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TE KOOP GEVRAAGD: 
VERZAMELINGEN-PARTIJEN-BETERE SERIES 
VAN NEDERLAND & O.R. 
W-DUITSLAND-BERLIJN-FRANKRIJK 
BELGIË-ZWITSERLAND enz. 

Voor NEDERLAND Postfris Zonder Plakker betaal ik b.v.: 
332-49 
518-37 
592-95 
668-72 

100,— 
235,— 

2 0 , -
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402-03B 
550-55 
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6,25 

10,— 
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556-60 
638-42 
Lp 1-3 

4,25 
16,25 
7,50 

12,— 

474-89 
563-67 
652-56 
Lp 12-13 

19,— 
6,25 
3,85 

190,— 

Voor niet genoemde series zie ik uv̂  aanbieding met prijsopgave tegemoet. 
Voor NEDERLAND postfris zonder plakker van vóór 1940 betaal ik gemiddeld Vs van de catalogusprijs NVPH 
1969. 

KONTANTE BETALING en DISKRETIE VERZEKERD door 

W. VAN SPLUNTER 
Quadenoord 5 Rotterdam - 26 
Telefoon (010) 32.05.85 (ook 's avonds bereikbaar) 

Grote Objekten worden afgehaald 

VERZAMELT 
U BELGIË? 

Vraag dan direct onze speciale België-prijslijst aan 
voor gebruikt en ongebruikt België 

van 1849 tot heden 

Ook voor vergevorderden 
is deze prijslijst bijzonder interessant! 

Een briefkaart met uw naam en adres is voldoende 

ANTHONY 
C M. BOHNENN 

Jac. van Lennepstraat 58 
Amsterdam 

JAC ENGELKAMP BIEDT AAN 
NEDERLAND GEBRUIKT 
Nr. 1 f 17,50; nr. 2 ƒ17,50; nr. 3 ƒ95,—; nr. 4 ƒ6,—; nr. 5 
ƒ4,50; nr. 6 ƒ55,—; nr. 20 ƒ6,—; nr. 25 ƒ26,—; nr. 28 ƒ11,—; 
nr. 29 ƒ57,50; nr. 36 ƒ2,25; nr. 41 ƒ8,—; nr. 45 ƒ60,—; nr. 46 
ƒ5,—; nr. 49 ƒ50,—; nr. 80 ƒ400,—; nr 82-83 ƒ5,50; nr. 87-89 
ƒ3,—; nr. 97 ƒ11,—; nr. 98 ƒ11,—; nr. 100 ƒ22,—; nr. 101 
ƒ400,—; nr. 101 f ƒ480,—; nr. 104 ƒ70,—; nr. 105 ƒ50,—; nr. 
129 ƒ4,50; nr. 130 ƒ100,—; nr. 131 ƒ85,—; nr. 133 ƒ9,—; nr. 
166-168 ƒ3,75; nr. 199-202 ƒ7,—; nr. 203-207 ƒ12,50; nr. 208-
211 ƒ5,25; nr. 212-219 ƒ28,—; nr. 220-223 ƒ4,50; nr. 225-228 
ƒ7,50; nr. 229-231 ƒ16,—; nr. 232-235 ƒ8,75; nr. 240-243 ƒ13,50; 
nr. 244-247 ƒ30,—; nr. 248-251 ƒ15,—; nr. 255 ƒ4,50; nr. 257-
260 ƒ15,—; nr. 261-264 ƒ13,50; 265-266 ƒ4,50; nr. 270-273 
ƒ12,50; nr. 274-277 ƒ8,—; nr. 278 ƒ3,—; nr. 279-282 ƒ5,50; 
nr. 283-286 ƒ5,50; nr. 288 ƒ4,—; vigp. nr. 12-13 ƒ100,—. 

JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Giro 312696 - Telefoon 23 09 98 

De aanbieding D.D.R. 
in het februarinummer 
is nog steeds geldig ! 

Zojuist ontvangen U.S.A. postfris. 
Zien gaarne uw mancolijsten 
tegemoet. 

ROELF BOEKEMA 
Prinsestraat 58/60 
Postbus 45 - Den Haag 
Telefoon (070) 110319 - Giro 247130 



MOOI Kl LOW A AR!! 
Voor 72 verzamelaars hebben wij deze maand een werkelijk zeer bijzondere aanbie 
ding, WIJ ontvingen een partijtje Engelse Bankpost, bestaande uit allemaal Groot
formaat Gedenkzegels, het mooiste van het mooiste' Vele Engelse schilderijzegels, 
enz enz Alles gaat weg voor de abnormaal lage prijs van slechts f 1 ,̂95 per 100 gram 
Als u nu direct bestelt bent u verzekerd van een uniek koopje Verder bieden wij deze 
maand enkele zojuist ontvangen partijen aan, w o 
50 gram WestDuitse Bankpost, allemaal GrootformaatGedenkzegels der Duitse 
Bundespost, geheel ongesorteerd, een prachtig en njk sortiment voor slechts f 18,95, 
ook deze voorraad is zéér beperkt 
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f 2 5 , 
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f 6,95 
f 19,95 
f 5,«5 

f 29,95 

f 16,95 
f 2,95 
f 1,15 
f 2,95 

1 kilo NEDERLAND, Missiezegels, met vele bijzondere zegels, veel wel 
dadigheid 

'/, kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Veel landen, veel 
avontuur, alles door elkaar, dus zoeken maar' 

1 kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Idem vele landen, veel 
avontuur 
afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) 
afgeweekte BUITENLANDSE zegels (±12 500 zegels) 
CANADA, kantoorpost, modern' Met grootformaat' 

50 gram DENEMARKEN, bankpost, allemaal grootformaat Prachtig 
/] kilo WESTDUITSLAND, met iets van de OostZone, mèt gelegenheids

zegels 
ENGELAND, enorm groot aantal, zeer modern 
IERLAND, van de Missie, wat 'n rijk sortiment met vel grootfor
maatzegels' n Koopje 
INDIA, zolang de voorraad het toelaat 
NOORDIERLAND, zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met 
heel erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts 
NOORWEGEN, buitengewoon mooi f^issiegoed, beslist onuitgezocht, 
veel gedenkzegels Kleine voorraad f 12,50 
KILODOOS NOORWEGEN, verzegeld door de missie, enorm 
mooi' Slechts 

/, kilo SPANJE, modern goed, kleine voorraad 
50 gram U S A , bankpq^t, alleen grootformaat gedenkzegels enorm mooi 

met zeer vele vondsten' Gaan weg ü 
100 AFGHANISTAN iets zeldzaam muois, voor kenners' 
50 ALBANIË grootformaatzegels met enorme waarde, thans 
91 ALBANIË allemaal geheel complete series, licht gestempeld, een 

ENORME cataloguswaarde voor slechts 
100 ALBANIË, alles postfris 98 grootformaat 'n Collectie van enorme 

waarde' ( n Mooie aanvulling op de 91 Albanië) Tijdelijk 
100 ARGENTINIË, een prachtig pakket zegels voor weinig geld 
50 AUSTRALIË met veel dierenzegels, 'n weggevertje' 
50 AUSTRALIË grootformaatzegels, de allernieuwste' 

100 AUSTRALIË met zeer veel gedenkzegels waarbij met op waarde 
werd gelet' Toch maar weer 

100 BELGIË pak mee voor 
100 BELGIË GROOTFORMAATZEGELS, een lust voor het oog 
200 BELGIË, waarbij lastige zegels, alleen bij ons 
300 BELGIË een schitterende partil, veel ,Beeld"zegels 
500 BELGIË een buitengewoon voordelige aanbieding 
600 BELGIË, een uitzonderlijk mooie collectie af te geven voor 
800 BELGIË n pracht collectie om voort te zetten, gaat weg voor 

Doos met 1000 zegels van BELGIË, waarvan minstens 500 verschillend, 
n pracht van een sortiment Slechts 

1000 BELGIË en KONGO, jammer, moet verkocht worden 'n Koopje 
100 BLOEMEN, 'n buitengewoon moot pakket, nog slechts geringe 

voorraad tegen deze lage prijs Slechts 
200 BLOEMENZEGELS, op waarde werd met gelet' 
100 BRAZILIË, een mooi pakket voor een lage prijs 
100 BRITS INDIË, en INDIA, 'n leuk pakket voor een spotprijs' 
100 BULGARIJE, 'n koopje voor 
200 BULGARIJE, die moet u zien' Gaan weg voor slechts 
300 BULGARIJE, zeer veel bijzondere zegels, een uniek pakket 
■iOO BULGARIJE, enorme waarde, toch maar 

Doos met 1000 zegels van BULGARIJE, waarvan mintens 500 ver
schillend, een koopje voor de kenners, gaan weg voor slechts 

2ó BURUNDI, 5 compl prachtsenes' (26 ex ) w o 1 Sportserie, licht 
gestempeld op verzoek, Yvertwaarde 58 frs Tijdelijk slechts 

100 CANADA, een mooi pakket met vele GROOT'^ORMAATZEGELS 
50 CHILI, veel luchtpost' 

100 CHILI waarbij zeer veel luchtpostzegels, verbazend mooi' 
100 CHINA bijna de helft GROOTFORMAATZEGELS, erg mooi' 
100 CHIN» ALLEEN GROOTFORMAAT' Buitengewoon leuk pakket 
200 CHIMA, u gelooft uw ogen niet, wat 'n pracht pakket' 
268 CHINA, allemaal platen' 

1000 CHINA, erg mooi 
18P0 CHINA enorm' 

100 COLUMBIA, bijna allemaal weer grootformaatzegels' Slechts 
25 CUBA, gedenkzegels' 'n Koopje voor 

100 CUBA, GROOTFORMAAT, al moest u het geld lenen' 
100 DENEMARKEN, véél „platen"' Slechts 
200 DENEMARKEN, nog méér platen met vele schaarse exemplaren' 

Toch maar 
300 DENEMARKEN, 'n luxe collectie 

Doos met 500 zegels van Denemarken, waarvan zeker 200 zegels 
verschillend, neem maar weer mee voor 

100 DIEREN, voor de DIERENVFRZAMELAARS, erg mooi 
300 DIFRENZEGELS, door leken samengesteld, enorm' 

50 DOMINICA, voor de liefhebbers' 
100 DUITSLANDOOST, pracht pakket, weggefprijs' 
100 DUITSLAND OOST, ALLEEN GROOTFORMAAT' Buitengewoon 

fraai' 
200 DUITSLANDOOST, een pracht collectie voor zeer weinig geld, 

met meer dan de helft GROOTFORMAATZEGELS 
300 DUITSLANDOOST, een machtige collectie waarbij lie'st 200 

grootformaatzegels' 
400 DUITSLANDOOST, wat mooi, wat prachtig' Hoofdzakelijk groot

formaatzegels, weer bi'na 'n land compleet en toch slechts 
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100 verschillende Bohemen en Mahren voor slechts ƒ" 9 95 ( n pracht') 
50 verschillende Grote Platenzegels van Brazilië f 4,95 ('n koopje) 

100 verschillende Grote Platenzegels van Brazilië f9,95 (erg mooi) 
400 verschillende Denemarken Speciaal, iets geweldigs, slechts f65.— 

50 verschillende IJsland, (slechts 4 paketten), f22,50 
300 verschillende Noorwegen enorm aantal Grootformaat' Zeer vele dure zegels, 

gaan weg voor slechts f39,95 
132 verschillende Mongolië allemaal Grootformaat, Olympiade, Bloemen, Dieren 

Ruimtevaart enz Een werkelijk unieke collectie, slechts f 13,95 
1000 verschillende Roemenie, met verbazing zult u zich afvragen hoe zulks mogelijk 

IS voor slechts f65,— 'n kapitale waarde aan zeldzame zegels is er in verwerkt 
y, kilo U S A , enorm veel gedenkzegels erbtj Dit zijn werkelijk „goud

mijntjes"' 
NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES 2 X 

10 X 
8 X 
1 X 

Set en 6 X 15 et 
7 et en 2 X 15 et 
Beten 2 X 18 et 

10 et en 5 X 18 et 
F D C s NED NIEUW GUINEA KINDERZORG 1957 

„ RODE KRUIS 1958 
„ BLOEMEN 1959 
„ VLUCHTELINGEN 1960 
„ VLINDERS 1960 

OROOMPARTIJ, ruim 500 louter motiefzegels, ruimtevaart, sport, bloemen, 
vlinders, torren, kevers, vissen enz enz Zéér grote winstmogelijk
heden 

MAMMOETPARTIJ, een doos inhoudende 450 tot 500 waardevolle buiten
landse zegels, meest grootformaat, dieren, bloemen, sport enz 
Deze partijen gaan weg voor slechts 

GIGANT-PARTIJ, liefst 500 waardevolle buitenlandse zegels' Meest groot
formaat' Elke koper ontvangt gratis de compl serie van 24 waarden 
Aziatische Speten, van Indonesië, per partij slechts 

GOLIATHPARTIJ „DE LUXE", inhoudende 725 tot 750 waardevolle zegels, 
buitengewoon geschikt voor wederverkopers en als ruilmateriaal 
Ruim flOO.— handelswaarde' Slechts 

f 12,50 
f 7,50 
f 3 , -
f 2 . -
f 2,50 
f 1 5 . -
f 30,— 
f 6.50 
f 6 . -
f 7,50 

f 27,50 

f 12,95 

f 16,90 

f25, -

500 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, zeer mooie partij, toch maar 
1000 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, een prachtcollectie' 

Doos met 1500 exemplaren van Engelse Kol en Gebieden, waarvan 
zeker 1000 verschillend, de rest is mooie ruilwaarde Gaan thans weg 
voor 

500 EUROPA Een weggee'partij van ons' Pak maar mee 
1000 EUROPA Een prachtige partij voor erg weinig geld' 

Doos met 1500 zegels van EUROPA' Minstens 1000 zegels zijn ver
schillend Neem maar weer mee voor 

100 FINLAND, met vele „moeilijke" zegels prachtig' 
100 FRANKRIJK Ook weer een mooi pakket voor 'n koopje van slechts 
100 FRANKRIJK, uitsluitend en alleen GROOTFORMAAT-ZEGELS' 

Koopje' 
500 FRANKRIJK, werkelijk iets buitengewoons. Toch maar 

Doos met 1000 FRANSE zegels, waarvan minstens 500 verschillende 
soorten 'n Koopje 

100 FRANSE KOLONIËN & GEBIEDEN, veel bloemen en dieren, zeer 
veel GROOTFORMAAT-ZEGELS 

200 FRANSE KOLONIËN, bijna allemaal postfris, 'n gigantisch pakket, 
dieren, bloemen, enz en-̂  Slechts 

300 FRANSE KOLONIËN, commentaar overbodig, slechts enkele' 
Doos met 1000 FRANSE KOL -zegels, waarbij 200 verschillende 
Slechts 

50 GRIEKENLAND, grootformaat' Muntenzegels, enz enz 
100 GRIEKENLAND, modern' (85 stuks GROOTFORMAAT') Geweldig' 
50 HONDURAS, voor de kenners' f 

100 HONGARIJE, wederom voor een „weggeef"-prtis f 
200 HONGARIJE, waarbij liefst 100 Grootformaat-zegels, 'n pracht' f 
100 HONGARIJE, UITSLUITEND GROOTFORMAAT-ZEGELS' Zeer mooi f 
200 HONGARIJE, UITSLUITEND GROOTFORMAAT-ZEGELS' Een pracht 

pakket met Sportzegels, Bloemen Kevers, Torren enz enz 
400 HONGARIJE, waarbij liefst 300 grootformaat' Prachtig 
500 HONGARIJE, waarvan 400 grootformaat, dieren, bloemen, sport 

enz enz Een gigantische waarde gaan weg voor 
10(X) HONGARIJE, weer bijna een land compleet' Gaan weg voor 

Doos met 1000 waardevolle HONGAARSE zegels, minstens 500 zegels 
zijn verschillend Geringe voorraad 

100 INDONESIË Samengesteld door mensen die er geen verstand van 
hadden' Zitten zegels in van enkele guldens per stuk' Hoge waarden 
en veel postfris' Voor ruilmateriaal kunt u er gerust 10 tegelijk kopen 
Gaan weg voor slechts 

200 INDONESIË, wederom samengesteld door leken, u komt de meest 
scnaarse zegels tegen' Koop er gerust enkele tegelijk, vóórdat ze weg 
zijn' Slechts 

400 INDONESIË, u vindt de allerduurste zegels, ooor leken samen
gesteld, enorme hoge waarde' GRATIS ALBUM' 
Doos met 1(X)0 prachtzeqels van INDONESIË, ruim 400 verschillende 
soorten U vindt de duurste zegels' Prijs slechts f74,75 U ontvangt 
een GRATIS ALBUM van Indonesië erbij 
INDONESIË, 7 w dieren Riau f 2,95, 12 w bloemen 

„ 10 w Sukarno (nieuw type) 
IRIAN BARAT 26 w compleet'Slechts 
INDONESIË, stapel van 13 verschillende schaarse F D Covers' Winkel
waarde X f35,— BIJ ons gaan ze weg voor 
INDONESIË Sukarno-carnets, oplage 1000 series' 'n Uniek stuk voor 
uw collectie' (nrs 42'i-33) speciale afstempeling slechts 

50 ISRAËL, mooi pakket met veel grootformaat-zegels, koopje' 
100 ISRAËL, ontzettend veel GROOTFORMAAT-ZEGELS, ENORME 

WAARDE' 
Doos met 400 zegels van ISRAËL, ruim 100 verschillende zegels, de rest 
IS uniek ruilmateriaal Hoge waarde Prijs 

100 ITALIË, een mooi sortiment en toch maar 
200 ITALIË, alleen bij ons voor de prijs van 
300 ITALIË, wat 'n pracht pakket, gering aantal in voorraad 

f 13,75 
f 39,95 

f 44,— 
f 4,95 
f 19,95 

f 2 4 90 
f 3,75 
f 1,95 

f 8,95 
f 27,95 

f 51,50 

f 3,95 

f 9,95 
f 17,50 

f 47,25 
f 4,50 
f 9,95 
f 4,50 

1,50 
5,45 
3,95 

f 9,95 
f 16,95 

f 24,95 
f 5 8 , -

f 3 5 , -

f 4,95 

f 14,95 

f 39,95 

0,95 
0,95 
7,95 

f 9,95 

8,95 
3,50 

f 11,95 

f 37,95 
f 1,95 
f 4 95 
f 9,95 

HEEFT V 'N POSTZEGELMANIE? 
Postzegelhandel H. FIORANI ^^jy ^ ^ T SPOED TSAAR FIORAISH 

P O S T O R D E R A D R E S : (vooruitbet. of rembourszending) J, W. Fnsostraat 48, ZOETERMEER. Te l . : (01790) 52 33 

Portokosten e x t r a Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes Postglro41511 t.n.v. I. J. Mark 
te Zoetermeer 
A F H A A L A D R E S S E N : Wi j nemen bundel- en massawaar m betaling. Vraag inkoopli jst. 
„F iopost" , Woestdumstraat 109, Amsterdam-W. Tel. 15 24 55. MARK, Pnmulastraat 19, Den Haag. Tel. 6816 78 
MARK, J. W, Fnsostraat 48, Zoetermeer 



ZICHTZENDINGEN 
Uitzoeken voor 20,15 of 10 cent per zegel 

Enl<ele grote wereldcol lecties (20 000 verscl i i l lende zegels) hebben 
WIJ in 20 boekjes laten plakken U kunt deze boekjes 7 dagen op 
zicht vragen en er zegels uitzoeken ä 20 cent per stuk (volle 
boekjes), a 15 cent per stuk (driekwart vol le boekjes) of 10 cent 
(halfvolle boekjes) Bij afname van 100 zegels uit een boekje 1 0 % 
korting BiJ aanvrage van een zending van 15 of 10 cent is het 
mogelijk, dat u enige ti jd zult moeten wachten, voordat een zending 
beschikbaar is De enige voorwaarde, die wtj moeten stellen is, 
dat de uitname per zending tenminste f 10,— bedraagt Nog kleinere 
aankopen zijn nl verl iesgevend voor ons 

Per keer kunt u maximaal twee boekjes op zicht vragen. 

Geef de nummers op van de boekjes, die u wenst te ontvangen 

1 Afghanistan. Albanië. Oostenrijk, België, 2 België, Bulgarije. 
3 Bulgarije, Tsjechoslowakije, 4 TsjechoslowakIJe. Denemarken. 
Finland, 5 Frankrijk, Duitsland, 6 Duitsland. Griekenland, 7 Joego
slavië, Mongol ië, 8 Mongolië, Noorwegen, Polen, 9 Polen, Portu
gal, 10 Roemenië, 11 floemenië, Rusland, 12 San Marino, Thailand, 
Spanje, 13 Zweden. Zwitserland, Turkije, 14 Yemen. U S A . Enge
land, Eng Koloniën (A-C), 15 Eng Koloniën (C-M), 16 Eng Kolo
niën (N-Z), Zuid-Amerlka (A-C), 17 Zuid-Amerika (C-P). 18 Zu ld-
Amerika (P-Z), 19 Franse Koloniën, Hongarije, 20 Hongarije 

Ook kunnen wIj u sturen één van de onderstaande dozen, waar u 
naar hartelust in kunt grasduinen en waar u losse zegels uit kunt 
zoeken (minimale uitname f 10,—) 

A Hongarije, uitzoeken voor 15 cent per stuk, B Roemenië, uit
zoeken voor 15 cent per stuk, C Tsjechoslowakije, uitzoeken voor 
15 cent per stuk, D Sportzegeis, uitzoeken voor 15 cent per stuk, 
E Dierenzegels, uitzoeken voor 15 cent per stuk, F Ruimtevaart-
zegels, uitzoeken voor 20 cent per stuk, G Bloemenzegels, uitzoe
ken voor 20 cent per stuk. H Gehele wereld, uitzoeken voor 10 
cent per stuk, I Schilderi jen, uitzoeken voor 20 cent per stuk 
Bij afname van tenminste 100 zegels uit één doos 1 0 % korting 
Knip de bon uit of stuur een briefkaart 

B O N 

INHOUD VAN DIT NUMMER 

Stuur mij 7 dagen op zicht: 
Boekje nr ( cent p. st ) of nr of 
nr (tweede en derde keus s v p . opgeven). 
Doos nr of nr (tweede keus opgeven 
s v.p.). 
Naam 
Adres 
Plaats 

Brieven voor onze afdaling zichtzendingen «.v^i. niet Iniluiten bIJ 
correspondentie voor onze andere afdelingen. 

OPTIMUS' ZICHTZENDINGEN 
Let op het nieuwe adres: Kamphuizenlaan 5 - Arnhem 

Telefoon (08300) 2 10 30 - Giro 1565527 

TOTALE LIQUIDATIE 

INDONESIË 
f 3000,— WAARDE VOOR f 199,— 

ALLES MOET WEG i I i 
In verband met dringende behoefte aan kasgelden op korte termijn 
voor nieuwe projecten hebben wij besloten tot l iquidatie van onze 
engrosvoorraad Indonesië 
Al les IS opgespli tst in KILO-pakketten, die bijna uitsluitend post-
fr isse vellen bevatten (ruim 9 0 % van de cataloguswaarde) De 
inhoud van de pakketten is zéér gevarieerd In elk pakket treft u 
meer dan 150 soorten aan. van de meeste niet meer dan 50 ä 100 
stuks Met complete seriesl Cataloguswaarde (Zonnebloem) van 
een ki lopakket is gegarandeerd meer dan f3000, —I Deze k i lo 's 
MOETEN thans weg voor minder dan de helft van de inkoopsprijs 
en kosten slechts f199,— (halve ki lo, eveneens ruim 150 soorten, 
cataloguswaarde ruim f1500, — , voor f 110,—) 
Dit IS DE gelegenheid voor grossiers, boekjesplakkers en weder
verkopers om voor een prikje een enorme voorraad Indonesië te 
verwervenl Op een KILO-pakket valt gemakkeli jk DUIZEND gulden 
te verdienenl 
Toezending na vooruitbetaling per giro of onder rembours Porto 
f 2 - (rembours f2,75) voor halve ki lo, f 2 ,50 (rembours f3,25) 
voor hele ki lo 
Wij frankeren f i latel lst isch met zegels, die gebruikt hetzelfde waard 
zijn! 
Zie voor cadeau-actie onze publicatie op pagina 88 
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JUVENTUS 1969 
LUXEMBURG 

l i f e EXPOSITION PHILATEUOUE INTERNATIONALE 
DE LA JÉUNESSE PIP 

Er wordt hard gewerkt voor en door de jeugdige filatelisten in Nederland. 
De „Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland" heeft in de 
vijftien jaar van haar bestaan de grondslagen gelegd voor een ontwikkeling 
waarvan zij nu de vruchten begint te zien. 

Het tentoonstellingswezen komt van de grond en de jury's w^erken met een 
internationaal aanvaard reglement van de F.I.P. — de Federation Inter
nationale de Philatelie. Naast lokale en regionale jeugdten toonstellingen is 
er de nationale, die dit jaar voor de achtste maal zal worden gehouden en 
internationaal is het nu zover dat de eerste jeugdtentoonstelling onder F.I.P. 
patronaat voor de deur staat: de JUVENTUS 1969, van 3 tot 8 april, tijdens 
de paasdagen in Luxemburg. 

Eï hebben 522 jonge verzamelaars ingeschreven voor de duizend kaders. 
Deze jeugdige filatelisten vertegenwoordigen 28 landen, waarvan Oostenrijk 
de grootste plaats inneemt met 42 verzamelingen, gevolgd door Roemenië met 
39, Zwitserland 34, Frankrijk en Portugal 28, Tsjechoslowakije 29 en West-
Duitsland 22. Luxemburg zelf brengt de sterkste ploeg in het veld: 65. Meer 
dan de helft van de inzendingen is thematisch (319); het aantal landen- en 
speciaalverzamelingen is met 184 aanzienlijk kleiner. Er zijn negentien 
collecties uitgestald die het werk zijn van verschillende jeugdclubs als geheel. 

De belangstelling voor deze internationale manifestatie van jeugdige fila
telisten is zo groot dat de organisatoren sterk hebben moeten beknibbelen 
op de toewjzing van de kaders. Ook de — oorspronkelijk zestien — Neder
landse inzendingen zijn daardoor ernstig getroffen. Zozeer zelfs dat enkele 
inzenders hun materiaal uit teleurstelling wilden terugnemen. Het is evenwel 
een Nederlands belang dat onze jeugd bij deze eerste FIP-jeugdtentoonstel
ling niet ontbreekt en wij hopen dan ook dat de dreigende onenigheid kan 
worden afgewend. 

Onze beste wensen vergezellen de Nederlandse filatelistische jeugd naar 
de hoofdstad van de kleinste Beneluxpartner. 
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DE POSTBEHANDELING VAN DE NEDERLANDSE CORRES
PONDENTIE IN HET BUITENLAND GEDURENDE DE EERSTE 
JAREN NA DE OORLOG 1 9 4 0 - 1 9 4 5 O) rr. J. A. D. Krajenbrink 
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Deze aflevering begint met afbeelding 21, waarmee de 
tweede aflevering in het februarinummer eindigde. Er is 
namelijk een afbeelding op die plaats gekomen die nog niet 
aan de beurt was. We plaatsen ditmaal de juiste illustratie, 
waarop men dezelfde stempel ziet als op voorgaande num
mers. We herhalen het bijschrift: 

Afbeelding 21 is een brief welke voor doorzending werd 
afgestempeld met de stempel van het Nederlandse postkan
toor in Bangkok: „NED. POSTKANTOOR BANGKOK". 

Afbeelding 23. Na opheffing van het kantoor werden de 
brieven via de Siamese posterijen verstuurd. 

Brisbane 
Het „Netherlands Post Office Brisbane" was gevestigd 

in een kantoorgebouw op nummer 334 in Queen Street. 
In dit kantoorgebouw waren nog andere Nederlandse of 
Nederlands-Indische instanties gevestigd. Het kantoor te 
Brisbane werd in samenwerking met de vertegenwoordi
ger van de Nederlands-Indische regering opgericht door de 
Nederlands-Indische militaire autoriteiten en verkreeg de 
status van Army Post Office (A.P.O.)'), derhalve een zo
genaamd „veldpostkantoor". De supervisie werd gevoerd 
door de commandant van het Detachement Brisbane. 

Het kantoor werd opgericht op 10 juli 1944. Aangezien de 
capitulatie van Japan pas op 15 augustus 1945 plaatshad, 
was er nog geen verbinding met Nederlands-Indië met uit
zondering van het niet bezette gedeelte van Nederlands 
Nieuw-Guinea. 

Afbeelding 22 is een brief bestemd voor Djakarta (niet 
onder controle gelegen gebied) voorzien van Nederlands-
Indische zegels en afgestempeld met het stempel van het 
Nederlandse postkantoor te Bangkok. 

Op 22 november 1946 werd het Nederlandse postkantoor 
te Bangkok opgeheven 

3'̂  

Afbeelding 24 laat een brief zien verstuurd van Merauke 
naar Australië. Vertrekstempel Merauke 12.4.44, en aan
komststempel Townsville-QLD-Aust. 21.MY.44. Bij gebrek 
aan postzegels werd een tweetalig stempel „Frankeering 
betaald/Postage paid" in gebruik genomen. Het porto werd 
met inkt ingevuld en geparafeerd door de posthouder. 
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27. Brief uit Batavia en bestemd voor Brisbane. 
Hadden de brieven een andere bestemming dan Brisbane, 

dan moesten ze worden gefrankeerd tegen het tarief voor het 
binnenland, eventueel buitenland. De brieven werden door 
het Nederlandse postkantoor per geleidelijst aan het 
G.P.O.'") te Brisbane doorgezonden, welk kantoor ze van 
de nodige Australische frankeerzegels voorzag en deze te
vens afstempelde. De portokosten van de brieven werden 
door het G.P.O. met het Hoofdbestuur van de Nederlands
Indische PTT verrekend. 
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Afbeelding 28. Een brief uit Batavia en bestemd voor 
Melbourne; te Brisbane gefrankeerd en afgestempeld. 

Afbeelding 25. Brieven met bestemmingen voor het bui
tenland konden in Merauke ook worden afgedragen aan het 
Australische F.P.O.'). Ze moesten worden gefrankeerd met 
Australische zegels, welke met de stempel „AUSTP.P.O.
192" werden afgestempeld. Vooraf moest de brief eerst de 
Nederlandse censuur passeren (Passed by R.N.F. Censor 
No. 56"). Datum afstempeling .6.0C.1945. Datum aankomst
stempel Curacao Willemstad 14.11.45. 
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Afbeelding 26. De postbehandeling van het inmiddels op
gerichte Netherlands Post Office beperkte zich tot de door
zending van post naar NederlandsIndië en de distributie 
van de aankomende post uit Indië. Voor brieven zowel van 
Brisbane naar Indië als omgekeerd was g e e n port ver
schuldigd. Brief van Brisbane met bestemming Batavia. 
Naderhand doorgestuurd naar Nederland. Ook afbeelding 

Afstempeling 29. Brief afkomstig uit Ambarawa (Neder
landsIndië) bestemd voor Rotterdam, voorzien van een ze
gel van 1/6 en eveneens afgestempeld in Brisbane (om het 
RodeKruisstempel van Ambarawa te laten zien is de post
zegel losgemaakt en iets lager weer vastgehecht). 

lüMül 
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J ') F.P.O. — Field Post Office — (onder andere Brits) veldpostkantoor. 
') A.P.O. — Army Post Office — legerpostkantoor. 
•) Passed by R(oyal) N(etherlands) F(orces) Censor — doorgelaten 

door censor koninklijke Nederlandse strijdkrachten. 
") G.P.O. — General Post Office — hoofdpostkantoor — soms ook het 

nationale hoofdpostkantoor. 
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Een halve eeuw 
Internationale Arbeidsorganisatie 
1 9 1 9  1 9 6 9 ( 2 ) doorJ.Ph.de Leeuw 

Alvorens nu onze aandacht te richten op de postzegelemis
sies welke in andere landen dan Zwitserland ter ere van de 
Internationale Arbeidsorganisatie tot stand kwamen, nu eerst 
iets over de werkwijze van de IAO. 

HOE WERKT DE I.A.O. ? 
Het voornaamste regerende lichaam van de IAO is de 

„International Labour Conference". Deze Internationale ar
beidsconferentie komt jaarlijks bijeen; ze telt vier vertegen
woordigers van elk deelnemend land. Twee daarvan zijn 
regeringsvertegenwoordigers, een is gedelegeerd door de 
werkgevers en een door de werknemersorganisaties van dat 
land. De plaats van samenkomst is Geneve. Het is de taak 
van de conferentie internationale arbeidsstandaarden te 
aanvaarden, om aanbevelingen te doen aan de nationale 
regeringen en om het budget, dat wordt samengesteld uit de 
contributies van de ledenlanden, vast te stellen. 

De ,,ILO Governing Body" (uitvoerende raad) komt drie
maal per jaar bijeen om leiding te geven aan het werk. 
Dit lichaam wordt gevormd uit vierentwintig regeringsver
tegenwoordigers en twaalf vertegenwoordigers van werk
gevers en werknemers elk. Het Internationale arbeidsbureau 
(,,International Labour Office") tenslotte, is het operationele 
lichaam, dat het dagelijkse werk verzet. Het fungeert als 
permanent secretariaat van de organisatie. 

Na Albert Thomas, die van 19191932 als eerste directeur 
optrad, werden Sir Harold Butler van GrootBrittannië (1932
1939), John G. Winant uit de Verenigde Staten (19391941) 
en de Ier Edward J. Phlelan (19411948) met de leiding van 
de werkzaamheden belast. 

Aan John G. Winant is het te danken dat de tweede we
reldoorlog zonder al te grote kleerscheuren werd doorstaan. 
De tegenwoordige directeurgeneraal is David A. Morse 
(U.S.A.). Deze eminente organisator deed zijn werk zo goed 
dat hij tot driemaal toe herkozen werd. Zijn vierde ambts
termijn van zes jaren zal eindigen in 1973. Zijn beeltenis 
is te vinden op een zegel van de Verenigde Staten (Yvert 
539). 

Gedurende het bestuur van David Morse steeg het aantal 
aangesloten landen van 55 in 1948 tot 118 in november 1968. 
De IAO werd een waarlijk wereldomspannend lichaam met 
een jaarlijks budget van 936 miljoen gulden. 

Naast het normale budget staan de IAO nog bijzondere 
fondsen ter beschikking voor de technische samenwerking. 
Dit bijzondere budget wordt voornamelijk gevoed door het 
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties („United 
Nations Development Program"). Geen reden tot verbazing 
overigens aangezien de IAO de uitvoering op zich heeft ge
nomen van meer dan 100 projecten van het speciale fonds 
van dit Ontwikkelingsprogramma. 

lAOZEGELS VAN ANDERE LANDEN 
In vergelijking met de enorme overvloed aan postzegel

uitgiften, al of niet met een behoorlijke reden gedaan ter 
ere van talrijke internationale organisaties, hetzij om het 
werk van die organisaties te propageren of anderszins te 
ondersteunen, hetzij om dank uit te spreken voor onder
vonden hulp of alleen maar uit winstbejag, is het aantal 
emissies gewijd aan de IAO erg klein. 

Bovendien moest het tot 1949 duren aleer Uruguay als 
eerste bijzondere frankeerzegels ter ere van de IAO liet ont
werpen. Tot dan toe volstond men met opdrukken op zegels 
waarvan het zegelbeeld in geen enkele relatie stond tot de 
te eren organisatie. 

Duitsland opende in 1927 de rij ter gelegenheid van een 
vergadering van de Uitvoerende raad te Berlijn. Met de 
eenvoudige opdruk: „I.A.A." (Internationales Arbeits Amt) en 
de vermelding van de datum: „1015.10.1927" op drie zegels 
uit de gewone frankeerserie maakte men het zich vrij gemak
kelijk (Yvert 398 t/m 400). 
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De Duitse zegel met opdruk die in 1927 verscheen ter gelegenheid 
van een bijeenkomst van de Uitvoerende Raad van het Bureau 
International du Travail in Berlijn. 

België maakte een nieuwe oplage van de serie eeuwfeest onaf
hankelijkheid ter ere van een vergadering van de Uitvoerende raad 
van het Bureau International du Travail in Brussel. In afwijking van 
de oorspronkelijke reeks is bij deze op elke zegel aan de onder
zijde een regeltje gedrukt met de naam van de schilder van het 
koningsportret en de initialen van de graveur. Opdruk: B.I.T.jOCT. 
1938. 

Iets dergelijks gebeurde in België toen in 1930 eenzelfde 
bijeenkomst in Brussel werd gehouden. België gebruikte 
echter de Franse naam B.I.T. Toch getroostte men zich daar 
wel wat meer moeite. Niet alleen doordat men de letters B.I.T. 
in een sierlijk boogje zette, aangevuld met de datumaandui
ding: „OCT. 1930", maar van de zegelserie ter gelegenheid van 
het eeuwfeest der onafhankelijkheid werd een nieuwe op
lage gemaakt, die zich van de oorspronkelijke serie onder
scheidt doordat elke zegel aan de onderzijde de naam draagt 
van de schilder van het betreffende koningsportret, plus de 
initialen van de graveur (Yvert 305 t/m 307). De conferentie 
had plaats van 712 oktober 1930. 

Ter gelegenheid van een bijeenkomst van de Administra

De Franse posterijen voorzagen in 1930 een tweetal zegels van de 
opdruk CONGRES/DU/B.I.T.fl930 ter gelegenheid van een bijeen
komst van de Administratieve raad van het Bureau International du 
Travail in Parijs. 
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tieve raad die van 24-29 oktober 1930 werd gehouden in Parijs 
verschenen in Frankrijk twee zegels (de 50 c. rouge Semeuse 
ligné Yvert 199 en de zegel fr. 1.50 type Pasteur Yvert 181) 
met de opdruk: „CONGRES / DU / B.I.T. / 1930" in vier regels. 
Zonder accent grave op de E van congres zijn deze zegels 
weer van betekenis voor specialisten (Yvert 249/250). 

Als laatste opdrukzegel noemen we nog een serie van 
Tsjechoslowakije van drie stuks, die de aandacht vestigde op 
een B.I.T.-vergadering in Praag (6-9 oktober 1937). Een zeer 
eenvoudige violetkleurige opdruk: „B.I.T. 1937" werd ge
plaatst op de Yvertnummers 324, 312 en 313; respectievelijk 
een zegel met de beeltenis van president Benesj en twee 
zegels uit de serie landschappen en monumenten van 1936/37. 

Pas na de tweede wereldoorlog, voor zover ons bekend 
voor de eerste maal in 1949, verschenen zegels ter ere van de 
IAO naar een oorspronkelijk ontwerp. Uit Uruguay kwamen 
twee zegels ter gelegenheid van de vierde regionale conferen
tie in Amerika, die in Montevideo werd georganiseerd. Hoe
wel het volkomen terecht is geschied, toch doet het ons 
enigszins vreemd aan op het zegelbeeld niet industriële 
maar agrarische arbeid te zien verzinnebeeld. Wellicht 
houdt dit verband met de geringe industrialisatie van de 
Zuidamerikaansê staten. Op de zegel van 3 ets is een ploegen
de landbouwer te zien. De veeteelt is vertegenwoordigd op de 
zegel van 7 ets door een bereden koeienhoeder (Yvert 597 
en 598). 

tSTABOS 0& SKtDi l t 

i«!ElmMIQ««lS0ie4B6l»t: 

n 
1 ! 
j j 
1 ( 
1 u 

ffl 
B M S i l " ^ 

üBBBB 

r 
1 
1 

[ 

De vijfde regionale conferentie van Amerikaanse leden van de 
Internationale arbeidsorganisatie gaf aanleiding tot de uitgifte van 
deze Braziliaanse zegel in /955. 

Brazilië volgde in 1952 met een zegel bij de vijfde Con
ferentie van Amerikaanse leden van de IAO. Een tandwiel 
vormt daar de achtergrond voor een kaart van het weste
lijk halfrond (Yvert 511). 

Hoewel slechts zijdelings verwant aan ons onderwerp, 
vermelden-we nog de 10 pesoszegel van Brazilië uit 1953, die 
een zekere Miguel Hidalgos laat zien, de man die in zijn 
land de slavernij onwettig verklaarde. Een bronzen borst
beeld van deze Mexicaan is opgesteld in de tuin van het 
hoofdgebouw der IAO te Geneve (Yvert 644). 

VEERTIGSTE VERJAARDAG VAN DE IAO 
De veertigste verjaardag van de Arbeidsorganisatie werd 

gevierd in 1959. Bij die gelegenheid droegen verschillende 
landen met postzegeluitgiften tot de vreugde bij. We noe
men: Formosa, India, Iran en Italië. 

De serie van vier herdenkingszegels van Formosa is 
daarom interessant omdat het zegelbeeld, evenals het bij
zondere eerstedagstempel, de driehoek bevat welke als het 
symbool van de organisatie geldt. In talrijke bijzondere 
stempels was dit symbool al te vinden. Het brengt het drie-
vuldige karakter van de organisatie tot uitdrukking: rege
ringen, werljgevers en werknemers. De zegels zijn te vinden 
in Yvert onder de nummers 294 t/m 297. 

Eerstedagenvelop met dagtekeningstempel en herinnenngsstempel 
op de serie die Formosa uitgaf ter gelegenheid van het veertigjarig 
bestaan van de Internationale arbeidsorganisatie. 
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V/ag van machinestempel gebruikt in Luxemburg in 1959 met de 
tekst: „40e verjaardag van de Internationale arbeidsorganisatie". 

Op de beide Italiaanse zegels van 1959 is weer het Albert 
Thomasmonument de blikvanger (Yvert 798/799). 

Iran leverde bij deze gelegenheid een bijzonder geslaagde 
bijdrage met twee zegels van respectievelijk 1 en 2 realen 
in blauw en bruin. Wellicht ongewild vormt de Perzische 
tekst een kunstzinnige omlijsting van een tandrad, waar
binnen een robuuste ijzerwerker en de letters O.I.T. (Orga
nisation Internationale du Travail) de jarige symboliseren. 
De jaartallen 1919-1959 voltooien het beeld. 

Aan de veertigste verjaardag van de Internationale arbeidsorgani
satie herinnert ook deze mooie zegel van India met het monument 
.Jriomf van de arbeid" van D. P. Roy Chowhdary. 

Als laatste in de rij van feestgangers figureert India dat 
een afbeelding bracht van een bronzen monument van de 
hand van D. P. Roy-Chowhdary, „De triomf van de arbeid" 
geheten. Links onder het authentieke lAO-embleem, een 
dubbele driehoek. Op de opstaande zijden de woorden: 
„WORKERS" en „EMPLOYERS" en op de basis „GOVERN
MENTS". Binnen de driehoeken het letterwoord ILO. 

Zuiver maakwerk achten we de „officiële" kaarten die 
in België aan de markt kwamen ter herinnering aan de 
veertigste verjaardag van de IAO. Voor 15 fr. en 20 fr. 
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werden de kaarten (voor welk goed doel?) gretig gekocht. 
Het attractieve element zit in de perforatie van de, op de 
kaarten geplakte en met een officieel bijzonder stempel 
vernietigde, „Europazegels" van het jaar 1958. Om deze 
perforatie goed te laten uitkomen werden de zegels op een 
respectievelijk groene en oranje ondergrond geplakt. 

We besluiten deze wat dorre opsomming met enkele zegels 
uit grotere series van België en Costa Rica. 

In de Belgische Exposerie van 1950 komt ook een zegel 
voor gewijd aan de IAO. Hoewel even overladen als de 
overige is het ILO-zegelbeeld zeker niet het minst geslaagd 
(Yvert 1053). 

Bij de viering van de vijftiende verjaardag van de Ver
enigde Naties in 1961 emitteerde Costa Rica acht luchtpost
zegels e n . . . . het onvermijdelijke ongetande blok. Met de 
zegel van 25 ets vestigt Costa Rica nu eens niet alleen de 
aandacht op de gebruikelijke voor „arbeid" noodzakelijke 
spierkracht, maar toont een rij van werkers met hoofd en 
hand, man en vrouw, jong en volwassen (Yvert luchtpost 
320). 

UNPA-zegels 
Opzettelijk hebben we de uitgiften van de U.N.P.A. (post-

administratie van de Verenigde Naties) te New York tot 
dusver ongenoemd gelaten. Zij immers vestigen er de na
druk op dat de IAO geen op zichzelf staande organisatie is, 
hoe groot haar betekenis ook moge zijn. Zij is een onderdeel 
van die grote gemeenschap welke de Verenigde Naties be
ogen te zijn. 

Al in 1953 gaven de V.N. twee zegels uit ter propagering 
van het Technisch hulpprogramma der V.N., waarvan de IAO 
tegenwoordig zo'n groot gedeelte voor zijn rekening neemt. 

Zegel van de Verenigde Naties rustend op een aambeeld. Zegel
beeld uit 1954 van de Mexicaan José Renau. 

Groot kan onze bewondering voor de wat grauwe zegeltjes, 
met drie in elkaar grijpende tandraderen, niet zijn (Yvert 19 
en 20). Beter bevallen ons de zegels (Yvert 27 en 28) van 
1954, die rechtstreeks als een hulde aan de IAO zijn bedoeld. 
In het ontwerp van de Mexicaan José Renau rust op een 
aambeeld het zegel van de V.N. De tekening brengt ons op 
de gedachte dat het geluk van de volken der wereld verkregen 
wordt door harde arbeid en pas daarna aan de conferentie-
tafel. Het „Special Fund", dat een groot deel van het lAO-
budget, in het bijzonder ten behoeve van de Technische Ont
wikkelingshulp, verschaft, is het onderwerp van twee zegels 
uit 1965 (Yvert 133 en 134). 

De ontwerper, Rashid ud Din uit Pakistan, is één van 
de vaste medewerkers van de U.N.P.A. Hij heeft vele ont
werpen van VN-zegels op zijn naam staan. 

Tenslotte vermelden wij de zegels Yvert 161 en 162 die 
in 1967 de aandacht vestigden op het Ontwikkelingsprogram
ma van de V.N., waarbij de IAO eveneens in sterke mate 
betrokken is. Het ontwerp van deze kleurige zegeltjes is 
afkomstig van een andere vaste medewerker van de V.N., 
de ontwerper Olav S. Mathiesen uit Denemarken. 

De vijftigste zitting van de Internationale arbeidsorganisatie leeft 
voort in een serie van drie zegels van de Verenigde Arabische 
Republiek, waarvan de waarde 5 m. filer is afgebeeld. De andere 
waarden zijn 10 en 35 m. 

De lezer heeft begrepen dat de activiteiten van de IAO 
zich steeds meer hebben gericht op de behoeften van de 
landen in ontwikkeling. Meer dan de helft van het budget 
wordt voor dit doel gebruikt. 

Op initiatief van directeur-generaal David Morse begaf de 
IAO zich in 1960 ook op het terrein van het onderwijs, door 
de stichting van het „International Centre for Advanced 
Technical and Vocational Training" (Internationaal centrum 
voor hogere technische en beroepsopleiding) en het „Inter
national Institute for Labour Studies" (Internationaal insti
tuut voor arbeidsstudies). He eerstgenoemde werd te Turijn 
gevestigd en in 1963 geopend. 

Ook de decentralisatie van de werkzaamheden, noodzake
lijk geworden door de sterk gewijzigde opvattingen omtrent 
de rol die de IAO in de hedendaagse wereld dient te ver
vullen, en die vroeg om een aanpassing van het programma 
en een wijziging in de structuur aan veranderde behoeften 
en omstandigheden, is het Werk van de huidige directeur-
generaal. Vele taken welke vroeger op het hoofdkantoor in 
Geneve werden verricht zijn overgeheveld naar regionale 
kantoren in Afrika en Azië en naar de bijkantoren. 

„The ILO has come to be the social conscience of the entire 
United Nations system" („De Internationale arbeidsorgani
satie is het sociale geweten geworden van het hele stelsel van 
de Verenigde Naties"), aldus wordt gezegd in één van de 
officiële publicaties van de organisatie en daarmee is dunkt 
ons niet te veel gezegd. 

Met de vijftigste verjaardag in zicht bezint de IAO zich 
opnieuw op zijn taak. 

Als ver jaarsgeschenk aan de wereld stelt de jarige zich 
voor in 1969 met een „World Employment Program" — 
„Wereldwerkgelegenheidsprogramma" nieuwe impulsen aan 
het werk te verschaffen. Het „World Employment Program" 
heeft ten doel aan ieder bekwaamheden en werk te verschaf
fen, die enerzijds nuttig zijn voor de gemeenschap en ander
zijds voldoening geven aan de werkers. 

Daarnaast zullen een uitgebreid programma van bijzondere 
publikaties, officiële en feestelijke bijeenkomsten op nationaal 
en internationaal niveau en bijzondere postzegelemissies in 
vele landen, het jaar 1969 maken tot het jaar van de 

INTERNATIONALE 
ARBEIDSORGANISATIE 

De auteur stelt er prijs op bij dit artikel aan te tekenen dat mr. A. 
van der Filer zo vriendelijk is geweest zijn bijdrage op enkele punten 
aan te vullen. Redactie. 
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5 cent plaat IV 

NEDERLAND 1852 
AMSTERDAM — De Amsterdamse arts G. C. van Balen 
Blanken en de fotograaf Bert Buurman, die vorig jaar zomer 
opzien baarden in nationale en internationale filatelistische 
kringen met hun boek „NEDERLAND 1852, 5 CENT, PLAAT 
III", hebben een nieuw werk op de pers liggen: „NEDER
LAND 1852, 5 CENT, PLAAT IV" en van de resterende vier 
platen zijn er twee op stapel gezet, de platen I en V. Het lijdt 
geen twijfel of het enthousiasme waarmee het eerste deel 
werd begroet in de nationale en internationale filatelistische 
pers, ook het tweede ten deel zal vallen. 

Hoewel het werk uiterlijk dezelfde vorm heeft en op de
zelfde wijze wordt uitgegeven met de volle steun van de 
Stichting Filatelie, waardoor de voor een dergelijk boek uit
zonderlijk lage prijs van f 20,— gehandhaafd kan blijven, zijn 
er twee opmerkelijke verschillen. Was de inleiding in het 
eerste deel geschreven door Sir John Wilson Bt , hoffilatelist 
van koningin Elizabeth van Groot-Brittannië, nu wordt deze 
studie ingeleid door de nestor der vaderlandse filatelie, mr. 
W. S. Wolff de Beer. En waren de eerste keer de beide hier
voor genoemden de enige auteurs, thans staat door het mede
auteurschap van de heer J. Poulie een driemanschap borg 
voor de inhoud. 

