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Postzegelveiling 
R. Postema 

Singel 276, Amsterdam 
Tel. 249749 236e veiling 

Vakantie 
Van 3 tot 27 juli 

zijn wij gesloten 

Deze wordt gehouden op 19, 20 en 21 juni 1969. 
De veiling bevat een zeer mooie afdeling 
Nederland eerste emissie, engros etc. 
Verder vele kavels van Europa en Overzee. 
Tevens een prachtige afdeling collecties, restanten etc. 
Catalogus gratis op aanvraag verkrijgbaar. 
Inzendingen voor de septemberveiling kunnen 
dagelijks plaats vinden. 

POSTZEGELHANDEL 

EURO-FILATELIE 
EIKENLAAN 15 - GEESBRUG (DRENTE) 
Bank: Coöp. Raiffelssenbank Nieuwlande 

Wij vragen steeds te koop 
tegen de hoogste prijs: 

Grote en kleine wereldcollecties, 
landenverzamelingen, verzamelingen 
Nederland en overzeese rijksdelen, 
goede losse zegels, series engros en 
partijen. 
Geen object is te groot, voor belangrijke 
aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 
Brieven met uitvoerige opgave te richten 
aan ons adres. 
Ook leveren wij al uw manco's, nieuwtjes 
ook in abonnement. 
Probeer ook eens onze unieke rondzen-
dingen, u zult versteld staan wat daar bij zit. 
Een briefje met uw verzameiianden is vol
doende, ook een referentie opgeven. 

DE NIEUWE 
MICHEL CATALOGI 
1970 

die deze zomer zullen verschijnen 

MICHEL-DUITSLAND-SPECIAAL-CATALOGUS 1970 
medio juh ƒ25,80 

MICHEL-DUITSLAND-CATALOGUS 1970 
medio augustus f 5,20 

MICHEL-EUROPA-CATALOGUS 1970 
begin september f 25,80 

stappen van de tot nu toe aangehouden bruto-basis af 
en gaan over op NETTO PRIJZEN 

POSTZEGELHANDEL„NIRO" 
biedt wegens liquidatie van de engrosvoorraad aan: 

ALS SENSATIE VAN HET JAAR 
5 0 VERSCHILLENDE COMPLETE SERIES 
I N D O N E S I Ë WAARBIJ IRAN BARAT 
EN DE DUURSTE R I A U ZEGELS 
(volgens Catalogus 
Zonnebloem 1969) DIT KOMT NIET WEER 

SLECHTS F 44,95 
N.B.: Wij kunnen uw bestellingen pas uitvoeren na vooruitbetaling 
per postgiro of bank op rek. 54 85 41 108 van de Alg. Bank Ned. 
A'dam, t.n.v. R. Nihot, Frederikstraat 211 te A'dam of contant per 
aangetekende brief (veel sneller). 



MOOI KILOWAAR!! 
1 kilo 

'/, kilo 

1 kilo 

'X kilo 
'/, kilo 
' / : kilo 
50 gram 
/ , kilo 

'/, kilo 
/ , kilo 

'/, kilo 
/ , kilo 

NEDERLAND, Missiezegels, met vele bijzondere zegels, veel wel
dadigheid f 
GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTUREi Veel landen, veel 
avontuur, alles door elkaar, dus zoeken maar' f 
GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE I Idem vele landen, veel 

'/, kilo 

1 

/ , kilo 
50 gram 

avontuur f 
afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) f 
afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 12 500 zegels) f 
CANADA, kantoorpost, modern' Met grootformaat' f 
DENEMARKEN, bankpost, allemaal grootformaat Prachtig f 
WEST-DUITSLAND, met tets van de Oost-Zone, met geiegenheids-
zegels f 
ENGELAND, enorm groot aantal, zeer modern f 
IERLAND, van de Missie, wat *n njk sortiment met veel grootfor
maat-zegels' 'n Koopie f 
INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 
NOORD-IERLAND, zeer veel AVONTUUR, mooi sortiment met 
heel erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 
NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitgezocht, 
veel gedenkzegels Kleine voorraad f 
KILODOOS NOORWEGEN, vergezeld door de missie, enorm 
mooi ' Slechts f 
SPANJE, modern goed, kleine voorraad f 
U S A , bankpost, alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi 

13,95 

12,50 

24,50 
19,50 
37,50 
12,50 

4,50 

12,50 
12,50 

12,50 
12,50 

12,50 

12,50 

25,— 
12,50 

met zeer vele vondsten'Gaan weg i f 6 93 
Yi kilo U S A , enorm veel gedenkzegels erbij Dit zijn werkelijk „goud

mijntjes"' f ^2 iO 
NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES 2 x 5 et en 6 X 15 et f 7 50 

10 X 7 et en 2 X 15 et f 3 — 
8 X 8 et en 2 X 18 et f 2 -
l x 10 et en 5 X 18 et f 2 50 

F D C s NED NIEUW GUINEA KINDERZORG 1957 f 1 S -
„ RODE KRUIS 1958 f 30 
„ BLOEMEN 1959 f 6 50 
„ VLUCHTELINGEN 1960 f 6 
„ VLINDERS 1960 f 7 50 

DROOMPARTIJ, ruim 500 louter motiefzegeis, ruimtevaart, sport, bloemen, 
vlinders torren, kevers, vissen enz enz Zéér grote winstmogelijk
heden f 27 50 

MAMMOETPARTIJ, een doos inhoudende 450 tot 500 waardevolle buiten
landse zegels, meest grootformaat, dieren, bloemen sport enz 
Deze partijen gaan weg voor slechts f 1 2 95 

GIGANT-PARTIJ liefst 500 waardevolle buitenlandse zegels' Meest groot
formaat' Elke koper ontvangt gratis de compl serie van 24 waarden 
Aziatische Spelen, van Indonesië per partij slechts f 16 90 

GOLIATHPARTIJ „DE LUXE", inhoudende 725 tot 750 waardevolle zegels, 
buitengewoon geschikt voor wederverkopers en als ruilmateriaal 
Ruim f 100,— handelswaarde' Slechts f 25 — 

GRATIS UITDELING f! 
Bij aankoop van elke f25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete series! 

100 
50 
91 

100 
50 
50 
100 

100 
100 
200 
300 
500 
600 
800 

1000 
100 

AFGHANISTAN iets zeldzaam moois, voor kenners' f 19,95 
ALBANIË grootformaatzegels met enorme waarde, thans f 5,95 
ALBANIË allemaal geheel complete series, licht gestempeld, een 
ENORME cataloguswaarde voor slechts f 29,95 
ALBANIË alles poscfris, 98 grootformaat 'n Collectie van enorme 
waarde' ( n Mooie aanvulling op de 91 Albanië) Tijdelijk f 16,95 
ARGENTINIË, een pracht pakket zegels voor weinig geld f 2,95 
AUSTRALIË, met veel dierenzegels, 'n weggevertje' ƒ 1,15 
AUSTRALIË, grootformaatzegels, de allernieuwste' f 2,95 
AUSTRALIË, met zeer veel gedenkzegels waarbij niet op waarde 
werd gelet' Toch maar weer f 2,75 
BELGIË, pak mee voor f 1,95 
BELGIË, GROOTFORMAAT-ZEGELS, een lust voor het oog f 4,50 
BELGIË waarbij lastige zegels alleen bij ons f 5,45 
BELGIË, een schitterende partij, veel „Beeld"-zegels f 10,95 
BELGIË, een buitengewoon voordelige aanbieding f 22,50 
BELGIË, een uitzonderlijk mooie collectie af te geven voor f 36,95 
BELGIË, 'n pracht collectie om voort te zetten, gaat weg voor f 75 — 
Doos met 1000 zegels van BELGIË, waarvan minstens 500 verschillend 
'n pracht van een sortiment Slechts f 36,35 
BELGIË en KONGO, jammer moet verkocht worden 'n Koopje f 97,50 
BLOEMEN, 'n buitengewoon mooi pakket, nog slechts geringe 
voorraad tegen deze lage nrijs Slechts f 6,75 
BLOEMENZEGELS, op waarde werd met gelet' f 18,95 

400 N E D E R L A N D - N E D . I N D I Ë en I N D O N E S I Ë , een 
pracht van *n samenstel l ing m e t veel b i jzondere en 
postfrisse zegels; *n koopje f 14,9S 

500 N E D E R L A N D - N E D . I N D I Ë - I N D O N E S I Ë - N I E U W 
G U I N E A - S U R I N A M E ! Zeer moo i pakket voor een 
bui tengewoon lage pn js f 27,50 

625 t o t 650 zegels! D i t zi jn onze G O U D D E L V E R S D O Z E N ! 
schi t terend goed van N E D E R L A N D EN DE OVER
ZEESE RIJKSDELEN, u v ind t o.a. N E D E R L A N D , ge
b r u i k t en ongebru ik t , veel weldadigheid, NEDER-
L A N D S - I N D I Ë , I N D O N E S I Ë , N I E U W G U I N E A , 
NED. A N T I L L E N , C U R A S A O en S U R I N A M E ! Elke 
par t i j heeft minstens een cataloguswaarde van f125,—. 
De winke lwaarde zou te recht f 110, — moeten bedragen, 
maar nu betaal t u slechts f 45 — 

1100 N E D E R L A N D - N E D . I N D I Ë - I N D O N E S I Ë - N I E U W -
G U I N E A - N E D . A N T I L L E N - C U R A S A O en SURI 
N A M E , iets geweld igs! U w a lbum is meteen gevuld, 
r u i m f 250,— cataloguswaarde. Winkelwaarde f200,—. 
BIJ ons slechts f 99 — 

100 DENEMARKEN veel ,,platen"'Slechts f 2,95 
200 DENEMARKEN, nog méér platen met vele schaarse exemplaren' 

Toch maar f 8,95 
^00 DENEMARKEN, 'n luxe collectie f 22,50 

Doos met 500 zegels van Denemarken, wa rvan zeker 200 zegels 
verschillend, neem maar weer mee voor f 20,85 

100 DIEREN, voor de DIERENVERZAMELAARS, erg mooi f 4,75 
100 DIERENZEGELS, door leken samengesteld, enorm' f21,95 
50 DOMINICA, voor de liefhebbers' f 4,50 

100 DUITSLAND-OOST, pracht pakket, weggeefpnjs' f 1 , — 
100 DUITSLAND-OOST, ALLEEN GROOTFORMAAT' Buitengewoon 

fraai' f 5,95 
200 DUITSLAND-OOST, een pracht collectie voor zeer weinig geld, 

met meer dan de helft GROOTFORMAAT-ZEGELS f 6 95 
300 DUITSLAND-OOST een machtige collectie waarbij liefst 200 

grootformaat zegels' f 12,95 
400 DUITSLAND-OOST wat mooi, wat prachtig' Hoofdzakelijk groot 

formaat-zegels, weer bijna 'n land compleet en toch slechts 
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 weggeefpartij 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 „moeil i jke" 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 enz Slechts 

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

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

100 HONGARIJE, wederom voor een „weggeef '-prijs 
200 HONGARIJE, waarbij liefst 100 Grootformaatzegels, 'n pracht' 
100 HONGARIJE UITSLUITEND GROOTFORMAAT-ZEGELS' Zeer mooi 
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 
1000 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 gulaens 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 
schaarse zegels tegen' Koop er gerust enkele tegelijk, voordat ze weg 
zi jn ' Slechts 

400 INDONESIË, u vindt de allerduurste zegels, door leken samen
gesteld, enorme hoge waarde' GRATIS ALBUM' 
Doos met 1000 prachtzegels 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 BARAT26W compleet' Slechts 
INDONESIË, stapel van 13 verschillende schaarse F D Covers' Winkel
waarde i t f35,— BIJ ons gaan ze weg voor 
INDONESIË Sukarno-carnets, oplage 1000 series' 'n Uniek stuk voor 
uw collectie' (nrs 424-33) speciale afstem^eling 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 Hege 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 19 95 
f 13 75 
f 39 95 

f 44 — 
f 4 95 
f 19 95 

f 24 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 

9 95 
4 50 
1 50 

f 
f 
f 
f 5 45 
f 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 

f 0,95 
f 0 95 
f 7 95 

f 9 95 

f 8 95 
f 3,50 

f 11,95 

f 37,95 
f 1,95 
f 4 95 
f 995 

HEEFT U 'iV POSTZEGELMANIE? 
Postzegelhandel H. FIORANI DAN MET SPOED NAAR FIORANU 

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

Portokosten ex t ra 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 in betaling. Vraag inkoopli jst. 
„F iopost" , Woestduinstraat 109, Amsterdam-W. Tel. 15 24 55. MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 6816 78 
MARK, J. W. Frisostraat 48, Zoetermeer 



INHOUD VAN DIT NUMMER 

HOLLAND ALBUM 

pag. 
Hoofdartikel 319 
De postgeschiedenis van Jeruzalem 1852-1948 320 
Hagapost 1969 322 
De drukwerkrolstempel 331 
De postbehandellng van de Nederlandse correspon
dentie in het buitenland gedurende de eerste jaren 
na de oorlog 1940-1945 334 
In memoriam Heinrich Walz / M. C. Samson tach
tig jaar / Wij ontvingen / Voor uw boekenplank . . 336 
Tentoonstellingen en jubilea 337 
Agenda van filatelistische gebeurtenissen 339 
Rubriek Nederland / Overzeese Rijksdelen 340 
Rubriek Luchtpost / Postwaardestukken 341 
Rubriek Stempels /België 342 
Rubriek Post uit Parijs 343 
Rubriek Verenigde Naties / Verenigd Europa 344 
Rubriek Suid-Afrika / Wij lazen voor u 345 
Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen . . 347 
Verenigingsnieuws / Nieuwe uitgiften 351 

Een album voorgedrukt met alle zegels op prima 
houtvrij papier, gebonden in een kunstlederen 
band (in vijf kleuren verkrijgbaar) met goudtitel 
en koperen schroeven. 

Reeds méér dan 1 2 5 0 0 0 filatelisten zijn reeds 
de trotse eigenaars van dit sublieme album. 
D A T Z E G T T O C H W E L W A T ! 
leder jaar begin februari verschijnen de supple
menten. 

U kunt kiezen uit de volgende albums: 
• Nederland ƒ 7,50 
• Nederland en Overzeese Rijksdelen ... ƒ12,50 
• Overzeese Rijksdelen ƒ 7,50 
» Indopesië en West-lrian ƒ 6,50 
» Nederland, Overzeese Rijksdelen, Indo

nesië en West-lr ian ƒ14,50 
Uw handelaar heeft de collectie In voorraad 

IMPORTA I 
IMPORTA N V 
POSTBUS 150 - DEN HAAG 

Zichtzendingen 
Uitzoeken voor 20, 15 of 10 cent per zegel 

Enkele grote wereldcollecties (ruim 20.000 verschillende zegels) 
hebben wij in 20 boekjes laten plakken. U kunt deze boekjes 
7 dagen op zicht vragen en er zegels uitzoeken è 20 cent per 
stuk (volle boekjes), è 15 cent per stuk (driekwart volle boekjes) 
of 10 cent (halfvolle boekjes). Bij afname van 100 zegels uit een 
boekje 10 % korting. Voorwaarde Is, dat de uitname per zending 
tenminste f 10,— bedraagt. 
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, Hon
garije; 7. Hongarije; 8. Italië, Japan, Joegoslavië; 9. Joegoslavië, 
Mongolië, Noorwegen, Perzië; 10. Polen; 11. Portugal, Roemenië; 
12. Roemenië, Rusland; 13. Rusland, Spanje, Zweden; 14. Zwe
den, Zwitserland, Turkije, Yemen, U.S.A.; 15. Engeland, Eng. Kol. 
(A-I); 16. Eng. Kol. (I-Z), Argentinië; 17. Zuid-Amerika (A-P); 18. 
Zuid-Amerika (P-Z), Congo; 19. Port., Spaanse, Franse Kol.; 
20. Franse Kol.; diverse landen; 21. China. 
Ook kunnen wij u sturen één van de onderstaande dozen. 
A. Hongarije, 15 c.p.st; B. Roemenië, 15 c.p.st.; C. Tsjechoslo
wakije, 15 c.p.st.; D. Sportzegels, 15 ct.p.st.; E. Dieren, 15 c.p.st.; 
F. Ruimtevaart, 20 c.p.st; G. Bloemen, 20 c.p.st.; H. Wereld, 10 
ct.p.st.; I. Schilderijen, 20 c.p.st. 
Bij afname van 100 zegels uit één doos 10 % korting. 

OPTIMUS' ZICHTZENDINGEN 
KAMPHUIZENLAAN 5 - ARNHEM 

Nrs. cat Yvert. Alle aanbiedingen vrijblijvend. * = ongestempeld. 
België nr. 258/266 ƒ45—, 293/298* ƒ33,50, 301 ƒ55,—, 308/ 
314* ƒ31,50, 325* ƒ55,—, 326/332* ƒ49,50, 356/362* ƒ97,50, 
383 ƒ110,— 390/393* ƒ36,—, 400* ƒ110,—, 410* ƒ90,—, 504/ 
511* ƒ60,—, 827/831* ƒ45,—, 876/878* ƒ27,— 880/891* 
ƒ180,—, 892/897* ƒ60,—. 

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN 
Bergselaan 225 b - Rotterdam 



i 
Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

RAAD VAN BEHEER 
Secretaris: Mr. Ant. v. d. Flier 

Tortellaan 69, 's-Gravenhage 
Penningmeester: H. P. van Lente, 
Curagaostraat 35, Amsterdam-W. 

HOOFDREDACTEUR A. BOERMA 
Bronsteeweg 86, Heemstede 

Telefoon (023) 28 4015 

Correspondentie over abonnementen naar 
ADMINISTRATEUR A. VAN LAER 

Da Costalaan 21, Amstelveen 
Telefoon (02964) 1 29 56 

Verschijnt in de tweede helft 
van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Voor leden van aangesloten 

verenigingen is het abonnementsgeld 
in de verenigingscontributie begrepen 
Voor niet-aangeslotenen (bij .vooruit

betaling aan de penningmeester) 
franco per post per jaar ƒ 15,— 

op girorekening 706968 
ten name van de Penningmeester 
van het Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie te Amsterdam 
Losse exemplaren 

(bestellen bij de administrateur) 
f 1,50 franco per post 

Nummers van vorige jaargangen 
voor zover voorradig 

ADVERTENTIES: BOOM-RUYGROK N.V. 
Ged. Oudegracht 138, Haarlem 

Telefoon (023) 31 92 15 (5 lijnen) 
Postgiro 3 77 58 

46e jaargang - juni 1969 (537) 

Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filateiisten-Verenigingen 

COSTERUSMEDAILLE 
voor 

DOKTER 
G. C. VAN BALEN

BLANKEN 

foto Bert Buurman 

Filatelie is maar een bijkomende hobby van de nieuwe Costerusridder 
G. C. van Balen Blanken uit Amsterdam, die op zaterdagavond 10 mei 1969 
de Costerusmedaille in ontvangst mocht nemen van waarnemend bonds
voorzitter C. Muys. Niettemin is hij in de korte tijd dat hij zich serieus op 
de filatelie heeft geworpen, opgerukt tot in de voorste gelederen van de 
beoefenaren van onze hobby. 

Drie jaar geleden stond hij met Nederland compleet op een eervolle plaats 
tussen de gevorderde verzamelaars. Twee jaar geleden deed iemand hem 
„platen" aan de hand om hem over het dode punt heen te helpen. Een jaar 
geleden kwam zijn naam voor het eerst in het Maandblad als de ontdekker 
van een nieuwe methode om te platen; een avontuur in de filatelie van 
iemand die twee jaar tevoren nog nooit van platen had gehoord. Een maand 
na die publikatie verscheen zijn eerste boek: „Nederland 1852, 5 cent, plaat 
IH", waarvoor hij nu de Costerusmedaille heeft gekregen. 

Zijn tweede boek „Nederland 1852, 5 cent, plaat IV", dat in het Maandblad 
van april ^ve^d aangekondigd, is inmiddels verschenen. Het materiaal voor 
nog drie boeken is verzameld, maar de volgorde van verschijning van de 
platen I, II en V, staat nog niet vast. 

Wie de inleidingen voor die werken zullen schrijven is evenmin bekend; 
hun voorgangers waren de Britse hoffilatelist Sir John Wilson en de nestor 
der vaderlandse postzegelkunde, mr. W. S. Wolff de Beer. Voor het eerste 
boek tekent de heer Van Balen Blanken samen met zijn lijffotograaf Bert 
Buurman, bij wie voor het tweede boek de internationaal erkende deskundige 
van de eerste emissie Nederland, de heer J. Poulie, als mede-auteur is 
gekomen. Een illuster gezelschap dat een bondgenootschap heeft aangegaan 
cm alle zes platen van de 5 cent op hun nummer te zetten. 

Onze beste ^vensen en onze gelukwensen met de bekroning van deze arbeid 
die, dank zij de medewerking van de Stichting Filatelie, kostbare boeken 
binnen het bereik van de verzamelaars brengt. 

DAGELIJKS BESTUUR / RAAD VAN BEHEER 
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DE POSTGESCHIEDENIS 
VAN JERUZALEM 
1852-1948 B. H. COHEN 

INLEIDING 
Wanneer men zich neerzet om de 

postgeschiedenis van Jeruzalem te 
schrijven, dringt zich meteen de ge
dachte op Waar begint eigenlijk deze 
postale historie' 

Er IS wel geen stad ter wereld waar 
de post m zovele vormen heeft gewerkt 
als in Jeruzalem en het is eigenlijk 
noodzakelijk een indeling te maken in 
tijdperken voorbijbels — bijbels — na-
bijbels - kruistochten - Middeleeuwen -
Turkse tijd (1852-1914) - wereldoorlog I 

E E F (Egyptian Expeditionary 
Forces) - Mandaat tijdperk - en daar
na de Interimperiode en sinds 1948 Is
rael (afbeelding 1) 

Een respectabel staatje van allerlei 
verschillende tijdperken, waarvan wij 
de periode van 1852 af moeten beschou
wen als modern tijdperk waarin de 
postzegel m gebruik genomen werd 
en de postdiensten zich ontwikkelden 
en groeiden tot de vorm waarin wij 
die nu kennen 

Jeruzalem - Jeroesjalajiem in het 
Hebreeuws Stad des Vredes, door de 
Arabieren El Kuds de Heilige, ge
noemd IS voor de aanhangers van drie 
godsdiensten een zeer belangrijke stad 
de Arabieren, de Christenen en de Jo
den Jeruzalem is een der oudste ste
den ter wereld en was ten tijde van 
de aartsvader Abraham, al bekend on
der de naam Salem (Genesis 14 18) 

1 
Israel 

Brief m spijkerschrift (links) met envelop 
(rechts) daterend van omstreeks 2000 voor 
Christus gevonden in Nippoer (Mesopota-
mie) 

Toen de kinderen Israels het Beloof
de Land binnentrokken was de stad, 
toen Jebus genaamd, de hoofdstad der 
Jebusieten In het jaar 1000 voor Chris
tus veroverde koning David de stad 
op deze Jebusieten, vestigde er zijn re
sidentie en gaf haar de naam Jeruza
lem Door vele vreemde heersers werd 
Jeruzalem in de loop der tijden ver
overd — Egypte, Babyion, Assyrie, 
de Grieken, de Romeinen, de Kruis
vaarders de Arabieren en Turken heb
ben er gezeteld 

Na de verovering door de Romeinen 
in 70 na Christus ging het Joodse 
volk in Galoet (= verbanning), maar het 
bleef Jeruzalem beschouwen als een 
Heilige Stad, middelpunt der wereld, 
waarheen men eens terug zou keren, 
hetgeen na bijna tweeduizend jaar, in 
1948 geschiedde Na deze summiere be
schrijving kunnen wij overgaan tot en
kele grepen uit de oude „posf'historie 
van Jeruzalem 

De naam Jeruzalem = Urusalimu 
komt voor in de hiërogliefen (afbeel
ding 3) en in de Assyrische geschrif
ten (afbeelding 4), op kleitabletten wel 
te verstaan In Teil el Amarna (Egyp
te) werd een tablet gevonden, in spij
kerschrift gesteld, dat ongeveer 1350 
voor Christus werd verzonden door de 

goevemeur van Palestina aan de ko
ning van Egypte, waarin hij vermoe
delijk verzoekt om garnizoensverster
king (afbeelding 5) 

De brief (kleitablet) begint op Oos
ters eerbiedige, hoffelijke manier aK 
volgt „Tot de Koning, mijn God, zegt 
Abdi Heba, Uw dienaar, aan de voeten 
van mijn Koning, mijn God, val ik ze
ven keer en nog eens zeven keer neder 
en daarna komt de zakelijke inhoud 
Daar men niet kan spreken van een 
postdienst zoals wij die sedert de in
voering van de postzegel kennen, zul 
len WIJ de historische tijden, waarin 
het briefvervoer per koerier geschied
de, niet verder onder de loep nemen 

Men kan echter rustig aannemen, dat 
op Jeruzalem — als hoofdstad en be
langrijke vestingstad sedert koning Da
vid — een enorm „briefverkeer" pei 
kleitablet, ostracon of papyrus moet 
hebben plaatsgehad Onder de Romei
nen bijvoorbeeld functioneerde een 
goed georganiseerde koeriersdienst op 
Rome (afbeelding 6) 

Dit briefverkeer is na de verovering 
van Jeruzalem door de kruisvaarder 
in 1099 en de daarop volgende vestiging 
in die stad van Godfried van Bouillon 
nog in belangrijke mate toegenomen 
doordat de handel op de Levant zich 
begon te ontwikkelen Daartoe was het 
nodig een goede „post"-verbindmg in 
het leven te roepen Het vervoer ging 
per boot, maar wegens het hoge tarief 
konden alleen de kapitaalkrachtigen en 
de notabelen daarvan gebruik maken 

In het tijdperk van de kruisvaarders 
was een brief van Jeruzalem naar 
West-Europa ongeveer anderhalf tot 
twee maanden onderweg De kruisrid 
ders der verschillende orden fungeerden 
meestentijds als verbindingsmannen 
Het IS een beetje oneerbiedig hen post
boden of postiljons te noemen maar 
op hun reizen van en naar Jeruzalem 
verrichtten zij veelal koeriersdiensten 

Jeruzalem geschreven in hiërogliefen (Egyp 
tisch) ± 2375 voor Christus 

»^ ^ - t ^ 4fl- -^ 

Jeruzalem geschreven in spijkerschrift (As 
syrisch) ± 1350 voor Christus 
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Brief uit Jeruzalem omstreeks 1350 voor 
Christus, gevonden in de ruïne van Teil el-
Amarna, 320 kilometer ten zuiden van Cairo 
(Egypte) met spijkerschrift van Mesopota
mia. De goeverneur van Jeruzalem brengt 
zijn koning in Egypte in het Akkadisch ver
slag uit. 

Mede door de aanraking van Pales
tina met het westen kon Venetië tot 
grote bloei komen en zich tot een mach
tige handelsstad ontwikkelen. Deze han
delsontwikkeling op het Nabije Oos
ten had een verdere uitbreiding van het 
postverkeer en van de postale verbin
dingen tot gevolg. Het koninkrijk Je
ruzalem zal vermoedelijk wel een kan
toor van „post" aankomst en vertrek 
hebben gehad. 

Wanneer wij het ongeveer honderd
jarige tijdperk dat de kruisvaarders 
Jeruzalem behielden postaal overslaan 
en ook de daaropgevolgde Arabische 
bezetting van Palestina komen wij aan 
het Turkse tijdperk. Dit vangt aan met 
de verovering van Jeruzalem door sul
tan Selim I in 1517 en eindigt pas in 
1917. 

Het Turkse rijk omvatte in die tijd 
het gehele Midden-Oosten en wij mo
gen wel aannemen dat daarin een goed 
georganiseerde postverbinding op Con-
stantinopel werd onderhouden (afbeel
ding 7). In dit tijdperk komen de post
zegel, de postdienst en de postale ver
bindingen, zoals wij die thans kennen, 
tot ontwikkeling. 

Nadat in 1799 de Napoleontische veld
tocht in Palestina voor Akko tot stil
stand was gekomen en de Franse legers 
genoodzaakt waren zich op het al ver
overde Egypte terug te trekken, kwam 
Palestina tot 1840 onder de Egyptische 
heerschappij van Mohammed Ali 
Pasha. Door tussenkomst van de 
Europese mogendheden werd echter in 
1840 de Vrede van Londen getekend, 
waarna de Turken weer heer en mees
ter werden in het Palestijnse gebied. 

Turkije had al een soort postdienst 
ingesteld, onderhouden door koeriers. 
De eerstbekende postnotitie dateert 
van 1840 en er waren al verschillende 
„postkantoren" geopend. Van dit jaar 
1840 af kregen vervoerde brieven en 
andere stukken een stempel. Tot nu toe 
zijn echter geen brieven van het Pa
lestijnse gebied uit dit tijdperk gevon
den. De post van Jeruzalem ging per 
koerier naar Beiroet en werd daar ver
der „behandeld". Nadat het gewicht 
was vastgesteld werd de post ingeschre
ven en afgestempeld. 

Na beëindiging van de Krimoorlog 
in 1856 wilden de Turkse posterijen hun 
postdienst moderniseren. Zij riepen 
daartoe de hulp in van de Britse expert 
E. J. Smith, die tijdens de Krimoorlog 
postmeester van de Britse Veldpost-
dienst was geweest. Smith kreeg toe
stemming van het General Post Office 
in Londen en gedurende drie jaren 
werkte hij aan de reorganisatie van de 
Turkse postdienst. 

Op 1 januari 1863 verschenen de eer
ste Turkse postzegels. Al op 9 septem
ber 1867 werd een postkantoor in Je 
ruzalem geopend, in 1871 gevolgd door 
een tweede dat een stempel gebruikte 
met het Inschrift „Quds Posta Shube-
si, 1287" (Arabisch jaar) hetgeen bete
kent: Jeruzalem postagentschap. Met 
ingang van 1867 werd de post tweemaal 
per week van Jeruzalem naar Jaffa en 
terug vervoerd. 

Nog vóór de stichting van de We
reldpostvereniging in 1874, was op pos
taal gebied tussen diverse landen een 
soort „gentlemen's agreement" tot 
stand gekomen voor het internationale 
postvervoer. Aangezien Turkije zich 
hierbij niet had aangesloten onderhiel
den de Europese landen sedert 1852 
eigen postkantoren in Jeruzalena (af
beelding 8 in het juli-nummer). 

6 
Palestina ten tijde van Jezus' omwandeling, 
naar een prent uit Londen (1576). 

In 1867 verzocht de Turkse regeri .g 
de buitenlandse mogendheden hun kan
toren in het Turkse rijk te sluiten. On
danks diplomatieke interventie werd 
aan dit verzoek geen gehoor gegeven 
mede omdat Turkije geen goed functio
nerende postdienst op Europa onder
hield. Het kwam zelfs zover, dat voor 
frankering van buitenlandse corres
pondentie, de Turken in 1881 de postze
gels voor de halve prijs gingen verko
pen. Zonder veel resultaat evenwel; de 
Levant-postkantoren der Europese lan
den bleven floreren (afbeelding 9 in het 
juli-nummer). 

Voor een goed inzicht in het geheel 
lijkt het wenselijk de verschillende in 
Jeruzalem gevestigde postale Levant-
diensten afzonderlijk te behandelen. 

Behalve de Turkse dienst functio
neerden in Jeruzalem postkantoren van: 
Duitsland (sedert 1 maart 1900); 
Groot-Brittannië (post uit Palestina 
liep sedert 1857 over Constantinopel); 
Frankrijk (sedert 1870); (afbeelding 
10 in het juli-numrrter); 
Italië (sedert 1909); 
Oostenrijk (sedert 1852; Lombardije-
Venetië 1863-1867); 
Rusland (sedert 1909); (afbeelding 11 
in het juli-nummer). 
Behalve een kantoor te Jeruzalem had
den alle Levant-mogendheden een kan
toor in Jaffa, waar de post werd inge
scheept of uitgeklaard. 

wordt vervolgd 

7 
Brief van Jeruzalem naar Aleppo van 18 april 
1583 — aangekomen op 8 mei 1583 — ge
schreven door een geestelijke. De streep 
links duidt op portvrijdom. Op het zegel 
staat „Jezus". In het Italiaans geschreven: 
1583 Al dl Maggie in Alepo (1583, op deze 
dag, 8 wei in Aleppo) f Da Hierusalemme 
dal 18° (Van Jeruzalem op de 18de) / AD 
f ra Giovanni dl A 18 Aple (Van broeder Jan 
van Afleppo) 18 april). 
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Overzicht van de tentoonstelling In Houtrust 

HAGAPOST 1969 

's-GRAVENHAGE — De nationale tentoonstelling „HAGA
POST 1969", die van 9 tot en met 11 mei in de Haagse 
Houtrusthallen werd gehouden was een machtig evenement, 
evenals de zestigste Algemene Vergadering van de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen, de 57ste Filate-
listendag met het Bekertoernooi en tot slot het Bondsdiner 
in restaurant Nautica op de Scheveningse pier, waaraan meer 
dan tweehonderd gasten aanzaten. 

De tentoonstelling was al een dag ingespeeld toen een 
kleine honderd genodigden op vrijdagmorgen 9 mei in de 
Rotonde van Houtrust bijeenkwamen om de officiële opening 
bij te wonen. De voorzitter van de Haagsche Philatelisten 
Vereeniging, mr. A. van der Flier, had in het kader van de 
samenwerking der Haagse verenigingen de taak de sprekers 
in te leiden namens het Comité Hagapost. Mr. Van der 
Flier prees de perfecte samenwerking tussen de zes Haagse 
verenigingen. „Voordien kenden we elkaar eigenlijk nauwe
lijks, maar we hebben de weg tot elkaar gevonden en alle 
problemen zijn in de beste harmonie opgelost", aldus mr. Van 
der Flier, die verder betoogde dat noch de tentoonstelling 
noch de verschijning van het boekwerk „Filatelistische es
says" mogelijk zou zijn geweest zonder financiële steun van 
de Stichting Filatelie. 

OFFICIËLE OPENING 
Alvorens de voorzitter van de Stichting Filatelie, mr. P. J. 

C. Schipper, het woord kreeg, sprak de waarnemend bonds
voorzitter, de heer C. Muys, zijn dank uit aan het Comité 
Hagapost en aan allen die hun medewerking gaven aan 
voorbereiding en organisatie van tentoonstelling en Bonds
dagen. Hij liet zich lovend uit over het boekje met de fila
telistische essays, en dankte in dat verband de secretaris die 
het coördinerend werk had verricht en de Stichting Filatelie, 
die de onontbeerlijke financiële middelen had verschaft. 

Mr. Schipper gewaagde van een Siamese tweeling, gevormd 
door de tweehoofdige leiding van het Comité Hagapost van 
de voorzitters van respectievelijk de Haagsche Philatelisten 
Vereeniging en de afdeling 's-Gravenhage van de Inter
nationale Vereniging Philatelica. Hij zei begrip te hebben 
voor het feit dat de officiële opening achterliep bij de 
feitelijke openstelling, die al een dag oud was. Nadat 
mr. Schipper de tentoonstelling ontsloten had maakte hij met 

Inmiddels had waarnemend voorzitter Muys de Algemene 
toonstelling. 

Inmiddels had waarnemend voorzitter Muys de Algemene 
Vergadering in gang gezet, die hij met bekwame spoed door 
de 27 punten tellende agenda loodste. In zijn openingswoord 
begroette hij de beide ereleden, de heren L. H. Tholen en 
mr. W. S. Wolff de Beer en verzocht hij de vergadering 
staande degenen te herdenken die ons in het afgelopen jaar 
ontvielen. Hij noemde de namen van de heren J. de Graaf 
uit Haarlem, F. H. M. Post uit Utrecht, L. Schippers uit 
's-Hertogenbosch, mr. K. Viehoff uit Delft en C. J. M. M. 
van der Zijden uit Eindhoven. Voorts memoreerde hij dat 
het voorbije jaar het eerste was van het opnieuw geza
menlijk optrekken en dat de samenwerking met de weer toe
getreden grote verenigingen prima is geweest; onder meer 
is dat tot uiting gekomen bij het organiseren van de Haga
post. De heer Muys wees tenslotte op enkele belangrijke 
resultaten van het jongste verleden: bloeiende studiegroepen, 
het mede-eigenaarschap van het Maandblad, de uitbouw van 
het tentoonstellingswezen en de viering van de Dag van de 
Postzegel op uitgebreide schaal. 
Mr. T. J. B. van der Meyden, afwlezig wegens ziekte kreeg 
woorden van lof voor zijn beheer van het Bondsinformatie
bureau, dat tijdelijk is beheerd door de heer J. M. Offringa 
en nu berust bij de heer H. P. van Lente. Alle heren daar
voor hartelijk dank. 

