suriname, enz De nummering is volgens de ofF cat 
van de N V P H (speciaal catalogus Ned en Ov Geb ) 
Prijs ƒ7,80 plus 50 cent verzendkosten 
Levering door stort ing van f8 ,30 op onze postgiro 
nr 193156 

WIJ LEVEREN ALLE BEKENDE CATALOGI 1972 
tegen vastgestelde prijzen 

GROTE VOORRAAD NEDERLAND ZEGELS 
EEN BEZOEK A A N ONS KANTOOR IN HET 
CENTRUM V A N AMSTERDAM IS O O K VOOR U 
ZEKER LONEND ONZE Z A A K IS DAGELIJKS 
GEOPEND V A N 8 uur v m to t 4 30 's middags 
Zaterdags van 9 uur to t 5 uur 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
HERENGRACHT 167 - AMSTERDAM 1001 
(VLAK BIJ DE DAM) TEL 020-62097 

Aanbieding voor wederverkopers 
vraagt gratis lijst 

POSTZEGELHANDEL G. v. d. EYNDE & Z O O N 
Arubadreef 9 - Utrecht - tel 6U320 
Reeds 30 )aar uw vertrouwde adres 

„Part l iquideert zijn Europa verzameling Vooral Frankrijk, Oosten
r i jk , Zwitserland, Liechtenstein en België zijn vr i jwel compleet 
aanwezig Maar ook van andere landen is er veel beschikbaar Bijv 
Zweden 163A/177° Italië 146/151° en * * , 156/162°, 537** , Hong 
G P 26/34*, Griekenland 101/112°, 165/178*, 239/54*, 400/02* 
Het loont beslist de moeite mij even aan te vragen Prijzen van 
f0,20 t o t f0,40 per Yvert franc Br onder no PH 1496 bur v/d blad 

TE K O O P GEVRAAGD 

A U S T R A L I A " poit fr i i • ongebruikt ° gebruikt 
Ook gevraagd complete of gedeeltelijke albums van 

AUSTRALIA-CHRISTMAS, I S L A N D , N A U R U C O C O S I S L A N D -
N O R F O L K I S L A N D (KEELING ISLANDS) A U S T R A L I A N A N T -
ARTIC, P A P U A en N E W G U I N E A 

Alle« postfns of mooi gebruikt 

Speciale prijzen voor de hogere waarden Geen speculanten, serieuze aan 
biedingen directe attentie voor persoonlijk bezoek na telefonische afspraak 
Referenties ter beschikking geen object te groot, er wordt contant betaald 
Ook belangstelling voor losse zegels met de hogere waarden 

V T C STAMPS Hillcrest SUMMERHILL. N S W AUSTRALIA Nederlands 
kantoor G. ] . V A N BEEST, Pieter van derDoesstraat 71 hs, Amsterdam West 
(Bosch en Lommer) Holland 
Vraag gratis toezending van onze kooplijst met verlangde Yvert nummers en prijzen 



Speciale aanbieding N e d e r l a n d O v e r z e e en Indonesië 

** = postfris zonder plakker, * = ongebruikt met plakker, ° = gebruikt 

Nederland 
1« 
2* 
9 
10 
11 
12 
25 
29 
44 
45 
48 
49 
90/101 
199/202 
203/207 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
234/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 
270/73 
274/77 
278 
279/82 

500,—» 
550,—» 

900,—« 
10,— 
19,—* 
10,50» 
42,—• 
12,50» 
10,—» 
18,50» 
25,—• 
l"",—» 
75,—• 
35,—» 
25,—» 
45,—• 
27,— 
14,—» 
37,— 
26,—• 
14,50» 
17,—• 

1, » 
2 6 ,  * 
28,—♦ 
12,—» 
17,50» 

15,—° 
15,—° 
17,50° 
10,50° 
47,50° 
75,—° 
30,—° 
72,—° 
24,—° 
72,—° 

200,—° 
49,50° 

440,—° 
7,— 

14,25° 
6,—° 

28,—° 
4,75° 
1,10° 
7,50° 

21,—° 
9,25° 
3,—° 

27,—° 
13,50° 
30,—° 
14,50° 

5,—° 
16.50° 
14,—° 

5,—° 
5,50° 
1,—° 

12,—° 
9,50° 
3,—° 
6,—° 

283/331 
332/49 
356/73 
402/03 
402/038 

Na 1945 
474/489 
518/537 
637/640 
671/75 
681/82 

75% 70%° 
125,—» 

39,—• 45,—° 
5,—*» 5,—° 

52, 58,—° 

Nieuw Guinea 
»» 70% NVPH 

65% NVPH 
• 65% NVPH 

Curasao 

36,50 
375,— 

26,50 
17,— 
18,— 

5,50 
14,50 
1,50 

11 .— 
2,75 

70% NVPH 
70% NVPH 
op aanvraag 

Ned. Antillen 
239346 

Niet genoemde nummers 
van 404800 
»•) 75% NVPH 

°) 70% NVPH 
800heden 
»•) 65% NVPH 

°) 70% NVPH 

1400 ») 75% NVPH 

Voor zegels met plakker 
na 404 10% korting 

Van de no's 1400 ook vele 
nummers postfris lever
baar pri|S op aanvraag 

Tevens 
El50 beschreven 

75% NVPH 
E50 heden onbeschr 

75% NVPH 

Port en Luchtpost prijzen 
op aanvraag 

346-403 
** 
O 
El20 
E20heden 

Suriname 
1300 

300410 

410510 

El25 
E25heden 

75% NVPH 
65% NVPH 
65% NVPH 

nominaal 
70% NVPH 

75% 
70% 

70% NVPH 
70% NVPH 
op aanvraag 

75 NVPH 
70% NVPH 
70% NVPH 

70% NVPH 

75% NVPH 
70% NVPH 

111 
12 
1314 
39 
40 
6466 
6771 
7280 
8195 
96100 
01106 
0716 
117 
118 
11926 
2732 
3336 
3741 
1245 
4649 
5053 
5456 
5760 
6163 
6478 
7984 
8588 
18994 
19599 
19699 
200203 
204208 
20913 
21419 
22022 
22327 
22830 
231235 
236241 
24247 
248251 
25256 
25761 
26267 
26875 
27679 
28085 
28688 
289 
29099 
bl 14 
30002 
30305 
30617 \ 
36774 ƒ 
318 
319-21 
322-27 
328-31 
332-35 \ 
344-63 ƒ 
336-39 

ong 
95,— 
0.70 
1.30 
0,40 
4,25 
7,— 
2,25 
4,95 
0,95 
0,40 

19,— 
5,75 
0,10 
4,— 

18,— 
0,20 
2,95 
0,30 
2,95 
5,75 
4,20 
7,25 
1,25 
6.— 
0,90 
0,60 
4,50 
0,60 
3,50 

3,— 
1,20 
0,90 
0.40 
0.25 
1.25 
0.60 
0.45 
0.35 
0,60 
0,30 
0,20 
0.25 
0.25 
0.25 
0.35 
0,90 
0,20 
0.10 
2.— 
3,— 
0,30 
0,40 
2,50 
0,20 
0,55 
0,30 
0,45 
2,25 
0,35 

gest 

2.25 

0.95 
0.55 
6.— 
1 . — 
0.10 

0,40 

0,50 

1,80 

1,20 
0,80 

0,80 

1 , — 

1.75 
1,30 
0,60 
0,35 
1,25 
0,80 
0,60 
0,50 
0,75 
0,45 
0,35 
0,35 
0,35 
0,50 
0,55 
0,95 
0.25 
0.20 
2.40 
3.25 
0.45 
0.50 
3.50 
0.25 
0,70 
0,45 
0,65 
3,25 
0,45 

Indonesië 

340-43 
364-66 
375-78 
379-82 
383-86 
387-90 
391 94 
395-97 
398-401 
402-05 
406-07 
408-11 
412-19 
420-23 
424-33 
434-45 
446-49 
450 
451-52 
453-55 
456-58 
459-63 
464-67 
468-71 
472-8« 
487-88 
489-493 
494-497 
498-501 
502-10 
511-14 
515 
516-35 
536-39 
540-48 
549-58 
559-62 
563-78 
579 
583/84 
585 
585/86 
587/89 
590/91 
592-93 
592/94 
595-98 
595-99 
600-01 
602 
603-04 
603-05 
606-07 
608-09 
610-12 
613 
613/14 
615-19 
620-21 
622-25 
622-26 
627-29 

ong 
0,35 
0,40 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,30 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,30 
0,35 
0,25 
0,30 
0.35 
0,25 
0.1C 
0,20 
0,30 
0,30 
0,40 
0,20 
0,20 
0,35 
0,15 
0.30 
0.25 
0.25 
0,50 
0,30 
0,50 
0,60 
0,50 
1.10 
1.40 
0.25 
2.50 
0.40 
0,25 
0,25 
1 , — 
0,40 
0,65 
1,65 
2,75 
0,60 
1,10 
0,40 
0,25 
0,50 
0,90 
0,50 
1 , — 
1 , — 
0,75 
1,50 
2,40 
1,25 
1 , — 
1,90 
1,10 

gest 
0.45 
0,50 
0,30 
0,35 
0,35 
0,30 
0,35 
0.25 
0.25 
0.30 
0,30 
0,40 
0,50 
0,30 
0,50 
0,50 
0,40 
0,15 
030 
0,50 
0,50 
0,50 
0,35 
0.35 
0,75 
0,25 
0,50 
0,35 
0,40 
0,90 
0,40 
0,80 
1,25 
0.60 
1,75 
1.40 
0.50 
3.25 
0.50 
0,40 
0,25 
1,50 
0,50 
0,50 
1 , — 
3,50 
0,60 
1.75 
0.40 
0,25 
0,40 
1.50 
0,45 
1 , — 
1 , — 
0,50 
2.25 
1.75 
1 , — 
0.90 
2.75 
1 . — 

627-31 
632-35 
636-41 
642 
643-44 
645-46 
647-49 
647-50 
651-60 
661-62 
663-65 
666 67 
668-71 
672-74 
675-76 

Nieuw: 

ong 
2,25 
1,25 
1,90 
0,50 
0,70 
0,60 
1.25 
1.95 
4.25 
0.90 
1.90 
3,40 
0.90 
1.10 
0.50 