De beide grootmeesters van de eerste emissie Nederland 
geven hun zegen, en meer dan dat, aan het pionierswerk van 
twee eigenzinnige doorzetters die hebben volgehouden voor
bij het punt waar al hun voorgangers zijn gestrand. 

Mr. Wolff de Beer spreekt er zijn vreugde over uit dat de 
schrijvers deze inleiding aan hem hebben toevertrouwd „on
danks de door mij geoefende kritiek op het voorwoord van 
de studie met betrekking tot Plaat III der 5 cent". Zij hebben 
mij kunnen overtuigen, dat hun zelfverzekerdheid volkomen 
op zijn plaats is." Hij brengt hulde aan het „onfeilbaar fila-
telistisch instinct" van Sir John die „onmiddellijk de om
vangrijkheid van de studie der samenstellers heeft doorzien" 
en wijst op de belangrijkste aanvulling die dit deel in ver
gelijking met het eerste kenmerkt, namelijk dat er ook alle 
stempels in zijn opgenomen die op plaat IV zijn aangetroffen. 
„Voorts levert dit tweede deel", aldus mr. Wolff de Beer, 
„voor mij het bewijs dat het huidige team in staat zal zijn 
alle nummers van alle platen, op enkele uitzonderingen na, 
vast te leggen." „Het is mij een behoefte diepe bewondering 
uit te drukken voor het werk van de samenstellers." Hier
mede zijn „de grondslagen gelegd voor een arbeid, welke alle 
kenners van de platen der eerste emissie van Nederland tot 
dusverre onmogelijk hebben geacht." 

De schrijvers zelf komen met een verklaring voor de spoed 
waarmee dit werk over plaat IV volgt op dat over plaat III. 
Ze leefden in de veronderstelling dat ze een lange periode 
van rust zouden krijgen. Hot is er niet van gekomen. In de 
eerste plaats was er de overrompelende fanmail uit het bui

tenland. Om enkele grote namen uit de stapel post te noe
men: De Britse verzamelaar A. D. M. Clark bood als eerste 
al zijn materiaal van platen ter bewerking aan. De grote 
filatelist E. W. Gerrish schreef een geestdriftige bespreking 
in The London Philatelist. De grote overwinnaar van de 
Amphilex '67, de Amerikaan F. Reed bood al zijn materiaal 
en kennis aan. Via „HoUandia" kwam persoonlijk contact 
tot stand met de heer J. Poulie, die thans in Zwitserland 
woont. 

De schrijvers bekennen dermate „geboeid te zijn door de 
zegels van de eerste emissie" dat zij, wederom met de col
lectie-Warren als uitgangspunt, vrijwel meteen zijn door
gegaan met de platen IV en V tegelijk. Het driemanschap 
kwam voor het eerst bijeen op 25 oktober 1968 en sindsdien 
is een volledige samenwerking tot stand gekomen die ten 
doel heeft boeken samen te stellen over alle platen van de 
eerste emissie Nederland. 

Wij geven één opmerking van de oorspronkelijke schrijvers 
uit hun woord vooraf door, omdat die zo tekenend is voor 
hun wetenschappelijke benaderingswijze: „Wij hebben ons 
oordeel over de plaats van het watermerk in de horizontale 
rijen herzien". Dat betekent dat ze tot de slotsom zijn ge
komen dat hun aanvankelijk oordeel over het nut van het 
watermerk in de horizontale rijen, als hulpmiddel bij het 
platen, minder houdbaar is gebleken. Een ander hulpmiddel 
dat genoemd w^ordt, is het bekijken van de zegels in half-
schaduw, in plaats van in het volle licht, omdat de praktijk 
uitwijst dat men dan meer contrasten ziet. 

Nieuw in dit boek is ook een apart teken voor druktoe-
valligheden die zich kunnen voordoen en de positieve waar
dering voor een vouw buiten het zegelbeeld. Zo'n vouw kan 
belangrijk zijn voor het plaats bepalen omdat de vellen in 
vieren werden gevouwen. 

Er wordt een nieuwe volgorde der tinten gegeven die be
rust op de afstempelingsdata die gevonden zijn op 650 exem
plaren en op het opengaan van oorspronkelijk dunne hoeken 
door slijtage van de plaat. 

De indeling van het boek is vrijwel gelijk aan die van het 
eerste: 34 bladzijden met lijnclichés van de honderd buiten-
kaders, links en rechts, onder en boven, dertien bladzijden 
met 166 autotypieën van de verschillende afwijkingen, een 
pagina met een afbeelding van een reconstructie die werd 
opgebouwd uitsluitend met zegels die zijn afgestempeld 
met halfrondstempels, 25 bladzijden elk met vier zegels die 
de kenmerken zo duidelijk mogelijk weergeven en wederom 
afgedrukt in een blauw^e steunkleur, een lijst van alle stem
pels die op plaat IV kunnen voorkomen en vier pagina's 
waarop deze stempels zijn afgebeeld en waarbij de kleur van 
de zegels is weggedrukt om deze stempels beter te doen uit
komen. 

Wanneer men zich realiseert de immense arbeid die aan 
een dergelijk werk verbonden is, kan men het bijna onbe
grijpelijk vinden dat binnen een jaar een tweede deel ver
schijnt. 

Men kan van dit boek herhalen wat van zijn voorganger 
werd gezegd: onmisbaar voor verenigingsbibliotheken en be
gerenswaardig voor elke liefhebber. 

A. BOERMA 

Publikaties over het eerste deel in de vorige jaargang op de blad
zijden 331 (juni), 509 (september) en 570 (oktober). 

Laatstedagenvelop uitverkocht 
De kleine voorraad laatstedagenveloppen van de gemeente 

Noorddijk is uitverkocht, aldus meldt de heer G. J. Minholts, 
Stadsweg 3, Oosterhoogebrug. Er zijn zelfs meer aanvragen 
dan enveloppen en — wat erger is — er zijn vele betalingen 
per giro en met postzegels bij. 

Bestellen hoeft u niet meer — en als u niet tot de ge
lukkigen behoort, hebt dan even geduld. Alle overgemaakte 
bedragen, in welke vorm ook, worden terugbetaald. 
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NIEUWS OVER OUDE BRIEFKAARTEN 

Herinnering aan de Jnternatlono'eTentoonstelllng te Amsterdam 1883 

Het is bekend dat ter gelegenheid van de Internationale 
Tentoonstelling te Amsterdam in 1883 het eerste gelegen
heidsstempel gebruikt werd: AMSTERDAMTENT: (van 
16 april tot en met 31 oktober). Van der Wart geeft aan dat 
stempel het nummer 1 (in diens boekje „Gelegenheidsstem
pels") en kent er een hoge waarde aan toe. 

Hij vermeldt niet de te dier gelegenheid verschenen en 
verkrijgbaar gestelde „herinneringsstukken", officiële brief
kaarten (2V2 cent, cijfer, violet en 5 cent, Willem III, don
kerblauw van de emissie 1881) met aan de achterzijde privé 
gedrukte „ansichten" in een donkerbruine tint. 

NIEUW SSEIKDOM 
en waar moeten we nou de postzegeldrukkeri] neerzetten ?" 

Verbetering kerstpuzzel 
In het verhaal over de uitslag van de kerstpuzzel in het 

februarinummer is een storende fout niet verbeterd. Er had 
in het tweede deel van de eerste alinea moeten staan: Van 
de resterende 423 inzendingen vielen er bij controle meer 
dan vijfhonderd af. .. . (in plaats van ,,523" en „vierhonderd"). 

Deze schrijffout heeft geen enkele invloed op de verdere 
uitwerking en de uiteindelijke uitslag. Onze excuses. 

Voorzover mij bekend is de „geschiedenis van de Neder
landse ansichtkaart" nog nooit geschreven, al heeft de heer 
Nol Gregoor indertijd wel onderzoekingen op dat terrein 
gedaan, maar deze „ansictiten" zijn naar mijn mening de 
oudste officiële briefkaarten waarvan prentbriefkaarten zijn 
vervaardigd, namelijk uit 1883. 

In een verzameling, die mij dezer dagen onder ogen kwam 
vond ik er een aantal die ik nog niet eerder gezien had en 
het leek mij daarom goed hieronder eens een soort cata
logisering op te stellen, in de hoop dat medeverzamelaars 
mij niet genoemde, maar hun bekende stukken zullen willen 
mededelen, zo mogelijk met terinzagezending van de 
stukken. 

2'/: cent, cyfer, violet (Geuzendam nummer 12): 
Hoofdingang; 
's Konings Pavilloen; 
Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling; 
Pavilloen der Stad Amsterdam; 
Amstel Hotel; 
Amstel Hotel + Paleis voor Volksvlijt; 
RijksMuseum; 
Het Paleis; 
Pijpenmarkt (nè de demping N.Z. Voorburgwal genoemd): 
Gelderse Kade. 
5 cent, Willem III, donkerblauw (Geuzendam nr. 14): 
's Konings Pavilloen; 
RijksMuseum. 

Op één na vermelden deze herinneringsstukken tussen af
beelding en onderschrift: „Graveur, drukker en uitgever 
Franz Schemm, Nürnberg (Bayern)". 

J. H. BROEKMAN 

^ ^Pw^^nriin» ♦« • * 1 

Gratis De Gaullepostzegei 
President De Gaulle van Frankrijk heeft weer eens van 

zich doen spreken op Europees en Atlantisch gebied. Niet 
alleen in de politiek maar ook in de filatelie komit de knup
pel in het hoenderhok terecht. 
Nauwelijks heeft Marianne de Gallische haan van het zegel
beeld verdreven of haar plaats wordt nu bedreigd door de 
president van de republiek. Het is niet de gewoonte dat de 
president op postzegels wordt afgebeeld, vandaar daft de 
zegel met zijn beeltenis slechts één dag in omloop zal zijn. 

Dinsdags voor Pasen zal er in Frankrijk een zegel ver
schijnen met de afbeelding van Charles de Gaulle, zo meldt 
de heer D. de Vries ons uit de Franse hoofdstad Onze actieve 
rubriekredacteur Frankrijk laat deze primeur vergezeld gaan 
van een foto, die hij met veel moeite heeft kunnen bemach
tigen. Hier volgt letterlijk het slot van zijn brief: 
,,Een beperkt aantal dezer zegels kan ik waarschijnlijk voor 
belangstellende lezers wel bemachtigen. Aanvragen hiervoor 
moeten uiterlijk zaterdag 29 maar t in mijn bezit zijn; alleen 
op briefkaart, vermeldend naam en adres van de afzender. 
De briefkaarten dienen filatelistisch gefrankeerd te zijn, om
dat ik ze ter beschikking wil stellen van een filatelistisch 
goed doel. Ik meende het Maandblad met deze primeur van 
dienst te kunnen zijn." Briefkaarten richten aan: 

D. DE VRIES, 
Waalstraat 53i, 
AmsterdamZ. 
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Nederlandse gymnastiekieraar zorgt 
voor Zwitserse postzegel 

Op 13 februari 1969 gaven de Zwitserse posterijen een 
bijzondere zegel uit ter gelegenheid van de Gymnaestrada, 
een internationaal tumfeest dat op Nederlands initiatief tot 
stand kwam. Het wordt dit jaar voor de vijfde maal gehou
den, van 1 tot 5 juli in Basel. 

In de jaren na de tweede wereldoorlog vatte de Nederland
se gymnastiekieraar J. H. F. Sommer — toen al gepensio
neerd — het plan op te komen tot een tumfeest, waaraan 
turners en turnsters uit alle delen van de wereld en van 
iedere leeftijd zouden kunnen deelnemen. De manifestatie 
zou wedstrijden noch prijzen kennen, maar ten doel hebben 
de aandacht te vestigen op het belang van het turnen bij de 
lichamelijke opvoeding. 

Op deze grondslag organiseerde hij in samenwerking met 
het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond en met 
belangstellenden uit de Maasstad in 1953 in Rotterdam de 
eerste Gymnaestrada. 

Sindsdien werd dit tumfeest — steeds in het jaar na de 
Olympische Spelen — onder auspiciën van de Internatio
nale Tumbond achtereenvolgens in Zagreb, Stuttgart en 
Wenen gehouden. 

Gezien het Nederlandse emissiebeleid is hot vanzelfspre
kend dat er in ons land in 1953 geen bijzondere zegel ter ere 
van de Gymnaestrada werd uitgegeven. 

Joegoslavië vereerde in 1957 de tweede Gymnaestrada met 
een serie van vier zegels, respectievelijk van 10, 15, 30 en 
50 dinar (Yvertnummers 725/728). De Duitse Bondsrepubliek 
schonk bij zijn postzegeluitgiften geen aandacht aan de derde 
manifestatie. Wellicht verscheen hier wel een gelegenheids
stempel. Oostenrijk daarentegen kwam in 1965 met een twee
tal fraaie zegels in de waarden van 1 Sh. 50 en 3 Sh. (Yvert 
1026 en 1027). 

De thans 84jarige, in Maam wonende heer Sommer — 
eregast en adviseur bij de tummanifestaties in 1957 en 1961 
—■ vertelde ons bijzonder verheugd te zijn over het succes 
dat zijn initiatief heeft gehad. Ook was hij blij met het feit 
dat verscheidene postadministraties aan de Gymnaestrada's 
speciale uitgiften hebben gewijd. De zojuist ter ere van Gym
naestrada 1969 verschenen Zwitserse postzegel laat op een 
ondergrond van gestileerd vlaggedoek het vignet van dit 
internationale turnfeest zien. 

GILLES 

In memoriam 
Anton KumpfMikuli 

Op hoge leeftijd overleed te Wenen baron Anton 
KumpfMikuli en met hem is de grootmeester van de 
eofilatelie heengegaan. Hoewel de filatelisten reeds in 
het begin dezer eeuw aandacht hebben besteed aan de 
postgeschiedenis vóór de uitvinding der postzegels, is 
hij het geweest die door zijn boek „NEUE BRIEFE 
über ALTE", hetwelk in 1933 in Wenen het licht zag, 
de internationale aandacht der filatelisten op dit inte
ressante onderdeel der filatelie vestigde. 

Hoewel hij reeds vóór de wereldoorlog in de inter
nationale jury was opgenomen, had hij daar een zware 
strijd tegen de conservatieve filatelisten te strijden, 
doch deze strijd is door hem glansrijk gewonnen. Elke 
nationale en internationale tentoonstelling vertoont een 
steeds groter aantal eofilatelistische inzendingen, wel 
een bewijs, dat de belangstelling nog steeds groeiende 
is. 

KumpfMikuli vertegenwoordigde Oostenrijk in 1952 
ter gelegenheid van de ITEP in Utrecht en nog in 1965 
trad hij op als voorzitter van de jury van de WIPA 
1965. 

In 1966 bracht hij zijn vrienden over de gehele 
wereld samen in de „SAVO", „Internationaler Verein 
der Sammler vorphilatelistischer Briefe und Postdoku
mente". 

Tot het laatst bleef hij werkzaam in het belang van 
de internationale filatelie. Ieder die met hem in aan
raking kwam zal een prettige herinnering aan deze 
Oostenrijkse edelman bewaren. De eofilatelie is hem 
grote dank verschuldigd. Hij ruste in vrede. 

W. S. WOLFF DE BEER 

Jubileum J. K. Rietdijk N.V. 
Op 15 maart 1969 was het vijftig jaar geleden dat de heer 

J. K. Rietdijk de grondslag legde voor het veilingbedrijf 
J. K. Rietdijk n.v. In de halve eeuw die sindsdien is ver
lopen is dit veilingbedrijf een begrip geworden in filatelis
tisch Nederland. Ook ver over de grenzen geniet de Haagse 
vennootschap een grote bekendheid. Het vijftigjarig bestaan 
werd intern herdacht. 

Kring van verzamelaars van postzegels 
der LatijnsAmerikaanse Republieken 

Het is al weer geruime tijd geleden, dat er iets over de 
LatijnsAmerikaanse Kring in het Maandblad gepubliceerd 
werd. Maar geen bericht, goed bericht. De Kring telt momen
teel 84 deelnemers van wie een flink aantal regelmatig con
tact houdt. Met succes werden er de laatste twee jaar enkele 
malen tussen september en mei op zaterdagmiddag bijeen
komsten in verschillende steden gehouden. Vooral de laatste, 
op 20 januari 1969 in Amsterdam met 21 deelnemers, was 
bijzonder geslaagd. 

Opvallend is dat de laatste maanden zich enkele nieuwe 
deelnemers bij de Kring gemeld hebben die nog helemaal 
geen zegels van LatijnsAmerika verzamelden, maar wel één 
of meer „platgelopen" Europese landen. Zij wilden weer eens 
echt gaan verzamelen en weinig betreden paden gaan en 
daartoe krijgen zij in het zo grote en interessante door de 
Kring bestreken verzamelgebied weer volop gelegenheid. 

Er werden contacten gelegd met de Asociacion Philatelistas 
de Mexico en de Elmhurst Philatelic Society, alsook met 
enige particuliere verzamelaars in Colombia en Venezuela. 
Met de laptsten vlot het niet zo erg. Deze filatelisten schijnt 
ook het woord „manana" niet vreemd te zijn. 

Inlichtingen over de Kring van Verzamelaars van Post
zegels der LatijnsAmerikaanse Republieken worden aan ge
interesseerden nog altijd gaarne verstrekt door: 
H. W. WACHTER, Azaleastraat 20b, Rotterdam12. 
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Wij ontvingen 

. . .LUCHTIG AVONTUUR, derde herziene druk van „Wij 
waren in de wolken", door drs. J. Boesman, ditmaal verlucht 
met veertien fraaie foto's, in een fleurige stevige band ge
stoken door de uitgeverij Andries Blitz in Laren (N.H.). Voor 
ƒ 7,25 kunt u zich alles over de ballonsport laten vertellen 
door de man die er dit van zegt: Ik ben nog immer dankbaar 
dat notaris J. Kruisinga in Vriezenveen in 1935 de volgende 
oproep deed: „Zijn er jongelui die deze vergeten, gezonde 
sport weer willen beoefenen?". Ik heb toen aan die uitnodi
ging gehoor gegeven. Daar niemand meer in Nederland aan 
ballonvaren deed en er ook geen ballon hier beschikbaar was, 
besloot ik mijn opleiding tot balloncommandant in België te 
volgen. Er waren veel moeilijke vaarten. Koude, dorst, ver
moeienis en zelfs gevangenneming behoorden bij de ballon-
sport. Maar hiertegenover siaan zó veel prachtige herinne
ringen, sympathieke vriendschap en indrukwekkende ont
dekkingen, dat ik een hartstochtelijk bewonderaar van „Ie 
plus pur de sports" (de zuiverste van de sporten, redactie) 
ben geworden. Dat is een ontboezeming van drs. Boesman die 
met zijn Nimbus al zovele filatelistische festijnen in binnen-
en buitenland met ballonvaarten heeft opgeluisterd. 

. . .PFLANZEN AUF BRIEFMARKEN van Reinhardt Höhn 
en dr. Martin Zobel, uitgegeven door Transpress in Berlijn-
DDR. Dit achtste deel in de filatelistische bibliotheek van 
Lipsia beleeft hiermee zijn tweede herziene druk. Men vindt 
in dit voortreffelijke werk: 1. een catalogus van postzegels 
met motieven van duidelijk herkenbare planten, waarbij een 
register behoort van de wetenschappelijke namen; 2. een 
systematisch systeem van plantenindeling; 3. een alfabetisch 
register waarin de planten Worden beschreven met hun naam 
in het Duits erbij; 4. een alfabetische lijst met de namen in 
het Latijn; 5 een alfabetische lijst met de namen in het 
Duits; 6. zes bladzijden met literatuur en 7. zeven bladzijden 
met uitstekende voorbeelden hoe een albumblad kan worden 
ingedeeld. Planten in wapens en in landschappen zijn in het 
algemeen niet opgenomen en gestileerde motieven alleen als 
ze de voorstelling op de postzegel beheersen. Een mooi voor
beeld daarvan is de afbeelding op de omslag die men kan 
terugvinden op een zegel die Roemenië in 1957 uitgaf in de 
waarde 55 b in een serie ter bescherming van de flora van de 
Karpaten. De afbeeldingen zijn ondanks de omvang van 455 
bladzijden niet dik gezaaid: gemiddeld een serie per bladzijde 
in het catalogusdeel van 186 bladzijden. 

. . . INTERPHILA '69, het internationale adresboek van de 
filatelie, dat nu voor de elfde achtereenvolgende maal ver
schijnt. Een onmisbaar werk voor de secretaris van elke 
vereniging die zich internationaal wil oriënteren ten behoeve 
van zijn leden en voor elke specialist op onverschillig welk 
gebied die het van contacten overal ter wereld moet hebben. 
De prijs van dit omvangrijke werk van Philapress-Verlag, 
34 Göttingen, Postbus 206, Duitse Bondsrepubliek, bedraagt 
8,50 DM. 

.. .DEUTSCHE SCHIFFSPOST NACH 1945 van Friedrich 
Steinmeyer en Heinz Evers, twee Westduitse verzamelaars 
van scheepspost die met dit boekje dat ze in eigen beheer 
hebben uitgegeven willen bewijzen dat dit gebied ten on
rechte verwaarloosd wordt. Ze hebben aan de hand van hun 
eigen verzamelingen een poging gedaan om van hun gebied 
de omvang en de grenzen aan te geven en de inhoud ervan 
zodanig te catalogiseren dat er ruimte zou blijven voor het 
opnemen van aanvullingen en verbeteringen. De samenstel
lers houden zich dan ook aanbevolen voor op- en aanmer
kingen. Ze hebben zich wijselijk onthouden van prijsbepalin
gen. Het werkje is op goed papier gedrukt, van uitstekende 
afbeeldingen voorzien en het kost 7,50 DM, te betalen op 
rekening 11010 310 van de Norddeutsche Kreditbank AG 
Bremen. 

. . . AFSCHEID VAN STRAFPORT 
„Nu portstukken niet meer kunnen voorkomen en dus een 

„afgesloten gebied" vormen, zal het verzamelen daarvan aan

trekkelijker worden. Ik zou deze opeens ouderwets geworden 
enveloppen en kaarten dan ook hartelijk onder de aandacht 
van vooral onze nieuwe en jongere leden willen brengen. Er 
is nooit „maakwerk" bij en de zegels zijn — enkele uitzonde
ringen daargelaten — na enige moeite meestal voor weinig 
geld op geheel stuk te verkrijgen." 

Aldus mr. W. S. da Costa in zijn bijdrage „Afseheid van 
Strafport", bijlage van „De Postzak", nummer 82 van decem
ber 1968, het orgaan van de Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempelverzamelaars waarvan mr. Da 
Costa voorzitter is. De bijlage geeft een schema van de ont
wikkeling en de berekeningswijze van het „Verhoogd port" 
(zogenoemd strafport) in het binnen- en buitenlands verkeer 
sinds 1850 respectievelijk 1875. Dit overzicht, samengesteld 
naar de officiële gegevens, kan als handleiding dienen bij het 
determineren van de stukken voor een verzameling. 

Mr. Da Costa geeft aan het slot van zijn toelichting sugges
ties voor een zevental specialisaties op dit gebied. De grond
slag voor een interessant verzamelgebied is alvast gelegd; de 
daad is nu aan de bouwers. 

Zowel van bijlage als van tarievenoverzicht 1967 heeft de 
auteur een aantal extra-exemplaren voor geïnteresseerden in 
voorraad. Aanvragen bij: Mr. W. S. da Costa, Botticellistraat 
U, Amsterdam-Z. 

Postzak nummer 82, onder redactie van de heer J. Giphart, 
bevat als gebruikelijk een aantal gedegen artikelen. Mr. Da 
Costa haalt herinneringen op aan het eerste Amsterdamse 
postkantoor, het Paelhuysje van 1560, nu hij op 14 november 
1968 getuige was van de opening door prins Claus van het 
nieuwe Districtspostkantoor Amsterdam aan de Oosterdoks-
kade. De heer J. Dekker doet de historie uit de doeken van 
het INDIA PAID/BY BATAVIA-stempel, geïllustreerd met 
zes instructieve afbeeldingen, de heer W. J. Arratoon geeft 
zijn visie op het porto van de Overlandmail naar aanleiding 
van een vroegere publikatie van de heer Dekker. De heer 
J. A. G. M. van Roosmalen, Heiweg 17, Vught, presenteert de 
studiegroep „Bossche tanding". Hij vraagt iedere filatelist 
zijn exemplaren van deze voorafstempeling op de emissie 
1876 ter inzage te geven. De heer F. Blom geeft een illustra
tief overzicht van twee veilingen, een uit 1964 en een uit 1968, 
waarop kleinrondstempels op losse zegels werden aangebo
den. 

Voor uw boel(enplanl< 

Angel Allende Carmona: TIMBRES ESPANOLES, CATÄ-
LOGO 1969. Uit'gegeven door: Documentos Antiguos, S.A., 
Aragon 186, BarceIona-11. Prys Ptas 250.—. 

Dat Engeland onder „Postage & Revenue" postzegels uit
gegeven heeft die gelijktijdig voor fiscale doeleinden konden 
dienen, en dat in landen als Ecuador, Peru en dergelijke 
veelvuldig fiscaalzegels postaal gebruikt zijn, mag algemeen 
bekend zijn. Sporadisch zijn echter nog de gespecialiseerde 
verzamelingen van fiscaalzegels, ook al hebben bijvoorbeeld 
enkele Nederlandse postzegelverzamelaars zich ook op dit 
gebied gewaagd. 

Bij een recent bezoek aan Spanje bleek mij echter dat 
zich daar in de laatste jaren een uitgebreide kring van ver
zamelaars gevormd heeft die zich met „gezegeld papier" 
bezighoudt, dat wil zeggen papier voor officiële doeleinden 
waarop door stempeling het zegelrecht wordt voldaan. 

Hoe interessant dit verzamelgebied is blijkt uit bovenge
noemde, keurig uitgevoerde catalogus der Spaanse gezegelde 
papieren, vooral ook door de kijk die men daarbij op de 
ontwikkeling van het belastingwezen krijgt. Weliswaar be
strijdt de heer Allende ons Nederlanders het vaderschap 
van het „gezegelde papier" (in 1624), maar daarover is het 
laatste woord nog niet gesproken. 

Wat erger is: hij beveelt in zijn handleiding aan, „zegel" 
of „stempel" 8 cm onder de bovenrand van het vel af te 

136 maart 1969 



snijden. Dit moge een praktische oplossing voor de verzame
laar lijken, maar tevens gaat hiermee een belangrijk onder
deel van het document verloren, namelijk het watermerk in 
het papier, dat voor zijn identificatie zulk een belangrijke 
rol kan spelen. Hiertegen moet dan ook ten zeerste gewaar
schuwd worden, temeer daar de ervaring met poststukken 
(waarvan men de zegels oorspronkelijk eveneens uitknipte) 
heeft geleerd dat zulke verzamelingen op den duur waarde
loos blijken te zijn. 

E. G. LOEBER 

INDIAN TRAVELLING POST OFFICES 1864-1891, do»r Co
lonel D. R. Martin, uitgave van Robson Lowe Ltd., 50 Pali 
Mail, London S.W.1. prvjs £ 1 inclusief port. 

In dit gedegen boekje van veertig pagina's worden de rei
zende postkantoren in het voormalige Brits-Indië zeer uit
voerig beschreven. Van de postconducteurs die op de Brits-
indische spoorwegen dienst deden van 1854 af gaat de ge
schiedenis verder met de spoorwegpostwagens tot de Over
land mail tussen Calcutta en Bombay van 1833 tot 1875. Van 
de spoorwegpostdienst van 1881 tot 1891 beschrijft de auteur 
de verschillende codeletters, die in het verleden voor de 
verzamelaars evenzovele vraagtekens waren. 

Negen kaarten en vele afbeeldingen van stempels maken 
het werkje tot een aanbevolen handboek voor dit gebied. 

H. 

E. G. Fladung, PRICED CATALOGUE OF POSTAL STA
TIONERY OF THE WORLD, 1968. First Edition. SeclSon 11 
Labuan to Luxemburg. Uitgave Higgins & Gage Inc., 23 No. 
Santa Anita, Pasadena Calif. Prijs $ 1,50. 

Deze aflevering volgt alweer zeer snel op de vorige. Be
handeld worden Labuan, Lagos, Latakia, Letland, Libanon, 
Leeward-eilanden, Lesotho, Liberia, Libië, Liechtenstein, Li
touwen, Lübeck, Luxemburg. En verder, zoals gebruikelijk 
is geworden, enkele bladzijden met aanvullingen, verbete
ringen en prijsherzieningen. 

Een verdere aanbeveling van dit standaardwerk is over
bodig. Voor het voorjaar staat de verschijning van de M en 
in de zomer de N op het programma, waarmede men dan 
over de helft zou zijn gekomen met deze reuzenarbeid. 

J. H. B. 

NEUER GANZSACHEN KATALOG. Lieferung 11. Repu
bliek Oesterreich 1925 - 1938 / 1945 - 1968. Uitgave: Berliner 
Ganzsachen Sammler Verein, Berlin. Verkrijgbaar bQ Max 
Schaller, Weiszenstadter Ring 39h, 1 Berlin 20 (Staaken). 
Präs DM 6,—. 

De elfde aflevering van de NGK bevat in de bewerking 
van F. A. Beyer een aanvulling „Oostenrijk" op de „Ascher" 
van 1925 af. Voor verzamelaars van dit land een waardevol 
boekje van 24 bladzijden in twee kolommen gedrukt. 

De luohtpostenveloppen lopen van 1936 tot augustus 1967. 
Plezierig is dat alle postwaardestukken met privé (bij)ge-
drukte ambtelijke waardestempels vermeld zijn. 

Helaas zijn de series geïllustreerde kaarten wel met num
mers en totale aantallen verschillende afbeeldingen vermeld, 
doch is er geen register op de plaatsnamen en voorstellingen. 

Het zou goed zijn wanneer de B.G.S.V. ook een nieuwe 
uitgave van de Welt-Bild-Ganzsachen-Katalog op zijn pro
gramma z e t t e . . . . 

J. H. B. 

AUSTRALIAN POSTAGE STAMPS, The early Common
wealth Period and the Kangaroo and Map Series, uitgave 
van The Philatelic Bureau, Australian Post Office. Mel
bourne, Austr. 3000, prqs 50 cent (Austr.) inclusief port per 
zeepost. 

Doel van dit werkje van zestien pagina's is 1. de officiële 
geschiedschrijving van de invoering van een gelijke serie 
postzegels voor het Australische Gemenebest en 2. de ont
wikkeling van de welbekende Kangaroo- en Landkaart
series te beschrijven. De verschillende uitgiften van de Kan
garoo-zegels worden in chronologische volgorde behandeld; 
er worden tot dusver nimmer gepubliceerde inlichtingen 
verstrekt. 

Dit boekje is het eerste in een reeks waarin de Australi
sche posterijen de verschillende postzegelemisssies zullen be
handelen. Wanneer de volgende boekjes eenzelfde hoge graad 
van uitvoering zullen hebben zal daarmee de geschiedschrij
ving van deze postzegels ten zeerste gediend zijn. 

Voor de verzamelaars van dit gebied een aanbevolen werk. 
H. 

Minister Roolvink (links) en directeur-gene
raal Reinoud van PTT met de ingelijste blok
ken van zes voor het aanplakbiljet van de 
SO-jarige International Labour Organisation. 

's-GRAVENHAGE. De eerste officiële 
verkoop van de herdenkingspostzegels 
voor de vijftigjarige Internationale Ar
beidsorganisatie had op 25 februari 1969 
plaats in de grote vergaderzaal van het 
ministerie van Sociale Zaken en Volks
gezondheid in 's-Gravenhage. De heer 
H. Reinoud, directeur-generaal van PTT, 
verkocht de beide zegels voor zeventig 
cent aan minister B. Roolvink (Sociale 
Zaken), vertegenwoordiger van de 
regering, aan de heer W. van Tilburg, 
secretaris van het Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen, vertegenwoor
diger van de werknemersorganisaties en 

EERSTE 
DAG 
lAO-ZEGELS 

aan mr. H. van Brussel, adjunct-secre
taris van hot Verbond van Nederlandse 
Ondernemers, vertegenwoordiger van 
de werkgevers. 

Dit driemanschap was niet toevallig 
gekozen, zo bleek uit de toespraken van 
drs. J. H. W. Hoogwater, directeur-
generaal voor internationale zaken van 
het ministerie, en van de heer Reinoud. 
Het weerspiegelde het drieledig („tri
partite") overleg in de Arbeidsorganisa
tie, waarin regeringen, werkgevers en 
werknemers gelijkberechtigd zijn en elk 
een stem hebben die gelijk van gewicht 
is. Deze methodiek, die in de Arbeidsor

ganisatie al vijftig jaar in praktijk wordt 
gebracht, werd ten voorbeeld gesteld 
aan andere internationale organisaties. 
De heer Reinoud wees er in dit verband 
op dat PTT al vijftig jaar een onder
nemingsraad heeft. 

Hij zei verder dat er behalve de 
Nederlandse PTT 86 postadministraties 
(van de 118 leden-landen van de IAO) 
een of meer zegels uitgeven voor de 
vijftigjarige Arbeidsorganisatie. 

Alle genodigden ontvingen een fraai 
vouwblad met beide zegels, voorzien 
van het eerstedagstempel, en bijzonder
heden over de Arbeidsorganisatie en de 
zegel. De eregasten ontvingen een car
net, met blokken van vier gestempeld 
en ongestempeld, met een opdracht on
dertekend door de heer Reinoud. Voor 
ieder van het driemanschap waren er 
ingelijste blokken van zes. 

Minister Roolvink sloot de plechtig
heid met een dankwoord namens werk
gevers, werknemers en regering. Hij 
moest bekennen zelf geen verzamelaar 
te zijn, maar hij kon gelukkig vertellen 
dat zijn jongens er wel grote belang
stelling voor hebben. 

Na afloop was er gelegenheid eerste-
dagenveloppen en zegels te kopen bij 
een tijdelijk postkantoor, waar ook het 
bijzondere stempel gebruikt werd. 

A.B. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het aprilnummer 
dienen uiterlijl( op 24 maart 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 
Telefoon (070) 63 0949 

EXPOSITIES 
- De kunst van de ontw/erper 
- De totstandkoming van postzegels 

in plaatdruk 
- Keur en kleur Schatten van Neder

land en Overzeese Rijksdelen 
- Een kostbare halve cent Vellen en 

veldelen van postzegels Nederland 
1876, 72 cent De „Bossche tan
d ing " 

- Col lect ie C D. Ricardo Postzegels 
en poststukken van de Japanse 
bezetting van Nederlands-Indie 
Sumatra algemeen. Oostkust van 
Sumatra, Atjeh en Tapanoeli 

- Nieuw geëxposeerd de postzegels 
van Azerbeidsjan, Estland, Kongo 
(Democratische republiek), Letland, 
Opper-Si lezie en Servië 

- De postzegels van Cuba, Egypte, 
Israel en de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika 

- Kunstwerken op buitenlandse post
zegels Tot en met 15 mei 

- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands 

Indie 
- De schrijfcultuur schri j fmaterialen, 

de schri j fkunst en de brief 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar 

1969 
22, 23 maart 
Wuppertal Duits-Nederlandse Jeugdpost-
zegeltentoonstel l ing (Duitse rang II) in de 
Stadthalle, Wuppertal-Elberfeld 
28, 29 maart 
Hoogeveen Tentoonstell ing, beurs- en rui l -
dagen in ,,De Tamboer", georganiseerd door 
de Postzeqelclub ,,Hoogeveen" 
29 maart 
Utrecht Ruildag in de bedri jfskantine van 
Thomassen & Dri jver-Verbl i fa, ingang Ever-
hard Meysterlaan (Oog in Al) van 11 00-
17 00 uur Toegangsprijs f 0,50, tot zestien 
jaar gratis Toegangsbewijs tevens lot 
Inl ichtingen bij de Personeelsvereniging 
Secretariaat mejuffrouw E Nieuwenhuysen, 
p/a Kanaalweg 92, Utrecht 
29 maart 
Hilversum Nationale ruildag in de Totohal 
(Sportpark), georganiseerd door ,,Hilversum 
& omst reken" 10 00-17 00 uur Toegang vr i j 
29 maart 
Filatelistische tv-rubriek ,,Onder de loep", 
onder redactie van Joop Kiggen 
30 maart 
Bochum Grote internationale ruildag en 
modeltentoonstel l ing van de Bondsstudie
groep ,,Forschung", in de Ruhrlandhalle 
1 april 
Filatelistische rubriek in NCRV-programma 
„Onder de hoogtezon", 11 02-11 55, onder 
redactie van A Boerma 
2 apri l 
Eerste dag van verkoop Paasweldadigheids-
zegels in Suriname, vi j f waarden 

3-8 apri l 
Luxemburg Eerste internationale FlP-Jeugd-
postzegeltentoonstel l ing JUVENTUS 1969 
Feestzaal van het Athenäum, boulevard 
Pierre-Dupong Secretariaat postbus 20, 
Bettembourg, Luxembourg Met ingang van 
31 maart op de exposit ie 
4-7 april 
Bremen Postzegeltentoonstell ing in de 
Duitse rang II Vakscholencentrum Doventor 
5-7 apri l 
Dortmund-Huckarde Postzegeltentoonstel
ling in de Duitse rang III, in het gemeente
huis 
5-7 apri l 
Welkenraedt (België) Postzegeltentoonstel
ling ter gelegenheid van het vi j ft igjarig be
staan van de ,,Cercle Royal Philatélie-Wel-
kenraedt" 
6 april 
Welkenraedt Interphilruildag Rijksmiddel-
bare school, 09 00-18 00 uur 
7 apri l 
Berg en Dal Internationale ruildag van de 
Gelderse Filatelisten-Vereniging „ D e Globe" 
Hotel Erica, 10 00-17 00 uur Inlichtingen 
F J de Bruin, Jasmijnstraat 23, Nijmegen 
12 april 
Ommen Ruilbeurs, Hervormd Centrum, Julia-
nastraat 16a Aanvang 10 00 uur I V Phila-
telica, afdeling Ommen Inlichtingen J Lu
cas, Jhr van Nahuysstraat 79, Ommen 
13-20 april 
Londen Eeuwfeesttehtoonstell ing Royal Phi
latelic Society London, 41 Devonshire Place, 
London W 1 Zie bladzijde 141 
15 april 
Eerste dag van verkoop der Zomerpost-
zegels, vijf waarden 
16 april 
Eerste dag van verkoop Kerkenzegels op de 
Nederlandse Anti l len, drie waarden 
19-20 april 
Jülich (Gulik) Postzegeltentoonstell ing in de 
Duitse rang l i l , ter gelegenheid van het t ien
jarig bestaan van de plaatselijke vereniging, 
in het gymnasium 
19-27 april 
Keulen Eerste vri jet i jdsbestedingsexposit ie 
,,Freizeit 69", onder meer van verzamelaars-
activiteiten Kölner Messegebouwen aan de 
Rijn 
25-27 april 
Atlantic City, 33ste jaarl i jkse tentoonstell ing 
van de bond van fi latel istenveremgmgen van 
Zuid-Jersey, Sojex 1969 Traymore Hotel, 
Boardwalk & Ill inois Ave , Atlantic City, New 
Jersey, USA 
26 april 
Soest Regionale ruildag annex kleine jeugd 
tentoonstell ing Gebouw De Rank, Soester-
bergsestraat 18, 12 00-18 00 uur Gratis tom
bola en f i latel ist ische verrassing voor iedere 
twintigste bezoeker Entree ƒ0,50, jeuqd tot 
veertien jaar ƒ 0,25 Tafels per stuk f 2,50 
Reserveringen mevrouw E Spoelstra-Schro-
der. Stadhouderslaan 35, Soest 
26 april-11 mei 
Dusseldorp Landesmuseum Volk & Wir t 
schaft Europese salon ter gelegenheid van 
de twint igste verjaardag van de oprichting 
van de Raad van Europa Opening door de 
minister voor Posterijen, dr Werner Dol-
linger, die het beschermheerschap heeft 
aanvaard 

26-28 apri l 
Luzern LUPO-69, luchtposttentoonstell ing 
Zwitsers Verkeershuis Negende FISA-con-
gres Luchtpostbeurs Bijzonder postkantoor 
28 april 
Eerste dag van verkoop Europapostzegels, 
twee waarden 
1 mei 
Eerste dag van verkoop zegel eeuwfeest 
Anti l l iaans Hof van Justitie 
3-11 mei 
Dortmund ,,Euroflor"-tentoonstell ing met 
Europese deelneming in de Duitse rang II 
Westfalenhalle Gezamenlijke Dortmundse 
fi latelistenverenigingen 
8-11 mei 
's-Gravenhage HAGAPOST 1969 Zie blad
zijde 139 
10-11 mei 
Amsterdam Jubileumtentoonstelling 25-jarige 
afdeling Amsterdam van Philatelica, met 
voorjaarsvergadering van de I V Philatelica 
op 10 mei RAl-Congrescentrum, Europa
plein 8 Zie bladzijde 139 
10-18 mei 
Brussel Filatelistische tentoonstell ing Post-
phila Rogiercentrum 
15 mei (Hemelvaartdag) 
Delfzij l Varende ruildag en postzegelbal 
met m s Rottum via Emden naar Borkum en 
terug 09 30-19 30/20 00-00 00 uur Zie blad
zijde 139 
15-26 mei 
Dortmund Thematische tentoonstell ing in de 
Duitse rang lil Paviljoen Westfalenpark In
lichtingen „Eurof lor" 
26 mei 
Noordwijk Internationale ruildag voor post 
zegels en munten ULO-gebouw tegenover 
gemeenteli jk sportpark. Van Panhuijsstraat 
10 00-17 00 uur Verenigingen Noordwi jk en 
Philatelica Inlichtingen J Vink, Wilhelmina-
straat 63, Noordwijk Telefoon (01719) 26 79 
28 mei-7 juni 
Dortmund Postzeqeltentoonstelling in de 
Duitse rang li l in het Kauf hof ter gelegen
heid van Duits-Britse cultuurdagen Inlich
tingen Kulturamt 
31 mei-8 juni 
Sofia Internationale postzegeltentoonstell ing 
SOFIA 1969 

r 
V E I L I N G A G E N D A 
1969 
27-28 maart 
Londen Veil ing Stanley Gibbons 
Groot-Brittannie uit de ,,Lars T 
Amundsen"- en de ,,Ameer van Baha-
walpur"-verzamelingen 
16-18 april 
Londen Veil ing Stanley Gibbons 
Gehele wereld 
18 en 19 april 
Rotterdam Gebouw SPES Dordtse-
straatweg 15 (bij eindstation Metro) 
182e veil ing Hekkers postzegelhan-
del 
1-2 mei 
Londen Stanley Gibbons Zeldzaam-
heden voor de fijnproever, van klas
siek tot modern 
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8-11 MEI 1969-'s-GRAVENHAGE 

Nationale tentoonstelling HAGAPOST 1969 
Georganiseerd met financiële steun van de Stichting Filatelie 

Secretariaat: M. de Meqer, Geestbrugweg 59, Rijswijk (Z.H.). Telefoon (070) 11 91 04. 

De voorbereidingen voor de HAGA
POST 1969 verkeren in het laatste sta
dium. Er zijn meer dan 1200 kaders toe
gewezen, waarvan 80 voor de jeugdver-
zamelingen. 

Verschillende ereprijzen zijn ontvan
gen, voor andere zijn toezeggingen ge
daan. 

Er is veel belangstelling voor de vig
netten. Wij herhalen nog even: de prijs 
bedraagt ƒ1,— voor 4 velletjes, franco 
toegezonden. Betaling op postgiroreke-
ning nr. 165.33.53 ten name van de Pen
ningmeester HAGAPOST 196!̂  

In onze volgende aflevering zullen wij 
het volledige programma van de Bonds-
en Filatelistendagen publiceren. Ten be
hoeve van de „vreemdelingen in Den 
Haag" bovendien nog een situatieschets 
hoe zij de Houtrusthallen het beste 
kunnen bereiken. Voor wie overweegt 

langer dan een dagretourtje naar Den 
Haag te komen zij er op gewezen dat 
begin mei de hotels al aardig bezet 
plegen te zijn. Vooraf reserveren zal 
geen kwaad kunnen. 

Onder de inzenders zijn natuurlijk 
vele „oude bekenden" maar toch geluk
kig ook weer verzamelaars met inzen
dingen die nog niet eerder in Nederland 
op een „nationale" tentoonstelling te 
zien waren. 

Bovendien belooft de catalogus niet 
alleen een beschrijving van de zegels te 
geven, maar ook enkele filatelistische 
bijdragen van zeer bekende Nederland
se auteurs, waardoor dit gedeelte voor 
iedere bezoeker een bezit van blijvende 
waarde zal betekenen. 

Voorts is er nog een verrassing in 
petto voor de Filatelistendag, die niet 
op de agenda kan worden opgenomen 

omdat er zoveel onzekere factoren zijn. 
Er is een Amerikaans-Nederlandse pu-
blikatie op handen over de postzegel
boekjes van Nederland, Nederlands-
Indië en Suriname. Een samenvattend 
overzicht zoals hier geboden wordt, is 
nog nimmer gepubliceerd. De gegevens 
zijn compleet van 1902 af en bij tot en 
met de nieuwe boekjes van februari 
1969. 

De kans bestaat dat de samensteller, 
de Amerikaan Lawrence G. H. Rehm 
uit Elmhurst bij Chicago het boekje op 
de Filatelistendag komt presenteren. 

Intussen kunnen bestellingen worden 
gedaan door ƒ 7,50 te storten op de giro
rekening van het Bondsdocumentatie
centrum: 468100, ten name van J. Dek
ker, administrateur. De prijs is franco 
thuis. 

Utrecht 

UTRECHT 4-6-8 JUNI 
internationale Spoorwegmotief Tentoonstelling 

Zesde internationale postzegeltentoonstelling van de F.I.S.AJ.C. 
UTRECHT - De zesde internationale postzegeltentoonstel

ling van filatelisten onder het personeel van Spoorwegen 
en dochterondernemingen zal onder de naam „Spoorphilex" 
van 6 tot 8 juni 1969 in Utrecht worden gehouden. In de 
Merwedehal van het Jaarbeurscomplex zullen meer dan 
tweehonderd inzendingen, afkomstig uit vijftien verschillen
de landen, in duizend kaders worden opgesteld. 

Mr. M. G. de Bruin, president-directeur van de N.V. Ne
derlandse Spoorwegen, zal de tentoonstelling openen. Ze ge

niet het beschermheerschap van de Federation Internationale 
des Sociétés Artistiques et Intellectuelles de Cheminots-
FISAIC, ze wordt gehouden onder auspiciën van de Neder
landse Bond van Spoorweg Ontspanningsverenigingen en ze 
wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van 
Spoorweg Filatelisten. De toegang is vrij. 

De al eerder aangekondigde Spoormofilex I begint al op 
4 juni, eveneens in de Merwedehal. 

TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 
Jubileumtentoonstelling Philatelica, af
deling Amsterdam in RAI-gebouw 
AMSTERDAM 
. Ter gelegenheid van het 25-jarig be
staan van de afdeling Amsterdam van 
de Internationale Vereniging „Philate
lica" wordt op zaterdag 10 en zondag 
11 mei een tentoonstelling gehouden in 
het RAI-Congrescentrum, Europaplein 
8, Amsterdam (van het Centraal-Station 
te bereiken met lijn 4 die zijn eindpunt 
heeft op het Europaplein). 

Er wordt een bijzondere envelop ver
kocht waarop een speciaal stempel ver
kregen kan worden. Daartoe zal er za
terdagmorgen een tijdelijk postkantoor 
geopend zijn van 10.00-12.00 uur. Alle 
posltstukken die in de brievenbus op de 
tentoonstelling worden gedeponeerd 
krijgen dit speciale stempel. 

De tentoonstelling is zaterdag 10 mei 
geopend van 10.00-22.00 en zondag 11 
mei van 11.00-17.00 uur. 

Gestempelde enveloppen kan men be
stellen door overschrijving van ƒ 0,50 
per envelop op postrekening 26.91.47 
van E. Mayer, Singel 328, Amsterdam. 
Als men tenminste tiien situks afneemt 
worden de enveloppen ongeadresseerd 
in een grote envelop verzonden. Over
schrijvingen dienen uiterlijk 1 mei 1969 
op de girorekening bijgeschreven te 
zijn. 

Varende ruildag met postzegelbal na 
DELFZIJL 

De Philatelistenvereniging Neder
landse Kabel Fabrieken in Delfzijl or
ganiseert op Hemelvaartsdag, 15 mei 
1969, de tweede varende ruildag met 
het eerste postzegelbal. 

Het motorschip Rottum vertrekt om 
09.30 uur uit de jachthaven van Delf

zijl naar de buitenhaven van Emden, 
waar Duitse verzamelaars aan boord 
komen, vaart bij gunstig weer via Dol-
lard en Eems naar het eiland Borteum 
en keert om ongeveer 19.30 uur terug 
in Delfzijl. Ieder die het schip dan wil 
verlaten krijgt hiertoe de gelegenheid. 

Inmiddels komt de NKF-band „The 
cable sounds" aan boord, de postzegel-
boeken worden opgeborgen en het „eer
ste varende postzegelbal" begint op de 
130 vierkante meter dansvloer van het 
m.s. Rottum. 's Avonds wordt de bar 
aan boord opengesteld. Men kan er 
accijnsvrije dranken en sigaretten ko
pen. De tocht eindigt omstreeks midder
nacht in de haven van Delfzijl. 

De kosten bedragen alleen voor de 
ruildag ƒ 6,— en voor ruildag met bal 
na ƒ 7,— per persoon. Toegangskaarten 
worden toegezonden na ontvangst van 
het verschuldigde bedrag op postreke
ning 1.75.62.97 of overboeking bij de 
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ABN in Delfzijl. Beide relceningen staan 
op naam van de penningmeester van de 
Philatelistenvereniging NKF, Delfzijl. 

Er komen twee bijzondere envelop
pen: de ene van de tweede varende 
ruildag, de andere van het eerste varen
de postzegelbal. 

Op de envelop worden een Neder
landse en een Duitse Europapostzegel 
geplakt, die op 15 mei zowel in Delfzijl 
als in Emden worden afgestempeld. De 
enveloppen kunnen besteld worden door 
overschrijving van ƒ 1,25 per stuk, met 
opgave van gewenste aantallen en soor
ten, op de genoemde bank- of giro
rekening. 