1 en 2. Het bondsbestuur achter 
de tafel tijdens de algemene 
vergadering in de Rotonde van 
Houtrust. Van links naar rechts 
de heren: P. O. M. van Hasselt 
(commissaris), C. G. van Vee-
nendaal (secretaris), C. Muys 
(waarnemend voorzitter, com
missaris), H. P. van Lente (pen
ningmeester en beheerder van 
het Bondsinformatiebureau), H. 
L. J. Weidema (commissaris, 
beheerder van de Bondsbiblio
theek), J. 1. Jonker (commissa
ris) en M. W. van der Koog 
(tweede secretaris). 
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3. De heer J. F. Clei j . winnaar van het Bekertoernooi, neemt de wisselbeker in ontvangst van ir. E. J. de Veer, voorzitter van de tienkoppige jury. 
4. De jongste toehoorders bij het Bekertoernooi vlak voor het spreekgestoelte. 
5. De heer C. L. Bakker, voorzitter van de afdeling 's-Gravenhage van Philatelica neemt namens het Comité Hagapost de tentoonstell ingsbeker In ontvangst van de 

heer E Mulders uit Eindhoven w 
m^ ^B 

6 7 8 
6. De heer C. Muys. waarnemend voorzitter van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen krijgt het onderscheidingsteken van het lidmaatschap van Ver

dienste van toastmaster H. L. J. Weidema. 
7. De heer G. C. van Balen Blanken krijgt de Costerusmedail le van waarnemend bondsvoorzitter Muys. 
8. De heer C. G. van Veenendaal krijgt de Spoorenbergmedaille van waarnemend bondsvoorzitter Muys 

9. De fotograaf Bert Buurman deelt in de hulde die de heer Van Balen Blanken ten deel valt bij zijn benoeming tot Costerusridder. 
10. De heer G. H. A. M. Verbraak, hoofd postexploltatie van de Centrale Directie van PTT dankt de aftredende commissaris C. Muys. 
11. Jury secretaris drs. A. M. A. van der Wi l l igen maakt de ereprijzen bekend aan het Bondsdiner. 
12. Juryvoorzitter mr. W. S Wolff de Beer leest het juryrapport voor 

13. De heer en mevrouw PouHe, tegenover elkaar aan tafel, kwamen uit Zwi tser land, voor tentoonstell ing, Bondsdrner en gezell ig samenzijn met het Holtandiabestuur. 
bestuur. 
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Slechts enkele punten gaven aanleiding tot een wat uit
gebreidere discussie. Dat was het geval met de motie van 
de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging om het Bonds-
bestuur te verzoeken stappen bij PTT te ondernemen ten 
einde de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhande
laren het monopolie te ontnemen van het bijzondere eerste-
dagstempel op de speciale NVPH-enveloppen. De vergade
ring nam deze motie over na enkele wijzigingen in de oor
spronkelijke tekst. De heer C. G. van Veenendaal, de bonds
secretaris, die hierover contact heeft met de Centrale Directie 
van PTT, zei in een toelichting op het standpunt van PTT, 
dat het staatsbedrijf geen aanleiding ziet tot wijziging in zijn 
beleid. 

NIEUWE BESTUURSLEDEN 

Drie nieuwe leden van het Bondsbestuur, de heren: M. de Meijer uit 's-Graven-
hage, E. C. de Poorter uit Weert en G. C. Tops uit Rotterdam. 

Eén stemming bleek voldoende te zijn om het bestuur met 
drie nieuwe leden aan te vullen, nadat de penningmeester, 
de heer Van Lente, bij acclamatie was herkozen. De heer J. 
J. Jonker, commissaris, werd met alle stemmen (352) her
kozen en de heren M. de Meijer (346), G. C. Tops (332) en 
E. C. de Poorter (289) kwamen met vlag en wimpel binnen. 
Aftredend waren de heren M. W. van der Koog, tweede se
cretaris (reglementair niet herkiesbaar), mr. T. J. B. van der 
Meijden, vice-voorzitter en C. Muys, commissaris (beiden 
tussentijds). Het stembureau, bestaande uit de heren A. de 
Best, C. J. P. M. van Dishoeck en J. J. Gerritsen, liet de 
stembriefjes ter vergadering in rook opgaan. 

De Vereniging van Postzegelverzamelaars Twente werd 
als lid aangenomen, waarbij uit de vergadering de wensen 
werden uitgesproken dat 1. het nieuwe lid zich duidelijk 
zou presenteren als „van 1968" en 2. beide Twentse vereni
gingen elkaar in goede verstandhouding zouden vinden. In 
de Financiële commissie werd de heer J. J. Gerritsen ge
kozen als plaatsvervangend lid en in de Stichting Filatelie 
de heer C. G. van Veenendaal als opvolger van de heer 
Muys. De enige kandidaat voor de Bondsdagen in 1971 is 
Rotterdam omdat de kandidatuur van Haarlem werd inge
trokken. ,,De Globe" heeft voor 1972 ingeschreven en „Breda" 
voor 1973. 

De heren Van der Koog en Van der Meijden kregen een 
goed getuigenis mee van de waarnemend voorzitter voor de 
vele werkzaamheden die zij als Bondsbestuursleden hebben 
verricht. De heer H. L. J. Weidema nam het woord over van 
de waarnemend voorzitter om de heer Muys onder luide 
bijval te kunnen mededelen dat hij wegens zijn grote ver
diensten jegens de Bond is benoemd tot Lid van Verdienste. 
Op instigatie van de vergadering werd besloten een tele
gram te zenden aan bondsvoorzitter Van der Heijden, met 
beste wensen. 

Het tentoonstellingsreglement was het tweede punt waar
over meer meningen waren dan alleen die van het Bonds
bestuur. Van verschillende zijden werden bezwaren aange
voerd, waarvan het voornaamste was dat de Bondsjuryhand-
leiding nog niet gereed is. Het Bondsbestuur was van oor
deel dat het aanbeveling verdiende het werkstuk aan de 
praktijk te toetsen in afwachting van het gereedkomen van 
de handleiding. De tegenstroming was zo krachtig dat het 

Bondsbestuur besloot het gehele ontwerp terug te nemen 
en over te dragen aan het nieuwe bestuur. 

De rondvraag, die veel gemengd nieuws opleverde, maakte 
de meeste tongen los. Desondanks kon de waarnemend 
voorziter de vergadering voor 16.00 uur sluiten, hetgeen velen 
de gelegenheid bood zich over de tentoonstelling te ver
spreiden. 

Aan het Bekertoernooi, dat de volgende dag werd gehou
den, deden mee de heer W. J. A. Arratoon (Het platen van 
de Landmailzegels, Indië nummer 1 en Nederland 1852), 
J. F. Cleij (Voorafstempelingen uitlopend op de zoge
naamde Bossche tanding) en G. H. F. Meijer ing. (Lumi-
nescerende zegels en postmechanisatie). De vierde deelnemer, 
de heer M. Siegers, die het werk van de meestergraveur 
Jean de Bast zou behandelen, en uit België moest komen, 
liet verstek gaan. De beker werd gewonnen door de heer 
Cleij, die als plaatsingcijfer 15 kreeg. De heren Arratoon en 
Meijer kregen beiden als plaatsingcijfer 22V2. Daar echter 
de wetenschappelijkheid van de heer Arratoon mjet 154 pun
ten hoger werd gewaardeerd, werd deze tweede en de heer 
Meijer derde (138 punten). Geen van drieën kreeg minder 
dan 650 punten en dat leverde ieder een bronzen medaille 
met Inschrift op. 

Juryvoorzitter ir. E. J. de Veer opperde bij de prijsuit
reiking aan de lunch het onderdeel „filatelistisch belang" 
te ontdoen van het voorvoegsel „algemeen", omdat deze 
aanduiding niet altijd opgaat. In dit geval bij geen van de 
drie lezingen. De winnaar verklaarde dat hij niet van plan 
is een vaste klant te blijven, maar dat hij zijn meedoen 
afhankelijk stelt van het al of niet voorhanden hebben van 
een geschikt onderwerp. 

Wind en regen vormden een stevige hindernis op weg 
naar het restaurant Nautica op de Scheveningse pier, waar 
meer dan tweehonderd genodigden en gasten getuigen waren 
van begroeting en huldigingen. Voorzitter Muys kon zijn 
welkomstwoord richten tot verscheidene vertegenwoordigers 
van de Centrale Directie van PTT, onder wie hoofddirecteur 
A. G. de Vries, en die van het Postmuseum, directeur dr. R. 
E. J. Weber en mejuffrouw E. Driessen, conservatrice post-
waarden, de NVPH-voorzitter S. Rietveld, de Wallermedail-
listen J. D. Brandt, L. H. Tholen en mr. W. S. Wolff de 
Beer, de voorzitter en de secretaris van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, beiden ook uit anderen hoofde 
aanwezig, de voorzitters van het Comité Hagapost, C. L. 
Bakker en mr. A. van der Flier, de hoofdredacteuren van 
het Maandblad en Mijn Stokpaardje, A. Boerma en N. F. 
Hedeman, de heer A. W. Bögershausen, vice-voorzitter van 
de Westduitse bond van filatelistenverenigingen, de heer 
André Savoie uit Zwitserland en de heer L. G. H. Rehm van 
de Nederlandse filatelistische club in Chicago. 

De heer Muys droeg de leiding daarna over aan toast-
master Weidema, die het eerste woord verleende aan de 
heer A. G. de Vries, hoofddirecteur Posterijen. De heer De 
Vries gaf de verzekering dat hij de volgende dag de tentoon
stelling zou komen bekijken, omdat hij daarvoor door een 
postale conferentie in Parijs nog geen gelegenheid had ge
vonden. Hij onthulde dat de landschapszegols (4, 6, 10 cent) 
niet in de sm.aak zijn gevallen en dat gezocht wordt naar 
andere voorstellingen voor de zegels lager dan 25 cent. 
De zegel met de beeltenis van professor Meijers, de schepper 
van het Burgerlijk Wetboek, zal dit jaar niet meer kunnen 
verschijnen, maar wordt verschoven naar januari 1970. Het 
aantal zegels zal volgend jaar wel groter zijn dan dit jaar, zo 
liet d'; heer De Vries doorschemeren. Op het gebied van post-
zegelontwerpen zal een proef genomen worden met een prijs
vraag voor leerlingen van de hoogste klassen van de ont
werpersopleiding. Een vrome wens, aldus de heer De Vries, 
is nog steeds een wereldpostzegel, die overal geldig is zonder 
dat de verschillende postadministraties onderling afrekening 
zouden moeten houden. 

Een verrassend intermezzo was de bekendmaking dat het 
Costeruskapittel die morgen had besloten de Costerusmedail-
le toe te kennen aan de heer C. G. van Balen Blanken, voor 
zijn boek ,,Nederland 1852, 5 cent, plaat III", in samen
werking mst de fotograaf Bert Buurman. De heer Van Balen 
Blanken liet de heer Buurman delen in de eer die hem te 
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beurt was gevallen. „Je kunt een medaille niet in tweeën 
hakken", zei hij, maar zowel Buurman als ik gehoorzamen 
aan de Engelse wet die luidt: „The umpire is always 
right" — „De scheidsrechter heeft het altijd bij het juiste 
eind". De dokter sleepte de zaal mee in zijn hulde aan „de 
man die het mij mogelijk heeft gemaakt" en de aanwezigen 
zongen spontaan „For he is a jolly good fellow". Vervolgens 
kregen mr. Wolff de Beer en drs. Van der Willigen, res
pectievelijk als voorzitter en secretaris van de Hagapost-
jury gelegenheid de eerste prijzen en ereprijzen bekend te 
maken, waarbij opviel dat de jeugd hierbij achterwege bleef 
en dat de uitreiking niet zoals in Eindhoven werd gedaan 
door de echtgenote van een der juryleden. Na deze uitdeling 
dankte de Philctelica-helft van de Siamese Hagaposttweeling, 
de heer C. L. Bakker alle medewerkers van laag tot hoog. 

Hij vatte zijn opsomming samen in een nieuwe kreet: „Fila
telie verbroedert, Den Haag bewijst het". 

Het onvermijdelijke en algemeen betreurde afscheid van 
de heer Muys als lid van het Bondsbestuur werd ingeluid 
door de toastmaster, waarop alle aanwezigen opstonden om 
hun waardering te luchten in een uitbundig „Hij leve hoog". 
De heer Verbraak onderstreepte namens PTT, dat het heen
gaan van de heer Muys, met zijn duidelijke overwicht in de 
filatelistische wereld, ook in de ambtelijke wereld als een 
verlies wordt ervaren. De heer Weidema sloot daarop het 
officiële samenzijn. 

Zondags was de dag van de afwikkeling. De laatste dag 
van de tentoonstelling, het laatste uitstapje in Den Haag en 
omgeving on daarna het afscheid tot volgend jaar in Zwolle, 
opnieuw met een nationale tentoonstelling. 

JURYRAPPORT 
De jury van de Hagapost 1969 had het voorrecht te wor

den geïnstalleerd door een commissie, die nauwkeurig op 
de hoogte was van al hetgeen een jury nodig heeft en toe
komt, zodat de jury in een prettige sfeer haar werkzaam
heden kon verrichten en voleindigen. Zij is de commissie 
vooral dankbaar voor de overzichtelijke opstelling der ka
ders, waardoor nagenoeg geen tijd met zoeken verloren ging. 

Do jury kon tot haar genoegen constateren dat deze 
expositie in vele andere opzichten een goede tentoonstelling 
mag worden genoemd. Duidelijk bleek dat de tendens van 
verdieping der filatelie, zowel in historisch als postaal op
zicht, zich sinds de tweede wereldoorlog in versterkte mate 
heeft voortgezet. Daarvan getuigden onder meer de talrijke 
bladen eofilatelie, welke verscheidene inzenders te zien ga
ven, alsook de grote aandacht die tegenwoordig aan ge
hele blieven en andere poststukken wordt gegeven. 

De jury heeft wel met enige verwondering geconstateerd 
dat op deze nationale tentoonstelling een inzending van Ne-
derlands-Indié geheel ontbrak. Ook blijft het te betreuren 
dat sommige inzenders, waarschijnlijk door overmaat aan 
enthousiasme, meer materiaal vertonen dan met het oog op 
de systematiek of de kwaliteit gewenst is. 

Hier tegenover staat weer dat de speur- en studiezin zich 
tot steeds meer en dikwijls verrassend interessante gebieden 
blijkt uit te breiden. 

Do jury heeft besloten wegens uiteenlopende redenen drie 
inzendingen niet te bekronen, doch te volstaan met het uit
reiken van een ereprijs aan de inzenders als blijk van waar
dering. 

De jurj ' heeft in prettige harmonie zowel met het ten-
toonstellingscomité als onderling samengewerkt en al haar 
beslissingen met eenstemmigheid genomen. 

Goud: 
E. F. G. van Doorn 
W. K. Erfmann 
J A. Fock 
Mevrouw D. Poulie-
van 't Noordeinde 
Groot zilver: 
W. J. A. Arratoon 
H. J C. van Beek 

J. Dekker 

A Elias 
H. A. Lyppens 
M J Menso 

BEKRONINGEN 
Ereprüs 
Levant, Palestina, Safed 
Gouden Bondsmedaille 
Suriname 
Oud Oostenrijk 
Prins Bernhardmedaille 
Pclen/Krakau-uitgifte 

Nederlands-Indie, Landmail 
Eofilatelie 
Luchtpost 
Medaille Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempelverzamelaars 
Finland 1845-1875 
Postgeschiedenis Deens West-Indie 
Verguld zilveren medaille „Op hoop van zegels" 
„Textiel" 
Nederland 1852 
Gouden postzegel N.V. Rietdijk 
België 
Zilveren medaille Commissaris der Koningin, 
Zuid-Holland 

Mevrouw J. A. W. 
Molenaar-Teesink 
J Poulie 
A. Savoie 

J. E. Stolk 
G. G. Wiersma 

Zilver: 
W. O. P. R. Aernout 

C Avezaat 
F. Bender 
A. M. Benders 
A. Berkhoudt 
R. E. Bles 

A. L. Blonk 
W. Braunstahl 
C V. ten Brink 

W. S. da Costa 
F. Denters 
E Fuldauer 
Th. L. Gijzeman 
P. Guggenheim 
D. W. de Haan 
H. G Hardeman 
C. J. Heemskerk 
J. A. D. Krajenbrink 
A Ph. Krijff 
J. Poulie 
A Prins Jzn. 
J. Roos 
M. C. Samson 
A. Savoie 
H. L. Stem 
W. Th. Swart 
K S. Tolhuizen 
J. Veraart 
H. W. van der Vlist 
H. J. van Wiechen 
L. Wijnkamp 
A. van Woudenberg 
,,Beter laat dan nooit" 

,,Maurits Michael" 

.Eva" 
Stadspost Polen 
Zwitserland, kranten en formulieren 
Kunstvoorwerp Utrechtsche Philatelisten-
Vereenigmg 
Olympische Spelen 
Zilveren BondsmedaiUe 
Nederland 1852 
Zilveren broodmand NVPH 

Australië 
Groot-Brittanme 
Nederland, kleinrondstempels 
Sigarettenkoker Vredestein 

Eerstedagbneven 
Nieuw-Guinea (UNTEA) 
Kishengarh 
Armbandhorloge 
Nederland, nummerstempels 
Scandinavië, lokaalzegels 
Gebruiksvoorwerp Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandinavie 
Zeppelinpost 
Japanse bezetting Java 
USA, met luchtpost 
Award of Distinction 
American Philatelic Society 
Nederland, een eeuw drukwerkverzending 
Medaille directeur-generaal PTT 
Spaanse burgeroorlog 1936-1939 
Israel 
Antillen, Curagao, Suriname 
Israel 
Zilveren medaille ,,Op hoop van zegels" 
Nederland, brieven 
.,Rode Kruis" 
Nederland 1852 
Nederlands-Indische postkantoren in het 
buitenland 
Ballons Montes 
Baltische staten, luchtpost 
Rusland 
Kerkelijke bouwkunst, gothiek 
Sjanghai 
Zwitserland, poststempels 
Tibet 
Japanse bezetting, Malaya en Borneo 
Palestina 
Perzie 
Nederland, drukwerkzegels 1876-1894 
Frankrijk 1849-19:0 
Thracie 
Plaquette ,,De Globe" 
Oostenrijk 1850 
Bronzen legpenning Shell 
Spoorwegen & personeel 
Nederland 1852 
Zilveren medaille burgemeester van 
's-Gravenhage 
Nederland, eerstedagafstempelingen 

Groot brons: Ereprijzen 
J. Aafjes Australisch Gemenebest 
A G. M. van Amelsvoort Nederlands Nieuw Guinea, 

expeditie Sterrengebergte 
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A. J. M. Annegarn 

C. L. Bakker 
C. J. Bal 
R. E. Bles 
J. Bonn 
Mevrouw H. A. Bosma-
Jelgersma 

P. J. Couvee 
B. H. C. van Daalen 
P. A. van Dongen 
Th.. J. van Doorn 
E. Engelberts 
W. J. Ensink 
A. Gregoire 
C. J. Hewlett 
F. W. N. Hugenholtz 
F. Jacobs 
G. H. Jonkers 
J. L. Jvangean 
G. Kattenecker 
A. Keemlnk 
S. Kort 
H. van der Made 

J. C. Meijer 
P. G. Melsert 
P. J. Meurs 

C. Mulder 
C. Muys 
C. Nieuwland Jr. 
K. Otte 
J. Poulie 
J. Roelofs 
L. J. H. M. Sicking 
J. Slagt 
H. L. Stein 
U. Stuivenberg 
B. C. van Tienhoven 
K. S. Tolhuizen 
H. J. van Wiechen 
Brons: 
A. J. M. Annegarn 
C. J. Bal 
A. Berting 
G. H. Boetzkes 
W. F. Briel 

Zwitserland, eofilatelie, emissies 1850-1880, 
Bundespostkarten 
Verenigde Naties, UNTEA en EXPO Brussel 
Israël 
,,Land- en tuinbouw" 
Polen, lokaalzegels 
Japanse bezetting, Nederlands-Indlë 
,.Farmacie" 
Zilveren medaille Amsterdamse vereniging 
„De Philatelist" 
Spanje 
,,Wapenmotleven" 
Denemarken 
Nederland, eerstedagbrieven 
Duitsland, lokaalzegels 1945-1946 
Groot-Brittannië, eofilatelie en oude zegels 
Zweden 
Parijs, postgeschiedenis 
Nieuw Guinea 
Sigarettenkoker Vredestein 
Duitsland, handstempelopdrukken Russische 
bezettingszone 1948 
Griqualand W. 
Zweden 1920-1969 
,,Sport" 
,,Aardolie" 
,,Nobelprijswinnaars" 
Nederland, luchtvaart tot 1920 
Brieven vervoerd per autobus 
Felicitaties van de jury 
,,Tweede wereldoorlog" 
Belgische stempels vóór 1839 in 
Limburg gebruikt 
,,Textiel" 
Bronzen medaille Amsterdamse vereniging 
,,De Philatelist" 
China 1878-1912 
's-Gravenhage, poststempels 
Finland 
Provincie Zeeland 
Bronzen medaille ,,Op hoop van zegels" 
Letland 
Noorwegen 
Nederland 1852 
Nederland 1852-1867 
Oud-Duitse staten 
Caraibisch gebied, Britse koloniën 
Postvervoer, 1600-1900 
Arabisch koninkrijk 
Thessalonika, postgeschiedenis 

,,Bloedtransfusie" 
Duitsland, Bautenserie 
Nederland, geschiedenis 
,,Vrede op aarde" 
,,Oceaanvluchten" 

C. V. ten Brink 
L. M. A. Grandel 
J. van Dijk 
W. H. J. Ellas 
A. Filius 
H. J. Fischer 
J. J. de Goede 
F. J. A. de Groot 
W. J. Habiecht 
H. J. van der Heiden 
J. W. Kaiser 
A. Kleerekoper 
G. J. Krommendijk 
J. A. Lammers 
F. Lelie 
J. J. van Luijk 
H. P. C. van Melle 
J. B. Muller 
M. van Os 
W. J. Pfeiffer 
G. Ponstein 
J. Poulie 
J. J. M. Ran 
H. Rorije 
C. Slofstra 
G. van der Velden 
C. Voerman 
D. de Vries 
Mevrouw^ M. J. 
Vrij aldenhoven-Oostra 
L. I. Weber 

Dlplom.a: 
J. A. C. Achilles 
R. E. Bles 
J. W. J. van den Berg 
M. J. Bossen 
J. G. F. Coolegem 
J. van Dijk 
N. Ph. Glaudemans 
P. G. Pannevis 
H. Rorije 
E. J. J. Vogelvang 
P. W. A. M. Wap 

Zonder bekroning: 
P. J. Couvee 

K. Kouwenberg 
,,Playboy" 

,, Abraham Lincoln" 
,,Mijnbouw" 
,,Scheepvaart" 
Curagao, Nederlands-Indië en 
Suriname proeven 
Curagao en Suriname, luchtpost 
Honderd jaar postzegels 
,,Druk en papier" 
België, voorafstempellngen 
Noorwegen, postwaardestukken 
Zwitserland, staande Helvetia 
,,Elektriciteit" 
Plaatfouten en druktoevalligheden 
Japanse bezetting, Nederlands-Indië 
,,Biologie" 
Tsj echoslowakij e 
Denemarken 
Nederland, langstempels op postzegels 
,,Volkenbond en 
Internationaal Arbeidsbureau" 
Israël 
Nederland 1852 
Bootstempels 
Eeuwfeest postzegel 
Nederland, TBC-zeg«ls 1906 
,,Kunst van het Verre Oosten" 
Liechtenstein 
Nederland, portzegels 
Tsjechoslowakije, afstempelingen 
Letland 
Parijs, stempels randgemeenten 
,,Postzegels op postzegels" 
,,Meteorologie" 

Letland 
Suezkanaal 
Groenland/IJsland 
Nederland, poststukken 
Bulgarije, Hongarije en Joegoslavië, 
luchtpostzegels 
Zwitserland, Pro Juventute 
Zegels in bijzondere samenhang 
,,Schepen" 
Postzegels op postzegels 
,,Vorstenparen"' 
Indochina 

Luxemburg tot 1900 
(buiten mededinging) 
Tegeltableau Nederlandseh Maandblad voor 
Philatelie 
Vervalsingen en fantasie-uitgaven 
Bronzen legpenning Shell 
Sexy tante Pos 
Thermometer 

NABESCHOUWING 
De jury van de Hagapost heeft gesproken door middel 

van het juryrapport uitgebracht tijdens het Bondsdiner en 
opgenomen in dit blad. De jury w'ordt geacht na het uit
brengen van haar rapport te zijn ontbonden en niet meer te 
bestaan. 

Niets kan echter gewezen juryleden beletten hun per
soonlijke visie, mits deze niet afwijkt van het juryrapport, 
achteraf te geven. Dikwijls is mij gebleken dat inzenders er 
prijs op stellen de redenen te kennen, waarom hun geen 
hogere onderscheiding is gegeven. Het kan zeer nuttig wer
ken, wanneer een der gew^ezen juryleden hierover zijn me
ning geeft, wanneer men dit persoonlijk oordeel maar niet 
verw^art met de gezamenlijke jury-uitspraak. 

Zelf heb ik op de laatste dag van de tentoonstelling nog 
enige inzenders kunnen vertellen, 'wat er naar mijn mening 
aan hun inzending ontbrak om in een hogere prijsklasse te 
vallen. In één geval ontbrak er werkelijk iets, in andere ge
vallen was er eerder sprake van een teveel aan materiaal, 
waardoor aan de kwaliteit der inzending afbreuk werd ge
daan, zoals reeds in het juryrapport was betoogd. „In der 
Beschränkung zeigt sich der Meister." 

Naar mijn stellige overtuiging zullen de bedoelde inzenders 
de gegeven wenken ter harte nemen en daarbij bij een vol
gende inzending hun voordeel doen. Dergelijke nabeschou-
wingsgesprekken lijken mij zeer nuttig en ik vraag mij dan 
ook af, of het niet gewenst is de gelegenheid open te stellen 
voor inzenders om hetzij vooraf, hetzij achteraf een des

kundige over hun inzending te raadplegen. Een teleurstel
lende beloning wordt door exposanten dikwijls toegeschre
ven aan factoren, die er niets mede te maken hebben, ter
wijl de werkelijke oorzaken voor hen verborgen blijven. 

Het komt ook een enkel maal voor, dat bekroningen zijn 
beïnvloed door overwegingen die niet direct uit de in
zending zijn af te leiden. Dit was bij de Hagapost onder 
andere het geval met de zeer interessante collectie afstem
pelingen op de tuberculosezegels, die om uiteenlopende 
redenen slechts brons ontving. En ten slotte is ook een jury 
niet onfeilbaar, al worden de beslissingen met de uiterste 
zorg afgewogen. 

W. S. WOLFF DE BEER 

DE LANDENVERZAMELINGEN 
Dat drie van de vier toegekende gouden medailles in de 

categorie „landenverzamelingen" buiten Nederland en Over
zeese Rijksdelen vielen bewijst wel dat hier veel geboden 
werd. Oud-Oostenrijk van de heer Fock, Krakau-uitgiften 
van Polen van mevrouw Poulie en verschillende Levant-
gebieden van de heer Van Doorn blonken uit temidden van 
vele goede en een enkele nog wat beginnende verzamelingen. 
Drie ogenschijnlijk geheel verschillende gebieden, die toch 
als men het goed bekijkt meer met elkaar te maken hebben. 

Oostenrijk 1850, het machtige rijk van de Habsburgers. 
Misschien heeft de revolutie van 1848 even een rimpeling 
in het water gegeven, maar alles is nog solide. Het is een 
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sterk centralistisch en sterk ambtelijk staatsbestel. Maar het 
is ook nog hoffelijk en sierlijk. Stijl „Küss die Hand, gnädige 
Frau". Men vindt dit ook terug in de vele „sierstempels". 
Ik zou geen land weten waar men ook voor de gewone 
dagelijkse poststempels zo vaak een fraaie versiering zocht. 
Het is ook een groot land, dat nog vele volken in zich ver
enigt. De stempels luiden nog Pressburg, Kaschau en Gran. 
Na de „Ausgleich" van 1870 met Hongarije zal het Poszony, 
Kassa en Esztergom worden en vijftig jaar later behoren de 
eerste twee plaatsen tot Tsjechoslowakije en heten Bra
tislava en Kosice. 

En dan zijn we meteen in de tijd van de Krakau-opdruk-
ken. De Donau-monarchie valt uit elkaar; men gaat eigen 
„nationale" postzegels maken. Dat gaat in haast; wat er 
aan letters in de drukkerij is wordt gebruikt en wat er nog 
aan postzegels in de kantoren is wordt overdrukt. Zo komen 
er dikke en dunne „S"-sen en komen er waarden in opla
gen van slechts enkele exemplaren; want op papiersoort 
of kleurvariatie werd niet gelet. 

Ook de verzamelingen van de heer Van Doorn — en van 
enkele andere inzenders — tonen hoe een eens machtig rijk, 
het Ottomaanse, langzaam maar zeker uit elkaar valt. Reeds 
de vele „buitenlandse postkantoren", waarvan we in het 
bijzonder die in het „Heilige Land" hier te zien krijgen to
nen dat „de zieke man" niet meer kan mee doen. Na de 
eerste wereldoorlog valt het rijk geheel uit elkaar en dan 
worden op grond van de Balfourdeclaratie ook de eerste 
stappen gezet om te komen tot een „Joods Nationaal Tehuis". 
Maar pas na de tweede wereldoorlog ontstaat de onafhan
kelijke staat Israël; de barensweeën van deze staat zien we 
in de vele plaatselijke uitgaven terug. 

Het waren niet alleen deze inzendingen die ons een filate-
listische illustratie van „bewogen" tijden gaven. Spaanse 
Burgeroorlog, Thracië, Oost-Duitsland 1945, Letland, Tsjecho
slowakije, alle inzendingen die ons iets laten zien hoe men 
zich in moeilijke omstandigheden behielp en hoe men ook in 
die tijden door de postzegels toch ook vaak nog poogde be
paalde gevoelens tot uitdrukking te brengen. Vreugde over 
herkregen vrijheid, afschuw over bijvoorbeeld de voorbije 
„Hitler"-periode. 

Het is ongetwijfeld een boeiende sport om bijvoorbeeld 
alle tandingen en plaatfouten van de „gebouwenserie" van 
Duitsland bij elkaar te krijgen. Het is zelfs een vorm van 
ontspanning die door veel mensen beschouwd kan worden 
als een weldadige „relax" na een drukke dag. Er zullen dan 
ook zeker dergelijke verzamelingen blijven en de verza
melaars veel nut en genoegen verschaffen. Maar daarnaast 
zijn toch de verzamelingen op (post)historische grondslag het 
die de filatelie ook van wetenschappelijke waarde doen zijn. 
En het was zeer verheugend in vele inzendingen van de 
Hagapost dit aspect naar voren te zien komen. 

FL. 

DE INZENDINGEN NEDERLAND 
Er is een voortdurende verdieping van de studie der Neder

landse postzegels te constateren; de inzenders gaan hoe lan
ger hoe meer specialiserend te werk waardoor een „alge
mene" verzameling een nationale tentoonstelling niet meer 
baalt. Het gebied is te uitgebreid geworden, zodat men zich 
toelegt op één of enkele emissies, op een speciaal gebied, 
op het platen. 

Om met het laatste te beginnen, de bekende Zeeuws-
Vlaming H. A. Lyppens uit Terneuzen toonde zijn plaat
reconstructies, en bewees dat hij doorgaat. Na de vorige ten
toonstelling is de collectie weer uitgebreid, zijn plaatrecon
structies voltooid en andere verder gevorderd. Terecht met 
groot zilver bekroond plus ereprijs, een gouden postzegel. 

De verzameling ingezonden onder pseudoniem „Beter laat 
dan nooit" behaalde zilver. Een goede verzameling met zeer 
mooie exemplaren der eerste emissie, evenals die van C. J. 
Heemskerk, waarbij vooral de kwaliteit en de getoonde brie
ven opvielen; ook hier een begin van platen. 

Een verzameling aangekondigd als „plaatfouten" stelde te
leur. Plaatfouten komen uitsluitend voor bij plaatdruk en de 
serie koningin Wilhelmina type Veth is niet in die druk uit
gevoerd. Daarbij kan men dus uitsluitend van etsingfouten 
enyof druktoevalligheden spreken. 

Na de artikelenserie over „ecrstedagenveloppen" van de 
heer C. Avezaat — die voor zijn inzending een zilveren me
daille ontving — is dit verzamelgebied populair geworden. 
Er waren drie inzendingen die niet alle op een hoog peil la
gen en waaraan nog veel is toe te voegen. 

De heer M. van Os toonde een deel van zijn eerste emissie; 
een goed begin met brons bekroond. De Nederland verzame
laar van internationale faam, de heer Jan Poulie, stalde 
weer eens iets anders uit: een uitputtende collectie over de 
eerste Nederlandse toeslagzegels, de T.B.C.-zegels van 1906, 
zeer gespecialiseerd met leuke brieven. 

De emissie 1852 van de heer L. J. H. M. Sicking, als verza
meling ons bekend doch moeilijk begrijpbaar. In een te klein 
bestek trachtte de inzender teveel te tonen: plaatreconstruc
ties, afstempelingen, brieven. Er is voor de bezoeker te wei
nig richtlijn wat inzender nu het belangrijkste vindt. Met 
groot-brons beloond. Wanneer de inzender wat meer lijn in 
de collectie brengt en enkele minder fraaie exemplaren ver
wijdert — dit kan gerust, er is voldoende fraai materiaal — 
kan deze collectie het verder brengen. 

Eveneens groot-brons kreeg de heer J. Slagt uit Pretoria. 
Hier echter een evenwichtige collectie. Per plaat, zegels, 
strippen en een brief, alles op één blad tesamen, waardoor 
men een inzicht kreeg van v^at de eerste emissie te bieden 
heeft. En in een prima kwaliteit. Ook in de tweede en derde 
emissie, vooral van de poststukken; was wellicht een ere
prijs w^aard geweest. 

Iets geheel anders toonde de heer J. Veraart in zijn ver
zameling drukwerkzegels 1876-1894; een goede verzameling 
van dit niet veel verzamelde gebied. Terecht met zilver be
kroond. Slechts één opmerking: bij de firma-perforaties 
stond als „vertaling" van NASM Ned. Amsterd. Stv. Mij., 
elke rechtgeaard Rotterdammer kan u vertellen dat dit 
moet zijn: Nederlandsch-Amerikaanse Stoom vaart Maat
schappij „Holland-Amerika Lijn". Zelfs het beste paard strui
kelt weleens over de Rotterdamse kinderhoofdjes! 

De overige inzendingen in de klasse Nederland waren 
gespecialiseerd in stempels en postwaardestukken, waarover 
mijn deskundige collega's op deze gebieden een betere beoor
deling kunnen geven. 

H. 

De gelukkige bezitters van het boekje moeten even noteren 
dat de afbeeldingen 3 en 4 op de bladzijden 13 en 14 ver
wisseld zijn. 
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TENTOONSTELLINGSGIDS 
De catalogus voor de tentoonstelling was een eenvoudig 

boekje, waarin zes bladzijden waren gereserveerd voor aan
tekeningen. Er ontbraken een alfabetische lijst op de namen 
der inzenders en een overzicht van de verdeling der kaders 
over de verschillende verzamelgebieden. 

Verscheidene inzenders van thematische verzamelingen 
kwamen pas bij het ophangen tot de ontdekking dat er 
door de Federation Internationale de Philatelie verboden uit
giften in hun collecties aanwezig waren. Tenminste één ver
zameling werd niet beoordeeld wegens de aanwezigheid van 
schadelijke uitgiften, terwijl in een verzameling Textiel op 
postzegels, waarin volgens deskundigen op dit gebied be
halve verkeerde zegels zaten, ook nog een verboden zegel 
voorkwam. Deze was over het hoofd gezien bij de voor
controle van de inzendingen. 

De teksten bij sommige 'thematische verzamelingen waren 
niet vlekkeloos. We zagen ergens „Delacroix en Ingres waren 
een der eersten". Nu kunnen tw^ee verschillende schilders 
wel tot de eersten behoren, desnoods de eersten zijn, maar 
nooit of te nimmer samen een der eersten zijn. In dat ge
val moet men kiezen. In een andere collectie wordt gespro
ken van pijplijnen, terwijl de inzender kennelijk pijpleidin
gen bedoelt, maar teveel heeft gekeken naar het Engelse 
pipeline. 