Toerisme 1971 4- bl 

Djakarta 197 

(2 series - f 
420 RP) 

Porto 

1/3 
4/13 
14/20 
21/26 
27/28 
29 
30/39 
40/44 
45/46 
47/48 

Irian Barat 
1/26 
27/42 
43/52 
53/54 
Nieuw 
33a 
50 sen groen 

Riau 

5.50 

gest 
3,50 
1 , — 
1,25 
0,50 
0,70 
0,60 
1 , — 
2,90 
2,50 
0,90 
1.90 
2.50 
0.90 
1.50 
0.80 

oc 
6.50 

-1- bloc 
6,50 

bl -

ong 
5,— 

12,— 
2,50 
0,30 
0,20 
0,50 
0,85 
1.50 
1.30 
0.25 

2,90 
3,— 
2,— 
5,— 

7.50 

totaal 

gest 
6.— 

15.— 
3.— 
0.75 
0.30 
2.50 
1.75 
2,75 
2,— 
0,40 

10,— 
4,50 
3,50 
7,50 

1p V rood 
15,— 2 0 , -

2. 8. 9. 10, 12, 13, 15, 16, 
18-22 
14 
588a rood en 

23/25 
26/33 

7,— 
5,— 

blauw 
8,— 

17,— 
7,50 

Abonnementen 
Indonetie 
Ongestemp ' RP = 

40,— 
8,75 

10,— 
25,— 
12,50 

0 02 
Gestemp 1 RP =:= 0 03' 

Speciale Aanbied ing Europa en Engelse ko lomen 

Verzamelaars van onderstaande landen opgelet wij hebben een zeer 
kleine greep uit onze stockvoorraad gedaan en behandelen gaarne uw 
manco lijsten (nummering volgens Yvert & Teller). 

= postfris » := met plakker » = gebruikt 

België 
122* 
147° 
301»» 
496/503» 
737/742° 
987/89» 
1032/36» 
1182/89» 
1262/68» 
Lp 26/27° 

Franlcrijk 
576/80»» 
830/33»» 
867/72» 
960/65*» 
1027/32** 
1319/1322* 
1422** 
1422** compleet vel 

Lp 24/27** 
Lp 34* 
Lp 38/41* 
Porto 
90-94*» 
v/a no 1500 1 Franc 
nominaal 

Spanje 
835-37» 
911-12»» 
911-12 bloc 
965/70»» \ 
Lp 282/85** ƒ 
965/70° 1 

55,— 
50,— 
50,— 
18,— 
22,— 
8,— 

18,— 
8,75 
4,50 

25,— 

26,— 
10,75 
26,50 
22,— 
37,50 
22,— 
16,— 

120,— 
38.— 

7.50 
18,— 

14,— 

397** 
413-16»* 
417»» 
434/45** 

9,— 
2.25 
1 . — 
7.50 

Luxemburg 
Alle caritas v/a 1957*» 40% 
621-31*» 9.50 
282-87» 9.50 
306-11» 9.— 
406-09» 20.— 

531/35° 

v/a 750 
1 Fr nominaa' 
Lp 14° 
Lp 27-34 

Vaticaan 
26-38» 
80-85** 
146° 
200-02* 

Lp 282/85° 

Wapens*» cpl 
Klederdrachten»* 
Bloes 21/24** 

Groot Brittanie 
357/58° 
377° 
381° 
372° 
369° 
419/20*» 
449/52»» 
491/93»* 
549/54»* 
563/68** 
569/73»» 

Liechtenstein 
342-49»» 
367-69° 
378-80** 

20,— 
1,50 

10,— 

25,— 

30,— 

50,— 
30,— 
1 1 , — 

7,50 
5,— 
4,50 
1,— 
5.50 
2,25 
2,25 
2,25 
2,75 
2,25 
1,75 

22,— 
6,— 
2,75 

Malta 
294-99*» 
303-321»» 
339-43»* 
358-61** 
369-71** 

Polen 
1651-59** 
1705-13** 
1740-47»» 
1791-98»* 

Roemenie 
2145-54° 
2156 65° 
2464-67** 
2454-59»» 
2489-94»* 
2497-2502*» 
Lp 219/220»» 
Bloc 72*» 
Bloc 75»» 
Bloc 73** 
Bloc 74*» 

Rusland 
504-08° 
555-64° 
530-35° 
1088-1104° 
1144-49° 
1556-71° 
2310-19° 
2467° 
2500-heden° 

Lp 41-45° 
Lp 46-48° 
Lp 90-97° 
Bloc 32° 
Bloc 35»» 
Bloc 35° 

Zwitserland 
481»» 
481° 
522/25° 

6,50 

1 , — 
50,— 
15,— 

125,— 
195,— 

30,— 
15,— 

60,— 
25,— 

4,50 
2,75 
2,15 

3,50 
5,50 
3,50 
4,— 

1,95 
2,25 
2,25 
3,50 
4,— 
4,— 
2,— 
8,— 
3,75 
9,— 
3,50 

18.— 
90,— 
26.— 

3.— 
1.50 
5.— 
2.50 

12.50 
35% Yvert 

35.— 
1 2 . -
12.— 

1,25 
5.— 
3,25 

6,50 
6,50 
8,— 

v/a no 400** 
100 lire nomenaal = 0,90 
Lp 23* 65,— 
Lp 47/52»» 5,— 
Expres 1/2* 75.— 
Porto 1/6* 70.— 

Yougoslavta 
643-54° 
714-22° 
1110-15** 
1183-88** 
1242-47** 

Duitsland (West) 
288-95D** 
340-45»» 
322-28»* 
357-62** 
391-97*» 
426-30° 
436-39° 
461-63 bloc° 

Berlijn 
230-41** 

Duitsland (Oost) 
v/a no 1000 
1 DM nominaal = 

Oostenrijk 
1001/08»» 
1020/21»» 

v/a1125-heden»» 
1 Sh nominaal 

Monaco 
57-64* 
73-103» 
169-83» 
185-94* 
234-48* 
353-64» 
557-70»* 
637-51 • • 

30.— 
7.— 
4.— 
3.— 
4.— 

5.— 
1.50 
3.75 
6.— 
6.— 
2.— 
2,— 
1 . — 

2,— 

2,50 
5,— 

0,19 

60.. 
45,-
26,-

140,-
15.-
57.-
14,-
11,-

Alle nummers niet genoemd en voor zover voorradig komen op 35-4S cent 
per Yvert Franc. 

ENGELSE K O L O N I E N Wij hebben tevens een grote voorraad Engelse koloniën 
{vooral Elisabeth) ongebruikt (enkele soorten ook gebruikt) prijzen 35-45 cent per 
Yvert franc Ook losse hoge waarden 

Bahrain 114/24»* 
Malawi 10/13** 
Sabah 1/11»* 

Nieuw Zeeland 
291-94»* 
337a** 
352-55A*» 
255» 

22,50 
18,— 

2,50 

5,— 
2,75 
5,— 

12,50 

206»» 
Biafra 9-21» 
Aden 48-62a» 
Sint Christopher 
134-48 
Sint Helena 141-54' 
Sint Lucie 155-67» 
Pakistan 1-19* 
Nyassa 132-43* 

10,— 
75,— 
60,— 

30,— 
24,— 
14,— 
48,— 
60.— 

Nigeria 76-87» 35,— 
Honduras 170-81» 30,— 
Honduras 217-28* 18,50 
Ghana 1-9» 12,— 
Dominica 159-75» 30,— 
Gold Coast 146-57» 26,— 
Cook Islands 89-99* 12,— 
Bahamas 147-62* 38,— 
Anguilla1-15» 20,— 

Ook grote voorraad niet genoemde series en gebieden 

Bestellingen en mancolijsten aan: P o s t Z . h . N i r O 

E. V. Reydhof 8 
Amsterdam 
Tel. 020-152996 

Bankgiro 548541108 tnv R Nihot bij de A B N A'dam of Postgiro no 2401623 
tnv R Nihot. 
Leveringscondities To t f 250 .— franco thuis Betaling binnen 14 dagen. bovenf250.— 
vooruit of contant bij aflevering aan huis door heel Nederland of onder rembours 
Spoedbestellingen contant per aangetekende brief Alle prijzen zijn vrijblijvend en zo
lang de voorraad strekt Wijzigingen worden vooraf opgegeven Bestellingen beneden 
de ƒ50.— f 2 . — porto extra Bestellingen boven f 100.-— 2% kort ing, boven f250,— 
5% korting 

Indien gewenst kunnen zegels ook gehaald worden na telefonische afspraak 



Postzegelveiling „Twenthia" 

Onze 26e veiling 
op 16 oktober 
te Amersfoort. 

Deze veil ing, in Hotel Monopole, tegenover station, begint om half 
twee zaterdagmiddag, kijkdagen op ons kantoor te Almelo, en op de 
veilingdag vanaf half t ien. 

Voor deze veiling mochten wij een groot aantal kavels ontvangen, 
o.a. Kaapse driehoeken, topnummers Nederland en vele andere 
landen. Alsmede een groot aantal kollekties vanaf enkele tientjes to t 
vele honderden guldens. De veiling voor grote en kleine verzamelaars. 

Voor onze 27e veiling welke gehouden word t op 
13 november te Hengelo, kunt u dagelijks materiaal 
Inzenden, alleen Objekten vanaf ƒ100,—. 

Vraagt regelmatig ortze gratis veilingliatalogus. 

Postzegelveiling „Twenthia" 
postbus 177 - Almelo - tel . (05490) 16417 of 15773 - Lid NVPH 

^ 2 9 JU/V/^ 

fïi\ STUNT - VERKOOP 
2 V J , ? M C 

50 
75 

100 
125 

150 

37 

INDONESIË 
Complete postfrisse series 

voor slechts 

Complete postfrisse series 
voor slechts 

Complete postfrisse series 
voor slechts 

Complete postfrisse series 
bijna Indonesia compleet voor 

Complete postfrisse series 
Op enkele series na Indonesia 
compleet voor slechts 

Verschillende eerstedag-
enveloppen, alle onbeschre
ven, voor slechts 

f 9,75 
f 17,50 
f 39,50 
f 79,50 

f 124,50 

f 34,50 
Levering uitsluitend tegen vooruitbetaling Voor porto f 1,00 extra Betaalcheques 
nemen wij gaarne aan 

Zo juist verschenen onze uitgebreide prijslijsten van Nederland & O G + F D C 
Wi| zenden ze u gaarne gratis toe Wij zijn steeds kopers van engros, partijen en 
collecties van Nederland & Overzee Alt i jd kontante betaling 

VERZENDHUIS DE GRAAFF 
POSTGIRO 185.14.8« - POSTBUS 3379 
TEL. 020 - 228665 ('s avonds) 

AMSTERDAM 

EINDELIJK 
is het dan zover 

Onze speciaalcatalogus 
EERSTEDAG-BRIEVEN 
van Nederland en Overzeese Gebieden is uit. 