Inlichtingen: S. POST, Botterlaan 29, 
Delfzijl. 

Regionale Postzegel Jeugdtentoonstel-
l ing 

HOUTEN. Op 1 en 2 februari is in 
Bonds-Hotel „De Engel" in Houten de 
Regionale Postzegel Jeugdtentoonstel-
ling „De Wereldbol" gehouden, onder 
het motto „Jong geleerd, oud gedaan". 
De officiële opening van de expositie, 
die was georganiseerd door de actieve 
Houtense Filatelistische Jeugdvereni
ging onder auspiciën van de Stichting 
voor het Philatelistische Jeugdwerk in 
Nederland werd verricht door mr. F. J. 
W. A. Albers Pistorius, burgemeester 
van de gemeente Houten. 

Deze jeugdmanifestatie, die tot stand 
kwam onder leiding van de voortvaren
de voorzitter van de Houtense vereni
ging, de heer G. J. van Soest, was een 
groot succes, dank zij een grote ver
scheidenheid van filatelistische trek
pleisters. 

De Stichting voor het Jeugdwerk had 
gezorgd voor een voorlichtingsstand, 
waar belangstellenden meteen konden 
worden geholpen, het Nederlandse Post-

' museum was aanwezig met een inzen
ding die tegemoet kwam aan de wen
sen van jonge verzamelaars: sport, 
spel, vrijetijdsbesteding, artsen en 
luchtvaartpioniers op onze postzegels, 
de vereniging uit Mijnsherenland 
liat een instructieve verzameling zien 
onder de titel „'it Begon met een post
koets", er was gelegenheid tot ruilen 

op een beurs en men kon een bijzondere 
stempel krijgen op de speciale envelop 
die voor deze gelegenheid was uitgege
ven. 

Het geheel heeft propagandistisch ook 
een goede uitwerking gehad blijkens 
een uitgebreid verslag in het Utrechtsch 
Nieuwsblad van 3 februari en blijkens 
het bezoekersaantal: 1400 in de twee 
dagen die de tentoonstelling duurde. 

De Houtense jeugdvereniging is nog 
maar drie jaar oud en heeft nu dertig 
leden, na een start mét vijftien en een 
inzinking tot zeven. 

De secretaris van de vereniging, P. 
Koch, heeft deelgenomen aan de ten-
'toonstellingen in Eindhoven en Rotter
dam, waar zijn inzending werd be
kroond en hij gaat met zijn medelid M. 
van Impelen naar de eerste internatio
nale jeugdtentoonstelling in Luxem
burg, de Juventus, die van 3 tot 8 april 
wordt gehouden. Hij heeft het afgelo
pen jaar deelgenomen in de jeugdklasse 
van de internationale tentoonstelling in 
Praag. 

De jury die de inzendingen in Houten 
heeft beoordeeld, heeft het zich niet 
gemakkelijk gemaakt en is zuinig om
gesprongen met de punten: eerste prijs: 
80 tot 100, tweede: 65 tot 79 en derde: 
50 itot 64. Er waren drie categorieën: 
GROEP A-1 tot en met 13 jaar 
Tweede pr^js: 
Pieter Janse, Barendrecht, Uit eigen 
land en leven (71). 
Derde prqs: 
Piéter Janse, Barendrecht, Zwitserland 
(58); 
Jaap van der Vegt, Houten, Kastelen en 
landhuizen (51); 
Martin van den Houdt, 't Goy, Iran 
(50). 
GROEP A-2 van 14 tot 15 jaar 
Tweede pr^s: 
Marja van Impelen, Houten, Muziek 
(73), 
Otto Wttewaal, 't Goy, Brieven van de 
familie Wttewaal 1717-1860 (72); 
Hein van den Hoogen, Houten, Vogels 
(67). 
Derde prys: 
Marja Kaptein, Lisse, Flora (62); 
Hans Vermeulen, Utrecht, Telecommu
nicatie (58); 
Hein van den Hoogen, Zoogdieren (53); 
Frank Frankema, Lemmer, Nederland 
en zijn poststempels (53). 
GROEP B 16 tot 18 jaar 
Tweede prqs: 
Armand Teune, Utrecht, Finland (78); 
Arie van der Graaf, Dieren (70); 
Rudi Trion, Maasland, Vogels (65). 
Derde prys: 
Armand Teune, Speciale afstempelingen 
(58); 
Jaap van Weeren, Hilversum, 's Werelds 
ruimtevaarders (57); 
Eef Teunissen, Almelo, Kunst (54); 
Engel Berends, Loenen (G.), Speciale 
zegels van Nederland (51); 
Jan H. Dijs, Hilversum, Oostenrijk (51). 
GROEP C 19 tot 21 jaar 
Eerste prqs: 
Anneke Kiggen, Voorburg, Kerstgebeu
ren (92); 
Peter Koch, Houten, Kunstgeschiedenis 
(92). 
Tweede prüs: 
Johan van der Graaf, Boskoop, Ruimte
vaart (69). 

Van de zeventien Houtense inzendin
gen kregen er acht een diploma. De 
beker voor de beste verenigingspresta
tie, beschikbaar gesteld door de Jeugd
club van de Utrechtsche Philatelisten 
Vereeniging, afdeling Culemborg, ont
ving de Algemene Jeugdclub van Ne
derland „Met loep en pincet", die een 
gemiddelde van 57'/2 punt haalde. 

Achtste nationale jeugdpostzegel-
tentoonstelling- 's- Hertogenbosch 
's-HERTOGENBOSCH 

De 's-Hertogenbossche Filatelisten-
vereniging afdeling Jeugd zal in de 
herfstvakantie 1969 m het Casino in 
's-Hertogenbosch de achtste nationale 
j eugdi>ostzegeltentoonstelling organise
ren, onder auspiciën van de „Stichting 
voor het Philatelistisch Jeugdwerk in 
Nederland", die dit jaar vijftien jaar 
bestaat. 

Tijdens de tentoonstelling zullen films 
en dialezingen worden gegeven. Er 
wordt een tentoonstellingsenvelop ver
kocht waarop een bijzonder stempel 
kan worden verkregen. In de foyer kan 
men elkaar ontmoeten, mët elkaar rui
len en meegebrachte etenswaren nutt i 
gen. In navolging van de zevende ten
toonstelling. Klankbord Nederlandse 
Jeugdfilatelie, vorig jaar in Rotterdam, 
komt er een „stertocht" naar de ten
toonstelling. 

Alle junioren, leden van een vereni
ging aangesloten bij de Stichting Jeugd
werk, die op 31 december 1969 nog geen 
21 jaar oud zijn, kunnen aan de ten
toonstelling meedoen. 

Het is de bedoeling de inzendingen 
in twee afdelingen op te stellen: klas
siek en thematisch en verder de gebrui
kelijke indeling aan te houden: A-1 tot 
en met dertien, A-2 van veertien en 
vijftien, B van zestien tot achttien en 
C van negentien tot eenentwintig jaar. 

De beoordeling zal geschieden door 
een officiële jury volgens het FIP-
reglement (Classe Jeunesse). ledere 
deelnemer ontvangt een diploma of be
wijs van deelneming, een catalogus en 
een juryrapport. 

Kaderhuur wordt niet gevraagd; wel 
moeten inzendingen franco aangetekend 
worden gestuurd. Retourporto en ver
zekering zijn voor rekening van „'s-Her
togenbosch". 

Inlichtingen bij de secretaris: A. B. 
J. M. van de BURGHT, van Heurn-
straat 39, 's-Hertogenbosch. 

Overzichttentoonstelling S. L. Hartz 
's-GRAVENHAGE. In het Rijksmuseum 
Meermanno-Westreenianum / Museum 
van het Boek, Prinsessegracht 30, 
's-Gravenhage (met lijn 9 van station 
Hollandse Spoor; halte naast de deur) 
wordt tot 29 maart een overzichtten
toonstelling gehouden, van het werk 
van de postzegelontwerper Sem Hartz, 
„general art director" van het Huis 
Enschedé in Haarlem. 

Hartz' ontwerpen hebben het beeld 
van de Nederlandse postzegel van de 
afgelopen vijfentwintig jaar beheerst. 
De verschillende koninginnetypen van 
Wilhelmina en Juliana zijn van zijn 
hand. 

Minder bekend is dat Hartz mee
werkte aan de Zeeheldenserie toen hij 
tijdens de bezetting ondergedoken was 
bij de heer F. Mayer, de man die nu de 
feestrede hield en die de tentoonstelling 
heeft gemaakt. Men ziet op de tentoon
stelling de tekening van Kuno Brinks 
voor de zegel van Evertsen (40 cent), die 
bedoeld was om aan de Duitsers te laten 
zien bij een mogelijke controle, naast de 
tekening van Hartz. 
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Bij zijn driehonderd ontweri>en zijn 
ook zegels van Belgisch Congo, Luxem
burg, Mauritius, Ruanda-Urundi, Tunis 
en nog meer landen die gebruik hebben 
gemaakt van het talent van Hartz via 
het Huis Enschedé. Er is zelfs een 
Beneluxzegel-in-de-dop bij: de NAVO-
zegels die in 1959 verschenen in België, 
Luxemburg en Nederland werden ge
maakt door Hartz. 

Van de De Ruyterzegel (7V2 cent) uit 
de Zeeheldenserie, eveneens door Hartz 
ontworpen, ziet men hier een blauwe 
kleurproef. Van de lopende gebruiks-
serie koningin Juliana en profil is de 
I>otloodschets met gravures in leisteen 
en in plastic uitgestald. Van de Zomer-
zegels van 1937 en 1938 zijn er proeven 
van de gravure tijdens de bewerking, 
kleurproeven en studies. Naast post
zegels ook bankbiljetten, vignetten, ex 
libris, boekillustraties, belettering (De 
Nederlandse Bank), en ander werk van 
deze graficus en letterontwerper. 

De catalogus heeft een bijzonder 
aspect voor filatelisten: 1. een afdruk 
in plaatdruk van gravure, voorstellende 

Een ontwerp van Hartz voor een Europa
postzegel. Dit ontwerp is niet tot uitvoering 
gekomen. 

Pieter Cornelisz. Hooft (1947), waarvan 
waarde en landsnaam om „filatelisti-
sche" redenen zijn verwijderd. Dat is ook 
gebeurd bij 2. een afdruk in plaatdruk 
van gravure, voorstellende Michiel 
Adriaansz. de Ruyter, gestoken in staal 
(1943). Door oorlogsomstandigheden niet 
in plaatdruk uitgevoerd, maar omge
werkt voor rasterdiepdruk (7'/2 cent 
roodbruin); 3. een reproduktie in raster
diepdruk van plastiek van koningin 
Wilhelmina, uitgangspunt voor de ko-
ninginnezegel van 1947, die in dertien 
verschillende kleuren is gedrukt; 4. re
produktie in twee kleuren offset van een 
portrettekening, voorstellende prinses 
Beatrix op de leeftijd van acht jaar, die 
met tekeningen van prinses Irene en 
prinses Margriet als uitgangspunt dien
den voor de weldadigheidszegels van 
1946; 5. reproduktie in twee kleuren 
offset van potloodtekening, voorstellen
de groothertogin Charlotte van Luxem
burg, uitgangspunt voor de zegel uit
gegeven ter gelegenheid van het twin
tigjarig regeringsjubileum van de groot-
hertogin (1939); 6. reproduktie in raster
diepdruk van Weldadigheidszegels „Voor 
het Kind" (1955), comptositie, tekst en 
waarde-aanduiding van S. L. Hartz en 

7. reproduktie in rasterdiepdruk van 
een plastiek van koningin Juliana voor 
de koninginnezegel van 1969. 

Het museum is geopend van maandag 
tot en met zaterdag van 13.00-17.00 uur. 
De toegang is vrij. 

Erasmuszegel van Hartz 
ROTTERDAM. De Erasmuspostzegel, 

die op 30 september zal worden uitge
geven ter herdenking van de vijfhon
derdste geboortedag van Desiderius 
Erasmus, wordt gemaakt door de post
zegelontwerper S. L. Hartz, „general 
art director" van het Huis Enschedé in 
Haarlem. 

Het ligt in de lijn der verwachtingen 
dat de officiële eerste verkoop van de 
zegel in Erasmus' geboortestad Rotter
dam zal geschieden. In dat geval mag 
men er op rekenen dat de Rotterdamse 
verzamelaars deze dag een bijzonder 
filatelistisch cachet zullen geven. 

Het is te hopen dat de heer Hartz 
behalve het ontwerp voor de zegel ook 
dat voor het vignet van de eerstedag-
envelop en voor de stempel zal maken. 
Rott'^rdam bereidt drie grote manifes
taties voor: twee tentoonstellingen — 
een in de openlucht en de ander in 
museum Boymans van Beuningen — en 
een internationaal historisch congres, 
dat geopend zal worden op Erasmus' 
geboortedag: 26 oktober. In dit kader 
past een vignet dat een voorname her
denking waardig is. 

Eeuwfeesttentoonstelling Royal Phila
telic Society London 

LONDEN. De Royal Philatelie Society, 
de oudste filatelistenvereniging van 
Groot-Brittannië, viert volgende maand 
haar eeuwfeest met een tentoonstelling 
voor iedereen, een lunch voor leden uit 
binnen- en buitenland in de Hall of 
the Worshipful Company of Stationers 
and Newspaper Makers, een diner-dan
sant voor leden en genodigden en ten
slotte, maar dan is het al 6 juni, een 
ontvangst door de Lord Mayor van 
Londen. 

Sinds 1892 geeft de vereniging een 
voornaam tijdschrift uit, „The London 
Philatelist", dat elf maal per jaar ver
schijnt. 

Gemiddeld drie maal per jaar nodigt 
de Royal een van haar buitenlandse le
den uit om een leziing te komen hou
den. Deze eer wordt zo groot geacht dat 
men er een wereldreis voor over heeft 
om aan de roep van het hoge gezel
schap gehoor te geven. 

De verenigingstentoonstelling, die be
gint met twee gereserveerde dagen voor 
leden, is voor het publiek te zien van 
13 tot 20 april in het eigen huis van de 
Royal, 41 Devonshire Place, Londen 
W. 1. Men vindt daar behalve een ver
gaderzaal, een museum en de mooiste 
filateldstische boekerij ter wereld. 

De Royal verleent jaarlijks drie me
dailles, die de namen dragen van il
lustere leden uit het verleden: de 26ste 
graaf van Crawford, T. K. Tapling en 
J. A. Tilleard. De Crawford-onderschei-
ding is bestemd voor het beste en ori
gineelste filatelistische werk dat is ge
publiceerd in de twee jaren die aan de 
toekenning zijn voorafgegaan. De beide 

andere zijn voorbehouden aan ereleden 
en leden. 

Inlichtingen: Hon. Secretary, 41 De
vonshire Place, London, W. 1. 

Internationale tentoonstelling 
Philympia 1970 

LONDEN. De voorbode van de Phi
lympia 1970, de wereldtentoonstelling 
die van 18 tot 26 september 1970 in de 
Empire Hall van het Olympiacomplex 
in Londen zal worden gehouden, is ver
schenen. De tentoonstelling staat onder 
auspiciën van twee verenigingen, de 
Royal Philatelie Society en de British 
Philatelie Association, en de handelaren, 
verenigd in de Philatelic Traders Socie
ty. 

Het oppervlak wordt vier maal zo 
groot als dat van de wereldtentoonstel
ling die in 1960 in de Festival Hall werd 
gehouden. De expositieruimte is ver
deeld over een begane grond, een eerste 
en een tweede verdieping, die door rol
trappen zijn verbonden. De handel zal 
meer dan honderd stands bezetten en 
de Britse posterijen nemen een groot 
aandeel in het geheel met een historisch 
filatelistische afdeling, op het thema 
van de Penny Black, de eerste post
zegel tor wereld, en een grote verkoop
afdeling. 

De erehof zal tweehonderd kaders 
omvatten, waarbij wordt gerekend op 
een inzending van koningin Elizabeth. 
Voor de concurrentieklasse worden 3600 
speciale kaders vervaardigd, waarvan 
er per inzending niet minder dan twee 
en niet meer dan tien beschikbaar 
worden gesteld. Er zullen drie brochu
res met nadere bijzonderheden ver
schijnen. Het slotdiner wordt in Gros-
venor House gegeven op 25 september 
1970. 

Voorzitter van het uitvoerend comité 
is de heer R. A. G. Lee R.D.P. (Royal), 
vice-voorzitter C. H. C. Harmer (PTS), 
algemeen uitvoerder A. L. Michael 
(BPA) en secretaresse mrs. Kay. F. 
Goodman. Tweehonderdtweeëntwintig 
filatelisten hebben een bijdrage gegeven 
aan het garantiefonds, onder wie de 
heer J. Poulie. Bijna honderd hande
laren vermeldt de lijst verder en veer
tig verenigingen, waaronder de Neder
landse Bond. ' 

Donateurs van tenminste £ 5.— (on
geveer ƒ 45,—) (£ 10.— voor verenigin
gen) krijgen een catalogus, alle publi-
katies en automatisch lidmaatschap van 
de Philympiaclub, dat recht geeft op 
toegang zowel tot de tentoonstelling als 
tot de lounge van de club. 

De afmetingen van de kaders zijn 
89 x 119 cm. Ze zijn berekend op neger 
bladen van 29 x 39, twaalf van 29 x 29 
of zestien van 22 x 29. De kaderhuur 
bedraagt £ 4.— (ongeveer ƒ 35,—); de 
jeugd betaalt de helft. Een voorlopig 
aanmeldingsformulier is opgenomen in 
de prospectus, waarin men ook de drie 
plattegronden vindt. 

Een nieuwe bepaling in het tentoon
stellingsreglement trekt de aandacht: 
Eofilatelistisch materiaal mag in een 
inzending worden opgenomen, maar er 
niet meer dan 25 percent van uitmaken. 
Alle bladen moeten zijn verpakt in ste
vige doorzichtige hoezen. 

Het secretariaat is gevestigd: Walter 
House, 418-422 Strand, Londen W.C.2. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C.H.W, Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

DE NIEUWE POSTZEGELS 
(Dienstorder H.56 van 23 januari 1969) 

Postzegels en briefkaarten 
(met beeldenaar „Juliana Regina") 
1. De postzegelboekjes met 4 zegels van 25 cent en de brief
kaarten van 20 cent, bedoeld in dienstorder 1/1969 worden 
dezer dagen door de Directeur Zegelwaarden aan de kan
toren verstrekt. 
2. Deze zegels van 25 cent en de zegelafdruk van 20 cent, 
voorkomende op de briefkaarten, zijn voorzien van de nieuwe 
beeldenaar „Juliana Regina". 
3. De (ambtshalve) verstrekking van de postzegels van 125 
cent met de nieuwe beeldenaar zal eveneens binnenkort 
plaatsvinden. 
4. Onmiddellijk na ontvangst van de desbetreffende post-
waarden kan met de verkoop een aanvang gemaakt worden. 

Tot zover deze dienstorder. Er blijkt duidelijk uit, dat de 
postzegels van 25 en 125 cent in de laatste week van januari 
1969 op de verschillende kantoren aanwezig geweest kunnen 
zijn. Het betekent tevens, dat er geen eerstedag van verkoop 
geweest kan zijn, aangezien deze eerste dag voor ieder kan
toor verschillend geweest kan zijn. Enveloppen met de tekst 
„eerstedagenvelop" zijn dus uitsluitend een aanwijzing dat 
op een bepaald postkantoor de eerste dag van verkoop is 
geweest volgens de afstempeling van dat kantoor. Het is best 
mogelijk dat de eerste dag van verkoop op een ander kantoor 
vroeger of later is geweest. 

PERMANENTE POSTZEGELS MET NIEUWE 
BEELDENAAR VAN KONINGIN JULIANA 

Van de serie permanente postzegels met nieuwe beeldenaar 
van koningin Juliana met de bijzondere tekst „JULIANA 
REGINA" naar het ontwerp van de graficus S. L. Hartz uit 
Haarlem, is thans een waarde van ƒ 1,25 aangemaakt. 

Deze zegel is uitgevoerd in Bordeauxrode kleur en aange
maakt op normaal papier zonder watermerk. 

Do vervanging van de permanente postzegels met afbeel
ding van koningin Juliana en profil, uitgifte 1953, door 
postzegels met nieuwe beeldenaar zal naar behoefte ge
schieden. 

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

25 X 36 mm 
12% : 14 
synthetische gom 
5 X 10 = 50 zegels 
autotypische rasterdiepdruk 
Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 
N.V., Haarlem. 

De verkooptermijn en de geldigheidstermijn van de nieuwe 
serie zijn onbepaald. Bijgaande foto werd genomen van het 
goedgekeurde ontwerp. 

POSTZEGELBOEKJES 
Wegens de nieuwe posttarieven zijn twee postzegelboekjes 

aangemaakt met de volgende waarden: 
8 X 12 cent (oude beeldenaar van koningin Juliana) + 4 x 1 
cent (Cijfertype), aangemaakt op normaal papier met water
merk en op fosforescerend papier met watermerk; 
4 X 25 cent (nieuwe beeldenaar), aangemaakt op normaal 
papier zonder watermerk en op fosforescerend papier zon
der watermerk. 

De verkooptermijn van de postzegelboekjes is onbepaald, 
terwijl de postzegels uit deze boekjes onbepaald geldig zijn 
voor de frankering. 

PERMANENTE POSTZEGEL MET OUDE BEELDENAAR 
VAN KONINGIN JULIANA OP FOSFORESCEREND PAPIER 

Teneinde de proefnemingen met de opzet-stempelmachine 
van het postdistrict Rotterdam betreffende gemechaniseerde 
verwerking van poststukken gefrankeerd met fosforescerende 
postzegels, met het nieuwe posttarief doorgang te doen vin
den, is voorshands ook een koninginnezegel van 25 cent 
(oude beeldenaar) op fosforescerend papier met watermerk 
aangemaakt. Deze zegel is een aanvulling op de in februari 
1967 voor genoemd doel in omloop gebrachte waarden (12, 
15, 20 en 45 cent). 

PLAAT- EN ETSINGNUMMERS 
Gedurende het tweede halfjaar 1968 zijn volgens een op

gave van de directeur Zegelwaarden in Haarlem de volgende 
etsing- en plaatnummers gebruikt: 

Nederland-frankeerzegels 12 cent H. 
Nederland-frankeerzegels 15 cent L.R. 14 
Nederland-frankeerzegels 25 cent A + B 
Nederland-frankeerzegels 60 cent L.R. 9 

FILATELIELOKETTEN 
In Groningen is het filatelieloket voortaan opengesteld elke 

woensdag van 15.30-18.00 en in Nymegen zijn de openings
uren gewijzigd: nu elke dinsdag van 16.00-18.00. 

In Brunssum definitief op de tweede woensdag van de 
maand van 18.00-19.00 uur. In Capelle aan de IJssel bij wijze 
van proef op de derde woensdag van de maand van 16.00-
18.00 uur. In Nqkerk definitief op de eerste woensdag van 
de maand van 16.30-17.30 uur. In Oosterhout (NB) bij wijze 
van proef op de tweede dinsdag van de maand van 17.00-
18.30 uur. 

DE I.A.O.-POSTZEGELS 
Door de zeer aparte manier van ontwerpen maken deze 

zegels een wat schemerige indruk. De uitvoering is een knap 
stuk drukkersarbeid; de plaatdruk maakt een verzorgde in
druk, vooral wanneer men een zegel onder een sterk ver
grootglas bekijkt. Het is bijna ongelooflijk te zien hoe de 
kleine lettertjes stuk voor stuk toch in beeld gebracht zijn. 

De technische bijzonderheden der vellen, die wij inmid
dels onder ogen kregen, zijn als volgt: 

tanding: 

plaatnummers: 

telcgfers: 

ponstekens: 

markeerboogjes: 

overige 
bvjzonderheden: 
afwijkingen: 

bovenzijden doorlopend, 
linkerzijden doorlopend, 
rechterzijden doorlopend, 
onderzijden gelijk. 
waarde 25 cent nummers 1 en 2, 
waarde 45 cent nummer 1, onder zegels 48. 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 
waarde 25 cent nummer 13 onder zegel 50, 
waarde 45 cent nummer 14 onder zegel 50. 
naast zegel 21 (linker veldeel), 
achter zegel 25 (rechter veldeel). 

vellen van 5 x 10 zegels, 
tot heden niet gemeld. 
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OVERZEESE RIJKSDELEN 
Rubriekredacteur: P. i. A. Varekamp, Anton Mauvelaan 4, Bussum 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
KERKENSERIE 

Van 16 april 1969 tot en met 15 april 1970 zal de post-
administratie van de Nederlandse Antillen een serie van 
drie bijzondere postzegels zonder toeslag met afbeeldingen 
van interieurs van kerken uitgeven. 

De zegels, die door de heer Oscar Ravelo Nadal te Willem
stad, Curasao, zijn ontworpen, hebben de volgende waarden, 
voorstellingen en bijzondere tekst: 

Waarde Voorstelling 
10 cent 

Bijzondere tekst 
ST.-ANNAKERK 1752 Interieur St.-Annakerk 

in Otrabanda 
20 cent Interieur Synagoge in Punda SYNAGOGE 1732 
25 cent Interieur Fortkerk te FORTKERK 1769 

Fort Amsterdam 
De kleuren van de zegels zijn rood, geel, blauw, zwart en 

goud. 
De prijs per serie is in Nederlandse munt ƒ 1,10. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat 27 x 33 mm 
Zegelformaat 30 x 36 mm 
Tanding 13% : 14 
Papier zonder watermerk 
Gomming synthetische gom 
Velindeling 5 x 10 = 50 zegels 
Druktechniek rasterdiepdruk 
Drukkerij Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 
De geldigheidstermijn voor de frankering is onbeperkt. 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N.-H. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Nederland 

BRIEFKAART 

Brazilië 
De heer Filet zond me een luchtpostvouwbrief voor het 

binnenland met gelukwensen voor kerstmis en nieuwjaar. 
40 ets, gestileerde duif en radarinstallatie, lichtblauw. In het 
binnenwerk een veelkleurige afbeelding van „De vlucht naar 
Egypte", een schilderij van José Ferrez de Almeida junior. 

Bulgarye 
Enveloppen 0,25 st, staatswapen, grijsblauw. A. met pro

paganda voor de Internationale PostzegeKentoonstelling Sofia 
31 mei - 8 juni 1969. B. Bulgaarse volkskunst. Aan de achter
zijde drukmerk 1969. 

Joegoslavië 
Envelop 0,50 d, Tito, rood. Nieuw cliché: gezicht en haar-

partij lichter van kleur. Op het blauwe binnenwerk „Avala", 
nu in Latijnse, vroeger in cyrillische letters. 

Oostenrqk 
Briefkaart 1,50 s, Wien-Erdberg, wijnrood. De serie 107 

heeft een nieuwe druk: „Lernt Oesterreich kennen!" nu 
onder de illustratie. Oplage en nummer der afbeelding nu 
boven het afzendersmerk. 

Turkge 
Geïllustreerde briefkaart 30 k, Atatürk naar links. 

Nu Posta in plaats van vroeger Postolari. 
groen. 

STEMPELS 
Rubriekredacteur: Drs A. M A van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Bij de uitgifte der zegels voor het vijftigjarig bestaan van 

de Internationale Arbeidsorganisatie is, zoals gebruikelijk, 
weer een bijzonder stempel „Eerste dag van uitgifte" ge
bruikt, alleen op de semi-officiële enveloppen, gefrankeerd 
met één of meer dezer zegels en ergens in Nederland gepost 
op 25 februari 1969. 

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Ne-
derlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren was op 
8 en 9 maart 1969 een tijdelijk postkantoor met bijzonder 
poststempel en speciale aantekenstrookjes gevestigd in het 
Kurhauscomplex te Scheveningen. 

^^GESeVs^ 
/ & ^ ' ^ ^ -'̂ /< /̂l'̂ ,̂ 

% 4 R N N / ^ "^^^D^;^ 
Van het in het vorige nummer gemelde bijzondere stempel 

dat op 1 en 2 februari in Houten werd gebruikt kunnen wij 
hierbij nog een afbeelding geven. 

Briefkaart van 20 cent, nieuw Julianatype, olijf groen. Het 
nieuwe tarief voor binnenlandse briefkaarten trad 1 februari 
in werking. Uit Amsterdam kreeg ik een kaart met die af
stempeling toegezonden. Dezelfde kaart, maar met een lu-
minescerende strook kreeg ik ook toegezonden maar met 
stempels: Noordwijk-Binnen 30 januari en 's-Gravenhage 31 
januari. De vriendelijke correspondenten dank ik voor de 
toezending van deze eerste dagstempels van het nieuwe tarief 
uit hun woonplaatsen, m a a r . . . . op de datum van verzending 
o verf rankeerden zij. 

België 
Het maandblad „l'Entier Postal" verscheen in januari in 

een nieuw drukprocédé dat afbeeldingen toelaat. We vinden 
er al meteen een tiental nieuwe uitgiften in opgenomen. Als 
redacteur treedt nu alleen op: dr. J. Stibbe te Brussel, een 
bekend algemeen verzamelaar (hele wereld) van de oude 
stempel, tevens voorzitter van de Belgische Postwaardestuk-
kenverzamelaarsvereniging. Proficiat. 

MACHINESTEMPELS 
De in het vorige nummer gemelde nieuwe stempelmachine 

van Hoogeveen is, naar wij vernemen, al op 13 november 1968 
in gebruik genomen. 

. ^ v 
Opening 

lEDEIUNOS 
coiitlEseEgggw 

r^^-A/x I 
Qr - p-

9E LUSTRUM 
HTS-BOND ROTTERDAM e n g 
8 tot 15 maart 1969 i '969 i 

De opening van het Nederlands Congresgebouw te 's-Gra
venhage op 14 maart 1969 heeft aanleiding gegeven tot het 
gebruik van een hierop betrekking hebbende stempelvlag in 
twee der te 's-Gravenhage gebruikte stempelmachines in de 
periode 14 februari tot en met 13 maart 1969. 

Voorts werd van 17 februari tot en met 13 maart 1969 in 
één stempelmachine te Rotterdam een speciale stempelvlag 
gebruikt ter gelegenheid van het negende lustrum van de 
H.T.S.-Bond aldaar. 
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TYPENRADERSTEMPELS 
1.1.1969 Naamswrijziging: hulppostkantoor Dinther en Hees-

wijk werd Heeswijk-Dinther. 
20.1.1969 Gevestigd: postagentschap Arnhem-Wichard 

van Pontlaan en plattelandspost-
agentschap Espel (in de Noord
oostpolder). 

27.1.1969 Naamswijziging: Wouwsohe Plantage wordt Wouw-
se Plantage. 

3.2.1969 Gevestigd: plattelandspostagentschap Huinen 
(bij Putten Gld.) hulppostkantoor 
Weiten wordt vervangen door 
postagentschap Heerlen-Welter-
tuijnstraat. 

17.2.1969 Gevestigd: plattelandspostagentschap Bant 
(in de Noordoostpolder). 

3.3.1969 Gevestigd: plattelandspostagentschap Neer
beek 
postagentschap Wormerveer-Cor 
Bruynweg. 

„VOORUITGESCHOVEN POSTLOKETTEN" 
Wij danken dr. P. van Braam van Vloten te 's-Gravenhage 

voor een tijdelijk, abusievelijk gebruikt poststempel Den 
Helder-De Schooten aan een zogenaamd „vooruitgeschoven 
postloket". Deze soort dienst wordt verleend als proefneming 
of tijdelijke voorziening in winkels of in postcaravans, waar
bij echter met het oog op de dikwijls kortstondige perioden 
gewone stempels van het betreffende postkantoor en aante-
kenstrookjes met de enkele plaatsnaam van dat kantoor wor
den gebruikt. 

In Den Helder was echter de vestiging van een postagent
schap De Schooten voorbereid, hetgeen echter niet kon door
gaan, waarna toen het hiervoor gereedgemaakte stempel ten 
onrechte aan dit vooruitgeschoven loket werd gebruikt. 

Zulks was het geval van 23 december tot begin februari 
1969. 

Eind februari waren de volgende vooruitgeschoven loket
ten in werking: Apeldoom-Zevenhuizen en Nijmegen-Duken-
berg (in een winkel) en Alphen aan de Rijn-Noord, Breda-
Hoge Vucht, Den Helder-De Schooten, Roosendaal-Kroeven, 
Terneuzen-Zuid en Zwolle-Westerlaan, deze alle in een post-
caravan. Laatstgenoemd loket loopt vooruit op een binnen
kort te vestigen stationsbijkantoor. 

LUCHTPOST 
Rubriekredacteur. R Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, Amsterdam-O 

NEDERLAND 
Zoals ieder jaar is het in de wintermaanden bijzonder 

rustig wat betreft het openen van nieuwe lijnen door de 
onderscheidene maatschappijen. Bij het begin van het nieuwe 
seizoen in april openen vele maatschappijen uit traditie dan 
wel versnelde of meer frequente diensten. De KLM is voor
nemens in april de eerste regelmatige vlucht te maken op een 
nieuwe lijn naar Oost-Afrika. Het is te hopen dat PTT hier
voor een bijzonder stempel zal verlenen en dan niet weer het 
afgezaagde model van een rondstempel met een schetsmatige 
afbeelding van een vliegtuig., Wij vertrouwen er op dat dit 
jaar een begin Wordt gemaakt met een grotere verscheiden
heid van speciale luchtpoststempels, temeer waar PTT wel 
allerlei fraaie ontwerpen laat maken van bijzondere stempels 
voor tentoonstellingen, congressen enzovoort. 

Gevorderde luchtpostverzamelaars zullen zich herinneren 
dat de KLM indertijd vele chartervluchten naar Oost-Afrika 
maakte in opdracht van de missie. Deze vluchten werden 
gemaakt toen Oost-Afrika nog onder Brits bestuur stond en 
er werd geen enkel speciaal kenmerk gebruikt voor de lucht
post. Nu zijn er met de verschillende onafhankelijke Afri
kaanse landen in dit gebied luchtvaartverdragen gesloten. 

Van de nieuwtjesdienst van „De Vliegende Hollander" 
ontving ik enkele oudere stukken die wellicht belang^vek-
kend zijn voor de verzamelaars van Nederlandse luchtpost. 

Op 2 april 1968 jetvlucht van Swissair Bazel-Amsterdam. 
Aankomststempel Amsterdam 2 april; alleen bijzondere en
velop. Hetzelfde geldt voor de retourvlucht. In tegenstelling 
tot de Nederlandse PTT achtte de Zwitserse het zeker niet 
de moeite waard deze post bij aankomst te stempelen. De 
Swissair Philatelisten Club heeft daarom op de achterkant 
van de envelop een mededeling laten drukken met vlucht
nummer en landingsdatum. 

Op 1 juni 1968 heeft trajectenpost gevlogen van Amster
dam naar Kopenhagen, met het aankomststempel Kopen
hagen van dezelfde dag. Er is een bijzondere envelop met 
maatschappijstempel gebruikt. 

Van de al gemelde SABENA-vlucht van Brussel naar Gua
temala is nu ook Nederlandse post bekend. 

CANADA 
De heer A. van Laer, Amstelveen, stuurde stukken die op 

9 en 10 september 1968 waren vervoerd met de eerste vlucht 
van de Canadian Pacific Airlines: Toronto-Montreal-Rome-
Athene. De dienst begon op 9 september in Toronto en op de 
tiende in Montreal. De stukken zijn afgestempeld met een 
speciaal machinestempel (afbeelding). De maatschappij heeft. 

FtRST FLIGHT - - PREMIER VOL 
MONTREAL — ROME ~~ ATHENS 

10 SEPT 196fl U. ^ 
MONTPCW lUMH \ (4H\ \ ! 
ifv l ï l i l ! \ !J^PIÜT 19a 

i 
i^ 

CANADIAN PACIFIC AIRUNE8 
PAR AVION VIA AIR M A I L CURREO Afc REU 

in afwijking van alle goede aerofilatelistische gewoonten, aan 
de voorkant een Griekse zegel geplakt om daarop na landing 
het aankomststempel te laten plaatsen. Het gevolg is geweest 
dat in vele gevallen ook de Griekse zegel is voorzien van het 
speciale machinestempel van Canada. Een evident bewijs dat 
bij het klaarmaken van deze stukken geen aerofilatelist heeft 
geadviseerd; het is dwaas gedaan omdat de stukken bij aan
komst naar goed gebruik op de achterkant worden gestem
peld. Wie belangstelling heeft voor deze stukken kan nog 
proberen ze te bestellen bij het hoofdkantoor van de C.P.A. 
in Montreal ä C $ 1,75 per stuk (ongeveer ƒ 5,90). 

WEST-DUITSLAND 
Sinds 3 november 1968 vliegt de Lufthansa geregeld van 

Frankfort aan de Main via München naar Tel Aviv. Op beide 
luchthavens is een bijzonder stempel gebruikt voor de eerste-
vluchtpost. 

GROOT-BRITTANNIË 
Sinds 1 januari 1969 gebruikt Manchester Airport tot nader 

order een speciaal machinestempel „Manchester Airport sa
lutes Alcock and Brown 1919-1969" ter ere van twee Britse 
pioniers onder de Atlantische vliegers. 

„British Forces Postal Services 1075 50th Anniversary-
Inauguration of Regular Passenger and Cargo Fligths Lon-
don-Hendon-Paris", is de tekst van een stempel waarmee nog 
een ander feit wordt herdacht uit de pionierstijd onmiddel
lijk na de eerste wereldoorlog. Het speciale stempel, in de 
vorm van een rechthoek, met links een afbeelding van de 
Big-Bentoren en rechts de Tour Eiffel, herinnert aan de ge
regelde passagiers- en postdienst die door militaire vliegers 
in 1919 tussen Londen en Parijs werd onderhouden. Het getal 
1075 in de tekst is het nummer van de desbetreffende veld-
postdienst. 

HONGARIJE 
Hierbij nog een afbeelding van het al eerder gemelde bij

zondere stempel dat gebruikt is op de post die meegezonden 
werd in de twee vliegtuigen waarmee de KLM op 14 en 30 
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September 1968 de Hongaarse Olympische ploeg naar Mexico 
bracht. Voorzover de tekst leesbaar is luidt ze: BUDAPEST
AMSTERDAM  MONTREAL  MEXICO Budapest 41968.IX. 
30 / Magyar Olimpikonokcija  Dutch Airlines / afbeelding 
kroon / KLM / afbeelding Olympische ringen (afbeelding). 

OOSTENRIJK 

'■"o W I E * * 

Op 6 november 1968 opende de Middle East Airlines (MEA) 
de eerste dienst van Wenen naar Beirut met een Comet
vliegtuig. Er werd een bijzondere envelop met speciaal stem
pel gebruikt. De post werd na de landing voorzien van een 
aankomststempel van 7 november 1968 (afbeelding). 

BALLONPOST 
Voor de eerste ballonvaart in de luchtvaarthistorie van 

MiddenAmerika, door het echtpaar Boesman boven Haïti, 
zij verwezen naar het februarinummer, bladzijde 70. De stuk
ken vervoerd per ballon dragen een eerstedagafstempeling 
voor de ballonzegel en een bijzonder stempel voor de ballon
vaart. 

De traditionele ballonvaart in Oostenrijk ten bate van Pro 
Juventute leverde in oktober 1968 weer twee speciale ballon
stempels op. Er wordt al twintig jaar gevaren voor het Kin
derdorp en deze oktobervaart was de veertigste ballonpost. 
De Oostenrijkse ballon „Gazelle" vervoerde de kaarten en de 
Westduitse ballon „Ergee" de brieven (afbeeldingen). 

BELGIË 
Rubriekredacteur L C Mademan, Alf Schneiderlaan 61, Deurne C, België 

NIEUWE UITGIFTEN 
Twee zegels van de nieer dan dertig uit het programma 

der 22 bijzondere uitgiften voor 1969 zijn ondertussen ver
schenen. Een van de twee eerstelingen is een zegel in de 
waarde van 2 frank, die beschouwd kan worden als een aan
vulling der reeks ,,rampen" uitgegeven in 1968. 

Inderdaad beoogt men met deze postzegel de brandramp 
die de St. Pauluskerk met haar kunstwerken teisterde in 
herinnering te brengen. Deze kerk bevind zich in het oude 

stadsgedeelte van Antwerpen. Het onderwerp van de zegel 
geeft een fragment weer van een eikenhouten biechtstoel 
naar een tekening van A. Lauwers en gravure door Spinoy. 

De zegels werden uitgevoerd in diepdruk. Ze kwamen van 
de Zegeldrukkerij te Mechelen in vellen van 25 exemplaren. 
De donkerbruine kleur op witte achtergrond geeft een kunst
zinnig effect aan deze zegels. De oplage werd vastgelegd op 
3.500.000 exemplaren. 

De andere zegel, in de waarde van 3 frank, Stelt de ruïnes 
van de Abdij van Aulne voor naar een tekening van O. Bon
nevalle met gravure door P. Verheyden. Waarom hier dat 
schreeuwende zogenaamde violetrood in heliogravure, de 
mooie diepdrukuitvoering zwart, de zegel een goedkoop en 
bedorven uitzicht moet komen geven is onbegrijpelijk. 

Deze zegels, insgelijks door de Zegeldrukkerij te Mechelen 
verwezenlijikt, komen in vellen van 25 exemplaren. Ze kre
gen een oplage van 10.500.000. 

Beide zegels werden vanaf 17 februari in de postkantoren 
beschikbaar gesteld, maar kregen tevens een voorverkoop op 
15 februari. 

POSTZEGELBOEKJES 
De postzegelboekjes waarvan vorige maand melding ge

maakt, zijn nieit in België, maar in Nederland ite Haarlem bij 
Enschedé aangemaakt. 

DE DAG VAN DE POSTZEGEL 
De jaarlijkse viering van de Dag van de Postzegel heeft 

plaats op 13 april a.s. in volgende plaatsen. 
Anderlues Auvelais Waremme 
Antwerpen Brussel Waterschei 
Athus Lokeren leper. 

DE EUROPAZEGELS 
De Europazegels zullen bij voorverkoop te Aalst en te 

Basitogne verkrijgbaar zijn op 27 april. 

KONINKLIJKE LANDSBOND DER BELGISCHE POST
ZEGELKRINGEN 

Nog niet gans van mijn ziekte hersteld zijnde houd ik er 
toch aan in het kort mijn onderbroken rubriek van decem
ber 1968 bier te vervolledigen. 

De jaarlijkse statutaire vergadering van de Landsbond had 
plaats op 24 november 1968 te Brussel. 
Tijdens deze vergadering werd de heer A Buelens de Me
daille voor Filatelistische Verdienste overhandigd door de 
Bondsvoorzitter. 

De Letterkundige medaille Paul De Smedt werd niet toe
gekend. 

De heer Léon Steyaert werd na een moeizame verkiezing 
in zijn functie als voorzitter van de Landsbond bekrachtigd. 
Wij wensen hem geluk bij deze benoeming, en hopen dat 
onder zijn beheer de Landsbond een representatief lichaam 
mag worden dat al de Belgische postzegelverzamelaars rond 
haar kern verzamelt. 

NEERHOF 
Wie zich afgevraagd mocht hebben wat bedoeld wordt met 

,,neerhof" in punt 16. van de nieuwe uitgiften op bladzijde 80 
van het februarinummer, het volgende: neerhof is een goed 
Vlaamse aanduiding voor een boerderij die bij een landgoed 
behoort. 

Onze rubriekredacteur zal niet voor juni hersteld zijn. Hij mag 
een paar uurtjes per dag licht werk doen. Van die weinige tijd geeft 
hij naar zijn vermogen aan het Maandblad. Wij verzoeken onze 
lezers uiterste clementie te betrachten en de heer Mademan voor
lopig niet met vragen en/of verzoeken lastig te vallen. Redactie. 

maart 1969 145 



POST UIT PARIJS 

Y v e r t 
n u m m e r 

1540 
1541 
1518 
1543 
1544 
1545 
1546 
1547 
1530 
1532 
1533 
1534 
1537 
1538 
1539 
1531 
1549 
1550 
1551 
1520 
1548 

Mil joenen 
s tuks 

3 % 
4% 
8 
ev* 6V2 
6 
5 
5 
8 
8,8 
7 

10 
7% 
7V2 
6V2 
7V2 
5M 
5 
4V2 

24,8 
9V2 

Rubriekredacteur: 

D de Vries, Waalstraaf 53' , Amsterdam-Z 

OPLAGECIJFERS 
Zoals elk jaar gebruikelijk is geeft het Franse ministerie 

van P & T een overzicht van de oplagecijfers van de in het 
afgelopen jaar verschenen zegels. Voor het tweede halfjaar 
1968 zijn deze cijfers als volgt: 

Rode Kruiszegels' 1. (fluitspeler) 
2. (vioolspeler) 

Grootformaat Frans I 
Olympische Spelen Grenoble: 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Grootformaat „De baadster" 
Herdenking Bir Hakeim 
Marie Curie 
50 jaar Lion's International 
Historische figuren: 1. Hugues Capet 

2. Philippe Auguste 
3. Saint-Louis 

Kerkraam St. Madeleine te Troyes 
Dag van de Postzegel 
Francois Couperin 
Generaal Desaix 
Olympische Winterspelen 
Veiligheid op de Weg 

Zo te zien cijfers die er niet om liegen! In elk geval een 
goede vingerwijzing om speculaties wegens geringe oplage 
dn de kiem te smoren; wellicht alleen al daarom kunnen dit 
soort publikaties toch hun nut hebben . . . . 

DAG VAN DE POSTZEGEL 
De Dag van de Postzegel op 15 maart werd dit jaar in een 

120 plaatsen m geheel Frankrijk herdacht. Dit betekent voor 
de liefhebbers evenzovele verschillende speciale afstempe
lingen! De Franse filatelistische pers publiceert elk jaar 
t rouw de lijst van al deze adressen waar de stempels besteld 
kunnen worden, waaruit blijkt dat deze filatelistische gebeur
tenis een niet onbelangrijke commerciële manifestatie is ge
worden. 

De zegel, speciaal voor deze Dag van de Postzegel uitge
geven, vertoont een afbeelding van een zogenoemde „Impe
riaal", een soort paardetram uit de vorige eeuw^ die passa
giers vervoerde en op het dak ruimte had om postzakken 
mede t e nemen. 

Een lezer attendeerde mij op een onjuistheid in mijn 
rubriek van het januarinummer. Er werd daarin onder 
andere naar aanleiding van de schilderyen van Migaard ge
zegd, dat deze in het Calvetmuseum t e Par\|s zouden zijn. 
Het Calvetmuseum bevindt zich echter te Avignon en het is 
ook juist dat de schilderijen van Mignard zich daar be
vinden omdat de kunstenaar daar een groot deel van zijn 
leven heeft doorgebracht. . . . 

Waarvan gaarne akte. 

REORGANISATIE 
De gehele filatelistische dienst van de Franse P & T is 

sinds 1 februari 1969 gereorganiseerd. Was het vroeger zo 
dat de perscommunicaties via het ministerie aan de Avenue 
de Ségur werden verstrekt, en bijvoorbeeld de bestellingen 
voor nieuwe zegeluitgiften via het hoofdpostkantoor in de 
Rue du Louvre, of via de loketten van het kantoor aan de 
Avenue de Saxe dienden te geschieden, er is thans een ge
centraliseerde dienst in het leven geroepen die alle filate
listische handelingen verzorgt, zoals de bekendmaking van 
nieuwe emissies, het verstrekken van tijdelijke speciale 
stempels, de uitgiften van reclame-vlagstempels enzovoort. 

Deze dienst, ondergebracht in een der gebouwen aan de 
Boulevard Brune te Parijs, is genaamd: 

POSTES ET TÉLÉCOAAMUNICATIONS 

REUTIONS AVEC LA PKESSE 

SERVICE-PHILATELIQUE- \ 
DES-POSTES-Er-TELECONMUNICÜTIONS 

CEDEX 4 0 F«7S'PARiS Brune 

SERVICE PHILATELIQUE DES POSTES et TELECOMMUNICATIONS 
CEDEX 40 F 75-Paris-Brune. 

Alle (verschenen) zegels der afgelopen weken kunnen, voor 
zover voorradig, aldaar worden besteld, na betaling op post-
giro (= C.C.P.) no. 9041-85 Paris op naam van de chef van 
genoemde dienst. Portokosten dienen betaald te worden; ze
gels of internationale antwoordcoupons worden niet in be
taling genomen. De zendingen worden als regel aangetekend 
verzonden. 

Nogmaals: gestempelde zegels worden niet geleverd. Daar
voor dient u zich te wenden tot uw vereniging of tot uw 
handelaar. 

Dit nieuwe filatelistische kantoor heeft sinds 1 februari 
eveneens de beschikking over een eigen afstempeling van 
de correspondentie en wij geven hierbij een afbeelding van 
dit stempel. 

NAPOLEONHERDENKING 

De herdenking van de tweehonderdste geboortedag van 
Napoleon I (15 augustus 1769) heeft een aantal Franse verza
melaars er toe doen besluiten een (thematische) verzameling 
over Napoleon op te zetten. Natuurlijk zijn dit niet alleen 
zegels die het conterfeitsel van de Franse keizer afbeelden, 
maar ook alles wat met Corsica, St. Helena enzovoort te 
maken heeft, behoort in een dusdanige verzameling thuis. 

Voor historievorsers en filatelisten ligt ook hier weer een 
nieuwe mogelijkheid en wij zijn benieuwd wat er in de ko
mende maanden op dit gebied uit de Franse bus gaat komen! 

BRIEF UIT LONDEN 

DE NIEUWE POSTZEGELS DER HOGE WAARDEN 
Op 5 maart zijn de nieuwe postzegels van de hogere waar

den verschenen, 2s. 6d. bruin, 5s. rood, lOs. blauw en £ 1 
zwart. De Britse posterijen iiebben voor deze serie een waar
dige eerstedagenvelop laten ontwerpen door Stuart Rose, die 
desgewenst de afstempeling van het Filatelistische Bureau of 
dat van het postkantoor te Windsor kreeg. 

De nieuwe postzegels zijn gedrukt door Bradbury Wilkin
son & Co. Ltd. in plaatdruk. De eerste indruk van druk en 
kleuren is zeer goed. De eenvoud van het ontwerp, waarop 
naast de beeldenaar van de koningin slechts de waarde is 
vermeld, heeft allerwegen bewondering gewekt. 