Als voorbeeld van een verzameling waarin de filatelis-
tische stukken goed waren verwerkt zouden wij willen noe

men „Het wapen als motief door de posterijen gebruikt", in 
tegenstelling tot een inzending waarin de firmastempels die 
op het thema betrekking hadden, aan het eind in één kader 
samen waren gebracht. In de eerstgenoemde collectie kwa
men bovendien een aantal vondsten en zeldzaamheden van 
hoog filatelistisch gehalte voor, hetgeen men aan roodfran-
kering bezwaarlijk kan toedichten. 

Een nieuwe thematische verschijning in deze groep was de 
„Staatkundige indeling van de Sovjet-Unie", een inzending 
die getuigde van uitzonderlijke zin voor speurwerk. Een 
voorbeeld om in andere provincies na te volgen is de opzet 
van de Zeelandcollectie die op de Hagapost te zien was. Een 
inzending die niemand gemist zal hebben was „Sexy Tante 
Pos" onder het pseudoniem „Play boy", waarin de nieuwste 
serie schilderijen van Roemenië de heer Marx deed blozen 
(ook op een postzegel). 

Tenslotte gaven zeven studiegroepen een demonstratie in 
56 kaders: Zuidwest Pacific, Oost-Europa, Zuidelijk Afrika, 
Frankrijk, België, Scandinavië en Ultraviolet. Het propagan
distische Icarafcter van deze show kwam niet goed tot haar 
recht omdat de kaders gewoon aansloten bij die van de 
andere inzenders. Beter lijkt ons een dergelijke show in een 
aparte ruimte onder te brengen en er voor te zorgen dat er 
enkele leden aanwezig zijn die tekst en uitleg kunnen geven 
aan belangstellende bezoekers. De jeugd had dat goed voor 
elkaar. Er was bij de Jeugdinzendingen een stand waar de 
uitgaven van het filatelistisch jeugdwerk verkrijgbaar waren 
en waar voortdurend iemand was om vragen te beant
woorden. 

STICHTING VOOR HET PHILATELISTISCH JEUGDWERK 
IN NEDERLAND 

(Niet alle inzendingen waren geëxposeerd) 
GROEP Al 
Derde prUs: 
P. Janse 
G. J. ten Raa 
Mejuffrouw M. C. Nellssen 
Geen prijs: 
F. J. F. Nijland 
GROEP A 2 
Derde prUs: 
M. C. van Impelen 
F. Verhoef 
G. B. ten Berge 
H. J. van der Hoogen 
Mejuffrouw H. M. Molenaar 
G. W. Markink 
H. J. ten Berge 
S. Mientkl 
Geen prijs: 
F. Th. Schoenaker 
R. F. Neijendorff 
R. de Ruijter 
H. F. Brekelmans 
GROEP B 
Tweede prUs: 
A. J. van de Graaf 
O. J. Wttewaall 

Uit eigen land en leven 
Vogels 
Vervoer 

Muziek 
Iran 
Sport 
Vogels 
Ruimtevaart 
Wereld der stilte 
Flora 
Duitsland, Weimarrepubliek 

Scheepvaart door alle eeuwen 
Spoorwegen 
Australië 
Indonesië 

Zoogdieren 
Familie Wttewaal, brieven 1715-1860 

WERK 

Punrten: 
58 
57 
58 

Derde prUs: 
Hk. P l u i m 
R. Tr ion 
Mejuf f rouw J. v a n Bake len 
Mejuf f rouw S. v a n de Graaf 
W. B. Gunn ing 
W. J . M. van de Beek 
Hs. P l u i m 
J . J . v a n de Beek 
H. N o o r d e r m e e r 
Th. N. J o r d e n s 

Spor t 
Vogels 
Zwi t se r l and 
Bloemen 
J a p a n 
Dui ts land, West-
Nede r l and in beeld 
Zwi t s e r l and 
Neder l and , speciaalzegels 
Die ren 

54 Geen pr i js : 
Mejuff rouw L. M. Doomern ik K l e d e r d r a c h t e n 
J . Booy Neder l and , met ee r s t edagenve loppen 
B. B r a e m Indones ië , bi jzondere zegels 

61 
60 
58 
56 
56 
55 
55 

S3 
52 
SI 
41 

72 
70 

G R O E P C 
Eer s t e prUs: 
G. Holstege 
G. Holstege 
Mejuff rouw A. J . M. Kiggen 
P . J . W. Koch 

Tweede prUs: 
G. J . C. v a n Enck 
A. P . T e u n e 
A. J . P . Stolk 
J . C. v a n de Graaf 

D e r d e pr i js : 
P . J . v a n Leenen 
M. A. v a n lerse l 
W. R. v a n K e m p e n 
Mejuf f rouw W. J . Hendr iks 

Neder l and , Jub i l eum 1923 
Neder l and , pos t s tukken 
Ke r s tgebeu ren 
Kuns tgesch ieden is 

Nede r l and , type Veth 
F in l and 
F l o r a 
R u i m t e v a a r t 

Dui ts land , West-
Mijn Vat icaan 
Algerije & F rankr i jk , w a p e n s 
Vl inders 

Geen pr i js : 
P . J . A. Baudoin Spor t 
Mejuf f rouw A. T. H. Bissel ing Nede r l and 
R. J . Alewijnse Nede r l and , postzegelboekjes 

DE HAGAPOST-enquête 

68 
67 
64 
63 
61 
59 
58 
56 
55 
54 

Alle organisatoren van tentoonstellingen — echt niet al
leen van postzegels — hopen op veel bezoekers en proberen 
daarom een programma aan te bieden dat voor deze ge
hoopte bezoekers aantrekkelijk genoeg zal schijnen om in
derdaad de tentoonstelling te gaan bezoeken. Er is duidelijk 
sprake van een wisselwerking, hoe beter het programma, hoe 
meer bezoekers. En hoe meer bezoekers, hoe meer entree
gelden die voor een goed programma gebruikt kunnen 
worden. 
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Nu zijn we bij de postzegel tentoonstellingen dank zij de 
door de Stichting Filatelie beheerde „Amphilex-rijksdaalders" 
in de gelukkige omstandigheid dat een nadelig saldo van 
een tentoonstelling geen ramp voor de organisatoren wordt. 
Maar al wordt het dan geen financiële ramp, een teleur
stelling door een ver bij de raming achtergebleven bezoek 
is een slechte beloning voor alle vrije uren en alle moeite 
die de organisatoren aan de tentoonstelling besteed hebben. 
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Het waren deze overwegingen die de organisatoren van 
HAGAPOST 1969 er toe brachten een enquête onder de be
zoekers te houden. Wat zien de bezoekers het liefst, waarom 
gaan ze naar een postzegeltentoonstelling? Vragen waarop 
het antwoord voor de HAGAPOST hoogstens een interes
sante nabeschouwing, maar voor organisatoren van toekom
stige tentoonstellingen toch misschien een aanwijzing kan ge
ven w^aarom de bezoekers k'wamen en hoe men dus in de 
toekomst bezoekers kan trekken. 

HET FORMULIER 
Volledigheidshalve laten wij nog even de tekst van het 

formulier volgen: 
Inzender: naam, straat en plaats. 
Ik vond de interessantste inzending: 
in de Erehof, bij de Landenverzamelingen, bij de Thema
tische verzamelingen, bij de Jeugdverzamelingen. 
Ik ga naar een postzegeltentoonstelling: 
Om mooie zegels te zien, om iets te leren op hei terrein van 
de Philatelie, om zegels te kopen voor mijn verzameling, 
voor het speciale postkantoor en de speciale enveloppe. 

DE INVULLING 
Van de ruim 3500 betalende bezoekers die de tentoonstel

ling boekte hebben slechts 763 een ingevuld formulier in de 
stembus gedeponeerd. Helaas was de vraagstelling toch voor 
vele bezoekers blijkbaar niet geheel duidelijk. Hoewel ge
vraagd was kadernummers te vermelden gaven velen aan 
dat zij de inzendingen in de Erehof, of in de Jeugdklasse 
als zodanig het interessantste vonden; zonder één verzame
ling in elke klasse speciaal aan te wijzen. Anderen brachten 
alleen een stem uit in één van de vier groepen. Bij het be
kijken van de resultaten dienen de lezers daar wel even 
rekening mee te houden. 

WAAROM GAAT U NAAR EEN POSTZEGEL
TENTOONSTELLING? 

Men kon kiezen uit vier mogelijkheden, velen kozen er 
meer dan één, sommigen vulden zelfs alle vakjes in. Zo 
komen wij tot het volgende schema, waarbij de cijfers 
aangeven: 
1. om mooie zegels te zien; 
2. om iets te leren op het terrein van de philatelie; 
3. om zegels te kopen voor mijn verzameling; 
4. voor het speciale postkantoor en de speciale enveloppe. 

stem uitgebracht op 
één hokje gevuld 
hokje 1 plus ander 
hokje 2 plus ander 
hokje 3 plus ander 
hokje 4 plus ander 
hokjes 1, 2 en 3 
hokjes 1, 2 en 4 
hokjes 1, 3 en 4 
hokjes 2, 3 en 4 
alle hokjes 
totaal aantal stemmen 
per hokje: 

1. 
80 
— 

121 
26 
20 
24 
31 
15 
— 
54 

371 

2. 
293 
121 
— 
24 
22 
24 
31 
— 
10 
54 

579 

3. 
27 
26 
24 
— 

8 
24 
— 
15 
10 
54 

188 

4. 
8 

20 
22 

8 
— 
— 
31 
15 
10 
54 

168 

De behoefte zijn filatelistische kennis uit te breiden leidt 
dus de bezoeker die serieus genoeg is het enquêteformulier in 
te vullen in overwegende mate. 

Ongevraagd antwoordde een mevrouw dat ze ging „om 
haar echtgenoot te plezieren" en de enige handelaar die het 
formulier invulde zette er eerlijkheidshalve bij „om iets te 
verdienen"! 

WELKE INZENDING VOND U HET INTERESSANTST? 
Wij vonden hier een zeer grote diversiteit, slechts heel 

weinig inzendingen werden in het geheel niet genoemd. 
Had iedere inzender dus wel enkele supporters die zijn in
zending het mooiste vonden — en dat waren voor zover wij 
bij het tellen zagen niet de liefhebbende echtgenotes of 
andere familieleden, al ontdekten we wel iemand die zijn 
eigen verzameling het interessantst vond — toch waren er 

enkele inzendingen die een relatief groot aantal stemmen 
kregen en die dus zonder enige twijfel voor de „publieks
prijs" in aanmerking kwamen. 

Dit waren: 
Bij de landenverzamelingen: 
H. J. C. van Beek - Indiëlijn: 32 stemmen 
(daarna kwam de heer Fock, Oud-Oostenrijk met 27 stem
men.) 

Bij de thematische verzamelingen: 
A. Berlin, geschiedenis van Nederland: 47 stemmen 
(daarna kwamen mevrouw Bosma-Jelgersma, Pharmacie op 
postzegels met 33 stemmen en H. G. Hardeman, Rode Kruis 
en Philatelie met 32 stemmen.) 

Bij de jeugdverzamelingen: 
P. J. W. Koch, Kunstgeschiedenis: 73 stemmen 
(daarna kwam Anneke Kiggen, Kerstgebeuren op postzegels 
met 61 stemmen.) 

WAAR KWAMEN DE BEZOEKERS VANDAAN? 
Hoewel de organisatoren deze vraag alleen gesteld hadden 

om na de loting de prijs goed te kunnen toezenden bleek 
hieruit iets wat zeker niet verwacht was. Namelijk dat 
slechts de helft van de bezoekers uit Den Haag en de i'afid-
gemeenten kwam en velen voor deze tentoonstelling zelfs 
een verre reis gemaakt hadden; de verdeling over de ,,woon
gebieden" was als volgt: 
Friesland, Groningen, Drente, Overijssel en N.O. Polder 26 
Gelderland 28 
Utrecht 29 
Noord-Brabant, Zeeland, Limburg 32 
Noord-Holland 92 
Zuid-Holland buiten Den Haag met omgeving 184 
Den Haag, Voorburg, Rijswijk, Wassenaar 374 
Buitenland (België en Spanje) 2 

totaal 767 

(De aandachtig tellende lezer zal gemerkt hebben dat vier 
bezoekers geen stem uitbrachten maar wel een formulier in 
de bus deponeerden!) 

CONCLUSIE 
Slechts één op de vier bezoekers „liet zijn stem horen". 

Kwam de rest voor heit speciale postkantoor en de envelop
pen of om te kopen? Wij weten het nog niet, maar enige 
indruk omtrent de bezoekers aan deze tentoonstelling geeft 
de enquête ons tooh wel; misschien kunnen na ons komende 
organisatoren er nog iets aan hebben. 

Fl. 

De HAGAPOST telde 3.553 betalende bezoekers; een resul
taat waarop de organiserende Haagse verenigingen terecht 
trots kunnen zijn. Wanneer men de niet-betalende bezoe
kers medetett — de inzenders, journalisten en leden van 
de verschillende comité's — kan dit aantal met naar schat
ting ruim vijfhonderd vermeerderd worden. 
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Er is echter één categorie, die nog niet met name is 
genoemd. En dat zijn de stille sjouwers, de leden van de 
Haagse verenigingen, die de tentoonstelling hebben opge
bouwd en afgebroken, die ervoor zorgden dat de inzenders 
hun collecties konden opzetten in de kaders, die na afloop 
eerst de ramen in de kisten psikten en daarna de kaders 
voor de verzending naar het centrale depot van de Stichting 

De bezoekers van de Hagapost 1969 die voor de catalogus 
van de Hagapost ƒ 2,50 betaalden, zullen wel niet hebben 
bevroed dat zij feitelijk bij hun rijksdaalder een tientjte of 
meer cadeau kregen, want de waarde van het boekwerk, 
dat bescheiden als FILATELISTISCHE ESSAYS is aan
geduid, mag toch zeker wel op ƒ 12,50 worden geschat. De 
meeste dezer „essays" zou ik standaardartikelen op hun 
gebied willen noemen, waarin een schat van gegevens over 
het betreffende onderwerp is verwerkt. 

POSTZEGELS VERZAMELEN 
Het boekwerk wordt geopend meit een leerzaam overzicht 

van het postzegels verzamelen in Nederland door de heer J. 
L. van Dieten. Hoewel de titel luidt „van 1946 tot heden", 
wordt feitelijk de gang van zaken van 1860 af besproken, 
hetgeen het artikel juist zo aantrekkelijk maakt. In het ar
tikel, dat tal van wetenswaardigheden geeft, miste ik een 
vermelding van de wetenschappelijke uitbreiding, die de 
filatelie sinds 1946 heeft getoond, die in het juryrapport 
wordt aangestipt. Weliswaar leverde ons land ook vóór 1946 
tal van w^etenschappelijke verzamelaars op — we behoeven 
slechts de namen van Waller, Verbeek, Vellinga en Korte
weg te noemen — doch dit aantal heeft zich na 1946 sterk 
uitgebreid. 

HAAGSE POSTMERKEN 
De heer Giphart heeft niet alleen een ontzagwekkende 

hoop werk verzet in betrekkelijk korte tijd met zijn artikel 
over de Haagse postmerken, doch ook nog het geschrevene 
geïllustreerd door zijn inzending brieven uit het Postmuseum. 
Deze inzending toont niet alleen aan hoe ontzaglijk groot 
het arsenaal is, waarover het Postmuseum beschikt, doch 
ook hoe dit materiaal gaat leven onder de deskundige be
handeling van de heer Giphart. Omgekeerd kan men zeggen, 
dat niemand onzer zo dicht bij de bron zit als de heer 
Giphart en niemand zoveel documentatie, publikaties, tabel
len en gegevens kan verschaffen als hij, maar het dan ook 
zo voortreffelijk doet, omdat hij met zijn onderwerp is sa-
mengegroeid. Zijn opstelling mag als aanwijzing worden ge
zien van de richting waarin het stempelverzamelen waar
schijnlijk in de toekomst gaat. Zoals reeds enkele verzame
laars doen, zal de toekomstige stempelverzamelaar waar
schijnlijk alle stempels gaan geven, die er van een be
paalde gemeente van het begin af tot heden bestaan. 

DISTRIBUTIEKANTOREN 
Van geheel andere aard, doch zeker niet minder belang

rijk is het korte artikel van de heer D. W. de Haan over 
Distributiekantoren. Deze stempels bieden veel variatie, om
dat zij aan verschillende onofficiële fantasieën ontsproten 
zijn. Uit het artikel leerde ik, dat het zeer onwaarschijnlijk 
is, dat zij door de distributeur zelf zijn ontworpen. Door wie 
dan wel is onbekend. Deze stempels zijn reeds daarom zo 
belangrijk, omdat enkele ervan op de eerste vier emissies 
voorkomen. Tot dusver dacht ik, dat daartoe ook EDE met 
omranding behoorde. Deze illusie ontnam de schrijver mij en 
daarnaast deelt hij vele nieuwe wetenswaardigheden over de 
distributiestempels mede, een terrein dat altijd met enige 
geheimzinnigheid was omgeven. Typerend voor de aantrek
kingskracht van dit terrein is, dat de Hagapost naast een 
zeer uitgebreide collectie geschreven aanwijzingen op brie
ven nog een inzending Distributiekantoren van A. van 
Woerekom bevatte. 

Filatelie in de emballage borgen. Kortom dit legertje naam
lozen dat steeds weer bereid is voor hun vereniging hand
en spandiensten te verrichten om een tentoonstelling of ma
nifestatie inderdaad mogelijk te maken door handwerk. 
Daarom een eresaluut aan allen die — al dan niet zicht
baar — dragers waren van het kaartje, dat op bladzijde 329 
is afgebeeld. H. 

HONDERD JAAR DRUKWERKZEGELS 
Drs. Van der Willigen bleek zijn reeks artikelen over de 

drukwerkzegels in het Maandblad gedurende 1961 belang
rijk te hebben uitgebreid met vele nieuwe wetenswaardig
heden en tabellen over de zegels te wier ere de Hagapost is 
gehouden, zodat zijn werk als een gesloten geheel in een 
komend stempelboek kan worden opgenomen. Niet alleen 
het artikel werd door talrijke foto's opgeluisterd, doch de 
schrijver vertoonde ook in zijn inzending in het Erehof tal 
van interessante bijzonderheden in natura. De halfrondstem
pels op deze emissie zijn veelal zeldzamer dan vele groteske 
halfrondstempels op de eerste emissie, om nog maar niet 
te spreken over die met Egyptische letters, waarvan er 
volgens de heer Van der Willigen slechts acht verschillende 
bestaan. Het geheel vormde een waardige en toepasselijke 
bijdrage tot de feestviering en getuigt van de grote kennis 
van de schrijver. 

FILATELISTISCH MATERIAAL IN DE 
THEMATISCHE VERZAMELING 

Hoewel ik geen thematicus ben heb ik met belangstelling 
het uitgebreide artikel van de heer Heinrich Walz uit Saar
brücken doorgelezen en heb gemeend daaruit te bespeuren, 
dat filatelie en thematiek elkander niet alleen beïnvloeden, 
doch steeds meer beginnen te naderen. Het wil mij voor
komen, dat de oorspronkelijke vrijheid van de thematic! 
door de FlPCO-bepalingen terecht aanmerkelijk aan banden 
is gelegd en dat het begrip thematiek steeds scherper om
lijnd wordt. 

Wat ik niet in het artikel heb gelezen is de beantwoording 
van de vraag of een thematische collectie van bijvoorbeeld 
schepen met goud kan worden bekroond als bijvoorbeeld de 
Suezkanaalzegels, de Donau-Dampf Schiffahrt en de Lady 
Mac Leodzegel van Trinidad ontbreken. Dezelfde vraag zou 
bij een dierencollectie ten aanzien van de Canadese bevers 
kunnen worden gesteld. Met andere woorden: Wijdt de the
matiek ook aandacht aan de motieven op de klassieke zegels, 
zodanig dat het ontbreken daarvan als gemis wordt be
schouwd? 

NEDERLANDSE VOORAFSTEMPELING 
Over het uitgebreide artikel van de heer Frans Blom zou 

ik geen zinnig woord kunnen zeggen, omdat het onderwerp 
de Nederlandse voorafstempelingen voor- en meelopers mij 
onbekend is. Ik wil daar onmiddellijk aan toevoegen, dat 
het mijn fout is, omdat dit onderwerp herhaaldelijk eerder 
door de onvolprezen pionier Korteweg en anderen is behan
deld en omdat ik weet, dat het onderwerp bijvoorbeeld in de 
Verenigde Staten zeer populair is. Ik moet mij derhalve be
perken tot het stamelen van enige woorden van excuus en 
dankbaarheid tevens, omdat ik nu in de gelegenheid ben dit 
onderwerp te bestuderen aan de hand van een uitvoerig 
artikel van de heer Blom, wiens faam als filatelist reeds 
veel eerder tot mij was door gedrongen. Reeds een vluchtig 
doorbladeren van het geschrevene toont aan, dat hier be
langrijk en degelijk werk is verricht. 

W. S. WOLFF DE BEER 
Huizen, 14 mei 1969. 

Wie het boekje opengevouwen neerlegt met de omslag naar buiten 
en mocht nvenen de filatelistische ontdekking van de eeuw te doen, 
hoede zich voor overhaaste conclusies. Er ligt geen afbeelding voor 
u van een bovenrand van twintig zegels of iets dergelijks. Het gaat 
hier om een fotomontage. 

Een tweede ontdekking geldt de inhoud. De gelukkige bezitters 
gelieven aan te tekenen dat de clichés op de bladzijden 13 en 14 zijn 
verwisseld. 

FILATELISTISCHE ESSAYS 
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DE DRUKWERK 
ROLSTEMPEL 

■BBHBf 

F. BLOM 

WERKWIJZE 
De werkwijze laat zich wel raden. De vellen met adres

strookjes of adresbandjes werden als het ware afgeritst. Als 
dit niet nauwkeurig gebeurde ontstond een misser, waarvan 
afbeelding 4a een voorbeeld was en waarbij het zegel niet 
werd geraakt en later met hét vemietigings datumstempel 
werd gecorrigeerd nadalt dit stuk op het kantoor was terug
gekomen. 

De tegenpool, een nauwkeurige afstempeling, vindt u bij 
de afbeelding 21 waar degeen die de stempel hanteerde, een 
Uitbuiging maakte om alle zegels zo centrisch mogelijk af te 
stempelen. 

Ook vond voorafstempeling plaaJts van gewone drukwerken 
(zie afbeelding 4c). 

Hoewel de oorspronkelijke bedoeling van dit stenipel was, 
dat het bij de voorafstempeling van frankeerzegels zou wor
den gebruikt en voor vernietiging van de Spaarbankzegels, 
is dit later aangewezen en/of gebruikt voor andere doel
einden, die afzonderlijk zullen worden behandeld. 

Alvorens hiertoe over te gaan is het noodzakelijk ons te 
verplaatsen naar de toestand ten tijde van de invoering van 
dit stempel, waarbij de tarieven een belangrijke rol spelen, in 
het bijzonder de hieraan verbonden bepalingen. 

Bij de Postwet 1870 werd een drieledig tarief ingevoerd 
voor de drukwerken. Tot de eerste en tweede klasse behoor
den de dag en weekbladen en periodieken en tot de derde 
klasse het overige drukwerk i.e. gedrukte stukken. Bij de 
drukwerken van de eerste en tweede klasse was de be
paling gemaakt, dat bij verzending van meer exemplaren 
onder een omslag, niet het totaal gewicht, maar het aantal — 
ieder afzonderlijk naar gewicht gerekend — het port uit
maakte. 

Er bestond bovendien een bepaling, dat de Uitgever mach
tiging kon krijgen tot het ongeadresseerd verzenden van 
maximaal 25 exemplaren aan een post of hulpkantoor waar 
een adreslijst van de abonnenten aanwezig was. 

In 1912 waren de 'tarieven voor de da^ en weekbladen en 
gedrukte Stukken als volgt (de tarieven dalteerden van 1 ok
tober 1908): 

Nieuwsbladen tot en met een gewicht van 55 gram Vi cent 
Nieuwsbladen tolt en met een gewicht van 150 gram 1 cent 
möt een progressie van Va cent per 50 gram. 
Gedrukte stukken 1 cent per 50 gram 
1 november 1919 Nieuwsbladen enzovoort. Indien bij abon

nement gefrankeerd blijft het tarief van 
1908 gehandhaafd. 
Met zegels gefrankeerd Vi cent per 50 
gram. 
Gedrukte stukken l'/2 cent per 50 gram. 

1 november 1921 Nieuwsbladen enzovoort. Indien bij abon
nement gefrankeerd tot en met een ge
wicht van 55 gram 1 cenit, 
tot en möt een gewicht van 150 gram 
2 cent, met een progressie van 1 cent 
per 50 gram. 

Melt zegels gefrankeerde nieuwsbladen werden berekend 
naar het tarief van de gedrukte stukken, zijnde 2 cenIt per 
50 gram. 

FRANKERING BIJ ABONNEMENT 
De frankering bij abonnement werd ingevoerd bij K.B. 

11 februari 1892 Stb 42 art. 2 waarvan de tekst als volgt luidt: 

ad 1 De frankeering van nieuwsbladen, bij abonnement kan niet 
anders geschieden, dan over een heel abonnementskwartaal. 
Loopt het abonnement van een nieuwsblad over een heel jaar, 
dan geschiedt de heffing der frankeergelden toch per kwar
taal, te rekenen van het tijdstip van ingang van het jaar
abonnement. 

ad 2 De berekening van het bij wijze van abonnement te heffen 
port der nieuwsbladen zal geschieden naar het aantal exem
plaren door den uitgever aan den abonnent verzonden, vol
gens den bij hem berustende legger, waarvan desverkiezende 
inzage moet worden verleend aan den daarvoor aangewezen 
postambtenaar. 

ad 3 Bij den aanvang van elk kwartaal wordt het verschuldigde 
over dat kwartaal bij benadering vastgesteld. 

Het geraamde bedrag moet uiterlijk vijf dagen daarrm be
taald zijn. 

Na afloop van het kwartaal vindt een nadere verrekening 
plaats van het verschil tusschen het vooruitbetaalde bedrag 
en hetgeen, volgens het aantal verzonden exemplaren, werke
lijk verschuldigd is. 

Het eventueel bij te betalen bedrag moet uiterlijk op den 
vijfden dag der eerste maand van het nieuwe kwartaal vol
daan zijn. 

ad 4 Nieuwsbladen, waarvan het port bij abonnement wordt be
taald, behooren voor elk kantoor afzonderlijk bijeengebon
den, ter post worden bezorgd. Bovendien moeten de exem
plaren elk van zijn eigen adres voorzien zijn, tenzij door 
meergenoemden Minister is toegestaan, dat, in plaats daarvan, 
aan de kantoren, welke met de bestelling zijn belast, eene 
lijst worde verstrekt dier adressen. 

ad 5 De bevoegdheid tot het voldoen der porten van nieuwsbladen 
bij abonnement kan worden ingetrokken, indien daartoe, op 
grond van gebleken onjuiste opgaven of andere onregelmatig
heden, aanleiding bestaat. 

De mogelijkheid tot frankering bij abonnement bracht geen 
vereenvoudiging en ook voor de uitgever geen voordeel en 
kwam dan ook langzaam op gang. 

Voorafstempeling moeöt in beide gevallen — met zegels 
gefrankeerd of bij abonnement — gebeuren, terwijl de uit
gever als het ware een voorschot moest geven op de te 
gebruiken porten, waar geen korting tegenover stond. 

Opvallend is, dat het drukwerkrolstempel pas twee jaar 
lalter voor de stempeling van bij abonnement verzonden 
stukken wordt aangewezen (VV no. 41 §3 van 1914): 

„Het stempelen van adresstrooken, dienende voor de verzending 
van nieuwsbladen, waarvan de frankeering bij abonnement is ge
schied, en welke vooraf op het postkantoor ter afstempeling aan
geboden worden, kan geschieden met den rolstempel." 

In verband hiermede wordt artikel 4 van VV no 11 van 
1913 aangevuld als volgt: „Voor de stempeling van adres
strooken kan ook gebruik worden gemaakt van den rol
stempel als bedoeld bij artikel 385 laatste lid van het Voor
schrift Postdienst". 
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DE DRCX3IST _ 
Q Nederlaodschen I>rogisteiibond 
onsema's Drulierij — Enschede 

ly, Kleine öartmanplaotsoeii 29/91, 

AnjBtendam. 

DS4 
DRCX51ST 

Adresbandie aan vel vernietigd, waarbij door onnauwkeurig plakken 
bij het snijden de frankeerzegel werd geraakt. 

Den WetEdelOeboren Zeer Geleerden Heer 

4c 
Drukwerk met een op het stuk voorvernietigde zegel. 

Kruisbandje frankering bij abonnement (fba) aan abonnee geadres
seerd. 

Verder vinden wij in helt Voorschrift Positdienst van 1919 
bijl. 5 art. 7: 

„Bij abonnement gefrankeerde stukken worden ten kantore niet 
gestempeld." 

Gezien het vorenstaande heeft het drukwerkrolstempel 
officieel van 1914 tot 1919 bij de fba dienst gedaan. Dat hier 
het initiatief van de postambtenaren aan de dienstorder 
vooruit ging blijkt uit een aantal afstempelingen uit de 
jaren, toen dit nog niet was bepaald. 
Onder afbeelding 5 vindt u een kruisbandje van de Meer
bode, verzonden van Aalsmeer in 1912 aan een inwoner van 
Nieuweramstel. 
Onder afbeelding 6 een verzamelomslag voor de verzending 
van acht exemplaren (in blauw potlood aangegeven) van het 
Vakblad voor de Schoenmakerij aan het kantoor Velp, ver
zonden uit Doeitinchem in 1913. 

De adressering doet vreemd aan. De aanduiding Vakblad 
voor de Schoenmakerij was voor het kantoor te Velp de 
aanwijzing, dat door de bezorging van de acht bladen de 
betrokken lijst moest worden geraadpleegd. Dit is natuurlijk 
wel een periodiek geweest, maar geen dag- of weekblad 
waarvan de adressen als het ware in het hoofd zaten. 

Een derde adres ds nog vreemder. De toezending van Woer
den 1913 aan het kantoor Apeldoorn was blijkbaar zo bekend, 
dat de simpele aanduiding Apeldoorn 13 exemplaren vol
doende was, zonder dat zelfs van frankering bij abonnement 
gewag wordit gemaakt. Afbeelding 7. 

Denkt u niet, dat de kruisbandjes of andere stukken, die 
bij abonnement zijn gefrankeerd, opgeschept liggen. Deze 
zijn vrij schaars, wat zich doet denken, ten eerste door het 
weinige gebruik van deze mogelijkheid en ten tweede, omdat 
door het ontbreken van een zegel, weinig mensen deze stuk
ken bewaarden. 

Nu het gebruik van het stempel, waardoor dit werd aange
wezen is besproken, moet voor op het verdere gebruik in te 
gaan van een afwijking melding worden gemaakt en wel de 
zogenaamde velafstempeling. De velafstempeling, die in 
vroeger jaren ook werd toegepast is eigenlijk de enige wijze 
van voorafstempeling, die verboden werd. iMB 9 maart 1882 
no. 50). 

Toch heeft men in verschillende plaatsen tijdens de ge-
brüiksperiode van de drukwerkrolstemE>el deze methode 
toegepast. Te „bewijzen" zijn deze velafstempelingen alleen 
op heel stuk. De velafstempeling werd toegepast zowel bij de 
verzending van dag- of weekbladen (zie afbeelding 8 Cuijk 
1912) als bij de verzending van drukwerken (zie afbeel
ding 9 Zaltbommel zonder jaar). (Dit stuk werd te Asd ont
vangen 20 december 1925). 

Aan het slot van dit opstel wordt vermeld, welke stukken 
met velafstempeling töt nu toe werden gevonden. 

Aangezien niet alleen dit stempel wordt bezien in het 
licht van de voorafstempeling zal op het verdere gebruik 
worden ingegaan, achtereenvolgens: 

a AfstempeMng bij portvrijdom 
b Afatempeling van zwaar drukwerk en/of zachte pakjes 

en Stukken van ongelijke vorm 
c Pakketpost 
d Rebutafstempeling 
e Vernietiging van buiten koers gestelde zegels 
f Verzoekafstempeling 
g Voorafstempeling van niet postale stukken. 

a AFSTEMPELING BIJ PORTVRIJDOM 
Gedurende de mobilisatie 1914-1918 bestond er een port

vrijdom voor de militairen onder de rang van officier, voor 
de verzending van open mededelingen (briefkaarten en druk
werken) en voor de toezending van dag- en weekbladen. 

Afbeelding 10 toont zo'n voorafgestempeld adresbandje van 
Wijhe. 

Afbeelding 11 bewijst dait toezending aan officieren aan 
port onderworpen was. 

b AFSTEMPELING VAN ZWAAR DRUKWERK enz. 
Afbeelding 13 laat zien een adresbandje voor de verzending 

van het Handboekje 1922 van de A.N.W.B., waarbij moet 
worden opgemerkt, dat dit duidelijk blijk geeft, niet 
voorafgesltempeld te zijn. Het stempel eindigt bij de vouw 
aan de bovenzijde, terwijl op de achterzijde het stempel niet 
doorloopt. 

Afbeelding 14 geeft een voorbeeld van een adres gediend 
hebbende voor een zacht of ongelijkvormig pakje. 

Vakhlat! voor, de Seiioenmakei^, 

E.en.pt^é>: 
\ . \ 

Adres fba voor verzenden van acht exemplaren 
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Voorafgestempeld adres fba waarop alleen kantoor van bestemming 
en aantal exemplaren aangegeven 

Mewif»nummer wrgena gepiaattie AéverUntie. \ Q ( ^ I®. 
Dep * Vx.txjyC.a/tót^Ljf^l/^-Pits 

Kruisbandje gefrankeerd met een aan vel voorafgestempelde zegel 

Drukwerk met een aan vel voorvernietigde zegel 

• o 

Aantfoort UiUUir 1 
Htitu A BonwaeMter ' 

! i 

W 
Adresbandje vallende onder de militaire portvrijdom voor soldaten 
en onderofficieren in werkelijke dienst (Mobilisatie 1914-1918) 

11 
Bandje van een courant verzonden aan militairen boven de rang 
van onderofficier 

12 
Tekening van de zeven verschuilende typen rolstempels 

13 
Drukwerkrolstempel gebruikt voor vernietiging van zwaar druk
werk 

AMREHD-GLOBC 

IwON Srïï, >«*fc. 

B.V. itath xiTSosS 
Dulvenaï»«iTtS'Staüe y^f. 

AHREND_GLOBE pgUKT VOOR NEDERLAND' 

V,r ,o„d. . p.r toiefpost No 

:.-...i 14 
Drukwerkrolstempel gebruikt voor vernietiging van zachte pakjes of 
stukken van ongelijke vorm 

(wordt vervolgd) 
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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 (6slot) ir. J. A. D. Krajenbrink 
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Naderhand werd van geadresseerde V/t cent port gevor
derd, toentertijd het tarief van een binnenlandse Nederlandse 
brief. Afbeelding 52 is een brief afkomstig van het m.s. 
„Nieuw Amsterdam". In Nederland belast met 7V2 cent port. 

Afbeelding 53 is een brief afkomstig van het m.s. „Klip
fontein", slechts belast met 5 cent port. 

Afbeelding 54. Repatrianten die toevallig in het bezit wa
ren van NederlandsIndische zegels, konden hun brieven 
vooraf frankeren. Bemanningsleden van de schepen moes
ten echter hun brieven volledig frankeren, hetzij met Ne

Naderhand werden de postzegels op brieven van re
patrianten aan boord van de schepen afgestempeld met de 
stempel: „Repatrieeringsdienst / BATAVIA". Afbeelding 
55 is een brief van het m.s. „Kota Agoeng" met bestem
ming Amsterdam. 

PER LUCHTPC
PAR AVION 

H^ 

li/*'^ 

—— ü i i . 
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/ 
?^,^< c îCi...^.^ */ ' I 
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" ^ ^ « 

derlandse dan wel NederlandsIndische zegels. Een speciaal 
dagtekeningstempel bezat men echter niet en daarom wer
den de zegels vernietigd met de stempel van het C.B.V.O.") ~ •■■4":̂ '''"'''''t̂ '"'''̂ "''"y7/«»»' 
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Afbeelding 56 een brief verzonden van Rotterdam naar 
Suez en bestemd voor een gerepatrieerde aan boord van 
het m.s. „Bloemfontein". 

Brieven van repatrianten en bestemd voor Nederlands
Indië werden van Ataka uit portvrij verstuurd. De mogelijk
heid is echter niet uitgesloten, dat het porto bij vooruitbe
taling moest worden voldaan. Verrekening geschiedde dan 
door het C.B.V.O."*). 

Afbeelding 57 is een brief van het m.s. „Tabinta" te Suez 
gepost en bestemd voor Tjimahi. Doordat geadresseerde al 
naar Nederland was vertrokken, werd de brief naar het 
adres aldaar doorgezonden zonder enige portoheffing. 