• van 1852 to t heden 
• vermelding van misdrukken, voorafstempelingen, 

bijzondere eerstedag-stempels enz. 
• vele afbeeldingen 
• nummering volgens de N.V.P.H.-catalogus 
• samengesteld door twee experts op d i t gebied 
• reële prijsnoteringen (waar mogelijk) 

U w handelaar heeft hem in voorraad Prijs f 7,80 

Een uitgave van: 

J. A. Lemstra Filatelie 
Amsterdam - A lber t Cuypstraat 36 - te l . 020-794836 

M A X . K A A R T E N en SPEC. STEMPELS 

WIJ leveren alle in dit blad genoemde speciale stempels 
Ook max kaarten, postfrisse zegels en fdc's van N.O G , Engeland, 
Jersey en Guernsey, Spanje, Vatikaan. Bovendien abonnement zegels 
en fdc's van Australië, Nv^. Guinea, Samoa- en Norfolkeilanden 

P O S T E N Z E G E L Hendrik Broertiesstr 24, Den Helder 
tel 02230-U087 

w. 

St.J 
- Dam 

ENGELKAMP 
koopt alles op 
partijen, series 

hei 
en 

gebied van postzegels, 
bundels tegen contante 

verzamelingen, 
betaling. 

ansstraat 5, Amsterdam. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
. Tel. (020) 23 66 25. privé (020) 73 79 26. 

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

N.N.P.H. „De Boerderij' 
Postbus 48 - RODEN 

— Lieveren 61 

Een brief/kaart aan antwoordnummer 2 - RODEN (zon
der postzegel!) met opgave naam, vol ledig adres en uw 
veizamelgebied, is voldoende. 



Ook U zenden wij gaarne de geïllustreerde catalogus van onze 

SCHRIFTELIJKE VERKOPINGEN 

De eerstvolgende verkoping wordt gehouden op zaterdag 9 oktober 1971. Voor deze ver
koping ontvingen wij een groot aantal mooie kavels NOG, West Europa en andere landen, 
alsmede een groot aantal collecties en verzamelingen, w.o. een grote Europa verzameling 
in 78 Behrens Albums. 

Voor de 38e verkoping op 18 december 1971 zien wij ook Uw inzending gaarne tegemoet 
tot 13 november a.s. 

/s schriftelijk /(open ooi< betrouwbaar kopen ? 
Bij ons wel en wij willen U dit gaarne bewijzen! 

Dit bieden wij U: 

Maximale service tegen lage kosten. Zowel inzenders 
als kopers betalen slechts 10% provisie. 

Snelle toezending van de toegewezen kavels. Binnen 
één week in Uw bezit. 

Snelle afrekening met inzenders. Maximaal binnen 3 
weken, doch meestal reeds binnen 2 weken! 

Deskundige verkaveling en zorgvuldige beschrijving 
van Uw inzending. 

Bezichtiging van de aangeboden kavels is te allen tijde 
mogelijk (op vrijdag en zaterdag in het Cultureel Cen
trum "De Coehoorn" in Arnhem). 

In opdracht van één onzer cliënten bieden wij te koop aan een zeer mooie, overwe
gend postfrisse collectie OOSTENRIJK MET GEBIEDEN. Deze verzameling is op 
enkele onbeduidende waarden na compleet! Als beleggingsobject zeer geschikt. 
Cat. waarde Frs. 24000,00, Prijs ƒ8000,00. Serieuze gegadigden kunnen na af
spraak deze collectie bij ons bezichtigen. 

ARNHEMSE POSTZEGEL HANDEL 
Michiel de Ruyterstraat 27, Zevenaar 
Correspondentieadres: Postbus 415, Arnhem 

Telefoon (na 18.00 uur) 
08360 - 5978 



10 TOT 20 o/o KORTING 
De grotere afnemers die boekjes plakken - samenstellingen maken - kortom een 
ieder die aan de kilo's v«'il verdienen - heeft nu bi| afname van 5 verschillende hele 
kilo's 10% korting en bij afname van 10 verschillende hele kilo's 20% korting 

1 ste klas missie kilo's 
AUSTRALIË 1 met circa 50% grootformaat - goed gesorteerd - met betere 

zegels 36,50 
CANADA 1 zeer goed - met enorm veel grootformaat - hogere waarden -

verzegeld 36,50 
CUBA overwegend grootformaat - zeer veel topwaarden - goed gesor

teerd - met oudere zegels 45,— 
DENEMARKEN 1 met zeer veel grootformaatzegels - hogere waarden en 

topwaarden tot 25 kronen - verzegeld pakket 34,50 
DUITSLAND 4 Bundespost - de allerbeste • met enige zegels van D Reich, 

Saar, Böhmen und Mahren, Berlin - hogere waarden - en met gegaran
deerd minstens 1000 grootformaatgedenkzegels w o met toeslag en 
minstens 100 verschillende - verzegeld pakket 54 — 

ENGELAND 1 de betere Missie kilowaar met circa 800-1000 gelegenheids-
en schitdenjenzegels - verzegeld pakket 22,50 

FRANKRIJK 4 enorm gesorteerde kilo met veel oudere zegels vanaf 1900 -
hogere waarden - met gegarandeerd 800 tot 1000 grootformaatzegels 
w o schilderijen - eerste klas Missie kilo - verzegeld pakket 45,— 

GROOT-BRITTANNIE „Luxes" met veel grootformaatzegels, gegaran
deerd 800 tot 1000 per kilo - hogere waarden - fosfor - watermerken -
en met veel mooie zegels van de Kolomen en Dominions - 1ste klas 

Missie kilo - zeer interessant - verzegeld 31,50 
GEMENEBEST „Super" uitsluitend zegels van Eng Kolomen en Dominions 

(ook voormalige) met zeer veel grootformaat - hogere waarden - zeer 
mooi 79,— 

IERLAND 4 „Super" topkwaliteit met een enorm groot aantal grootfor
maatzegels - goed gesorteerd - hogere waarden - zeer goed pakket 55,— 

ISRAEL goed gesorteerd - met circa 500 tot 800 grootformaatgedenk
zegels - zeer veel met tab - blokjes - zeer waardevol 155 — 
y^kilo 39,50 

KENYA 1 met zeer veel grootformaatzegels - hogere waarden - en enige 
zegels van Tanzania en Uganda - zeer mooi 69,50 

NEDERLAND 2 zeer rijk aan grootformaatgelegenheidszegels - met top* 
waarden tot 5 gulden - veel 2,50 zegels, oud en nieuw en andere hogere 

waarden - verzegeld pakket 19,50 
NOORWEGEN 1 met zeer veel grootformaatgelegenheidszegels - topwaar

den tot 10 Kronen - verzegeld 29,50 
SCANDINAVIË Een zeer mooie sortering uit de vier Scandinavische Lan

den zeer veel Grootformaatzegels - hogere waarden - Topwaarden tot 
20 en 25 Kronen - staande luchtpostzegels enz enz - verzegeld pakket 46,50 

SPANJE 1 met gegarandeerd 800 tot 1000 mooie grootformaatzegels -
zeer gesorteerd - hogere waarden tot 50 pesetas (ook 25 en 50 pesetas 
luchtpost) - 1ste Missie kilo - verzegeld 37,50 

U S A 1 met gegarandeerd 800 tot 1000 grootformaatgedenkzegels - goed 
gesorteerde Missie - verzegeld ^ 19,50 

WERELD 1 „Speciaal Extra" een zeer grote sortering van meer dan 30 
landen - met gegarandeerd 800 tot 1000 grootformaatgelegenheids
zegels - enorm gesorteerd - hogere waarden van veel landen > met 
blokjes - complete series e d - verzegeld pakket 34,50 

WEST-EUROPA een mooie sortering uit circa 15 landen - met hogere 
waarden van bijna ieder voorkomend land - met gegarandeerd 800 tot 
1000 grootformaatzegels - zeer goed - verzegeld pakket 36,50 

ZWEDEN 1 ,,Luxe" klein uitgesneden - zeer veel groot formaatzegels - met 
zeer veel nieuwere van 1971 - veel hogere waarden en een enkele top-
waarde van 10 kronen en 20 kronen luchtpost - verzegeld pakket 55,— 

2UID-AFRIKA goede sortering - circa 40 tot 50% grootformaat veel 
betere zegels 41,50 

G A R A N T I E KILO's: d.w.z. U weet wat U koopt, omdat de kilo's zo goed 
mogelijk omschreven zijn, zonder enige fantasie. Want wij staan voor de 
volle 100% in dat de omschrijving juist is en dat de pakketten werden 
beoordeeld na meerdere malen te testen. 

post kilo's 
49,50 BULGARIJE 1 postverzegeld 1971 - met veel grootformaat 

BULGARIJE 2 „Luxes" postverzegeld 1971 - met zeer veel grootformaat -
betere zegels - waardevolle bijlagen 62,50 

FINLAND 2 postverzegelde doos 1966 - overwegend grootformaatzegels -
m de Deutsche Briefmarken Zeitung met,,empfehlenswert" 45,— 

FINLAND 3 postverzegeld 1967 -zoals bij alle Finland kilo's hoge catalogus
waarde 46,50 

FINLAND 4 postverzegeld 1968 46,50 
HONGARIJE postpakket stroken - postverzegeld 1971 - met veel hogere 

waarden 24,50 
INDONESIA nog nooit eerder aangeboden - zeer veel zegels per kilo -

mee een weinig Ned Indie en Japanse bezetting - veel betere zegels 42,50 
POLEN 1 zeer veel grootformaatzegels - uitzonderlijk mooi - veel hogere 

waarden - complete series - blokjes e d 29,50 
POLEN 2 Superluxes postkilo met 50% zegels gesneden van F D C , daar

door enorm veel complete series - 25% poststroken - 25% briefpost
zeer veel hogere waarden, een zeldzaam mooi pakket - verzegeld 49,50 