1 4 6 maart 1969 



Op 2 april komen dan de vijf bijzondere postzegels uit ter 
herdenking van enkele bijzondere dagen. Het tienjarig be
staan van de Conférence Européenne des Administrations des 
Postes et des Telecommunications — CEPT — is herdacht op 
de waarde van 9d., het bekende motief dat voor deze eilanden 
is aangepast met de beeldenaar van koningin Elizabeth. Het 
twintigjarig bestaan van de Noordatlantische Verdragsorga
nisatie — NAVO — is gesymboliseerd door een grote vlag 
waarin de nationale vlaggen van de deelnemende landen alle 
zijn opgenomen en tezamen één geheel vormen. In alfabeti
sche volgorde zijn dit: België, Canada, Denemarken, Frank
rijk, de Duitse Bondsrepubliek. Griekenland, IJsland, Italië, 
Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Turkije, het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Noord
Amerika. De waarde is Is. 6d. De ontwerpers van de serie 
van vijf stuks zijn: Philip Sharland, voor de waarden van 
5d., Is. Od. en Is. 6d., die van Is. 9d. is van Michael en Sylvia 
Goaman, die ook de „Europazegel", het ontwerp van de 
Romeinen Luigi Gasbarra en Giorgio Belli, voor Brits ge
bruik hebben aangepast. 

HET BRITSE POSTMUSEUM 
Toen de koningin, vergezeld door de hertog van Edinburgh 

op 19 februari het Britse postmuseum officieel opende, kon 
zij 211 postzegels zien die in 167 verschillende ontwerpen 
tijdens haar regering zijn uitgegeven. Tot haar troonsbestij
ging werden er van 1840 tot 1952 „slechts" 124 postzegels 
uitgegeven; wel een bewijs dat er sindsdien een geheel ander 
emissiebeleid is gevoerd, waarvan de Britse posterijen sma
kelijke vruchten hebben geplukt in de vorm van een afzet 
aan filatelisten die in het boekjaar 196364 £ 100.000 bedroeg 
en in het boekjaar 196869 naar schatting gestegen zal zijn 
tot het fantastische bedrag van £ 2.588.000! 

Het museum is voorzien van een luchtbehandelingsinstal
latie die de postwaarden moet beschermen tegen tempera
tuurswisselingen, van een vochtigheidsregulering van de 
lucht en van een speciale belichting, die de zegelbeelden niet 
kan doen verbleken. 

Tijdens de opening werd een gedenkplaquette onthuld 
waarop de dag van de opening is vermeld. 

Het gebouw is een voorbeeld van een modern museum, 
waarin de bezoekers alle gelegenheid hebben om het getoonde 
onder de beste omstandigheden te bezien. Het is ook een 
etalage van wat de Britse postzegeldrukkerijen kunnen aan
bieden. In dit land worden jaarlijks 18.000 miljoen postzegels 
voor de export gedrukt, waarvan de uitvoerwaarde £ 1.250.000 
bedraagt. 

STAMPEX 1969 
Na twintig jaar Stampex tentoonstelling in Central Hall, 

Westminster, zal de expositie dit jaar van 5 tot 13 maart 
gehouden worden in de New Hall van de Royal Horticultural 
Society. De Britse posterijen hebben een nieuwe ereprijs be
schikbaar gesteld voor de beste verzameling van Britse post
zegels van 1924 tot heden. 

Als klap op de vuurpijl: het banket zal op 8 maart gehou
den worden in Madame Tussaud's wassenbeeldenmuseum. 
Het museum zal voor deelnemers openstaan, zodat men zich 
tijdens de borrel en het banket, en tijdens het dansen na 
afloop tussen de wassen beelden kan begeven van de beroem
de en beruchte persoonlijkheden, die er naar het leven zijn 
uitgebeeld. 
Londen, 1 maart 1969 CHRISTIAN HOUSTON AIJP 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubnekredact&ur 

W J A F R van den Clooster baron Sloet tot Everio 

Bovensteweg 6, Mook 

NIEUWE UITGIFTEN 
De United Nations Postal Administraition — UNPA — 

heeft op 14 maart 1969 nieuwe postzegels van 6 en 15 cent 
in de serie Gebouwen uitgegeven, alsmede een nieuwe 13 cent 
definitieve zegel. 

De aangekondigde uitgifte van de lucbtpostzegel van 10 
cent op dezelfde datum is niet doorgegaan. Een deel van 
de zending, die per vliegtuig uit Finland is verzonden, is niet 
op tijd aangekomen. Deze zending is vertraagd door de ach
terstand die in het luchtvervoer is ontstaan door de lang
durige havenstaking in de Verenigde Staten. 

Men vreest dat de zending VNpostzegels op een verkeerde 
bestemming is gekomen of zelfs geheel verloren is gegaan. 

Mochten ze niet terechtkomen dan zal de postadministratie 
van de VN een nieuwe druk laten vervaardigen en de post
zegels later uitgeven in een andere kleurencombinatie om 
het de filatelisten gemakkelijk te maken de oorspronkelijke 
zegels te herkennen als een onwettige uitgifte. 

De postadministratie van de Verenigde Naties heeft alle 
autoriteiten op de hoogte gesteld van dit standpunt. 

De United Postal Administration heeft hierover op 26 fe
bruari 1969 een communiqué uitgegeven met bovenstaande 
inhoud. 

UNITED NATIONS 

NACIONESUNIDAS l g 
m '*^ s: 

NATIONS UNIES 

De herinneringszegel geeft een beeld van het gebouw 
der V.N. in Santiago, Chili, waarin de Economische Com
missie voor LatijnsAmerika der Verenigde Naties (ECLA) 
en het LatijnsAmerikaans Instituut voor Economische en 
sociale planning zetelen. Het gebouw is gelegen aan de Ave
nida Dag Hammarskjoeld; de architect is Emilio Duhart H. 

De tekening 'is door de Deen Ole Hamann naar een foto 
gemaakt; niet door L. Holdanowicz en M. Freudenreich, zo
als abusievelijk in het februarinummer vermeld (Ontwer
pers van de nieuwe 13 c defmitieve zegel), eveneens uitgege
ven op 14 maart. Deze wordt in fotogravure in de kleuren 
blauw, goud en zwart gedrukt bij de staatsdrukkerij te Tokio, 
Japan. Eerste oplage van 4.000.000. De nieuwe 10 c luchtpost
zegel is ontworpen door de Deen Olav S. Mathiesen. 

In Geneve worden de volgende eerstedagenveloppen uit
gegeven: 
ECLA: 
1. Een fdc, met een 6 c. en een 15 c.zegel. 
2. Twee fdc's, een met een 6 c  en een met een 15 c.zegel. 
3. Twee fdc's, een met een blok van vier 6 c.zegels en een 

met een blok van vier 15 c.zegels. 

Van de zegel van 11 c, uitgegeven op 28 november 1966 
voor de United Nations International Childrens' Emergency 
Fund — UNICEFKindemoodfonds — zijn er 2.132.841 door 
de UNPA in omloop gebracht. Deze zegels zijn niet langer 
geldig. 

De laatste dag van verkoop van de zegel „Naar ontwape
ning" zal 24 april 1969 zijn. 
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ECHT GELOPEN! 
De meeste verzamelaars van postzegels en postwaarden van 

de Verenigde Naties moeten zich noodgedwongen beperken 
tot ongebruikte exemplaren of stukken die met filatei istische 
bedoelingen of als souvenir zijn verzonden. 

Echt gelopen zegels en stukken ziet men niet iedere dag 
en wanneer zij dan nog bijzondere kenmerken vertonen be
horen zij ongetwijfeld in de rubriek „curiosa" thuis Van
daar hierbij afbeeldingen van een tweetal poststukken, die 
in dit opzicht de aandacht trokken. 

UNITED NATIONS ^ f t l NATIONS UNIES I ^M/Hil«^,,'! 

PKTROCHBMICAL »ND FEliTIUZFR PROJJ Cl 
P o 6 0 X NO, I M , RAWALPiNDI PAKISTAN I 

Het eerste stuk — een envelop van de Verenigde Naties 
met opdruk „Petrochemical and Fertilizer Project, Rawal
pindi, Pakistan" (petrochemie- en kunstmestproject) — is 
getooid met een dienstzegel van Pakistan en met een af-
zendersstempel van de Pakistaanse regering. 

Het tweede stuk vertoont een fraai voorbeeld van ge
mengde frankering. De kaartschrijver — die haastig een za
kelijk bericht moeSt doorgeven — greep een briefkaart van 
Zwitserland voor binnenlands gebruik. Hij moest dus bijfran-
keren en als ambtenaar van het Geneefse bureau van de 
Verenigde Naties bediende hij zich daarbij uiteraard van 
een Zwitserse VN-postzegel, en wel van een van de Wereld
gezondheidsorganisatie, waarbij hij werkzaam is. Zo ont
stond diit fraaie stuk, dat vervolmaakt werd door het stem
pel van de organisatie, omdat het — voor de hand liggend — 
via de postkamer van deze instelling werd verzonden. 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur F G E Nilant, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

SPESIALE STEMPEL REINETHUIS 
By 'n hele aantal historiese monumente in Suid-Afrika is 'n 

posagentskap gevestig wat 'n eie besondere stempel het vir 
daaglikse gebruik. Afgesien van die gewone datum aandui
ding het hierdie stemfjels 'n afbeelding wat op die betreffen
de monument toepaslik is. 

Tafelberg in Kaapstad het natuurlik zo'n stempel, maar 
ook die ou Boom in Mosselbaai, die Kangogrotte in Oudts-
hoorn, die groot diamantmyngat in Kimberley, die Hertzog-
toring in Johannesburg en die Voortrekkermonument in Pre
toria het eiken 'n eie besondere stempel. 

Op 26 Februarie is 'n nuwe stempel aan hierdie reeks toe-
gevoeg by Reinethuis in die dorp Graaff-Reinet, in die ooste-
like Kaapprovinsie. Die naam Graaff-Reinet is afkomstig van 

goewerneur C. J. van de Graaff en sy vrou Reinet, wat in 
1785 aan die bewindhebbers van die Verenigde Oos-Indiese 
Kompanjie in Amsterdam aanbeveel het om hier in die bin-
neland 'n nuwe administratie^we drosdy in te stel. 

Die Reinethuis is in die begin van die Negentiende Eeu 
gebou, waarskynlik in 1806. Gedurende die hele vorige eeu, 
tot 1904, het dit diens gedoen as pastorie. Daarna het dit in 
verval geraak. Deurdat dit echter tot een van die mooiste 
voorbeelde van die Kaaps-Hollandse boustyl behoort, is dit 
in 1952 amptelik tot 'n nasionale monument verklaar. Die 
gebou was egter totaal verwaarloos en vervalle. 

Een van die mees vooraanstaande Suid-Afrikaanse argi-
tekte (wyle Norman Eaton) het van 1953 tot 1954 die gebou 
baie versigtig maar grondig gerestoreer. Hierdie restorasie 
geld as een van die klassieke voorbeelde in die Republiek 
van goeie en verantwoordelike restorasie van historiese ge-
boue (Kyk: R. F. M. Immelman (redaksie): The Preservation 
& Restoration of Historie Buildings in South Africa, Kaap
stad, 1968.) 

DRUIWESTOK VAN 1870 
In 1870 is in die tuin agter die gebou 'n druiwestok geplant 

wat vandag nog bestaan. Die stam van hierdie druiweboom, 
wat volgende jaar 'n eeu oud sal wees, het op vyf voet hoogte 
van die grond 'n omvang van sewe voet en tien duim! Hoogs-
waarskynlik is dit die grootste wingerdstok m die wereld. Dit 
is hierdie v/ingerdstok wat op die nuwe stempel afgebeeld is. 

Die stempel is baie eenvoudig uitgevoer: ronde vorm, bo 
aan die wingerdstok, die datum en plek, en die woorde 
Reinethuis. .Reinet House. Daar was geen besondere koeverte 
nie. 

NATIONALE SPELE 
Twee besondere herinneringseëls het op 15 Maart verskyn 

by die geleentheid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Spele 
in Bloemfontein. Die spele, waaraan ook 'n hele aantal sport-
mense uit die buiteland deelgeneem het, is gehou van 15 
Maart tot 19 April. 

Die seëls is uitgegee in die gebruiklike twee waardes vir 
herinneringseëls in die Republiek: 2'/2C en 12V2C. Die tekening 
van albei seëls is gelyk: Games S.A. Spele 1969, 'n fakkel en 
'n taamlik gestileerde springbok, vyf ringe, die landsaan-
duiding R.S.A. en die waarde. 
Op die eerste dag van uitgifte is 'n spesiale stempel gebruik 
in Bloemfontein. Die stempel is rond: 15.3-19.4. 1969/Games 
S.A. Spele / 'n fakkel en springbok, waaronder vyf ringe / 
Bloemfontein. 

Die amptelike gedenkkoevert vertoon die President van die 
Republiek se hoogste sporttoekenning in natuurlike kleure: 
brons en 'n persblou lint. Die afmeting van die koevert is 
110 X 220 mm.; dit is gedenkkoevert no. 9. 

EERSTE VLUG 
Op 23 Februarie het die eerste Boeing-707 vliegtuig uit 

Johannesburg na Suid-Amerika vertrek, en daarvandaan 
noordelik gevlieg na Nieu-York. Die opening van hierdie 
nuwe lyn is reeds deur 'n hele aantal proefvlugte vooraf 
gegaan. 
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f EERSTE VLUG/FIRST FUGHT^ 
NA/TO 

RIO OE JANEIRO & 
NEW YORK 

Vir die eerste vlug het spesiale koeverte deur die pos
kantoor verstrek word terwyl ook 'n besondere stempel is 
gebruik. Die vliegtuig hou slegs twintig minute in Rio de 
Janeiro stil. Dit is die eerste gereelde vliegverbinding oor die 
suidelike deel van die Atlantiese Oseaan. 

'n Amptelike gedenkkoevert (220 x 110 mm.) is vir hierdie 
geleentheid uitgegee. Die verstywerkaart bevat besonderhede 
van die vlug, ens. Die eerstevlugkoeverte is op die keersey 
in Nieu-York gedatumstempel. Besonderhede oor die filate-
listiese pos is nog nie bekend nie. 

Z A R 100 
Die drie bestaande Johannesburgse filatelistiese vereni-

gings sal in Oktober van hierdie jaar 'n nasionale posseëls 
uitstalling organiseer. Die naam vir die uitstalling, Z A R 100, 
is afgelei van die feit dat dit hierdie jaar honderd jaar gelede 
is dat die ou Transvaal, die „Zuid-Afrikaansche Republiek", 
sy eerste posseëls uitgegee het. Die drie studiegroepe in Sui
delike Afrika, die „South African Stamp Study Circle", die 
„Rhodesian Stamp Study Circle" en die „Israeli Stamp Study 
Circle" het besluit om gelyktydig met die uitstalling 'n ge-
samentlike vergadering te organiseer. 

Die jaarlikse Filatelistiese Kongres sal gehou word van 
7 tot 9 Oktober. Die uitstalling word geopen op 6 Oktober en 
sal tot die Ude vir die publiek toeganklik wees. Behalve uit 
Suidelike Afrika word ook uit die buiteland baie belangrike 
insendings verwag. 

Rubriek: B. v. d. Velden, Gestelsestraat 89, Eindhoven 

Eerst uit de Deutsche Zeitung für Briefmarkenkunde het 
lijstje voor de speciaalverzamelaars van de aflopende ge-
bruiksserie van Groat-Brittannië. 

Ditmaal de ld. Yvert 328; Michel 319. 
1 d. ultramarijn in vel verschenen op 
a. watermerk kopstaand uit boekjes 
b. watermerk liggend rechts 
c. watermerk liggend links 
I. 'tw^ee grafietstrepen achterkant 
Ia. idem in lichtultramarijn 
a. idem, 2 grafietstrepen links 
b. idem, 2 grafietstrepen rechts 
c. idem, slechts 1 streep links 
d. idem, slechts 1 streep rechts 
e. idem, 3 grafietstrepen, in plaats van 2 
f. idem, kopstaand watermerk 
II. met 2 grafiet- en 2 fosforstrepen 
III. met 2 groene fosforstrepen 
a. idem, kopstaand watermerk 
IV. met 2 blauwe fosforstrepen 
a. idem, kopstaand watermerk 
b. liggend watermerk rechts 
c. liggend watermerk links 
V. 2 violette fosforstrepen 8 mm: type I 

idem, type II strepen 9V2 mm 
a. kopsitaand watermerk type I 
a. kopstaand watermerk type II 
b. liggend watermerk rechte 
c. liggend watermerk links 
1 d. ultramarijn op WIT papier 
a. watermerk kopstaand 
b. watermerk liggend rechts 
c. watermerk liggend links 

24.3.59 
11.58 

26.5.61 

18.12.58 
4.8.59 

4.8.59 

22.6.60 
8.60 

5.6.61 
14.8 60 
26.5.61 

13.8.65 

9.65 

10.65 

7.5.62 
29.7.62 
5.6.62 

0.20 
0,50 
0,50 
0,50 
1,80 
3,00 
0,50 
0,50 
1,00 
1,00 
1,50 
3,00 

10,00 
1,80 
3,50 
0,30 
0,80 
0,50 
0,50 
0,40 
0,20 
0,30 
0.20 
0,15 
0,15 
0,10 
0.15 
0,45 
0,45 

d. idem rechts glanzend papier 
e. idem links glanzend papier 
I. met blauwe fosforstrepen 
a. idem, kopstaand watermerk 
b. idem Mggend watermerk rechts 
c. idem liggend watermerk links 
d. idem rechts glanzend papier 
e. idem links glanzend papier 

16.8.65 

15.8.62 

16.8.65 

0,15 
0,15 
0,20 
0.20 
0,40 
0,40 
0,20 
0,20 

WIJ LAZEN VOOR U . . . 
. . . dat René Berlinger in Liechtenstein een verzameling 

bezit ter waarde van 16 miljoen DM en dat het idee om Row
land Hill, Ferrari en Burrus op de zegels van Liechtenstein af 
te beelden van hem afkomstig is. 

(Briefmarken Spiegel) 

. . . dat op de Duitse veilingen in 1968 voor 50 miljoen mark 
werd omgezet en dat veertig percent, dus twintig miljoen 
mark, daarvan door Schwenn voor zijn rekening werd ge
nomen. 

(Briefmarken Spiegel) 

. . . dat Schwenn voorspelt dait ook de banken in postzegels 
zullen gaan handelen, zoals dat nu gebeurt met munten. 

(Briefmarken Spiegel) 

. . . dat de aanmaakkosten voor een gelegenheidszegel de 
Oostenrijkse posterijen op zeventien groschen komen. Voor 
een gewone gebruikszegel is dat maar iete meer dan één 
groschen en daarom zijn er geen bijzondere zegels in het 
tarief voor drukwerk. 

(Micheli Rundschau) 

. . . dat de Oostenrijkse kerstzegel van 1968 na twee dagen 
uitverkocht was. Hoewel de oplage naar behoefte zou worden 
vastgesteld wordt er toch niet nagedrukt. 

(Mauritius) 

. . . dat de Duitse Democratische Republiek, West-Berlijn 
en de Verenigde Naties nog steeds geen lid zijn van de 
Wereldpostvereniging. 

(Mauritius) 

. . . dat de dertig pfennig groen van de „grote" gebouwen-
serie der Duitse Bondsrepubliek bij de „Versandstellen" is 
uitverkocht en dat deze waarde schaars is, omdat hierin niet 
is gehamsterd wegens de slechte speculatieresultaten van de 
voorgaande jaren. 

(Mauritius) 

. . . dat er in Groot-Brittannië zeer veel vraag is naar de 
Duitse uitgiften voor Jersey en Guernsey tijdens de tweede 
wereldoorlog. Wanneer deze eilanden in oktober van dit jaar 
zelfstandig worden op postaal gebied kunnen deze zegels 
worden beschouwd als voorlopers. 

(Mauritius) 

. . . dat er geruchten de ronde doen, dat de UNO in 1970 
postzegels gaat uitgeven in Japanse munt als waarde-aan
duiding. Zulks ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling 
te Osaka. 

(De Postzegel) 

. . . dat twaalf kilometer vóór de Italiaanse kust bij Rimini 
een eiland van vierhonderd vierkante meter is geconstrueerd 
op negen betonpalen. Ingenieur Rosa lis de schepper en naar 
hem heet het eiland „Rozeneiland". Het is verhuurd aan een 
amusementsonderneming en naar verluidt zijn er ook al 
eigen postzegels uitgegeven, want het eiland staat niet onder 
het gezag van een bepaalde staat. 

(Interphila Courier) 

. . . in höt vijfde supplement op de Yvertcatalogus dat de 
portzegel van 2 d. grijsbruin van Malta (24a bladzijde 871) 
niet zonder watermerk is, maar het watermerk CA in blok-
letters heeft. Als het zo is lijkt de vergissing toch wel be
grijpelijk; wij hebben ook geen watermerk kunnen ontdek
ken. 

(Echo de la Timbrologie) 
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OLYMPISCHE KOSTEN 
Philatelica geeft een overzicht van wat de Olympische 

Spelen van 1968 gekost hebben op filatelistisch gebied. Wil 
men alles compleet hebben dan zal dit ruim dertienduizend 
Zwitserse francs kosten. Dit bedrag is op allerlei manieren 
gespecificeerd. We vermelden hier alleen de splitsing volgens 
groepen van landen: 

Zwitserse francs 
De typische roof staten samen 7575,— 
De Afrikaanse landen met gelijke tendensen 3200,— 
De Oosteuropese landen 400,— 
Frankrijk en Monaco met „épreuves de luxe" 2000,— 
Mexico 150,— 
Rest van de wereld 60,— 

Dit zijn abonnementsprijzen en het blad verwacht dat het 
hierbij nog wel niet zal blijven, want onverkochte voorraden 
kunnen nog van opdrukken worden voorzien! 

Verder waarschuwt dit Zwitserse blad verzamelaars en 
handelaren tegen de laatstverschenen luminescerende zegels 
van het eigen land. De zogenaamde „Leuchtstoff-Marken mit 
gefasertem Papier". Deze zegels zijn niet lichtecht wat het 
papier betreft. Wanneer zij aan zonlicM of kunstlicht worden 
blootgesteld wordt het papier grijsachtig. Zegels tussen klem
stroken krijgen de kwaal nog eerder. Dus oppassen bij aan
koop: erop letten of de zegelrand wit is. De Zwitserse PTT 
deelt mee, dat de papierleverancier probeert het euvel te 
verhelpen. 

AGENTSCHAPPEN 
Pierre Seguy schrijft in Mauritius een artikel over de veel

besproken agentschappen in verband met de nieuwe uitgif
ten. Hier wordt vaak het kind met het badwater weggegooid, 
zo constateert hij. Immers zeker de helft van de agentschap
pen is helemaal niet schadelijk voor de filatelie, maar wan
neer een filatelist deze instelling hoort noemen is meteen zijn 
wantrouwen gewekt. 

Seguy begint met vast te stellen, dat het heel normaal is, 
dat een instantie zoals de posterijen de hulp inroept van par
ticulieren, of van een andere staatsinstelling om bepaalde 
werkzaamheden te verrichten die beter door derden gedaan 

Secretaris O. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
klachten over verzamelaars of handelaren, wende men zich 
tot de heer H. P. van Lente, Curagaostraat 35-1 te Amster
dam (W). Telefoon (020) 38 83 64. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels, welke men wil laten keuren, moeten worden inge

zonden aan het hoofd van de keuringsdienst: Mr. G. W. A. de 
Veer, Waalsdorj»erweg 80 t e 's-Gravenhage. 

BEKERTOERNOOI 
De 57e Filatelistendag wordt gehouden op zaterdag, 10 mei 

1969 te 's-Gravenhage. In de voormiddag van deze dag heeft 
het Bekertoernooi plaats. Het bondsbestuur roept gegadigden 
op voor deelneming aan dit toernooi. 

De voordrachten moeten dienen tot het bevorderen van 
het verzamelen van postwaarden en moeten volgens het 
reglement bij voorkeur van wetenschappelijke aard zijn. De 
lezingen mogen niet langer duren dan twintig minuten. 

Zij, die een voordracht wensen te houden, gelieven dit vóór 
10 april 1969 op te geven aan de bondssecretaris: C. G. van 
Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-ll . 

WALLERMEDAILLE 
Door toekenning van de Wallermedaille met diploma wor

den diegenen geëerd, die zich bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de filatelie. 

kunnen worden. Zo'n werkzaamheid die de post over het 
hoofd kan groeien is de verkoop van postzegels aan verzame
laars, die veel groter kan worden dan de normale verkoop 
van zegelwaarden voor postale noodzaak. 

Of nu een agentschap, dat inspringt voor de verkoop van 
zegels aan verzamelaars, schadelijk is voor de filatelie, hangt 
alleen af van de taak die door de post in handen van het 
agentschap wordt gelegd. Pierre Seguy onderscheidt de 
agentschappen in vier soorten, maar zegt erbij dat er ook wel 
tussensoorten kunnen zijn. 

De eerste soort is de staatsinstelling, die men in de oost-
bloklanden vindt, maar ook in Groot-Brittannië, de zoge
naamde „Crown Agents". Deze staatsinstellingen verkopen 
voor de posterijen postzegels aan verzamelaars op provisie
basis. 

De tweede soort agentschap is een particuliere organisatie 
die, evenals de hierboven omschreven instantie, de zegels op 
provisiebasis aan verzamelaars doorverkoopt. Een voorbeeld 
hiervan is het agentschap, dat de Duitse Bondsrepubliek 
heeft in de Verenigde Staten. De organisaties van deze soort 
hebben echter in het geheel geen invloed op aantal en soort 
van de uitgiften. Zij zijn in het geheel niet schadelijk voor de 
filatelie en hebben alleen een distribuerende taak. 

Anders wordt het echter met de beide volgende soorten. 
Agentschap van soort nummer drie is een particuliere of 

staatsinstelling die controle heeft gekregen over de uitgifte-
politiek van het betreffende land. Daar er aan de lage waar
den niet veel te verdienen valt, gaat men werken met hogere 
waarden in kleine oplagen, met bloes en velletjes,' getand en 
ongetand, enzovoort. Het agentschap kan dan zelfs overgaan 
tot verkoop tegen prijzen die met de nominale waarde niet 
veel meer te maken hebben. 

Bij de vierde soort agentschappen is het hek helemaal van 
de dam. Hier stelt het agentschap de uitgiftepolitiek vast, 
laat zelf de zegels drukken, betaalt de drukkosten, verkoopt 
rechtstreeks aan handel en verzamelaars en zal ook nog wel 
zegels naar het betreffende land sturen voor verkoop aan de 
loketten van het postkantoor. De twee laatste soorten agent
schappen verdienen uiteraard geen goed woord, maar wel 
meer dan de posterijen zelf! 

Toekenning van deze medaille geschiedt door het bonds
bestuur. De bij de Bond aangesloten verenigingen kunnen 
voorstellen doen tot toekenning van deze medaille en wel 
uitsluitend schriftelijk en met redenen omkleed. 

Verenigingen, die een voorstel tot toekenning van de Wal-
lermedaille willen doen, moeten dit uiterlijk 4 april 1969 in
dienen bij de bondssecretaris, Assumburg 70 te Amsterdam-
l l . 

STATUTENWIJZIGINGEN VERENIGINGEN 
Het is het bondsbestuur opgevallen dat verenigingen, die 

wijzigingen in statuten en/of reglementen hebben aange
bracht, hiervan geen kennis hebben gegeven aan het bonds
bestuur. 

Aandacht wordt gevraagd voor artikel 8 van het Huis
houdelijk Reglement van de Bond, waarin is vastgesteld dat 
wijzigingen in de statuten, reglementen en besturen van de 
aangesloten verenigingen onmiddellijk aan het bondsbestuur 
moeten worden gemeld. 

Verenigir>gsbesturen wordt verzocht de hierbedoelde wij
zigingen, welke niet ter kennis van het bondsbestuur zijn 
gebracht, alsnog mede te delen. 

KRING VAN STUDIEGROEPEN 
Bondsvertegenwoordiger: C. G. van Veenendaal, Assum

burg 70 te Amsterdam-ll . Telefoon (020) 44 00 72. 
Aanvragen om inlichtingen of opgaven als deelnemer kun

nen worden gericht tot de navolgende secretariaten: 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

11. Telefoon (020) 44 00 72 
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De Arabische Wereld: 
G Bordewijk, Floreslaan 148 te Vlaardingen 

België: 
G Kuiper, Trans 21 te Arnhem 

China 
C Mulder, Kievietstraat 23 te Alphen aan den Rijn 

Duitsland 
tijdelijk A F J Aben, De Hoogstraat 22 te Vlijmen (NBr) 

Frankrijk 
Mevrouw P Teeuwissen, Winklerlaan 136 te Utrecht (O ) 

Het vijfde MARIANNE-buUetin zal in april 1969 verschij
nen Het bevat onder meer een belangrijk artikel over 
de „Algemene Koloniale Uitgiften" Van de nummers 3 en 
4 is nog een klein aantal bij de redactie (Waalstraat 53-1 
te Amsterdam-Z ) verkrijgbaar a ƒ 0,50 per nummer, 
inclusief portokosten De nummers 1 en 2 zijn uitverkocht 

Gnekenland 
H C van Ginhoven, Kanaalstraat 151 te Lisse 

Het eerste nummer van het Mededelingenblad is verzon
den Vraagt u een proefnummer aan indien u een seneuze 
kandidaat bent voor deelname 

Groot-Brittannië 
W A Ligtenberg, Anemonenstraat 46 te Purmerend 

Iberia 
K van Leeuwen, Berlagestraat 6 te Huizen (N H ) 

Oostenrij k-Hongarye 
L Wijnkamp, Curiestraat 16-11 te Amsterdam (O ) 

Skandinavië 
J Roelofs, Breitnersingel 46 te Rotterdam-13 

De N F V „Skandinavie" zal speciaal voor haar in het 
zuiden en in België wonende leden de e v ledenvergade
ring houden op 22 maart a s te Breda in Hotel „Cosmo
polite", Stationsplein 4 Belangstellenden zijn voor deze 
vergadering van harte welkom Aanvang 12 00 uur 

Ultraviolet 
G H F Meijer ing, Sarphatistraat 109 te Amsterdam (C) 

De oprichtingsvergadering van deze groep is gehouden 
op 15 februari in het Postmuseum te 's-Gravenhage Het 
IS een succesvolle en nuttige bijeenkomst geweest 

Zuid-Azié 
G H Hillen Sr , Mozartlaan 31 te Aalsmeer 

Zuid West Pacific 
F Bender, Com Suyslaan 48 te Rijswijk (Z H ) 

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 
29 maart 1969 te Utrecht, Hotel Terminus, Stationsplein 3 
Aanvang 1100 uur 

Zuidelgk Afrika 
H G V d Westenngh, Tolsteegsingel 17 bis te Utrecht 

Zvirttserland 
P O M van Hasselt, Prins Hendriklaan 87 te Utrecht 

Deze groep komt weer bijeen op 14 juni 1969 in Restau
rant Vredenburg op het Vredenburg 13 te Utrecht De 
heer J H Broekman zal een lezing houden over „Post
stukken Zwitserland" 

Verenigde Staten van Amerika 
Nogmaals moet de vraag worden gesteld Wie wil voor
lopig als leider van deze groep optreden' Opgave aan 
C G van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-11, 
alwaar ook uw opgave als deelnemer kan worden inge
zonden 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Beheerder H L J Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem, 

telefoon (08300) 2 59 06 
De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 

Gelderse Bibliotheek, Marienburgstraat 12, Arnhem Geopend 
van 10 00 tot 12 30 en van 13 30 tot 17 30 uur (ook op zaterdag, 
maar dan tot 17 00 uur) Bovendien woensdag van 19 00 tot 
21 00 uur Maandagmorgen gesloten 

Aanvragen voor het lenen van boeken schriftelijk te rich
ten aan bovenstaand adres, alle overige correspondentie aan 
de beheerder 

Nogmaals wordt er op gewezen, dat de in 1962 verschenen 
catalogus is uitverkocht De in 1965 en 1968 verschenen sup
plementen zijn op aanvraag bij de Gelderse Bibliotheek gratis 
verkrijgbaar 

Bij de beheerder verkrögbare uitgaven: 
Alle bestellingen op onderstaande uitgaven dienen uitslui

tend te geschieden door overmaking van het verschuldigde 
bedrag op postrekening 85 34 66 ten name van Beheerder 
Bibliotheek Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
te Arnhem 
Bondstandingmeter 

per 10 
per 50 
per 100 
per 250 

ƒ 0,25 
ƒ 2 , -
ƒ 7,50 
ƒ 1 2 , -
ƒ25,— 
ƒ 1,75 
ƒ15,-

/ 

1,75 
0,75 
2,50 

Filatelisteninsigne (speldje of knoopje) 
per 10 

Jubileumnr Ned Maandblad voor Philatelie 1958 
Costerus, Klapper op de Ned tijdschriften, 1948 
Gerrish, Laatst bekende data klein rond, 1967 
Mr W S da Costa en J Giphart, Kleine Postkroniek 
van Amsterdam tot het begin van de 20e eeuw (over
druk uit Amphilexcatalogus) 
Vellmga, De Poststempels van Nederland 
Idem, alleen de afbeeldingen 
G C van Balen Blanken en Bert Buurman, Neder
land 1852 5 cent plaat III 
J F Cley, Nederland Emissie 1864 
F W van der Wart, De Poststempels van Nederland, 
Machinestempels, 1969 
Literatuurlijsten Amphilex literatuurschouw, per stuk 

(Er zijn achttien lijsten 1 Algemene werken, 2 Scheeps-
en treinpost, 3 Luchtpost, 4 Nederland en overzeese rijks
delen, 5 België en Luxemburg, 6 Frankrijk, 7 Duitsland, 
8 Groot-Brittannie en Ierland, 9 Scandinavië, 10 Italië 
en Zwitserland-Liechtenstein, 11 Spanje en Portugal, 12 
Donaulanden, 13 Oost-Europa, 14 Balkan, 15 Afrika, 16 
Azie, 17 Amerika, 18 Australië Opgave van het nummer is 
voldoende) 

2,50 
ƒ30,— 
ƒ 5,— 

ƒ20,— 
no,— 
ƒ 5 , -
ƒ 0,25 

VEREN IGINGSNIEU WS 

M E D E D E L I N G 
VAN D E A D M I N I S T R A T E U R 

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient getikt 
op officieel kopijblad ( in duplo) en t e /amen met 
de mutatiestrookjes en eventueel de Maandstaa t 
voor de komende m a a n d in he t bez i t te z q n van 
de sdminif i trateur, u i t er lqk op de volgende 
data 

aprilnummer 20 m a a r t 1969 
memummer 17 apri l 1969 
jumnummer 22 mei 1969 
julinummer geen verenigingsnieuws 

N a k o m e n d e mutatiestrookjes kunnen uiterlijk 
op de laatste van de voorafgaande maand worden 
verzonden mits m kleine hoeveelheden en al fen 
eerste zending vooruit werd gezonden Als u 
verwacht nog nakomende strookjes te zullen zen 
den behoort de maandstaat eerst met de laatste 
zending strookjes te worden ingezonden Nooit 
een tweede maandstaat voor dezelfde maand in 
zenden 
H H Secretarissen en 1 eden administrateurs 
wordt d r i n g e n d verzocht zich strikt aan de ge 
noemde data te houden Indien te laat w o r d t 
ingezonden , i s p laa t s ing in het n u m m e r van 
de k o m e n d e m a a n d b e s l i s t NIET m o g e l y k ' 

1 
N L D I R L A N D S C H E V I - R L L N I G I N G VAN P O S l -

Z E G H V F R Z A M I LAARS Secr M r l C de O u d e 
s-Gravelandseweg 682 Schiedam Tel ( 0 1 0 ) 2 6 03 93 
1 edenadm J Wind Celebesstraat 33 Vlaardingen 
Tel (010) 34 34 26 

De Algemene Vergadering zal gehouden worden op zater
dag 26 april 1969 in hotel van Steeden Loolaan 23 Apel 
doorn 
AGENDA Opening 1 Verslag Alg Verg van 27 april 
1968 2a Volgens Art 14 v h H H Reglement zijn aan 
de beurt voor aftreden de H H Dasbach en Wind die zich 
herkiesbaar stellen Bovendien de H H Lienesch en Ruiter 
die zich met herkiesbaar stellen Het bestuur stelt voor 
in deze vacatures te voorzien door de benoeming als be
stuurslid van de heer W F Smit te Arnhem en de heer 
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H D E Spaanenburg te Haar lem Leden of Afdelmgen 
die aan deze voordracht kandidaten wensen toe te voegen, 
worden verzocht hiervan opgave te doen voor 10 april 
a s aan de secretaris 2b Het bestuur stelt voor in Art 14, 
Ie lid van het H H Reglement de bepaling op te nemen 
„Personen ouder dan 70 jaar zijn met benoembaar , noch 
herbenoembaar ' 3 Jaarverslag 4a Verslag penning
meester over 1968 b Rappor t van de financiële Commis
sie c Begroting 1970 en vaststelling van de contributies voor 
1970 Het bestuur stelt voor de contributie onveranderd 
op ƒ 14,— vast te stellen d Het laten vervallen van het 
entree-geld ad ƒ I — (Art 45 H H Reglement) e Benoe
ming financiële Commissie 1969 5 Verslag v d Direc
teur Rondzending 6 Leesportefeuille 7 Contact met de 
Afdelingen 8 Plaats en tijdstip volgende Alg Verg 9 
Rondvraag Sluiting 

Voor eventuele aanvullingen of wijzigingen in deze 
agenda zie men onder verenigingsmeuws in het a p n l -
nummer Maandb l 

Afdeltngsmutattes 
U T R E C H T Sectiehoofd heer N J Rischen, J a n v 

Arkelstraat 37, Vianen 
W - F R I E S L A N D Secretaris heer A Janssens, J P 

Goenstraat 56, Hoorn 
Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 

melden van onze leden 563 heer R Harkema, Hilversum 
en 307 G J v d Zande , Ulvenhout 
2 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A " Secr se 
Mevr A Cramerus-van den Wildenberg, Weth Rom-
boutsstraat 62, Breda Tel 32307 

Ledenvergadering maandag , 24 maart , 19 30 uur in 
Gemeenschapshuis ,,De Kleiberg , Dr Struyckenstraat 9, 
Breda, met veiling 

Jeugdbijeenkomst zondag 6 april 10-12 uur 
3 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ H O L L A J V D I A ' , A M S T E R D A M Secr A D 
Aeijelts, Tolakkerweg 82, Hollandsche Rading Tel 
02157-489 

Ledenvergadering Vrijdag 28 maar t 1969 20 15 u Hotel 
Krasnapolsky, Warmoesstraat , Amsterdam 

Overleden 967 C A Eichler, 438 C J van de Zande 
4 

U T R E C H T S C H E P H I L A T E L I S T E N - V E R L E N I -
G I N G Secr H G van de Westermgh Tolsteegsingel 
17bis, Ut recht Voor ledenadm Secr P G M van 
Hasselt, Prins Hendriklaan 87, Utrecht 

Ledenvergadering dmsdag 25 maar t a s n m 8 uur in 
, ,Tivo!i" Voordracht met dia's door het Nederl Fil Cen
t rum Veiling Verloting Landenwedstr Vnje inzending 
5 

H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 
Ster C Muys Pioenweg 25, s Gravenhage Ledenad
ministratie A van Woerekom, Alexanderstraat 9 's-Gra-
venhage 

Bijeenkomst 27 maar t 1969 in Diligentia, Lange Voor
hout 3, 's Gravenhage 
6 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G „ P H I L A T E -
L I C A Secr Drs H C Kruidenier, de Mildestraat 23, 
' s-Gravenhage Tel (070) 24 12 70 Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86, 
' s -Gravenhage Tel (070) 39 08 57 Directeur van het 
Rondzendverkeer Ph Smulders, Weimarstraat 376, 
' s-Gravenhage Tel (070) 33 37 90 

Mededelingen 
Overleden Tot ons leedwezen moeten wy het overlijden 

vermelden van de volgende leden R m 3030, W C Bene-
dendijk, Ro t t e rdam en As 4589, J G Hogenkamp, Am
sterdam 

Afdelingen De afdehngssecretariaten en -bijeenkomsten 
zijn als volgt 

A A L S M E E R W n d secr J A Kamerman , Aalsmeer
derweg 192, Aalsmeer, Ie dinsdag van de maand 20 uur 
in gebouw I r e n e " Kanaals t raat 10 Aalsmeer, 2e 
woensdag even maand 20 uur te Nieuw Vennep , 2e dins
dag oneven maand in gebouw ,,De Inktpot" , Bernard-
straat naast de R K Kerk, Hoofddorp 

AI B L A S S E R D A M Mevr M Takken-Docters van 
Leeuwen Beatnxsingel 2 1 , Hendrik Ido A m b a c h t , t e 
m a a n d a g 19 30 uur in de kantine van ,,van der Giesen-
De Noord N V " Albiasserdam 

A M E R O N G E N - L E F R S U M M Broos, Rijksstraatweg 
297, Leersum, na convocatie 

A M E R S F O O R T Alb de Wilde, Einsteinstraat 22A, 
Amersfoort, Ie dinsdag 19 15 uur m de vergaderzaal van 
de Johanneskerk, W c t s m g e l 30, Amersfoort 

A M S T E L V E E N J H M Groothuis, E Mauhsstraat 
16 Amstelveen, 3e dinsdag 20 uur in het gebouw Badlaan 
14, Amstelveen 

A M S T E R D A M H J Nijmeijer, Bilderdijkpark 16-11, 
Amsterdam-14, Ie donderdag 20 uur vergadering en 3e 
donderdag 20 uur ruilavond in het van Nispenhuis, Stad
houderskade 55, Amsterdam, 2e woensdag ruil bijeen kom
sten in het Cultureel Wijkcentrum, Slotermeerlaan 150 
en ten huize van de heer G de Waal , Nieuwendammer-
dijk 357 te Amsterdam-Noord 

B A D H O E V E D O R P J van Weering, Pa Verkuijl laan 
161, Badhoevedorp, 2e donderdag 20 uur in de beneden
zaal van de Geref Kerk, ingang Roerdompstraa t 17, 
Badhoevedorp 

B L O E M B O L L E N S T R E E K H de Jong Hvacinten-
straat 13, Lisse, voor 18 jaar en ouder Ie maandag ver
gadering en 2e woensdag ruilavond, voor onder 18 jaar 
Ie woensdag, alles in , ,OASE", Bondstraat 13, Lisse, 3e 
woensdag ruilbeurs in Huize „Weltevreden", V a n den 
Endelaan , Hdlegom 

DE B I L T / B I L T H O V E N Mevr J M Hoppener -Van 
der List, Zonneplein 4, Bilthoven, 2e vrijdag 20 uur in 
Restaurant „ D e Schouw", Emmaplem, Bilthoven 

D E V E N T E R C H Zaalberg, Acacialaan 27, Twel lo , 
Ie vrijdag 19 30 uur in een der zalen van de Bouwkun
dige Verenigmg, Papenstraat hoek t Klooster, Deventer 

D R I E B E R G E N J W de Vries, Wethouder Peseling-
laan 22, Driebergen, 2e donderdag 20 uur in gebouw 
,,Salem , achter de Grote Kerk aan de Hoofdstraat, Drie
bergen 

E C H T P van Engtene, Peijerstraat 160, Echt ( L ) , 
na convocatie 

E M M E N J Schokker, H Boomstraat 1, Emmen , 
na convocatie in Hotel , ,Grimme , Stationsitraat 37, 
Emmen 

E N K H U I Z E N Jac Kofman, Noorderweg 22, Enk-
hutzen, 2e dinsdag 20 uur in het Nutsgebouw, Wester
straat 127, Enkhuizen 

E U R O P O O R T A Siuy, Maar land 46 N Z , Brielle, 
na convocatie 

F L A K K E E H Noordijk, Dorpswei^ 27, Sommelsdijk, 
3e donderdag in de bovenzaal van ,De Kok", Sommels
dijk 

G O E S B C van Tienhoven, M D de Grootstraat 98, 
Goes, 3e dinsdag 19 30 uur in de kantine van de Veilings-
verenigmg „Zuid-Beveland", Fruit laan 4, Goes 

' s - G R A V E N H A G E A Renooij Sinaasappelstraat 79, 
' s -Gravenhage, 2e woensdag 19 30 uur ruilavond in 
Cafe-Rest , ,Emma" , Regentesseplein 22, 's-Gravenhage 
en 4e woensdag 19 00 uur vergadering in gebouw ,,Ami-
cit ia", Westemde 15, 's-Gravenhage 

' s - G R A V E N Z A N D E H van Veen, Heenweg 31, 
' s -Gravenzande, laatste vrijdag van de maand 19 30 uur 
m het lokaal van de Evangelische Unie, ingang naast per
ceel Langestraat 183 's-Gravenzande 

G R O N I N G E N „'t P O S T S T U K " J Deden Hoorn-
sediep 109, Groningen, laatste maandag 20 uur in het 
Clubgebouw ,,West-End , Adr van Ostadestraat, Gro
ningen 

H A A R L E M J R W M Versteeg, Bantamstraat 14, 
Haa r l em, 3e vrijdag 20 uur in „ H K B ",Tempeliersstraat 
35, Haar lem 

H A R D E R W I J K Dr R T Simon Thomas , Oranje
laan 28, Nunspeet , na convocatie in het Groene Kruis-
gebouw, Frisialaan 51, Harderwijk 

H I L L E G O M L Vermey, Akeleistraat 23, Nieuw-
Vennep , na convocatie in de kantine van de Draka-
fabriek Van den Endelaan, Hillegom 

H O E K VAN H O L L A N D J P van der Hoek de 
Cordesstraat 127, Hoek van Hol land , Ie dinsdag 20 uur 
m ,,De Thuishaven ', Concordiastraat 8, Hoek van Hol
land 

't H O G E L A N D Mevr G Huizmga-Kraai , Emma-
weg 13, Ui thuizen, 3e donderdag 20 uur in ,,De Kande 
laar , Schoolstraat, Uithuizen 

H O O R N G J M Hergarden, 't Keern 99, Hoorn , 
na convocatie 

't K A B I N E T S T U K G J Minholts, Stadsweg 3, 
Oosterhogebrug, Post Groningen, 3e dinsdag 20 uur m 
het dorpshuis ,,De Schakel", Rijksweg 15, Oosterhoge
brug 

K A M P E N W G Ch Albrecht, Mauritsstraat 16, 
K a m p e n , 2e dinsdag 20 uur in ,,De Stadsherberg", IJssel-
kade. Kampen 

K A T W I J K S Hofstra, Noordwijkerweg 54, Katwijk 
aan de Ri |n 

K E M P E N L A N D P M F G B Lakeman, Nieuwstraat 
52, Valkenswaard (N B ) 

L A N D VAN C A D Z A N D H P C van Melle, Oost-
burgsestraat I IA, Zuidzande , Ie maandag 19 uur in 
Hotel , ,Du Commerce ' , Markt Oostburg 

LAND VAN H O R N E A H Janssen, Wingerdstraat 
36, Heythuysen (L ) 

L A N G E D I J K C Visser Czn, Benedenweg 212, St 
Pancras , 3e dinsdag 20 uur in gebouw ,,De Anbouw", 
naast de Geref Kerk, Noordse harwoud e 

L E I D E N B P Esderts, Sumatrastraat 187, Leiden, 
3e donderdag 19 15 uur m de kantine van de firma ,,CIos 
& Leembrugge, N V ", 3e Binnenvestgracht 3, Leiden 

M A A R N M Boerrigter, Raadhuis laan 5, M a a r n , 
laatste vrijdag in ,, 't Poortsche Bos ', Kronerweg 2-4, 
M a a r n 

DE M A A S M O N D J F G Ladage, Pieter Stastokweg 
87, Hoogvliet, na convocatie 

M A A S T R I C H T C M Vogels, Electronstraat 4, 
Heer bij Maastr icht , 2e maandag 20 uur in Hotel „Aux 
Pays-Bas", Vrijthof 7, Maastricht 

M E P P E L , H Start, J an van Galenstraat 9, Meppel , 
iedere maandagavond ruilbijeenkomst in Hotel , ,Kwint", 
Kerkplein, Meppel 

M I D D E L B U R G P Weststrate. Sprencklaan 9, Mid
delburg , 4e donderdag 19 30 uur in het gebouw ,,De 
Schakel", Bachtensteene 14, Middeluurg 

N O O R D O O S T P O L D E R H B Demoed, Doggers-
bank 9, Emmeloord, na convocatie in het bijgebouw van 
de Herv Kerk, Emmeloord 

N O O R D W I J K H J Nieuwstraten, Koninginneweg 
40, Noordwijkerhout, 2e maandag 20 uur in het Jeugdhuis 
„De Rank" , Golfbaan 99 Noordwijk 

N I J V E R D A L J Nijssen, G J Piksenstraat 32, Nijver-
da l , 2e maandag m Hotel ,,Buursink", Nijverdal 

O M M E N J Lucas, Jhr van Nahuijsstraat 79, O m m e n , 
na convocatie 

O O S T E L I J K F L E V O L A N D G H Wooldnk, Het 
Kompas 16, Dronten , na convocatie 

O U D - B E I J E R L A N D C Weeda, van Brakelstraat 44, 
Oud-Beijerland, na convocatie 

G J P E F L E N , B R U I N I S S E S de Koning, Oude -
straat 13, Bruinisse, na convocatie 

P U R M E R E N D F Wabeke, Eemsstraat 13, Purmer 
e n d , na convocatie op donderdagavond 20 uur in ge
bouw „De Ark", Willem Eggert<;lraat, Purmt rend 

R O T T E R D A M J J van der Vorm, Parkweg 229, 
Schiedam, Ie dmsdag veilingavond en 3e dinsdag ver-
Schiedam, 1 e dinsdag veilingavond en 3e di 

enigmgsavond 20 uur in het Beursgebouw, Zaal 1, Ingang 
Meent hoek R o d e Zand, Rotterdam 

R I J N S B U R G Jac P Noort, Dahhastraat 26, Rijns-
burg , na convocatie 

S C H A L K W I J K L Vermey, Akeleistraat 23, Nieuw-
V e n n e p , na convocatie in het Wijkcentrum, Laan van 
Angers 5, Haarlem-Schalkwijk 

S C H O U W E N - D U I V E L A N D J van Urk P D de 
Vosstraat 8, Zierikzee, na convocatie in Cafe-Restaurant 
, ,Mondragon" , Zierikzee 