Afbeelding 58 is een brief, afkomstig van het m.s. „Nieuw 
Amsterdam" te Ataka gepost eveneens bestemd voor Tji
mahi. Ook deze brief werd naar het adres in Nederland door
gezonden. In Amsterdam werd de brief abusievelijk belast 
met 30 cent port. Een en ander werd geredresseerd met 
de stempels „PORT BETAALD" op de zegel en daarnaast 
„KOSTELOOS UITREIKEN". 

Afbeelding 60 is een brief van dezelfde persoon uit het 
kamp te Manila, APO 711"). Afbeelding 61 en 62 zijn twee 
brieven uit Manila met bestemming Nederland. 

Beide brieven werden afgestempeld met een A.P.O.
stempel. 

" a ^ S i s Ä S ^ j ü i ^ f j S i r • ■ :»»*sr? 

Manila 
Na de capitulatie werden de Nederlandse exkrijgsge

vangenen in Japan zo spoedig mogelijk afgevoerd naar 
NederlandsIndië en wel met bestemming Balikpapan op 
Borneo. Het transport geschiedde in twee etappen; eerst 
per Amerikaans schip naar Manila (Japan stond namelijk 
onder Amerikaans opperbevel). Van Manila had het ver
dere transport per Britse oorlogsbodem plaats aangezien 
NederlandsIndiè onder Brits opperbevel stond. Aangezien 
de exgeinterneerden maanden moesten wachten op verder 
transport, werden ze in Manila tijdelijk in kampen onder
gebracht. De briefwisseling geschiedde hetzij via de Ame
rikaanse veldpost, dan wel via de Britse veldpost. 

. "Ê.„ * ^ ^^J?c^ fJ^'^iÈi'%V>'^^ 

^^m 

.~p./r, />£eSooAr 

Afbeelding 59 is een brief van een exgeïnterneerde Ne
derlander op transport gesteld van Yokohama naar Manila 
per U.S.S. Gordhue'") en aan boord afgestempeld met een 
stempel van U.S. Navy^"). 

Brieven tijdens het transport naar Balikpapan aan boord 
afgegeven, werden met het boordstempel afgestempeld. 
Afbeelding 63 is een brief afkomstig van het Britse oorlogs
schip „Glory", verstuurd door een exgeïnterneerde, die 
overgebracht werd naar Balikpapan. 
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Afbeelding 64 is een brief uit Malakka verstuurd en ge

adresseerd aan een exgeïnterneerde uit Japan, tijdelijk te 
Manila vertoevend. 

'") zie bladzijde 253 (meinummer). 
") U.S.S. — United States Ship — schip van de Amerikaanse marine. 
"■) U.S. Navy — United States Navy — manne van de Verenigde 

Staten. 
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IN MEMORIAM 
HEINRICH WALZ 

In Saarbrücken is overleden de heer Heinrich Walz, één 
van de voorvechters van de „thematische" filatelie. Sinds 
de oprichting was hij secretaris-generaal van de FIPCO 
(Federation Internationale de Philatelie Constructive) en 
toen deze in 1964 opging in de FIP (Federation Internationale 
de Philatelie) bleef hij in de FIP de funötie van secretaris 
van de „thematische commissie" vervullen. Bovendien was 
hij voorzitter van de AlJP-commissie voor thematische li
teratuur. 

Grote bekendheid verwierf hij door zijn brochure „Das 
Sammelgut in der Motivsammlung" dat als eerste in de 
door hem opgezette serie thematische publikaties van de 
AIJP verscheen. Een Nederlandse vertaling hiervan ver
scheen in de „Filatelistische essays", uitgegeven door de 
HAGAPOST 1969. 

Zijn naam staat nog vermeld in de eerste brochure voor 
de „SABRIA 70", de nationale tentoonstelling mét inter
nationale literatuurklasse die van 27 april tot 3 mei 1970 
in Saarbrücken gehouden zal worden. Anderen zullen zijn 
functie als leider van dit secretariaat moeten overnemen. 
Hij ruste in vrede. 

FL. 

Wij ontvingen 

. . . . De Aerophilatelist, orgaan van de Nederlandsche Ver-
eeniging van Aero-Philatelisten „De Vliegende Hollander", 
met een verslag van de 33ste jaarvergadering in Het Zil
veren Schor bij Arnemuiden, waar de persprijs van de ver
eniging postuum werd verleend aan C. J. M. M. van der Zij
den, in leven redacteur van de Aero-Philatelist. De prijs 
werd in ontvangst genomen door mevrouw Van der Zijden. 

De Montgolfierprijs werd toegekend aan K. Otte voor zijn 
werk als voorzitter van de afdeling Zeeland van „De Vlie
gende Hollander". 

Redacteur H. van der Made publiceert een stuk Neder
landse luchtpost uit 1873, een briefkaart met stempel Zwolle 
16 mei 1873, afkomstig van een ballon die op 14 mei in 
Leeuwarden was opgelaten. 

Voorts een bijzonder verhelderend en goed-gedocumen
teerde bijdrage van E. van Egten over de verschillende aan
komststempels op de Nederlands-Indische Postjager- en 
Pelikaanpost, waarin het raadsel wordt opgelost van de post 
voor Rotterdam, die op Schiphol aankwam en vaak wordt 
aangetroffen met Rotterdamse aankomststempels. Van 
K. Otte tenslotte een belangwekkende aanvulling op het 
postuum verschenen artikel van Van der Zijden over het 
propellorstempel. 

M. C. SAMSON TACHTIG JAAR 
Op 28 juni hoopt oud-notaris M. C. Samson de leeftijd 

der zéér sterken te bereiken. Voor de ouderen in de fila
telie — in filatelistische jaren wel te verstaan — is de heer 
Samson geen onbekende, veeleer een begrip. 

De jongeren kennen hem wellicht minder goed. En dat 
is jammer; immers de heer Samson heeft zeer veel voor 
de filatelie en de filatelistische organisaties gedaan. Sinds 
vele jaren is hij de man, die wanneer een vereniging lid van ^ 
de Bond wenst te worden, de statuten en reglementen 
pasklaar gereed maakt, de koninklijke goedkeuring aan
vraagt en wat men nog meer van hem verlangt. Verschil
lende Bondsstatuten en -reglementen heeft hij opgemaakt of 
aan de samenstelling ervan medegewerkt. Voor deze ver
diensten werd hij erelid van de Bond. 

Als filatelist is de heer Samson eveneens een begrip. Er 
is niemand in Nederland — en in vele landen daarbuiten — 
die meer verstand heeft van de oude Japanse postzegels. 
Zelfs bekende Japanse verzamelaars vonden de weg naar 
Rotterdam om hun licht Weer eens bij de heer Samson op 
te steken wanneer zij geen raad wisten met oude Japansie 
postwaarden. Maar niet alleen Japan heeft zijn belangstel
ling, vele andere landen in Oost-Azië zijn op het filatelis
tische terrein geen onbekende voor deze nog zo vitale oud-
notaris. 

De heer Samson is voorzitter van de oudste filatelisten
vereniging in Rotterdam, „zijn" Philatelistenclub „Rotter
dam", en erelid van de Rotterdamsohe Philatelisten-Vereeni-
ging. Vorige maand stelde hij nog zijn collectie Shanghai op 
de Hagapost ten toon. 

Op deze plaats wenst het Maandblad de heer Samson een 
gelukkige verjaardag en naar wij hopen nog vele jaren in 
onze filatelistische wereld. 

H. 

Voor uw boekenplank 

GIANVITTORE BARP, ERSTES JAHRHUNDERT DER 
BRIEFMARKE IN ITALIEN. Prijs 11 Zw. Frs franco. Uit
gever: G. Barp, Winkelriedstrasse 13, CH 8200 Schaffhau
sen, Schweiz. 

Dit dertig bladzijden formaat A 4 tellende boekje omvat 
alles wat te maken heeft met het eeuwfeest van de Ita
liaanse postzegels, niet alleen alle jubileumzegels, maar ook 
de jubileumstempels, de er mee verband houdende stem
pels en de uitgegeven jubileumkaarten en -enveloppen. Het 
is op kunstdrukpapier gedrukt; de linkerpagina's bevatten 
de tekst (tweetalig: Duits en Italiaans), de rechterbladzijden 
de bijbehorende afbeeldingen (meer dan honderd stuks). 
Zowel door uitvoering als inhoud een werkje dat op de 
boekenplank van de op dit gebied geïnteresseerde verza
melaar niet mag ontbreken en waarvan wij de aanschaf
fing kunnen aanbevelen. 

W. 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

PHILATELICA-AMSTERDAM 
IN HET ZILVER 

AMSTERDAM — De afdeling Amster
dam van de Internationale Vereniging 
Philatelica beeft haar 25-jardg bestaan 
gevierd met een kleine maar selecte 
verenigingstentoonstellang in het RAI-
Congrescentrum op 10 en 11 mei 1969. 

Het publiek werd er goed ontvangen. 
De meeste inzenders waren niet ver van 
hun verzamelingen te vinden om een 
toelichting te geven en er was een 
keurig uitgevoerde caitalogus met een 
plattegrond in het midden. 

De merkwaardigste opzet had onge
twijfeld de collectie Zwitserland van 
mevrouw (en mijnheer) J. C. Dekker
van Doom. Zij hebben specialisaties in 
hun „Staande Helvetia" grafisch zicht
baar gemaakt waardoor bijzonderheden 
aan het licht komen die op een andere 
wijze niet ontdekt kunnen worden. Deze 
inzending verwierf de prijs voor de 
beste kennis van het onderwerp. De prijs 
voor de beste opzet en verzorging ont
ving de heer J. S. Jansen voor zijn col

lectie „Religie en filatelie". De prijs voor 
de beste kwaliteit verwierf de heer 
E. de Haan met zijn collectie Oudduitse 
staten. De prijs voor de beste filaitelis-
tische kennis was voor de heer G. de 
Waal met KLM-postvluchten naar de 
Oost en de West en de aanmoedigings
prijs voor speurwerk voor de heer C. 
van den Berg, die de Amerikaanse 
zegels met de beeltenissen van de pre
sidenten van 1925-1965 bijeengebracht 
had. 

De jury, bestaande uit de heren A. 
Filius (Aalsmeer), J. van Olst en L. 
Wijnkamp (beiden uit Amsterdam), had 
daarmee geen gemakkelijke opgave. Zij 
kende de eerste prijs toe aan mr. M. 
Vermeer voor zijn Frankrijk 1849-1860 
en Franse koloniën met voorlopers tot 
omstreeks 1890, de tweede aan de heer 
J. Stornebrink voor Japanse bezetting 
van Nederlands-Indië en de derde aan 
de heer A. J. H. M. Siegmund met Ver
enigde Naties. De verguld zUveren me
daille van het hoofdbestuur van Phila
telica was voor de heer A. Berents met 
Verenigd Europa, de beker van de Phi-
laitelica-afdeling Aalsmeer voor de heer 
E. Mayer met zijn collectie zegels in 
bijzondere samenhang van Zwitserland, 
de beker van de Philatelica-afdeling 
Amstelveen voor de heer S. H. Kets de 
Vries met zijn Internationale Rode Kruis 
en de bronzen medaille van „De Phila
telist" voor de heer J. Spaarwater met 
zijn inflatie-uitgiften van Duitsland, 
waarin uitsluitend gekeurde stukken 
zijn opgenomen. 

Dr. I. Samkalden, burgemeester van 
Amsterdam schrijft aan het slot van zijn 
voorwoord in de catalogus: „Er zijn 
maar weinig vrijetijdsbestedingen denk
baar, die even goed besteed zouden zijn". 

De tentoonstelling werd bezocht door 
leden van het hoofdbestuur, die ter 
gelegenheid van de jaarvergadering op 
10 mei in het RAI-Congrescentrum wa
ren en door twee leden van het Bonds-
bestuur, de heren H. P. van Lente (pen
ningmeester) en C. G. van Veenendaal 
(secretaris). 

A. BOERMA 

TEXTIEL OP POSTZEGELS 
ENSCHEDE — Twentse textiel- en 

postzegeldeskundigen hebben een werk
groep gevormd die een standaardwerk 
zal samenstellen en een verzameUng 
gaat opzetten van „Textiel op post
zegels". Het initiatief daartoe is uit
gegaan van de heren H. Molkenboer en 
W. F. Schweizer, respectievelijk conser
vator en bestuurslid van het Twents-
Gelders Textielmuseum, dat vele vragen 
van verzamelaars te beantwoorden 
krijgt. 

Het werk wordt verricht onder leiding 
van de heer J. Gerritsen, filatelist en 
tex'tieldeskundige, die om te beginnen 
een half jaar heeft uitgetrokken voor 
het catalogiseren van de zegels. Men 
heeft zich verzekerd van de medewer
king van een aantal leden van vereni
gingen in de wijde omgeving en van een 
groepje thematische verzamelaars, ter
wijl ook contact wordt gezocht met een 
Westduitse studiegroep op dit gebied. 
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om ervaringen en gegevens uit te wis
selen en te voorkomen dat dubbel werk 
wordt gedaan. 

De werkgroep heeft zich ook belast 
met het aanleggen van een verzameling 
die eigendom zal worden van het mu
seum. Voor deze collectie komen alle 
postzegels, postwaardestukken en af
stempelingen in aanmerking, met uit
zondering van zegels die de Federation 
Internationale de Philatelie tot de scha
delijke uitgiften rekent. 

Het Is de bedoeling uit deze verzame
ling bijzondere onderwerpen te kiezen 
en deze als aanvulling bij speciale ten
toonstellingen in het museum te expo
seren. Verder wordt overwogen het mu
seum te laten deelnemen aan nationale 
postzegeltenitoonstellingen. Het museum 
stelt op verzoek of op eigen gelegenheid 
een speciale verzameling samen. Het 
doel lis tweeledig. In de eerste plaats 
wordt op deze wijze aandacht geschon
ken aan het thema „textiel op post
zegels", waarbij men hoopt dat thema
tische verzamelaars zich zodanig tot dit 
onderwerp aangetrokken voelen dat ze 
het ook gaan verzamelen. In de tweede 
plaats wordt bekendheid gegeven aan 
de activiteiten van het textielmuseum. 

De expositie zal gratis ter beschikking 
gesteld worden. De organisatoren van 
een tentoonstelling behoeven alleen de 
kaders t e reserveren; het museum doet 
de rest. 

ZIJDE 
Binnenkort zullen twee exposities 

klaargemaakt worden. Het eerste onder
werp dat behandeld wordt is de zijde-
produiktie, -verwerking en -toepassing. 
Deze expositie zal te zien zijn tijdens 
een bijzondere tentoonstelling over zijde 
in het texitielmuseum. 

KANT 
Het tweede onderwerp wordt de kant-

industrie, waarvan een omvangrijke 
expositie samengesteld kan worden. Dit 
onderdeel zal een plaats krijgen bij een 
permanente tentoonstelling in het mu
seum. 
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Het Textielmuseum roept voor deze 
opzet de medewerking in van filatelis-
tisch Nederland. Schenkingen en onder
steuningen van andere aard zijn van 
harte welkom. 

Inlichtingen: 
Twents-Gelders Textielmuseum, 
Espoortstraat 182, Enschede, 
telefoon (05420) 190 93. 

E. STOKKENTREFF 
Hengelo 

DAG VAN DE POSTZEGEL 1969 
ROTTERDAM — Zoals in het mei

nummer werd aangekondigd zal de Dag 
van de Postzegel, sinds 1968 een traditie 
— in wording — in Nederland, dit jaar 
op zaterdag 11 oktober worden gevierd. 

De viering in ROTTERDAM belooft 
één der hoogtepunten te worden. Dank 
zij de medewerking van het Postdistrict 
Rotterdam en met goedkeuring van de 
Centrale Directie van PTT krijgen de 
organiserende verenigingen de beschik
king over de grote hal van het hoofd
postkantoor aan de Coolsüigel. 

Hierin zal een Regionale Tentoonstel
ling worden gehouden op vrijdag 10, 
zaterdag 11 en zondag 12 oktober, voorts 
een „Europoorf'-ruildag op zaterdag 11 
oktober — tijdens de „Dag van de Post
zegel" voorlichting op filatelistisch ge
bied en mogelijkheid tot vertoning van 
dialezingen. Tentoonstelling en ruildag 
zijn gratis toegankelijk. 

De samenwerkende verenigingen zijn: 
de „Philatelistenclub Rotterdam", 
de Rotterdamsche Philatelisten-

Vereeniging, 
de Afdeling Rotterdam van de 

I.V. Philatelica, 
de Afdeling Vlaardingen van de Neder-

landsche Vereeniging van Postzegel 
Verzamelaars, 

de afdeling Filatelie van de Rotterdam
se Ontspannings-Vereeniging SHELL, 

enkele andere in het Rijnmondgebied 
gevestigde verenigingen hebben nog 
geen definitief besluit tot deelname 
genomen. 

Over de bijzondere enveloppen „Dag 
van de Postzegel 1969" zullen binnen
kort nadere inlichtingen worden ge
geven. Het ligt in de bedoeling evenals 
in 1968 deze met een algemeen stempel 
„Dag van de Postzegel" te voorzien en 
daarnaast het poststempel van de plaats 
waar de manifestatie wordt gehouden. 

Verdere inlichtingen over deze dag in 
ROTTERDAM worden verstrekt door de 
secretaresse van de commissie tot voor
bereiding, mevrouw T. B. Steiner-Spork, 
's-Gravendijkwal 79 te Rotterdam 3003. 
Over de verkoop van de bijzondere en
veloppen volgen nadere mededelingen. 
Men kan hierover nog niet correspon
deren met het secretariaat; evenmin 
ever tafelreserveringen voor de „Euro-
poort"-ruildag. Daarvoor is het adres 
C. de Wilt, Crooswijksesingel 29-B, Rot
terdam 3011. 

Gezien de centrale ligging van het 
hoofdpostkantoor aan de Coolsingel ver
wachten wij een drukke belangstelling 
voor de viering in Rotterdam. 

H. 

UTRECHT — Het Nederlandse Post-
museum zal niet alleen de automatische 
dialezing „Indische zeepost en land-
mail, tot 1937" laten zien tijdens de 
museummanifestatie Musement dn de 
Irenehal van de Utrechtse jaarbeurs 
(19 juni tot en met 13 juli). De heer 
A. R. Kamphuis van de staf van het 
Postmuseum heeft een lezing samen
gesteld over de postzegelaotie ter red
ding van de Nubische monumenten in 
Egypte en Soedan. De titel van deze 
automatische dialezing is „Kleine hel
pers bij een grootse redding". Deze 
lezing duurt een kwartier tot twintig 
minuten. 

BUITENLAND 
VERENIGD EUROPA 

STRAATSBURG — Op 3, 4 en 5 mei 
1969 werd in Straatsburg een vriend
schappelijke tentoonstelling gehouden 
van postzegelverzamelingen uit het ver-
zamelgebied: „Verenigd Europa". Acht 
landengroepen van Verenigd-Europa
verzamelaars waren daar vertegenwoor
digd: Frankrijk, West-Duitsland, Oos
tenrijk, Italië, Denemarken en de Bene
lux. 

De Nederlandse groep, verenigd in de 
postzegelverzamelaarsvereniging „Ver
enigde Naties-Verenigd Europa" werd 
niet vertegenwoordigd door individuele 
inzenders, maar zond een door de heer 
J. Ph. de Leeuw opgezette verenigings
collectie naar Straatsburg onder het 
motto: „Der Niederländische Beitrag 
zur Europhilatelie". 

Het vriendschappelijke karakter van 
de tentoonstelling werd benadrukt door 
de herinneringsmedaille, die aan elke 
inzender werd uitgereikt. Slechts twee 
bijzondere medailles konden worden 
toegekend. Een kleine medaille van de 
Franse bond van filatelistenverenigin
gen ging naar de verzameling van dr. 
Oetker uit Hannover, terwijl de Neder
landse inzending met de grote medaille, 
ter beschikking gesteld door de Weense 
postzegelverzamelaars (sectie Europa), 
werd vereerd. 

Even belangrijk als de tentoonstelling 
was het colloquium over de toekomst 
van hét verzamelgebied. Op voorstel 
van de Nederlandse delegaitieleider, de 
heer L. A. M. Molkenboer, werd een 
internationale commissie gevormd, die 
zich nader over de problemen zal be
raden. 

Een bezoek aan het gebouw van de 
Raad van Europa en een ontvangst ten 
stadhuize completeerden deze bijeen
komst, dde op zijn wijze trachtte bij te 
dragen aan de verbreiding van de Euro
pese gedachte. 

J. Ph. DE LEEUW, 
Zwijndrecht 



AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek In het jullnummer 
dienen uiterlijk op 20 Juni 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) 630949 

EXPOSITIES 
- De kunst van de ontwerper. 
- 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, 1/2 cent De „Bossche tan
ding" 

- Nieuw geëxposeerd Collectie C 
D Ricardo Postzegels en Poststuk
ken van de Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië Sumatra Djambi, 
Palembang, Lampongse districten, 
Banka en Billiton, Westkust van 
Sumatra Tot 5 september 

- De postzegels van Azerbeidsjan, 
Cuba, Egypte, Estland, Israel, Kon
go Democratische republiek, Let
land, Macao, Opper-Silezie, Servië 
en de Verenigde Staten van Amen-
ka 

- Vlagvertoon op de postzegel Tot 
en met 15 juli 

- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands 

Indie 
- De schrijfcultuur schrijfmaterialen, 

de schrijfkunst en de brief 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar 

1969 

tot 29 juni 
Frankfort aan de Mam Postzegeltentoon
stelling Italië en Vaticaan m het Bondspost-
museum, Schaumamkai 53 Dinsdag tot za
terdag 10 00-15 00, zondag 10 00-13 00 uur 
Toegang vnj 

tot ± 15 juli 
Neurenberg Postzegeltentoonstelling „ge
sloten" Muhiradstempel in het Verkehrs
museum bij het centraal station, Lessing-
strasse 6 Maandag tot zaterdag 10 00-16 00 
zondag 1000-13 00 uur Bijzonder stempel 

tot 31 augustus 
Frankfort aan de Mam Tentoonstelling vijf
tig jaar Duits luchtpostverkeer in het Bonds-
postmuseum 

19-23 juni 
Utrecht Musement, eerste gezamenlijke pre
sentatie van de Nederlandse musea in de 
Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, ingang 
Fentener van Vlissingenkade, van 10 00-
18 00 uur Dinsdag en vrijdag ook van 19 00-
22 00 uur Toegang ƒ2,50 per persoon, kin
deren beneden zestien jaar ƒ 1,50 Van het 
station met buslijn 7 naar de Graadt van 
Roggenweg Zie bladzijde 338 

21 juni 
Filatelistische rubriek onder redactie van 
A Boerma NCRV, „Onder de Hoogtezon", 
11 15-11 55 uur. 

22 juni 
Geleen Internationale ruildag onder auspi
ciën van Interphil in het Casino Maurits van 
1000-1700 uur Inlichtingen H W J Ploum, 
secretaris Interphil Nederland, Franciscaner
straat 14, Kerkrade, of C D C Weverling, 
Alb Thymlaan 1, Geleen, tel (04494) 53 40 

26-29 juni 
Turijn Internationale postzegeltentoonstel
ling ter gelegenheid van het vijftigjarig be
staan van de Italiaanse bond van filatelis-
tenverenigingen Palazzo Torino Esposizioni 
Inlichtingen Unione Filatelica Subalpine, 
Corso re Umberto 2, 10121 Torino, Italia 

28-29 juni 
Hattingen Postzegelsalon en ruildag, tijde
lijk postkantoor, bijzonder stempel en ge-
legenheidsenvelop Gemeindehaus, Bruch
strasse 12 

1 juli-28 september 
Frankfort aan de Main Postzegeltentoon
stelling Philippijnen, Hawaii, Verenigde Na
ties en Verenigde Staten in het Bondspost-
museum, Schaumainkai 53 

23 juh 
Eerste dag van uitgifte Zomerzegels van de 
Nederlandse Antillen 

12 augustus 
Eerste dag van uitgifte Koningin-Wilhelmma-
Fondszegels 

25 augustus 
Eerste dag van uitgifte lAO-zegels van de 
Nederlandse Antillen 

1 september 
Eerste dag van uitgifte Beneluxzegel 

3-7 september 
Garmisch-Partenkirchen Tentoonstelling 
,,120 jaar Beieren-postzegels" Zeventigste 
Duitse Filatelistendag, 23e Bondsdag van 
de Westduitse Bond van filatelistenvereni-
gingen Bijzondere enveloppen, stempels en 
eerste dag van verkoop van postzegel voor 
Filatelisten- en Bondsdag op 4 september 
Inlichtingen , Philatelie", 81 Garmisch-Par
tenkirchen, iuchtweg 10, DBR 

8-21 september 
Woluwe Eerste salon der maximaphielen 
ter gelegenheid van het tweejarig bestaan 
van de V Z W D „De Belgische Maxima
phielen", m samenwerking met ,,Post Story" 
in Woluwe Shopping Center aan de Woluwe-
laan Vijfhonderd maximumkaarten in veertig 
kaders Tijdelijk postkantoor en vier datum
stempels 

12-21 september 
Dortmund Negende Europese postzegelten
toonstelling met internationale deelneming, 
in de Duitse rang II in de Westfalenhalle 
Bijzonder postkantoor, speciaal stempel en 
speciale envelop Inlichtingen Westfalen
halle GmbH, 4600 Dortmund, Postfach 1130, 
Telefon (0231) 2 70 41. 

28 september 
Heemskerk Tentoonstelling van de ver-
enigingscollectie ,,Posthistorie van Heems
kerk", filatelistische voorlichting, ruildag in 

cafe-restaurant „De Jansheeren", Kerkweg 
Toegangsprijs ƒ 0,50, leden van de Kenne-
mer Postzegel Club en de Postzegelver
eniging Heemskerk ƒ O 25 Twintig tafels be
schikbaar a ƒ10,—, per handelaar slechts 
een tafel Aanvragen uitsluitend schriftelijk 
bij W W M Visser, Plantage 97 te Bever
wijk ledere aanvrager krijgt tijdig schriftelijk 
bericht over toewijzing 

30 september 
Eerste dag van uitgifte Erasmuszegel 

2 oktober 
Eerste dag van uitgifte Ghandizeqel van 
Suriname 

4-5 oktober 
Schiphol Luchtposttentoonstelling van De 
Vliegende Hollander" met speciale prijzen 
Gelegenheidsenvelop en speciaal stempel 

6-11 oktober 
Johannesburg Postzegeltentoonstelling ZAR 
100 

11 oktober Dag van de Postzegel 
Viering in tien verschillende plaatsen Apel
doorn, Amsterdam Assen Enschede, Haar
lem, Kerkrade Leeuwarden, Middelburg, 
Rotterdam en Utrecht Bijzondere envelop 
nummer 2 en bijzonder stempel 

11-12 oktober 
Sennestadt Postzegeltentoonstelling in de 
Duitse rang III in het Ehrenberggymnasium 

18-21 oktober 
's-Hertogenbosch Achtste nationale jeugd-
tentoonstellmg onder auspiciën van de 
Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk 
in Nederland Inlichtingen A B J M van 
der Burght, Van Heurnstraat 39, 's-Hertogen
bosch 

23-25 oktober 
Emmeloord Rayontentoonstelling Noord-
Oosten, georganiseerd door de afdeling 
Noordoostpolder van Philatelica Prinsenhof 
aan de Zuiderkade 

29 oktober 
Eerste dag van uitgifte lAO-zegels van 
Suriname 

9 november 
Dusseldorp Tweede Westeuropese ruildag, 
tijdelijk postkantoor, bijzonder stempel 
Europahal 

21 november 
Eerste dag van uitgifte Kinderzegels van 
Suriname 

15 december 
Eerste dag van uitgifte Statuutzegel van 
Suriname 

r 

\^ 

V E I L I N G A G E N D A 
1969 
1-2 juh 
's-Gravenhage Veiling R Boekema 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur, C H W Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

EUROPA POSTZEGELS 1969 
De Grafische Inrichting Joh. Enschedé en Zonen N.V. 

heeft van een weinigzeggend ontwerp, dat bovendien archi
tectonisch èn bouwkundig nimmer een voldoende zou heb
ben behaald, toch nog een aanvaardbare postzegel gemaakt 
en dit is het enige pluspunt van de Europapostzegels 1969. 

De technische 
tanding: 

etsingnummers: 
telcijfers: 

ponstekens: 
markeerboogj es: 
overige 
oij zonderheden: 

afwijkingen: 

bijzonderheden der vellen zijn als volgt: 
boven- en onderzijden één gat doorlopend 
linker- en rechterzijden doorlopend 
geen 
links 1 tot en met 10 
rechts 10 tot en met 1 
geen 
geen 

kleurstrepen op de plaatsen waar vellen 
van de papierbaan gesneden worden 
tot heden niet gemeld. 

ZOMERPOSTZEGELS 1969 
De ontwerpen van de Zomerpostzegels zijn als regel goed 

en boeiend. Na de bruggen van 1968 zijn de gebouwen van 
1969 een goede serie, die getuigt van de ontwikkeling der 
architectuur in Nederland. De kleuren zijn goed op de ver
schillende bouwwerken afgestemd en de druk is zoals steeds 
prima verzorgd. De hoogste waarde vinden wij de best ge
slaagde zegel in een geheel, dat een zeer bepaalde vorm
geving heeft, doch een fraai geheel oplevert. 

De technische 
tanding: 

etsingnummers: 
telcijfers: 

ponstekens: 
markeerboogj es: 
overige 
bij zonderheden: 

afwijkingen: 

bijzonderheden der vellen zijn: 
boven- en onderzijden één gat doorlopend 
linker- en rechterzijden doorlopend 
geen 
links 1 tot en met 10 
rechts 10 tot en met 1 
geen 
geen 

kleurstrepen op de plaatsen waar de vellen 
van de papierbaan gesneden worden 
tot heden niet gemeld. 

MAXIMUMKAARTEN 
Bij verscheidene comités zijn maximumkaarten met de 

bijzondere Zomerpostzegels verkrijgbaar. Deze tonen een 
foto van het betreffende gebouw, de zegel is afgestempeld 
met een (degel) poststempel van de plaats waar het gebouw 
staat. 

Wat ons wel verbaast is de prijs van een dergelijke serie 
maximumkaarten. Een serie kost ƒ 1,75; de vijf losse kaarten — 
zonder postzegel en stempel uiteraard — worden verkocht voor 
ƒ 1,25, doch de gestempelde serie kaarten moet f 4,— opbrengen. 
Wij vmden dat hier de weldadigheid iets te ver wordt gedreven. 
De bijslag op de serie is 58 cent, de verkoopprijs van een niet van 
postzegels en stempels voorziene serie van vijf kaarten van ƒ 1,25 
moet toch ook een winst voor het Comité betekenen, terwijl PTT 
zeer waarschijnlijk niets voor het stempelen heeft kunnen rekenen. 
Immers men vernietigt een serie met een frankeerwaarde van ƒ 1,17, 
waarvoor verder geen arbeid behoeft te worden opgeleverd. Als men 
dan een dergelijke serie maximumkaarten nog eens met een volle 
gulden verhoogt, alleen omdat er stempels op staan, wordt dit te 
veel van het goede, ook voor het goede doel. 

Het vorig jaar was de prijs eveneens f 4,— voor de serie kaarten, 
doch toen achtte een plaatselijk comité deze prijs al te hoog en men 
gaf ons de verzekering er iets aan te zullen doen. Nu klaarblijkelijk 
het Centrale Comité deze hoge prijs handhaaft, menen wij dat men 
het goede doel voorbij schiet. Let wel: het is geen prijsopdrijving, 
wel een forse prijsstelling. En de prijs is wel inclusief omzetbelasting 
naar de toegevoegde waarde! 
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FILATELIELOKETTEN 
Op 16 april kreeg Castricum bij wijze van proef een bij

zonder loket op de tweede woensdag van de maand van 
16 tot 17 uur. Het loket te Zandvoort is thans definitief ge
vestigd op de derde woensdag van de maand van 14 tot 
16 uur. De openstellingstijd van het loket te Schoonhoven 
is gewijzigd; men kan er sinds mei terecht op de tweede 
woensdag van de maand van 17 tot 18 uur. Tenslotte een 
goed bericht voor de verzamelaars in Weesp (en omstreken); 
het filatelieloket is thans definitief geopend en wel op de 
vierde woensdag van de maand van 16 tot 17 uur. 

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

NEDERLANDSEHNEDERLANDSE 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
HONDERD JAAR CODIFICATIE EN HOF VAN JUSTITIE 

Met saluutschoten werd op 1 mei 1869 de nieuwe wetgeving 
voor de kolonie Curagao welkom geheten. De nieuwe wet
geving omvatte het hele terrein van het recht, zowel het 
burgerlijk recht als het strafrecht, zowel het burgerlijk pro
cesrecht als heft strafprocesrecht. In een serie nieuwe wet
boeken kwam die codificatie tot sitand. 

Daarmede werd een einde gemaakt aan een min of meer 
chaotische toestand op wetgevingsgebied. Afgeschaft werd 
het tot dan toe geldend gezag van het oud-Hollandse en 
Romeinse recht. Voor het overige werd vóórdien het recht 
geput uit allerlei afzonderlijke verordeningen, reglementen, 
ordonnanties, publikaties, instrukties, plakkaten, statuten en 
ccstumen. Ook die kwamen te vervallen, voor zover daarin 
door de nieuwe wetgeving werd voorzien. 

Naast een reglement op het notarisambt bracht de nieuwe 
wetgeving een nieuwe regeling van de rechterlijke organi
satie. Daarbij werd onder meer uitvoering gegeven aan een 
voorschrift in het Regeringsreglement van 1865, waarin stond 
bepaald dat er één gerechtshof zou zijn voor de hele kolonie. 
Daarmede was een reeds jaren tevoren door mr. A. M. de 
Rouville (van 1856-1866: eerst procureur des konings, later 
procureur-generaal; van 1866-1871: gouverneur van Curagao) 
gekoesterde wens in vervulling gegaan. Hij kwam al in 1857 
in een rapport aan de gouverneur tot de conclusie dat de 
rechterlijke organisatie dringend reorganisatie behoefde. 

Vóór 1869 was er slechts een Hof van Justitie in Suriname, 
dat ook voor Curagao als appèlcollege gold. Die regeling stam
de nog uit de tijd van vóór 1848, toen Suriname en Curagao 
verenigd waren in één gouvernement-generaal der West
indische bezittingen. Door de gebrekkige en sporadische com
municatiemogelijkheden tussen Curagao en Suriname was het 
hoger beroep praktisch tot een dode letter geworden. Aan die 
toes,tand beoogde de instelling van een eigen Hof van Justitie 
op Curagao een einde te maken. 

TECHNISCHE GEGEVENS 
In aanvulling op het voorlopige bericht in het meinummer 

op bladzijde 268: 
Beeldformaat: 25,4 x 30 mm 
Zegelformaat: 28,6 x 33,4 mm 
Tanding: 12V2 : 13 



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 geldigheid van deze zegels is onbepaald. 
De prijs van de serie, inclusief 4 percent Belasting Toege

voegde Waarde, is ƒ 0,94. Dat is het bedrag dat u betalen 
moet aan het filatelieloket in het postkantoor. 

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

BELGIË 
De persdienst van de SABENA deelde mij mede dat 

met ingang van 4 april een nieuwe lijndienst is ingegaan 
tussen Brussel en Tokio langs de Noordpool, terugvlucht 
op 5 april. Op 3 augustus zal de zuidelijke route worden 
geopend, met tussenlandingen te Bangkok en Manilla; te
rugvlucht op 5 augustus. Speciale stempels zijn, respectieve
lijk zullen worden gebruikt. 

GROOT BRITTANNIË 
Ter gelegenheid van de herdenking dat vijftig jaar ge

leden de eerste transatlantische vlucht werd gemaakt zal 
op 14 juni een speciaal stempel gebruikt worden op het 
RAF-station Brize Norton, met de tekst 50th Anniversary 
First Non-Stop Atlantic Flight 1919-1969 — British Forces 
Postal Service 1086. 

Een nieuw verzamelgebied is ontstaan door postvervoer 
met de Hoovercraft voer(?)-vlieg(?)tuigen. Men zou kun
nen stellen dat alle transport — los-van-de-grond — onder 
aerophilatelie valt. Het is niet verwonderlijk dat de meeste 
stukken en speciale stempels op dit bijzondere vervoer be
trekking hebbend, van Britse oorsprong zijn, aangezien 
de Hoovercraft in Engeland voor praktisch gebruik ont
wikkeld is. Op 5 mei 1969 w âs er weer een speciaal stem
pel in gebruilï in Southampton „England's First Passenger 
Service by hydrofoil". 