POLEN 3 ,,Super" postkilo met 50% poststroken, daardoor enorm veel 
hogere waarden - 25% zegels gesneden van F D C - 25% briefpost - met 
blokjes - zeer veel motief, schilderijen, bloemen e d een pakket met een 
zeer hoge cataloguswaarde - verzegeld 54,— 

POLEN - BUITENLAND Postkilo's van de Poolse Posterijen met uitslui
tend zegels van Pakketkaarten die door diverse landen naar Polen ge
stuurd worden daardoor veel hoge frankaturen - klem uitgesneden 155,— 

ROEMENIE 1 de gewone normale postkilo - zeer goed - verzegeld 1971 26,50 
ROEMENIE 2 „Super" postverzegeld 1971 - met enorm veel grootformaat

zegels - betere waarden 49,50 
TSJECHOSLOWAKIJE 1 „Speciaal" postverzegeld - hogere waarden - met 

uitgeknipte zegels van F D C 19,50 
TSJECHOSLOWAKIJE 2 „Superieur" door de staat verzegeld - zeer mooi -

met afsnijsels van F D C dus complete series - topwaarden - goed gesor
teerd 29,50 

A A N B I E D I N G V A N DE M A A N D 
ENGELAND kinder inzameling kilo's met een behoorlijk aantal grootfor

maat zegels - fosfor - watermerken - Regiomals - oudere en de nieuwe 
Decimale zegels - altijd interessant - kost overal minstens het dubbele -
nu voor 9,75 

uitsluitend grootformaat zegels! 
BELGIË 1 Luxe kwaliteit - met topwaarden van 100-200-300 fra 

uitsluitend grootformaat spoorwegzegels - ook met opdruk -
CANADA 3 mooie sortering - ook betere zegels 
COLUMBIA veel betere zegels - zeer mooie 
DENEMARKEN 3 goed gesorteerd 
DUITSLAND 3 ,,West" minstens 4000 zegels per kilo 
ENGELAND 3 goed gesorteerd - met mooie schilderijen 
FINLAND 1 hoge cataloguswaarde 
GHANA zeer mooie zegels 
IERLAND 3 veel zegels per kilo - hoge cataloguswaarde 
ISRAEL 3 zeer veel met tab 
ITALIË 3 groot uitgesneden - circa 1500/kg 
KENIA 3 enorm mooie zegels 
NIGERIA 3 veet motief zegels 
MALAYSIA goed gesorteerd - veel staten 
SPANJE 3 grote sortering - ook betere 
U S A 3 veel zegels per kilo 
WERELD 3 zeer veel landen - enorme sortering 
WEST-EUROPA 3 goed gesorteerd 
ZWEDEN 4 klem uitgesneden - goed gesorteerd 
ZWEDEN 3 groot uitgesneden - circa 1500/kg 

complete poststukken en brieven 
FRANKRIJK complete enveloppen met een duidelijke afstempeling van de 

zeer mooie Franse stempels 29,50 
NEDERLAND complete poscpakketkaarten verzonden naar het Buiten

land 45,— 
ZWEDEN complete enveloppen - alle met een duidelijk afstempeling 25,— 

Door onze scherpe prijzen en de tegenwoordige hoge arbeidskosten ver
zoeken wij u vriendelijk geen bestellingen te doen onder de 15 gulden. 

V. kilo 
nk -
- verzegeld 

26,50 
22,50 
21.— 
38,50 
23,— 
21 ,— 
34,— 
21,— 
63,50 
15,— 
26,50 
34,50 
21,— 
3 1 , — 
21 ,— 
28,50 
26,50 
21 ,— 
13,50 

Kilo 

36,— 
99,50 
82,50 
79,50 

U7,50 
85,— 
79,— 

129,50 
79,— 

245,— 
52,50 
98,— 

129,— 
79,— 

117,50 
79,— 

105,— 
97,50 
79,— 
49,50 

missie kilo's 
De gewone normale kilo's die overal weite koop zijn - maar let op de scherpe prijs 
DUITSLAND 1 Bundespost- met ruim 400 grootformaatgedenkzegels w o 

met toeslag en zeer veelverschillende - hogere waarden tot 2 Mark - ver
zegeld pakket 29,50 

ENGELAND 2 „Children Fund" met veel grootformaatzegels 14,95 
FRANKRIJK 1 met veel grootformaatzegels - enorm gesorteerd - hogere 

waarden - verzegeld pakket 26,50 
IERLAND 1 met veel grootformaatzegels - mooi gesorteerd - enige hogere 

waarden 27,50 
NOORWEGEN 2 „Tub Blauwzegel" verzegeld pakket - veel grootfor

maatzegels 19,50 
NOORWEGEN 3 "Tub Groenzegel" veel grootformaat en enig buitenland 24,50 
NOORWEGEN 4 „Tub Roodzegel" zeer veel grootformaatzegels - betere 

waarden - Europazegels 27,50 
U S A 2 met veel grootformaat 14,95 
V E R Z E N D I N G : bestellingen per giro ƒ2,— per kilo (die verdient u terug door 
de filatelistische frankering), bij rembours f3,25 per kilo - bii 2 kilo f3,75 - bij 3 en 
4 kilo f4,75 - bij 5-6 kilo f5,75 - bij 7-8 kilo f7,25 

V O O R E X P O R T TE K O O P GEVRAAGD: onuitgezocht Ned. kilo's van 
goede kwaliteit. 

POSTZEGEL IMPORT - EXPORT 

E. BREDENHOF 
C. D. Tuinenburgstraat 210 - Rotterdam 26 - Tel . 010-19 66 50 - Giro 533984 



Postzegelhandel 
„t RAEDTHUYS" 
(eig. J. D. Muis) 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 22 09 01, b.g.g. 12 31 23 

heeft voor u één van de grootste postzegelvoorraden van Neder
land, ruim honderd grote dikke winkelboeken vol tegen normale 
prijzen O a 
Nederland en O.G. Gebruikt vri jwel al les aanwezig, ook luchtpost Curacao en 
Suriname Alle 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) 
in het algemeen 40 cent per Yvert-franc, behalve nieuwe uitgiften 
Eng. Kol.: 14 winkelboeken vol hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth 
Azië: alle landen, veel Japan, Yemen enz enz 
Zuid-Amerika: grote stock van alle landen 
Israël: grote stock m het algemeen 5 0 % Benco ook Ie daq-env 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken), RUIMTEVAART, POSTZ. 
op POSTZ., SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES. VER. EUROPA. 
GÉÉN NIEUWTJES 

Albums insteekboeken catalogi, loupes m ruime sortering voorradig 
U kunt bij ons rustig zitten postzegelen onder het genot van een heerlijke 
kop koffte of een glaasje frisdrank Mancolijsten worden omgaand, in ieder 
geval binnen 14 dagen behandeld Donderdag's gesloten 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J.D.MUIS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 22 09 01 

(privé Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefoon (023) 24 49 83, b g g (020) 12 31 23 

REEDS MEER DAN 20 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist gqede 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. 

Nu GRATIS AANDELEN in de N.P.C, voor onre afnemers!!! 
Nadere mededelingen in P M.nr 43, met tevens meer dan 2000 versch 
aanb. van Nederl. en O G , INDONESIA, goedkope Motiefsamenst , enr 
Veel koopjes en gratis ser De P M nr 43 wordt u gaarne gratis toegez 
door 

1. B i j l imz - Van Anrooys t raa t 174 - OSS - Te l . 04120-31879 

T e k o o p g e v r a a g d : N e d e r l a n d O . G . Post f r is 2(z. p l . )pc . u i t s l u i t e n d 
c o m p l e t e ser ies. Van 50 t / m 309 8 0 % cata logus. 
346-49 f U 5 , — : 356-73 f 3 7 , — ; 402-03B f 4 5 — ; 474-89 f 2 6 ; 518-33 
f 7 0 ; 534-37 f 225 ; 538 t o t 687 5 0 % cat . 
N e d . I n d i e : no . 81 t / m 292 6 0 % cat . C u r a s a o : no . 75 t / m 238 6 0 % ca t . 
S u r i n a m e : no. 69 t / m 283 6 0 % cat . O o k v e r z a m e l i n g e n - p a r t i j e n . 

C . S E V E N H U Y S E N P roven ie rss inge l 16 - R o t t e r d a m 
T e l . 010-285518 

^ ^ w » " 

VEILING No. 445 
27-30 SEPTEMBER 

DE DR. WEEBERS-COLLECTIE 
GEHELE WERELD (beh. Ned. & O.R.) 
Verkaveld in 2333 prachtkavels, 
w.o. 345 unieke landencollecties. 
Catalogus gratis op aanvraag. 

r^n-^-^^ww 

VEILING No. 446 
1-5 NOVEMBER 
Speciaalcoilectie Nederland 1852 
op brieven w.o. 17 langstempels. 
Nederland en O.R. zeer uitgebreid. 
720 kavels albums, collecties, diversen. 
Postgeschiedenis 200 kavels o.a. 
Venetiaanse Republiek, Cholerabrieven. 
Duitsland-Infla. 
De collectie van wijlen 
Mr. G. W. A. de Veer, enz. enz. 
Bijna 2700 kavels! 

VAN DIETEN POSTZEQELVEILiNGEN n.v. 
TOURNOOIVELD 2. DEN HAAG. TEL. 070-117661 



EXTRA 
PREMIE 

VOOR NIEUWE INVESTMENT ABONNEES 
Het nieuwe seizoen begint m.i.v. 1 oktober a.s. Indien Uzich heden nog opgeeft voor het Invest

ment Abonnement met ingang van 1 oktober kunt U de complete klederdrachtserie van Spanje 
(totaal 53 waarden) tegen de speciale premieprijs van f27,50 voor de complete set verkrijgen. 
Doe zoals reeds vele honderden Investment Abonnees vóór U deden. Wij ontvingen tientallen 
dankbetuigingen voor de keurige afwerking en verzorging. 