S C H I J N D E L C W M van Tilborg, Lijsterbeslaan 
130, Schijndel, 3e donderdag 19 30 uur in Hotel „Amici-
t ia" . Hoofdstraat, Schijndel 

S O E S T Mevr E Spoelstra-Schroder, Stadhouders-
laan 35, Soest, Ie vrijdag 20 uur m gebouw ,,De R a n k " , 
Soesterbergsestraat 18, Soest 

T E R N E U Z E N P J Baard, Axelsestraat 4, T e m e u z e n , 
na convocatie 

T I E L F C P Beekers, Scheeringlaan 9, T ie l , na con
vocatie in gebouw „Opwaarts ', Sint Walburgst raat 15, 
Tiel 

U I T H O O R N C W Berg, P C Hooftlaan 24, Uit
hoorn , 4e d insdag 20 uur in gebouw ,,De Hoeksteen", 
Hugo de Groot laan 3, Uithoorn 

U T R E C H T H T h M Gerits, Cantondreef 81 , 
U t rech t , 3e donderdag 20 uur in Cafe-Restaurant 
„Smi t s" , Vredenburg , 14, Utrecht 

V E G H E L G J J M de Wert, Jan van Amstelstraat 3, 
Veghel , laatste vrijdag 20 uur in Cafe „ D e Molen" , 
Molenstraat 38, Veghel 

V E N L O J Nogarede, Ie Lambertusstraat 27, Venlo , 
2e m a a n d a g 2 0 u u r i n C a f e , ,Spoorzicht",Kaldenkerkerweg 
35, Venlo 

V L Ï S S I N G E N J L Roland, Hogeweg 81 , Vlissingen, 
3e donderdag 20 uur vergadering in de kantine van het 
Stadhuis, Stadhuisplein, Vlissingen, Ie m a a n d a g n u l -
avond m de bovenzaal van „He t Anker", Bonedijkestraat, 
Vlissingen 

V O L K E L . R Beekmans, Udenseweg 5, Volkel , na 
convocatie 

W E E R T H J H Tennissen, Kazernelaan 1, W e e r t , 
na convocatie 

W E E S P H J Meenink, Middenstraat 64, Weesp , Ie 
maandag 19 30 u u r in zaal ,,Paolo Soprani" , Claes Del
steeg, Weesp 

W I E R I N G E N J H W Thoolen, Beltstraat 36, H ip -
polytushoef, na convocatie in , ,Concordia", Koningsstraat , 
Hippolytushoef 

W O E R D E N Ph Gevaert, Stationsweg 12, Woerden , 
4e woensdag ruilavond in „Concordia ', Havenstraat 4, 
Woerden 

Z E I S T G Kok, Ernst Casimirlaan 13, Zeist, na con
vocatie in „Boschlust", Zeist 

Z O E T E R M E E R A W Vedder, van der Werffstraat 
31 , Zoetermeer , 2e donderdag 20 uur in gebouw ,,'t Tref
p u n t " , Dorpsstraat 135, Zoetermeer 

Z W O L L E E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwol le , na 
convocatie in de turnzaal van Grand-Hotel , ,Wientjes", 
Stationsweg, Zwolle 

7 
R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E E -

N I G I N G Secr G C Tops, Schiebroeksesingel 19, Rot
terdam-12 Tel (010)22 86 78 

Ledenadministrateur P W van der Stel, van Wijngaar
denlaan 72, Rot terdam-26 Tel (010) 19 23 16 

Ledenvergadering maandag 31 maart 69 in Gebouw 
,,De Nieuwpoor t" , Grote Kerkplem 5, Rot te rdam, 8 uur 
's avonds Gewone agenda Bezichtiging van de kavels 
der veiling op 29 maar t a s m het clublokaal van Stichting 
Gebouw ,,De Heuve l" , St -Laurensplaats, 5, Ro t t e rdam 

Clubbtjeenkomsten elke zaterdag van 14 tot 17 30 uur in 
een der zalen van Stichting Gebouw , De Heuvel ' , St -
Laurensplaats 5 Elke donderdag van 19 30 tot 22 30 uur 
m ,,De Guns t" , Brielselaan 192, Rotterdam 

Overleden met leedwezen geven wij kennis van het over
lijden van onze leden 357 J Post, Schiedam, 1380 J J 
Kool en 2319 H v d Arend, beiden Rot terdam 

8 
P H I L V E R „ A M E R S F O O R T " Secr R de Boer, 

Ringweg Randenbroek 50 D, tel (03490) 2 20 20 
Bijeenkomsten iedere 4e donderdag van de maand in 

Hote l , ,Monopole ', Amersfoort Zaal open half acht Aan
vang acht uur vijftien 

9 
A M S T E R D A M S C H E V E R E E N I G I N G „ D E P H I 

L A T E L I S T " Secr L van Oosterwijk, W Brandligt-
straat 5 I - I , Amsterdam-1016 Tel (020) 13 90 93 

Bijeenkomsten dinsdag t april ledenvergadering, dins
dag 15 april ruilavond Beide in Krasnapolsky, ingang 
Warmoesstraat , kleine zaal Aanvang 20 00 uur 

Overleden J Hoetmer 
10 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G S P A , A M S T E R D A M 
Secr P Vee rman , Pat roe loss traat 9, Amsterdam-Z 

Bijeenkomsten 25 maart , 8 en 22 april In de op 11 fe
bruari gehouden jaarvergadering werd het Bestuur als 
volgt samengesteld Voorzitter L W I J N K A M P , secre
taris-penningmeester P VEERMAN, commissaris L Ph 
H V I E Y R A 

16 
G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E 

G L O B E " Secr I r T h van der Feijst, Klem Amerika-
weg 8a, Renkum Telefoon (08373) 3210 Ledenadmini 
stratie Mej M J Renssen Leeuweriklaan 10, Zu tphen 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, Bar-
neveld, Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede, Eist, Epe, 
Lichtenvoorde, Lobt th , Nijmegen, Oosterbeek, Renkum-
Heelsum, Rheden -De Steeg, Velp-Roozendaal, Wage-
ningen. Winterswijk, Wijchen, Zevenaar en Zutphen 

152 maart 1969 



17 
V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 

LAARS „ASSEN" Secr A F J de Jong Vredeveldse-
weg 119 te Assen Tel (05920)3920 Penningmeester tevens 
ledenadminislrateur J Niewold Plataanweg 10 Assen 
Tel (05920) 2566 

Ruil- en vergaderavonden elke laatste dinsdag van de 
maand in het concerthuis Bellevue Assen 20 uur 

Jeu^dhijeenkomslen elke 2e zaterdagmiddag van de 
maand van 4-6 onder leiding van mevr Y Broek-Sikkes 
19 

P O S l Z F G r L V L R O N O F R L I N G C O N T A C T ' 
p a Scheldelaan 67 Bergen op Zoom Fel 6317 

Conlactavonden iedere 2e dinsdag van de maand in zaal 
Den HoUandschen Tuyn Bergen op Zoom Wij nodigen 

graag iedere verzamelaar uit stad en omtrek uit om eens 
vrijblijvend bij ons te komen kijken In april feestelijke 
j aarvergadering 
20 

DL , K E N N E M E R P O S T Z F G F L Cl UB , BEVER
W I J K Secr W W M Vi«er, Plantage 97, Beverwijk 
Fel (02510) 2 61 82 Giro penn mr 1558745 t/n van 
Penningmr v d Kennemer Pöstz Club te Beverwijk 

Bijeenkomsten 31 maar t en 14 april, in De O p g a n g ' , 
Horas t raat 2 te Beverwijk Aanvang steeds 19 30 uur 

Gontrib ƒ 1 0 , — p jaar, ofwel ^2 50 p kwartaal De 
verhuurde delen van de club-Yvert dienen op iedere club
avond aanwezig te zijn' 

Na de clubavond van 31 maar t veiling 
Meldt u ook het nummer van de rondzending, wanneer 

u per giro aan de penn mr betaal t ' 
22 

N E D P H I L V E R „ D E V E R Z A M E L A A R " , BUS-
S U M Secr H W Kohl , Piersonlaan 4, Naarden Tel 
(02159) 1 68 70 

Vergaderingen 2e maandag van de maand in Cafe Rest 
„De Harmonie , Brinklaan 112, Bussum Aanvang 8 uur 

Tot onze spijt moeten wij het overlijden melden van ons 
hd A J M van der Heyden, Bussum 
24 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ D E F I V E L " , DELF
ZIJL Secr H J Brauns, Jacht laan 20a, Delfzijl, tel 2451 

Rmlavond iedere 2e dinsdag van de maand in de kan
tine van de N K F gezamenlijk met de vereniging van de 
N K F , in april (met dia-lezing) Extra rui lmiddag 
zaterdag 19 april, 14 30 uur Kant ine N K F 
25 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ D O R D R E C H T " Secr Mej E v d Griend, 
Billitonstraat 91 , Dordrecht 

Bijeenkomsten iedere tweede woensdag van de maand m 
het gebouw van de C J M V , Burg de Raadtsmgel , Dor
drecht Aanvang 20 30 uur Zaal open vanaf 19 00 uur 
Gelegenheid tot ruil, koop en verkoop 
27 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O V E N " Secr 
L Burghoorn, Helmerslaan 74, Eindhoven Tel (040) 
6 25 16 

Bijeenkomsten 5 maar t in de Mulierzaal van het Phi
lips Ontspanningscentrum 
28 

P H I L I P S ' P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , 
E I N D H O V E N Secr esse Mevr T h J A Neggers-
Meurs, Europalaan 26 Nuenen 

Eerstvolgende bijeenkomst maandag 7 april in de kan
tine van de afd USFA, Schouwbroekseweg 
32 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ G O U D A " , Secr J Leeflang Van Beethoven-
laan 22, Nieuwerkerk a/d IJssel, tel (01803) 32 85 

Vergadering iedere 4e maandag van de maand, s-avonds 
8 00 uur m zaal , Intiem Boelekade 125, Gouda Voor 
28 april 69 is een grote veiling gepland Leden van andere 
verenigingen zijn dan ook van harte welkom 
33 

P O S T Z E G E L C L U B DE K R I N G ', s -GRAVEN-
HAGE Secr A Rijntjes Meppelweg 634 Den Haag 

Bijeenkomsten maandag 17 maar t 7 en 21 april in 
gebouw De Dne Stoepen , Prinsegracht Den H a a g 
Aanvang 8 uur Zaal open 7 uur 
36 

HAARI E M S E F I L A I E I I S T I S C H F V E R E N I G I N G 
O P H O O P VAN ZEGELS ' H A A R I LM Secr M W 

van der Koog De Heemhaven flat 401 von Brücken 
Focklaan 4 Heemstede 

Jaarlijkse Algemene Vergadering donderdagavond 8 uur 
27 maar t 1969, in de aula van de A H Gerhardschooï 
ingang poort Raak^ Haar lem 

BesluuTsverkieztng Periodiek aftredend en herkiesbaar 
zyn de heren P de Jong, voorzitter J B Broodman pen
ningmeester N P Schepel s adm rondzendverkeer post
zegels, en J M van Putten, 2e secretari" Ingevolge art 
8 van het H R moeten kandidaatstelhngen, door minstens 
twee leden ondertekend twee dagen voor de vergadering 
bij de Ie secretaris adres zie boven worden ingediend 

Contributie 1969170 Zij die de contributie ad ƒ 10,— nog 
met voldeden worden dringend verzocht dit alsnog ten 
spoedigste te doen via postrekening 245576 ten name van 

Penningmeester O H v Z te Haar lem Hi) vertrouwt 
op uw medewerking ' 
37 

P O S T Z F G E L V L R F N I G I N G H E E R L I N. Secr C 
van Dishoeck 1 intjensstraat 21 Heerlen 

Bijeenkomsten eerstvolgende bijeenkomst donderdag 
3 april in het Pancratiushuis Nobelstraat te Heerlen 
zaal 5 Gelegenheid tot ruil vanaf 7 uur 
41 

POSTZEGEL V E R E N I G I N G H I L V E R S U M & 
O M S T R E K E N ' Secr J M P den Hertog, Calvijnhof 
44 te Hilversum Tel (02150) 4 08 43 

Ledenvergadering 17 aprd 1969 (zaal open 19 00 uur) 
Ruilbeurs iedere zaterdagmiddag van 14 00-17 00 uur 
Alle bijeenkomsten worden gehouden te Hilversum, 
s-Gravelandseweg 55 bij de Stichting Openb Bibliotheek 

In de Fotohal van het Sportpark te Hilversum organi
seren wi| op 29 maar t 1969 weereen Grote Nationale Ruil-
dag Vrije toegang' Hal geopend van 10 00-17 00 uur 
42 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L 
V E R Z A M E L A A R S L E I D E N Secr H Gaykema, Nic 
Beetsstraat 14, Hazerswoude 'Rhynenburch Tel (01714) 
30 60 

Vergadering woensdag 26 maar t 1969 in het Logege-
bouw Steenschuur 6 I eiden Aanvang 8 uur precies 
Gewone agenda met veiling, verloting en na afloop ruilen 

Jeugdafdeling donderdag 10 april 1969 in , ,Huize Over 
t Hoff ', Gerecht 10, Leiden Aanvang 19 00 uur precies 

Grote veiling De volgende grote veiling zal plaatsvmden 
m de eerste helft van apri l Nadere gegevens volgen via 
de Sleutelpost 
44 

P O S T Z E G E L C L U B G R O O T V E L D H O V E N Secr 
G J Ruts , Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven 

Rutlavond iedere 2e m a a n d a g van de maand 
47 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G R O O S E N D A A I Secr 
J F A Mortiers, Burg Prinsensingel 75 

Ledenvergadering elke eerste maandag van de maand 
om 20 uur in Cafe-Rest , ,Zeelandia", Bloemenmarkt 19 
Tevens veiling van postzegels t d die voor de vergadering 
moeten worden ingeleverd bij de veiling-commissie in de 
vergaderzaal 
48 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ R O T T E R D A M " Secr 
Mevr T B Steiner-Spork, 's-Gravendijkwal 79, Rotter-
dam-3 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand . Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rot te rdam 
49 

P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G „ S A N T P O O R T " 
Secr G J H Bos, Charl de Bourbonlaan 22 Santpoort 
Tel (02560) 8799 Penningm esse Mevr P A Schut-
V d Berg, K-rkweg 135, Santpoort Tel (02560) 8927 
Contributie ƒ 9 , — per jaar Gironr 19103 Directeur 
Rondzendverkeer Hr P Vis Santpoort-Zd , Bloemen-
daalsestraatweg 56 Tel (02560) 6033 Giro Rondz Verk 
P V S No 276084 

Vergaderingen iedere Ie en 3e donderdagavond van de 
maand in Gebouw , ,Cusa", Hoofdstraat 117, Santpoort-
Dorp 
52 

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

Ledenvergadering 2 april in de grote bovenzaal van 
Huize Remmers , Heuvelring, Ti lburg 
55 

P O S T Z E G E I V E R E N I G I N G „ I J M U I D E N " Secr 
Linnaeusstraat 99 

Bijeenkomsten elke tweede en vierde M A A N D A G van de 
maand m ,Kennemerhof ' Kennemerlaan 116 Let u op 

Bijeenkomsten elke tweede en vierde MAANDAG van 
de maand in Kennemerhof Kennemerlaan 116 Let u 
op de verandering-' We komen — op verzoek van vele 
leden — bijeen in de bovenzaal ' 

U heeft tot 1 april nog de gelegenheid tot contributie 
betalen Daarna wordt het geld opgehaald onder ver
hoging van ƒ 0 50 incassokosten Uitdrukkelijk wordt hier
bij vermeld dat u dan niet meer per 1 januari uw lidmaat
schap kunt opzeggen' 
57 

P O S T Z E G E L C l UB K O N N F D Z O U T I N D N V , 
H E N G E L O (O ) Secr W B Kortink Bruggenmorsweg 
69 Enschede Fe' (05420) 1 39 96 

Bijeenkomst vrijdag 4 april 1969 in de kantine van het 
hoofdkantoor, met als topfeest weer de gratis verloting 
(prachtpri jzen') verder weer ruil verkoop etc met 
gezellig samenzijn, M komt toch alten'" 
58 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS S A S S E N H E I M Secr J Verhoef, St -Antonius-
laan 30, Sassenhe.m Tel (02532) 86 12 

Vergaderinglrmlavond iedere derde donderdag 20 00 uur 
in het Jeugdhuis aan de Jul ianalaan Jeugdclub van 18 45 
tot 20 00 uur 
64 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G D R A C H T E N Secr 
E Haak Commissieweg 2, Beetsterzwaag Tel (05126) 
13 71 

Bijeenkomsten elke eerste dinsdag van de maand in de 
Henk Oosterhuiszaal Torenstraat Drachten Aanvang 
20 uur 

Willen de nakomers vandaag hun contributie be t a l en ' 
Zie februarinummer Morgen gaan de kwitantie^ de deur 
uit Bespaar u de incassokosten en dr penningmeester veel 
tijd 

Gaf u reeds gehoor aan onze oproep in ons Medede
lingenblad uw verzamelgebied te ve rme lden ' Zo niet, 
doe het dan h e d e n ' ' ' 
67 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS , Z W I J N D R E C H T EN O M S T R E K E N " Secr 
J C Kooijmans Rotterdamseweg 62, Zwijndrecht Tel 
(01850) 2 73 95 

Bijeenkomsten in Gebouw ,,De Horst" , Zwijndrecht, aan
vangende 20 30 uur Ledenvergaderingen op de derde 
dinsdag en Contactavonden op de eer<!te dinsdag van 
iedere maand Afwijkingen van deze regel en overige bij
zonderheden worden als regel per convocatie bekend
gemaakt 
69 

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

Bijeenkomst donderdag 10 april in hotel Java Prins 
Hendrikplein 7 Vertoning films P T T Zaal open 19 00 
uur 
70 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ D E P O S T Z E G E L , R O T 
T E R D A M Secr F Aarden Krabbendijksestraat 393, 
Rot terdam-3023 

Bijeenkomsten Ruildag 5 april 1969 van 10 tot 16 uur m 
de bovenzaal van het Prot Militair Tehuis, Schiedamse-
singel Gratis verloting met consumptie Toegang vrij voor 
alle verzamelaars van de Rott Droogdok Mi) , Nieuwe 
Waterweg 
71 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ D R I E L A N D E N 
P U N T , VAALS Secr W Bulles, St Paulusstr 1 
Vaals 

Eerstvolgende bijeenkomst, 11 april en verder iedere 2e 
vrijdag van de maand s avonds 8 00 uur in lokaal Schef-
fers, Maas tnchter laan 102, Vaals 
74 

P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G T H O M A S S E N & 
D R I J V E R - V E R B L I F A D E V E N T E R , afd F I L A T E L I E 
Secr T h B Hebing, Het Wilgert 36, Epse Hoofd rond-
zenddienst E den Adel Witte de Withstraat 36, Twello 
Tel 05712-2182 

Regionale ruilavonden eerste donderdag van de maand 
Kant ine bedrijf, Parallelweg Toegang vrij Iedereen 
welkom 
75 

S K F - P O S T Z E G E L C L U B „ F R I M Ä R K E T V E E 
N E N D A A L Secr Klaas Katerstraat 46 Veenendaal 

Bijeenkomsten donderdag 27 maar t ruilavond en dinsdag 
15 april ruilavond met veiling Wil ieder buitenlid zijn 
con t r ibu t icchuld snel vo ldoen ' 
79 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G A P P I N G E D A M Secr 
A Voetman, Placiusstraat 3 Appingedam 

Vergadertng-Rutlavond vrijdag 4 april 1969, 19 30 uur in 
„He t Wapen van Leiden ', dialezing Rondzending aan
wezig 
81 

F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E K L O M P " , 
W I N T E R S W I J K Secr W Peletier, Zuilenesstraat 11 
Winterswijk Penn m J N Kuypers, Molenstraat 6, 
Winterswijk giro 1203555 

Bijeenkomsten elke eerste maandag van de maand 20 00 
uur Plaats Cafe D A van de Riet, Zonnebnnk 17 Win
terswijk Ingang zijdeur rechts van het cafe 
85 

„ P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E M S K E R K ' 
Secr A C M V d Nes, Jan van Kuikweg 191 Heems
kerk 

Bijeenkomsten 28 maart ruilen en veiling, 11 april ruilen 
en kienen, 25 april ruilen en veiling 

Contributie Heeft u uw contributie al overgemaakt op 
postgironummer 221277 t n v Nutsspaarbank Heemskerk, 
t g V R J a g e r ' 
94 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G T E L S T A R Secr 
P Aagenborg, Paderbornstraat 8 Putten 

Vergadering eg ruilavond iedere 3e donderdag van de 
maand , waarvan convocatie wordt toegezonden, in het 
repetitielokaal van het ,Puttens Mannenkoor ' achter 
Cafe-Restaurant ,,'t Puttertje ', Putten (Gld ) Aanvang 
20 00 uur Voor de jeugdleden van 18 30 tot 19 45 uur 

Voor onrege lmat igheden m niet -schr i f te l i jk opgegeven advertenties kunnen v/i| geen verantwoordeli|kheid aanvaarden 

De Administratie „Philatelie" 

maart 1969 1 5 3 



NU KOPEN BIJ A A N K O O P V A N f 25,— O F MEER O N T V A N G T U GEHEEL GRATIS 
W A A R D E V O L L E SERIES DER GEHELE WERELDt l l l l l 

W I J zouden hec vanaf de daken willen schreeuwen De onderstaande aanbiedingen heb
ben wi | het afgelopen jaar het meest verkocht, steeds tot volle tevredenheid onzer 
cliënten Ook nog deze maand kunnen wij deze aanbiedingen doen voor de oude prijs 
Daarna zullen wij onherroepelijk onze prijzen moeten herzien en BTW moeten door
berekenen 

SUPiRPARTIJEN NEDERLAND, INDIË, INDONESIA, 
CURASAO, SURINAME, NIEUW GUINEA. 
ledere parti) bevat ruim 2000 ONUITGEZOCHTE EN ONGESORTEERDE zegels (door 
leken samengesteld), Wi | garanderen dat u tenminste 1000 verschillende zegels zult aan
treffen (het kan uiteraard ook véél en véél meer zijn) Cata loguswaarde ' ' " ' ' Enkele 
honderden guldens De winkelwaarde zou zeker f 250,— bedragen Bi| ons betaalt u 
slechts f99 ,— 

MINI-PARTIJEN NEDERLAND & O.G. 
Ruim duizend zegels, waarvan gegarandeerd 600 verschillend Enorme winkelwaarde 
Toch betaalt u bi] ons maar f37,50 Meteen bestellen 
200 Nederland f 5,50 300 Nederland f 12,50 400 Nederland f 27,50 
500 Nederland f47.50 600 Nederland f99 .— 700 Nederland f248,— 

50 Ned Indie f 4.95 100 versch Ned Indief12,95 
200 NEDERLANDS INDIË. bi|na compleet, meteen bestellen voor f24.95 
50 CURAQAO/NED ANTILLEN, nu voor f 9,25,100 CURACAO/ANTILLEN. nu f24.95 
200 verschillende zegels CURA^AO/NED ANTILLEN, zeer interessant en laag in 
priis. slechts f 85 ,— 
50 SURINAME, commentaar overbodig f8.75, 100 SURINAME, slechts enkele partijen 
hiervan voorradig voor f 19,95, 200 verschillende zegels SURINAME, hoe het kan be
grijpen we zelf niet, toch is de prijs maar f69 .— 
NU GOEDKOOP KOPEN 300 verschillende zegels INDONESIA, hoe bestaat het voor 
f 14,95. bovendien ontvangt u hrerbij geheel gratis de complete serie diertjes met RtAU 
opdruk (nrs 26/32) ter waarde van f 6 . — 
NOG BEPERKT LEVERBAAR 50 complete postfrisse series INDONESIA, voor f9,95. 
cataloguswaarde : t f 35,— (gezien beperkte voorraad kunnen wij aan elke besteller 
slechts één set verkopen) 

RESTANTEN 
W I J ruimen onze restanten op Ze zijn gesplitst in diverse partijen 
GROTE PARTIJ f 25.— EXTRA GROTE PARTIJ f 5 0 — 
SUPER PARTIJ ƒ100.— SUPER DE LUXE PARTIJ f250.— 
Elke partij bevat zeer veel avontuur, losse zegels, bundels, vellen, afgeweekte en onafge-
weekte zegels, kortom teveel om op te noemen Ook de cataloguswaarde is met te becij
feren Eén onzer cliënten schreef over deze restantpartijen „Bij deze zeg ik u hartelijk 
dank voor de ontvangen restantpartij Ik crof zowaar een postfns blokje aan met een 
catalog us waard e van f 220,— Om kort te gaan de partij was beshst de moeite waard en 
uiterst geschikt in prijs" 

ZUID-MOLUKKEN 
W I J prijzen ons gelukkig zeer voordelig enkele complete series ZUID-MOLUKKEN. 
137 zegels te hebben kunnen aankopen De cataloguswaarde van de gehele COMPLETE 
set bedraagt f52,50 (Yland & v Reijen) Wij kunnen de gehele set aanbieden voor de 
zeer voordelige prijs van f 12,95 

WEENSE DRUKKEN 
± 50 verschillende z g WEENSE DRUKKEN, voor slechts f4.95 

MOTIEVEN 
100 Dieren 
200 Dieren 
300 Dieren 
500 Dieren 
100 Bloemen 
200 Bloemen 
300 Bloemen 
100 Sport 
200 Sport 
300 Sport 
500 Sport 
100 Ruimtevaart 

3.50 
8,75 

17,— 
37,50 

3,95 
12,50 
25,— 
3,95 
8.75 

15.75 
37.50 

6.25 

200 Ruimtevaart 
300 Ruimtevaart 
100 Schilderijen 
200 Schilderijen 

50 Auto's 
25 Bruggen 
50 Driehoeken 
50 Klederdrachten 
25 Landkaarten 

100 Luchtpost 
50 Muziek 
50 Paarden 

17.50 
39.75 
9,75 

24,75 
4.95 
3,25 
4,95 
4,95 
3.25 
7.50 
4,95 
4.95 

50 Religie 
50 Rode Kruis 

100 Rode Kruis 
50 Schepen 

100 Schepen 
50 Treinen 
50 Vissen 
50 Vlaggen 
50 Vlinders 
50 Vogels 

100 Vogels 
50 Vruchten 

4,95 
4,95 
8,75 
3,95 
7,50 
4,95 
4,95 
4.95 
4,95 
4.95 
9.75 
4,95 

LANDEN PARTIJEN 
200 ARGENTINIË, veel grootformaat gelegenheidszegels. weggeefpnjs f8.95 
100 AUSTRALIË met o a herdenkingszegels, toch maar f 3.50 
500 BELGIË, zeer interessant, f 17.75 

1000 BELGIË werkelijk een unieke collectie, de prijs is laag gehouden f95.— 
100 BOHEMEN en MORAVIË. voor slechts f9,75 
50 BRAZILIË, hoofdzakelijk complete series, grootformaat gelegenheidszegels, post

fns. Yvertwaarde ruim Fr 80,— bij ons f9.25 
99 BRAZILIË, veel leuke zegels voor de lage prijs van f5,75 

200 BRAZILIË, wat een pracht f 12,75 
100 BULGARIJE, alleen groot formaat f4,95 
500 BULGARIJE, veel motieven, voor de belachelijke pnjs van f29,50 

1000 BULGARIJE, bijna een land compleet, m deze partij bevinden zich ook veel series 
f 137,50 

100 BELGISCHE KOLONIËN, met veel mooie platen f7.50 
200 BELGISCHE KOLONIËN, nu voor f 14,75 
300 BELGISCHE KOLONIËN, voor maar f 39.— 
500 BELGISCHE KOLONIËN, zeer moeilijk om zoveel zegels bij elkaar te kri jgen, 

slechts enkele partijen hiervan voorradig voor f99.— 
100 CHINA, uitsluitend groot formaat f3.95 
300 CHINA, met veel leuk goed f6.95 

±286 CHINA, uitsluitend complete series van de laatste jaren, enorme cataloguswaarde 
(ca Fr 250,—) V^ij delen ze uit voor f 22.50 

65 CUBA, groot formaat zegels voor f6.75 
1(X) CUBA. alleen groot formaat zegels, zeer veel motieven, om de prijs hoeft u het met 

te laten f9,75 
250 DUITSLAND, hoe bestaat het f4,95 
500 DUITSLAND, nu kopen voor f 11,75 

2000 DUITSLAND, ja u leest het goed, tweeduizend f129.— 
400 DENEMARKEN, uiterst goedkoop f 49.50 
500 DENEMARKEN, weer bijna een Scandinavisch land compleet, voor slechts f149.— 
5(X) ENGELSE KOLONIËN, een unieke samenstelling, naast de gewone zegels treft u 

ook zeer interessante exemplaren aan f 11.95 
1000 ENGELSE KOLONIËN, hoe is het mogelijk f44 .— 
100 EGYPTE, uitsluitend groot formaat f 14.95 

300 EGYPTE waarvan ± 200 groot formaat, een mooi object om verder uit l« breiden 
f 39 .— 

100 FINLAND, erg leuk voor f4,95 
500 FINLAND, zo goed als compleet f149,— 
100 FRANSE KOLONIËN, interessante samenstelling f4.95 
200 FRANSE KOLONIËN, erg leuk f9,75 
300 FRANSE KOLONIËN, met veel bloemen, dieren ed f 22.50 
500 FRANSE KOLONIËN, met te geloven f42.50 

1000 FRANSE KOLONIËN, met veel zorg vergaard, éénmaal voorradig f99 .— 
50 GUINEE, alleen groot formaat f8.75 
50 GROENLAND, zeer schaars f39.75 
50 HAITI, groot formaat, om zoveel zegels van dit land bij elkaar te krijgen valt niet 

mee f 12.75 
100 HONGARIJE, neem mee voor f 1.95 
100 HONGARIJE, alleen platen f4,50 
500 HONGARIJE, waarvan ruim 400 groot formaat Yvertwaarde enkele honderden 

francs, veel nieuwere soorten bevinden zich hierbij Toch is de prijs maar f 19,75 
1000 HONGARIJE, bijna een land compleet, bovendien bestaat het grootste gedeelte uit 

groot formaat zegels f44,— 
1000 ITALIË, hoe bestaat het voor die prijs f95 .— 
100 ISRAËL, erg leuk f8,75 
200 ISRAËL, met zeer veel gedenkzegels Eigenlijk is de prijs van f29,50 veel te laag 
300 ISRAËL, nagenoeg het gehele land compleet, en dat voor f99.— 

50 INDIA, f 1,15, 100 INDIA f2,50 
50 IRAK. met veel opdrukzegels f3,25 

100 INDONESIA pak mee voor f 3.95 
300 INDONESIA, hierbij GRATIS RIAU 26/32 f 14,95 
500 INDONESIA, ook hierbij gratis de Riauzegels 26/32, toch is de prijs maar f29,75 
100 JAPAN, erg leuk voor f7.50 
500 JOEGOSLAVIË, m vele wereldcollecties ontbreken nog vaak zegels van dit land 

Schaf deze partij aan en de open plekken in uw album behoren tot het verleden. 
Slechts f 27,50 

50 KOREA, nu voor f3,95 
50 MONACO, met mooie plaatjes f4.95 

100 MONACO, meteen kopen voor f 12,50 
100 MONGOLIË hoofdzakelijk groot formaat, prachtige plaatjes en motieven f9,50 

50 NOORWEGEN, weggeefpnjs f 1.75 
300 NOORWEGEN, bevat veel gelegenheidszegels f27.50 
500 NOORWEGEN, alweer bijna een land compleet f149.— 
100 NIEUW ZEELAND, alleen groot formaat, bovendien een aantal complete series 

f 17.50 
300 NIEUW ZEELAND, nog nooit kocht u dit voor f 47.50 
300 OOSTENRIJK, een nadere omschrijving is overbodig, de prijs spreekt voor zich

zelf f9,75 
500 OOSTENRIJK, met veel oudere zegels f25,— 
100 POLEN, groot formaat f3.95 
500 POLEN, bijna onmogelijk voor f22,50 
100 PORTUGAL f5,50, ld 200 f 9,75. id 300 f 13,50 
500 PORTUGAL, slechts enkele liefhebbers kunnen wij hiermee en plezier doen, f49,-
50 PORTUGESE KOLONIËN f4,75 

100 PHILIPIJNEN, speciaal voor de liefhebbers stelden wij dit samen De ware kenners 
zeggen „het IS onmogelijk voor die prijs" f9.75 

100 ROEMENIË alleen groot formaat plaatjes f4.50 
500 ROEMENIË, dit moet u beslist kopen Alleen groot formaat zegels waaronder 

prachtige motieven teveel om op te noemen Wij hebben het niet nageteld, maar 
eén onzer cliënten schreef ons dat de cataloguswaarde ruim Fr 300.— bedroeg 
Ondanks deze wetenschap rekenen wij toch maar f34.50 

1000 ROEMENIË, hoe bestaat het. zoveel zegels voor slechts f65.— 
100 RUSLAND, groot formaat f 9,75 id 250 f 19,50 
500 RUSLAND, hoofdzakelijk series f47.50 

1000 RUSLAND, hoofdzakelijk complete series, waaronder schaarse en betere exem
plaren, slechts f99 ,— 

50 SAN MARINO, hoofdzakelijk postfns f3,95 
100 SAN MARINO, ook hoofdzakelijk postfns f 9,75 
300 SPANJE, leuk en laag in prijs f 11,75 
500 SPANJE, een pracht van een collectie met veel gelegenheidszegels (ook schil-

denjen) f28.50 
1000 SPANJE, haast met te geloven, voor maar f129,— 

50 SPAANSE KOLONIËN, en dat voor slechts f4.75 
100 TSJECHOSLOWAKIJE, nu meenemen voor f3,50 
300 TSJECHOSLOWAKIJE, alteen groot formaat zegels vooral van de laatste jaren 

Dit werd nog nooit eerder aangeboden, en zeker niet voor de prijs van f 11.75 
500 TSJECHOSLOWAKIJE. een nieuwe samenstelling nog mooier en waardevoller 

dan voorheen f 29,50 
1000 TSJECHOSLOWAKIJE, een enorm aantal zegels Al kocht u nog nooit een Oost-

Europees land, dan doet u het nu alleen al om de prijs van f59.50 
100 TURKIJE, hoe is het mogelijk voor f2.50 
300 TURKIJE, nu aanschaffen voor f 12.50 
500 TURKIJE, zeer leuk en aardig voor f22.50 

1(X>0 TURKIJE, vraag ons niet hoe het kan. wij begrijpen het ook met. DUIZEND voor 
f99 .— 

100 USA. alleen groot formaat herdenkingszegels f4,95 
500 USA, de partij met de vele groot formaat gedenkzegels f29,50 
3(X) USA. nog een paar maal voorradig voor f 17.50 
50 VATICAAN. erg interessant f 19.50 
50 VIETNAM, alleen deze maal voor f4.95 
50 IJSLAND, hoe is het mogelijk voor f 17.75 

100 ZUID-AFRIKA. geen commentaar, de prijs is slechts f9,50 
200 ZWEDEN, groot aantal voor een lage pnjs f9.95 
300 ZWEDEN, met te geloven voor f 19,50 
100 ZWITSERLAND, slechts f9,25 

G E Z I E N O N Z E ZEER GERINGE WINSTMARGES K U N N E N WIJ 
A L L E E N TEGEN V O O R U I T B E T A L I N G LEVEREN. Voor alle bestel
lingen gelieve u f 0,50 extra over te maken voor porto- en administratie
kosten. Rembourszending f 1,50 extra. Vooruitbetalingen bi| voorkeur 
op onze postgirorekentng. Indien u vooruitbetaalt per giro kunt u uw 
bestelling op de girokaart vermelden. U gelieve dan GEEN extra brief 
te sturen 

POST 68 
POSTBUS 8149 POSTGIRO 157 5 7 0 8 AMSTERDAM 



NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 

Telefoon (05470) 2135 

EUROPA 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wij. naast de 
verschillende postadministraties en agentschappen New Stamps in Londen, de 
heer K. Filet in S. Paulo (Brazilië) en de heer P. Kranenburg in Teheran. 
Voor inlichtingen en/of illustraties  speciaal van verschillende Midden en 
Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen 
dragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons van harte 
aanbevolen. 
K Dit teken is geplaatst bij uitgiften die verboden zijn voor tentoonstellingen 
die gehouden worden onder de bepalingen van de Federation Internationale de 
Philatelie. De laatste aanvulling op de FlPIIjst is in het februarinummer 1968 
op bladzijde 94 opgenomen. De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie besloot dergelUke uitgiften te kenmerken en er geen 
afbeeldingen meer van op te nemen. De gebruikelijke gegevens worden wel 
vermeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaarschuwd. 

D E N E M A R K E N 
104'69. Ingebruikneming nieuwe drukmachine . 

60 ö. rood, violet en blauw. Nonfiguratievc voorstelling, 
die mogelijkheden van nieuwe machine tot uitdruk
king brengt. 

ALBANIË 
102'69. Hedendaagse he lden die de dood vonden. 

5 q. Adam Reka, redder v a n een honderdtonskraan in 
de haven van Durres, 1966. 

10 q. Pjeter Llechi, hersteller van telefoonverbindingen 
tijdens storm, 1966. 

15 q, Muhamed Chehou en Murtesa Kepi , blussers bij 
brand in petroleumraffinaderij, 1967. 

25 q. Chkurte Veta, vijftienjarige spoorwegwerker. 
65 q. Agron Elesi, grenswacht tijdens aardbeving, 1967. 
80 q. Ismet Brucaj, onderwijzer, tijdens reddingswerk bij 

storm, 1968. 
1,30 1. Fuat Cela, blinde le ider van een coöperatieve. 

BELGIË 
173'69. Tweeduizendjarig bestaan stad Aarlen. 

2 fr. Beeldhouwwerk „De Romeinse reizigers"; archeolo
gisch museum van Aarlen , 

173'69. Honderd vijftig j a a r stedelijk onderwijs, Ant
werpen. 
3 fr. „Broodjeskapel", bi jnaam van eerste gemeenteschool 

in St.Jacobskapel, Keizers t raat . 

BULGARIJE 4 
Februari '69. Teelt van zijderupsen (aanvulling op 

gegevens in januari en februar inummer , bladzijden 43 en 
89). 

1 st. Rupsen op blad, rol met zijdegaren. 
2 St. Rupsen spinnen draden , draden zijde. 
3 St. Cocons van zijderups, weven van draad . 
5 st. Doorsnede van cocon, weven van draden . 

13 st. Vlinder en cocon, spoelen met zijdedraad. 
20 st. Vlinder met eitjes, weven van zijde. 

Kroniek van Constantinos Manasses; rcprodukties 
miniaturen uit dit middeleeuwse boek over de geschiedenis 
van Bulgarije. 

1 st. Dood van Iwan Assen, zoon van Iwan Alexander. 
2 St. Overval van keizer Nikephoros op Bulgarije, gevan

genname van de keizer. 
3 st. Feestmaaltijd van K h a n K r u m na de overwinning 

op keizer Nikephoros. 
13 st. Inval van Vorst Swjatoslaw van Kiew in Bulgarije. 
20 st. Inval van de Russen en veldtocht van keizer Johan

nes Tzimishe tegen de vesting Drastar (tegenwoor
dig Silistra), in 972. 

40 st. Tsaar Iwan Alexander, Jezus Christus en kroniek
schrijver Constantinos Manass i . 

Reproduktie wandschildering. 
28 st. Cyrillus en Methodius, schildering van Sahari So

graph uit de kerk van het Trojanklooster. 

-Ml 
PANMARKJ 

Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 99. 

DUITSLAND (OOST-) 
183'69. Sprookjesserie. 

5, 10, 15, 20,25 en 30 pf. Zegels samengedrukt in een velle
tje, met verschillende illustraties uit sprookje „Jorinde en 
Joringel" , onder andere door gebroeders Grimm verteld. 

154'69. Beschermde planten. 
5 pf. Leucojum v e m u m , lenteklokje. 

10 pf. Adonis vernalis, voorjaarsadonis. 
15 pf. Trollius europaeus, trolHus. 
20 pf. Lilium martagon, Turkse lelie. 
25 pf. Eryngium mari t imum, blauwe zeedistel. 
30 pf. Dactylorchis latifoiia, breedbladige orchis. 
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Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 99. 

DUITSLAND (WEST-) 
163'69. Aanvullende waarde gebruiksserie. 

1,30 m, groen, Slot Tegel, Berlijn. 

DUITSLAND - BERLIJN 
263'69. Vervolg serie Berlijners uit de X l X e eeuw. 

5 p . Huurkoetsier (Zilie). 
30 p . Borsigsmid (Meyerheim). 
50 p . Voor de Brandenburgse poort (Allers). 

163'69 
1.30 m. Slot Tegel, ook met inschrift Berlin. 

1 ' ̂ ^ ̂ ^NV* I 

1 '^.^^x^^'jlSt^ 1 

■ _ j - « i n > i ! - i i . . o i i ^ ! « » i a 

5 T;=Z:' 
1 ''^^ ^yf 
M ^ 

FRANKRIJK 4 
173'69. Dag van de postzegel 1969. 

0,30 + 0,10 f. Transpor t van brieven in Parijs in 1890, met 
dubbeldeks rijtuig getrokken door p a a r d e n . 

243'69. Beroemde persoonlijkheden. 
O 50 + 0,10 f. Albert Roussel. 
0,50 + 0,10 f. Generaal Marceau. 
0,50 + 0,10 f. SainteBeuve. 

B4'69. Zegel in toeristenserie. 
0,70 f. bruin, donker en l ichtblauw. Kasteel de Hautefort . 

144'69. Internat ionale bloemententoonstelling Parijs. 
n.4^ f 

Dienstzegels: 
103'69. Nieuwe dienstzegels UNESCO.») 

0,30, 0,40 en 0,70 f. Embleem mensenrechten en n a a m 
U N E S C O . * ) 

243'69. Dienstzegels voor R a a d van Europa. 
0,40 en 0,70 f. Gelijk aan bestaande vlaggetype. 

GRIEKENLAND 
123'69. Zegels ter bevordering van toerisme. 

1,— dr. Gezicht op jachthaven van Wouliagméni. 
5,— dr. Scène uit opvoering van antieke tragedie. 
6,— dr. Gezicht op het Astypäläamcer in de Egeïsche zee. 

G R O E N L A N D 
Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 99. 

G R O O T - B R I T T A N N I Ë 
53'69. Nieuwe gebruikszegels, hoge waarden. 
Bevestiging van uitgiftedatum, gemeld in nummers van 

juli en augustus 1968. 
24'69. Belangrijke verjaardagen. 

5 d. zwart, blauw, bruin en steenrood. Vijftigste verjaar
dag van eerste nonstop vlucht over Atlantische oce
aan, door Alcock en Brown. Portretten van de twee 
vliegers in krant, silhouet vliegtuig. 

9 d. licht en donkerblauw, groen en zwart. Tiende ver
jaardag C E P T . Blok waarin „ E u r o p a " en „ C E P T " . * ) 

1 sh. mauve, rood en blauw. Vijftig jaar In ternat ionale 
arbeidsorganisatie. H a n d met moersleutel. 

1 sh. 6 d. Twintig j aa r NAVO,*) lichtblauw, geel, rood, 
donkerblauw, zwart en groen. Vlag, samengesteld 
uit de vlaggen van de deelnemende landen. 

1 sh. 9 d. geel, groen en sepia. Vijftig j aa r eerste vlucht 
EngelandAustral ie. Wereldbol, waarop lijn de route 
aangeeft en VickersVimyvliegtuig. 

Alle zegels met portret koningin Elizabeth. 

HONGARIJE 
Afbeelding zegels gemeld in februari, bladzitde 99. 
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KENNERS 
KIEZEN: 

Leuchtturm Secura-Falzlos-Albums (met Hawid-stroken) 

Nederland vanaf 1852 tot heden nr 312 SF ƒ 100,— 

vanaf 1945 tot heden nr 0312 SF 66 — 

Israel met TAB compleet nr 787 JABSF 100 — 

Vaticaan m kerkl Staat compleet nr 313 SF 80 — 

Europa-Unie vanaf 1956 tot heden nr 371 SF 62 50 

Verenigde-Naties vanaf 1951 tot heden nr 552 SF 47,— 

NIEUW VERSCHENEN BLADINHOUDEN: 

Ned. Antillen 1949 tot heden nr 12 NA SF 17,50" 

Suriname 1945 tot heden nr 12 SU SF 31 ,— 
Olympiade 1968 
al Mexico en Europ. landen nr 75 V SF 39 50 
b) overige landen nr 75 VI SF 38,50 

Uitgebreide prijslijst verkrijgb-aar bij uw handelaar of 
bij de alleenvertegenwoordiger voor Nederland-

Postzegelgroothandel 

WF.HEIHAHH 
Parnassusweg 24 huis 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 ^ 

WIJ waren onze tijd ver vooruit toen wij, 
nu bijna 35 jaar geleden begonnen met 
onze ZICHTZENDINGEN. 

Het was immers toen al de ZUIVERSTE 
VORM VAN ZELFBEDIENING, de verkoop-
wijze die de wereld inmiddels veroverde 

Ook WIJ hadden succes Hoe kon het ook anders Wij brach
ten immers 

DE WINKEL AAN HUIS 
zelfs tot in het kleinste gehucht van Nederland De zendingen 
bereikten een omvang die onze stoutste dromen overtrof 

Na 15 jaar bleek een beperking noodzakelijk en verdwenen 
een aantal landen (meestal overzee) uit de sortering Thans, 
na 35 jaar blijkt een hernieuwde aanpassing onvermijdelijk 

Daarom verzorgen wij vanaf heden alleen nog maar zendingen 
van 

NEDERLAND & O R Zeer uitvoerig i i M 
BELGIË, FRANKRIJK, 
DUITSLAND met de meeste gebieden 
SCANDINAVIË incl IJSLAND en FINLAND 
ZWITSERLAND mol. uitvoerige afd DIENST 

Verder voorlopig ook nog de landen 

LUXEMBURG - OOSTENRIJK - VATICAAN 
ENGELAND & KOLONIËN 

Het zou ons b v zeer aan het hart gaan de Eng Kol op te 
moeten geven omdat het altijd een onzer specialiteiten was 
De arbeids- en kapitaals-intensieve aard ervan vormen echter 
een probleem 

Het bovenstaande betekent, dat wij een aantal oude relaties 
zullen verliezen Wij zeggen ze bij deze hartelijk dank voor het 
geschonken vertrouwen Voor het overige kijken wij alleen voor
uit, want 

WIJ WETEN DE WEG 

BIJ vele duizenden verzamelaars in den lande kregen onze 
zichtzendingen in de loop der jaren bekendheid Maar een nog 
veel groter aantal kent ze nog met Probeerde u het al eens 
eerder met deze werkwi jze ' " Werd u, om welke reden dan 
ook, wel eens teleurgesteld?" Overwint u dan nog een keer 
uw weerstand en vraagt nu direct even een zending aan HET 
KOST U NIETS zich van onze doordachte opzet en grote 
service te overtuigen want voor een proefzending betalen wij 
ook de retourporto Wel graag vermelden of u pasbeg , gevor
derd of vergevorderd bent 

POSTZEGELHANDEL 

VAN DUYN & 
VERHAGE 
Hoyledesingel 38, 
Rotterdam-3013. 
Telefoon (010)22 44 21, 
b.g.g. (010)28 09 98. 



I T A U Ë 
Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 89. 
14-3-'69. Bestaande waarde uit gebruïksserie nu op 

fluorescerend papier. 
500 1. San Giorgio van Donatello. 

tM 

l-10-'69 JERSEY ^ 
Evenals Guernsey geeft ook dit eiland in het Kanaa l 

eigen zegels uit. W a a r d e n : ï^i 1» ' Vzy 2, 3, 4, 5, 6 en 9 d., 
I sh . , 1 sh. 6 d . , 1 sh. 9 d . , 2 s h . 6 d . , 5sh . , i O s h . e n £ 1,-.-. 

Afbeeldingen hebben betrekking op het eiland. 

JOEGOSLAVIË 
27-l - '69 . Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorganisatie 

1,25 d. zwart en rood. Handen met steeksleutels. 

M A L T A 
24-3-'69. Eeuwfeest geboorte Gandhi . 

1 sh. 6 d. Portret van de M a h a t m a . Druk Enschedé, Haar
lem. 

M A N 
Ook het eiland Man in de Ierse Zee gaat eigen zegels 

ui tgeven: 
6 d. St. Patrick's Isle, Peel en oud Keltisch kruis. 
1 sh. Monument voor oudste par lement en oud Viking

schip. 
2 sh. Geboortehuis van Sir George Goldie, grondlegger 

van Nigeria. 
2 sh. 6 d. Kerk van Ballaugh en opengeslagen boek. 
5 sh. Reddingboot en kasteel. 
10 sh. Zeilschip. 
£ 1.-.-. Gezicht op baai en portret William Christian. 
£ 5.-.-. Oude wapen van eiland en portret koningin Eliza

beth. 

M O N A C O 
26-4-'69. Diverse gedenkzegels. 
Honderdste sterfdag van Hector Berlioz: verschillende 

scènes uit „De verdoeming van Fau^t". 

10 c. Hongaarse mars. 
20 c. Kamer van dr. Faust, verschijning van Mefistoleles. 
25 c. Taveerne van Auerbach. 
30 c. Ballet van de Sylphes. 
40 c. Menuet van de Follents. 
50 c. K a m e r van Margueri te . 
70 c. Bossen en spelonken. 
1,— f. Tocht naa r de Albime. 
1,15 f. Hemel . 
2,— f. luchtpost. Borstbeeld van Berlioz in de tuin van het 

Casino van Monte Carlo . 
26-4-'69. Rode Kruis van Monaco. 

3 ,— f. Reproduktieschilderij Sint Elizabeth van Hongarije. 
26-4-'69. Tweehonderdste geboortedag Napoleon Bo

napar te . 
3 ,— f. luchtpost. Portret Napoleon I , door Paul Dela-

roche. Zegel gedrukt in velletjes van tien, bestaande 
uit twee rijen van vijf met tussenstrook, waarop 
naam van schilder, schilderij en plaats van her
komst. 

26-4-'69. Tiende verjaardag C E P T * ) . 
0,40, 0,70 en I,— f. Gemeenschappelijk motief. 

N O O R W E G E N 
24-3-'69. Eeuwfeest Noors verkeersboek. 