Op de dag dat Concorde 002 zijn eerste proefvlucht zal 
maken in Engeland, zal te Bristol een speciaal stempel in 
gebruik genomen worden, met de tekst CONCORDE 002 
FIRST FLIGHT. Mocht dit evenement intussen al niet 
hebben plaatsgehad, dan kunnen de verzamelaars stukken 
ter afstempeling zenden naar de Head Postmaster te Bristol; 
de brieven dienen gefrankeerd te zijn met 9d. 

JAPAN 
Japan Air Lines heeft op 2 april 1969 een lijndienst 

Tokio-Frankfort via de noordpool geopend; de volgende dag 
werd de retourvlucht gemaakt. Fraaie maatschappij-
Stempels zijn voor deze vluchten gebruikt door de JAL. 

OOSTENRIJK 
De persdienst van de AUA gaf de volgende vluchten in 

april 1969 op waarbij speciale stempels in gebruik zijn 
genomen: 
1. Wenen-Brussel-New York met Boeing Jet 707, 
2. Wenen-Moskou met Boeing Jet 707, 
3. Wenen-Zagreb, 
4. Wenen-Istanboul-Beyrouth met Boeing Jet 707, 
5. Salzburg-Brüssel met Vickers Viscount. 

ZWITSERLAND 
Tijdens de luchtposttentoonstelling LUPO te Luzern, van 

26 tot 28 april 1969 heeft de FISA haar jaarvergadering 
gehouden en is er de Dag van de Aerophilatelie gevierd. 
De voorzitter van de FISA, drs. J. Boesman zond mij de 
speciale envelop met speciaal stempel (afbeelding). 

Op 30 april werd een speciale vlucht Zürich-Lausanne 
v.v. gemaakt ter herdenking van het feit dat vijftig jaar 
geleden in Zwitserland de eerste regelmatige luchtpost-
dienst Zürich-Bern-Lausanne begon. 

DAÏS OP AEROPHU ^TËLÏ 
'Awra AmvkiIaMUimtirrlii Ziaidt 

/a. LX.il. ̂ t't'^ 

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

BELGIË 
Briefkaarten Publibel, 2 fr, nummers 2305-2325. 

DUITSLAND (WEST-) 
Briefkaart, 20 pf Lorsch/Hessen met vier adreslijnen. Serie 
B 22 met vier illustraties van Berlijn. Oplage 40.000 van 
iedere kaart. Idem met zes adreslijnen. Serie C 1 met acht 
verschillende afbeeldingen (waarvan vier van Frankfurt am 
Main). Oplage 20.000. Serie C 2, 3 en 4 ieder met acht ver
schillende afbeeldingen. Serie 3 in een oplage van 20.000, 
serie 2 en 4 in een oplage van 40.000 exemplaren van iedere 
kaart. 

GROOT-BRITTANNIË 
Envelop 4 d, Elizabeth II, oranjerood. Aan de achterzijde 
één regel met „Afzender" en vier regels lijnen. 

INDIA 
Luchtpostenveloppen van 
blauw en ultramarijn. 

1,30 en 1,55 Rs, respectievelijk 

ITALIË 
Briefkaart 40 L, Italia en kroon, rozerood.Vijf adreslijnen en 
deelstreep. Afzender op twee regels en twee afzenderslijnen. 

JAPAN 
Nieuwjaarsloterijkaart 7 En, beschilderde vaas, 1969 rood-
oranje; 7 + 1 En, vrucht met bladeren 1969, geeloranje. Naast 
het waardestempel vijf rechthoeken voor het postgetal. 

OOSTENRIJK 
Briefkaart 1.50 s, Wien Erdbeig, wijnrood. Serie 108 met 59 
illustraties, waarvan één met portret van de uitvinder van 
de briefkaart: Ministerialrat Dr. Emanuel Herrmann (gebo
ren 24 juni 1839, overleden 13 juli 1902) 100 jaar Briefkaant 
en 58 landschappen. Serie 109 met 58 illustraties van land
schappen. 

RYU KYU 
Nieuwjaarsloterijkaart IV2 c. tijger van porcelein 1969, veel-
klei^rig. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
Envelop 6c, Vrijheidsbeeld, blauwgroen, nu ook met venster. 

AEROGRAMMEN 
ANGUILLA 
5 c en 15 c, landkaart van het eiland, links luchtvaart
symbool. Vergunningsnummer van de Postmaster General 
No 71995/1 Z. Respectievelijk ultramarijn en groen, beide met 
wit en rood. 
AUSTRALIË 
Militair. Australisch contingent in Vietnam. 5 c, Elizabeth II 
naar links, zwartblauw. Boven: „Defence Forces". Na sep
tember 1968 buiten koers, en vervangen door aerogram met 
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vr i jdom v a n por t (veldpost). 
B E R M U D A 
9 d, El izabeth II en gebouw , ,Library a n d His tor ica l Society". 
B I R M A 
15P, vogel, oranjerood. 
B R I T S GUYANA 
12c, n u geel en roodbruin . 
H A I T I 
0.70 Gourde , respectieveli jk l ichtgroen, groen en rood en 
l i ch tbru in , b ru in en rood. Ba l lonv luch t J . Boesman 1968. 
Luch tba l lon P H B O X Hol land me t kop ba l l onvaa rde r . 
I R A N 
8 R, wi jnrood. In Perzisch d a t u m kron ing . 

COHWNIR «UCUN OBIET 

L I B A N O N 
10 c, gee loranje . 
P A P U A EN NIEUW GUINEA 
10 c lichtblauvi? en oranje . 
ST. V I N C E N T 
12 c, gr i j sb lauw. 
T U N E S I Ë 
100 m d o n k e r b l a u w en l ich tb lauw. 
Z U I D - A F R I K A 
5 c vl iegtuig me t een n c t w e r k o n d e r g r o n d over he t gehele 
s tuk. Met i l lus t ra t ie : H e r e n g r a c h t en Tafelberg, Kaaps t ad . 

STEMPELS 
Rubriekredacteur- Drs A M A van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

G E L E G E N H E I D S S T E M P E L S 
Voor de navo lgende gebeur ten issen w e r d e n bi jzondere post

s t empe l s gebru ik t gedurende de daarbi j aangegeven t e r 
mi jnen : 
1. v a n 5 tot en met 9 mei in het C o n g r e s c e n t r u m te A m s t e r 

d a m voor he t ,,3rd In te rna t iona l Congress of Medical 
L i b r a r i a n s h i p " ; 

2. v a n 8 tot en met U mei in de (linker) H o u t r u s t h a l te 
' s - G r a v e n h a g e voor de Nat iona le Postzegel tentoonste l l ing 
„ H A G A P O S T 1969"; 

'W^i'" 

3 4 2 juni 1969 

op 10 mei te zelf de r p l aa t s voor de 57e F i la te l i s tendag; 
dit s tempel mocht n ie t m e t he t onder 2 bedoelde op één 
omslag w o r d e n a fgedrukt , m a a r wel w e r d e n op enve lop 
pen, die aange tekend w e r d e n verzonden, in be ide ge
val len strookjes m e t t eks t H A G A P O S T 1969 geb ru ik t ; 

4. op It) en 11 mei in he t Congrescen t rum te A m s t e r d a m 
voor he t 25-jar ig b e s t a a n v a n de In te rna t iona le Veren i 
ging , ,Philatelica", afdel ing A m s t e r d a m ; 

5. v a n 19 to t en m e t 23 m e i in h e t Congrescen t rum te A m 
s te rdam voor he t Zesde In t e rna t iona le Congres van de 
Beton w a r e n i n d u s t r i e ; 

6. op 6 en 7 jun i in de Merwcdeha l van de J a a r b e u r s te 
Ut rech t voor de In t e rna t i ona l e Postzegel tentoonste l l ing 
„ S P O O R P H I L E X '69", waarb i j tevens aan tekens t rook jes 
me t di t opschrif t w e r d e n gebruik t . 

M A C H I N E S T E M P E L S 
Een tijdelijk gebru ik v a n bi jzondere s tempclvlaggen kan 

van de volgende p o s t k a n t o r e n worden gemeld: 
1. Va lkenburg (Lb) s t empe l t v a n 30 mei tot on me t 18 s ep 

t ember me t een n i euwe vlag m e t h e t bekende Inschrif t : 
„ZOEK HET NIET TE VER, U VINDT HET IN V A L K E N 
BURG!"; 

2. Ams te rdam, ' s -Gravenhage , Ro t t e rdam en Ut rech t s t em
pelen van 12 jun i tot en m e t 10 juli met „MUSEMENT 
Ut rech t 19 jun i t .m. 13 ju l i 1969". 

18.3.1969 

27.3.1969 
1.4.1969 

1.5.1969 

7.5.1969 
19.5.1969 

1.6.1969 

2.6.1969 

T Y P E N R A D E R S T E M P E L S 
Naamswijz ig ing v a n he t hu lppos tkan toor E e m n e s -
Bui ten in Eemnes . 
Gevest igd: pos tagen t schap Boskoop-Linnaeusweg. 
Naamswijz ig ing: Pos tagen t schap A m s t e r d a m - B o 
venke rk w e r d A m s t e r d a m - A m s t e l v e e n - B o v e n k e r k . 
De aan tekens t rook jes blijven echter voorzien v a n 
de n a a m Amste lveen -Bovenke rk , evenals de agen t 
schappen Amste lveen-Ke ize r K a r e l p a r k en A m -
s te lveen-Randwi jck , hoewel ook onder A m s t e r d a m 
ressor te rende , deze n a a m niet (meer) op h u n 
strookjes d ragen . 
Gevest igd: pos tagen t schappen Del f t -Krakee lpo l -
derweg en ' s - G r a v e n h a g e - V o o r b u r g - B r u y n i n g s I n -
genhoes laan. 
Gevest igd: pos tagen t schap Hoogvl ie t -Europoor t . 
Gevest igd: pos tagen t schap A l k m a a r - T h o m a s ä 
Kempis laan . 
Opgeheven : 
s t raa t . 
Gevest igd: 
s t r aa t en Ede -L indenhor s t . 

pos tagen tschap " A r n h e m - V o l k e r a k -

pos tagen t schappen A r n h e m - Z u r i n g -

BELGIË 
Rubnekredacteur: L C Mademan, Alf Schneiderlaan 61, Deurne C, België 

E U R O P A 1969 
Op 26 apri l 1969 h a d in ach t plaatsen de voorverkoop 

p laa t s van de Europapos tzegels 1969. Deze gemeenten s t a a n 
bekend onder de n a a m : Bas tenaken , Brugge, Brussel , Gent , 
Helchteren, Leuven, Namen , Thu in . 



Als onderwerp werd de gemeenschappelijke tekening 
door C.E.P.T. aangenomen. De ontwerpers zijn de Italianen 
Gasbarra en Belli. Als drukprocédé werd meerkleurige 
heliogravure toegepast in vellen van dertig exemplaren. 

Een 3 frs waarde met lichtgroene achtergrond kreeg een 
oplage van 10.500.000 exemplaren, terwijl een 6 frs waarde 
met oranjegele achtergrond tot 2.750.000 exemplaren be
perkt bleef. 

POSTPHILA 1969 

Hot blaadje uitgegeven ter gelegenheid van de tentoon
stelling Postphila 1969 zal de thematiökers in het bijzonder 
aanspreken. Het onderwerp is erg actueel gekozen met het 
reproduceren van een pentekening, bekend als „De schilder 
en de liefhebber", waarvan verschillende versies bekend 
zijn. Men beschouwt het hoofd van de schilder als zijnde 
een zelfportret van Pieter Breugel de Oudere. Het hoofd 
van de schilder in het blaadje is een getand liefdadigheids-
vignet. Als frankeerwaarde werd 10 frs verkozen met een 
„liefdadigheidstoeslag" van 5 frs. Violetbruine diepdruk, 
met als graveur J. de Vos, maken van het blaadje een te 
prijzen geheel. 

De voorverkoop liep van 10 tot 18 mei op de tentoon
stelling te Brussel. 

DE TENTOONSTELLING 
Het algemeen overzicht van Postphila 1969 was, zoals in 

1967, een verzorgd geheel in de prachtige Descarteszaal van 
het Rogiercentrum te Brussel. 
Er stonden zowat zevenhonderd kaders opgesteld. Enkelen 
slechts kregen de beschikking over vier ramen, maar de 
meerderheid der deelnemers moest zich tevreden stellen 
met één of twee ramen. Hierover heb ik verscheidene 
klachten gehoord en gelezen. In zulke „vrije" tentoonstel
ling met beperkte ruimte had men best aan iedere deel
nemer — met vooraf bepaling — slechts twee kaders toe
bedeeld. Dit had zeer in lijn gelopen met het vooropgestelde 
doel van Pro-Post — een tentoonstelling zonder competitief 
oogmerk. Ieder had dan tijdig de nodige albumbladen voor 
twee ramen kunnen aanpassen. Nu kreeg men in vele ge
vallen een gehavende voorstelling. Spijtig kon ik nog niet 
lang genoeg op de tentoonstelling blijven wegens te snelle 
vermoeidheid. Daardoor kon ik slechts enkele kaders be
zichtigen der gewone tentoonstellers, waarvan ik mij moest 
tevreden stellen met een vluchtig overzicht, doch die op 
mij een frisse indruk maakten. 

TROMPETGESCHAL 
Daar ik echter van mooi trompetgeschal houd, ging meest 

van mijn tijd aan het bezichtigen der op uitnodiging ten
toongestelde verzamelingen. Inderdaad waren hier talrijke 
mooie filatelistische stukjes te zien en tot mijn genoegen 
waren er heel wat postw^aardestukken te aanschouwen. 
Tevens werden in deze hoek vele valse noten op de trom
pet geblazen. Dit bleek doordat nagenoeg de helft van het 
hier tentoongestelde toonde hoe het niet moet. Zij die er 
dan prat op gaan filatelistische lichtpunten te zien, doen 
er best aan een volgende maal hun materiaal een frisser en 
eigentijdser opbouw te geven. 

Niet zoals nu — één zegel per volgeschreven blad — vol
geschreven bladen zonder meer — of volgeschreven zwarte 
albumbladen. Dit als enkele voorbeelden onder de vele. 
Onder de verschillende goede klanken de prachtige op
stelling van P. Chantrain, die ons zonder veel omslag een 
studie bracht van de „Montenez"-poStzegels, alsook het 
werk van M. Fontinoy, een studie van de uitgifte van 1865, 
sloeg een goed figuur. Er waren er nog meer, doch het 
frisse, duidelijk naar voren gebrachte Hongarije van J. Pal-
mans, is een juist voorbeeld van hoe het moet 

DE CATALOGUS 
De catalogus werd deze maal tegen de redelijke prijs 

van 25 frs aangeboden. De tekening en kleuren van het 
kaft zou men identiek aan deze van 1967 kunnen noemen, 
als men hoogte en breedte der letters veronachtzaamt. Bui
ten de opsomming van het tentoongestelde, wordt het post-
museum in het licht gesteld met teksit en gekleurde repro-
dukties van zeldzame stukken. 

De heren Louis Vos, Dr. J. Stibbe en I. Braunstein ge
ven respectievelijk een beknopt overzicht van: 

— de uitgifte 1869 van België; 
— de honderdste verjaring van de briefkaart; 
— de vijftigste verjaring van de eerste luchtpostverbin

ding Brussel-Parijs. 

HOGE ONDERSCHEIDING 
De welbekende Belgische filatelist Ph. Walravens werd 

benoemd tdt Ridder in de Kroonorde, een hoge Belgische 
onderscheiding. Zij werd hem toegewezen voor bewezen 
diensten aan de filatelie. De heer Walravens, zacht als hij 
is, weet zich zonder opdringerigheid in de filatelistische 
middens te bewegen. Dit niettegenstaande zijn geprezen 
kennis van post- en postzegelkunde. Hij trad veelvuldig op 
als jurylid zowel op nationaal als internationaal vlak, o.a. bij 
de Amphilex. Gemoedelijk zijn pijpje rokend vindt men hem 
steeds bereid m(St raad, maar ook met daad, de jongeren 
wegwijs te maken. Wij hopen op deze kwaliteiten van de 
heer Walravens nog vele jaartjes te kunnen rekenen. 

0HS 

POST UIT PARIJS 
Rubnekredacteur. 
D de Vries, Waalstraat 53' , Amsterdam-Z 

TYPE CHEFFER IN CARNETS 
Met ingang van 15 mei zijn de nieuwe „Marianne"-zegels 

(type Cheffer) in de waarde 30 centimes groen nu ook in 
postzegelboekjes van twintig stuks verschenen. Tot op die 
datum waren alleen de 40 centimes-zegels (voor de zoge
noemde „haastpost") in caniets van tien en twintig stuks 
verkrijgbaar en men zag er een zekere discriminatie in dat 
de gebruikers van de zegels voor de „normale" post deze 
service niet konden verkri jgen. . . . 

Overigens gaan er in Franse filatelistenkring meer en 
meer stemmen op, dat er bij het uitgiftebeleid bijna geen 
rekening meer wordt gehouden meit de meest gebruikte 
frankeerwaarden, zodat men vreest dat er binnenkort twee 
soorten postzegels in de Franse verzamelingen zullen voor
komen: zegels voor normaal gebruik en zegels speciaal uit
gegeven voor de verzamelaars. In de praktijk kunnen voor 
normaal gebruik meestal geen bijzondere (al of niet met toe
slag) postzegels meer worden gebruikt, omdat deze in fran
keerwaarden zijn uitgegeven die niet voor praktische fran
kering geschikt z i jn . . . . 

ONVERBETERLIJK 
De op 1 juli 1967 uitgegeven zegel in grootformaat met 

de afbeelding van Frans I (Yvert 1518) staat in een drietal 
catalogi (Ceres, Thiaude en Maury) nog steeds afgebeeld met 
de naam van de schilder onder de beeltenis (Jean Clouet) 
in plaats van de aanduiding: 

„FRANCOIS Ier par JEAN CLOUET" 
zoals de zegel werd gedrukt. Dit komt omdat het voorlopige 
ontwerp werd gegraveerd naar een schilderij van Jean 
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Clouet. Dit op hout geschilderde portret, dat omstreeks 1525 
werd gemaakt, hangt sinds 1848 in het Parijse Louvre. Bij 
de gravering van de bewuste zegel besloot men te elfder ure 
het onderschrift „Jean Clouet" te wijzigen. 

Op bijgaande afbeeldingen is te zien dat de definitieve 
zegel afwijkt van het oorspronkelijke ontwerp. Het is daarom 
wel opmerkelijk dat de Franse catalogi deze fout sinds het 
verschijnen niet hebben hersteld 

NIEUWE UITGIFTEN 
Op 8 april verscheen een zegel met afbeelding van het 

Kasteel van Hautfort (Altus Fortis) gelegen in de Périgord. 
Het kasteel werd omstreeks de tiende eeuw in opdracht van 
Richard Leeuwenhart gebouwd. Het werd in 1929 in be
langrijke mate gerestaureerd. Het kasteel behoorde tot de 
prachtigste uit de Franse historie. Men noemde het wel het 
Versailles van de Périgord. In de nacht van 30 op 31 augus
tus van het vorige jaar werd het door brand verwoest en dat 
is de reden dat het nu op een postzegel is vereeuwigd. 

De op 14 april uitgegeven zegel ter gelegenheid van de 
„Internationale Bloemen ten toonstellingr" te Parijs is de derde 
die ter gelegenheid van deze manifestaties werd uitgegeven 
(1959 Parijs en 1967 Orleans). Het werd in „heliogravure" 
gemaakt en men is het er algemeen over eens dat deze pro
cedure er niet toe heeft bijgedragen de zegel een fraai uiter
lijk te geven. 

Op 5 mei verscheen in grootformaat de zegel met de af
beelding van Philips de Goede, naar een schilderij van de 
Vlaamse schilder Roger van der Weyden. Het schilderij, dat 
een bijzonder goed portret van de Franse monarch geeft, 
werd omstreeks 1440 gemaakt. Het toont Philips de Goede 
met de versierselen van het Gulden Vlies, van welke orde 
hij de stichter is. Het schilderij in origineel is te vinden in 
het Museum te Dij on. 

In de serie „grote gebeurtenissen bij Bevrijding en Over
winning" verscheen op 12 mei een zegel ter herdenking van 
de Slag aan de Gargigliano. Deze militaire operatie had 
plaats in Italië op 11 en 12 mei 1944 als voorbereiding voor 
de verdere opmars door Italië van de geallieerde legers. De 
Franse legers van generaal Juin versloegen hier in een drie
daagse veldtocht de Duitse bezetters en op 14 mei werd de 
Franse tricolore geplaatst aan de andere oever van deze 
Italiaanse rivier. 

Op 12 mei verscheen ook een zegel ter herdenking van de 
vijftig jaar geleden gehouden vredesconferentie, waarbij on
der meer de Internationale Arbeidsorganisatie werd inge
steld. De zegel vertoont de afbeelding van Albert Thomas 
(1878-1932) de eerste directeur van het Internationaal Arbeids 
bureau. De zegel geeft bovendien een afbeelding van een 
fragment van het gedenkteken ter ere van Albert Thomas, dat 
zich te Geneve bevindt. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur. 

W. J. A F R van den Clooster baron Sloef tot Everio 

Bovensteweg 6, Mook 

VIJFTIG JAAR 
INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE 

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Inter
national Labour Organisation (ILO) heeft de postadministra-
tie van de Verenigde Naties op 5 juni 1969 een herinnerings
zegel „Labour and Development" uitgegeven. De Internatio
nale Arbeidsorganisatie (ILO) werd opgericht op 11 april 1919, 
toen de wettelijke regeling werd opgenomen als Deel XIII 
van het verdrag van Versailles. In 1946 werd de ILO als 
gespecialiseerde organisatie der Verenigde Naties aangemerkt. 

Doelstelling is het bevorderen van blijvende vrede door het 
bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het door inter
nationale activiteit verbeteren van arbeidsvoorwaarden en 
levensomstandigheden, alsmede het bevorderen van econo
mische en sociale stabiliteit. Om dit doel te bereiken brengt 
de ILO regering, arbeider en directie tezamen voor het aan
bevelen van internationale minimumnormen en het ontwer
pen van internationale verdragen over onderwerpen als 
lonen, werkuren, minimumleeftijd, arbeidsvoorwaarden voor 
diverse leeftijdsklassen, schadevergoeding aan arbeiders, so
ciale verzekering, betaalde vakantie, indusitriële veiligheid, 
dienstbetoon, arbeidsinspectie en vrijheid van vereniging. 

De postzegels zijn in de waarden 6 cent (blauw, geel en 
goud) en 20 cent (oranje, geel en goud), met oplagen van 
respectievelijk 2.800.000 en 2.300.000, gedrukt in fotogravure 
bij de Staatsdrukkerij in Tokio. Ontwerp van Nejat M. Gur 
(Turkije). Voorstelling: twee gestileerde mannenfiguren du
wen een kamrad een helling op; tekst „Labour and Develop
ment", „United Nations", het UNO-embleem en het embleem 
van de ILO. 

EERSTE DAG VLAGSTEMPELS 
De UNO brengt drie geheel bijgewerkte kaarten uit, bedrukt 

met alle UNO-postuitgaven van 1951 tot 1968. Deze vervangen 
de kaart met de uitgaven tot 1966. De UNPA verstrekt in het 
vervolg afstempelingen op de eerste dag van ingebruikneming 
van vlagstempels op verzoek van geïnteresseerde filatelisten. 
Belangstellenden dienen een aan zich zelf geadresseerde en
velop te zenden aan de United Nations Postal Administration, 
New York, N.Y. 10 017, met duidelijke aanduiding „Meter 
Slogan"; een en ander met overmaking van kosten van 
terugzending, plus 10 cent voor dienstbetoon. 

Voor dit dienstbetoon kan geen gebruik worden gemaakt 
van de abonnementen voor zegels en eerstedagenveloppen. 
De aanvragen moeten tijdig te New York binnen zijn, anders 
worden ze zonder meer aan de afzenders teruggezonden. 

De volgende aantallen FDC's zijn op 8 januari 1969 uit
gegeven: 

5 c postkaart 95.975 
8 c postkaart 94.037 
6 e envelop (standaard) 91.481 
6 c envelop (groot) 61.112 

10 c luchtpostenvelop (standaard) 92.509 
10 c luchtpostenvelop (groot) 60.963 

LAATSTE DAG 
De laatste dag van verkoop van de Secretariaatzegel zal 

zijn 16 juli 1969. 
De 6 c herinneringszegel Trusteeship CouncU Statue (van 

Henrik Starcke) was uitverkocht op 17 maart 1969. 
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SÜIDAFRIKA 
Rubriekredacteur: F G E Nilant, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria, SuidAfrika 

HERINNERINGSEÊLS S.A. SPELE 
Hierdie seëls, wat 'n vorige keer reeds bespreek is, is in 

drie kleure gedruk. Vir die 2V2 c is silinders 275 (olyfgroen), 
276 (ligrooi) en 278 (blouswart) gebruik, vir die 12V2 c seëls: 
silinders 275 (kameelkleur), 276 (ligrooi) en 277 (blouswart). 

Die seëls het die gewone gebruiklike afmeting van Suid
Afrikaanse herdenkingseëls, 40.4 x 24.2 mm, en het verskyn 
in veile van honderd: vyf rye van twintig posseëls, in panels 
A en B. Hulle is gedruk op Switserse RSA têtebêche water
merkpapier. 

NUW DRUK 15C SEËLS 
Ons kan regtig nie kla nie. Die eerste oplaag van hierdie 

seëls het in Maart 1967 verskyn. Eers nou, na twee jaar, 
verskyn die tweede druk, met silinders 279 (rooioranje), 
280 (geelgroen) en 281 (swart). Ook hierdie seëls is gedruk 
op RSA têtebêche watermerkpapier, in twee panele: A en B. 

Hulle is baie soos die vorige uitga we en is baie netjies ge
druk; daar is opmerklik min drukfoute. 

NUWE LUGVORMS 
Twee nuwe lugvelletjies het verskyn, vir die eerste keer 

met spesiale afbeeldings op die helfte van die vel. Die prente 
gee Uniegebou in Pretoria, en Heerengracht met Tafelberg 
in Kaapstad. Heerengracht is vandag die verlengde van 
Alderleystraat (vroeër Heerengracht), die oudste straat in 
Kaapstad, en natuurlik ook in SuidAfrika. 

Die afbeeldings is uitgevoer in vier kleure: geel, rooi, blou 
en swart. Die 5c seël, wat op die vorm gedruk is, is helderder 
blou as vroeër. 

Die geheel maak 'n besonder aantreklike indruk; die kleure 
is lig, sodat mens daar oorheen kan skryf as dit nodig sou 
wees. Die prys van die vorms is 6c, omdat dit spesiale ver
sierde groetevorms is. Die gewone lugvorms kos 5c. 

HERDENKING HARTOORPLANTING 
Begin Julie sal twee herdenkingseëls verskyn vir die her

denking van die eerste hartoorplanting in die wereld. Die 
seëls sal uitgegee word gelyktydig met 'n mediese kongres 
in Pretoria. Daar is nog niks bekend oor die voorstellings nie. 
Daar word egter vermoed dat een seël 'n afbeelding sal hê 
van Groote Schuur Hospitaal in Kaapstad, waar die eerste 
hartoorplanting plaasgevind het, met die portret van dr. Bar
nard. Die ander seël sal meer in die teken van die mediese 
wetenskap in die algemeen staan. 

GEBRUIK VAN BOETESEËLS 
Noudat die Poskantoor 'n selfstandige bedryf geword het, 

los van die staatsdiens, kan die departemente nie langer 
hul pos kosteloos verstuur nie. Daar is vroeër reeds probeer 
om aan hierdie probleem tegemoet te kom deur vir die 
departemente spesiale seëls beskikbaar te stel met opdruk 

„offisieëlofficial". Die administrasie hiervoor was egter baie 
bewerklik en naderhand is hierdie seëls afgeskaf. Die woorde 
„amptelikofficial" op die koevert met die stempel van die 
betreffende departement was voldoende. 

Gedrukte koeverte het bowendien 'n waarskuwing opge
druk gehad om geen misbruik van amptelike koeverte te 
maak nie. Die beloofde boete vir misbruik was so hoog dat 
dit regtig nie sou betaal om dit tog maar te waag nie! 

Met die onlangse verandering in die Poskantoor moet 
departemente voortaan seëls koop. Jarelange tradisie kan 
egter nie sommer aankant geskuif word nie. Dit blyk dat 
die amptenare maar swaar kry om amptelike pos van vol
doende seëls te voorsien. Daar word baie foute gemaak en 
selfs heeltemal vergeet dat voortaan seëls gebruik moet 
word. Die gevolg is natuurlik 'n geweldige toename in die 
gebruik van boeteseëls. 

Hierin lê moontlik die oorsaak van 'n spoedige tweede 
druk van die seëls. Dit hang nou maar af van hoe vinnig 
mense leer wanneer die gebruik van boeteseëls weer sal ver
minder en meer normaal word. 

Rubriekredacteur. B v d Velden, Gestelsestraat 89, Eindhoven 

DE FOUTDRUK 20/30 ÖRE VAN ZWEDEN 
In de Yvertcatalogus vindt u bij Zweden een zeldzame 

variëteit in de emissie 18721885: de 20 öre rood met als 
onderschrift „tretio öre" (dertig öre). De ontstaansgeschiede
nis van een rariteit blijft altijd interessant en daarom nemen 
wij deze voor u over uit „De Postzegel", een blad van onze 
zuiderburen. 

Deze zeldzaamheid heeft haar ontstaan aan een onnozel 
toeval te danken. In december 1879 kreeg de officiële post
zegeldrukkerij van de Zweedse PTT opdracht zesduizend 
vellen te drukken van de 20 öre rood. Het betekende een 
gewoon routinekarweitje want de zegel was sedert juli 1877 
in omloop en er waren al tienduizenden vellen van afge
leverd. 

Bij het klaarmaken van de drukplaat bemerkte de meester
drukker plotseling dat een van de honderd clichés bescha
digd was. Hij haalde het uit de drukplaat en verving het 
door een cliché uit de drukplaat van dertig öre. Het cijfer 
„30" werd zorgvuldig weggevijld en vervangen door de 
nieuwe waardeaanduiding „20". Het drukken van de af te 
leveren vellen verliep verder feilloos. 

Niemand merkte daarbij op dat het met de waardecijfers 
nu wel volledig in orde was, maar dat onder één van hen 
in volle glorie het woord „tretio" prijkte. Ook bij de con
trole werd niets van de fout bespeurd; 182 vellen ■werden 
hier als drukuitschot terzijde gelegd en de resterende 5818 
werden over de Zweedse postkantoren verdeeld. 

Het duurde tot februari 1880 voordat een verzamelaar de 
foutdruk ontdekte en naar het postkantoor toog om meer van 
dergelijke zegels aan te schaffen. De directie van de PTT 
nam dadelijk de nog niet verkochte vellen van de loketten 
terug en 4848 vellen werden naar het hoofdpostkantoor te 
Stockholm geretourneerd. Uit de officiële bescheiden blijkt 
duidelijk dat alle 4848 vellen in aanwezigheid van een deur
waarder werden verbrand en dus zijn er slechts 970 stuks 
aan de loketten verkocht. Yvert prijst deze zeldzaamheid met 
7000 frs, maar de firma kan de zegel niet leveren, hetgeen 
ook geldt voor Gibbons, Scott en Facit. 

HOE GAAT HET MET NAGELATEN VERZAMELINGEN? 
Over dit onderwerp schrijft dr. Wittmann een interessant 

artikel in Mauritius, dat ons belangrijk genoeg leek om er 
een uittreksel van te maken. Het verscheen in zijn vaste 
rubriek: „Dr. Wittmanns Marktanalyse"; het gaat dus voor
namelijk over de financiële kant van de zaak. 
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De vraag die in de titel gesteld wordt is het gemakkelijkst 
te beantwoorden voor grote verzamelingen; die gaan haast 
allemaal naar een veiling. Ook verzamelingen in de middel
maat en kleine collecties gaan wel naar een veiling, doch dan 
is de opbrengst vaak beneden de verwachtingen. Hieraan is 
meestal de overleden verzamelaar zelf schuld, want zijn fa
milieleden hoorden maar al te vaak grote bedragen noemen, 
wanneer het gezinsopperhoofd het over zijn verzameling had! 

Drie oorzaken noemt dr. Wittmann, die de opbrengst bene
den de verwachtingen laten blijven. Deze zijn: kwaliteit, 
eenheid en tijd. 

De kwaliteit valt dikwijls tegen. Een handelaar kan slechts 
een steekproef in de verzameling nemen. Valt die tegen 
dan ligt zijn prijs veel lager. De verzamelaar heeft misschien 
bij zijn aankopen „gunstige gelegenheden" gehad, en vaak 
wreken die zich achteraf. 

De zogenaamde eenheid die in de verzamelingen ontbreekt 
is de schuld van iedere verzamelaar zelf. Voor de handel 
moot alles öf postfris, ongebruikt öf gebruikt zijn, maar 
niet door elkaar indien men een behoorlijke prijs wil maken. 
Voor de eenheid geldt ook dat het zoveel mogelijk complete 
eenheden moeten zijn. Bijvoorbeeld een aantal aansluitende 
complete jaargangen van één land indien een compleet land 
niet mogelijk is, en dan in dezelfde kwaliteit. Met zo'n aan
bod kan de handel wat doen. 

Dit komt nog sterker naar voren, wanneer we naar de 
derde factor gaan: de tijd, waarmee de tijd van de handelaar 
bedoeld wordt. De tijd die de handelaar aan het object moet 
besteden om het verkoopbaar te maken, of om het in zijn 
stock op te nemen, gaat natuurlijk van de opbrengst af. 

Conclusie: wil men verzamelen met tevens een oogje op 
een latere goede opbrengst, dan zorge men ervoor dat het 
complete collecties w^orden van een goede kwaliteit en post
fris öf ongebruikt öf gebruikt. 

INDRUKKEN UIT NEDERLAND 
„Holländische Impressionen" heet het artikel in de Deut

sche Zeitung für Briefmarkenkunde dat de Duitse lezer enigs
zins wegwijs wil maken in de Nederlandse postzegelwereld. 

Men koopt in Nederland nog zegels die in boekjes zijn 
geplakt en men is er dus nog niet bezeten door de post-
fris-zonder-plakker manie. (Of dat waar is, laat ik graag aan 
uw beoordeling over!) Men kan er echter wel voordelig kopen 
indien men enige wenken ter harte neemt. 

Eerst wordt erop gewezen dat de Nederlander de Michel-
catalogus slechts als extra hulpmiddel gebruikt. Deze is wel 
overal te koop, doch in gelijke mate als de Zumstein. De 
handel richt zich naar de Yvert en half-Yvert is de gebrui
kelijke basis voor aankoop; wat goed overeenkomt met de 
marktwaarde. 

Wanneer men als Duitser de Michel met de Yvert gaat ver
gelijken kan men in Nederlanji fantastische koopjes halen, 
zo schrijft de auteur van het artikel. 

Zo had men in Nederland volgens hem in 1968 nog niet 
gehoord van Engelse zegels met fosforstrepen, want die ston
den toen nog niet in de Yvert, waardoor men een serie die 
in de nieuwe Michel voor DM 40.— genoteerd stond hier 
kon kopen voor ƒ 1,25, daar de Yvertnotering Frs 2,50 was. 
In de grote steden lukt dit niet, zegt hij, maar in de kleinere 
wel en men moet daar ook eens vragen naar Malta of Ier
land, want m.en weet er van prijsstijgingen nog niet veel af. 

Het Amsterdamse filatolistenloket komt er niet zo bijster 
goed af. Er staan lange files voor en men mag niet nakijken 
wat men krijgt, doch moet alles maar accepteren. 

Indonesië wordt hier intensief verzameld en dan moet de 
schrijver zijn Michel wel afvallen. Het was hem volkomen 
onbekend, dat de Micheltatalogusnoteringen voor Indonesië 
verkeerd waren. Sommige series kosten driemaal Michel, 
terwijl andere, die voor vijftig Michelmark genoteerd staan, 
één gulden kosten. Hoe kan zoiets bestaan?, vraagt hij zich 
terecht af. De serie „Muziekinstrumenten" kost in Duitsland 
gemiddeld twintig Mark en in Nederland vijf è zes gulden. 

De Nederlander leest „Mijn Stokpaardje", dat een goede 
nieuwtjesdienst heeft; ons Nederlandsch Maandblad schijnt 
onbekend te zijn (Dat is namelijk niet in de postzegelwinkels 
verkrijgbaar — Red.). 