Wat is het InvestmentAbonnement? 
Door een regelmatige storting van f 17,50 per maand ontvangt u éénmaal per kwartaal alle nieuwe postzegels van de 10 
meest verzamelde en daardoor meest interessante landen. Hierdoor bouwt u een collectie op welke ook „later" zijn waarde 
behoudt. Dus geen collectie met waardeloze zegels maar een waardevolle uitgebreide landencollectie. 

Waarom f 17,50 per maand? 
Het maandelijks bedrag van f 17,50 is zo berekend dat naast de gezamenlijke nieuwe uitgiften van de 10 landen ook nog bijzon

dere uitgiften van andere landen die „bijzonder goed" zullen worden, erbij worden geleverd tot het bedrag ad. f 17,50 vol is. 
Komt er in één maand b.v. f 15,— aan nieuwe uitgiften uit dan wordt er voor f 2,50 aan bijzondere uitgiften bijgeleverd. 

Welk type kan ik nemen? 
U kunt kiezen uit twee typen, nl. 
TYPE A 
Zwitserland 
Frankrijk 
Engeland 
Spanje 
België 

 Oostenrijk 
 WestDuitsland 
 FransAndorra 
■ Malta 
 Liechtenstein 

TYPEB 
Hetzelfde als type A maar zonder Malta en Liechtenstein, 
hiervoor in de plaats Vatikaan en Luxemburg. 

Per wanneer kan ik mij laten inschrijven? 
U kunt zich laten inschrijven aan het begin van ieder kwartaal. U kunt zich dus met ingang van 1 oktober laten Inschrijven. 

MAAK GEBRUIK VAN DE INSCHRIJFBON 



MAAK 
GEBRUIK VAN 
ONDERSTAANDE 
inschrijfbon 
EN ZEND HEM 
AAN a ANTHONY 

BOHNENN 
INVESTMENT PHILATELIE 

Jat. V. Lennepstraat 58 
Amsterdam Posfgiro 787465 
Bank: H.B.U. Amsterdam 

INSCHRIJFBON 
Hierbij geef ik mij op als Investment-Abonnee met ingang 
van 1 oktober voor: maal een Investment-Abonne
ment volgens type tegen een maandelijks bedrag 
van f 17,50. Ik ontvang hiervoor alle nieuwe postzegels van 
de bovengenoemde landen plus de aanvullende bijzondere 
uitgiften. Het bedrag voor de maand oktober maak ik hierbij 
tegelijk aan u over. Ik maak wel/niet gebruik van de premie
aanbieding. Het bedrag hiervoor maak ik gelijk over. 

N A A M : 

ADRES: 

PLAATS: 

HANDTEKENING: 

AANBIEDING NEDERLAND en O.G. (Postfris z. pi.) 
1 Nederian 

87/89 
110/13 
134/35 
141/43 
166/68 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
225/28 
229/31 
232/35 
238/39 
240/43 
252/55 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 
270/73 
274/77 
279/82 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/02 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 
332/45 
350/55 
374/78 
392/96 
397/01 
402/03 

d 

11,25 
6,75 

29,75 
9.90 
7,35 

13,— 
25.— 
13,25 
60,— 
16,50 
25,— 
32,75 
22,25 
45,— 
32,50 
18,— 
48,— 
32,— 
17,75 
18,95 
7,50 

32,50 
37,— 
23,75 
23,50 
7,75 

24,50 
7 — 

12,— 
9,50 

13,60 
3,35 
7,85 

14,50 
5,50 
6,50 
8,60 

10,— 
16,75 

5,— 
2,15 
0.50 
5,— 

402/03 BL 
423/27 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 
500/03 
506/07 
508/12 
513/17 
542/43 
544/48 
550/55 
556/60 
563/67 
568/72 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
602/06 
607/11 
612/16 
638 
641/45 
649/53 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
683/87 
688/92 
695/99 
702/06 
715/19 
722/26 
736/37 
738/42 
745/46 
752/56 
759/63 

AANKOOP de zegels van nr 87 
koop prijzen in com 

W. 

piece series 

Postzege 

53,25 
0,45 
4,35 
0,60 
1,85 
1,85 
1,60 

32,— 
2,90 
2,25 
3,35 
1 , — 
2,20 
5,10 
2,25 
5,35 

12,25 
23,75 
9,75 
9,75 
9,85 
3,10 

2 9 , -
6,25 

10,25 
6.85 
9,10 

10,— 
10,60 

5,25 
5,10 
6,35 

17,25 
4,85 
4.75 
4,35 
4,25 
6,50 
3,35 
6,50 
1,60 
4,50 
1,80 
4,25 
2,80 

Curasao 
103 
121/25 
126/37 
138/40 
153/57 
158/63 
164/67 
168/77 
182/84 
198/99 
200/05 
206/08 
209/10 
234/38 
239/43 
244 
245 
246 
248/52 
253/54 
255/56 
257 
258/60 
261 
262/64 
265/68 
269 
270 
271/74 
291/92 
293/96 
298/02 
303 
304/06 
307/10 
315/17 
318/21 
325/26 
347/50 
355/57 
364/67 
Vhegp 
4/16 
69/81 

2,— 
1,35 

60,75 
2,45 
5,50 
3,50 
2,15 

10,25 
2,15 
0,75 
9,50 

12,50 
6,50 

25,50 
18,— 

1 , — 
2,50 
2,65 

17,— 
2,— 
5,25 
0,45 
2,75 
0,50 
2,25 
2,75 
0,50 
1,10 
4,50 
1 , — 
3,80 
5,90 
0,65 
1.95 
2,75 
4,85 
3,40 
1.65 
3,15 
1,20 
2,30 

27,75 
9,25 

Suriname 
127/29 
141/44 
146/49 
151/56 
179/82 
183/86 
187/89 
190/93 
206/09 
214/19 
249/56 
257/73 
285/94 
295/96 
297/07 
308 
309/11 
312/15 
317/20 
321/22 
323 
324 
326/29 
335 
336/39 
340/44 
345/46 
347/48 
349/53 
371/75 
384/85 
390/93 
394/95 
403 
405/09 
410/13 
420/23 
427/30 
431/34 
449/52 
460/61 
462/66 
468/69 
470/74 

tot 355 zoek ik te koop tegen 75% van mii 
>05tfris zonder plakker 

Ihandel 
de Zwijgersingel 216 Gouda. 

BEN JANSEN 
Tel (01820) 15831 G iro 23202S« 

5,50 
27,25 
22,25 
22,25 
17,50 
10,— 
4,25 
9,25 
4.75 

14,50 
6.25 

30,25 
26,25 
7,50 
9,25 

22,50 
34,50 
17,95 
6,75 
7,— 
0,50 
0,90 
4,— 
3,35 
5,50 

11.60 
1,10 
2,75 
6,50 
3,65 
0,75 
2.— 
0,90 
3,25 
4,— 
2,— 
2,35 
2,— 
2.— 
1,45 
0,90 
3,15 
1 , — 
3,25 

1 ver-

Te koop gevraagd Nederland postfris 
zonder plakker en F.D.C.'s 

Instituut V. d. Tropen ä 80% cat. 
Nederland E 1 t /m 30 ä 60% 
346-49 ä 90% 518-37 ä 100%, L.P. 12-13 ä 80% 
Vooroorlogse series ä 70% 
356-73; 402-03B; 474-89; 561-62; 592-95; 671-75; 681-82; 
927-29 ä 60% 

Kontante betaling. Ook van met genoemde series voor 
1960, en F.D.Cs zien wi j uw aanbieding gaarne tegemoet. 

A. Pohiman 
Weesperstraat 11. Muiden, te l . ; 02942-1707. 

TE KOOP GEVRAAGD 
NEDERLAND en 
OVERZEE 

Bundel waar, series, k i logoed 

Door grote exportvraag ben ik m staat zeer hoge prijzen 

te betalen 
B V Unteaserie f 33,—, N ieuw 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 



KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces ƒ 1,— per mm 
exclusief 4 "/» BTW 

AANGEBODEN 

Te koop Nederland 1852-1940, 
compleet, mooi gebruikt cat 
waarde ± ƒ 4500,— Inlichtingen 
tel 01886-2011 
Part biedt zijn gehele verzameling 
Ned. en Overzee aan postfr m en 
z fl m Davo album Cat w ± 
ƒ 9 000,— vr prijs ƒ 5 000 — en gr 
stockb idem, meer dan 5000 doubl 
Cat w ± ƒ 5 000,— pr ƒ 2250,—, in 
een koop ƒ 7000 — verder nog 
enkele part losse zegels en postz 
bl tegen 40% Cat w Alles is hoge 
kwal , liefst geen hand , prachtig 
beleggmgsobj alleen ser gegadig
den gelieven te bellen 023-256629 

Verzamelt U Brazilië? Neem een 
nieuwtjes abonnement Br onder 
No PH-1499, Boom-Ruygrok, Haar
lem 

Part biedt aan compl verz Ver. 
Europa en Ver. Naties m certif 
,,Prima" en tevens coli Nederl & 
O G Uitsl partic Tel 020-310973 
Te koop t e a b een verzameling 
van c a . 3000 stukken van oude 
briefomslagen, postkaarten, streif
bander bizondere stempels oude 
stadspost, postiljonstempels, etc 
der gehele wereld, voornamelijk 
van 1841-1900, ook oude Duitse 
staten, Hamburg, Lübeck, Neder
land e o Geschatte waarde 8000 
Yfr W G Kerssemeijer U de 
Miststraat 12 Kampen tel 05202-
3390 
Biau 1/32 gest ƒ 185,— Untea 1/19 
gest ƒ 45 — Untea 27/29 kl opdr 
gest ƒ 65,— Indonesia 562, 656 
668 669 onget en 666 get verscho
ven druk ä ƒ 15,—, Uno 101/106 ä 
ƒ 16 — Ned. Ind. onget proeven 
274 274 blauw ä ƒ 3,— 334 onget 
ƒ 4,— 99 en 217 onget zwarte 
proef ä ƒ 10 —, Suriname 197/199 
onget ä ƒ 15 — G J Bessels. 
Adm de Ruyterlaan 94 Hilversum 

Nederland ongebr. van verz Port 
1/43 + wapens en Wil l 3e emissie 
Tel 070-852718 