50 o. Bus, trein, schip, vliegtuig en tekst Rutebok for 
Norge. 100 jaar . Norsk Samferdsel. 

24-3-'69. Veilig verkeer. 
65 o. Gestileerd kind steekt over op zebrapad, tekst: 

Trygg trafikk. 

OOSTENRIJK 
Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 91 . 

*t l l l% 
P O R T U G A L 

30-1-'69. Vijfde eeuwfeest geboorte Pedro Alvares 
Gabral . 
1,— e. Portret van Cabra l , zeereiziger en ontdekker. 
3,50 e. Wapen van Cabral . 
6,50 e. Zeilschip, waarmee Gabral ontdekkingstochten 

maakte . 

R O E M E N I Ë 4 

SOVJET-UNIE ^ 
31-12-'68. Vijftig jaar Komsomol, jeugdorganisatie. 

12 k. O r d e van de oktober-revolutie, die in dit jaar aan de 
Komsomol werd toegekend. 

2- l - '69 . Vijftig jaar Witrussische Sovjetrepubliek. 
2 k. Rode garde . 
4 k. Par t izanen. 
6 k. Industriële hervormingen. 

2- l - '69 . Vijftigste verjaardag Sovjetrevolutie in Est
land. 
4 k. Twee Rode Gardisten in Riga. 

22-I- '69. Honderd vijftig jaar Universiteit van Lenin
grad. 
10 k. Front van het universiteitsgebouw. 

22- l - '69 . Vlucht van de Soyuz 4 en 5. 
50 k. Blokje; portret ten van de ruimtevaarders Sjatalov, 

Volynov, Eliseev en Chronov, samengekoppelde 
ruimteschepen. 

SPANJE 4 
28-4-'69. Europazegels. 

3,50 p. Gemeenschappelijk motief. 
20-5-'69. Vervolg serie klederdrachten. 

6 p . Klederdrach t uit provincie Logrono. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
18-2-'69. Serie historische wapens en pistolen. 

30 h. Pistool, omstreeks 1580. 
40 h. I tal iaans ruiterpistool, omstreeks 1600. 
60 h. Karabi jn van Kubik, Praag, omstreks 1720. 
1,— kr. Pistool en kruithoorn, Luik, 1760. 
1,40 kr. Duelleerpistolen van A. V. Lebeda, Praag, 1830. 
1,60 kr. Derringerpistool uit 1865, Verenigde Staten. 

VATICAAN 
6-3-'69. Paaszegels 1969. 

20, 90 en 180 1. 

IJSLAND 
28-2-'69. Samenwerking landen van het noorden. 

6,50 kr. rood en 10.— kr. blauw. Gemeenschappelijk mo
t ie fmet oude vikingschepen. 

BUITEN EUROPA 
AFAR E N ISSAS 

17-2-'69. Monumenten . 
1 f. Stations van radio en televisie. 
2 f. Paleis van justitie. 
5 f. K a m e r van afgevaardigden. 
8 f. Grote moskee. 

15 f. Monumen t voor de vrije Franse strijdkrachten. 
100 f. Ka thedraa l . 

DfcSAfARSETDEStSSAS 

amitDRAii'.>.-,100P 

AFGHANISTAN 
2- l - '69 . Archeologische serie. 

1 a. Schildering in Hindoetempel . 
3 a. Gebeeldhouwd stenen masker. 

X A J M A N 
25- l - '69 . Vogelserie. 
— r. Sagittarius serpentarius. 
— r. Balearica pavonina. 
— r. Balaeniceps rex. 
— r. Diphyllodes respublica. 

r. Threskiornis aethiopica. 
r. Seleucides ignotus. 
r. Psittacus erythacus. 
r. Psittacula sclateri. 

— r. Tanygnatus evertii. 
— r. Amazona ochrocephala. 
— r. Loriculus amabilis. 
Zegels getand en ongetand. 

ALGERIJE 
22-2-'69. Werk aan infrastructuur van de Sahara . 

0,30 en 1,50 da. 

ANGUILLA 
9-1 - '69. Onafhankelijkheid. 

1.2, 3 . 4 , 5 , 6 , 10, 15, 20, 25, 40 en 60 c., 1,—, 2,50 en 5 ,— 
S. Opdruk „Independence Janua ry 1969" op zegels uit 
koerserende serie. 

ANGOLA 

'tiJ Q 
H-.jt;ï.NF» ?;- f f - i r ~ Ä l : H 

Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 99. 

BARBUDA 
5-2-'69. Tweede gedeelte gebruïksserie: vissen. 

25 c. Seriola dumerili . 
35 c. Pomacanthus arcuatus. 
50 c. Anisotremu« virginicus. 
75 c. Scarus taeniopterus. 

6-3-'69. Derde gedeelte gebruiksserie: vissen. 
it 1,—. Holocentrus rufus. 
$ 2,50. Priacanthus arenatus. 
S 5 ,—. Chromis cyanea. 

irlX^: 

BÄRBIÄ 

B H O E T A N 
30-10-'68. Nieuwe gebruikszegel. 

50 ch. Afbeelding Tongsa-Dzongkasteel. 
27-2-'69. Nieuwe driedimensionale serie: vissen. 
Zes zegels, met een totale waarde van 18,65 nu., met af

beeldingen van de volgende vissen: Pterophyllum eimekei 
Carassius carassius auratus , Chaetodon collare, Forcipiger 
longirostris, Pterois lunula ta , Holocentrus spinosissimus, 
Holacanthus trimaculatus. 
5C F'én ongetand blokje. 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. maart 1969 157 



233e VEILING 
20-22 maart 

Deze veiling bevat diverse belangrijke afdelingen, zoals: 
Nederland en Overzeese Rijksdelen 
Griekenland, Israël, Ruimtevaart etc. 
Verder wederom een interessante afdeling collecties, 
restanten enz. 

postzegelveiling 
R. POSTEIVIA 

Singel 276 
Amsterdam 

Tel. 24 97 49 

Catalogus gratis op aanvraag verkrijgbaar 

Inzending kan dagelijks plaatsvinden 

Op woensdag 16 april a.s. 
zullen verschijnen: 2 zegels onafhankelijkheidsdag 1969 

£ 0 . 1 5 en £0 .80 . 1 zegel Herdenkingsdag 1969£0 .55 
1 zegel 50ste Internationale arbeidsorganisatie£0.80 

alle op smaakvolle eerstedagenveloppen - bulletins en geïllustreerde folders zijn gratis verkrijgbaar 

Publicatie van de Benelux agent der Israël. P.T.T. 

Clichés te laat ontvangen 

Israël - de staat met de verantwoorde uitgiften 



B I R M A 
2-3-'69. Opening eerste cent ra le boerenraad. 

15 p . Rijstaar. 

C A M E R O E N 
14-2-'69. Postzegeltentoonstelling Philexafrique. 

50 f. Gezicht op brug van W o u r i en eerste zegel van Ga
mereen. 

REPt»UaUE FEOSIALC DU CAMSDOUN 

C A N A D A 
14-3-'69. Honderdste geboor tedag Auréle de Foy 

Suzor-Góté (1869-1937). 
50 c. geel, blauw en rood. Reprodukt ie schilderij: „Terug

keer van het oogstveld". 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
25-2-'69. Vlinderserie. 

10 f. Holocerina angutata. 
20 f. Nudaurelia dione. 
30 f. Eustera trogophylla. 
50 f. Aurivillius auratus. 

100 f. Epiphora albida. 
18-3-'69. Sport in Centraal-Afrika. 
5 f. Discuswerpen. 

10 f. Hardlopen. 
15 f. Voetballers. 
50 f. Boksen. 

100 f. Volleybal. 

C E Y L O N 
17-2-'69. Herdenking E. W . Perrera (overleden 1953). 

60 c. Portret van deze strijder voor onafhankelijkheid. 

CHILI 
31-12-'68. Vijfentwintig j a a r s taatsmunt . 

50 c. Eerste munststempel met handbediening. 
1,— e. Eerste Chileense zegel door m u n t gedrukt . 
2 ,— e. Portret stichter van de m u n t : D. Francisco Garci 

Huidobro. 
5 ,— e. Portret Filips V van Spanje . 

Blokje met alle zegels samen. 

CHINA (VOLKSREPUBLIEK) 
November '68. Laatste aanwijzingen van voorzitter 

M a o . 
8 f. Arbeiders, soldaten en boek met aanhalingen. 

CHINA-FORMOSA (TAIWAN) 

l-2-'69 Tien jaar militair spaarp lan voor dienstplich
tigen. 
1,— en 4,— S. Soldaten van l and - zee- en luchtmacht en 
embleem van spaarplan. 

C O M O R E N 
27-l- '69. Olympische Spelen Mexico. 

65 f. Zwemmen. 
27-2-'69. Gebedskleden. 

20 f. Gebedskleed, muiltjes en liggende man . 
30 f. Idem, gebogen man. 
45 f. Idem en knielende man . 

20-3-'69. Bloemenserie. 
10 f. Vanilla planifolia. 
15 f. Cananga odorata. 
85 f. luchtpost. Polianthes tuberosa. 

200 f. luchtpost. Angraecum ebu rneum. 

CONGO-BRAZZAVILLE 
14-2-'69. Postzegeltentoonstelling Philexafrique. 

50f. luchtpost. Economische activiteiten en zegel van Congo. 

CONGO-KINSJASA 
27-1-'69. Opdruk O.C.A.M./) op serie mensenrechten. 

2k, 9,6 k, lOk en 40k., voorzien van opdruk in goud: 
4 E M E S O M M E T OCAM/27-1-1969 KINSHASA, krans 
van veertien sterren rond contour van Afrika en Madagas
car. Druk Enschedé, Haarlem.*) 

C O O K EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 93 . 

CUBA 
2-12-'68. Burgerlijke werkzaamheden van M I N F A R 

(strijdkrachten van Cuba) . 
3 c. Vliegtuig voor landbouwkundige doeleinden. 
9 c. Invasiebrigade „Che Guevara" . 

10 c. Wcgbngade . 
13 c. Landbouwkundige brigade. 

3-1-'69. Tiende verjaardag overwinning van de opstand 
13 c. Nationale vlag, lichtende cirkel en geweren. 

6-2-'69. Eeuwfeest opstand in Villaclarenos. 
3 c. Portretten leiders opstand van 6 februari 1869 in 

Santa C la ra : Miguel Geronimo Gutierrez en Serafin 
Sanchez. 

D A H O M E Y 
Afbeelding, zegel gemeld in februari, bladzijde 93, 

blijkt baviaan te zijn (in plaats van mensaap). 
14-2-'69. Postzegeltentoonstelling Philexafrique. 

50 f. Luchtfoto van Cotonou en reproduktie zegel van 1941. 
10-2-'69. Fauna van Dahomey. 

5 f. Phacochoerus aethiopicus. 
30 f. Panthera pardus. 
60 f. Crocuta crocuta. 
75 f. Papio anubis. 
90 f. Alcelaphus buselaphus. 

10-3-'69. Vijftig jaar Internationale arbeidsorganisatie. 
30 en 70 f. Drie gestileerde hoofden, waarin werkzaamhe
den gesymboliseerd worden. 

DOEBAI 
12-2-'69. Zestig j aa r postdienst. 

25 dh . Stoomschip uit 1914. 
35 dh . Vliegtuig De Havilland, dubbeldekker. 
60 dh . Schip uit 1947. 
1,— r. Vliegtuig Armstrong Withworth Atlanta uit 1938. 
1,25 r. Boot uit 1949. 
3 ,— r. Watervliegtuig Sunderland uit 1943. 

M OU BA! -̂'̂Ö 

DOMINICA 
30-1 - '69. Wereldgezondheidsorganisatie, beroemde 

schilderijen (verbeterde opgave van februarinummer, 
bladzijde 93). 

5 c. Venus en Adonis, door Rubens. 
15 c. De dood van Socrates, door Jacques Louis David. 
24 c. Christus in Emmaus, door Velazquez. 
50 c. Pilatus wast zijn handen, door Rembrand t . 

E C U A D O R 
9-1-'69. Hulpuitgiften. 

80 c., 8 I,— en ï 2,—, elk gedrukt op de zegel van S l O , — 
van vogelserie uit 1966. 

EGYPTE 
2-3-'69. Verschillende herdenkingen. 

20 m. Dichter, schrijver en revolutionair Hegni Nassef 
(1860-1919). 
20 m. Vijftigste sterfdag Mohamed Farid, nationalistisch 
politicus (1867-1919). 
20 m. Zegel ter ere van Arabische onderwijzers: kinderen 
in bank en onderwijzer voor bord. 
55 m. Vlucht van de Iljoesjin 18, op verschillende lijnen 
vanuit Ca i ro : kaart met Hjnen en vliegtuig. 

Wnr W « M * TUMN« 

ETHIOPIË 
Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 99. 
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J. K. RIETDIJK n.v. 
POSTZEGELVEILINGEN 
sinds 1919 

Deelname aan onze veilingen loont zowel voor 

VERKOPERS als voor KOPERS 

Onze veilingen trekken steeds koopkrachtige ver
zamelaars (en handelaren) uit de gehele wereld, al 
50 jaar lang! 

VERKOOPPLANNEN? 
Neemt u even contact met ons op. Bij belangrijke 
objecten komen wij u gaarne bezoeken. In weerwil 
van de zeer hoge rentevoet: RENTELOZE VOOR
SCHOTTEN tot elk bedrag. 

KOOPPLANNEN? 
Vraagt toezending onzer veilingcatalogi. Elke ver
zamelaar en handelaar dient op de hoogte te zijn 
van de mkoopsmogelijkheden. 

INZENDEN? 
Elke dag bestaat de gelegenheid daartoe van 9-5 uur 

J.K. RIETDIJK n.v. 
DEN HAAG 
PLAATS 31A 
Telefoon (070) 117020 

VOOR PRIJSBEWUSTE 
VERZAMELAARS 

Nederland, oudere nummers ongebruikt met plakker (*), mooi gebruikt ('') een af
deling poscfris zonder plakkers (**) en eerste dag brieven (FDCovers) 

1" vanaf 
2® vanaf 
3° vanaf 
4» 
5° 
6' 
9« 

10° 
11° 
12° 
U ° 
18° 
24° 
25° 
26« 
27° 
28° 
29° 
34« 
3é» 
M« 
37 ' 
39« 
40« 
4 1 * 
42* 
41° 
45* 
45° 
45A° 
46° 
47° 
48° 
64* 
66° 
67» 
68* 
70« 
75» 
61b* 
61 b° 
77* 
78* 
78° 
79* 
79° 
80* 
8 1 * 
82/83* 
84/86* 
84/86 W° 
87/89* 
87/89° 
95* 
96* 
96° 
97» 
97° 
98* 
98° 
99* 
99° 

100* 
100° 
101° 
102/03* 
102/03° 
104* 
104° 
105* 
105° 
107/09* 
110/13* 
114/20* 
114/20° 
129° 
130* 
130° 
131* 
131° 
132/33* 
132/33° 
134/35* 
134/35° 
136/38* 
136/38° 
139/40* 
141/43» 
141/43° 
163* 
164* 

17,50 
17,50 
75,— 
7.50 
5,25 

50,— 
17,50 
9,50 

44,— 
72,50 
27,50 
19,50 
1,40 

27,50 
1,75 
3,25 

12,50 
65,— 
2,75 
9,— 
3,— 
8,50 

20,— 
17,50 
26,— 
35,— 
9,— 

235,— 
70,— 
77,50 
4,75 

16,50 
152,50 

44,— 
*,— 9.75 

50,— 
6,75 

* 1 , — 
25,— 
27,50 
35,— 
62,50 

2.60 
185,— 

3,90 
4 9 5 , -

12,50 
6,50 

39,50 
1.70 
8,— 
3,75 
9.50 
9,50 
4,— 

12,50 
12.50 
42,50 
12.— 
90.— 
32,50 

135.— 
25.— 

490,— 
28,— 
5,50 

80.— 
72.50 
85,— 
55,— 
27,50 
4,75 

16,— 
3,90 
*.75 

110,— 
100,— 
105,— 

85,— 
35,— 
11,— 
22,50 
2 5 , -
80,— 
77,50 
6,50 
7,75 
5.25 
5.— 

39,— 

164° 
165» 
165° 
166/68» 
166/68° 
169/76* 
177/96» 
191° 
195° 
199/202» 
199/02° 
203/07» 
203/07° 
208/11» 
208/11° 
212/19» 
212/19° 
220/23* 
220/23° 
224* 
224° 
225/28* 
225/28° 
229/31* 
229/31° 
232/35* 
232/35° 
236* 
237* 
237° 
238/39* 
238/39° 
240/43» 
240/43° 
2a/47» 
244/47° 
248/51» 
248/51» 
252/55» 
255° 
256» 
257/60» 
257/60° 
261/64* 
261/64° 
265/66* 
265/66° 
267/68» 
267/68° 
269* 
269» 
270/73» 
270/73° 
274/77» 
274/77° 
278» 
278° 
279/82» 
279/82° 
283/86» 
283/86° 
287/88» 
288° 
289/92» 
289/92° 
293/95» 
295° 
296/99» 
296/99° 
300/04» 
300/04» 
305/09» 
305/09° 
310/12» 
312° 
313/17» 
313/17° 
318/22» 
318/22° 
323/24» 
324° 
325/26» 
326° 
327/31» 
327/31° 
332/45» 
346/49» 
347° 
348° 
349° 
350/55» 
350/55° 

3,50 
90,— 

2,50 
5,75 
4,— 
4,— 

95,— 
12,50 

4,— 
10,50 

8,— 
19,50 
14,— 
9,75 
6,— 

39 50 
28,50 
13.— 
4.75 
8.— 
1 . — 

17,50 
8,— 

24,50 
16,50 
17,— 

9,50 
29,— 
43.50 

3.75 
35,— 
2 5 , -
25,50 
14,— 
47,50 
33,— 
27,50 
16,— 
12.25 

5.— 
7,75 

37,50 
16.50 
25.— 
13,50 
12.75 

5,50 
13.— 

5.25 
4,25 
1.25 

24.50 
12,50 
25.— 
8.75 
9.50 
3.40 

15.50 
6,— 

15.50 
6,— 
6.25 
4.25 

17.— 
4.75 
5.50 
1 , — 
9,75 
4,75 
7,25 
3,25 
9,25 
3,40 
2,50 
0,90 
5,75 
2,50 

11.50 
5.— 
4,50 
2,25 
4.90 
3.— 
6,60 
3,25 
8,25 

115,— 
5,— 

17,50 
17,50 
13,50 
4,— 

356/73» 
374/78» 
374/78° 
402/03B» 

39,75 
4,— 
1,10 

40,— 
Roltandina 
1/18» 

18° 
19/31» 
33/56» 
51» 
55» 
57/70» 
71/73» 
74/77» 
78/81» 
82/85» 
82/85° 
86/89» 
86/89° 
90/93» 
90/93° 
94/97» 
94/97° 
98/101» 

187,50 
3,50 

50,— 
92,50 

8,— 
20,— 
39.50 
34,— 
19,50 
15,— 
17,— 
8,75 

16,75 
12,75 
24,— 
16.50 
25.50 
17,50 
24,— 

Luchtpost 
1/3» 
4/5» 
6/8* 
6/8° 
9* 
Port 
20* 
25° 
31/43* 

16,50 
0,60 

30,— 
8,40 

15,— 

13,— 
11,50 
84,50 

Brandkast 
1/7* 
Dienst 
1/8* 
9/150 

12° 
16/19» 
20/24° 
25/26° 

295,— 

132,50 
31,50 
20,— 
19,25 
2,75 
4,25 

Postpakketver. 
1/2° 9,75 
Postfris zonder 
plakker 
42** 
49»» 
66»» 
61b»» 
61C»» 

134/35»» 
136/38»* 
139/40** 
169/76*» 
184»» 
191* * 
192** 
194** 
199/202*» 
203/07»* 
208/11»* 
220/23** 
225/28** 
229/31** 
232/35** 
238/39** 
240/43** 
261/64** 
270/73** 
287/88** 
289/92** 
293/95»» 
310/12»» 
318/22»»! 
325/26»» 
356/73»» 
356a/d*» 
374/78»» 
402/03B»» 

55,— 
110.— 

35,— 
32,— 

135.— 
34.— 

100,— 
8,25 
4,75 

13.50 
12,50 
4.50 
4.50 

14,— 
27.50 
13.50 
18.— 
23.50 
33.— 
22,50 
47,50 
35,— 
35,— 
32,50 
8,25 

22.50 
7.— 
3.25 

14,25 
6,— 

47,50 
19,75 
5.25 

50,— 
Luchtpost 
6/8»* 35,— 
Roltanding 
78/81»» 
86/89»» 
98/101»» 

15,— 
22.50 
32,50 

F.D.Covers 
E 1 397,50 

E 2 
E 3 
E 4 
E 5 
E 6 
E 7 
E 8 
E 9 
E 10 
E l l 
E12 
E 13 
E 14 
E 15 
E 16 
E 17 
E 18 
E 19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E30 
E 31 
E 32 
E 33 
E 34 
E 35 
E36 
E 37 
E38 
E 39 
E40 
E 41 
E 42 
E 43 
E44 
E 45 

E 47 
E 48 
E 49 
E 50 
E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 56 

E 58 
E 59 
E 60 
E 61 
E 62 
E 63 
E 64 
E 65 
E 66 
E 67 
E 68 
E 69 
E 70 
E 71 
E 72 
E 73 
E 74 
E 75 
E 76 
E 77 
E 78 
E 78a 
E 79 
ESO 
E 81 
E 82 
E 83 
E 84 
E 84a 
E 85 
E 86 
E 87 
E 88 
E 89 

165,— 
95,— 
75,— 
«7.50 
67,50 
32,50 
45,— 
39,— 
19,— 
29,50 
9,50 

32,— 
17,50 
23,50 
26,50 
22,— 
14,— 
19,50 
14,50 
13,— 

9.50 
16,50 
18,— 
22,50 
9,50 

2 1 , — 
8,50 
8,25 
5,— 
6,50 
5,— 
8.— 
6,— 
1,50 
6,— 
1,60 
8,— 
2,— 
1,60 
3,75 
2.25 
6.— 
2.50 
2,25 

6.— 
1,20 
3,25 
3.— 
4,— 
3.— 
1.40 
3.25 
1.60 
4,75 

2,80 
1,40 
2,— 
2.— 
0,90 
1,70 
1 , — 
1,50 
0,60 
0,75 
0,60 
2.— 
0,60 
1,20 
1,20 
0,90 
2 , -
0,65 
2,— 
0,60 
1 , — 
1,75 
2,10 
0.90 
2,10 
0,60 
2,25 
1 , — 
1,20 
5,25 
2.25 
2.25 
0.60 
2.50 

Blanco FDCovers indien beschikbaar 10% hogere pnts Alle zegels in prima kwaliceic, 
prijzen incl BTW ** = poscfris zonder plakker, * = ongebr met plakker, ** = mooi 
gebruikt Levering zolang de voorraad strekt, porto extra, franco vanaf f 50,— 

Postgiro 271040 
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G A B O N 
14-2-'69. Postzegeltentoonstelling Philexafrique. 

50 f. Industriële installaties en zegel uit 1932. 

GUINEE (PORTUGEES) 
I7-2-'69. Herdenking geboortedag vice-admiraal Gago 

Coutinho. Zie Angola. 
1SOO. Astrolabium (prccisiestcrrcnmetcr) van de vice-

admiraal en diens portret in medaillon. 

GUINEE 
l-2-'69. Negentiende Olympische Spelen 1968, Mexico. 
5 f. Hardloper. 

10 f. Bokser 
15 f. Specrwerper 
25 f. Spelmoment voetbal. 
30 f. Hordenloper. 

50 f. Hamerwerper. 
75 f. Wielrenner. 

100 f. Paardturner . 
200 f. Ringentumer . 
300 f. PolssttAhoogspringer. 

Alle waarden met antiek Mexicaans beeldje; drie hoog
ste waarden luchtpost. 

G U Y A N A 
19-2-'69. Hindoefestival van Phagwah. 

6 en 30 c. Musicerende en dansende vrouwen. 
25 en 40 c. Twee vrouwen. 

10-3-'69. Pasen 1969. 
6, 25, 30 en 40 c. Reproduktie schilderij van Salvador Dal i : 
„Het sacrament van het laatste avondmaal" ' . 

HAITI 
21-2-'69. Hulpuitgiften. 

Luchtpost: 0,70, 0,70 en 1,75 g. 
26-2-'69. Vogelserie. 

0,05, 0,10, 0,20, 0,25, en 0,50 g. gewone post. 
0,50, I,—, 1,50 en 2,— g. luchtpost. 

IRAK 
31-12-'68. UNICEF-ser ie*) . 

15 en 25 f., en blokje van lOOf. Iraakse moeder met drie 
kinderen, embleem. 

Januar i '69. Dag van het leger. 
25 f. Gevechtswagens. 

INDIA 
Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzzde 95. 
12-l- '69. Herdenking geboortedag dr. Bhagavan Das 

(1869-1958). 
20 p. Portret van deze wijsgeer-staatsman. 

25-1 - '69. Definitieve uitgiftedatum herdenkingszegel 
dr. King, gemeld op bladzijde 95. 

17-2-'69 Herdenking Mirza Ghal ib 
20 p . Portret van deze dichter. 

SSBSES« I 
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U -mVcTINOlA l 
IRAN 

26-l- '69. Zesde verjaardag Bahmanrevolutie. 
2, 4, 6 en 8 r. Samenhangend in blokje van vier gedrukt, 
met gemeenschappelijke compositie: rozet met emblemen 
van justitie, opbouw, medicijnen, irrigatie, constructie, 
administratie, landbouw, boom-planten, industrie, druk
ken, de koninklijke familie en filmkunst. 

l-2-'69. Tienduizendste rcgeringsdag sjah. 
6 r. Portret sjah in hartvormige omlijsting, juichende 
menigte. 

ISRAËL 
19-2-'69. Havens van Israel. 

0,30. Elat, aan de Golf van Elat. 
0,60. Ashdod, aan de Middellandse Zee. 
1,00. Haifa, aan de Middellandse Zee. 

I V O O R K U S T 
14-2-'69. Postzegeltentoonstelling Philexafrique. 

50 f. luchtpost. Dorp San Pedro. 
100 f. luchtpost. Klederdracht hoofdman. 
200 f. luchtpost. Kamers voor landbouw en industrie. 
Alle zegels met afbeeldingen van oude zegels. 
Ook blokje met de drie zegels samen. 

8-3-'69. Dag van de postzegel 1969. 
30 f. Afbeelding stoomschip „La ville de M a r a n h ä o " bij 

bezoek aan Grand-Bassam in 1889. 
29-3-'69. Opening nieuw hotel. 

30 f. Luchtopname „Hotel Ivoire" . 

Vlini.l\\ 1969,, 

JAPAN 
27-1-'69. Seminationale park van Echizen-kaga-kaigan. 

15 y. Autoweg in de buurt van de Kochomonkloof. 
I-2-'69. Nieuwe gebruikszegel. 

500 y. Standbeeld Kongo-Rikishi bij de zuidpoori van 
tempel van Todai-ji . 

10-2-'69. Vijfde serie nationale schat ten: Muromachi-
periode. 
15 y. Jisho-ji tempel in Kyoto. 
15 y. Pagode van Ankara-ji tempel in prefectuur Nagano. 
50 y. Winter landschap in nationale park van Sesshu. 

i^^^HiPPÖhi 

KAAPVERDISCHE EILANDEN 
17-2-'69. Herdenking geboortedag vice-admiraal Ga

go Coutinho. Zie Angola. 
S 30. Eenmotorig watervliegtuig dat de oversteek Lissa-

bon-Rio de Janeiro maakte, kaart van route en por
tret vice-admiraal in medaillon. 

K O E W E I T 
15-2-'69. Ingebruikneming Hilton Hotel . 

10 en 20 f. Afbeelding hotel. 
15-2-'69. Nationale week van het onderwijs. 

10 en 20 f. Embleem onderwijzersvereniging van Koeweit; 
vader met zoon en dochter ; wetenschappelijke at tr ibuten. 

25-2-'69. Achtste nationale dag. 
15, 20 en 30 f. Wit te duif, met acht vlaggen. 

K O R E A ( N O O R D . ) 
November '68. Maarschalk Kim II Sung. 

10 m. Kim II Sung door zijn vader onderwezen. 
10 m. Geboorteplaats van Kim in Mangyongdae . 
10 m. Gezicht op Mangyong-bong heuvel, waar Kim 

studeerde. 
40 m. Portret van Kim. 

L E S O T H O 
11-3-'69. Honderdste verjaardag stichting hoofdstad 

door Engelsen. 
2^2 c. Ziekenhuis Koningin Elizabeth I I . 

10 c. Gebouw en zendmasten van radio Lesotho. 
12^2 c. Vliegveld Leabua Jona than . ^ 
25 c. Koninklijk paleis. 

-WWS ' ^ L 

LIBERIE 
30-12-'68. Vijfentwintig j aa r regering president T u b 

m a n . 
25 c. Portret president. 
80 c. Blokje met eenheidsmonument in Voinjama. 

U B I Ë 
Januar i '69. Eerste televisie-uitzendingen. 

Twee waarden. 

MADAGASCAR 
l4-2- '69. Definitieve uitgiftedatum zegel Philexafrique 

gemeld in februari, bladzijde 95. 

'^ M A H R A (ZUID-ARABIË) 
Februari '69. Serie Olympische Spelen, Mexico 1968 

nu voorzien van zilveropdruk: G O L D MEDAL-1968. 
N O R D I C S K I - F R A N C O - N O N E S : 10, 15 ,25 ,50 ,75 ,100 
(luchtpost) en 150 f. (luchtpost). 

MALAWI 
5-2-'69. Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorganisatie. 

4 en 9 d., I sh. 6 d., 3 sh. Embleem organisatie. 

MALEISIË 
8-2-'69. Weck van de solidariteit. 

15, 20 en 50 c. Portret eerste minister Tunku Abdoel R a h 
man Putra Al-Haj, tegen achtergrond van drie verschillen
de Maleisische strooien mat ten . 

MALI 
14-2-"69. Postzegeltentoonstelling Philexafrique. 

100 f. Gesneden houten bufTel en postzegel Franse Soedan 
uit 1931. 

24-2-'69. Tweehonderdste geboortedag Napoleon I . 
150 f. luchtpost. Portret Napoleon Bonaparte , eerste con

sul door Gros (1771-1835). 
250 f. luchtpost. Bivak aan de vooravond van Austerlitz, 

schilderij van Lejeune (1775-1848). 

Ï U E D U M A L I 

^ M A N A M A 
25-l- '69. Vogelserie, gelijke aanta l en gelijke waarden 

als vovir Ajman, met opdruk „ M A N A M A " . 

M A R O K K O 
Januar i '69. Nieuwe gebruikszegel. 

20 c. Portret koning Hassan. 
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ZICHTZENDINGEN 
Nederland en O.R. uitgebreid opgenomen, met vele variaties, zowel gebruikt als ongebruikt. 
België, gebruikt en ongebruikt vanaf nr. 1 tot heden met alle zeldzame zegels en series. 
Luxemburg, gebruikt en ongebruikt vanaf nr. 1. 
Frankrijk, gebruikt en ongebruikt, diverse gespecialiseerde Z.Z. 
Duitsland, vóór en na 1945, Oud-Duitse Staten, Saarland, enz. w.o. zeer zeldzame zegels. 
Engeland met alle pondwaarden en gespecialiseerde Z.Z. 
Zwitserland, Scandinavië, Oostenrijk, Spanje, Egypte, San Marino, als bovenstaand. 
Franse en Engelse koloniën. 

ISRAEL 
zowel gebruikt als ongebruikt met tab, vanaf nr. 1 opgenomen, samenhangend, tête-bêche etc. 

Maandelijks terugkerende, steeds van inhoud wisselende 

PRIJSLIJST 
met duizenden aanbiedingen, waaronder zeer ZELDZAME zegels en series, collecties, 
restanten, variërend van f 1,— tot ƒ 5 a 6000,—. 
Een briefkaartje en u bent verzekerd, onze nu uitgekomen en volgende, 
steeds van een wisselende en rijke inhoud voorziene prijslijst te ontvangen. 
Korting: uitname ƒ30,—: 5 %, ƒ50,—: 10 %, f 100,—: 15 %, ƒ 1000,—: 20 %. 

POSTZEGELHANDEL „OLYMPIADE" 
EIG.: G. L VAN TOOR - BINNENWEG 13 - LOENERSLOOT - TELEFOON (02949) 377 
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Verzamelt u België, 
Nederland, Kreta of 
Ethiopië? Een bezoek 
aan onze winkel loont 
altijd. 
Grote sortering Engelse Koloniën 
Klassiek en modern 
Souvenirblokken van 
de gehele wereld 

Vr i jwel alles leverbaar 
Klassiek en modern 
Voor motiefverzamelaars 
Speciaal de oude uitgiften schepen 
op postzegels, vlaggen, dieren, 
bloemen, wereldbol, landkaarten, 
Rode Kruis, U.P.U., sport, 
ruimtevaart enz. enz. 

Vr i jwel elk zegel van Nederland 
en O.R. leverbaar 

Bij ons liggen dagelijks restantverzamelingen, partijen 
collecties, welke wij en bloc verkopen, variërend in prijs van 
enkele tientjes tot enige duizenden guldens, ter inzage 

WIJ HEBBEN NOG STEEDS ZEGELS VAN DE 

GEHELE WERELD IN VOORRAAD 

Klassiek en modern 

B i j z o n d e r m o o i e s tock van de v o l g e n d e l anden : A l b a n i ë -
Be lg ië - Bu lga r i j e - Du i t s l and en G e b i e d e n - O u d - D u i t s e 
S t a t e n - Enge land - F r a n k r i j k - G ib ra l t a r - G r i e k e n l a n d -
H o n g a r i j e - Joegos lav ië - L u x e m b u r g - Ma l ta - O o s t e n r i j k -
Po len - Po r tuga l - Roemen ië - R u s l a n d - Span je - Tu rk i j e 
- T s j e c h o s l o w a k i j e - Z w i t s e r l a n d - V e r e n i g d e S ta ten - Z u i d -
A m e r i k a - Egyp te en S o u d a n . 

en I 

Ook uw mancolijst zullen wij gaarne tegemoet zien 

POSTZEGELHANDEL R. F. G. STURMS 
Nieuwe Zijds Voorburgwal 371 - Amsterdam (C) - Telefoon (020) 236012 - Postgiro 686414 

Onze winkel is dagelijks geopend van 9 tot 5.30 uur (donderdags na I uur gesloten) 
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MAURETANIË 
14-2-'69. Postzegelten toons telling Philexafrique. 

50 f. luchtpost. Gezicht op weg met pa lmen en oude post
zegel. 

24-2-'69. Tweehonderdste geboortedag Napoleon. 
50 f. luchtpost. Rcproduktic schilderij van F . Bouchot 

(1800-1842): Generaal Napoleon bij de R a a d van 
vijfhonderd. 

90 f. luchtpost. Installatie Staatsraad, rcproduktic schil
derij van Coudier (1790-1873). 

250 f. luchtpost. Afscheid in Fontainebleau, rcproduktic 
schilderij van Horace V e m e t (1789-1863). 

MOZAMBIQUE 
17-2-'69. Herdenking geboortedag vicc-admiraal Gago 

C outinho. 
S 70. Astrolabium (precisiesterrenmeter) en portret van de 

vicc-admiraal in medaillon. Zie ook Angola. 

NICARAGUA 
12-3-'69. Vissenserie. 

10, 15, 20, 30, 35, 50 en 75 c , 1,—, 2 ,— en 3 , — C. Vissen 
uit het land of uit de territoriale wateren rondom. 

NIEUW CALEDONIË 
24-3-'69. Dag van de postzegel. 

29 f. Wereldbol met luchtweg Parijs-Noumea en vliegtuig. 

NIGER 
27-1 - '69. Tweehonderdste geboortedag Napoleon I. 

50 f. Reproduktie schilderij „Bonaparte als eerste consul" 
door Ingres. 

100 f. I d e m „Bonaparte bezoekt pesthuis in Jaffa" door 
Gros. 

150 f. I d e m „Napoleon op de keizerlijke t roon", door 
Ingres. 

200 f. I d e m „Napoleon marcheert door Franknjk" , door 
Meissonier. 

14-2-'69. Postzegeltcntoonstelling Philexafrique. 
50 f. Giraffe en reproduktie postzegel uit 1931. 

Maar t '69. Vlucht Apollo 8 van 21 tot_27 december 1968. 
lOOO t. Zegel, gegraveerd op goudblaadje en op inschrij
ving te verkrijgen. 

X O M A N 
iO-12-'68. Olympische Spelen, Mexico. 

1 b. \ 'netbal len. 
3 b . Huritcnlopen. 
4 b . Schoon springen. 

5 b . Fakkeloptocht. 
10 b . Zeilwedstrijd. 
20 b . Speerwerpcn. 
l , __ r . Volleybal. 

Getand en ongetand en als blokje; de laagste waarden 
samenhangend gedrukt. 

OOST-AFRIKA 

14-4-'69. Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorganisatie 
30 c. Thee-oogsten. 
50 c. Bouwactiviteiten. 
1,30 s. Industr ie . 
2,50 s. Scheepvaart . 

O p elke zegel embleem ILO.*) 

O P P E R V O L T A 
7-l- '69. Wereldvoedselprogramma. 

30 f. Zak stort graan over de aarde , embleem F A O en 
ploegende boer. 

14-2-'69. Postzegcltentoonstciling Philexafrique. 
50 f. Dansers en xylofoonspelers, reproduktiezegel uit 1935. 

3-4-'69. Plaatselijke kunstnijverheid. 
5 f. Smid aan het werk. 

150 f. luchtpost. Vlechter met verschillende manden . 

Afbeelding zegel gemeld m februari, bladzijde 97. 

P A P O E A E N NIEUW-GUINEA 

Afbeelding zegels gemeld in februari, bladzijde 97 

PARAGUAY 
13-2-'69. Winnaars Olympische Spelen 1968. 

0,10 g. Tweehonderd meter zwemmen: Felipe Munoz , 
Mexico. 

0,15 g, 4000 meter wielrennen: Daniel Rebil lard, Frank
rijk. 

0,20 g, 400 meter hordenlopen: David Hemery, Groot-
Brittannie. 

0,25 g. Polsstokhoogspringen: Robert Seagren, Verenig
de Staten. 

0,30 g. Boksen: Francisco Rodriguez, Venezuela. 
0,50 g. 4000 meter hardlopen: Bjom Ferm, Zweden. 

12,45 g. Duiken: Klaus Dibiasï, Italië. 
18,15 g. Einde- Olympische Spelen, in stadion Mexico, 

met vuurwerk en naam volgende spelen. 
50,— g. Schermen dames: Ingrid Becker, West-Duitsland. 

Bovendien de volgende blokjes, ongetand: 
5C0,10, 12,45 en 0,15 g. 
55 0,30, 18,45 en 0,25 g. 
X 0,50, 50 ,— en 0,20 g. 

Alle zegels met embleem spelen Mexico en vlag van het 
winnende land. 

^ R A S A L K H A I M A 
20-12-'68. Kerstmis 1968. 

20, 30, 40, 50 en 60 dh. , I, 2, 3 en 4 r. blokje van 5 r. Ver
schillende Madonnareprodukties . 

R E U N I O N 
17-3-'69. Dag van de postzegel 1969. 

0,30 + 0,10 f. Zegel gelijk a a n die van Frankrijk, met op 
druk 15 F CFA + 5 F CFA. 

RIOEKIOE EILANDEN 
17-4-'69. Week van de postzegel 1969. 

3 c, Bureauscherm tegen inktspatten. 
15-5-'69. Vierde zegel in krabbenserie. 

3 c. Gardisoma carnifex. 

R W A N D A 
I4-2-'69. Tentoonstelling Philexafrique, Abidjan. 

50 f. Landschap met buffel en bloemenzegel Ruanda-
Urund i 1,25 f. Protea. 

SAN T O M É E PRINCIPE 
17-2-*69. Eeuwfeest geboorte Gago Coutinho. 

2800. Route over eiland, monument en portret vice-admi-
raal . Zie Angola. 

SENEGAL 
l -2- '69. Postzegeltentoonstelling Philexafrique. 

50 f. Gezicht op Dakar en reproduktie postzegel uit 1935. 
15-2-'69. Honderdvijftigste geboortedag Leopold Pane t . 

75 t. Portret Sahara-onderzoeker, met kamelen, kaar t van 
tocht van Mogador naa r Sint Louis. 

26-4-'69. Vogelserie. 
70 f. Anhinga rufa. 

250 f. luchtpost. Plesiositagra cucullata. 

SIERRA LEONE 
1 ï-'()'i Viifde verjaardag uitgifte zelfklevende post

zegels in lil' \ UI lil \ a n gezegelde documenten, waarop tel
kens een andere postzegel is afgebeeld. 
1, 2, 31/2. 5, 12»/. c. en 1 , ~ Le. gewone post. 
7'/z, 9y2> 20. 30, 50 c. en 2,— Le, luchtpost. 

SINT HELENA 
19-4-'69. Postverbinding over zee. 

4 d. Zeilschip Perseverance, dat eerste post van Engeland 
naar het eiland bracht . 

8 d. Zeilstoomschip Dane I , 1855. 
1 sh. 9 d. Stoomschip Llandovery Castle, 1925. 
2 sh. 3 d. Motorschip Good Hope Castle, 1965. 

maart 1969 1 6 3 



Vraagt uw postzegelhandelaar naar alle laatste nieuwtjes die geleverd worden door 

het postzegelverkoopkantoor van de Crown Agents 

launtius 

MAURITIUS 
Nieuwe definitieve gebruiksuitgave 
Datum van uitgifte 12 maart 1969 

c^auritius ^% Q^^aamtius 

BRITSE MAAGDEN-EILANDEN 
Herdenking van het 75 jaar geleden overlijden van Robert Louis Stevenson 

Datum van uitgifte 1 maart 1969 

i;i!VII!(il\ NAMIS 



SINT LUCIA 
Ten onrechte is op bladzijde 93 in februari het teken 

voor ongewenste uitgifte toegevoegd. 
Maar t '69. Paaszegels, reprodukties van schilderiien. 

10 en 25 c. „Ecce homo" door Guido Reni . 
15 en 35 c. Opstanding, door Sodoma. 

SINT VINCENT 
17-2-'69. Carnaval 1969. 

1 c. Carnavalsgast met kleurig kostuum. 
5 c. Gestileerde weergave van speler op stalen trom. 
8 c. Groep mensen in carnavalskostuum. 

25 c. Koningin van het carnaval . 

SYRlfi 
20>l-'69. Internationale luchthaven van Damascus. 

12 Yz, 17 Vg en 60 p . Gebouwen van de internationale lucht
haven van Damascus, met controletoren en drie vliegtuigen. 

Nieuwe gebruiksserie: antiquiteiten uit Syrit . 
25 p. Baal; Shamin tempel, Palmyra. 
43 p. Moskee van Omaya t in Damascus. 
50 p. Amfitheater van Palmyra. 
60 p . Moskee van Khaled ibn Al-Walid in Homs. 

100 p . Zuilen van Sint Simeon in Djebcl tamaan. 

T H A I L A N D 
10-2-'69. Eerste verkiezingsdag n a de nieuwe grond

wet van 20 februari 1968. 
50 St. en 2 b . Parlementsgebouw, omraamd door kleuren: 
rood voor het land, wit voor de godsdienst en blauw voor 
de koning. 

T I M O R 
17-2-'69. Eeuwfeest geboortedag Gago Coutinho. 

4S50. Fregat vice-admiraal Gago Coutinho, portret . Zie 
Angola. 

T O G O 
14-2-'69. Postzcgeltcntoon&telling Phiicxafrique. 

50 f. Weg rond de Aledjorotsen, reprodukt ie Duitse Togo-
zegcl. 

TSAAD 
14-2-'69. PostzegeltcntQonstelling Philexafrique. 

50 f. Inlands dorp met dansers in klederdracht ; oude post
zegel. 

l7-2- '69. OflRciele reis president Heinrich Lubke. 
100 f, luchtpost. Portret Gustav Nachtigal . 
100 f. luchtpost. Portret Heinrich Barth. 

PMilüSI Mf^ &BB&BBt\^ ^~' ^ 

IbXSj^jU^i, 
m*^ Ik 

PHILEXAFRIQUE «.W^Ï» 

K U M M AL QIWAIN 
17-2-'69. Resterende zegels Olympische Speten, nu 

met opdruk. 
10,25 en 75 dh. , 1, P/2. 2. 3, en 5 r. Zegels van Olympische 
winterspelen in Grenoble met opdruk : „ X I t h Olympic 
Wintergames Sapporo 1972". 
10, 25 en 50 dh. , I, 2, 2 %, 3, 4 en 6 r. Zegels van de Olym
pische Spelen in Mexico met opdruk; „ X X Olympiad 
Munich, Germany 28 Aug-10 Sept 1972". 

Ook de bijbehorende blokjes zijn van gelijke opdruk 
voorzien. 

VENEZUELA 
I9-12- '68. Natuurlijke hulpbronnen. 

15 c. Kind plant boom. 45 c. Mijnbouw. 
20 c. Boomkwekerij. 55 c. Landbouwgrond. 
30 c. Waterval . 75 c. Inlandse vis. 

Luchtpost : 
15 c. Patrijzen. 90 c. Lukumani . 
20 c. Oo ievaa ren flamingo's. 95 c. Weg door het dal . 
30 c. Houtsnijwerk. 1,— b . Vogel voedt jong. 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 
5-5-'69. Herdenking tocht van de Apollo 8. 

6 c. Reproduktie van foto door ruimtevaarde rs gemaakt 
vanuit cabine naa r de aa rde . 

VIRGIN EILANDEN 
l -3- '69. Vijfenzeventigste verjaardag dood Rober t 

Louis Stevenson; illustraties uit zijn boek: „Schatei land". 
4 c. Long John Silver en J im Hawkins. 

10 c. J ims ontsnapping van de zeerovers. 
40 c. Gevecht met Israel Hands . 
S I,—. De schatkcider. 

Alle zegels met portret koningin Elizabeth. 

^ YEMEN (ARABISCHE REPUBLIEK) 
December '68. Herdenking dr. King. 

16 b . Portret dr. K i n g o p 2 t karaats goudfolie. 
December '68. Luchtpostserie goudkleurig. 

3, 10 en 15 b . Kaa r t met ligging van Yemen, landswapen 
en halve maan . 

December '68. Olympische Spelen. 
1/4 b. Wapens Athene (1896). Londen (1908). Stockholm 

(1912) en in Inschrift Louys Spiros, Griek die in 
1896 de marathonloop won. 

1/3 b. W a p e m Antwerpen (1920), Parijs (1924) en in-
schrift Paavo Nurmi, Fin die in 1920 de tienduizend 
meter won. 

1/2 b. Wapens Amsterdam (1928), Los Angeles (1932). 
Berlijn 1936 en inschrift Jesse Owens. Amerikaan 
die in 1920 de honderd meter, de tweehonderd 
meter en het verspringen won. 

2 b. Wapens van Londen (1948), Helsinki (1952 en in-
schrift E. Zatopek, Tsjcchoslowaak die in 1952 de 
vijf- en de tienduizend meter won. 

3 b . Wapens van Melbourne (1956), Rome I960), Tokio 
(1964) en inschrift L. Zhabotinsky, Rus die in 1964 
het gewichtheffen won. Luchtpost. 

4 b . Wapens Mexico (1968) en München (1972). Lucht
post. 

Alle zegels met Olympische ringen. 
Februari '69. Schilderijen uit het Louvre. Parijs. 

1/4 b . V a n U der Weyden: De heilige Magdalena . 
1/3 b . Frans Hals ; De zigeunerin. 
1/2 b . Rafael: Balthasar Castiglionne. 

2 b . Vermeer ; De kantwerkster. 
3 b . Leonardo da Vincï: Maria, het kind Jezus en 

St. Anna. 
4 b . Botticelli: Madonna met kind. 
Alle zegels met gezicht op het Louvre, Olympische 

ringen en inschrift Mexico/1968/Cultural /Olympiad. 
(De schilderijen met religieuze voorstellingen dragen op 
de postzegel een neutrale titel, bijvoorbeeld; Vrouwen en 
Kind) . 

Y E M E N ( V O L K S R E P U B U E K V A N ZUID-) 
Het teken voor ongewenste uitgifte is in februari, blad

zijde 99, ten onrechte geplaatst bij dit land, voortzetting 
van de vroegere Britse kolonie Aden, waarvan de Crowns 
Agents in Londen de postzegelemissies zullen verzorgen. 

ZUID-AFRIKA 
15-3-'69. Nationale Zuidafrikaanse spelen (aanvulling 

op melding in februar inummer) . 
2 ' 4 en 12'/ï c. I-Embleem van spelen, met springbok, bran
dende toorts en Olympische ringen. 

ZUIDPOOLGEBIED (FRANS-) 
6-1-'69. Bijeenkomst van landen van overlegorgaan 

voor zuidpoolgcbied. 
10 f. Vogels uit dit gebied. 
12 f. Vegetatie op eiland Amsterdam. 
40 f. Luchtfoto eiland Sint Paul . 
50 f. Wetenschappelijk station, luchtfoto van Parijs, vre

desduif en inschrift. 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 

EUROPA 
BULGARIJE 

Maar t '69. Lucht pos tserie . ,Verkeersmid(lelen"-l969. 
1 st. Galjoen, kompasroos. 
2 St. Postkoets. 
3 st. Stoomlocomotief. 
5 st. Antieke automobiel . 

10 st. Luchtballon, type Montgolfier. 
13 »t. Antiek vliegtuig, tweedekker. 
20 st. Verschillende straalvliegtuigen. 
40 st. Ruimteraket met planeten. 

Alle zegels met gestileerde postduif en aanhangsel met 
tweetalige tekst: Exposition philatélique mondiale en 
embleem. 

April '69. Bulgaarse P T T 50 jaar. 
2 st. Posthoorn waarin symbool voor verreverbindingen. 

13 st. Eerste emissie Bulgarije 1879, 5 c. en 1946, 4 1. 
Mei '69. De serie ,.Sofia door de eeuwen", die in 

januari op bladzijde 43 werd aangekondigd, vertchijnt pas 
in mei en is vervangen door de serie „Verkeersmiddelen", 
hierboven beschreven. 

CYPRUS 
7-4-'69. Eerste internationale congres van Cyprische 

studies, Nicosia 13-19 april. 
35 en 50 m. Middeleeuwse kaarten van het eiland. 