WIJ LAZEN VOOR U . . . . 
. . . . dat er in België een hoop deining is geweest om een 
zogenaamde foutdruk in het zegeltje van één franc met de 

afbeelding van het stadhuis te Leuven. Op deze zegel, die 
in december al verscheen, ontbreekt bij sommige exemplaren 
het kruis op het rechtse torentje. Het „nieuws" kwam zelfs 
op radio en televisie. Inmiddels worden er op andere torens 
ook al kruisen vermist! (De Postzegel) 

. . . .ook in de „Postzegel": „Deze karnétjes (bedoeld zijn 
de onlangs in België verschenen postzegelboekjes) werden 
niet aangemaakt door het Zegelwerkhuis te Mechelen, maar 
wel door de Nederlandse postzegeldrukkerij Joh. Enschedé 
& Zonen te Haarlem, wat duidelijk opvalt door de verzorgde 
afwerking." 

. . . . dat de Zwitserse PTT op een desbetreffende vraag heeft 
geantwoord, dat het niet in de bedoeling ligt de vier hoge 
waarden met afbeeldingen van de Evangelisten op lumines-
cerend papier te drukken. Deze zegels worden op normale 
correspondentie niet gebruikt, waardoor ze dus ook niet 
voor machinale verwerking geschikt hoeven te zijn. De 
voorraad van het papier dat nu gebruikt wordt is nog zeer 
groot. 

. . . . d a t men in Egypte de bijzondere zegels zonder toeslag 
drukt in een oplage van ongeveer twee miljoen stuks. Deze 
oplagen worden geheel verkocht, maar van de zegels met toe
slag blijft een groot gedeelte over en dat wordt vernietigd. 
De uitgifte van einde 1967, Yvert 709 en 710, had een oplage 
van ongeveer een half miljoen stuks; verkocht werden zes
tigduizend stuks! 

. . . . dat de eerstedagenveloppen het nog goed doen in de 
USA. Van de uitgifte ,,Historische vlaggen" werden er bijna 
drie miljoen afgestempeld. Voor gewone frankeerzegels is de 
animo lang niet zo groot. Voor het zegeltje van Lucy Stone 
(50 c) bijvoorbeeld waren het er maar 140.410. 

(Berner Briefmarken Zeitung) 

. . . . dat het verbannen van de roof staten naar het achterste 
gedeelte van de catalogus door Gibbons en Scott weerklank 
vindt bij de handel. Een grote Engelse postzegelhandel biedt 
ze ook afzonderlijk aan in een „blue price list". 

(The Philatelic Exporter) 

GEEN OPLOSSING 
De heer A. M. Barnhoorn te Haarlem maakt ons er op at

tent dat de oplossing van de puzzel in het Belgische blad 
„De Postzegel", waarvan wij melding maakten in het mei
nummer op bladzijde 273, tweede kolom, tweede alinea, niet 
juist is. 

De spoorlijn loopt van Zürich eerst oostwaarts en dan zui
delijk naar Wallisellen en Uster naar Rapperswill en de 
plaats Küssnacht is een andere dan Küsnacht. Koningin 
Astrid is verongelukt bij Küssnacht, aan de noordelijke uit
loper van het Vierwoudstedonmeer. Deze plaatsen liggen in 
verschillende streken van Zwitserland, hemelsbreed onge
veer dertig kilometer van elkaar. 

Wij danken de heer Barnhoorn voor zijn opmerkingen. 

KONINGIN ELIZABETH II 
Uit de Deutsche Zeifung für Briefmarkenkunde de 

3d lila tot lichtpurper (Yv. 331, Mi. 323) 
respectievelijk 
a. kopstaand watermerk 
b. liggend watermerk rechts 
c. liggend watermerk links 

I. grafiet, normaal links en rechts strepen 
a. grafiet, twee strepen links 
b. grafiet, drie strepen 
c. grafiet, een streep 
d. kopstaand watermerk 

II. grafiet en fosfor 
III. groene fosfor 
IV. blauwe fosfor 

a. idem kopstaand watermerk 
b. idem liggend watermerk rechts 
c. idem liggend watermerk links 
d. idem liggend watermerk rechts, een 

streep rechts, glanzend papier 
e. idem maar met de streep links 
f. idem maar liggend watermerk links 

en streep rechts 
g. idem maar liggend watermerk links 

en streep links 

0.50 
11.58 

24.10.58 

11.58 

16.4.59 

22.6.60 

11.8.60 
25.5.61 

0.50 
0.80 
0.45 
0.45 
1.80 

100.00 
25.00 
200.00 

1.80 
4.00 
2.50 
1.00 
1.30 
0.80 
0.80 

0.30 
0.30 

0.30 

0.30 
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V. violette fosfor, een streep links 
a. idem, een streep rechts 
b. idem, een streep in midden (4 mm) 
c. idem, kopstaand watermerk een 

streep links 
d. idem, kopstaand watermerk een 

streep rechts 
e. idem, liggend watermerk rechts, 

glanzend papier 
idem, maar met de streep links 

g. idem, maar liggend watermerk, links 
en streep rechts 

h. idem, maar liggend watermerk links 
en streep links 

f. 

3.67 

0.30 
0.30 
0.30 

0.40 

0.40 

0.40 
0.40 

0.40 

0.40 

3d lila op WIT PAPIER 
a. kopstaand watermerk 
b. liggend watermerk rechts 
c. liggend watermerk links 
d. glanzend papier 

IV. blauwe fosfor, twee strepen 
a. idem een streep links 
b. idem een streep rechts 
c. idem kopstaand ■watermerk 
d. idem liggend watermerk rechts 
e. idem liggend watermerk links 

Met glanzend papier bedoelen wij het zogenaamde „glossy 
paper". 

30.4.62 
16.7.62 
30.4.62 

16.8.65 
24.10.62 

3.5.65 
3.5.65 

25.9.62 
15.8.62 

0.25 
0.45 
0.30 
0.30 
0.30 
1.80 
0.30 
0.30 
0.80 
0.50 
0.50 

NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTENVERENIGINGEN 

Secretaris C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam11. Telefoon (020) 44 00 72 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
klachten omtrent verzamelaars of handelaren, wende men 
zich tot de beheerder: H. P. van Lente, Curagaostraat 351 te 
Amsterdam (W), telefoon (020)38 83 64. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels die men wil laten keuren, moeten worden inge

zonden aan het hoofd van de keuringsdienst: Mr. G. W. A. de 
Veer, Waalsdorperweg 80 te 'sGravenhage1. 

DAG VAN DE POSTZEGEL 
Op 14 mei 1969 heeft de hoofdcommissie, bestaande uit 

de heren C. G. van Veenendaal (Bondsbestuur), W. J. 
Habiecht (Amsterdam) en ir. A. van der Heijden (Rotterdam), 
in 'sGravenhage de voorlopige regeling besproken die met 
vertegenwoordigers van de Centrale Directie van PTT is ge
troffen. 

In het Maandblad van juli en augustus kan een uitgebreide 
publikatie tegemoet worden gezien. De tien organisatie
comltés krijgen nog deze maand een brief met het verzoek 
op te geven wie ter plaatse is aangewezen om de be
stellingen van de bijzondere enveloppen met stempel te doen. 
Behalve naam en adres van de contactpersoon dient ook 
zijn postgirorekeningnummer opgegeven te worden. Gaarne 
ook een opgave van de filatelistische evenementen die men 
denkt te organiseren, alsmede de gelegenheid waar de vie
ring op 11 oktober zal geschieden. 

Zodra de besprekingen met PTT zullen zijn afgerond zal 
de hoofdcommissie een overzicht samenstellen, waarin uit
eengezet zal worden op welke manier de bijzondere enve
loppen verkregen kunnen worden. 

De definitieve lijst van de tien (of elf) plaatsen waar de 
Dag van de Postzegel dit jaar gevierd zal worden, komt in 
het julinummer van het Maandblad. 

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

burg 70 te Amsterdam11. Telefoon (020) 44 00 72. 
Aanvragen om inlichtingen of opgaven als deelnemer kun

nen worden gericht tot de navolgende secretariaten: 
DE ARABISCHE WERELD: G. Bordewijk, Floreslaan 148, 
Vlaardingen. 
BELGIË: G. Kuiper, Trans 21, Arnhem. 
CHINA: C. Mulder, Kievietstraat 23, Alphen a. d. Rijn. 
DUITSLAND: A. F. J. Aben, De Hoogstraat 22, Vlijmen (NB). 
FRANKRIJK: Mevrouw P. Teeuwissen, Winklerlaan 136, 
UtrechtO. 
GRIEKENLAND: H. C. van Ginhoven, Kanaalstraat 151, Lisse. 
GROOTBRITTANNIË: W. A. Ligtenberg, Anemonenstraat 
46, Purmerend. 
IBERIA: K. van Leeuwen, Berlagestraat 6, Huizen (NH). 
OOSTENRIJKHONGARIJE: L. Wijnkamp, Curiestraat 1611, 
AmsterdamO. 
OOSTEUROPA: G. Bordewijk, Floreslaan 148, Vlaardingen. 
SCANDINAVIË: J. Roelofs, Breitnersingel 46, Rotterdam13. 
ZUIDAZIË: G. H. Hillen Sr., Mozartlaan 31, Aalsmeer. 

ZUIDWEST PACIFIC: F. Bender, Com. Suyslaan 48, Rijswijk 
(ZH). 
ZUIDELIJK AFRIKA: H. G. van de Westeringh, Tolsteeg
singel 17 bis, Utrecht. 
ZWITSERLAND: P. O. M. van Hasselt, Prins Hendriklaan 
17 bis, Utrecht. 
ULTRAVIOLET: G. H. F. Meijer ing., Sarphaitistraat 109, 
AmsterdamC. 
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA: C. G. van Veenen
daal, Assumburg 70, Amsterdam11. 

BONDSBILIOTHEEK 
Beheerder: H. L. J. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem. 

Telefoon: (085)42 59 06. (N.B. telefoonnummer is gewüzigd!) 
De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 

Gelderse Bibliotheek, Mariënburgstraat 12, Arnhem. Geopend 
van 28 juni1 september; maandag tot en met vrijdag 13.30
17.30, zaterdag: 10.0012.30. 

Aanvragen voor het lenen van boeken schriftelijk te rich
ten tot de Gelderse Bibliotheek; alle overige correspondentie 
aan de beheerder. 

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

Lqst van aanwinsten 
(Derde lijst sinds het verschijnen van het tweede supplement, 
eerste en tweede lijst in Maandblad van januari en april 
1969). Vóór de titels is het nummer van het catalogushoofd
stuk aangegeven. 
10.4 William Newport. The Channel IslandsFrance Mail 

Services 16831939. Londen, 1956. 
10.4 William Newport. Herrn, History and Stamps 6th ed. 

Sidcup, Kent, 1964. 
10.4 William Newport and John Simpson. Further Channel 

Islands Postal History. Sidcup, Kent, 1961. 
10.4 A. S. Bates. Essays, Proofs, etc., for the Georgian 

Issues of Great Britain. Londen, 1922. 
11.3 Percy C. Bishop. The Postage Stamps of the Union of 

South Africa. Durban, 1935. 
11.5 Jal Cooper. Stamps of India. 3rd ed. Bombay, 1968. 
11.7 R. M. Startup. American Post Offices in New Zealand 

19081959. Christchurch, 1960. 
11.7 R. M. Startup. Early Days of the New Zealand Post 

Office. Christchurch, 1960. 
11.7 R. M. Startup. Wairarapo Postal Services. Christ

church, 1960. 
11.7 R. M. Startup. Korean War N.Z. Military Postal Ser

vices 19501957. Christchurch, 1960. 
11.8 Alexander J. Séfi. King Edward VII land. Londen, 1912. 
11.10 E. D. Bacon and F. H. Napier. Grenada (No. 7 Stanley 

Gibbons Philatelic Handbooks), Londen. 
11.10 M. H. Ludington and Gale J. Raymond. The Bahama 

Islands. Londen, 1968. 
12.2 Rasmussen. Special Katalog Gr0nland Far0erne 1968 

K0benhavn, 1967. 
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12.2 Tom Plovst. Danmarks Postfaorgemarker. Aarhuus, 
1962. 

12.2 N. F Olsen Danmarks Bogtrykte B01geliniemaerker 
Special Katalog. Aarhuus, 1965 

13.3 Hans Waldemar Vespermann Kirchenstaat, Vorphila-
telistische Stempel Hamburg, 1968. 

14 2 Sieger österreichische Luftpostkatalog 3e Aufl Lorch/ 
Württemberg, 1968. 

14 3 A Magyar Béleyegek Monogräfiäja III Vällalat, 1968 
15 2 F D Tchillinghirian and P. T Ashford The Postage 

Stamps of Armenia. Bristol 1953. 
15.2 Cercle Philatélique France-U S S R. Les timbres poste 

etc de la Russie Impériale Pans, 1964 
15.2 Idem U.S.S.R. Periode de 1917 a 1941 Pans, 1969. 
16 7 Col D R. Martin Pakistan Overprints on Indian 

Stamps. Londen, 1959. 
17 4 Roland A Goodman Guatemala, the Postal History 

and Philately. I Londen, 1969 

Verkoopafdeling 
Aan de lijst van verkrijgbare werken moet worden toege

voegd: 
Jan Dekker. The Postal Booklets of Netherlands, Dutch 

East Indies and Curagao A publication of the Netherlands 
Philatelic Society, New York 1969. Prijs ƒ 7,50, inclusief port 

Filatelistische Essays, bijlage bij de catalogus HAGA-
POST 1969 (190 bladzijden zeer interessante lectuur!) Prijs 
inclusief port ƒ 3,— 

Bestellingen uitsluitend door overmaking van hei ver
schuldigde bedrag op postgirorckenmgnummer 85 34 66 van de 
beheerder van de Bondsbibliotheek te Arnhem. 

STICHTING VOOR HET PHILATELISTISCH JEUGDWERK 
IN NEDERLAND 
Secretaris N. A. van Bakelen, Javastraat 20, Nijmegen. 

VERENIGINGSNIEUWS 

M E D E D E U N G 
V A N D E ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient, ge
tikt op officieel kopijblad (in duplo) en tezamen 
met de mutatiestrookjes en eventueel de maand-
staat voor de komende maand in he t bez i t t e 
zijn van de a d m i n i s t r a t e u r , uiterlijk op de 
volgende da t a 

geen verenigingsnieuws 
mutatiestrookjes 20/6 
2 4 j u h 1969 
21 augustus 1969 
18 september 1969 
23 oktober 1969 
20 november 1969 

ju l inummer 

augustusnu mmer 
septembernummer 
oktobernummer 
novembernummer 
decembernummer 
N a k o m e n d e mutatiestrookjes kunnen uiterlijk 
op de laatste van de voorafgaande maand worden 
verzonden, mits jn kleme hoeveelheden en al een 
eerste zending vooruit werd gezonden Als u ver
wacht nog nakomende strookjes te zullen zenden, 
behoort de maandstaa t eerst met de laatste zen
ding strookjes te worden ingezonden Nooit een 
tweede maandstaat voordezelfde maand inzenden 
H H Secretarissen en Leden-administrateurs 
wordt d r i n g e n d verzocht zich strikt aan genoem
de data te houden Indien te laa t w o r d t inge
zonden , i s p l a a t s i n g in he t 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 mogel i jk . 

1 
N E D F R L A N D S C H E V E R F E N I G I N G V A N P O S T 

Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr M r L C de Oude , 
's-Gravelandseweg 682, Schiedam Tel (010) 26 03 93 
Ledenadm J Wind, Celebesstraat 33, Vlaardingen 
Tel (010) 34 34 26 
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 Gramerus-van den Wildenberg, Weth Rom-
boutsstraat 62, Breda Tel 3 23 07 

I n de eerste halfjaar-verloting voor de buitenleden zijn 
de prijzen gevallen op de nummers 3 - 8 - 41 - 48 - 69 - 98 -
121 - 134 - 136 - 154 - 171 - 211 - 226 - 234 - 290 - 300 -
315 - 368 - 377 - 384 - 387 - 420 - 432 - 462 - 470 - 488 -
512 - 517 - 'ï70 - 588 - 623 - 626 - 652 - 663 - 675 - 691 -
699 - 704 - 750 - 751 

De prijzen zijn reeds aan deze leden toegezonden 
Ledenvergadering maandag 23 juni, 19 30 u in Gemeen

schapshuis „De Kleiberg", Dr Struyckenstraat 9 Breda, 
met veiling 

Jeugdbijeenkomst wordt nader bekend gemaakt 
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 I A N D I A " , A M S T E R D A M Secr A D 
Aeijelts Tolakkerweg 82, Hollandsche R a d m g Tel 
(02157) 489 

Ledenvergadering vrijdag 27 juni 1969, 20 15 u Hotel 
Krasnapolsky, Warmoesstraat . Amsterdam 
4 

U T R E G H T S G H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E F N I -
G I N G Secr H G van de Westermgh, Tolsteegsingel 
17 bis Voor ledenadm P O M van Hasselt, Prins Hen-
dnklaan 87, Utrecht 

Ledenvergadering dinsdag 24 juni 8 00 uur n m in 
„Tivol i" Landenwedstrijd Zomerzegels Nederland 
Veiling, verloting 

I n juli en augustus geen vergaderingen 

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 
Secr F Bender, Corn Suyslaan 48, Rijswijk (Z H ) 
Ledenadministratie A v Woerekom, Alexanderstraat 9, 
's-Gravenhage 

Bijeenkomst 19 juni 1969 in Diligentia, Lange Voor
hout 5, s-Gravenhage 

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 wij het overlijden 

vermelden van de leden H m 347, J M Gosse, Haar lem en 
Mt 3788, J H de Bruijn, Maastricht 

Afdelingen De afdehngssecretariaten en -bijeenkomsten 
zijn thans als volgt 

A A L S M E E R B J Koedijk, Oosteinderweg 3 Aals
meer , Ie dinsdag van de maand 20 uur in gebouw „Irene ', 
Kanaals t raat 10, Aalsmeer, 2e woensdag even maand 20 
uur te Nieuw-Vennep, 2e dinsdag oneven maand in ge
bouw „De Inktpot" , Bernardstraat naast de R K kerk. 
Hoofddorp 

ALBLASSERDAM Mevr M Takken-Docters van 
l e e u w e n , Beatrixsingel 21 , Hendrik Ido Ambach t , Ie 
maandag 19 30 uur in de cantine van „Van der Giesen-
De Noord N V ", Alblasserdam 

A M E R O N G E N - L E E R S U M M Broos, Rijksstraat
weg 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, Westsingel 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 V a n Nispenhuis Stad
houderskade 55, Amsterdam, 2e woensdag ruilbijeenkom-
sten in het Cultureel Wijkcentrum, Slotermeerlaan 150 en 
in gebouw „De Purmer ' , Kerkepad, Amsterdam-Nieu-
wendam 

B A D H O E V E D O R P J van Weering, Pa VerkuijUaan 
161, Badhoevedorp, 2e donderdag 20 uur in de beneden
zaal van de Geref Kerk, ingang Roerdompstraat 17, Bad
hoevedorp 

B L O E M B O L L E N S T R E E K H de Jong, Hyacinten
straat 13, Lisse, voor 18 jaar en ouder Ie maandag verga
dering en 2e woensdag rui lavond, voor onder 18 jaar Ie 
woensdag, alles m „ O A S E " , Bondstraat 13, Lisse, 3e 
woensdag ruilbeurs m Huize „Weltevreden", Van den 
Endelaan, Hillegom 

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 „De Schouw", Emmaple in , Bilthoven 

D E V E N T E R C H Zaalberg, Acacialaan 27, Twel lo , 
Ie vrijdag 19 30 uur m een der zalen van de Bouwkundige 
Vereniging, Papenstraat hoek 't Klooster, Deventer 

D R I E B E R G E N J W de Vries, Wethouder Tesehng-
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 Engelen Peijerstraat 160, Echt (L ) , na 
convocatie 

E M M E N J Schokker, H Boomstraat 1, E m m e n , na 
convocatie in Hotel „Gr imme" , Stationsstraat 37, Emmen 

E N K H U I Z E N Jac Kofman, Moorderweg 22, Enk-

huizen, 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 , Brieile, 
na convocatie 

F L A K K E E H Noordijk, Dorpsweg 27, Sommelsdijk, 
3e donderdag m 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 cantine van de Veilmgs-
vereniging „Zuid-Beveland ', Fruit laan 4, Goes 

s -GRAVENHAGE A Renooij, Sinaasappelstraat 79, 
' s-Gravenhage, 2e woensdag 19 30 uur ruilavond m 
Cafe-Rest „ E m m a " , Regentesseplein 22, 's-Gravenhage 
en 4e woensdag 19 uur vergadering in gebouw „Amicitia", 
Westeinde 15, 's-Gravenhage 

s -GRAVENZANDE H van Veen Heenweg 31, 
s-Gravenzande, laatste vrijdag van de maand 19 30 uur in 

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, Hoornse-
diep 109, Groningen, laatste maandag 20 uur in het Club
gebouw „West-End", Adr van Ostadestraat, Groningen 

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 , Tempeliers-
straat 35, Haar lem 

H A R D E R W I J K Dr R T Simon Thomas, Oranjelaan 
28 Nunspeet , na convocatie in het Groene Kruisgebouw, 
Frisialaan 51, Harderwijk 

H I L L E G O M L Vermey, Akeleistraat 23, Nieuw-
Vennep , na convocatiein de cantme van de Draka-Fa-
bnek, 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 in 
„De Thuishaven" , Concordiastraat 8, Hoek van Holland 

't H O G E L A N D Mevr G Huizinga-Kraai , Emmaweg 
13, Ui thuizen, 3e donderdag 20 uur in „De Kandelaar ' , 
Schoolstraat, Uithuizen 

H O O R N G J M Herga rden , ' 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 u u r m 
het dorpshuis „De Schake l ' Rijksweg 15, Oosterhogebrug 

K A M P E N W G Ch Albrecht, Mauntss t raa t 16, 
K a m p e n , 2e dinsdag 20 uur in , De Stadsherberg' , IJssel-
kade, K a m p e n 

K A T W I J K S Hofstra, Noordwijkerweg 54, Katwijk 
a/d Rijn 

L A N D V A N CADZAND H P C van Melle, Oost-
burgsestraat I IA , Zuidzande, Ie maandag 19 uur in Ho
tel „Du Commerce" , Markt , Oostburg 

LAND V A N 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 te Noordscharwoude 

L F I D E N B P Esderts, Sumatrastraat 187, Leiden, 
3e donderdag 19 15 uur m de cantine van de firma „Clos 
& Leembrugge N V ', 3e Bmnenvastgracht 3, Leiden 

M A A R N M Boerrigter, Raadhuislaan 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 , Ie maandag 20 uur in Hotel „Aux Pavs-
Bas' , Vrijthof 7, Maastricht 

M E P P E L H Start, Jan 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, Middelburg 
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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 jeugd
huis „De Rank ' , Golfbaan 99, Noordwuk 

N I J V E R D A L Mevr J A Oude-Roelink, Margriet
straat 8, Ni)verdal, 2e maandag in Hotel „Buursink", 
Nijverdal 

O M M E N J Lucas, Jhr van Nahuijsstraat 79, Om
men , na convocatie 

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

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

G J PEELEN, 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 Eggertstraat Purmerend 

R O T T E R D A M J J van der Vorm, Parkweg 229, 
Schiedam, Ie dinsdag veihgavond en 3e dinsdag vereni-
gingsavond 20 uur in het Beursgebouw, ingang Meent 
hoek Rode Zand, Rot terdam 

R I J N S B U R G Jac P Noort, Dahliastraat 26, Ri |ns-
b u r g , na convocatie 

S C H A L K W I J K - H A A R L E M W J Ardewyn, Leo
na rd Spnnger laan 68, H a a r l e m , 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 het Cafe-Restau-
rant „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-
tia , Hoofdstraat, Schijndel 

S O E S T Mevr E Spoelstra-Schroder, Stadhouders-
laan 35, Soest, Ie vrijdag 20 uur in gebouw „De Rank , 
Soesterbergsestraat 18 Soest 

T E R N F U Z E N P J Baard Axelsestraat 4, Terneuzen, 
na convocatie 

T I E L F C P Beckers, Scheennglaan 9, Tie l , na con
vocatie in gebouw „Opwaar ts" , Sint Walburgstraat 15, 
Tiel 

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

U T R E C H T H T h M Gerits, Cantondreef 81 , 
Ut rech t , 3e donderdag 20 uur in Cafe-Rest „Smits , 
Vredenburg 14, Utrecht 

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

V E N L O J Nogarede, Ie Lambertusstraat 27, Venlo , 
2e maandag 20 uur iii Cafe ,Spoorzicht", Kaldenkerker-
weg 35, Venlo 

V L I S S I N G E N J H W Kayser, Bonedijkestraat 112, 
Vlissingen, 3e donderdag 20 uur vergadering in de cantine 
van het Stadhuis Stadhuisplein, Vlissingen, Ie maandag 
ruilavond in de bovenzaal van ', Het Anker", Bonedijke
straat, 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, Weer t , 
na convocatie 

W E E S P H J Meenink, Middenstraat 64, Weesp, Ie 
maandag 19 30 uur in zaal „Paolo Soprani" , Claes Dei
steeg, Weesp 

W I E R I N G E N J H W Thoolen, Beltstraat 36, 
Hippolytushoef, na convocatie in „Concordia ', Konings
straat, Hippolvtushoef 

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 convo
catie in „Boschlust", Zeist 

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

Z W O L L E E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle, na con
vocatie in de turnzaal van Grand-Hotel „Wientjes", Sta
tionsweg 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, Schiebroeksesmgel 19, 
Rotterdam-3012 Tel (010)22 86 78 

Ledenadmintitraleur P W van der Stel, van Wijngaar-
denlaan 72, Rotterdam-3026, Tel (010) 19 23 16 

Ledenvergadering maandag 30 juni 69 in Gebouw „De 
Nieuwpoort , Grote Kerkplein 5, Rot terdam, 8 uur 
's avonds Gewone agenda Bezichtiging van de kavels der 
veiling 28 juni a s in het clublokaal van Stichting Gebouw 
„De H e u v e l ' St Laurensplaats 5, Rot terdam 

Clubbtjeenkomslen elke zaterdag van 14 00 tot 17 30 uur 
m een der zalen van Stichting Gebouw „De Heuvel , St 
Laurensplaats 5, Rot terdam 
Flke donderdag van 19 30 tot 22 30 uur m „De Gunst" , 
Brielselaan 192 Rot terdam 

Ledenvergaderingen in 1969 30/6, 25/8 , 29/9, 27/10, 
24 /11 , 22/12 om 8 uur 's avonds In Jul i geen ledenverga
dering 

Overleden Met leedwezen geven wij kennis van het over
lijden van onze leden D Schouten, Rot terdam, lid 1256, 
J Slager, Rot terdam, Lid 2431 

8 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ 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 v/d maand in Hotel 
„Monopole" , Amersfoort Zaal open 19 30, aanvang 20 15 

Rondzendingen Voor het seizoen 1969 in te zenden aan 
de leider van het rondzendverkeer M P Bergers, Vinken-
weg 20, Soestdijk De rondzendingen worden verzonden in 
blikken t rommels , alle postzegels zijn verzekerd 
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 „DE P H I 
L A T E L I S T " Secr L van Oosterwijk, W Brandhgt-
straat 5 U I , Amsterdam-1016, Tel (020) 13 90 93 

Bijeenkomsten in jul i en augustus G E E N bijeenkomsten 
Overleden H J O m 

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 Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-Z 
Bijeenkomsten 24 juni, 8 en 22 juli, societeitsavonden 

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

G L O B E ' Secr I r T h van der Feijst, Klein Amenkaweg 
8a, Renkum, Tel (08373) 32 10 Ledenadministratie 
Mej M J Renssen Leeuwenklaan 10, Zutphen 

Maandelijkste bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, Bar-
neveld, Brummen, Dieren, Doetmchem, Ede, Eist, Epe, 
Lichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, Oosterbeek, Renkum-
Heelsum, Rheden-De Steeg, Velp-Rozendaal , Wagenin-
gen. Winterswijk, Wijchen, Zevenaar en Zutphen 
20 

DE „ K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B " , BEVER
W I J K Secr W W M Visser, Plantega 97, Beverwijk 
Tel ( 0 2 5 1 0 ) 2 6 1 8 2 Postgiro penn mr 1558745 t n v 
Pennmr Kenn Postz Club, Beverwijk 

Bijeenkomsten 16 en 30 juni a s in „De Opgang" , 
Florastraat 2, Beverwijk Aanvang 19 30 uur 30 juni te
vens laatste veihgavond van het seizoen Contrib ƒ 10,— 
per jaar ofwel ƒ 2,50 p kw 
22 

N E D P H I L V E R „DE 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 (met m juli en 
augustus) Aanvang 8 uur 
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 " Secrsse Mej E v d Griend, 
Bilitonstraat 91 , Dordrecht 

Bijeenkomsten iedere tweede woensdag van de maand in 
het gebouw van de C J M V , Burg de Raadtsingel 
Dordrecht Aanvang 20 30 uur Zaal open vanaf 19 00 
uur Gelegenheid tot ruil, koin en verkopen 
26 

D O R D T S E P H I L A T E I I S T E N V E R E N I G I N G „DE 
P O S T J A G E R Secr A I Blonk, H e n n Polakstraat 
154, Dordrecht Tel (01850)4 04 28 

Ledenvergadering vrijdag 20 juni a s in gebouw „Patr i 
monium' , Lange Breestraat 24-26, Dordrecht Aanvang 
7 3 0 n m 

Geroyeerd (wegens wanbetaling) B Lam en Ph C 
Boon beide Dordrecht 
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, 
Europalaan 26, Nuenen 

Bijeenkomsten Elke eerste maandag van de maand in de 
kantine van de afdeling USFA aan de Schouwbroekseweg, 
Eindhoven 
33 

P O S T Z E G E L C L U B „DE K R I N G , D E N H A A G 
Secr Meppelweg 634 Den H a a g 

Bijeenkomsten maandagen 2 en 16 juni m gebouw „De 
D n e Stoepen", Prinsegracht, Den Haag Aanvang 8 uur, 
zaal open 7 uur In juli en augustus geen bijeenkomsten 
35 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ G R O N I N G E N ' 

Secr R A Talens, Korreweg 86, Groningen Tel 
(05900) 3 18 12 Ledenadm G J Kolenbrander Westerse 
Drift 119 Haren (Gn) Tel (05900) 4 45 14 

Bijeenkomsten elke 4e maandag van de maand in Cafe-
Rest „ t Huis de Beurs", Vismarkt hoek Folkingestraat, 
Groningen Zaal open 19 uur voor ruilen begin der ver
gadering 20 uur 
N B I n juni en juli zal n ie t worden vergaderd Eerstvol
gende vergadering maandag 25 augustus a s 
36 

H A A R L E M S E F I L A T E L I S T I S C H E V E R E N I G I N G 
„ O P H O O P V A N Z E G E L S " , H A A R L E M Secr M W 
v d Koog, „De H e e m h a v e n ' , flat 401, Von Brücken Fock-
iaan 4 Heemstede 

Algemene vergadering donderdagavond 26 juni a s , 
8 uur in de aula van de A H Gerhardschool, ingang 
poort Raaks, Haar lem Laatste vergadering van het sei
zoen O m te noteren alg vergaderingen 25/9,30/10,20/11 
en 16/12 Ruilavonden 14/10 en 2/12 
37 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H E F R L E N " Secr 
C van Dishoeck Lintjen"=straat 21, Heerlen, 

Bijeenkomsten 3 juli m het Pancratiushuis, Nobelstraat , 
Heerlen, Zaal 5 Laatste van het seizoen (ruilavond) Ge
legenheid tot ruil vanaf 7 uur 

Bestuursverkiezing dd 1 mei j l In de plaats van de 
Heer \ Kurvers werd Mevr W Matze-van Hal benoemd 
Reglementair aftredende leden W Simons en C van Dis
hoeck bij acclamatie herkozen 

Beursavonden Ingaande september wordt maandelijks 
een tweede bijeenkomst gehouden bij wijze van proef 
Mededelingen op de september-convocatie I n augustus 
geen bijeenkomst 
40 

s - H E R T O G E N B O S S C H E F I L A T E L I S T E N V E R E 
N I G I N G Secr P Breughellaan 4, Vught 

Ledenvergadering woensdag 25 juni 1969, ruilbijeen-
komst woensdag 27 augustus 1969, 20 uur . Hotel Modern , 
Vught 

41 
P O S T Z E G E L 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 W V Mei, Neuweg 52, Hilversum 
Tel (02150) 4 45 48 

Secretariaat is in verband met drukke werkzaamheden 
door de Heer De Her tog overgedragen aan de Heer Mei 

Bijeenkomsten Steeds bij de Stichting Openbare Biblio
theek, 's-Gravelandseweg 55 Hilversum Ledenverg 19 
juni 69 {zaal open 19 00 u u r ) , Ruilbeurs iedere zaterdag
middag 14-17 uur, behalve in augustus I n juli en augustus 
geen ledenvergaderingen 
43 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ Z U I D - L I M -
B U R G Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maastricht 

Bijeenkomsten 16 juni en 21 juli ledenvergaderingen, 
7 juli, 4 en 18 augustus beursavonden Telkens 20 00 uur in 
„De Grote Sociëteit", ingang Vrijthof, Maastricht 
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 
esse Mej G Mikkers, O L Vrouwedijk 20, Veldhoven 

Ruilavonden iedere 2e m a a n d a g v/d maand 
46 

R O T T E R D A M S E O N T S P A N N I N G S V E R E N I G I N G 
S H E L L , AFD F I L A T E L I E Secr G J Krommendijk 
Vettenoordstraat 67c ,Vlaardingen Tel (010) 34 78 41 

Bijeenkomsten Vlaardingen 1 juli laatste ruilavond en 
sluiting van het seizoen Hoogvliet 11 en 18 juli Deze 
laatste avond sluiting van het seizoen Het Bestuur wenst 
alle leden een prettige vakantie 
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 L Secr 
J F A Mortiers, Burg Prmsensingel 75 

Ledenvergadering elke eerste m a a n d a g der maand , m e t 
uitzondering van juli en aug , in Cafe-Rest „Zeelandia" , 
Bloemenmarkt 19 Tevens gelegenheid tot veiling van 
postzegels e d die om half 8 moeten worden ingeleverd 
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, Rot ier-
dam-3 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand, Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rot te rdam 
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 ' T E T I L B U R G Secr W van 
Erve, Insuhndeplein 5 Ti lburg Tel (04250) 2 64 64 
In juli en augustus geen ledenvergadering 
55 

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

Bijeenkomsten elke tweede en vierde maandag van de 
maand in „Kennemerhof ', Kennemer laan 116 Aanvang 
19 45 uur Aanvang jeugdclub 18 30 uur In juli en au
gustus geen ruilavonden 
58 

„ V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS S A S S E N H F I M " Secr J Verhoef St Anto-
niuslaan 30, Sassenheim Tel (02532) 86 12 

Vergadering!ruilavond iedere derde donderdag, 20 00 u u r 
m het Jeugdhuis aan de Juhana laan Jeugdclub van 18 45 
tot 20 00 uur In juli en augustus geen bijeenkomsten 
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 E N O M S T R E K E N " Secr 
J C Kooijmans, Rotterdamse weg 62, Zwijndrecht Te le 
foon (01850) 2 73 95 

In juli geen bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenk 
dinsdag 19 augustus a s , in gebouw „De Horst" , E m m a -
straat 1, Zwijndrecht Aanvang 20 30 uur 
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, 
Veendam 

In juli en augustus geen bijeenkomsten 
71 
P O S T Z E G E L V E R „ D R I E L A N D E N P U N T ' \ VAALS 

Secr W Bulles, St Paulusstraat 1, Vaals 
Eerstvolgende bijeenkomst 11 juli a s 's avonds 8 00 uur in 

lokaal SchefFers, Maastr ichter laan 102, Vaals 
73 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G ' s -GRAVENHAGE E N 
O M S T R E K E N Secr Jh r J J L Hesselt van Dinter , 
J an van Nassaustraat 70, 's-Gravenhage Tel (070) 
24 93 09 

Bijeenkomsten l edere 3e dinsdag van de maand in Hotel 
„Du Passage' , Passage 31 Aanvang 20 uur, zaal open 
19 30 uur 
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 

Bijeenkomsten In juli en augustus niet Eerste bijeenk na 
de vakanties vrijdag 5 sept in het „Wapen van Leiden ' , 
opplakwedstrijd voor het bekertoumooi en verloting 
81 

F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „De 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, Zonnebrink 17, 
Winterswijk Ingang zijdeur rechts van het cafe 

In juli en augustus geen bijeenkomsten Wij starten weer 
op maandag 1 september en rekenen op een vernieuwde 
activiteit van alle leden 

Het ligt in de bedoeling om in het najaar weer een on
derlinge veiling te houden Maak nu reeds iets voor deze 
veiling klaar Nadere bijzonderheden volgen 