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

ISRAEL, postfr , fuU-tab, billgke 
prijzen Vraag prijslijst 
200 NEDERLAND grootform kind 
weldad etc met hogere waarden 
ƒ 10,—; 200 idem met kompl ser 
f 20,—. P Nieuwelink, Veenbes-
straat 768 Soest Giro 438590 

Verhoogde inkooppryzen voor bun
dels, o a volkstelling ƒ 1,— p b A 
V d Heijden, Hengelolaan 1196 
Den Haag Tel 670875 

EXTRA .lANBIEDING: 
E E G pfr z/p, vanaf 1957, 50% 
Cat Losse nummers Ned en O G 
pfr 50% Fdc's vanaf No 37 nu 
50% Ie Vluchten K L M vanaf 
ƒ O 30 Vele landen gestempeld, 15 
cent per Yvert Franc Diverse pak
ketten, o a Ned/O G , 100 zegels 
ƒ O 25 Adres Nikkeis, Haver-
schmidtstr 85 Den Haag Giro No 
249147 

Aangeboden v/d „Philatelist" ged 
2e jaargang, verder alle volgende 
jaargangen tot en met 1969, vrywel 
compleet Brieven onder no 1508 

Wegens het enorme aantal bestel
lingen bied ik nogmaals aan 100 
versch. Holland ƒ1,10; 500 versch. 
Holland ƒ 35,75. Franko Tevre
denheid gegarandeerd' Giro No 
240 4787 W de Wit Postbus 38, 
Laren NH 

Maandelukse pryslyst!" (Wereld) 
Ontvangt U gedurende 1 jaar na 
overmaking van ƒ 4,— op Giro 
2404787 tnv W de Wit, Postbus 
38, Laren NH 

Aangeboden Finland gebr. 40% 
Yvert alle T.B.C.-series, Bode 
Kruis 1945, 1946, 1948, 1949, 1951, 
1952, 1964 en alle zegels na 585 
50% Yvert 439 (a), 492 B J M 
van Leeuwen, Bruijnstraat 91, Rot
terdam 7 

Europa-Natozegels Turkue 40% 
Yvert, ook voorlopers B J M v 
Leeuwen, Bruijnstraat 91, Rotter
dam 7 
Groenland gebruikt. Groenland ge
bruikt, prijslijst wordt gratis toe
gezonden B J M van Leeuwen, 
Bruijnstraat 91, Rotterdam 7 
Bejaarde heeft collectie Frankryk 
ongebr., waarvan 80% postfr Kan 
alleen leveren op mancolijst ä 45 
et p franc Yvert Br nr 1512 
Aangeboden: Nederland vóór de 
oorlog, nr 1-10, 43, 84, 134-'35, kin
derzegels ongestempeld, compleet 
1924-1939 en andere series 1927-
1940, cat w ƒ 1200,— voor ƒ 850,— 
1000 van no 638 (ƒ 2 50) voor 
ƒ 50 — Roemenie ruim 1100 zegels 
in groot msteekboek voor ƒ 125,— 
H Makkinga Hessenweg 45, Har
denberg 

Dames en Heren, zoekt U ruil con
tacten voor Uw postzegels, vraag 
dan inlichtingen, Postbus 4, Ruur-
lo Postz V antw insluiten 

50 Indonesië ƒ 1,—. Bestellingen op 
giro 1666411 t n v R Huizinga, 
Foelkiusstraat 11, Bedum 

Te koop 56 enveloppen, openings-
vluchten KLM vanaf 1948, en 9 
herdenkings stukken luchtvaart 
Cat waarde ƒ 210 — elk aanneme
lijk bod Brinkhuis, J v Beieren-
laan 4, Noordwyk B Tel 01719-
3270 

Verzamelaar biedt te koop aan 
Fartu Luxemburg, België en Ne
derland. Alles postfris Brieven 
onder nr 1517 

Wegens omstandigheden postzegel
album Nederland en overzeese ge
biedsdelen vanaf 1852 (familiebe
zit kataloguswaarde ± ƒ 5 600 — 
vraagprijs ƒ 2 350 — geen hande
laren, tel 04990-1477 

Zend mij 100 postzegels voor 100 
andere. J Hartjes, Rustenburger-
straat 339 I, Amsterdam 

HONGARIJE normaal- en lucht
post, blokken gebieden in prima 
kwaliteit Nieuwtjes abo mogelijk 
Prijslijst Hongarije gratis Tevens 
andere Oost en West-Europese 
landen vlgs mankolijst Opdrach
ten gaarne aan I P S - Sassen-
heimstraat 61 - Amsterdam 17 (tel 
020-155304) 

Aangeboden Nederland postzegels 
postfris vanaf 1931 tot heden in 
ruil voor oude Nederlandse mun
ten A V Hoeve, Ridder Robert-
straat 15, Zaamslag (Zl ) telefoon 
(01153)-663 

Prima kwaliteit, billüke pr^s en 
hoge cat. waarde 500 versch 
Scandinavië (veel gr formaat) 
ƒ 25,— 500 versch Duitsland 
ƒ20,—, 100 versch Zwitserland 
ƒ11,—, 500 gr formaat (versch 
hoge cat waarde) ƒ15,—, 100 gr 
formaat (versch ) Nederland ƒ 5,—, 
300 versch Ned waarbij compl 
series ƒ 15,— Verzendkosten per 
zending ƒ1,— Zendingen boven de 
ƒ 50,— franco Vraag gratis uit
voerige prijslijst Giro 916224 t n v 
W Visser, v Limb Stirumlaan 
89, Doetinchem 

Voor kwaliteit en billijke pnjzen 
Postzegelhandel „Philiposta", Ro
denrijsestraat 17a, Rotterdam-11, 
tel 010-245001 Wu kunnen U aan

bieden ruim 75 landen b v 100 
Cuba ƒ3,75, 200 Denemarken ƒ 6,—, 
500 Hongarije, groot formaat ƒ 9,75, 
100 Liechtenstein ƒ45,—, 50 Malta 
ƒ490, 500 Rusland ƒ19,50, 500 
Spanje ƒ22 50, 300 Ruimtevaart 
ƒ 15,— Als speciale aanbieding 500 
Nederland van ƒ 37,50 nu voor 
ƒ 34,50 Vraagt gratis onze thans 
geheel nieuwe prijslijst aan Zen
dingen boven ƒ 100 — worden U 
franko toegezonden 

G E V R A A G D 

Mankolusten Nederland en O G 
en Europa, korrekte bewerking 
Harskamp Heezerweg 303, Eind
hoven 
Oudere ansichtkaarten + munten 
Ned., c q inruil zegels / FDC v 
N O G J V d Berge, Nieuwstr 
66, Apeldoorn, tel 16281 of 31043 

Te koop gevraagd paren, strip
pen en blokken van 5 cent Koning 
Willem III 1872. Tevens Jubileum 
1923 op tandmg met aanhangend 
plaatnummer Aanbiedingen aan D 
Visser, Lange Nieuwstraat 169, 
Schiedam 
Kleine rondstempels. Event ruilen 
voor o a kl r st puntst Ned en 
O G of Oostenrijk A H Bonefaas, 
Joh Geradtsweg 132, Hilversum, 
tel 02150-54808 
Particulier zoekt driegaatsroltan-
ding no. 32, gebruikt en ongebr 
Aanbiedingen liefst met certifi
caat aan J C Kruyt Uhlenbeek-
kade 21, Leiden Tel 01710-22944 
Ned. gestempeld 3, 10, 11, 12 14, 
16, 18, 29 ongestempeld 80 en rol-
tandmg 32 (NVPH) Schriftelijke 
aanbiedingen van topkwaliteit H 
den Otter, Halsterseweg 183 Ber
gen op Zoom 

Verzamelaar biedt hoge pruzen 
voor oude luchtpost- en Zeppelin 
brieven. Wil ook ruilen tegen 
kleinrond of postwaarde-stukken 
M Verkuil Jan Steijnstraat 3 
Zaandijk Tel 02980-82488 
Gevraagd alle soorten poststukken 
van China (oud en nieuw, incl 
Formosa Mongolië, Thibet, pro
vincies, buit kantoren stadspos-
ten), Pakistan en Japanse bezet
ting van Ned Indie, Malakka 
Birma enz T Vrijdag, Klaarwa-
terboslaan 18, Putten Gld 

Kilowaar Ned. Grootformaat. Ik 
betaal minstens ƒ 20,—. W de Wit, 
Postbus 38 Laren NH 
Oude ansichtkaarten van voor 
1945 van Hoogkerk, Groningen, 
O en N Pekela, Arnhem e o en 
haven-, kanaal- en riviergezichten 
Per kaart ontvangt U 10 versch 
postz buitenl J Boersema, Kor
nalijnlaan 44 Groningen 

Particulier die graag leest zoekt 
boeken ongeacht welke. A K G 
Jolink, ,,De Hiltenhorst" Hum-
melo, Gld Tel 08348-707 
Zegels van India, postfris of gebr 
door Zwart, Elbalaan 55, Sassen-
heim 
ATTENTIE. Wij hebben steeds 
vraag naar goede collecties, par
tijen, engros, brieven enz. voor 
onze veilingen of tegen contante 
betaling Gratis taxatie Vlotte af
wikkeling Binnenkort 75e veiling' 
DPV - Diepenbrockweg 174, Dord
recht Telefoon (01850) 40733 

Gevraagd van K M C Zevenboom 
en D A Wittop Koning Ned. ge
wichten: 1953 van Goedewagen 
D A en G C Helbers De ge
schiedenis van de Pupmakerü te 
Gouda- 1942. W Zonneveld W 
de W straat 1, Lisse 

Brieven Zeelandlijn, Uiver, Peli
kaan, Postjager, dnehoekszegel 
bijz vluchten Ned Indië met op
druk Dai Nippon J Hintzen, Mar
grietenlaan la, Vlissingen, telefoon 
01184-3048 