28-4-'69. Eeuropazcgels. 
20, 30 en 150 m. Gemeenschappelijk CEPT-motief. 

FRANKRIJK 
7-3-'69. Herdenking eerste vlucht Concorde-vliegtuig. 

1,00 f. Concorde in vlucht. 

GUERNSEY 
l-IO-'69. Definitieve uitgiftedatum van de eigen ge

bruiksserie, gemeld in december 1969, bladzijde 749, voor 
l - l l - ' 6 8 . 

ITALIË 
24-2-'69. Gebruikszegels met de beeltenis van Michel

angelo en de herdenkings- en gclegenhcidszegels uit 1967, 
waarvan de geldigheid per 3 l - l2 - '69 waf afgelopen, zijn 
weer in omloop gebracht en voor onbepaalde tijd geldig 
voor frankering. 

JERSEY 
l-10- '69. Definitieve uitgiftedatum eigen gebruiksserie, 

gemeld op bladzijde 157. 

MALTA 
l5-5- '69. Internationale arbeidsorganisatie 50 jaar . 

2 d. en 6 d. Embleem I L O * ) . 

ROEMENIË 
20-12-'68. Definitieve uitgiftedatum serie fauna, ge

meld in februari, bladzijde 91 en januari , bladijzde 37. 
20-12-'68. Serie klederdrachten, eerste deel . 
5 b . Vrouw en 40 b . Man, uit Neamt . 

55 b. Vrouw en 1 1. Man, uit Hunedoara . 
1,60 1. Vrouw en 2,40. Man uit Brasov. 

Januar i '69. Serie klederdrachten, tweede deel . 
5 b . Vrouw en 40 b. Man, uit Doli. 

55 b . Vrouw en 1 1. Man, uit Arge?. 
1,60 I. Vrouw en 2,40 I. Man , uit T i m i ^ a r a . 

17-1 '69. Herdenking maanvlucht Apollo 8. 
3.30 1. Aarde en maan met baan van de tocht. 

Zegels gedrukt in blokjes van vier met links en rechts 
vignet of tekst. In het ene vignet gestileerde Apollocabine, 
in het andere vluchtprogramma 2l-12- '68 - 27-12-'68. 

10-3-'69. Sportserie. 
10 b . Schermers 1 1. Volleyballer 
20 b . Speerwerpster 1,20 I. Zwemster start 
40 b . Kanoeer 1,60 1. Worstelaars 
55 b. Bokser« 2,40 1. Voetballer 

SOVJET-UNIE 
l - l - '69 . Definitieve uitgiftedatum zegel vijftigste ver

j aa rdag Sovjet-revolutie in Letland. Verbeterde opgave 
melding op bladzijde 157. 

23-1-'69. Definitieve uitgiftcdatum zegel 150 jaar 
universiteit van Leningrad, gemeld op bladzijde 157. 

l3-2- '69. Tweehonderdste geboortedag Ivan A. 
Krylov. 
4 k . Portret Russische fabeldichter (1769-1844). 

23-2-'69. Helden van het vaderland. 
4 k, Portret Nikolaj Filtschenkov, Sevastopol, 1942. 
4 k. Alexander Kosmodemjanskij, broer van de part izane 

Tanja Kosmodemjanskaja, Koningsberg 1945. 

SPANJE 
6-5-'69. Werelddag van de postzegel 1969. 

1,50 p . Postzegel van 6 cuartos, 1851, stempel Madr id . 
3,50 p . Postzegel van 10 reales, 1851, stempel Corvera. 

BUITEN EUROPA 
INDONESIË 

l-2- '69. Internationale arbeidsorganisatie 50 jaar. 
5,—, 7,50, 15,— en 25,— r. Emblemen Verenigde Naties 
en I A O op globe. 

K RAS AL KHAIMA 
Februari '69. Operaserie. 

20 d. Verd i : Othello 
40 d. Gounod : Faust 
60 d. Verd i : Aida 
80 d. Puccini: Madame Butterfly 

1 r. Wagner : Lohengrin 
2 r. Mozar t : Ontvoering uit het serail 

10 r. Blokje Antonio Vivaldi: De vier jaargetijden, naa r 
vier schilderijen van A. Gr immer (1573-1619), zon
der waarde-aanduiding, gescheiden door perforaat. 
Waarde - en landsnaam op de blokrand. 

CF)PT-Conlérence Luropéenne des administrations des 
Postes et des Télécommunications-Luropese conferentie 
van administraties van posterijen en verreverbindingen. 
ILO-Intcrna t ional Labour Organisation - Internationale 
arbeidsorganisatie, 
NAVO-Noordat lant ische Verdragsorganisatie. 
OCAM-Organisa t ion Commune Africaine et Malgache -
Gemeenschappelijke organisatie van Afrika en Madagas
car. 
U N E S C O - U n i t e d Nations Educational Scientific and 
Cul tural Organization - Opvoedkundige, wetenschappe
lijke en culturele organisatie van de Verenigde Naties. 
U N I C E F - U n i t e d Nations International Children's Emer
gency Fund - Internat ionaal kindernoodfonds van de Ver
enigde Naties, 
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Schwerin A.G. 
Zürich 

het internationale postzegelcentrum 

Wij kopen voor onze klantenkring in de gehele wereld 
steeds grote goed onderhouden verzamelingen 

en wereldzeldzaamheden 
Voor onze internationale speciaal-veilingen accepteren wij 

inzendingen tegen beslist gunstige voorwaarden. 
Vraagt u ons informatiemateriaal eens aan ! 

Wij adviseren u gaarne in vragen van belegging 
— ook ten aanzien van de fiscale punten — 

evenals bij de liquidatie van verzamelingen uit nalatenschappen 
of bij verdeling van erfenissen — ook op internationale basis. 

SCHWENN A.G. Zürich 
de firma met de relaties over de gehele wereld 

H. C. S C H W E N N A .G . 
CH - 8022 Zürich - Bahnhofstrasse 18 - Tel. 44 18 77 



VOOR DE 19de 
GROTE VEILING 
BIJ SCHWENN 
IN FRANKFORT 

NU 
INZENDEN! 

Nergens kunt U befer verkopen want: 

Schwenn-ve Hingen 

trekken steeds de prominente en koopkrachtigste verzamelaars uit de gehele wereld tot zich. 

5chwenn-ve Hingen 

hebben met hun top-omzetten alle records tot nu toe gebroken. 

Schwenn-ve Hingen 

bieden U de meest zorgvuldige bewerking van Uw inzendingen en individuele verzorging door 
specialisten. Schwenn heeft de grootste staf van filateUstische experts in dienst met speciale ervaring 

op alle terreinen. Daardoor werd Schwenn een wereld-begrip in de filatelie 

De zekere weg naar de hoogste opbrengsten: 

H.C. Schwenn, 6 FrankturtfUI. 4, Bockenheimer Landstr. 18, Tel. 72 03 01 



SPANJE 
belangr i jke a a n b i e d i n g ] 

v a n u i tgaven 

tussen 1 9 5 0 

en 1 9 6 8 

Alle series postfr is i n p r i m a condi t ie , nummers volgens Yve r t . 
f l . f l . 

802/805, A.242/45 
806/807 
808/810, A.247 
811/815 
816/820A 
821/822 
823 
824/825, A.249 
826/830 
831, A 255 
832/833 
834 
835/837 ' 
838/839, A.26A 
840 
841/842 
843/852 
853 
854/869 
870/872 
873/875 
876 
877 
878/881 
882 
883/885 
886 
887/889 
890 
891/896 
897/899 
900 
901/910 
911/912 
913/920 
921/926 
927/936 
937 
938 
939/941 
942 
943/954, A.278/281 
955/964 
965/970, A.282/285 
971/972 
973/974 
975/976 
977/978 
979/986 
987/996, A.286/289 
997/998 
999/1001 
1002 
1003/1004 
1005/1006 
1007/1016 
1017/1020 
1021/1023 
1024/1025 
1026/1037 
1038/1041 
1042/1043 
1044/1045 
1046 
1047/1054 
1055/1060 

572,— 
36,40 

1,30 
23,40 
22,10 
0,25 
3,40 
1,05 

26,— 
4,70 

13,— 
0,20 

18,20 
5.20 
0,25 

13,— 
11,70 

3,90 
15,60 

3,65 
19,50 
0,65 
3,65 

10,40 
2,60 
2,10 
1,05 
9,10 
3,15 
9,10 
1,30 
0,30 
3,90 
1,85 
4,20 
2,35 
3,65 
0,35 
0,30 
1,05 
0,45 
3,90 
4,70 

32,50 
1,15 
0,50 
1,05 
0,50 
2,35 
4,20 
0,40 
1,60 
0,55 
0,80 
0,45 
9,10 
2,60 
1,85 
0 80 
7.80 
0.60 
0.40 
0.50 
0.30 
3.15 
2,85 

1061/1066 
1067/1072 
1073 
1074/1078 
Arms 1/57 
1083/1092 
1093/1095 
1096/1098 
1099/1102 
1103/1108 
1109/1112 
1119/1120 
1121/1124 
1125/1132 
1133 
1134/1144, A.290/93 
1145 
1146 
1147 
1148/1149 
1150 
1157/1160 
1161/1170 
1171 
1172/1174 
1175 
1176/1178 
1185/1187 
1188/1189 
1190/1194 
1195/1202 
1203 
1204 
1205 

2,10 
2,10 
0,45 
3,15 

41.60 
4,70 
1,05 
1,60 
4,70 
6.50 
3.40 
0.55 
0.80 
4.70 
0.35 

10.40 
0.50 
0.30 
0.45 
0.55 
0,45 
2,35 
6,25 
0,20 
1,05 
0.20 
0.35 
0.35 
1,05 
1,05 
2,35 
0,25 
0,25 
0,30 

1206/1207, A. 294/295 6,50 
Touristik 1/37 
1215/1217 
1218/1227 
1228/1241 
1242/1246 
1247/1249 
1250 
1257/1270 
1271/1272 
1279/1283 
1284/1285 
1286/1293 
1294 
1295 
1302/1305 
1312/1321 
1322/1324 
1325 
1332/1333 
1334 
1335/1336 
1337 
1338/1345 
1346/1348 
1349/1351 
1354 
1355/1356 
1364/1365, A. 296/97 
1366 
1367/1376 
1377/1379 

6,25 
1,05 
3,40 
4,45 
4.95 
1.05 
0,20 
4.20 
0,65 
1,05 
0.25 
2,10 
0.20 
0,10 
0.80 
2.35 
1.05 
0.20 
0,35 
0,30 
0,55 
0,20 
1,60 
0,60 
0,80 
0,20 
0,45 
6,25 
0,10 
1,85 
0,40 

1385 
1385/1388 
1389 
1393/1400 
1401 
1402/1403 
1404 
1405/1412 
1418/1420 
1421 
1422/1424 
1425 
1426 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
1432/1441 
1442 
1443 
1444/1447 
1448/1449 
1450 
1451/1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1468/1475 
1476 
1477 
1478/1485 
1486/1488 
1489/1492 
1493/1495 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503/1505 
1506/1515 
1516/1518 
1519/1520 
1521 

Luchtpost 
246 
248 
250/254 
256 
257/261 
262/263 
265 
266/276 
277 

Blokken 
19/20 
21/24 

0,10 
0,85 
0,10 
0,50 
0,20 
0.50 
0.20 
1.35 
0.80 
0.05 
0,65 
0,20 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
1,85 
0,20 
0,20 
2,35 
0,60 
0,20 
0,60 
0,20 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
2,05 
0,20 
0,20 
1,50 
0,80 
0,85 
0,80 
0,25 
0,20 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,80 
1,60 
0,85 
0,40 
0,30 

260,— 
5.20 

15,60 
20,80 

9,10 
429.— 

5,20 
3,40 

23,40 

13,— 
10,40 

Vw mancolijst voor de zegels die met in deze advertentie vermeld zijn zal onze nauw
lettende aandacht hebben Deze lijst is een voorbeeld van v^at wij u allemaal kunnen 
leveren Vraagt eens onze complete prijslijst van Spaanse zegels in postfnsse series 
met de nummers volgens Yvert, Gibbons, Scott en Michel 
Betaling per cheque of bankoverschrijving (Banco Atlantico, rekening 141/115) of 
internationale poscwissel. 

FILATELIA EUGENIO LLACH. S.L 
(Founded 1915). Ave. Generalisimo, 489 - BARCELONA 15 - SPAIN 

VOORDELIG! 
DUITSE BONDSREPUBLIEK FRANKRIJK 

POSTFRIS EN GESTEMPELD - VRAAG ONZE GRATIS PRIJSLIJST 
Postzegelhandel J. R. D. ETIENNE - D 7644 Legelshurst/Kehl - Bahnhofstr 37 

Door de posterijen verzegelde kilowaar van NOORWEGEN 1968 
Steeds met ook zegels van andere landen. Bondsrepubliek, Zwitserland, 
Scandinavië, vaak ook Nederland, Berli jn, Liechtenstein Tevredenheid 
gegarandeerd (Winkelpri js in Duitsland DM 55, — a 70. — ) tegen de onver
gelijkbare prijs van DM 43,— per k i lo , bij 2 kg franco 
Firma Norphi l , Ammelundgrenda 59, Oslo 9, postgirorekenmg Hamburg 161812 

INTERPHILA '69 
een begrip 
voor de 
Philatelie 

Verkoopsprijs ƒ9 -
franco huis 

Onze vertegen
woordiging in 
Nederland 

FILEKTURA 
Postbus 54 
Katwijk aan Zee 
PostgiroSI 69 28 

PHILAPRESS-VERLAG 
D-34 Gottingen 
Postfach 206 

U vindt in de elfde uitgave ongeveer 10 000 nauw
keurige gegevens en adressen Duizenden ru i l - , 
koop- en verkoopaanvragen van verzamelaars en 
handelaars uit alle vijf werelddelen Beroepshande
laren met hun speciale terreinen Groothandels
firma s Postzegelveilinghouders Ftlatelistische uit
geversmaatschappijen Speciale handelsbranches 
Rondzendingsorganisaties Vaktijdschriften met 
nauwkeurige gegevens omtrent abonnemervts- en 
advertentieprijzen Vakliteratuur Bonden en ver
enigingen 

UNIEKE NADRUK van de zeer zeldzame 
zegel: Groot Brittannië 1 8 8 2 

£ 5,-/- postfris 

GRATIS 
met nog twintig andere 
gelegenheidszegels van 
Groot-Brittannie 
Deze zeldzame oranje zegel van £5,-/-, de hoogste waarde ooit in Groot-
Brittannie uitgegeven, is postfris £ 250,-/- waard Weinig verzamelaars zullen 
zich deze zegel ooit m originali kunnen aanschaffen of zelfs maar zien 
W I J zenden u gratis een prachtige nadruk van deze klassieke zeldzaamheid 
als pronkstuk voor uw collectie met nog twintig andere gelegenheidszegels 
van Groot-Brittannie Helemaal gratis, vraagt u slechts onze Bonanza-
postzegel-pakketten op zicht, waarin 1000 gesorteerde plaatjeszegels van 
de gehele wereld U kunt er uit kopen voor 4 cent per stuk of 30 stuks 
voor ƒ 1 , — 
STAMP CLUB (DEPT. D/P/52) - Eastrington - Goole - Yorkshire - England 

VOOR F I L A T E L I S T E N ! 
De postzegelselecties van Globus 
zijn een werkeli jke vindplaats, die 
wij U niet verpflichtend doen toe
komen. Ter introductie een echte 
speciale aanbieding: 222 verschil
lende Duitsland voor slechts fl.2,25 
Schrijft U nog heden aan: 

GLOBUS 
Briefmarkenversand, Afd.C 505 
2057 Geesthacht, p. o. b. 127, 
Dultsland 

Een briefkaartje 
is voldoende! 



DE 35$te VEILING van 21.4-26.4 1969 in het Kurhaus in Wiesbaden zal weer een filatelistische 
gebeurtenis van de eerste rang zijn. 

In de vorm van duizenden kavels komt het prachtigste materiaal ter tafel , zoals internationaal 
gezochte topv^raarden en series, een overvloed van luxe exemplaren van klassieke zegels, 
waaronder grotere eenheden, vele brieven en wereldrari teiten, alsmede honderden onaan
geraakte verzamelingen 

L + F-VEILINGEN ZIJN KWALITEITSVEILINGEN 
Toezending van de njk-gei l lustreerde veil ingcatalogus begint einde maart aan serieuze reflectanten, verzoeke beroep te vermelden 
W I J kopen steeds è contant grote verzamelingen en kostbare zegels 

LANGE & FIALKOWSKI 
Langgasse 20/22 - Telefoon 30 30 13 
Eigenaar Hubertus Lange - Beëdigd en officieel aangesteld vei l inghouder 

D-62 Wiesbaden 

Al gedurende dertig jaar onze hoofdfunctie: 
vervullen van mancoiijsten! 
Niet alleen onder onze Nederlandse collega's Is er géén te vinden die 
een werkelijk belangrijke stock van zegels van Overzee en motiefzegels 
heett, WIJ zijn in feite de enige postzegelhandel in de gehele wereld die 
werkelijk bijna alle ongebruikte zegels en blokken van de gehele wereld 
van 1920 af tot nu toe kan leveren 

ALLES UITGEZOCHTE KWALITEIT: 
Korea 
Dominic Rep 
Guatemala 
Haiti 
Iran 
Mexico 
Mozambique 
Nicaragua 
Panama 
Phi l ippinen 
Portugal 
Siam 
Venezuela 
Yemen 

Yv 155/57 & 3 blokken 
Blokken 19/20 (4) 
Luchtpost 208/10 
280/88 
697/701, 707/16, 737/41, 805/9 
543/547, luchtpost 96/100 
387/410 
735/747, luchtpost 267/279 
211/214 
335/337 & n d (6) 
Blokken 1/14 
152/157 
Luchtpost 287/295 
Blokken 2 

Porto steeds extra 

Rotary 
Ruimte 
Rode Kruis 
Religie 
Kunst 
100 jaar postzegels 
Dieren 
Sport 
Medische wetenschap 
Verenigde Naties 
Blokken 
Padvinders 
Planten 
Olympiade 

$69 00 
49 50 
1950 
45 00 
27 50 

11900 
62 50 
32 50 

500 
7 50 

159 00 
89 50 
19 00 
38 50 

Er zijn verzamelaars in Nederland die ten onrechte menen dat het een 
gecompliceerde zaak is om in New York postzegels te bestellen Geheel 
het tegendeel is juist, u kunt ons antwoord of onze zending eerder op uw 
bureau hebben dan u het van menige handelaar in Nederland zou hebben 
Mogen wij u eens helpen? 

F R A N K W A R N E R n7 Nassau street New York NY 10038 USA 
,,One of the most complete stocks of the world - In the world" 

F 45.977,35 
in verkoopwaarde, hebben wij in een prijsli jst verwerkt, en wel 
van de landen Nederland en O R , België, Luxemburg, Oostenri jk, 
Spanje, Italië, Berli jn, Duitsland, Griekenland, Engeland, ^,oor-
wegen. Zweden, Finland, Denemarken, Frankrijk, Vatikaan en 
Zwitserland 
ALLEEN DE BETERE EN DUURDERE ZEGELS (VEEL SPECIAAL) 
ZIJN IN DEZE PRIJSLIJST VERMELD 
Alleen gevorderde en serieuze afnemers ontvangen de lijst na 
schrifteli jke aanvraag geheel gratis 
LET OP: ELK ZEGEL APART OMSCHREVEN, ZOALS GEBRUI
KELIJK IN VEILINGCATALOGI, OP KWALITEIT 
Voor minder gevorderde verzamelaars, hebben wij uitgebreide 
zichtzendingen met minder dure exemplaren Hiervan hebben wij 
een uitgebreide prospectus, welke u na schrifteli jke aanvraag 
gratis toegezonden kri jgt 

POSTZEGELHANDEL "DE LOUPE" 
LIJSTERBESLAAN 18 OOSTVOORNE 

INDONESIA 
voordelige aanbieding voor wederverkopers 
VRAAGT GRATIS NIEUWE LIJST 
POSTZEGELHANDEL G. v. d. EYNDE 
Broekemalaani - UTRECHT (TUINDORP) - Telefoon 71 3994 

REGELMATIG VEILINGEN TE HENGELO 

VEILING 12 IN VOORBEREIDING 
Inzendingen kunnen dageli jks gescmeaen 
Lage kosten, slechts 12yj % 
Onze pluspunten: 

zeer snelle afwikkelingen 
deskundige voorl icht ing en verkaveling 
objectieve waardeschatt ing 
bij belangrijk object, voorschotten 

Veil ing 11 in voorbereiding (maart) 
Onze veil ingen worden gehouden in Hotel Deeters, Beursstraat 
Vraagt toezending veil ingcatalogi 

POSTZEGELVEILING TWENTHIA 
Postbus 177 - Almelo - Telefoon (05490) 64 17 

VERENIGDE NATIES, 
1 nummers volgens Zonnebloem-cacalogus 

1-11 
12 
13-U 
1S-16 
17-18 
19-20 
21-22 
23-24 
25-26 
27-28 
29-30 
31-32 
33-34 
35-37 
BI 1 
38-39 
40-41 
42-43 
44-45 
46-47 

42,50 
2,25 
4,— 
7,25 
8,— 
4,60 
5.70 
6.— 
8,— 

16 50 
45,— 
16,30 
5,50 
8,— 

295,— 
3,30 
3,30 
3,60 
1,65 
0,75 

48-49 
50-51 
50-51 a 
52-53 
54-55 
56-57 
58-59 
60-1-63 
61 62 
64-65 
66-67 
68-69 
70-71 
72-73 
74-75 
76-77 
78-79 
80-81 
B 2 
82-83 

NEDERLAND 

82-83 
102-03 
132-33 
134-35 
136-38 
141-43 
166-68 
199-02 
203-07 
208-11 
220-23 

per 
serie 

6,— 
35,— 
45,— 
33,— 

100,— 
10,— 
7,50 

13,50 
25,— 
12,50 
16,75 

blok 
van 
vier 

29,— 
125,— 

126,— 

29,— 
52,— 

97,50 
48,— 

Postzegelha 

0,75 
0,75 
1.75 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0 85 
0,85 
1,45 
2,25 
1,90 
1 , — 
1 , — 
1 , — 
1,20 
1 , — 

12,25 
1,20 

84-85 
86-87 
88 
89-90 
91-92 
93-95 
96-97 
98-99 

100-03 
104-05 
106 07 
108-09 
110-11 
112-13 
114 
115-16 
117-18 
119-20 
121 
122-24 

Postfris zonder plakker 

1,10 
1,10 
1.75 
4,20 
2.45 
2,45 
1,90 
2,50 
2 80 
4,30 
4,25 
1,95 
1,95 
1,95 
3,30 
1,95 
1,95 
1,95 
2,75 
1,10 

, Postfris zonder 

per 
bl 

125-26 
127-28 
129 
130-32 
133-34 
135-36 
137-38 
139-40 
B 3 
141-42 
143-44 
145-47 
148-49 
150 
151-52 
153-54 
155 
156-58 
159-60 
161 

plakk 
3k 

van 
serie vier 

220-23B 60, _ 225-28 22,50 87,50 
238-39 47,50 18C 
240-43 32,50 
261 -64 32,50 
265-66 16, 
270-73 31,50 12C 
274 77 32,50 
279-82 20,-
283-86 22,-
287-88 8,--

,— 

ndel 0. de Wit 
O u d e s t r a a t 3 , A m s t e n r a d e (L 

Aankop 
binnen 
korting 

en benec 
8 dagen 

en f 25.-— porti 
na ontvangst en 

, T e l 
extra Aanbiedin 

1,95 
1,65 
0,35 
1,25 
1 , — 
1 , — 
1,50 
1,50 
3.— 
1,60 
2,10 
1,15 
1,35 
5.50 
1,30 
1,30 
1,20 
1,35 
1 , — 
0,30 

er 

289-92 
293-95 
296-99 
300-04 
305-09 
310-12 
313-17 
318-22 
323-24 
325-26 
350-55 

162-63 
164 
165-69 
170-71 
172-73 
174 
B 4 
175-76 
Starcke 
Develop 
6c def 
W W W 

1 , — 
0,10 
4,40 
1,20 
1,20 
0,55 
2,30 
1,20 
4,95 
1,20 
0,35 
1.45 

Mensenr 1.10 1 
Unitar 
Lp 1-4 
5 
6-7 
8-10 

11-12 
20 c 

per 
serie 
22,50 
6,70 

12,50 
9,— 

12,— 
3,— 
7,50 

15,— 
5,25 
5,75 

17,50 

04492-572 
3 vri|blt| 

1,10 
16,— 
0.30 
0,80 
1,60 
2,30 
1.20 

blok 
van 1 
vier 1 
87.50 
25,— 
48,50 
35.— 
46.— 
1 1 . — 
2 9 , -
57,50 
20,— 
2 2 , -
67.50 

vend Kontante betaling 1 
akkoordbevinding Aankopen vanaf f 250,-

bi] kontante betaling Pn|zen inclus ef B T W 
- 5% 



SPECIALE AANBIEDING ZWITSERLAND 
No volgens Yvert 1969 * Deze series ook Projuventute en Pro Patnazijn los verkrijgbaar 
No 
33 
34 
35 
35a 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
S3 
54 
55 
56 
62 
64 
69 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
93a 
94a 

100 
101 
106 
107 
109 
110 
112 
117 
118 
123 
123a 
125 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
137 
138 
139 
140 
141 

ongebr. 

1.50 

6,50 
1 , — 
1,25 
2,— 
1 , — 

1.25 

0,25 
0,15 

2,— 
0,30 
0,25 
0,50 

6,— 
15,— 
30,— 

2,50 
2,50 

10,— 

30,— 

1,25 

2,— 

47,50 

3,— 
3,— 

50,— 

4,— 

0,30 
0,35 
0,35 
0,50 

7,50 
0,25 
0,40 

gebr 
1,25 

17,50 
0,30 
1 , — 
0,25 
0,90 
8,— 

17,50 
55,— 
12,50 
0,30 
0,15 

12,— 
1,40 
2,— 

11,25 
11,25 

2,— 
1 . — 
1.25 

6.50 
6,50 

60,— 
65.— 

1.25 
7.25 
0,50 
0,40 
0,30 
0,65 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
3,— 
6,25 

14,— 
3,25 

165,— 
100,— 
12,50 

0,35 
0,35 
6,50 
0,35 
5,50 
4,— 
0,40 
1,25 
0,65 
2,— 
2,— 
0,75 

20,— 
2.2^ 
0,65 
0,30 
3,— 
1,10 
1,35 
5,— 
1,90 
9,— 
0,65 
1.10 
0,30 
9,— 
1,10 
0,75 
0,20 
0,65 
0,05 
0,10 
0,10 
0,45 
3,75 
0,05 
0,75 
0,15 
0,30 

No 
142 
143 
144 
145 
147 
148 
149/50» 
151 
152 
153 
145/56» 
157 
158 
159 
160 
161 
163A 
164 
165 
166 
167 
168/69» 
170/72» 
173/75» 
176/78» 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185/87» 
188/91» 
192/95» 
196-
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212/13 
214/17» 
218/21» 
222/25» 
226/29» 
230 
231/34* 
235/38» 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246/49» 
250/53» 
254/59» 
257 
258 
259 
260/62» 
263/66» 
267/70» 
271 /77» 
278/81» 
282/85» 
286/88» 
293 
294 
295 
296 
297 

ongebr 

0,10 
0,25 

170.— 
13.50 
18,50 
78,— 
60,— 

0.20 

0,25 
0,80 
4,— 
6,50 
6 50 

30,— 

16,— 
17,50 
0,15 

0,25 

0,70 

25,— 
27,— 

0,25 
0,20 
0,35 
0,25 

0,80 
0,50 
1,50 
4,— 
14,— 

10,— 
8,— 
6,— 

40,— 
40,— 

1,40 
5,— 
4.50 
4.— 
4,— 

4.— 
4,— 
0,20 

0,45 

4,25 
9,— 

2,50 
9,50 

22,— 
1,10 
6,— 
5,— 

35,— 
5,50 
6,— 
6,50 
7,— 
0,90 
1,20 
2,— 
3,25 

gebr 
3,25 
1.25 
1.75 
0.10 
0,25 
2,75 

90,— 
17,50 

5,— 
40,— 
27,50 
0,25 
0,15 
0,10 
0 10 
0,10 
0,15 
0,15 
0,10 
0,15 
1 , — 
7,50 
3,— 
8,— 
6,— 
0,15 
0,30 
0,15 
0,35 
0,70 
0,25 

30,— 
30,— 

0,25 
0,10 
0,40 
0,10 
0,50 
0,15 
0,05 
0,25 
0,15 
0,10 
0.40 
0,15 
0,30 
0,25 
0,40 
1,40 
5,50 
5,— 
4,50 
4,50 
2,75 
4,25 
4,40 
0,20 
0,50 
1,50 
0,05 
1 , — 
2,25 

35,— 
3,75 
9,— 
5,— 
0,45 
0,90 
3,— 
0,75 
6,— 
lt.— 
2,50 
5,— 
5,— 
6,50 
0,10 
0.20 
0,05 
0,25 
0,05 

No ongebr 
298/301» 8,50 
302 
303/06* 
307/10* 
311 
311a 
312 

0,55 
4,— 

20,— 
0,90 

35,— 
0,30 

12,50 
20,— 
0,90 
1.50 
5.50 
0,30 

creme 
313/15* 95,— 
groen 
313/15* 135,— 
316/19* 4,50 
320/28* 
329/40* 
341 
342/43» 
344/47» 
348 
349/53» 35,— 
351a 
354/57» 
358/66* 
367 
368/69» 
370 
371/74» 
strip 
375/77 
375/77» 
378/79» 
380/83» 
384 
384a 
385/86* 
387 
388/91» 
392/94» 
395/98» 8,50 
399/402* 
403/04 3.50 
405/17 375,— 

3,75 
60.— 
0,25 
1,75 
0,30 
3,50 

16,— 
12,— 

1,50 
4,40 
0.20 

1,25 
0,30 
4.— 
2,75 

405 
406 
407 
408 
409 
411 
413 
414 
415 
416 
418 
419/22 
423/26 
427 
428/31 
432 
433/36* 4 50 
437/40* 6,50 
441/44» 
445/48» 
449/52» 
453/56» 
457/60» 
461/66» 
467/70» 
471/73* 
474/76» 
477/80» 
481/92» 
493/96» 
497/501» 19,— 
502/06» 17,50 
507/11 
512/16 
517/20 
521/25» 10, 
526/30 
531/35 
536» 
537/38' 

gebr 
8,50 
0,25 
4,— 
8,50 
0,70 

47.50 
0,05 

14,— 
4,— 
5.— 

20.— 
0,50 
1.15 
4.— 
0,05 

12,— 
7,50 
3,50 
1,25 
0,15 
1.20 
0.20 
3.50 

0,20 
0,25 
0,55 
1.25 
2,25 

14,— 
9,— 
4,— 
0,20 
8,75 
0,60 

3,50 
5,— 
7,— 
2,25 
6,50 

20,— 
4.— 
2,25 
3,50 
6,50 

20,— 
4,— 

20,— 
12,— 

1 1 . — 
9.50 
6,50 
0 60 

539/43» 12,-

2,— 
1 , — 
4,— 
0,15 
5,— 
0,75 
0,05 
3,50 
2.25 
9.50 
4.40 
3.50 

0.20 
0,25 
0,45 
1,40 
2,25 
4,— 

22.— 
45.— 
35,— 

190,— 
0,80 

11,50 
4,— 
0.05 
7.50 
0,15 
4.50 
7.50 
1.80 
4.50 
7,— 
1.50 
7.50 
3.— 
4.— 
2.50 
4 , _ 
7,50 
7,50 
4 , _ 

19,— 
19,— 
2 1 , — 
12,— 

5,50 
10,— 
1 1 . — 
9,50 
7,— 
0,20 

12.— 

No ongebr 
544/47» 
548/52» 
553/57» 
558/61» 
562/66» 
567/71» 
572/75» 
576/80» 
581/85» 
586/89» 
590/94» 
595/96» 
597/601 
602/05» 
606/10» 
611 
612/15 
616/20» 
621/24» 
625/29» 
630/31 

9,50 
13,50 

5,— 
9,50 

12,— 
4,40 
9,50 
9.— 
4,50 
6,50 
6,50 
8.25 
3,— 
8,25 
1,40 

10,— 
7,— 
3,50 
7,50 
2,50 

632/33 12,-
634/38» 
639/42» 

6,— 
5.— 

643/60F» 80.— 

gebr 
6,— 
9,75 

13,50 
2,20 
9,50 

12,— 
2,75 
9,50 
9,— 
2,— 
6,50 
1.25 
8,25 
2,— 
8,25 
1,25 

*.-
2,— 
7,50 
0,35 

14,— 
5,50 
4,50 

20,— 

fosfor 
643/48) 
650/52 
654/59\ 
661/65» 
666/67 
668/72 
673/76* 
677/81» 
682/63» 
684/88» 
689/92» 
693/97* 
698/99* 
700/04* 
705/10» 
711/15» 
716 
717/20» 
721/25» 
726/29» 
730/34» 
735/36» 
737 
738/42* 
743/46* 
747/51» 
752 
753/54 
755 
756/57 
758 
759/63» 
764/65» 
766/68» 
769/73» 
774 
775 
776/77 
778/82 
783 
784/85 
786/90» 
791/94» 
795/98» 
799/802 
803/05 
806 
807/10 

11,50 

7,— 
2.20 
6.— 
2.75 
6.— 
1.25 
5.— 
2,50 
5,50 
2,25 
5,— 
6,— 
5,— 
1,75 
4,— 
5.— 
2.50 
3,50 
0,95 
2,75 
3,30 
2,— 
3,25 
0,40 
1.25 
0,15 
1,10 
0.70 
2,50 
3,50 
1,25 
2,50 
0.30 
0,15 
0,90 
2,25 
0,45 
0,45 
2,40 
1,50 

12,— 
2,40 
1 , — 
0.25 
2,— 

7,— 
0.50 
6.— 
1.75 
5.50 
0.35 
5,— 
1,70 
5,50 
1 , — 
4,50 
4,— 
4,— 
0,80 
2,50 
4,50 
1,10 
3,50 
0,40 

2,75 
0,90 

0 35 
2.25 

0.75 
2.— 
015. 
0.10 
0 45 
2.— 
0.25 
0,25 
2,— 
0,85 

2,40 
0,80 
0,20 
2,— 

No 
4a 

5 
6 
7 
8 
9 

9a 
10 
lOa 
11a 
12 
12a 
13 
13a 
14 
14a 
15 
15a 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

27/34» 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42/43» 
44 
45 

Bloe i : 
3 

11 
12 
14 
15 
16 
17 

18 
19 

20 

ongebr 
0,55 
7,— 

20,— 
25,— 
3,50 

15,— 

3,50 
5,— 

17,50 
6,— 

30 — 

25.— 
65.— 
65.— 

65.— 
0.50 
0.75 

20.— 

0.50 
0.75 
7,— 
6.— 
6,— 
0,25 

80,— 
9,— 
0,20 
0,40 
0,85 

24,— 
27,— 
24, 
39,— 
36,-

gebr 
0,30 
8,— 
22 5 

27.50 

5.— 
1.25 
3,50 
5,— 

22,50 
3.— 

15.— 
22,50 
27,50 
70,— 
60,— 

5,— 
35,— 
0,50 
0,50 

22,— 

0,40 
0,90 
8,— 
7,— 

0,25 
22,— 

2,— 
0,15 
0,20 
0,85 

33,— 
33,— 
13,50 

i.— 7,50 

12,50 
110,— 

75,— 
150,— 

60,-

22,-
F D C 

10,— 12,50 
1 1 , — 1 1 , — 

F D C 
2,75 5,— 

20,— 

Service: 
1/7 375,-

Ltp.: 
1 
2 
3 
4 

220,— 
45.— 

3.50 
1,50 

55,— 
3,50 
1,25 

1 
2 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
15 
16 
17/28» 
29 
25a 
26a 
27a 
28a 
32/42» 
43 
44 
39a 
41a 
42a 

25,-

gekeurd 

50 

50 3,— 
75 
,50 

13,75 
50 
25 4,50 
50 15,— 

65,— 
32,50 

2,— 
50 

2,50 
5,— 

77,50 
37,50 
45,— 

1,50 

3,— 

No 
46/56' 
57/60» 
46Aa 
48Aa 
54a 
56a 
57a 
SBa 
59a 
60a 
62/71 • 
72/75» 
75A 
77 
71a 
73b 
75a 
78/83 
84/89» 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
105/13* 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121/24 
129 
131 
132/140 
141/45 
146/49 
150a/58a 
159/62 
163/66 
167/70 
171/74 
175/77 
178/80 
185/202 
203/05» 
206/26 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245/47» 
269 
270/78» 
279/84 
338/53 
354/61 
362 
363/68 
369/74 
375/80 
381/86 
387/92 
393/98 
399/404 
405/07 
408/09 
410 
411/13 
414/16 
417/19 
420/22 
423/25 
426/28 
429 
430/33 
434/35 

ongebr 

3,75 

60,— 

120,— 
1,75 
2.— 
3,— 
4,— 
5,— 
5,50 

0,25 
60,— 
30,— 

175,— 
100,— 

7,— 

12,— 
12,— 
10.— 
10.— 
12.— 
12,— 

1,25 
1.75 
6,— 
1,40 
1.40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1.10 
2,50 
3,— 

gebr. 
95,— 
55,— 

7,50 
12,30 

240,— 
2.75 
9,25 
4,— 

6,25 
55,— 
63,— 

210,— 
200,— 

2,50 

5,50 
100,— 

45,— 
2,50 
7,50 
0,25 
0,30 
6,25 
0,50 
1.75 
1.25 
9.— 

20,— 
5,— 
5.— 

12,50 
6,25 

15,— 
35,— 

2,— 
10,— 
55,— 
12,50 
20,— 
17,50 
16,— 
20,— 
20,— 
20,— 
50,— 
55,— 

2,— 

1.75 
2,— 
3,— 
4,— 

5,50 
65,— 
0,30 

20,— 
12.— 
12.50 
10,— 

12 — 
12.— 

1,25 
1,75 
6.25 
1,40 
1,40 
1,40 
1 40 
1,40 
1,40 
1,10 
2,50 
3,— 

Franchis«: 
2 
3 
6 
2A 
3A 
4A 
5A 
6A 
7A 
8 
9A 

10 met no 
11 met no 
12 met no 
13 1) 
14 1 
15 I 
13 11 
14 11 
15 11 
14a I 
15a I 
13a II 
14a II' 
15a II' 

Taxe: 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

14 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3« 
37 
38 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
44 
47 
48 
49 
50 
51 

52/54* 
55/62* 
63/66* 
67/74» 

0,40 
0,40 
2.75 

6.50 

6,50 

8,25 

0,20 

6,50 

0,15 
0.20 
0,25 
0,25 

4,— 
1,10 

2,— 
0,15 
3,— 

13,— 
7,— 

1 1 , — 
Tél6 
I A 
2A 
3A 
4A 
5A 
6A 
6B 
8A 

graphe: 
0,65 
0.65 
1.10 
0.65 

1.10 

11 .— 

0,25 
0,45 
0,15 
0,15 
2,— 
0,50 
0,70 
2,25 
0,30 
0,20 
0,20 

0.15 
9,30 

1,10 
1,10 
5,50 
2,75 
2,20 
6,50 
5,50 
8,25 

60,— 
1 1 . — 

3,25 
0,55 
0,55 
0,55 
2,20 
4,— 
8,25 
0,25 
0,25 
0,40 
0,65 
1,40 
1.10 

70,— 

0,25 
0,55 
0,55 
0,55 
0,15 
0,25 
0,15 
0,15 
0,40 
0,15 
0,40 
0,40 
0,65 
0,20 
3,25 
3,75 
7.75 
5.50 

0,55 

0,90 
0,90 

11 .— 

Diversen Tête Bèche 
aanwezig 

UW ZAAK Postzegelhandel PHILADELPIA Kruisweg43 - Haarlem-Tel . 023 -15515 

NEDERLAND, BELGIË, DUITSLAND, 
ZWITSERLAND etc. 
f luorescerend of fosforescerend of gewoon? 
Een antvïoord hierop qeeft u PHILATEST-FILTER; de onbreekbare f i l ter met 
staaffiuls en batterij voor slechts f 7 ,80 
PHILIPS TW 6 W fluorescentielamp voor alle luminescerende zegels (ook 
voor Engelse fosforzegels) f26,95 
15 000 zegels kunt u opbergen m de POSTZEGELDOOS System Mem-
hardt Mahoniehout 30x20x10 cm 300 zakies 53x78 mm f21,15 
INSTEEKALBUMS, TOPKWALITEIT TEGEN VERZAMELAARSPRIJZEN 
12x17 cm 16 paq 96 stroken f2 ,65 ; 14x20 cm 16 paq 112 stroken f3 ,35 , 
22x30 cm 16 pag 192 stroken f6 ,40 ; 22x30 om 32 pag 384 stroken f 10,45, 
22x30 om 64 paq 768 stroken f 19,95. 
FIL-I-SAFE insteekalbums Vraag prijzen 

Giro 1253414 Amro-Bank, Wassenaarseweg, Den Haag 
Opdrachten beneden ƒ 7,50 -f ƒ 0,50 verzendkosten 

P.W.MEINHARDT 
VLASKAMP 200 DEN HAAG TELEFOON (070) 83 36 83 

J 

élt^ 

i--:« :• 

^ KOBRA 
^ MUNTEN 
L ALBUMS 

reeds vanaf ƒ 12,80 (geschikt voor 238 munten) 
Vraagt gratis prijslijst 
K O B R A - M U N T E N A L B U M S zijn verkrijgbaar bij 
C. Muis, Rosmanjnsteeg 2, Amsterdann 
Postzegelhandel '1 Raedthuys, Raadhuisstraat 41, Amsterdam 
Delftse Postzegelhandel, Nieuwstraat 16-18, Delft 
MEINHARDT, Vlaskamp 200, Den Haag 



J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN 
WILL. BOOTHLAAN 242 ■ POSTBUS 201 

AMSTELVEEN  TEL. (02964) 1 22 23 

WAAR KUNT U UW VERZAMELING BETER LATEN VERZEKEREN 
DAN BIJ DE ONTWERPER VAN DE FILATELISTENPOLIS ZELF? 

* Uitgebreide dekking 
* Gratis taxatierapport 
* Vergoeding naar vervangingswaarde 

Deze publikatie vervangt die van de Fa. R. Rikmans te Naarden. 

DER SAMMLERDIENST 
het Duitse f ilatelistische ti jdschrift 

• verschijnc^ens per 14 dagen 
• meer dan 100 pagina's per nummer 
• nieuwtjes met fotopagina's op 

künstdrul<papier 

Abonnementspr i js ; f 11,80 per halfjaar 
f23,60 per jaar, proefnummer gratis! 
Adver tent ies : prijzen op aanvraag. 
Woordadver tent ies : opschr iftwoor
den 56ct, tekstwoorden 24ct. 

Vertegenwoordiging voor Nederland: FILEKTURA  Postbus 54  Katwijk aan Zee. 
Giro 51.69.28. Bank: Amrobank, Katwijk, Tel. O 17184068 (ook 's avonds). 

INDONESIA EN MOTIEFSAMENSTELLINGEN 
zijn bij ons voordeliger. Bovendien geven v/ij tal van complete 
series INDONESIA gratis. Dus hiervan altijd eerst de gratis 
prijslijsten (ook van Nederland, Cura?ao/Ned. Antillen. Suriname 
en Ned. NieuwGuinea) aanvragen bij: 

J. B I J L S M A 
Schimmelpennincklaan 3  Zutphen  Telefoon (05750) 3311 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
N i e u w e brandve i l ige kasten f 2 9 5 ,  en f 4 8 0 , 

Tevens v o o r r a d i g : 8 0 z . g . a . n . b r a n d k a s t e n 

en kluisdeuren Interessante pr i jzen. 

Vraagt in l icht ingen 

BRANDKASTEN EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr. Thorbeckestraal 15, Barendrecht, telefoon (01806) 25 37 

18. PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op papier. 

3.  PER KILO 
betaten wij voor uitgezochte ki 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, alléén in engros-
hoeveelheden 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

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

U.SA 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

Ook uw manco-lijst is welkom, 

„U.K.A."-STAMPS 
POSTBUS 124 ' • - H E R T O G E N B O S C H 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

U weet, dat voor elke veriamelaar „Hawid klemstroken' 
het ideale middel is voor het opbergen van postfnsse zegels. Leverbaar ztin de volgen
de maten in zwart en wit. Pakies a 25 stroken, lengte 21 cm. 

Hoogte 21 mm f 2,2S Hi 
24 mm f 2,40 
26 
27' 
2» 
31 
33 

1 2,40 
f 2,70 
f 2,70 
f 3,— 
f 3,— 

36 mm f 3,25 
39 mm f 3,25 
41 
44 
48 
iS 
70 

. f 3,75 

. f 3,75 
, f4 ,15 
, f 4,50 
, f 5,75 

Voor blokken: 1 strook form. 
148 X 105 mm f 0,21 
160 X 120 „ f 0,26 
210 X 170 „ f 0,45 
HAWID-Klemstrokensniider 

f 2,75 

Dit is slechts een greep uit onze voorraad klemstroken, vraag onze complete prijslijst. 
Van de pakjes van 25 stroken met een lengte van 21 cm kunt u ook enkele strokon 
bestellen Pnjs per strook 1/25 gedeelte van de pnjs van het oakje 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen Bi| een 
bestelling boven f 10,— v/orden u de ktemstroken portvrij toegezonden. 5% korting 
bij een aankoop boven f 10.— en 10% korting bij een aankoop boven f25.— 

POSTZEGELHANDEl J. VAN MASTRIGT 
Zwarte H o n d t t r u t 1/Blaak - Ro t te rdam-1 , Tel. (010) 14 35 80, Giro 661478 

EASY RING 
ALBUM 
f 24,90 

Bidden: 100 dikke blanco bladen met fijne ruitjes ondergrond. Album 
ligt volkomen vlak open. Gemakkelijk verv/isselbare bladen. Prima 
houtvrlj. 
Band: Kunstleer met echte goudopdruk, 26 x 30 cm. In sterke 
cartonnen doos. Insteekcarton voor losse zegels. Zeer gewild album!! 

ALBUM FABRIEK NEERLANDIA - UTRECHT 
Ceylonlaan 11 - Tel. 030 - 880834 - Giro 35.20.03 

1 SPOTGOEDKOPE AANBIEDING VAN FDC'S 
N e d . 
An t i l l en 

E 14 2,50 
E 20 1,75 
E 22 3,— 

E 23 2,— 
E 25 1,15 
E 26 1,10 
E 2» 1,75 
E 30 2,25 
E 31 3,50 

E 34 3,50 
E 37 1 , — 
E 38 3,50 
E 43 1,50 
E 44 2,— 
E 36 1,60 

Sur iname 

E l l 2,— 
E 14 1,75 
E 18 1.30 
E 19 1,60 

E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 36 
E44 

A. A. M. De GraaH - Hoogstr. 182a 
1 Box 168 Schiedam Tef 26 84 07 

4,50 
1,20 
1,75 
1,75 
0,80 
0,90 

E46 
E 47 
E 49 
E 50 
E 59 

3,50 
1,25 
3,— 
1,25 
3,50 

VELE IN DIT BLAD OPGEN. UITG. W-EUROPA, 
UNO, USA, ISR; 
zowel pfrs als op FDC, uit voorr. los en in abonn , kleine bestell, welkom, 
óók motief. Vele ouderen voorr. Bestel nu NORDEN en/of Europa 10 |. 
CEPT. Uitgebr. abonn. en/of Europa circulaires gratis tegen antwoordporto. 
Oostenrijk: Fresco's <6 kpl) ƒ9,50 Nederland Dag v/d Postz (6) ƒ 7 50 

50 j . Republiek ,,2,75 Max krt I A O ,,2,25 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE (LID NVPH-IFSDA) 
Blondeelstr. 36 - Rotterdam-14 (Alexanderp.) - Tel (010) 204070 - Giro 507407 



EXTRA PREMIE 

JjAJdMbfc^JUMMMMtäh^iUfciA i ' l , ILII > »i> a ■ • ■,ii,ii. W^JÜ^J 

Voor Nieuwe InvestmentAbonnees 
indien u zich heden nog opgeeft voor het InvestmentAbonnement met ingang van 1 april kunt u de eerste 27 
Klederdrachtzegels van Spanje (nr. 1 t/m 27) bestellen tegen de speciale premiepnjs van ƒ 12,50 per complete set. 
Reeds honderden Investment-Abonnees schreven hun dank voor de keurige afwerking en prima verzorging. 

Wat is het Investment-Abonnement? 
Door een regelmatige storting van ƒ 15,— per maand ontvangt u éénmaal per kwartaal alle nieuwe postzegels van 
de 10 meest verzamelde en daardoor meest interessante landen. Hierdoor bouwt u een collectie op welke ook 
,,later" zijn waarde behoudt. Dus geen collectie met waardeloze zegels maar een waardevolle uitgebreide landen-
coliectie. 

Waarom f 15,— per maand? 
Het maandelijkse bedrag van f 15,— is zo berekend dat naast de gezamenlijke nieuwe uitgiften van de 10 landen 
ook nog bijzondere uitgiften van andere landen die ,,bijzonder goed" zullen worden erbij worden geleverd tot het 
bedrag ad. ƒ 15,— vol is. Komt er in één maand voor b.v. ƒ 13,— aan nieuwe uitgiften uit dan wordt er voor ƒ 2,— 
aan bijzondere uitgiften bijgeleverd. 

Welk type kan ik nemen? 
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 nu met ingang van 1 april laten 
inschrijven. 

U kunt kiezen uit twee typen, nl.: 
TYPE A 
Zwitserland 
Frankrijk 
Engeland 
Spanje 
België 

- Oostenrijk 
- West-Duitsland 

Frans-Andorra 
■ Malta 
- Liechtenstein 



AAAAK 
GEBRUIK VAN 
ONDERSTAANDE 
inschrijfbon 
EN ZEND HEM 
AAN 
ANTHONY 
C. Af. BOHNENN 
INVESTMENT PHILATELIE 

Jat. V. Lennepstraat 58 
Amsterdam Posfgho 787465 
Bank: H.B.U. Amsterdam 

INSCHRIJFBON 
Hierbij geef ik mij op als Investment-Abonnee met 
ingang van 1 april voor: maal een Investment-
Abonnement volgens type tegen een maande
lijks bedrag van ƒ15,—. Ik ontvang hiervoor alle 
nieuwe postzegels van de bovengenoemde landen 
plus de aanvullende bijzondere uitgiften. Het bedrag 
voor de maand april maak ik hierbij tegelijk aan u over. 
Ik maak gaarne wel/geen gebruik van uw premie-aan-
bieding. 