Ook voor het rondzendverkeer, dat in september weer 
begint worden goede en met te dure boekjes gevraagd 

juni 1969 3 4 9 



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, J a n van Kuikweg 191, Heemskerk 
Bijeenkomsten 27 juni ruiltafel en kienen, 25 juli en 22 

eug ruilen en afhalen nieuwtjes 
90 

„ P V L L O S S E R " Secr esse Mevr M G Roelofs-
Muller, Hazenpad 6, Losser Tel (05423) 12 84 

De heer G J Sonnenberg bedankte als bestuurslid, hij 
was directeur rondzending H e m volgt op de gewezen 
penningmeester, de heer G. W. v d Wetering, Muchte -
weg 2, Losser Tel (05423) 17 96 die elke dinsdagavond 
van 19 uur tot 20 30 uur thuis is om inlichtingen enz i v m 

zijn functie te geven Hij is ui teraard geïnteresseerd in 
goede rondzendboekjes 
Penningmeester is nu de heer H A Goedhart , Denekam-
perdijk 17, Losser Tel (05423) 19 63 

Vergaderingen elke tweede donderdag van de maand in 
Hotel Lemmink, St Maartenstraat , om 20 uur 
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 " P U T 
T E N (GLD ) Secr P Aagenborg, Paderbomstraat 8, 
Putten 

Vergaderingen c q ruilavonden 3e donderdag van de 
maand behalve in juli en augustus, in het repetietielokaal 

van het Puttens Mannenkoor naast Gafe-Rest 't Puttertje, 
Put ten , convocatie wordt toegezonden Grote postzegel-
ruildag in de zaal van het „ J E U G D H U I S " Kerkstraat , 
Putten, zaterdag 9 augustus 1969 Handela ren kunnen 
zich opgeven aan bovengenoemde secretaris, die tevens 
klaar staat voor alle andere inlichtingen 
97 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H E E R F N V E E N " 
Secr M Blaauw, Tjepkemastraat 32, Heerenveen 

Vergadering Ir utlavond 2e maandag van de maand in 
't Baken, Sie versstraat. Heerenveen, m u v juli en augus
tus Zaal open 19 00 uur 

VERENIGD 
EUROPA 
Griekenland 
1938 Entence 
1W0 ld 
1951 ERP 
1954 Nato 

Turkije 
1937 Entente 
1940 ld 

De VER EUROPA 
dingen in de april 

16,— 
15.— 

200.— 
95.— 

42,— 
1 1 , — 

aanbie-
en mei 

nrs van dit blad nog geldig 

België 
289-92* Albert 1 
342-50* Mercier 
943-45 Krugsgev 

ld • 
955-60' T B C 
998-1004 T B C 
1053-62» 
Lp 30-5 Brussel 

Duitiland 
368-70* Wapens 

120,— 
575,— 
50,— 
40,— 
18,— 
21.25 

17,— 

1925 12,— 
416-20 ld 1928 82,50 
499-02 Ontdekkers 18,— 
BI 4-5 Olympiade 

Frankrijk 

37,50 

241-42* Straatsburg 

257A* Le HSvre 
320 100e vlucht 
353 P Loti 
379 Versailles 
386-87 Infanterie 
395 Lyon 

• = ongebruikt, • = 
Leveringscondities 

280,— 
320,— 

10,— 
4 , — 

17,50 
6 , — 

10.— 

s gebru 

396 Voetbal 
399 
401 

402 
403 
417 
421 
422 
423 
424 
427 
429 
430 
436-39 

ao-41 
447 

841 
911-2 
960-65 
970-74 
986 
998 

Reims 
Gerepa-

Cune 

7,50 
8,25 

4,25 
7,50 

11 november 5,— 
Studenten 
Cézanne 
Rode Kruis 
Genre 
Wezen 
Fotografie 
Eifel-Toren 
Tentoonst 
Intellec
tuelen 
Propaganda 
Nat Mo-

C.tex 
Ver Naties 
Helsinki 
Produkten 
Studie 
Metr 
Stelsel 

Griekenland 
571-74 
585-91 
592-03 
618-21 
675-84 
705-12 
713-23 

743-50 

Groen 
1-9 

10-18 
18A-K 

St Paulus 
Produkten 
Ant Kunst 
Congres 
Munten 
Padvinders 
Olymp 
Speten 
Minoen 
Kunst 

a n d 
Kon en 
Ijsbeer 
Div voorst 
Dan mark 

Befr 

4,50 
4 , — 
3,75 
5,50 
8 , — 
3,75 
6 . — 
3.25 

7.25 
3.50 

5.50 
25.— 
4,50 

30,— 
12,— 
12.— 

12.— 

110,— 
45.— 
87.50 
55,— 
30,— 
11.25 

30.— 

23,75 

16.25 
75,— 

185,— 

19-27 Kon en 
schip 13,75 

28-29 Opdrukken 8,— 
36-50 D IV voorst 

icahè 
549-50 Volta 
553* Cimarosa 
572-90 Beroepen 
591-92 Toscane 
615-17* Verdi 

Liechtenstein 
117° Pr Frans 1 

129° Pr Elsa 

Lp 1-9* Div voorst 

Luxemburg 
244-48 Gr Henn 

ld • 
252-57* Soc werk 
276 81 ld 
514 16* Europa 

1956 

Oostenrijk 
749B* Klederdr 

90g 
751A* ld 1 sh 
Lp 12-31 D IV 

voorsten 

Vaticaan 
40-43* H Jaar 
90-94 Pms XII 
189-90° St Bernari 
191° Lombardus 
192-93° Lateranen 
Lp 22-23* 

St Pieter 

kt. waar mets aangegeven is postfris z plakker 
Alle aanbiedingen zijn vri jbli 

porti extra Retouren en ree 
vend äestellingen beneden 

lames binnen 3 dagen na ontvangst Contante betaling 
8 dagen na ontvangst en akkoordbevinding Zenc 
contante betaling ^rijzen i 

P( 
nel B T W 

)ST; 
Cde 
Oudestraat 3 -

;EGE 

17,50 

60,— 
8 , — 

75 — 
38,75 
20,— 

215.— 
185.— 
125 — 

99,— 

62,50 
55,— 
67,50 
50 — 

95,— 

26,— 
36,— 

310,— 

160,— 
27,50 
47,50 

100 — 
20,— 

135,— 

f 2 5 , -
binnen 

Ingen vanaf f250,— 5% korting bij 1 

LH 
WIT 
Amstenrade (L.) 

Telefoon (04491) 572 

ANDEL 

UIT VOORRAAD LEVERBAAR 

de Philips ultravioletlamp ter herkenning 
van fluorescerende zegels. 
Normale fitting, dus bruikbaar in ieder 
bestaand armatuur, zoals bureau- en 
schemerlamp; onschadelijke straling. 
Normale prijs ƒ 26,95, thans bij Atlas als 
aanbieding voor abonne's/leden ƒ22,75 
(inclusief BTW). Verzendkosten ƒ 1,25 

ATLAS 
Goudsesmgel 29 - Rotterdam (centrum) - Tel. 135301 

Wegens vakantie is mijn zaak gesloten van 
16 juni tot 3 juli a.s. 

POSTZEGELHANDEL TINE DE BUHR 
N Z VOORBURGWAL 347 - AMSTERDAM 

RESTANTEN OOSTENRIJK POSTFRIS 
666/73 
674 
675/84 
685/86 
687/92 
694/95 
697/11 
712/21 
722/31 
732/38 
755/62 
763 
779/81 
787 
788/90 
791 
792 

Nrs vgl 

4,50 
0,23 
4,50 
0,33 
1,20 
5,50 

2 0 , -
2,60 

11 — 
28 50 
16,50 

2,30 
16 — 
6 — 

80.— 
2.40 
8.90 

793 
800 
818 
819 
820 
821 
822/26 
828 
853/54 
855 
856 
857 
858 
860 
861 
862 
865 

2,25 
6 , — 
4,85 
4,85 
3,75 
4.85 

14.— 
4 . — 
5 . — 
4 50 
3 1 0 
2 9 0 
4.50 
2 9 0 
2 . — 
2.65 
2,65 

869 
870 
879 
901 
903 
904/07 
908 
909 
912 
913 
916 
919 
920 
921 
922 
923 
932/36 

0,80 
0,75 
0,90 
0,65 
0,55 
3.10 
0.60 
0.42 
0.55 
0 55 
0 65 
0.42 
0.42 
0.65 
2.25 
0.42 
2.25 

937 
938 
939 
940 
941 
942/47 
948 
949 
960 
961 '63 
964 
965 
974/80 
983/88 
993/00 
1001/08 
Lp 54/60 

Yvert 1969, levering zolang voorraad, verzendkosten f 1 , — 

Postzegelhandel A.W. Couwenbergh 
Sarphatistraat 130. Amsterdam Tele'oon (020) 94 02 6: 

1.10 
0.42 
0 85 
1.25 
0.28 
3.40 
0.27 
0.32 
0 42 
2,75 
0,82 
1.30 
4 75 
3 . — 
4 75 
2 60 

297.50 

U WEET TOCH OOK AL . . . dat 
MAXIMUMKAARTEN Nederland aan het veroveren zijn ? 
W I J leveren nog tegen gunstige prijzen maar deze maand hebben wij voor 
de beginners een zeer voordelige zomeraanbieding 
Al le 5 uitgiften 1968 samen f 20 - Al le 5 uitgiften 1966 samen f 25 -
Al le 7 uitgiften 1967 samen f AO - Al le 8 uitgiften 1965 samen f 40 -
Bovendien bij bestelling van deze vier jaren tegelijk de uitgiften van 1969 
tegen nieuwtjespri jsl I 
En dan let op i I bij betaling binnen 8 dagen 1 0 % korting 
DEZE AANBIEDING GELDT TOT 1 AUGUSTUS I I 
ONZE VOORRAAD IS BEPERKT DUS LEVERING ONDER VOORBEHOUD 

BESTEL ALS REGEL, BIJ POST EN ZEGEL 
DORPSSTRAAT 13 - ABBEKERK - TELEFOON (02298) 278 

BRANDKASTEN 
voor uw debiteurenadministratie, postzegels en alle onvervang
bare stukken 
KAPTINO heeft meer dan 500 nieuwe en gebruikte brandkasten 
en inbouwkluizen voor u staan Nieuwe brandveilige kasten 
ƒ268,80. ƒ420,— enz Zware LIPS pantserbrandkasten met en 
zonder cijfercombinatie, tegen voordelige prijzen U hebt bij ons 
ook de gelegenheid om uw te grote of te kleine brandkast in te 
ruilen 

TEL- en SCHRIJFMACHINES 
keuze uit 3000 machines Nieuwe VICTOR TELMACHINES met 
telstrook f 224,— Nieuwe Amerikaanse elektr telmachines met 
verm en telstrook van ƒ425,— NU ƒ325,— El wmkelkassa's 
met dagtotaal ƒ929— Nieuwe schrijfmachines met 24, 32, 45, 
60 en 70 cm wagenbreedte, alle schriftsoorten van GIGANT tot 
micro Nieuwe stalen schrijfbureaus uit voorraad met 3, 5 of 6 
laden van ƒ 168,— af 
Komt u ook eens kijken' Alle dagen geopend U koopt bij ons 
prettig en 

BIJ KAPTINO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 32 69 66 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.O. Indië 12, telefoon 83 94 46 



NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 

Telefoon (05470 ) 2135 
Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wij, naast de 
verschillende postadministraties en agentschappen de heren A. G. C. Baert in 
'sGravenhage, P. Kranenburg in Teheran, B. v. d. Velden in Eindhoven en New 
Stamps in Londen. 
Voor inlichtingen en/of Illustraties — speciaal van verschillende Midden en 
Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen 
dragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons van harte 
aanbevolen. 
X 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 FlPliJst Is In het februarinummer 1968 
op bladzijde 94 opgenomen. De Raad van Beheer van het Nederiandsch Maand
blad voor Philatelie besloot dergelijke uitgiften te kenmerken en er geen 
afbeeldingen meer van op te nemen. De gebruikelijke gegevens worden wel 
vermeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaarschuwd. 

VERE^aGDE NATIES 
Zie Zwitserland. 

EUROPA 
ALBANIË 

204'69. Nationale schilderijen sinds 1945. 
5, 25, 65 en 80 q., 1,10, 1,151. 

Blokje van 2,— 1. 
25'69. Vierhonderdvijftigste sterfdag Leonardo da 

Vinci. 
25 q. Zelfportret. 
25 q. Lelies. 
40 q. Tekening voor een helikopter, 
l ,— 1. Portret Beatrice. 
2,— I. Portret van een dame. 

Blokje van 2,— 1. Mona Lisa. 

BELGIË 

26'69. Twintig jaar Noordatlantische Verdragsorga
nisatie. 
6 f. donkerrood en blauw. Embleem N A V O . 

26'69. Vijftig jaar Internationale arbeidsorganisatie. 
3 f. geel, rood, b 'auw en zwart. Reproduktie schilderij van 

F. Léger: „De bouwers". 
26*69. Toeslagzegels ten gunste van U N I C E F ; re

produktie kindertekeningen. 
1 f . + 5 0 c. Huisjes, door Ivanka Dimitrova Pancheva, 
Bulgarije. 
3 f + 1 , 5 0 f. „Mijn kunst", door Claes Patric, België. 
6 f + 3 f. „ In de zon", door Helena Rejchlova, Tsjecho
slowakije. 
10 f + 5 f. „ O p trektocht", door PhilHs Sporn, Verenigde 
Staten. 

BULGARIJE 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 295. 

Dv 3 '̂KA'̂ *"'ï''*w^^*W Tomtmu^ \ 

:Bx.TirÄE'Mja, EI>7TirAPMJrr 

214'69. Week van het kinderboek en van de kunst 
voor kinderen. 
1 st. Gestileerde vos en haas. 
2 st. Jongetje leest gestileerde egel en eekhoorn voor. 
3 st. Gestileerde kikker geeft zangles aan vogelduo. 

245'69. Herdenking elfhonderdste geboortedag Kon
s tanten Cyrillus Philosophius. 
2 st. en 28 st. Portret van de wijsgeer. 

Juni '69. Visserij op de oceaan. 
1 st. Visserij schip. 
1 st. Merluccius capensis. 
2 st. Trachurus t rachurus. 
3 st. Sardinops Sagaxocellata. 
5 st. Dentex macrophthalmus. 

10 st. Scomber colias. 
13 st. Otolithes Macrognathus . 
20 st. Lichia vadigo. 

CYPRUS 

W ^ ^ ' 
^^P*.^ 

5i*i 

77'69. Serie inlandse vogels. 
5 m. Scharrelaar. 30 m. Vlaamse gaai. 

15 m. Meeuw. 40 m. Hop. 
20 m. Tuinfluiter. 90 m. Valk. 

D E N E M A R K E N 
Afbeelding zeef' eeniekl m m n b!.i(i/i|(le 295. 

126'69. Huorrsc erende uitgiUe. 
2 kr. Landswapen. Geheel gelijk aan oude uitgifte. 

DUITSLAND (OOST) 

■ ■ ü ■■■»■■■ p^■pp^^^»^ww^^^Wl^ 
: KONGRESS DER D D R : 

f? 

^^PT^rv i »•■■ i"f ■•»■■'I 

215'69. Mineralen. 
5 pf. Erythrien uit Schneeberg, Erzgebirge 

10 pf. Vloeispaat uit Halsbrucke bij Freiberg. Saksen. 
15 pf. Loodglans uit Neudorf bij Harzgerode, Harz, 
20 pf. Rookkwarts uit Lichtenberg bij Ronneburg, T h ü 

ringen. 
25 pf. Kalkspaat uit Niederrabenstein, bij Kar l Marx

Stadt. 
50 pf. Zilver, uit Himmelsfurst, Brand bij Freiberg. 

285'69. Tweede Oostduitse vrouwencongres. 
20 pf. Twee vrouwehoofden 
25 pf. Vrouwehoofd. 

Ó p beide zegels svmbolen uit industrie, landbouw en 
wetenschap. 

46'69 Vietnam. 
lOf5 pf. Vietnamese vr^heidsstrijder. 

46'69 20 jaar D D R (postzegeltentoonstelling). 
10 pf. Embleem filatelislenbond. 

46'69 
10 pf. Ontwikkeling jeugd. 
20^5 pf. Berlijnse bouwwerker. 
25 pf. Arbeiders. 

D U I T S L A N D (WEST) 

Afbeelding zegels gemeld in niei. hlaHziide 295. 

DEUTSCHE Bl 'Nnh iPOST 

lO 
S C H Ü T Z T D l h N A T U R 

FRANKRIJK 

juni 1969 3 5 1 



Als wij u geen KOEIEN MET 
GOUDEN HOORNS 
beloven betekent dit een beroep op uw 

WERKELIJKHEIDSZIN 

Een 35-jarige ervaring op het gebied van ZICHTZENDINGEN 
leerde ons de intelligentie van die grote, zo geschakeerde 
gemeenschap van postzegelverzamelaars niet te onderschatten. 

Welk doel heeft het overigens ons goede geld aan dure adver
tenties weg te gooien, als wij er met van overtuigd zijn iets 
goeds te kunnen bieden? 

De praktijk leerde ons wat voor de verzamelaar aantrekkelijk is 
en dat zult u in onze boekjes weerspiegeld vinden 

ZIJ bieden u 

• Het meeste plezier (Uit een veelheid van zegels kunt 
u thuis rustig bepalen welke 
zegels u het beste passen) 

• • D e grootste service (De postbode bezorgt u een keurig 
pakje aan huis waarin gefrankeer
de retouremballage reeds aan
wezig is) 
(U treft geen beschadigde of min
derwaardige zegels in de boekjes 
aan) 

Goede waar voor 
uw goede geld 

Helaas moesten wij ons onlangs beperkingen op
leggen, waardoor wij nu alleen nog zendingen van 
de navolgende landen verzorgen 

NEDERLAND en O.R. Zeer uitvoerig metten t. 
BELGIË, FRANKRIJK 
VOOR- EN NA-OORLOGS DUITSLAND met 
de meeste gebieden 
SCANDINAVIË incl. IJSLAND en FINLAND 
ZWITSERLAND mcl. uitvoerig DIENST 
LUXEMBURG, OOSTENRIJK, VATICAAN 
ENGELAND en KOLONIËN 

Probeert u het eens met ONZE zendingen i ' I Ook al werd u 
in 't verleden eens teleurgesteld, overwin dan nog een keer uw 
weerstand Een proefzending kost u immers mets, want wij 
betalen ook de retourporto Ook houdt het aanvragen geen 
enkele koopdwang in Maar mocht u nadien geregeld gebruik 
van de zendingen willen maken, dan moet het te besteden 
bedrag wel minstens f 45,— per zending kunnen bedragen Wij 
voelen dit zelf als een onaangename conditie aan De porto- en 
andere kosten zijn echter de laatste jaren zo onrustbarend 
gestegen, dat wij daar niet onderuit komen Aan ons natuurlijk 
de taak u boekjes te sturen waarin u ƒ45,— kunt besteden 
En als u dan in aanmerking neemt, dat wij ook de retourporto 
betalen, dan behoeft deze bepaling o i geen belemmering te 
vormen, want u kunt de zending, al naar wens, 1 x per 2 weken, 
1 X per maand, 1 x per 2 of 1 x per 3 maanden laten sturen. 
Graag nauwkeurige opgave van verzamelgebied en of u ver
gevorderd, gevorderd of beginnend verzamelaar bent 

_̂ ^̂ _̂ ^̂ ^̂ .̂ ___̂ _̂. 

POSTZEGELHANDEL 

VAN DUYN & 
VERHAGE 
Hoyledesingel 38 
Rotterdam-3013 
Telefoon (010) 22 44 21 

% * AAik f t i 

ONZE ZICHTZENDINGEN ZIJN 
EEN GROOT SUKSES 

Rustig thuis uitzoeken in goed verzorgde boekjes met eersteklas kwa
l i teit 
Mm uitname f25- portokosten (fil frankenng) f2 ,50, boven f 1 0 0 -
geen portokosten verschuldigd 

Gaarne referenties s v p 
Verkrijgbaar zijn 
a SCHILDERIJEN en KUNST 
b OLYMPISCHE SPELEN 1968 en 1964 
P S Ook de nieuvKste series vindt u 

in onze boekjes 

Onze speciale aanbieding in het meinummer blijft nog geldig, echter 
met uitzondering van Ned 592/95** nu f 31,50, Ned 735/39" nu f 5,25 

Onze nieuwe aanbieding GOED EN NIET DUUR luidt 

In bewerking 
c dieren 
d bloemen en vruchten 
e sport (excl ol spelen) 
f ruimtevaart 

Nederland 
568/72** 
583/87** 
602/06** 
607/11** 
612/16** 
638/42** 
685/89** 
771/73** 
D 20/24° 
D 25/26° 

10 75 
10,75 
11 25 
7 75 

1 0 -
12 -
5 -
2 50 
250 
4 -

Nw. Guinea 
1/9** 15 75 
38/40*- 4 75 
41/44** 6 50 
45/48** 6 50 
49/52** 6 50 
54/56** 0 75 
56/60** 3 75 
61/62° 2 25 
63/66** 3 75 
78/81** 1 35 

Cur./Ned.Ant 
182/84** 
211/17** 
248/52** 
307/10** 
315/17** 
318/21** 
323/24** 
338/42** 
347/50** 
364/67** 

2.25 
250 

1850 
3.25 
550 
385 
1 25 
385 
350 
3 -

Suriname 
295/96** 
326/29** 
336/39'* 
347/48** 
349/53** 
379/83** 
386/87** 
388/89** 
390/93** 
405/09** 

8 75 
5 -
fi?R 
3 40 
8 -
5 25 
1 50 
1 ,50 
250 
4 -

Mm order f 10 - tot ƒ 100 - f 1 25 portokosten (fil frankering) 
** = postfris zonder plakker ° = gestempeld nrs NVPH 

POSTZEGELHANDEL J. G. J. VAN DER KIND 
■sGRAVENHAGE  PAPESTRAAT 15  TEL (070)111911 

Giro 14300 bank Alg B Ned 

^ P V ^ i ^ *t 
IJSLAND 

* * oo 
19901 
20207 
218U 
21519 
22023 
22433 
23435 
23637 
238 
23942 
24344 
24549 
250 
25153 
25455 
25657 
25860 
26168 
269 
27071 
27273 
27476 
277 
27879 
280 

8.— 
40.— 
14.— 

2,25 
2,— 

20,— 
2.50 
2.25 

80,— 
12.50 

1.50 
7,25 
0,15 
9.— 
0.30 
1,50 
1,80 

12,— 
0,75 

8,— 
40.— 

2,— 
2,— 
2,— 
6,— 
2,— 
1.50 
8,50 
7,— 
1,50 
3,— 
0,15 
6,— 
0,20 
0,70 
1.50 
6.— 
0.60 

12.50 12.50 
1,80 
6,— 
8,— 
0.50 
1.70 

0,80 
2 , 
2.50 
0.30 
1 , — 

28182 
28385 
28687 
28891 
29293 
29498 
299300 
30102 
302a05 
30608 
30910 
31112 
31315 
31618 
31920 
32122 
32324 
32526 
327 
32829 
33031 
332 
33334 
335 
33639 

2.— 
1,25 

13,75 
3.50 
1,75 

12.— 
1.50 
6,50 
2.40 
2,10 
1,30 
3,50 
3.20 
1.80 
1,65 
1,50 
1,30 
1.65 
0.40 
1.40 
1.15 
1,60 
1.15 
4,— 
1,30 

1,40 
0,60 
5.50 
1.25 
1,25 
8,— 
1,25 
4,50 
1.20 
1,25 
0.80 
3,50 
1,30 
1,35 
1,50 
1,25 
1,40 
1,30 
0.30 
1,20 
0,80 
1 , — 
1 , — 
2,40 
0,80 

34041 
342 
34344 
34546 
34749 
35051 
352 
35354 
35558 
35960 
36162 
363 
36465 
366 
367 
36869 
37071 
37273 
37475 
Lp 2126 

2729 
3031 

blok 2 
blok 3 

1.65 
1.60 
1.75 
1.50 
1,30 
1,70 
1.40 

1.35 
1.10 
1.25 
1.50 
1 . — 
1.40 
1 , 

18,— 12,— 
2.50 2.— 
1.85 
1,70 
2.10 
1,50 
1,25 
0,55 
1 , — 
0,30 
1,50 
0,70 
6,75 
7.25 
2,— 
4,50 
3,— 

1,65 
1,40 
1,50 
1,40 
1 , — 
0,50 
1 , — 
0,25 
1,40 
0,70 
4,— 
3 — 
1,25 

Aanbieding vri|bli|vend. ** is postfris. °° is gebruikt 
Van IJsland enorme voorraad vanaf nr 1. gebruiktongebruikt. gaarne mankoliist voor 
oudere nr Ook afstempelingen en Tollurstempels 

FRANKRIJK 
Carnets Rode Kruis, postfris 
M 1 55.— N 3 
N 1 45.— N 4 
N 2 35.— N 5 
Schilderiizegels gestempeld 
131922 14,— 139899 
136365 12,— 1413 
137677 10,— 1419 

35,— 
15.— 
12.— 

4,— 
3,25 
1,40 

N 6 
N 7 
N S 

142427 
145759 
147879 

12.— 
14.— 
12,— 

7,— 
2,75 
1,75 

149294 
lp 3033 
lp 3841 

2 
20 
6 

Grote voorraad Frankrijk vanaf 1935  heden, gebruikcongebruikc gaarne mankolijsten 

HANDBOEKEN  CATALOGI SKANDINAVIE 
AFA speciaal handboek catalogus f 18,50 Denemarken en Groenland 
Falk speciaal handboek catalogus f17,50 Zweedse Stadposten 
3detig speciaalhandboek Zweden, is nu schaars f 1^0,— 
Facit catalogi 1968 f 5 , — . 1969 f 12.75 (slechts enige voorradig) 
Zweden stempel handboek met aparte prijs catalogus f45,— 
Te k(>op gevraagd collecties en goede losse nos Geen object te groot Uitsluitend 
Skandinavia landen 

POSTZEGELHANDEL „VIKING" 
Boddenstraat 55, Almelo Tel (05490)6417 Giro 119 88 62 



236'69. Nieuwe zegel in toeristische g ïbmiksserie. 
0,85 F. Kasteel van Chantilly, Oisc. 

306'69. Nieuwe zegel in schilderijenserie. 
1,— F. Reproduktie fresco uit de kerk van SaintSavin, 

Vienne. 

GRIEKENLAND 
286'69 Marine en koopvaardij. 

801 . Zeilschip, brik, stoomschip. 
2 ,  dr. Supertanker. 
2,50 dr. Schepen bevrijdingsoorlog 1821. 
4,50 dr. Schepen tijdens manoeuvre. 
6,00 dr. Zeeslag Solamis (480 voor Chr . ) . 

GRO OTBRITT ANNIË 

l7'69. Installatie van de Prins van Wales. 
Drie samenhangende zegels, elk met afbeelding van 

het Caemavaron kasteel, waar de installatieplechtigheid 
plaatsvindt. 
5 d. zwart, rood, zilver, groen, gnjs. De koningspoort. 
5 d. zwart, rood, zilver, groen, grijzen. De adelaarstoren. 
5 d. zwart, rood, zilver, groen, grijzen. Poort van koningin 

Eleanor. 
9 d. zwait , goud, donkergnji en lichtgrijs. Keltisch kruis 

uit de abdij van Margam in Glamoran. 
1 '■h. zwart en goud, Portret van de Prins van Wales. 

HONGARIJE 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 285, 295. 

ITALIË 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 295. 

MACHIAVELU 

»STE nALiANELSö 

JOEGOSLAVIË 
255'69. Dag van de jeugd, achtste serie flora: genees

k''achtige planten in Joegoslavië. 
0,50 d. Paeofiia temiïfolia fPiven). 

0,75 d. Tussilago iailara (Klem hoelbladj . 
1,25 d. Primula acaulis (Stengelloze sleutelbloem). 
2,— d. Helleborus odorus (Welriekend nieskruid). 
2,50 d. Viola odorata (Maarts viooltje). 
5,— d. Anemone Pulsatilla (Wildemanskruid). 

N O O R W E G E N 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 295. 

POLEN 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 295. 

l45'69. Tweehondeid jdai naiionale pers. 
I, 2 en 8 e. Portret van Dom José I , grondlegger van de 
nationale pers in Portugal. 

285'69. Vijftig jaar Internationale arbeidsorganisa
tie. 
1 , _ . 3,50 en 4.30 e. Embleem I A O . 

28J by. Lut litposuegel ter gelegenheid van de 
Russische ruimtevluchtcn met Sojoez 4 en 5. 
3,30 1. Ruimtevaartuig in lucht met op achtergrond aarde . 

Zegels in velletjes van vier gedrukt, met allerlei afbeel
dingen en data van ruimtevaart . 

SOVJETUNIE 

184'69. Negenennegentigste geboortedag van Lenin ; 
herdenkingsp) aatsen. 
4 k. Kazan, Universiteitsgebouw en Kremlin. 
4 k. Samar (Koeibisjev), Regionaal gerechtsgebouw en 

nieuw Leninmuseum. 
4 k. Sjoesjenskoje, jachthuis. 
4 k. Pskov, Leninmusenm en toren van Kremlin . 
4 k. Leningrad, Razliv, Leninhut . 
4 k. Leningrad, Smolny instituut en PetrusenPaulusfort. 
4 k. Kantoor van Lenin in Kremlin, Moskou. 
4 k. Leninmuseum in Gorki park. 

284'69. WEFelektrotechnisch bedrijf in Riga vijftig 
j aa r . 
10 k. WEFcmbleem, telefoontoestel, WEF12transistor

radiotoestel. 

SPANJE 
Afbeelding zegel gemeld in mei. bladzijde 287. 

88'69. Vervolg serie klederdrachten. 
6 p. Provincie Navarrd. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
l76 '69. Tweede deel karikaturenserie. 

Zes waarden, zes afbeeldingen: G. ehes teren , A. Hrdlicka, 
P. O . Hviedzdoslav, F. Kafka, V. Majakovskij en H . 
Matisse. 

I47'69. Serie schilderijen van Alfons Mucha . 
Vijf afbeeldingen, vijf waarden : 0,30 kcs, 0,60 kcs, 0,60 
kcs, I,— kcs en 2,40 kcs. Hoogste waarde in velletjes van 
vier. 

912'68. Eerste zegel nieuwe gebruiksserie: histori
sche gebouwen. 
0,50 1. Medresse (universiteit) van Karatay , gebouwd in 

1252, in opdracht vizier Karatay . 
l22 '69. Tweede zegel nieuwe gebruiksserie. 

0,10 1. Doner Kumbet (graf) in Kayseri, dertiende eeuw. 
252'69. Derde zegel nieuwe gebruiksserie. 

0,01 1. Moskee „Minaret Mince" , Konya, gebouwd in 
1265 door Haluk, zoon van Abdullah. 

63'69. Vierde zegel nieuwe gebruiksserie. 
I,— I. Ortakoy moskee, Is tanboel ; gebouwd in 1853 door 

de Ottomaanse sultan Abdulmecit . 
283'69. Vijfde zegel nieuwe gebruiksserie. 

2,— 1. Ulu moskee. Divrigi, in 1228 door Sjah Ahmet 
gebouwd. 

264'69. Herdenking Sultane Hafsa. 
60 k. Reproduktie schilderij van de sultane. 

I95'69. Vijftigste verjaardag landing van Ataturk op 
Samsun. 
0,50 1. Portret Ataturk. ° 
0,60 1. Stoomschip Bandirma, dat Ataturk gebruikte voor 

tocht naar Samsun, waar hij in 1919 de onafhanke
lijkheidsoorlog begon; portret . 

ZWITSERLAND 

106'69. Bezoek paus Paulus VI aan Geneve. 
30 r. Opdruk „Visite du/Pape Paul VI/Genèvc/10 juin 

1969 op dienstzegel Bureau International du Travail . 

juni 1969 3 5 3 



ZICHTZENDINGEN 
van NEDERLAND en O.R., BELGIË, LUXEMBURG, FRANKRIJK, DUITSLAND, OUD-DUITSE 
STATEN, DUITSLAND na 1945 BONDSREPUBLIEK, BERLIJN en OOST-DUITSLAND 
(D.D.R.), ENGELAND, ZWITSERLAND. SCANDINAVIË incl. IJSLAND, OOSTENRIJK, LIECH
TENSTEIN, RUSLAND, VATICAAN, MONACO, ITALIË en ITALIAANSE GEB., PORTUGAL, 
HONGARIJE, SPORT, DIEREN, BLOEMEN, GRIEKENLAND, PAKISTAN, TRIEST, TSJECHO-
SLOWAKIJE, SPANJE, SPAANS-MAROKKO, ISRAËL, U.S.A., etc. 

Tevens bijzonder mooi FRANSE KOLONIËN, zeer uitgebreid opgenomen, met zeer zeld
zame zegels en series, ook het moderne en LUCHTPOST uitgebreid aanwezig. 

ENGELSE KOLONIËN, zowel voor als na 1945 uitgebreid aanwezig. 

Buiten Ned. en O.R. (70/85% van de cat. NVPH) zijn de zichtzendingen uitgeprijsd op Yvert-
basis ca. 30/50%, vele landen zijn nagenoeg compleet opgenomen, door de constante aan
kopen, een steeds wisselende inhoud. 

GEEN BTW, wel een korting van respect, uitname ƒ30,— 5%, ƒ50,— 10%, ƒ100,— 15%, 
ƒ 1000,—20%. 

PRIJSL IJST In de 16e prijslijst o.a. uitgebreid Franse koloniën, Duitsland voor en na 1945, Italië enz., 
tevens belangrijke afdeling collecties enz. 

Een briefkaartje en u ontvangt deze steeds van INHOUD WISSELENDE PRIJSLIJST gratis. 

POSTZEGELHANDEL .OLYMPIADE" 
EIG.: G. L VAN TOOR - BINNENWEG 13 - LOENERSLOOT - TELEFOON (02949) 377 



BUITEN EUROPA 
AFAR EN ISSAS 

TERRITOIRE FRANCAIS OES AFARS 
55f . ET DES ISSAS 

30-5-'69. Nieuwe gcbruikszegel. 
70 f. Ambtswoning gouverneur Léonce Lagarde in Obock. 

19-Ö-'69. Nieuwe gcbruikszegel. 
85 f. Gebouw loodsdienst in Dzjiboeti. 

BARBADOS 
6-5-'69. Gewijzigde da tum van in mei gemelde 

C A R I F T A serie. 

B H O E T A N 
2-6-'69. Geschiedenis van het staal, zegels op staalfolie 

gedrukt. 
2 ch. Voorhistorische staalproduktie: ongeveer zevenen

dertighonderd jaar voor Christus brengen Assyri
sche vrouwen ijzererts naar smelter, die met blaas-
pijp ijzer in aarden vat smelt. 

5 ch. Damascener zwaard: wapen in Damascus gemaakt 
door het hameren van hete stukken metaal ; zwaard 
wordt met geUjk gewicht in goud betaald. 

15 ch. Eerste Amerikaanse staalfabriek uit 1650. 

45 ch. Cokesovens, waar een van de voornaamste hulp
middelen voor de bereiding van staal, cokes, wordt 
gemaakt. 

75 ch. Bessemer converter: staaloven, door Engelsman 
Henry Bessemer uitgevonden. 

1,50 nu. Moderne walserij. 
1,75 nu. Nachtelijk gezicht op werkende staalfabriek. 
2,— nu. Kijk in de toekomst: op deze manieren zou staal 

gebruikt kunnen worden in de eenentwintigste 
eeuw. 

6-5-'69. Vijltig jaar Internat ionale arbeidsorganisatie. 
3 f. Pottenbakker. 
5 f. Twee mannen werken op veld. 
7 f. Arbeider in metaalfabriek. 

10 f. Vrouw helpt bij oogst. 

24-3-'69. Dag van Sint Gabriel . 
5 c. Standbeeld voor de aartsengel. 

29-3-'69. Internationale schoenenbeurs. 
5 c. Schoenmakersleest, wereldkaart . 

31 -3-'69. Honderdste sterfdag onderzoeker Alan 
Kardec. 
5 c. Portret en poort van een tempel. 

9-4-'69. Tweehonderd vijftigste verjaardag stichting 
stad Cuiaba in staat Matto Grosso. 
5 c. Gezicht op stad en wapen. 

CAMEROEN 

14-5-'69. Derde mternationale bloemententoonstelling 
Parijs. 

30 f. Calad ium bicolor. 
50 f. Aristolochia élégans. 

100 f. Gloriosa simplex. 
19-6-'69. Moderne postkantoren. 

30 f. Hoofdpostkantoor Douala. 
50 f. Klein kantoor, Buéa. 

100 f. Kantoor , Bafoussam. 

CANADA 

23-6-'69. Herdenking medicus Sir Will iam Osler 
(1849-1919). 
6 c. bruin, donker- en lichtblauw. Portret en Esculaap; 

naam van belangrijkste reeks werken van Sir William. 