Verzamelaar vraagt te koop Num
merstempels van Nederland en 
Ned. Indie. Ook op complete brief 
Kleinrondstempels van Nederland 
Briefkaarten van Nederland tot 
1940 ongebruikt en gebruikt met 
leesbare stempel Precancels van 
de Ver Staten van Amerika Zicht-
zendingen met opgave van prijs te 
richten aan A Berkhoudt, Baard-
sestraat 5, Rotterdam-7 Telefoon 
010-371833 
TIJDSCHRIFTEN GEZOCHT: 
Het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Postzegelkunde 1884 t m 1894 + 
1912 Het Philatelistisch Maand
blad 1912 t m 1921 Het Ned 
Maandblad voor Philatelie 1927 nr 
4 en 5 Het Postzegelblad 1897 t m 
1907 -I- 1912 De Postzak, compleet 
C Avezaat, Mamixlaan 28, Utrecht 
Tel 030-44 28 38 
BUIL. Gevraagd Expo 70 Osaka 
25 jr UNO, Nieuw UPU-gebouw, 
50 jr Ie vlucht Engeland-Australie, 
Aziatisch Produktiviteitsjaar 1970, 
Visit Asean Lands 1971, tegen dito 
Indonesië of uw mancolijst Corr 
Ned -Engels J Ans Budiarto, 
Petodjo Barat VIII/27, Djakarta/ 
Indonesia 

DIVERS EN 

MEIN KAMPF te koop gevraagd 
E VanderpoU, P box 10 te Veld
hoven 
SKANDINAVIË. Verzamelt u Skan-
dinavie' Onze vereniging, de 
N F V ,,Skandinavie", bestaat 
reeds 7 jaar en heeft een eigen 
rondzendverkeer en veilingen Ons 
blad , Het Noorderlicht" verschijnt 
4x per jaar en bevat belangrijke 
filatelistische bijdragen over de 
Skandinavische landen Inlichtin
gen Sportlaan 198, Den Haag 
Int. Adressendienst, voor verza
melaars en handelaren Gratis in
lichtingen Luypen, Verhammestr 
3, Heemskerk (postzegel insluiten) 
Verzamelt U V.N. en/of V.E.? J a ' 
Wordt dan lid van de gespec Ver
eniging op dit gebied Ledenadmi
nistratie W P J de Vrueh, Me
loenstraat 129, Den Haag Tel 070-
680485 

Voor 135 grootformaatzegels van 
Nederland naar Uw keuze geef ik 
100 grootformaatzegels van België, 
Italië en U.S.A. Mme DelneuviUe, 
9 Quai Boverie Liege, België 
ISRAEL ZEGELS van directe bron 
Nieuw uitgave dienst prijslijst vrij 
per Benco catalogus met concur
rerende prijzen voor verzamelaars 
en groothandel Charl Heling, Box 
642, Eilat, Israel. 
Bullpartner gezocht. Biedt aan 
Berlun en West Duitsland, Kor-
respondentie in Duits of Engels 
H Radeke, 1 Berlin 44, Schinke-
strasse 12-13 
Ik zoek een Ruilpartner. Verzamel 
Holland, België, Zwitserland, Lu
xemburg gestempeld Aan te bie
den Bondsrepubliek en Berlijn 
postfris en gestempeld Walter 
P A Goehlich, D 7501 Bruch-
hausen, Tulpenstrasse 11a Duits
land 
Zoek duurzaam ruilcontact voor 
ruimtevaartzegels westerse landen 
Elke brief wordt beantwoord Zie-
buhr. Prof Rossmassler Str 20 
Pirna-Copitz/DDR 

Heeft U interesse in postzegels uit 
Oost-Europs (postfris)' Schrijft U 
dan in het Engels aan Mr Zbig-
niew Paczkowski, Warschau-44, 
Postbus 48, Polen Wil ook graag 
kontakt opnemen met handelaren 

Buitenlandse correspondentie? In
lichtingen Box 55, Oud-Beuerland 



Rectificatie 
In de nummers van apr i l , mei en juni staat in het 
advertentietarief abusievelijk ve rme ld : 
12 X / « p a g a f 115,— 
Di t moet zijn 12 x y^ pag. ä f 135,— 

A D V E R T E E R D E R S 
Wilt u s V p rekening houden met de volgende sluit ingsdata 

Oktobernummer, sluit ing inzending tekst 23-9-1971 
Novembernummer, sluiting inzending tekst 28-10-1971 
Decembernummer, sluit ing inzendmg tekst 24-11-1971 

BIJ voorbaat onze dank, advertentieafdeling ,,Philatelie" 

Van particulier te koop tegen redeli jke prijs: 

Een zeer goede verzameling Nederland en O.G , onge
bruikt Volgens catalogus N V P H een waarde van ru im 
f 1 3 000,— 

Serieuze gegadigden gelieven te schrijven onder nummer 
PH U97 van d i t blad. 

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 ƒ224 ,— Nieuwe Amerikaanse elektr telmachines met 
verm en telstrook van ƒ425 ,— NU ƒ325,— El winkelkassa's 
met dagtotaal ƒ929 ,— Nieuwe schrijfmachines met 24, 32, 45, 
60 en 70 cm wagenbreedte, alle schnftsoorten van GIGANT tot 
micro Nieuwe stalen schri j fbureaus uit voorraad, met 3, 5 of 6 
laden van ƒ 168,— af 
Komt u ook eens k i j k e n ' Al le dagen geopend U koopt bij ons 
prettig en 

BIJ KAPTINO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Ciercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 32 69 66 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.O. Indië 12, telefoon 83 94 46 

Aangekocht pracht coli punt -{- klein en groot rond mede op poststuk, tandingen 
Ned zegels -H port Uw manco li|st|e inzenden PostzH De Veluwe Nieuwstr 66, 
Apeldoorn, telf 05760-1628? of 31043 

DER SAMMLER-DIENST, het Duitse fi latelistische ti jdschrift 
• verschijnt eens per 14 dagen Abonnementsprijs ƒ30 60 per laar 
• gemiddeld 132 pag per nummer of f 15 80 per half laar 
• nieuwtjes met fotopagina s op Proefnummer gratis tegen porto 

kunstdrukpapier vergoeding ad 50 cent 
Woordadvertenties opschrift 

. , ^ , j woorden 70et tekstwoorden 30et 
Vertegenwoordiging voor Nederland 

FILEKTURA - POSTBUS 54 - KATWIJK A A N ZEE 
POSTGIRO 51 69 28 - BANKGIRO 47 59 00 146 TELEFOON (01718) 14068 

TE KOOP GEVRAAGD 
Collecties 

Landenverzamel ingen 
Partijen 
Engros 

Goede prijzen Contante betaling 

J. D. ALDERKAMP 
Aristoteleslaan 22 - Zeist - T e l . 03404-16037 

C W I L L E M S E N 

TE K O O P G E V R A A G D : 

Biedt aan Ned O G postfris z pi 
Vraagt gratis prijsliist 
Ned postfris z pi voor 1940 
Ook nr 346-349 f 135,— 

518-537 f285,— 
Luchtpost 12- 13 f 190,— 

Vervoorenstraat 6 - Amsterdam-W - Tel (020) 11 05 26 - Postgiro 1646933 

Waarom zou u met naast het Maandblad 
voor Philatelie óók „ M I J N STOKPAARDJE" 
lezen, al was het alleen maar om de 
nieuwtjesrubriek? 

Natuurl i jk staan er meer wetenswaardigheden in, maar dat kunt 
u het beste zelf beki jken door een proefnummer aan te vragen 

Een abonnement kost f 11,40 per jaar, 

N.V. Uitgeverij "DE POSTILJON" 
's-Gravenhage - Wassenaarseweg 27 - Tel 070 /245698 

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 



Nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw 

'??*='•/'t'' 

De Facit 1972 
is verschenen 

Deze handboek-katalogus 
Skandinavië Is alom bekend, 
d i t jaar, het jubi leumjaar, met 
uitgebreide artikelen en 
n ieuwe mededel ingen. 
Nog belangrijker - Nog beter dan 
voorgaande uitgaven . . . 
Vraagt u w handelaar, of bestel 
rechtstreeks bij impor teur . . . 
Prijs f 19,75. 

Voorts Is weer verschenen de degeli jke katalogus Afa, deze 
in kleinere uitvoering dan de Facit, echter een betrouwbare 
katalogus voor de Skandinavië verzamelaar, bestel nu. Prijs f 7,95. 

Postzegeihandel "Vil^ing tr 
Ook U w adres voor Skandinav ië . 