NAAM: 

ADRES: 

PLAATS: 

HANDTEKENING: 

UHAUBEK 
EXTRA BERICHT! 

Tot het verschijnen van de prijslijst 1969 (medio mei) worden de 
prijzen van de SCHAUBEK ALBUMS i.v.m. de „belasting toege
voegde waarde" (BTW) 

NIET VERHOOGD!! 

SCHAUBEK 
„BRILLAXT" ALBUMS 

in kunstleren klembanden 

Gemakkelijk hanteerbaar, DUBBELE klemnaad, 
geen verschuiven der zegels, 

volkomen vlakliggende bladen door stansing. 

NEDERUVND COMPLEET ƒ102,15 
Nederland tot 1945 ƒ 61,80 
Nederland vanaf 1945-1967 f 57,15 

OVERZEESE RIJKSDELEN COMPLEET ƒ174,60*) 
Nederlands Indië ƒ 58,20 
Nederlands Nieuw Guinea ƒ 24,90 
Curagao-Nederlandse Antillen ƒ 54,30 
Suriname ƒ 70,80 

BELGIË ƒ194,50*) 
GROOT-BRITTANNIË, vanaf 1945 ƒ 70,50 
LUXEMBURG f 87,60 
OOSTENRIJK met BOSNIË ƒ170,40*) 
VATICAAN/KERKELIJKE STAAT ƒ 63,30 
ZWITSERLAND ƒ120,30 
AUSTRALIË COMMONWEALTH ƒ 57,90 
ISRAËL ƒ 97,20 
U.S.A ƒ120,30 
UNO f 35,70 
*) in 2 kunstleren klembanden I 

Direct uit voorraad leverbaar! 

Alle verdere Schaubek albums, zowel in de normale 
als de ,,BRILLANT"-uitvoering, vindt u in onze grote 
prijslijst die gratis verkrijgbaar is. 
Nadere inlichtingen (w.o. pröefblad ,,Brillant") ver
schaft gaarne uw postzegelhandelaar of 

Prinsestraat 58-60 - Telefoon (070) 11 0319 



Onze aanstaande 
POSTZEGELVEILING 
houden wij in 
HAARLEM 
op zaterdagmiddag, 29 maart a.s. 
in de grote zaal van de H.K.B. 
Tempeliersstraat 35. Aanvang 13.30 uur. 

Veilingcatalogus wordt op aanvraag 
gratis toegezonden. 
Wij veilen een heel groot aantal kavels 
Flora en Fauna. 

Postzegelhandel de Vries 
Saenredamstraat 113 - Haarlem 
Telefoon (023) 615 24 

NIEUWE UITGIFTEN 
ENGELSE KOLONIËN 

Bestelt u natuurlijk bij ons 

ANTHONY C. M. BOHNENN 
INVESTMENT PHILATELIE 

Jac. van Lennepstraat 58 
Amsterdam 

68-90 
101-07 
108-11 
112-23 
124-26 
128,31 
132-40 
141-44 
146 
147-50 
151-53 
155-58 
159 
160-63 
164-67 
168-72 
173-82 

190-92 
193-95 
197-06 
207-13A 
214-21 1 
214-21 II 
222-26 
227-28 
229-34 
235-40 
241-45 
246-48 
252A 
315-31 c 

1-9 
19-27 

** Is ons 
Zend uw 

** 18.— 
52,50 
12,— 
48,— 
1 2 . -
10,— 
17,— 
6,— 
1.50 

10,— 
47,50 

9,— 
0,90 

12,— 
1 8 , -

1 , — 
6,— 

27,50 
3,— 

30,— 
10,— 
28,— 
12,50 
17,— 
1,50 

12,50 
22,50 

9,— 
8,50 
1,80 

27,50 

20,— 
15,— 

oo 

4,25 
42,50 
6 , - l 
2,— 
1,50 
3,25 
7,— 
1,50 
1,40 
2,25 

1,60 

1,10 
12,50 
0,65 
1,50 

27,50 
1 , — 
5,— 
0,60 
3,25 
0,50 
1,50 
0,60 
1 , — 

16,— 
0,75 
8,— 
1,50 
4,— 

12,50 
12,50 

ebruikt-poscfris. 

NOORWEGEN 
183-86 
187-89 
190-92 
193-94 
199-02 
203-06 
207 
208-11 
212 
213-18 
219 
226-35 
235A-W 
236-A 
237-40 
244-45 
246-48 

** 12,— 
3,— 
1,10 
6,— 
6,— 

10,— 
0.70 
3,50 

30,— 
3,— 

30,— 
5,— 

32,50 
6,50 
3 . -
1.50 
3,— 

e « 

0,80 
0,40 

6,— 
1,40 
0,75 
3,50 

1,25 

1.50 

3,— 
1.50 
3,— 

DENEMARKEN 
249-52 
265-67 
267a 
268-70 
271-75 
276 
278-80 
282-90a 
294-96 
301-03 
304-06 
308-10 
311-13 
332-33a 

10,— 
4,— 
2,50 
2,— 
3,— 
3,50 
3,50 
4,— 
1.50 
3,— 
6,— 
2,50 
2,10 
4,— 

1 , — 
0,50 
2,50 
1 , — 
1 , — 
3 , -
1 , — 
1 , — 
1 , — 
2,75 
0,30 
1,75 
1 , — 
3,— 

GROENLAND 
28-29 
31 

"" gebruikt. 
mankolljlst, ook leverbaar de 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
119.88.62 

„ V I K I N G " 

8,— 
1,50 

Enorme 

e,— 
1,50 

voorraad 
supplementen op d 
, Bodeenstraat 55, 

254-56 
257-59 
261-68 
269-72 
280-83 
285-88 
293-03 
320-21 
322-31 
337-39 
358-60 
369-70 
371-72 
381-90 
396-97 
400-01 
345-47 

338-39 
340 
345 
358-59 
367-70 
372-73 
375-76 
378-80 
398-06 
406a-10 
433-34 
445-46 
452-54 
lp 6-10 

33 
36-50 

ook niet 
e facit alb 
Almelo. 

«* 2,50 
2,— 
3,— 
1.75 
2,— 
7,— 
6 75 
2,— 
8,— 
5,50 

12,— 
3,— 
9,— 

20,— 
2,50 

12,50 
9,75 

2,— 
1.60 
1,50 
3,— 
2,25 

12,50 
4,25 
2,25 
4,75 

22,— 
1 , — 
1,10 
1,50 

18,— 

1,75 
17,50 

ee 1 
3.— 
2,25 
1.60 
2,40 
2.— 
0,40 
1 50 
1,75 
1,60 
5,50 

12.— 
2,75 
2,50 
2,25 
2,25 

1 1 , — 
9,— 

V— 
0,30 
1,50 
3,— 
1,50 
1,50 
0,50 
0,50 
1,20 
6,25 
1 , — 
1,10 
1,50 

16,— 

1,75 
15,— 

genoemde no. 1 
ums. 
Tel. 6417 Giro 1 

MAXIMUMKAARTEN 
Arb. Organ.: Sp. FDC f 1,65. Max.krt. f 2 , - . Samen f3,30. 
Antillen, Wereldomroep: Mooie max.krt.: f2,25. 
Snoepje v. d. maand: no. 834 Statuut, Iste dag: f 1,75 
no. 839/840 Itu, 1ste dag f2,25. 
Neem nieuwtjes-abonn. nieuwe kon. serie. Aantrekkelijk I 

BESTEL ALS REGEL, BIJ POST EN ZEGEL 
Dorpsstraat 13 - Abbekerk - Telefoon (02298) 278 

Schilderijenzegels 
Vraagt gratis prijslijst 

HEYMANS' 
POSTZEGELHANDEL 

Valeriusstraat 82 - Schiedam 
Telefoon (OIO) 263951 

Voor onregelmatigheden in 
niet-schrlftelijk opgegeven 

advertenties, kunnen wfij geen 
verantwoordelijkheid aanvaarden 

Administratie ,,Philatelie" 

Postzegelhandel ,/t Raedthuys" biedt aan: 
Ned. i nd ië : 
20 versch Berliinse 
kleurproeven 1870 
8 proeven 
1902 

YJ cent 

15 proeven 15 cent 
1902 
40a/49a losl. k l . * * 
60/61 losl. 
40/47** 
48/57»* 
58/59** 
63a/79a** 
79a** 
63f/78f** 
81/98** 
99/134** 
alle tandin 
129/134** 
135/137** 
142/148** 
149/159** 
160/66» 
160/66** 

kleur** 

gen nrs 
k 80%. 

90.— 

375.— 

275.— 
26.— 
70.— 
11,50 
57,50 
75,— 

165,— 
85,— 
40,— 

100,— 
75,— 

14,50 
19,50 

120,— 
67,50 
90,— 

alle nummers tussen 
167 en 245 
80%, posti 
alles aanv/. 

** of • 4 
ris haast 
i 90%. 

246/265*** 
256° 
260*** 
262*** 
274/289»** 
277*** 
278*** 
280** 
286*»» 
287** 
288*** 
289*** 
290/92** 
293/97** 
326/32*** 
326/32** 
332° 
333 f*** 
337/346*** 
337/346° 
351/61*** 
374/88*** 
Lp. 1/5*** 

5*** 
6/10**» 
13»* 
14/16** 
14/16° 

385,— 
10,— 

245,— 
42,— 

600,— 
18,— 
20,— 
70,— 
16,— 

240,— 
26,— 

200,— 
14,— 
18,— 
24.50 
22.50 
8,— 

225.— 
85.— 
52,50 
95,— 
32,50 
15,— 
7,50 

17,— 
17,50 
40,— 
8,50 

Port nrs 49/52*** 
49/52° 
41/48*»» 
53/65»»» 

Stockholm serie 
49 w. compl»* 

Noodport nr. 1 op 

35,— 
35,— 
16,— 
15,— 

270,— 

luxe enveloppe, met 
garantie 
Dienst 1/7** 

8/27** 
Brandkast*** 
RIS compleet*** 

N i e u w Guinea 
1/21*** 
1/21° 
22/24*»» 
22/24» 
alle series verder ** 
of ° i 80%. 
E l 
E2 
E 3 t/m E 11 i 8 0 % 
*** = postfris 

5 0 , -
42,50 
67,50 

160,— 
180,— 

75,— 
22,— 
57,50 
55,— 

* 
30,— 
6,— 

** = Ie mooie plakker 
° = mooi gebruikt 

POSTZEGELHANDEL „'T RAEDTHUYS" (eig. J. D. Muis) 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 22 09 01 

Donderdags na 14 uur 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) 4 49 83, b.g.g. (020) 12 31 23 

REEDS MEER DAN 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede 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. 



r Onze specialiteit: 
KLASSIEKE ZEGELS 

1 
van de gehele wereld in verschillende prijsklassen 
Fraaie, zeer fraaie, pracht, luxe en superluxe kwaliteit 

L 

Ook uw mancolijst 
zullen wij gaarne tegemoet zien 

Postzegelhandel R. F. G. STURMS 
Nieuwezijds Voorburgwal 371  Amsterdam (C)  Telefoon (020) 236012  Postgiro 686414 

Onxe winkel is dagelijks geopend van 9 tot 5.30 uur (donderdags na I uur gesloten) J 
WIJ MOETEN NOG NAAM MAKEN 
en willen onze naam een betekenis geven in 
zeer speciale aanbiedingen van uitsluitend 
Kllowaar 
dit zijn eigenlijk kilo's 
bestemd voor de export, 
maar door overschot 
aangeboden. 

1 kilo Ned. f 11,50 
2 kilo Ned. f 19,50 
5 kilo Ned. f 46,50 

( f 3 ,  port) 
100 kilo Ned. f 8 t 5 , 

tf 1 0 ,  verz.) 
1 kilo wereld f 22,50 

Pakketten 

Hierin treft u betere 
zegels aan 

100 Ned. 
200 Ned. 
300 Ned. 
500 Wereld 

1000 Wereld 

f 2,50 
f 5,50 
f 10,50 
f 3,50 
f 9,50 

de postzegelwereld. Daarom 
prima Inhoud en kwaliteit. 
Partijen 

We splitsten een enorme 
engrospartij Nederland in 
partijen. Catw. ? ? ? 

500 Europa f 5,-

10 versch. ser. Ned. 
20 versch. ser. Ned. 
30 versch. ser. Ned, 
40 versch. ser. Ned. 
50 versch. ser. Ned. 
Vele betere series 

f 13,50 
f 27,50 
f 63,50 
f138,S0 
f298,50 

Stockboeken: 
1 grootform. stockboek, 16 bl. vol met prachtige buitenl. zegels voor f35,— 
1 grootform. stockboek. 32 bl. vol met prachtige buitenl. zegels voor f65,— 
Ter gelegenheid van onze oprichting heeft ledere koper recht op: 

100 versch. Nederland voor f 1,— en 500 versch. wereld voor f2,50 
Wij hopen uw vertrouwen te winnen. Onze aanbieding blijft geldig tot 
1 september 1969, waarna wij regelmatig hopen terug te komen met sensa
tionele aanbiedingen. 
Bestel vla giro 38M18 t.n.v. Coöp. Raiffeisenbank te De Bilt, t.g.v. 

TIMBRES POST 
POSTBUS 2  GROENEKAN (U.) 

f 1,50 voor porto en adm.kosten bijdoen. Rembours: alle port voor u. 
Wij frankeren fllatelistlschl 

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
het nieuwe postfris inschuifsysteem, 
geen plakker meer nodig 11 

190 m NEDERLAND vanaf 1945 
190 NEDERLAND compleet 

CURACAO 18731948 
ANTILLEN vanaf 1949 
NW. GUINEA compleet 
SURINAME 18731948 
SURINAME vanaf 1949 

46 bladen zonder band 46, 
84 bladen zonder band 84,
24 bladen zonder band 24,
17 bladen zonder band 17,
7 bladen zonder band 7,

23 bladen zonder band 23,
27 bladen zonder band 27,

bijpassende ringbanden; plastic 15, —, leder 30, —, skai 19,25, 
bladmonster, uitvoerige prijslijst en Amphilexsouvenir op 
aanvraag. Vraag uw handelaar of rechtstreeks bij 

LINDNER IMPORT „NEDERLAND"  BOX 143  HILVERSUM 

^̂ :«mÄS ^l 

* ^ ^ ^ PRACHTIGE 
" ^ ^ ^ POSTZEGELS UTT 

Waarom krijgt u deze postzegels? 
U krijgt deze postzegels, omdat wij adressen zoe 
ken van postzegelvnenden. Verzamelaars, wiewij 
regelmatig onze interessante aanbiedingen, zon
der verplichtingen, kunneri zenden. De éérste aan
bieding vindt u reeds bf) uw 50 gratis postzegels. 
U hoeft er geen gebruik van te maken. U kunt er 
gebruik van maken, als er series bij zijn die u be 
slist bezitten wilt. 
Extra kennismakingsgescbenk 
leder die de bon instuurt ontvangt bovendien kos 
teloos het boekje: "Gids voor de Postzegetverza 
meiaar". Vol tips en adviezen die vooral voor be 
ginnende verzamelaars waardevol zijn 
Sluuf de bon vandaag nog m Of schnjleen brielkaart Vraag 
dan naar aanbieding M U T T W Over enkele dagen hebt u 
uw postzegels thuis. Het is geheel vrijblijvend. 
Allaen tij. di« h«t laaltt« halfjaar gatn aanvraag htbbtn 
9«daan, ontvangen da gratia peatzagtls. 

GEEN POSTZEGEL NODIG! 
Gafy poitiegtl in hun"^ Géén probleem' Ah u op een 
mnvelop schtiftt Amn F»rtuna-Mmil, Aittmoarénummmr 
2233, fiottmrdtm kunt a dera tó verstufn Er hoeft dan 
geen poitzegel op, di» betalen wij voor u. Verstuur uw bon 
in een open envelop met linksboven de vermelding „druk' 
werk'. 

«v.,.,e m -r 

Sm 
Hoe krijgt u deze postzegels? 
U hoeft nteis anders te doen dan de onderstaande ^ 
bon op te sturen of een briefkaart te schrijven, a 
Enkele dagen later hebt u uw 50 postzegels thuis. ^ 
U mag ze houden. Ze zijn helemaal gratis § 

WAARDEBON FORTUNAMAIL 
Nederland RettardamHilltdllh S3  Tel. 010  1728W 

(Talafson '■ avonds tot 10 uur: 017483391) 
België. Turnhout  Parklaan 28Til. DU  4SI 1S 
Ja, stuur tnij de gratis postzegels en de 'Gids voor 
de PostJtegetverzamelaar" gratis en zonder entg« ver
plichting toe Tevens ontvang ik dan uw keuieboekje 
met uitvoerige inlichtingen een week gratis op zicht. 
Het) ik geen belangstelling, dan stuur ik het keuze> 
boekje terug en heb ik geen enkele verplichting meer. 

26U7709 Blokletters graag 

Naam 
Adra« 
Plaats 
M.b, u . .n g„or.umm,.^ I 1 ) 1 1 I 1 1 
D»n h.ttn»ast invullin t u b L  I 1 t 1 1 I | 

f 1 1 
L 



KLEINE ANNONCES 
De r e d a c t i e k a n geen ve ran twoor -
delUkheid n e m e n voo r de bonafidi 
te l t d e r o n d e r s t a a n d e adressen . 

Pri js de r a n n o n c e s ƒ 0,85 p m m 
exclusief 4"'/o B T W 

A A N G E B O D E N 

Bod g e v r a a g d op 3 ser ie Curacao , 
al les p o s t f n s z o n d e r p l a k k e r . P r i 
ma kwa l i t e i t No 19 t /m 23 Ser ie-
prijs ƒ 72,-^ No 44 t /m 70 Ser ie -
prijs ƒ 94,20 No 1 t / m 3 Luch tp 
w a a r v a n no 2 m e t opd ruk fou t cat 
2 f S e r i e p r f 230,— Aanbied ingen 
o n d e r n r P h 97 aan Boom-Ruygrok 
N V te H a a r l e m 

100 ve r sch zegels geh were ld . 
Meest gr f o rm gebr ƒ 5 50 B 
K o o p m a n , Ois terwi jk Giro 1001039 

Verz te k o o p a a n g e b Ned. en 
Overz. geb . Cat w f 2500 — Tel 
(023) 8 27 05 

Te koop a a n g e b o d e n van pa r t i cu 
l ier v e r z a m e l i n g Hongar; je onge-
t a n d . In een koop tegen de door 
h e m b e t a a l d e a a n k o o p w a a r d e zon
de r wins t Telefoon (02200) 1 50 92 

A a n g e b o d e n Unieke , p rak t i sch 
comple te v e r z a m e l i n g Frankr i jk 
Nr 1-100 geb ru ik t , n a n r lOO tot 
h e d e n o n g e b r Vraagp r f 15000,— 
Telefoon (01726) 22 44 na 7 u u r 

Uw mancol i j s ten Oos t -Europa wor
d e n m e t zorg b e w e r k t v raag t 
prijsli jsten of offerte voor u w 
m a n c o ' s bij I P S - Sassenhe im-
s t r 61-III - A m s t e r d a m - Telef 
(020) 15 53 04 

A a n g e b o d e n 2e keus k l e m a l b u m s 
m e t k l e ine schoonheidsfouten 
Blanco b l a d e n m e t ru i t onder 
d r u k K u n s t l e r e n k l e m b a n d , 25 x 
28'/» cm P a k k e t a 1 k l emband 
m e t 100 b l aden ƒ 12,50 P a k k e t b 
1 k l e m b a n d m e t 150 b laden 
f 17,50 P a k k e t c 1 k l e m b a n d m e t 
100 b l aden in ech t leren band 
ƒ 35 — P a k k e t d 7 ins teekboek-
]es 11 X 17 cm, 8 b ladz a 6 s t ro 
ken , in omsl genie t (nietje iets 
roestig) ƒ 5,— P a k k e t e 1 schroef-
b a n d 20 x 26 cm, 100 b laden , b lan
co pap i e r zonder ru i t jes ƒ 6 50 
S to r t h e t b e d r a g op giro 66 33 23 
G G t e r Hors t , Kouwerp l an t soen 
99, U t r ech t , of zend geld of post
zegels U on tv fil gefrank Zo
lang de v o o r r a a d s t r e k t 

Venezue la - Colombia . A b o n n e m e n t 
voor n i e u w e u i t gaven Ook ges tem
peld Tevens b e w e r k i n g m a n c o -
lijsten E Zie lke , Alb Schwei tzer -
s t r a a t 1, K r o m m e n i e (NH) Tel 
(02980) 8 34 69 

A a n g e b o d e n B e t e r e Neder landse 
ser ies , p o s t f n s , bi l l i jke prijs C 
WiUemsen, Lou J ansenp l e in 43-III 
A m s t e r d a m - W Tel (020) 1105 26 

100 pos tzegels , w e r e l d ƒ 5,- J a c v 
Welsenis , Co lon ias t r aa t 37b, R o t t e r . 
dam-6 Giro 79 96 15 

Bod g e v r a a g d op kl rond st 
W o g n u m , 14 ju l i 91 op n o 39a, z z 
D Bergsma , H v N a a l d w s t r 25, 
Naa ldwi jk 

FDC's N e d e r l a n d en O.G Prijslijst 
op a a n v r a a g Phi laco , Pos tbus 1036 
R o t t e r d a m Tel (01804) 53 73 

FDC N e d e r l a n d El-36 70'/o, res t 
eo'/o S u r i n a m e E3 80,—, E5* 75 —, 
E6* 75,— E7 40,— * - b lanco 
Por to e x t r a J L a m a n Tr ip , W 
Beuke l s s t r 17, A m s t e r d a m Tel 
(020) 94 60 09 

Postz verz Ned . O.G., ongebru ik t , 
w a a r d e vo lgens ca t N V P S N 
ƒ 12 000,— Vraagpr i j s ƒ 6500,— Van 
pa r t aan p a r t Te b e v r a g e n J a c o b 
van L e n n e p k a d e 32-1, A m s t e r d a m 

Zend mij ƒ 5,— en u o n t v a n g t voor 
100 f rancs aan zegels van de gehele 
were ld . Li js terbes laan 10, Oudorp 
(N H ) Telefoon (02200) 1 10 87 

Rect i f icat ie 
z o e k t u Ned. Ant i l l en n r . 230, ge
s t e m p e l d ' S t u u r d a n 100 massa 
w a a r van N e d e r l a n d groot f o r m a a t 
of alles door e l k a a r voor 1945, 
groot of kle in Ook 1000 s tuks voor 
een o n g e b r u i k t e U k u n t ook van 
Nede r l andse k o l o m e n s t u r e n p lus 
Indones ia op dezelfde v o o r w a a r 
den U k u n t deze zegel ook kopen 
voor ƒ 0,50 ges tempe ld of ƒ 7,50 
voor onges tempe ld v Har l ingen , 
P K D s t r a a t 118, Vlaa rd ingen Tel 
(010) 34 03 84 Giro 1469871 

Te koop a a n g e b o d e n van p a r t i c u 
l ier v e r z a m e l i n g N e d e r l a n d en 
O.G. voo r de pri js v a n f 6 500,— 
zijnde 50"/o cat w a a r d e Telefoon 
(02200) 1 50 92 

v e r z F rankr f lk - F r . Kol. - I s rae l , 
w o de goede se r ies pfr en gest 
a 40'/a W e r t Ned . en O G. pfr 
en gest a OOVo N V P H N r d Dwar s -
w e g 35 Z e v e n h u i z e n (Z H ) Tel 
(01802) 509 

Eng. Yv 327/42 + 2/6/£l Wk K r O 
(22 st , p f z p ) ƒ 36,50 Vr gr 
prijslijst Bod gevr Rieb ' le dag 
S-Af (14 3 52) GUL STADHUIS 5 4 
52'E7 Type ' Beide ser ie voorzi jde, 
+ e x t r a 20 c Ned F Hende r son , 
Rog V d W e y d e n s t r 31, E i n d h o 
ven Telefoon (040) 2 79 69 

Pos tzege ls : 150 w e r e l d f 5,— 250 
were ld ƒ 10 — 125 Eu ropa ƒ 5,—, 
200 Europa f 10,—, 100 België ƒ 5,—, 
100 Du i t s l and ƒ 5 — 100 Hongar i je 
f 5,— W Veenbr ink , van Heuven 
G o e d h a r t l a a n 46, Ams te lveen 

Aangeboden ve rzame l ing Neder! . , 
Ned. Ind ie , S u r i n a m e , Curacao en 
Ned. Nw. -Guinea , ve rzameld na 
1940 i n s t e e k b o e k e n , gebr en onge
b r 100"/« kwa l i t e i t m e t een 15 ta l 
f o u t d r u k k e n e n p l aa t fou ten , cat 
w a a r d e ƒ 360O,— Tel (01720) 28 28 

v e r z a m e l i n g België en Congo te 
koop Gebr en ongeb r (ongebr 
vanaf 1943) Totaa lpr i j s ƒ 750,— 
K a n ook o p g e b r o k e n w o r d e n a 
30 cen t pe r Yv fr Zend u w m a n -
colijst a an P K v a n Weel, v 
L e e u w e n s t r a a t 11, Voorburg 

Uit mijn doub le t t en b ied ik aan 
100 g e m e n g d I e r l a n d gr f o rmaa t a 
f 2,50 100 g e m e n g d Maya la gr for
m a a t a ƒ 3 — 50 ve r sch Malaya 
gr f o rmaa t a ƒ 2,— 100 versch 
Malaya gr f o r m a a t a f 4,25 50 
versch U S A gr f o r m a a t a ƒ 1 75 
100 ve r sch U S A gr fo rmaa t a 
ƒ 3 75 100 versch were ld , m vele 
aa rd ige zegels a f i — F r a n c o 
toezending na s to r t ing op post
r e k e n i n g 368980 E P H Bruens , 
B r a n t s e n s t r a a t 4, A r n h e m 

Te koop a a n g e b o d e n v pa r t i cu l i e r 
Mooie ve rzame l ing A m e r i k a a n s e 
Repub l i eken , 9100 s tuks , Yver t 1968 
r u i m frs 27 000 — Br i even o n d e r 
n r P h 144 aan B o o m - R u y g r o k 
N V te H a a r l e m 
• NED. EN O.G. (ook a f s t empe-

i m g e n ' ) • EUROPESE LANDEN • ENG. KOL., U.S.A , CANADA 
mooie z i ch tboek ies m e t schaarse 
zegels (kwal i te i t ' ) voor gevorde r 
den ook voor c lubavonden Mijn 
opzet IS m e e r f i latel is t isch dan 
commerc i ee l Lage pri jzen Drs A 
Wil lems Wi lhe lmina laan 17 Huls t 
(Z ) Tel (01140) 24 96 

P o s t f n s Ned. O.G. en Ind . m e t 
H a w i d s t r o k e n in t w e e Hol land 
a lbums Cat w f 1900 — - f 1400 — 
tot Gst Idem m p l a k k e r f 1500 — 

f 800 — Bod gevraagd gest 
Schi lder i jen (80"/« in Hawids t r ca 
650 s tuks) Spor t m p l a k k e r 1025 
s tuks Geh were ld gest in 4 in-
s t e e k a l b u m s ca 6000 s tuks Br i e 
ven o n d e r n r P h 147 aan Boom-
Ruygrok N V te H a a r l e m 

Kers tzegels Nagenoeg al les l ever 
b a a r Vraag prijslijst of s t u u r m a n -
colijst Pri jzen volgens ca ta logus 
Gro th P o s t f n s zonder p l a k k e r 
Ook schi lder i jen flora en fauna 
H e n k B u i t e n k a m p , S c h o e n e r s t r a a t 
68 Veendam 

Grote part i j b u n d e l w a a r en r e s t a n 
t en aangeboden C Luyendi jk , Dr 
J J P Oudsingel 24, R o t t e r d a m -
14 Tel (010) 20 45 96 na 18 u u r 

G E V R A A G D 

Gevraagd l i t e r a tuu r over oud-
Dui ts land, Dui ts land en geb ieden 
to t 1948 Stanley Gibbons ca ta lo 
gus I en zegels oud-Dui t s l and 
S te rk , Ju l ianaf la t C6, B i l thoven 
Telefoon (030) 78 55 10 

Gevraagd Z i t t ende Helve t ia m e t 
zwaard , mooi gest en gecen t r Ook 
s t a a n d e Helvet ia M Dijk, P i e t e r 
Langend i jks t raa t 11, P a p e n d r e c h t 

G e v r p f of Ie p i Ned I n d i e 153, 
Ned. Ant . 2 X 238, 234, 243 H J o n -
geneel , Vijverlaan 49, Henge lo 

Te koop gevraagd Scot t 1968 ca
ta logus , deel 1 en II C H E Deel -
ken . P a r k de Kot t en 62, Enschede 

C WiUemsen koop t g a a i n e ve l len 
of ve lde len Neder l and - Overzee . 
Ook collecties Lou J a n s e n p l e i n 
43-III, A m s t e r d a m Telefoon (020) 
11 05 26 Gem giro W2409 

Mun ten . Munten . M u n t e n . Te koop 
gev raagd door v e r z a m e l a a r P C 
de Vries, Laan de r Vri jheid 49, 
Bergschenhoek Tel (01892) 31 16 
(na 19 00) 

Te k gevr pun t s t empe l s en k l e m 
ronds t empe l s . A H Bonefaas , J o h 
G e r a d t s w 132, Hi lve r sum Telef 
(02150) 4 48 08 

Oudere ans i ch tkaa r t en Ned . 1900/40 
e n oude re m u n t e n Ned. c.q. in rui l 
voo r zegels u w e r manco ' s J v d 
Berge , Apeldoorn , N i e u w s t r a a t 66 
Tel 2 09 19, b g g 3 10 43 

Te koop gevraagd Be lg ië ; alle 
meda iUonsenes en v e r d e r e emis 
sies to t 1900 losse zegels, ge f ran
k e e r d e br ieven , b i j zonderheden , 
s tempels e tc Ook rui l op basis 
Spec Cat Baiasse is mogeli jk W 
van Essen, De Pol l - laan 9, B a t h e m 
(O) 

Te koop gevraagd Joegos lav ië , 
pos t fn s en ges tempeld Aanb ied in 
gen aan M C v d Brake l , Bode -
m a n s t r a a t 17, Hi lversum 

Gevr Zweden , bunde l s of onaf-
g e w e e k t Tot 1940 J C Sloff, Rob 
Bae ldes t r 213, Rot terdam-16 Tel 
(na 18 uur) (010) 12 13 22 

Zoek Hong-Kong-zegels m e t l ees 
b a r e s tempels voor 1920, a l smede 
s t a n d a a r d w e r k Webb F L Maas, 
Veenendaa lkade 289 Den Haag 
Tel (070) 66 44 56 

Gevraagd Ned Tijdschrif t voor 
pos tzege lkunde 1884-1921, P h i l a t e -
l ist isch Maandb lad 1912-1921, De 
Phi la te l i s t j r g 1926, '27, '28, '29 en 
1932, Postzegelblad voor Ind i e j r g 
4, 5 6 en 8 en vo lgende De Pos t 
zak alle n u m m e r s L i t e r a t u u r 
over N O G N O G Strafport ve r 
zamel ing , veldelen of losse zegels 
P o r t op brief of fo rmul i e r Nood-
por tzegels N O G p o r t b u n d e l s 
(Ned to t n r 80) A R van de r 
Graaf P n n s e s s e l a a n 15, E rme lo 
Telefoon (03417) 23 30 

Ui tgebreide ve rzamel ing of part i j 
postzegels en/of br ieven te koop 
gevraagd ca 5000,— to t 10 000,— 
Vlotte afwikkel ing Discret ie ve r 
zekerd Gaa rne aanb ied ingen via 
pos tbus 320, Dord rech t 

Verzamelaar v r a a g t an s i ch tkaa r t en 
vóór 1940 te koop C R a d e m a k e r , 
Soembawas t r 57-1, A m s t e r d a m 

D I V E R S E N 

ORANIA, were ldcor responden t i e -
club neemt wee r leden aan De 
c lub heeft zijn zetel in Keu len en 
bes taa t o a uit de vo lgende k r i n 
gen postzegel-kr ing, v r e e m d e t a -
l e n - k n n g , s teno-kr ing , schaak
k r ing . In l icht ingen, m e t postzegel 
voor an twoord A den A m b t m a n , 
Bevri jdingslaan 9, TIEL 

Schweizer B r i e t m a r k e n - Z e i t u n g . 
Abonnementspr i j s ƒ 18,— pe r j a a r 
P r o e f n u m m e r ƒ 1,25 (evt in postz ) 
Gra t i s folder Neder l ve r t egenw 
Fi lek tura , Pos tbus 54, Katwi jk aan 
Zee Postgiro 51 69 28 

Verzamel t u V N . en/of V.E.7? 
Ja ' ' Word t dan l id van de gespec 
Verenig ing op di t gebied. Secreta
r i aa t C Spoelman, I n s s t r a a t 18, 
R i d d e r k e r k Tel (01896) 47 55. 

BUITENLAND 

F r a n k r u k , pos t fns , gebru ik t , fdc's, 
voo rwaa rden gra t is toegezonden 
cata logus Michel of Yver t Cor
re sponden t i e Engels , Dui t s of 
F r a n s G Rivasson, 24 Miallet, 
F rankr i jk 

Ber iyn , comple te serie weldadig-
heidszegels op de omslag, w a a r i n 
50 zegels, hoge waa rden , en 2 
souvenir -vel le t jes Alles in p r i m a 
s t aa t Zend ƒ 15,— aan Kar l Hof
felt, Berlijn 65, Postfach 650212 
West-Berl i jn 

Phi la te l i s ten in 100 l anden zijn lid 
van de „Concorde Cor responden t ie 
C l u b " In l ich t ingen 38 P a r k s i d e 
Dr ive , Edgware , Middlesex, Enge
land 

Gevr postaal gebru ik te envelop
pen, br ie fkaar ten en pos tb laden 
(warka t pos) van de landel i jke 
pos tkan to ren van Ned Nieuw-Gui -
nea, zoals Oebroeb, P i n m a p o e n , 
Warsa , Nabire , I n a n w a t a n e a me t 
duideli jke s tempels L E Kleffer, 
31 Akers Ave, Montvale , New J e r 
sey 07645, USA 

Rui l n a a r mancolUst Bied Dui t s 
land van 1945 to t 1969, Oost- en 
West-Berl i jn en Saar E Leuch te r , 
7477 Tailfingen, B runnens t r a s se 51 

Tsjechoslowakije . Ru i lpa r tne r ge
zocht door Zdenek Kode t - Brasy 
75 - Okr Rocyzany 

De sluit ingsdatum 

voor liet aprilnummer 
is gesteld op 

25 maart a.s. 



DE ZOLDERS KRAKEN, DE MUREN BARSTEN 
HELP MEE, O N Z E VOORRADEN WAT KLEINER TE 
MAKEN! 

DAAR GAAN WE DAN WEER' 

DROOMPARTIJ NEDERLAND & OVERZEE met ruim 1000 verschillende 
zegels van Nederland, Indie (incl Indon ), Nieuw-Guinea, Curasao en Suri
name PLUS EEN hoeveelheid prachtig ruilmateriaal 
Cataloguswaarde' Niet te schatten' VOL VERRASSINGEN-en VONDSTEN' 
W I J garanderen tenminste f350 ,— per part i j ' Maar een leraar uit het 
noorden van ons land vond niet minder dan twaalf KRONINGSGULDENS 
m een partij (WAARDE f600,—), een timmerman uit Blaricum drie zeld
zame roltandingen en de onderwijzeres Mej A C Meyer uit Den Helder 
een postfris exemplaar van no 43 (50 c hangend haar 1891)' 
Slechts f 110,— per part i j ' 
Idem, kleine partij Nederland en Overzee, cat waarde minstens f 150,—, 
meer dan 600 soorten Grasduinen maar' Slechts f39,— 
NEDERLAND ZONDER OVERZEE, ong achthonderd verschillende zegels. 
dus vrijwel compleet en m elke partij vele zeldzame zegels en lastige 
waarden' Een GOUDMIJN zonder weerga en een prachtige gelegenheid voor 
hen, die GELD WILLEN SPAREN' Koop er gerust twee of drie als geldbe
legging' UITSLUITEND VERKRIJGBAAR-ZOLANG DE VOORRAAD 
STREKT' Tegen een echte GROOTHANDELSPRIJS f199.— 
NEDERLANDSCH INDIË (zonder Indon en Jap bezettmg) Dic is onze 
LOMBOKpartij, die vele zegels bevat, die heden ten dage niet meer te vinden 
zijn Ong 300 zegels, allemaal verschillend, hoge cataloguswaarde 
Slechts f 62,50 
Idem kleine LOMBOKpartij, ongeveer 200zegels slechtsf29 — 
COLLECTIE INDONESIË, nu nog completer en nog mooier' Ontbreekt 
ZEER WEINIG aan Deze collecties werden meegenomen door een Ambonese 
vluchteling naar Singapore en vandaar naar Nederland gevlogen Of die 
zeldzame IRIAN BARAT-serie van 26 stuks er ook bijzit ' Nee, maar die ge
ven WIJ u erbij cadeau, helemaal gratis voor niets, een echt GROOTHAN-
DELS-voordeeltje' Slechts f49 — 
RESTANTPARTIJEN WERELD Hierin zitten letterlijk alle restanten, die 
zich in de toep van de jaren bij ons opgestapeld hebben Gaan de deur uit 
VOOR EEN FRACTIE VAN DE INKOOPSPRIJS, uitzoeken is voor ons geen 
doen, sortering zou tienduizenden guldens arbeidsloon kosten, voor u de 
garantie van ZELDZAME VONDSTEN' Alles door elkaar losse zegels, vel
len en brokken, afgeweekt en onafgeweekt. VOLKOMEN ONUITGE
ZOCHT' 
Kleine partij f 25 — (gegarandeerde cataloguswaarde f 200,—) 
Grote partij f 50.— (gegarandeerde cataloguswaarde f 450 —) 
SUPERPARTII f100,— (gegarandeerde cataloguswaarde f1100 —) 
GOLlATHPARTIj f200.— (gegarandeerde cataloguswaarde f3000—) 
(hiermee wordt u meteen postzegelmillionnair') 
ATTENTIE' De aangegeven cataloguswaarde is slechts een absoluut gega
randeerd minimum ' Het kan ook drie of vijf keer zoveel zijn ' 
PARTIJEN COMPLETE BUITENLANDSE SERIES uit nalatenschap van post 
zegelhandelaar (beschreven op de achterpagina van het november-nummer) 
Deze partijen zijn een van de grootste succesnummers, die wij ooit uitge
bracht hebben' Allemaal complete series, allemaal prima kwaliteit, alle
maal verschillend en gegarandeerd zeer hoge cataloguswaarde' Wat wi l t u 
nog meer' Daar gaan ze dan weer kleine partij f 50 ,— (50 a 75 complete 
series), grote partij f 100 —(100 a 150 cpl series), GIGANTPARTIJ f200,— 
(150 a 300 cpl series) GIGANTPARTIJ zeer warm aanbevolen ' Hiermee kunt 
u zich meteen als wederverkoper vestigen' Alle gigant partijen bevatten 
een aantal DURE en GEZOCHTE series 

AANBIEDING COLLECTIES 
PROFITEER' Vaak z i jn één of twee zegels u i t een col lect ie al meer 
waard dan u voor het geheel be taa l t ! 
ISRAEL, een goeddeels complete collectie, een prachtobject met veel zeld
zaam goed Bovendien een zeer goede geldbelegging' Zéér hoge cat waar
de' Slechts f99,— (circa 300 zegels) 
TURKIJE, een leuke collectie met veel gelegenheidszegels Slechts f 99,— 
(circalOOO stuks) 
FRANSE KOLONIËN (en ex-) Een schitterende collectie met zeer veel 
motiefzegels' f79,— (circa duizend stuks) 
Eveneens beschikbaar een buitengewoon uitgebreide collectie FRANSE 
KOLONIËN, eén van de mooiste objecten, die wij ooit in handen kregen' 
Zeer veel grootformaat en motieven' Slechts f225,— (circa 2000 stuks) 
RUSLAND, een grote collectie van uitsluitend GELEGENHEIDSZEGELS, 
bijna allemaal complete series, zeer hoge cataloguswaarde Slechts f 89 ,— 
(circa 940 stuks) 
B4JLGARIJE, een prachtobject, waaraan weinig ontbreekt Ook veel van het 
klassieke goed is aanwezig Slechts ƒ149,— 

ENGELSE K O L O N I Ë N , een object opgezet zonder op kosten 
te le t ten, waar in zich veel van het mooiste goed bevindt . N u te 
koop voor een f rac t ie van de pr i js die er voor betaald is. Slechts 
f 295,— (circa dr iedu izend zegels). 
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SNUFFEL MEE IN ONZE LANDENRESTANTENi 
Veel waarde voor wein ig geld! 
100 Bohemen en Moravic f9,90 
India, heel leuk (100) f 2,50 
Idem (200) f 11,90 
Irak, prachtig goed, (100) f 6,90 
Israel (100), wat een mooie collec
tie f 11,90 
Italië (100) f 1.95 
Itahe, leuke collectie (300) f9,90 
Itahe (500) f27,50 
Jamaica, vol prachtzegels (50) 
f 1 1 , 

Japan, (50), slechts f 1,90 
Joegoslavië (200), slechts f6,25 
Joegoslavië, 300 prachtzegels, 
f 12,90 
Joegoslavië, f29,90 (500) 
KaapVerdische eilanden (25) 
f 4,90. 
Kenya (50) f6,75 
Letland (75) f 14,— 
Libanon (50) f 5 , — 
Libanon (100) f 12,— 
Liberia, (50) wat mooi' Toch 
slechts f 15.90 
Liechtenstein, een lust voor het 
(50), slechts f 17,90 
Litauen, een zeldzaam land, moei
lijk aan te komen (50) f 9 , — 
Luxemburg (100) f 13,50 
Malakka (501 f4,56 
Malta (50) f 9,90 
Marokko, leuke collectie (50) 
f 13,— 
Mauritius (50), erg mooi, f 15,— 
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Mexico, bijzonder mooi, (100) f 9 , — 
Monaco (50) f5,90 
Monaco (100), leuk om voort te zetten, 
slechts f 12,90 
Mozambique (100) erg mooi, f 17,— 
NieuwZeeland (100), prachtgoed, zeer 
de moeite waard, f6,75 
Noorwegen (200), ongelofelijk mooi, 
f 12,90 
Oostenrijk (300), met zeldzame exem
plaren, f 12.50 
Perzie (200), slechts f 17,— 
Philippijnen, allemaal grote zegels, 
slechts f8,50 (100) 
Polen, leuk om voort te zetten, (500) 
f29 .— 
Roemenie (600), slechts f 29 ,— 
Tevens beschikbaar een collectie Roe
menie vrijwel compleet, slechts f 99 ,— 
Rusland (200). leuke collectie, f 25,— 
San Marino (50) f3.95 
San Marino (100) f 11,90 
Spanje (500), prachtobject f49 ,— 
Tsjechoslowakije, vrijwel complete 
collectie, een waarlijk koopje, slechts 
f 7 5 , — 
Turkije, een prachtige collectie, met 
veel zorg verzameld, slechts f 24,90 
Engelse Kolomen, kleine collectie (500) 
f 13,75, grote collectie (1000) slechts 
f 35,— ver gevorderde collectie (2000) 
slechts f129 
Rusland, 500 versch gelegenheidsze
gels, slechts f 49,— 
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SAARGEBIED, een uitgebreide collectie van circa 300 stuks met veel van 
het betere goed f225,— 
ALBANIË, leuke collectie van dit meest afgesloten land van Europa f55 ,— 
(circa 300 stuks ) 
CHINA, een zeer uitgebreide collectie een uitgelezen object om voort te 
zetten ' Slechts f79,— (circa 1500 stuks) Zeer hoge cataloguswaarde' 
PORTUGESE KOLONIËN, uitgebreide collectie met veel motiefzegels 
Slechts f199,— 
SPAANSE KOLONIËN, kleine collectie met veel mooi goed f129,— (circa 
400 stuks ) 
ITALIAANSE KOLONIËN (en ex), een kleine, maar aardige collectie f56,— 
(circa 300 stuks ) 
IJSLAND, zeer moeilijk aan te komen Aardige verzameling bestaande uit 
circa 150 zegels f59,— 
INDIA uitgebreide verzameling volgens Stanley Gibbons catalogus 
Slechts f69 — (circa 500 stuks) 

PROFITEREN MAAR WEER 
van onderstaande fa i l l lssementscol lect iesl Wij geven ze door op basis 
van onze inkoopspr i js , zonder te le t ten op waarde! Vaak zi jn een of 
twee zegels al meer waard dan u voor de gehele col lect ie betaa l t ! 
ZWEDEN, een vrijwel complete collectie Ook het klassieke goed ontbreekt 
met Slechts f140 — 
PORTUGAL, een aardig gevorderde collectie, slechts f59 ,— 
NOORWEGEN, een leuk objekt, waaraan met zoveel meer ontbreekt 
Slechts f 75 .— 
FRANKRIJK, zéér uitgebreide collectie Wij taxeren, dat deze collectie los 
uitgepnjsd zeker achthonderd gulden zou opbrengen Weggeefprijs f225,— 
HONGARIJE, een vrijwel complete collectie, zou in Hongarije een fortuin 
opbrengen mag heiaas van de douane met ingevoerd worden Slechts f 99 — 
Wi) hebben ook nog enkele kleine collecties Hongarije, die circa duizend 
zegels bevatten Deze collecties zijn van ZEER BIJZONDERE KLASSE Zeer 
veel herdenkingszegels Slechts f49,— 
FINLAND leuke verzameling, heel aardig om voort te zetten f 4 5 — 
OOSTENRIJK, een zeer uitgebreide verzameling, waar weinig aan ontbreekt 
Een prachtig bezit voor weinig geld f145,— 
ZWITSERLAND, een uitgebreide verzameling met veel modern goed, maar 
ook klassiek goed vertegenwoordigd f150,— 
VATICAAN. een prachtcollectie, niet zo erg groot, maar met vele kostbare 
exemplaren Zeer goede geldbelegging De zegels van dit land nemen jaar
lijks aanzienlijk in waarde toe Weggeefprijs f249,— (circa 250 stuks) 
JOEGOSLAVIË, zeer uitgebreide collectie met vele waardevolle exemplaren 
Is in Joegoslavië een veelvoud van de prijs waard, maar mag niet ingevoerd 
worden Slechts f150 — 
ENGELAND, een zeer uitgebreide verzameling met vele zeldzame zegels 
zoals no 1, de beroemde penny zwart met een cat waarde van vr 80 — 
Circa 500 stuks Weggeefprijs f 250 — 
BEIEREN, een collectie waaraan zeer weinig ontbreekt (Circa 300 stuks 
f149,— 
ITALIË, een uitgebreide collectie met veel mooi goed Zou los uitgepnjsd 
zeker het dubbele opbrengen Nu voor f99,— (circa 1000 stuks) 

KILOWAAR 
W I J verkopen uitsluitend kilowaar van klasse In iedere kilo komen een 
aantal waardevolle zegels voor 
ENGELAND, met 20 a 30% gelegenheidszegels Bijzonder koopje hele kilo 
voor f 29,—, Engels pondspak (453 gram) voor f 14,90 (porto resp 2,50 
1,80. remb 3 25  2 55) 
ISRAEL, met circa 10% gelegenheidszegels Halve kilo voor f 7 5 , — , 100 
gram voor f 16,50 
ENKELE MOTIEFSAMENSTELLINGEN, zeer geschikt om als basis te dienen 
voor een verzameling van het betreffende thema 
SCHILDERIJENCOLLECTIE zeer uitgebreid, praktisch allemaal grootfor
maat Véél waarde voor slechts f 49,— (circa 300 zegels) 
RODE KRUIS, 100 verschillende, slechts f6,90 
BLOEMENCOLLECTIE, vrijwel allemaal grootformaat Slechts f 29,— 
(circa 300 stuks) 
DIERENCOLLECTIE, vele verschillende landen, alweer bijna uitsluitend 
grootformaat circa 500 stuk,» Slechts f 29,— 
SPORTCOLLECTIE, circa 500 stuks f29 ,— 
RUIMTEVAART, een uitgebreide collectie voor een lage prijs f 29,— (onge
veer 300 stuks) 
Toezending na vooruitbetaling per giro of onder rembours Porto f 1,40 
extra (rembours f2,15) Wij frankeren filatelistisch met zegels, die gebruikt 
hetzelfde waard zijn Bestel l ingen alleen schr i f te l i jk of telefonisch 
(ook 's avonds). 
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Eyo 

« » I I * 
Skandinavia 

ES/o 

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

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd In goud en blauw. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
clichés. Gewicht 2y2 kg. Prijs ƒ16,— 
Idem, alleen NEDERLAND ƒ10,50 

LANDEN ALBUMS 
België ƒ25,— 
Luxemburg 17,50 
Frankrijk „25,— 
Monaco 20,— 
Groot-Brlttannië ,15,— 
Ierland 12,50 
Duitsland I (tot 1945) 20,— 
Duitsland II (na 1945) 25,— 
Indonesia 10,— 
Italië 25,— 
Denemarken 15,— 
Noorwegen , 15,— 
IJsland 15,— 
Zweden , 15,— 
Finland ,.15,— 
Skandinavië 5 0 , ^ 
Oostenrijk ,25,— 
Vaticaan „15,— 
Zwitserland 22,50 
Europa (met Nato, enz.) 17,50 
Formaat 23 x 27V2 cm: 
United Nations „10,— 
Rotary 10,— 

ALLE ALBUMS INCL. SUPPLEMENT 1968 
BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

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

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

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

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift: 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND. 
BELGIË/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ 15,— 

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

Per stuk ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT: 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschrift FIRST 
DAY COVERS. Prijs ƒ9,75 
Extra losse mappen: 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K 2 
1 -delig (voor grote stukken) „ K 1 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O '̂ ^^ '̂̂ ''"̂ " 