Boddenst raa t 55 A lme lo . Te l . 05490-16417 . Giro 119.88.62 

A A N B I E D I N G N E D E R L A N D O.G. Postfris (z. pi.) 
63 f 4 ,—; 65 f 4,50; 67 f 13,50; 69 f 1 1 , — ; 70 f 9.50; 71 f 10,— ; 
76 ƒ19.—; 136-38 ƒ" 98,50; 139-40 ƒ9,25; 141-43 ƒ9,50; 196B ƒ8.75; 
199-02 f 13,—; 203-07 ƒ24.50; 220-23 ƒ16,25; 229-31 ƒ32,— ; 232-35 
ƒ22 ,— ; 269 ƒ 8 , — ; 283-86 ƒ23,50; 287-88 ƒ7,75; 289-92 ƒ24.50; 
293-94 ƒ 7 . — ; 296-99 ƒ12,— ; 305-09 ƒ13.50; 310-12 ƒ3,25; 313-17 
ƒ7,85; 318-22 ƒ14,50; 346-49 ƒ 170,—; 350-55 ƒ 16,50; 379-91 ƒ2,60; 
379A-D ƒ 2,70; 392-96 ƒ 2,15; 402-03 ƒ 4,70; 402-03B ƒ 54,50; 449-53 
ƒ 1,80; 454-59 ƒ 1,80; 462 ƒ6,50; 469-73 ƒ1,80; 490-93 ƒ 2,85; 495-99 
ƒ 2,25; 500-03 ƒ 3.45; 508-12 ƒ 2,25; 513-17 ƒ4,85; 542-43 ƒ 2,35; 544-48 
ƒ 5 , — ; 550-55 ƒ12.50; 556-60 ƒ 23.75; 563-67 ƒ9,85; 568-72 ƒ 9,85 
573-77 ƒ8.35; 583-87 ƒ9,85; 588-91 ƒ3.25; 582 ƒ1.20; 592-95 ƒ 29,75 
596-00 ƒ 6,—; 602-06 ƒ 10.25; 641 -45 ƒ 10.50; 646 ƒ 1,25; 647-48 ƒ 1,40 
649-53 ƒ5,50; 655-59 ƒ5,85; 661-65 ƒ 5,40; 666-70 ƒ 6,40; 671-75 ƒ16,75 
676-80 ƒ 5 , — ; 681-82717,50; 683-87 ƒ4,85; 688-92 ƒ4 .25 ; 693-94 
ƒ1.35; 695-99 ƒ6.35; 700-01 ƒ1.85; 702-06 ƒ6,35; 707-11 ƒ4.75 
715-19 ƒ 3,50; 722-26 ƒ 6,35; 727-28 ƒ 2,10; 731 -35 ƒ 3.85; 738-42 ƒ 4.50 
van 743 t /m 929 70% cat. Amphi lex : BL ƒ 54.50; Boekjes 56 ƒ 5.25 
57 ƒ 2.25; 58 ƒ 1.85; 59 ƒ 2.—;L.p. 12-13 ƒ250,—. 
N e d . indië: 167-70 ƒ14,50; 172-75 ƒ20,—; 176-79 ƒ12,25; 182-85 
ƒ 14,75; 226-27 ƒ 6,50 239-40 ƒ 3.70; 293-97 ƒ 17,—; 326-32 ƒ 19,75 
Nieuw Guinea: 1-9 ƒ14 .— ; 19-21 ƒ34,50; 19 ƒ12,75; 21 ƒ9,50 
22-24 ƒ47,50; 30-37 ƒ11.75; 38-40 ƒ4.25; 41-44 ƒ5,25; 45-48 ƒ5,25 
49-52 ƒ5,25; van 53 t /m 81 65% cat. Port 1-6 ƒ7,25. 
Curasao: 164-67 ƒ 2.50; 158-63 ƒ 3,25; 182-84 ƒ 2,25; 168-77 ƒ10,50 
200-05 ƒ 9,50; 209-10 ƒ 6.50; 211 -17 ƒ 2,45; 239-43 ƒ 18.—; 244 ƒ 1.15 
245 ƒ 2.35; 247 ƒ 1.25; 248-52 ƒ 16,50; 253-54 ƒ 2.25; 255-56 ƒ 5,60 
258-60 ƒ3,— ; 271-74 ƒ4,85; 275-90 ƒ 28.50; van 291 t /m 403 65% cat. 
L p . 45-52 ƒ24,—; 69-82 ƒ11.50; 82-88 ƒ415,—. 
Suriname: 111-14 ƒ6,50; 127-29 ƒ6,35; 130-36 ƒ18,—; 145 ƒ1,55 
183-87ƒ10,— ; 187-89 ƒ4.25; 190-93 ƒ9.50; 200-01 ƒ2,15; 206-09 ƒ5,25 
202-05 ƒ39,— ; 214-19 ƒ 14,25; 247-48 -|- L.p. ƒ10,50; 274-75 ƒ1,15 
278-79 ƒ 8,50; 285-94 ƒ 25,50; 295-96 ƒ 7,75; 297-02 ƒ9,50; 308 ƒ22,— 
309-11 ƒ34,50; 312-15 ƒ18.25; 317-20 ƒ 7 , — ; 321-22 ƒ 7 . — ; 326-29 
ƒ4,50; 335 ƒ 3.25; 336-39 ƒ 5.75; 340-44 ƒ 12,75; 345-46 ƒ 1,30; 347-48 
ƒ3,15; 349-53 ƒ 7 , — ; van 354 t /m 510 65% cat. 376-77A velletjes 
ƒ7,40; B velletjes ƒ7,40. L.p. 1-7 ƒ12,—; 20-22 ƒ36,—; 24-26 ƒ38,—; 
27-28 ƒ 5.25; 33-34 ƒ 3,50; 33-34A velletjes ƒ58.—; 15-19 ƒ495; Port 
47-57 ƒ14,50. 

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

L Eigenlijk 
is het niet langer verantwoord uw particuliere 
collectie onverzekerd te laten. 

Wij geven u 
• een uitgebreide dekking (brand, inbraak, 

waterschade) 

• een glasheldere polis, die niet voor tweeërlei 
uitleg vatbaar is 

• een gratis taxatie-rapport 

• een veilig filatelrstisch gevoel 

Wij vragen u 
ƒ4,— per ƒ1000,— verzekerde waarde 
(minimum premie ƒ25,— per jaar) 

Ons kantoor is in deze risico's gespecialiseerd en daarom: 

• Geen absurde eisen t.a.v. het opbergen van uw zegels. 
Dat weet u zelf wel. 

• Geen invulling van ellenlange specificaties. 

• Geen beperking van verzekerde bedragen. 

KORTOM: een postfrisse dekking tegen een gebruikte premie 

J. A. Lemstra Assurantiën N.V. 
Alb. Cuypstraat 36 - Amste rdam - Te l . 020-794836 

Hawid klemstroken" U weet, dat voor etke verzamelaar / ^ 
het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels Leverbaar 
zijn de volgende maten m zwart en wit. Pakjes è 25 stroken, lengte 21 cm. 
Hoogte 16, 20, 21 , 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm per pak 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 ƒ10,— worden u de'klemstroken portvrij toege
zonden. 5% korting bij een aankoop boven ƒ10,— en 10% korting bij een 
aankoop boven f 25,-

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

Ünieice zichtzenddienst 
Wegens groot succes is onze zichtzenddienst van Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen thans uitgebreid met een aantal Euro-
oese en andere landen. 
GEEN PORTOKOSTEN GEEN UITNAMEPLICHT 
Vraagt eens geheel vri jbl i jvend een proefzichtzending. 

J. I-I. Leker 
Mathenesserlaan 196a - Rotterdam 

N i e u w e i n k o o p l i j s t b u n d e l w a a r van Nederland 
met verhoogde prijzen 

Zend gefrankeerd couvert en u ontvangt gratis de nieuwe lijst. 

Postzegeihandel G. v .d . Eynde & Zoon 
Arubadreef 9 - Utrecht - tel. 614320 
reeds 30 jaar uw vertrouwde adres. 



De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 
(30 jaar onder de huidige deskundige directie) 
Makelaar-filatelistisch expert: P. Westerheiden 

ROKIN 58 - Amsterdam-C - Tel. 230261 -242380 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL 
GERICHTE VEILINGEN 

In onze 

BELANGRIJKE NAJAARSVEILING 
van 27 t/m 30 OKTOBER a.s.: 
zeer veel waardevol materiaal, w.o. talrijke hooggenoteerde 
klassieke zegels van vele landen in luxe kwaliteit; materiaal dat 
nog slechts zelden aan de markt komt. 

Fraai geïllustreerde catalogus is m druk; voor serieuze gegadigden, 
die nog niet met ons in relatie mochten staan, wordt een beperkt 
aantal gereserveerd en op aanvraag gratis verkrijgbaar gesteld. 

Eyo HET GROTE \»^^^4rê 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 21/2 kg Prijs f 20,— 
Idem alleen NEDERLAND f 12,— 

Skandinavlfl 

E2/0 - LANDEN ALBUMS 
België f 25,— 
Canada .. 20 — 
Denemarken 
Duitsland I (tot 1945) 
Duitsland II (Bundesr , Berlin e n z ) 
Duitsland III ( D D R ) 
Finland 
Frankrijk 
Groot Brittannie 
Ierland 
Indonesia 
Italië 
Luxemburg 
Monaco 
Noorwegen 
Oostenri jk 
Spanje I (tot 1945) 
Spanje II (na 1945) 
Skandinavie 
Vaticaan 
IJsland 
Zweden 
Zwitserland 
Europa (met NATO, enz) 
Formaat 23 x 271/2 cm 
United Nations 
Rotary 
ALLE ALBUMS INCL. SUPPLEMENT 1970 

15,— 
20,— 
17,50 
17,50 
15,— 
25,— 
20,— 
15,— 
10,— 
25,— 
20,— 
20,— 
15,— 
25,— 
20,— 
20,— 
55,— 
15,— 
15,— 
20,— 
25,— 
20,— 

12,— 
12,— 

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

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

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

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrif t : 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIÊ/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ 1 5 , — 

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

Per stuk 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 ƒ 1 0 , — 
Extra losse mappen 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr K 2 
1-delig (voor grote stukken) K 1 

Per stuk ƒ 0,50 

D A V O DEVENTER UITGEVERIJ 

BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 



IMPORTA F.D.C. ALBUMS 

P.S. Populair 
formaat 12x23!/2 cm, 
20 etuis voor 40 covers 
Prijs inclusief etuis 
f4.90 
Losse etuis, 25 voor f 3,75 

Uw eerstedags-enveloppen, 
waarvoor u zoveel 
moeite hebt gedaan om ze 
te verkrijgen, vragen om 
een systeem om ze op 
overzichtelijke wijze ie 
rangschikken. 
Wij hebben hiertoe een 
viertal albums ontworpen 
zowel voor de pas 
beginnende als voor de 
meest verwende 
verzamelaar. 
De albums zijn verkrijgbaar 
In diverse kleuren, gemaakt 
van prima kunstleer met 
goudtitel en kader en 
voorzien van messing 
schroeven. 

P.S. Ill 
formaat 35x 25'/2 cm, 
15 etuis voor 90 covers 
Prijs inclusief etuis f 13,90 
Losse etuis, 
per envelop a 10 stul<s f 6,75 

* U weet dat IM PORTA de 
fabrikant is van een groot 
aantal insteek en blanco 
albums. Op aanvraag zenden 
wij u gaarne onze prijscourant. 

Uw winkel ier w i l u gaarne de collectie tonen 

IMPORTA N.V. POSTBUS 390 DELFT 

P.S. Il 
formaat 30y2 x 25'/2 cm, 
15 etuis voor 60 covers 
Prijs inclusief etuis f 10,90 
Losse etuis, 
per envelop è 10 stuks f 5,25 

P.S. I 
formaat 16 x 25!/2 cm, 
15 etuis voor 30 covers 
Prijs inclusief etuis f 6,— 
Losse etuis, 
per envelop è 10 etuis f 3,25 

Indien u uw enveloppen 
per pagina wilt rang -
schikken hebben wij voor 
de P.S. II losse etuis met 
1 vak, en voor de P.S. Ill 
losse etuis met naar verkie
zing één of twee vakken. 

IMPORTA 