CAYMAN EILANDEN 

5-fa-'b9. Nieuwe gebi uiksserie. 
1/4 d. Inlandse vogel. 
1 d. In lands vee. 
2 d. Modderfontein aan kust. 
2y2 d- Kaar t hoofdeiland. 
3 d. Gezicht op deel van Georgetown. 
4 d. Inlandse bloemen. 
6 d. Kaar t van verschillende eilanden. 
8 d. Motorschepen In Berth. 
1 sh. Tassenmarkt . 
1 sh. 3 d. Strandbeeld, zeilboot. 
1 sh. 6 d. Vlechten van strotouw. 
2 sh. Baracuda (vis). 
4 sh. Gouvernementspaleis. 
10 sh. Wapen gebied. 
jC 1. Portret koningin Elizabeth. 

CENTRAALAFRIKAANSE REPUBLIEK 

20-5-'69. Vijftig jaar Internat ionale ai beidsorgani-
satie. 
30 en 50 f. Symbolische weergave, met werkende man, en 
allerlei at t r ibuten, embleem. 
27-5-'69. Vlucht ApoHo 8. 
200 f. luchtpost. Ruimtevaar tuig boven maanlandschap. 

3-6-'69. Internat ionale speelgoedtentoonstelling in 
Neurenberg. 
100 f. luchtpost. Kathedraa l tegen achtergrond van aller

lei speelgoed. 

CEYLON 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladijzde 289. 

4-5-'69. Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorganisatie. 
5 en 25 c. Embleem I A O . 

C O C O S EILANDEN 

9-7-'69. Nieuwe gebruiksserie. schelpen en vogels. 
t c. Turbo lajonkairii (schelp). 
2 c. Tr idacna crocea (schelp). 
3 c. Tr idacna derasa (schelp). 
4 c. Petroscirtes mitratus (vis). 
5 c. Porites cocosensis (koraal). 
6 c. Cypselurus atrisignis (vis). 

10 c. Rallus philippensis (vogel). 
15 c. Padda oryzivora (vogel). 
20 c Phaeton rubricauda (vogel). 
30 c. Sterna fuscata (vogel). 
50 c. Demigretta sacra (vogel). 
S 1. Fregata minor (vogel). 

C O N G O BRAZZAVILLE 

20-5-'69. Reproduklie schilderijen bij tweehonderd«c-
geboortedag van Napoleon I. alles luchtpost, 
25 f. Slag van Rivoli, door C. Vernet (1758-1835). 
50 f. Slag van Marengo, door Pajou (1766-1828). 
75 f. Slag van Friedland, door H . Vernet (1789-1863). 
100 f. Slag van Jena , door Thevenin (1764-1838). 

COSTA RICA 
April '69. Wapenserie. 

15 c. San José. 65 c. Guanacaste . 
35 c. Car tago. 1,— C. Punlarenas . 
50 c. Heredia. 2 .— C. Limon 
55 c. Alajuela. 

CUBA 

4-4-'69. Unie van jonge communisten en pioniers van 
Cuba. 

3 c. Activiteiten pioniers en embleem U .P .C . 
13 c. Activiteiten jongerengroepen en embleem U.J .C . 

10-4-'69. Honderdste verjaardag bijeenkomst van 
Guaimare . 
3 c. Groep mannen in vergadering bijeen. 

24-4-'69. Dag van de postzegel. Schilderijen uit natio
naal museum. 
13 c. De postbode, Jean Charles Cazin (Frankrijk). 
30 c. Portret van een jongeman, George Romney (Enge

land). 
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PROFITEER! ENORME OPRUIMING! BETAAL NIET MEER DAN NODIG IS! 

RESTANTENOPRUIMING 
Door gebrek aan t i jd ben ik genoodzaakt 
mijn restanten op te ruimen tegen afbraak-
prijzen (mm cat pri js(waarde) staat vermeld 
achter iedere partij) Profiteeri 
Parti j I (Yvert 600,—) 49,50 
Partij II (Yvert 1200,—) 75 — 
Partij III (Yvert 3200,—) 195 — 
Partij IV (Yvert 7200,—) 425 — 

Hawid 25% korting 
(Al le maten, mm afname ƒ15,—) 

LET OP! 
50 cpl div 

100 cpl div 
25 versch 
40 versch 

series Wereld 
series Wereld 
cpl pfr series NederI 
cpl pfr series NederI 

MOTIEVENPARTIJEN 
100 Sport 2,95, 200 Sport 
300 Sport 14,50, 500 Sport 
100 Dieren 3,25, 200 Dieren 
300 Dieren 15,95, 500 Dieren 

50 Ruimtevaart 3,95, 100 idem 
200 Ruimtevaart 12,75, 300 idem 
100 Bloemen 3,95, 200 Bloemen 
300 Bloemen zeer interessant 

50 Schepen 3,95, 100 Schepen 
50 Vruchten (veel mooie zegels) 
50 Schilderi jen 6,75, 100 idem 

200 Schilderi jen 22,50, 300 idem 
50 Rode Kruis 4,50, 100 idem 
50 Driehoeken, zeldzaam 
50 Religie, zeer leerzaam 
50 Vlaggen 3,95, 50 Auto's 
50 Luchtpost 4,75, 100 Luchtpost 

200 Luchtpost, een koopje 
50 Tremen 3,95, 50 Vogels 

100 Vogels, een fi jne vlucht 

39,50 
69,50 
15,95 
24 95 

7,50 
35,— 

7,95 
29,50 

5,90 
35,— 

9,95 
22,50 

6,95 
3,95 
8 95 

37,50 
7,95 
3 75 
3,95 
3,95 
6 95 

14,50 
3,95 
8 95 

Alleen juni/juli 1969 
132 Zuid-Molukken (Dieren Bloemen 
UNO enz ) 9,95 (een koopjei) 
100 Sport, 100 Bloemen 100 Schilde
rijen nu 14 95 

INDONESIË PER JAARGANG 
(POSTFRIS) 
1959/1960 9 cpl series 3,95 
1961/1962 20 cpl series 10,95 
1963/1964 18 cpl series 4,75 
1965 9 cpl series 2,50 
1966 6 cpl series -(- 2 bl 5,95 
1967 10 cpl series -I- 1 bl 11,95 
1968 11 cpl series -I- 6 bl 15,95 

KOOPJES! 
Inan Barat (26 w ) nu 4,95 
50 versch postfr series Indonesië 8,95 

100 versch postfr series Indonesië 47 50 

LET OP I 
50 Weense Drukken (zeldzaam) 4,75 

LANDENPARTIJEN 
100 Mongolië, zeer moeil i jk 7,50 
1000 Roemenie, heel leuk voor ver

zameling en wederverkoop! 49,50 
500 Rusland, let opi 39,95 
200 Zweden uw kans 8,95 
500 Zweden, een masseltje 79,50 
250 Hongarije 9,95, 500 idem 17,50 
500 Tsjechoslowakije, tegen afbraak-

prijzen ja heus 19,50 
200 Turkije 8,50, 300 idem 11,95 
500 Frankrijk, dit is eenmalig in voor

raad wie, o, wie 39,95 
100 Franse kol 6,50, 500 idem 39,50 
1000 Franse kolomen, zeer schaars 85,— 
200 Portugal 8,95, 300 idem 12,95 
300 Belgische kol 29,90, 500 idem 79,50 
100 Noorwegen 3,95, 200 idem 9,95 
400 Noorwegen, zeer lastig 79,50 
200 Finland 15 95, 400 idem 99,50 
100 Denemarken 4,90, 400 idem 47,50 
300 China, hoge cat -waarde 5,95 
100 Albanië, zeer schaars 8,50 
500 België, prachtige collectie 17,50 

NEDERLAND: 
Ongebruikt 70% (vanaf nr. 116) 
Gebruikt 70% (vanaf nr. 199) 
Alleen cpl. series) 

PARTIJEN NEDERLAND & O.R. 
2000 zegels Ned & O R ( ± 700 ver
sch ) nu voor de weggeefpri js 69,50 
(werkel i jke waarde is wel 5 x zo veel) 
200 Nederland 4 95, 300 idem 11,90 
400 Ned 24 90, 500 idem 45,— 
100 Ned Indie 9,95, 200 idem 22,50 
25 Curagao 2 95, 50 idem 8,95 

100 Curagao 23 50, 200 idem, koopje 79,50 
25 Suriname 3 95, 50 idem 7,90 

200 Suriname prachtcollectiei 59,50 

DROOMDOZEN NEDERLAND 
(géén overzee) 
tegen afbraakprijzeni (zie advertentie 
Profiteer Haal een koopjei Het kan 
Kleine doos Ned (ruim 4000 zegels) 
Grote doos Ned (ruim 25 000 zegels) 495,— 
Super grote doos Ned (ruim 100 000 
zegels) 1850,-

mei) 
nogi 

99,50 

CADEAU I 
Een prachtig Zwitsers DAMESPOLS
HORLOGE (double, winkelpri js ± 
62 50) voor uw vrouw of verloofde 
(of voor u zelf) als u voor 1 septem
ber 1969 voor ƒ250,— zegels bij mij 
heeft besteld en betaald i 
Spaar postzegels en verdien dit 
prachtige cadeaui 

LEVERINGSVOORWAARDEN: 
Alleen bij vooruitbetaling (per postwissel of 
girocheque) of onder rembours 
Porto 1 , — extra Rembours 2 10 extra 
De bestell ingen worden alleen per post ver
stuurd en kunnen niet afgehaald worden 
Verder pri jsl i jst gratis op aanvraagi 

D. J. V. d. ZWAAN 
(beleggingsadviseur) 
POSTBUS 9062 

AMSTERDAM 

SP£C AANB MEXrCO OLYMP SPELEN CPL op 8 FDC s (waarvan wij 
een klein aantal méér hebben losgebrand dan voor onze abonnes en 
vaste bestellers nodig) ƒ 8 5 — -f porto (met Souv sheets] Verder zoals 
bekend meeste m dit blad voorkomende West Europa isr UN USA uitg 
pfrs en op FDC verkrijgbaar Tevens oudere Uitgebr land- en abonn cirk 
gratis tegen antwoordporto 
JULI ZIJN WIJ MET VAKANTIE (alle post wordt echter gehéél normaal voor 
ons aangenomen) 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE (NVPH-IFSDA) 
Blondeelstraat36 Rotterdam 14 Telefoon (010) 20 40 70 - Giro 507 407 

Nrs cat Yvert Al le aanbiedingen vri jbl i jvend * = ongestempeld 
Italië nr 124/127* ƒ 5 0 , — 140/142* ƒ 6 1 , — , 305/320* ƒ45,—, 
406/415* ƒ 67,50, 556/557* ƒ 50,—, 602/603* ƒ 67,50, 635* 
ƒ22 50. Luchtpost 96/101* ƒ40,50 
Oostenrijk nr 460A/465* ƒ67,50, 471/476* ƒ67,50, 477/480* 
ƒ85 ,—, 849/494* ƒ28 ,—, 506/514* ƒ 2 6 — 765/768* ƒ55 ,—, 
794/797* ƒ 68,50, 809* ƒ 20,— 

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN 
BERGSELAAN 225 8 - ROTTERDAM TELEFOON (010) 24 88 86 

JAC. ENGELKAMP 

VAKANTIE 
15 JUNI-15 JULI'69 

JAC. ENGELKAMP 
AMSTERDAM SPUISTRAAT 301 - TELEFOON 23 09 98 



D A H O M E Y 
Afbeeldingen zegels gemeld in april , bladzijde 221 en 

mei, bladziide 289. 

REPUBUQUbDU DAHOMEY 

DOEBAI 
213'69. Dag van de Arabische moeders. 

60 dh., 1,—, 1,25 en 3,— r. Verschillende reprodukties van 
schilderijen, die alle moeder met kind tot onderwerp 
hebben. 

■^FW^^^^^^r^ •«««■■■<•• 

265'69. Vissenserie. 
60 dh. Acht verschillende zegels, elk van deze waarde, met 

afbeeldingen van verschillende inlandse vissen. De 
zegels zijn samenhangend gedrukt in twee rijen van 
vier. 

EGYPTE 

Mei '69. D.iij \a i i .Mnkaans lutiisme. 
10 m. Vlag van de Verenigde Arabische Republiek en 

embleem. 

FILIPPIJNEN 
105'69. Vierde nationale jamboree van padvinders. 

5 c. Overdruk van zegel van 6 c. padvindsters, Yvert 644. 
265'69. Vijftig jaar Liga van RodeKruisverenigin

gen. 
10, 40 en 75 c. 

GABON 

66'69. Sciif inuzickmstrumenten. 
25 f. Snaarinstrument „Mvet" . 
30 f. H a r p van de Ngombi. 
50 f. Trommels van Ebele en M b e . 

100 f. Xylofoon van Medzang. 

GRENADA 

l5 '69. G A R I f T A Lxpo '69. 
5 en 50 c. Portret vrouwelijke gouverneur Dame Hilda 
Bynoe en gezicht op baai van St. George. 
15 c. Portret premier Eric M. Gairy, bananen en cacao en 
gezicht op St. George. 
60 c. Emblemen van allerlei wereldtentoonstellingen die 
gehouden zijn en embleem. 

GUATEMALA 
Februar i '69. Gehandicapte kinderen. 

2y2, 5 en 21 c. Kind. en bloemen. 

GUYANA 

304'69. Eerste verjaardag C A R I F T A . 
6 c. Kaar t van Caraïbisch gebied. 

25 c. Embleem van elkaar aan armen vasthoudende han
den en inschrift. 

HAITI 
165'69. Olympische spelen 18961968. 
Gewone post: 

0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,20, 0,25, 0,25 en 0,25 g. 
Luchtpost : 

0,30, 0,50, 0,60, 0,75, 0,90, 0,75, 1,— en 1,25 g. 
225'69. Hydroelektrische centrale van Peligre, 

F. Du val lier. 
0,20 g. gewone post en 0,20, 0,25 en 0,25 g. luchtpost. 

H O N G K O N G 

Juni '69. Opening van aardstation voor satellieten. 
SI. Satelliet en ontvangststation, wereldbol. 

INDONESIË 
214'69. Toeslagzegel: „Emancipat ie Indonesische 

vrouwen" 
20 + 2 r. Vrouw met bloem. 

55'69. Vijftig jaar Liga van RodeKruisverenigingen. 
15 r. Kruisen in mozaïek. 
20 r. Rood kruis, omgeven door vier armen. 

IRAN 

r w w n r r y ^ r w r ^ i p ' y ' i ' w i i r ^ ^ w * » ! 

'"MßeM !l2k W * 

.hJti,»,M,m «1*1 > » > » > < • 

84'69. Vijftiende conventie van vrouwen. 
6 r. Vrouwenhoofd en weegschaal. 

304'69. Vijftig jaar Internationale arbeidsorgani
satie. 
10 r. M a n en vrouw in werkkleding, tegen achtergrond 

van fabriek, getand wiel en twee beschermende 
handen . 

65'69. Derde internationale worstelkampioenschap
pen vrije stijl. 
10 r. Twee worstelaars, bokaal en portret sjah, 

I V O O R K U S T 

57'69. Tentoonstelling kunst uit Ivoorkust, in Vevey 
(Zwitserland). 
30 f. Inlands beeldje. 

JAMAICA 

305'69. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 
6 d. Kind wordt gemeten, verpleegster, 
l sh. Bestrijding van malaria. 
3 sh. Opleiding van verpleegsters. 

JAPAN 
l4 '69. Nieuwe gebruikszegel. 

20 y. Blauweregen, gelijk aan vroegere gebruikszegel, 
Yvert 838A maar opnieuw getekend, voor postzegel
automaten. 

KOEWEIT 
45*69. Dag van het verkeer. 

10 en 20 f. Verkeerspolitie op motoren. 

KOREA ( Z U m . ) 

294'69. Bezoek koning van Maleisië aan Korea . 
7 w. Nationale vlaggen, bloemen en portret ten van hoof

den van Maleisië en Korea. 
Ook blokje met ongetande zegel. 
l5 '69. Nieuwe gebruikszegel. 

7 w. Nationale vlag. 
55'69. Vijftig jaar Liga van RodeKruisverenigingen. 

7 w. Getal „50" , Rood kruis, twee vage gezichten en 
groep duiven. 

Ook blokje met ongetande zegel. 

U B A N O N 
203'69. Watersport . 

2 Ï4 P Waterskien. 
5 p . Waterbal let . 
7 ^ p . Parachutespringen. 
30 p . Zeilen. 
40 p. Regatta . 

MADAGASCAR 

266'69. Tiende verjaardag installatie president 
Tsiranana. 
20 f. Portret speechende president. 

MALAWI 

^ 7 '69. Orchideeenserie. 
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KENNERS 
LeutJttturm 
Albums 

ZOJUIST VERSCHENEN 

de nieuwe supplementen 

bijgewerkt tot eind 1968 

bestel thans bij uw handelaar 
of bij de alleenvertegenwoordiger voor Nederland: 

Postzegelgroothandel 

1IKF.HEIHANH 
Parnassusweg 24 huis 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 

GROTE AANBIEDING VAN UITGAVEN 
VAN 1 9 0 5 tot 1 9 5 0 , 
alle series ongebruikt en in perfecte staat, nummers 
naar Yvert. 

De bovenstaande opgave is slechts een 
klein gedeelte van wat wij in voorraad 
hebben. U kunt bij ons alle zegels van 
Spanje vragen die u nog zoekt. Een 
complete lijst van series van Spanje zal 
u gratis worden toegezonden, nummers 
naar Yvert, Michel, Gibbons & Scott. 

Betalingswijze: cheque of bankovermaking (Banco Atlantico, 
rekening 141/115) 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S.L 
(Founded 1915) 
Ave. Generalisimo, 489 Barcelona 15 Spain 

VOOR F I L A T E L I S T E N ! 
De postzegelselecties van Globus 
zijn een werkelijke 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. E 505 
2057 Geesthacht, p. o. b. 127, 
Duitsland 

Een briefkaartje 
is voldoende! 

t 5 0 POSTZEGELS VAN DE 
OLYMPISCHE SPELEN VOOR SLECHTS 
Een briljante collectie opwindende zegels uit 11 landen speciaal uitgegeven 
t g v de Olympische Spelen 1968 
Bevat senes uit Shajah Duitsland Mongolië Polen, Yemen Honganje 
Roeanda Deze waardevolle collectie (waarde f 8—) kunt U m uw bezit krijgen 
als U ook meedoet met — ter introduktie — goedkoop kopen van postzegels 
uit het buitenland (Postzegels worden voor 14 dagen op zicht gezonden U 
kunt kopen wat U hebben wil t en U kunt de rest terugsturen) 
SLUIT f 1 . - AAN ONGEBRUIKTE BROADWAY APPROVALS 
HOLLANDSE POSTZEGELS IN EN S O . ^ ^ Ä I o n ^ " ^ ^ ^ 
VRAAG NAAR DE AANBIEDING NF4 ' ^ ^ 



4 d. Holothrix longiflora. 
9 d. Disa orni thantha. 
I sh. 6 d. Ansellia giganthea. 
3 sh. Disa hamatopetala. 

REPUBLIOUE DU MALI 

l2-5-'69. Vijftig jaar Internationale arbeidsorganisatie. 
50 en 60 f. Compositie met fabrieken, de letters O. I .T . en 
embleem van de verjaardag, 

30-5-'69. Geschiedenis van de automobiel. 
25 f. Oude en moderne Panhard . 
30 f. Citroen van 1923 en type DS 21 . 
55 f. Renault uit 1898 en moderne Renaul t 16. 
90 f. Peugeot uit 1893 en moderne Peugeot 404. 

15-7-'69. Internationale speelgoedtentoonstelling in 
Neurenberg. 

5 f. In elkaar vallen kubussen. 
10 f. Trekezel op wielen. 
15 f. Demonteerbare eend. 
20 f. Elektrisch rencircuit. 

M A R O K K O 

9-5-'69. Vijftig jaar Liga van Rode-Kruisverenigingen. 
0,25 + 0,05 dh. In elkaar grijpende a rmbanden . 
0,40 + 0,10 dh. Hanger. 

M A U R E T A N I Ë 

DEPUBUQUE ISUMiOUE D£ MAüRiTANiS 

50F--J 
%>ük±t'^ 

9-6-'69. Internat ionaal j a a r van Afrikaans toerisme 
50 f. Man op kameel en embleem. 

16-6-'69. Internationaal festival van Baalbek. 
100 f. Luchtpost. Dansers in klederdracht tegen achter
grond van antieke rumes. 

MONGOLIË 

April '69. Dertig jaar Rode Kruis in Mongolië. 
30 m. Helikopter van Rode Kruis redt man uit water. 
50 m. Rode-Kruisauto in landschap met schapen. 

Beide zegels met embleem van Mongoolse Rode Kruis. 
April '68. Klederdrachten. 

5 m. Klederdracht vrouwen uit Bayit. 
10 m. Zomerdracht mannen van Torgut . 
15 m. Winterdracht vrouwen uit Sakhchin. 
20 m. Winterdracht vrouwen uit Khalkha . 
30 m. Zomerdracht vrouwen uit Dariganga. 
60 m. Winterdracht vrouwen uit Mingat . 
80 m. Winterdracht mannen uit Khalkha. 
1,— t. Winterdracht vrouwen uit Barga. 

M O N T S E R R A T 
27-5-'69. Eerste verjaardag C A R I F T A . 

15 en 20 c. Kaar t Caraibisch gebied. 
35 c. Embleem van elkaar aan de a rmen vasthoudende 

handen en Inschrift. 

NICARAGUA 
30-5-'69. Tentoonstelling „Hemisfair 1968". 

30, 35 en 75 c , 1,— en 2,— C. Nicaraguaans landschap, 
met water , bergen en pa lmen ; embleem en toren van 
tentoonstelling. 

Ook getande en 55 ongetande blokken. 

NIEUW ZEELAND 

8-7-'69. Nieuwe gebruikszegels. 
8 c. Fruit industrie; vruchten en vruchtbomen. 

18 c. Wolindustr ie: groep schapen en wolembleem. 
20 c. Vleesindustrie: weidend vee en laden van vlees. 

NIGER 

REPUBUQyEeyNISEil 

5-5-'69. Vijftig jaar liga van Rode-Kruisverenigingen. 
45 f. Vrouw met kind, tegen achtergrond van rood kruis, 

samengesteld uit velerlei rode kruisen. 
50 f. Groep elkaar vasthoudende mensen, tegen achter

grond van verschillende rode kruisen, wereldbol. 
70 f. M a n met pakje tegen achtergrond van verschillende 
rode kruisen. 

20-5-'69. Eerste „francophone" congres in Niamey. 
100 f. Symbolische weergave vati Franse taalgebied. 

N O R F O L K EILANDEN 

i^^^^^käm^^-
3-6-'69. Tweehonderdste verjaardag eerste reit, James 

Cook, voor astronomische observaties. 
10 c. Kaar t van het gebied, oud instrument en portret van 

Cook. Gedeeltelijk gemeld in mei. 

PAKISTAN 
27-4-'69. Spoorwegstation van Dacca in Kamalapour . 

15 p . Gezicht op station. 

P A N A M A 

^ as 
RtPUBLICA DE PANAMA 

14-3-'69. Satellieten en Olympische Spelen in Mexico. 
5 c. Frankrijk 8 februari 1967, Diademe I. 

10 c. Italië 24 april 1967, San Marco I I . 
15 c. Groot-Brittannie, 5 mei 1967. U K 3. 
20 c. Verenigde Staten, 9 november 1967, Saturnus V. 
25 c. Verenigde Staten, 7 januari 1968. Surveyor 7. 
30 c. Europa-U.S.A. , 16 mei 1968, Esro 2. 

Alle zegels in een blokje verenigd. 
1.— b . Blokje televisiesatelliet ATS 3, Olympische ringen. 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 

[pAsNÉ»iÏE»| 

liä. 
t ^ ^ w ^ 
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'*^J 
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25-6-'69. Derde spelen van de Stille Zuidzee. 
5 c. Zeilen: Fireballzeilboot in haven van Port Moresby. 

10 c. Nieuwe zwembad waar de spelen gehouden worden. 
20 c. O p n a m e van het nieuwe stadion. 

PERU 
9-4-'69. Nationalisatie oHe-industrie: dag van de 

nationale waardigheid. 
2V2, 3, 4 en 5^2 s. Mannelijke figuur met Peruaanse vlag 
grijpt naar olieboortoren. 

QATAR 
Mei '69. Strijdkrachten van Q a t a r . 

1 dh. Strijdkrachten in pantserwagens. 
2 dh. Verkeersagent. 
3 dh. Helikopter en manschappen. 

60 dh. Deel van militair muziekkorps. 
1,25 r. Veldkanon. 
2,— r. Bereden politie met ceremoniële lansen. 

juni 1969 3 5 9 



Vraag uw handelaar naar de nieuwste uitgaven van 

het filatelistische bureau van de Crown Agentj 

KAAIMAN-EILANDEN 
NIEUWE DEFINITIEVE SERIE 

Datum van uitgifte 5 juni 1969 

U^ fMMMLlIUmi ' AVMAN- IsLAN-n.̂  

k M E è ^ l S L A N p S .AWIAN I Lh\ MAN p i - A \ D S ( AYMAN; iSLANr^ 

LÖS CAYMAN? f<slAM: 

ÏS f \ ^ \' A N f \ ^ \I A \ 

MONTSERRAT 
1 ste VERJAARDAG VAN CARIFTA 

Datum van uitgifte 27 mei 1969 Op 1 oktober 1969 zullen 
Jersey en Guernsey begin
nen met het zelfstandig uit
geven van eigen zegels. 
Let op de advertenties van 
het filatelistische bureau 
van de Crown Agents voor 
verdere bijzonderheden. 



R E U N I O N 
236'69. Nieuwe gebruikszegel. 

10 F. CFA, opdruk op Franse zegel van 0,20 F. Wapen van 
St.Lo, Yvert Frankrijk 1510. 

SAOEDI ARABIË 
April '69. Derde voortrekkerskamp in Mekka. 

I, 4 en 10 p . Embleem padvinders van SaoediArabie, vlag 
en bijlen over tenten. 

Nieuwe gebruikszegel s. 
1 en 10 p . beide luchtpost. Valk. 

SINT LUCIA 

fi!»iMiiiiiii,tfi.ii:|^Mf^^ 

St.I.neia 5 

295'69. Eerste verjaardag C A R I F T A . 
5 en 10 c. Kaar t van Caraïbisch gebied. 

25 en 35 c. Twee in elkaar grijpende handen en pijlen 
waarop namen van deelnemende landen. 

SINT PIERRE EN NflQUELON 

305'69. Gebouwen en monumenten. 
10 f. Ministerie van financiën. 
25 f. Technisch en wetenschappelijk instituut voor zee

visserij. 
30 f. Monument voor niet teruggekeerde vissers. 
50 f. College Sint Christoffel. 

SINT VINCENT 
145'69. Methodistenconferentie. 

, 8 en 35 c. Opdruk op zegels uit serie Methodistenkerk 
lit 1967, Yvert nummers 234, 235 en 237. 
Ï5 c. Opdruk op gebruikszegel Yvert 217. Tekst op alle 
'ier zegels is: „Methodist Conference  May 1969". 

SOMALIA 

I05'69. Vijftig jaar Internationale arbeidsorganisatie. 
,25 so. Smeden, met aambeeld en blaasbalg. 

so. Ploeg bespannen met runderen, geleid door vrouw, 
so. Irrigatie op eenvoudige manier. 

SYRIË 

174'69. Herdenking evacuatiedag. 
ÏV2 en 27^4 p . Gesymboliseerde voorstelling van volk, 
it ketens verbreekt en optrekt naar overwinning, op
>uw en kennis. 

TOGO 

264'69. Inwijding nieuw sportstadion „Omnispor t " 
10 f. Voetbal. 
15 f. Handba l . 
20 f. Volleybal. 
30 f. Basketbal. 
45 f. Tennis. 

Luchtpost: 
60 f. Boksen. 
90 f. Wielrennen, 

T O K E L A U EILANDEN 

■ ■■■■■■■!■■ wm^^^f^^nr 
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88'69. Mijlpalen in de geschiedenis van de eilanden 
(die onder Nieuw Zeeland ressorteren). 
5 c. 1877: Brits protectoraat. 

10 c. 1916: Deel van Gilbert en EUice. 
15 c. 1925: Administratie naar Nieuw Zeeland. 
20 c. 1948: Gebiedsdeel van Nieuw Zeeland. 

TONGA 
November '68. Hulpuitgifte; overdrukken op ver

schillende zegels, die al overgedrukt waren. 
1 s. op 1 s. 2 d., dood van koningin Salote, Yvert lucht
post 23. 
1 s. op 2 s. honderd jaar Topou college, Yvert 150. 
1 s. op 2 s. 9 d. idem, Yvert luchtpost 19. 
1 s. op 3 s. 6 d. idem, Yvert luchtpost 20. 
1 s. op 4 s. 6 d., idem, Yvert luchtpost 21 . 
1 s. op gebruikszegel 6d . , Yvert 107. 
2 s. op gebruikszegel 3y2 d., Yvert 104. 
3 s. op gebruikszegel 1 V2 d., Yvert 101. 
4 s. op gebruikszegel 8 d., Yvert 108. 

Luchtpost: 
40 s. op kroningszegel koning T u p o u I V . Yvert 176. 
60 s. op gelijke zegel. 
1,— p . op gelijke zegel. 
2.— p . op gelijke zegel. 

214'69. Nieuwe gebruikszegels. 
1, 2, 3, 4, 5 s. Bananen; zegels in de vorm van bananen . 

TRINIDAD EN TOBAGO 

l5 '69. Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorganisatie. 
6 en 15 c. Ingang Woodford Square, waar arbeidersleider 
Kapitein Cipriani veel toespraken hield, embleem I .L .O . 
en op zegel 6 c. portret Cipriani, op andere zegel portoet 
en wapen van Industrieel Hof. 

TRISTAN DA C U N H A 

■ ■ ■ « > « • • 

4 
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l6'69. Nieuwe uitgifiedatum van in februari gemelde 
serie schepen. 

RÏRBHOümfniAD 

176'69. Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorganisatie.. 
32 f. Auto's, tractoren, landbouwgewassen, embleem. 

l5'69. Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorganisatie. 
25 en 60 m. Andere afbeeldingen dan gemeld in mei : 
mensen met 1mei leuzen en arbeiders embleem. 

U R U G U A Y 
254'69. Wereldkampioenschappen volleybal. 

1 0 , ~ p. Blokje uit 1967, Yvert Block 16, met opdruk : 
„Campeonato Mundia l de Volleyball" , data , embleem 
van volleybalfederatie en namen deelnemende landen. 

VENEZUELA 
April '69. Herdenking Mart in Luther King, 

i,— b. Portret dr. King. 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 
16l '69. Serie „Mooier Amerika" , vier samenhan

gende zegels, die betrekking hebben op de verfraaiing van 
steden, parken, autowegen en straten. 
6 c. Bloembedden en bomen in het East Potomac Park 

met het Kapitool in Washington. 
6 c. Bloeiende narcissen aan oever van Potomacrivier met 

obelisk van Washingtonmonument . 
6 c. Randbeplant ing met gele papaver en blauwe lupinen 

en struiken en bomen, langs autoweg. 
6 c. Bloeiende bomen van wilde appel aan de kant van 

een binnenweg. 

V I E T N A M ( N O O R D . ) 

104'69. Houtwinning in Vietnam. 
6 xu. Tractor en vrachtwagen met boomstammen. 

12 xu. Houtvlot zakt de rivier af. 
12 xu. Boot trekt aantal houtvlotten in rivier. 
12 xu. Olifant trekt s tammen door bos. 
12 xu. Spuiten van insekticiden ter bescherming van bos. 
20 xu. Buffels trekken houtstam. 
30 xu. Stammen worden via luchtkabel.s getransporteerd. 

^ VEMEN (ARABISCHE R E P U B U E K ) 
Mei '69. Schilderijen uit het Prado, Madr id . 

1/4 b. Karel I , koning van Engeland, A. van Dyck. 
1/3 b . De geschiedenis van Nastaglio, Botticelli. 
1/2 b . Maria Ruthwen, A. van Dyck. 

2 b . Mansportret , A. Durer 
3 b. Jong meisje, Rafael.* 
4 b . Zelfportret, A. Durer. 
Alle zegels met gevel museum Prado, Olympische ringen 

en tekst „Mexico/1968/Cultural Olympiad" . 

*) De heer J. W. Smits in Eindhoven tekent hierbij aan dat 
deze zegel het schilderij „ M a d o n n a onder de eik" van 
Rafael in spiegelbeeld voorstelt. 
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Schwenn AG Zürich 

Wij kopen steeds grote verzorgde verzamelingen en kostbare 
zeldzaamheden. Uw inzendingen nemen wij tegen bijzonder 

gunstige voorwaarden in ontvangst en wij verlenen voorschotten 
in elke valuta en tot elk bedrag. 

Wij adviseren u op financieel en fiscaal gebied wanneer u postzegels 
als belegging wilt verwerven. Onze speciale veilingen in Zürich 

bieden in hoofdzaak zegels van Zwitserland en steeds interessante 
en kostbare stukken uit de klassieke filatelie van Italië, Spanje, 

Oostenrijk, Frankrijk, Skandinavië, Benelux en Overzee. 
Wij bereiken steeds de grote klantenkring van de Schwenn-organisatie 

over de gehele wereld. 

het internationale 
postzegel 
centrum 

De postzegelveiling met de relaties over de gehele wereld 

Schwenn AG - CH-8022 Zürich - Bahnhofstr. 18 - Postfach 166 - Tel. 4418 77 



schtvenwê 
de graatsÉe pastseffeh 

veiiiwêg arganisiëiie 
ran Eurapa 

r ■ ^ 

'■M 

Schwenn veilingen 
bieden steeds 
het allerbeste 

De internationale Schwennveilingen zijn ook voor u 
de goede partner. De bijzondere kracht van Schwenn. 
is zijn financieel krachtige klantenkring over de 
gehele wereld. Met een oplage van meer dan 20.000 
catalogussen bereikt Schwenn de meest betekenende 
en prominente verzamelaars en de grote handelaars 
in de gehele wereld. Schwennveilingen zijn 
internationale postzegelbeurzen van een geheel eigen 

stijl. Schwenn beschikt over een staf van experts 
met jarenlange ervaring op alle terreinen. 
Voorschotten aan inzenders tot elk bedrag en in elke 
valuta. Schwenn geeft u advies op alle terreinen, 
ook van financiële aard; in het bijzonder bij grote 
objecten en liquidatie van nalatenschappen. Schwenn 
geniet het vertrouwen van de filatelistische wereld, 
daarom staat hij thans aan de top. 

Een wereldnaam In de filatelie 

H.C. Schwenn, 6 Frankfurt/M. 4, Bockenheimer Landstrasse 18 
TeL 72 03 0 1 , Telex 04413 3 5 0 



UHAIJBEK 

SCHArBEK 
„BRILLANT ALBUMS" 

in kunstleren klembanden 

Gemakkelijk hanteerbaar, DUBBELE klemnaad, 
geen verschuiven der zegels, 

volkomen vlakliggende bladen door stansing 

NEDERLAND COMPLEET 
Nederland tot 1945 
Nederland vanaf 1945-1967 

OVERZEESE RIJKSDELEN COMPLEET 
Nederlands Indie 
Nederlands Nieuw Guinea 
Curagao-Nederlandse Antillen 
Suriname 

BELGIË COMPLEET 
BONDSREPUBLIEK EN WEST-BERLIJN 
D D R 
DENEMARKEN 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GROOT-BRITTANNIË 
IERLAND 
LUXEMBURG 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK met BOSNIË 
VATICAAN/KERKELIJKE STAAT 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
AUSTRALIË COMMONWEALTH 
ISRAËL 
U S A 
UNO 

ƒ102,15 
ƒ 61,80 
ƒ 57,15 
ƒ174,60*) 
ƒ 58,20 
ƒ 24,90 
ƒ 54,30 
ƒ 70,80 
ƒ194 55 
ƒ 74 85 
ƒ121,80 
ƒ 73,50 
ƒ 70,95 
ƒ159,90 
ƒ 70,50 
ƒ 35,10 
ƒ 87,60 
ƒ 63,60 
ƒ170,40*) 
ƒ 63,30 
ƒ 55,50 
ƒ 96,— 
ƒ120,30 
ƒ 57,90 
ƒ 97,20 
ƒ120,30 
ƒ 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 prijs
lijst die gratis verkrijgbaar is 
Nadere inlichtingen (w o proefblad ,.Brillant") ver
schaft gaarne uw postzegelhandelaar of 

SCHAUBEK IMPOBT 
Roelf Boekema - Postbus 45 - Prinsestraat 58-60 

Den Haag - Telefoon (070) 11 0319 

Uitgever O. F. Lucke, Schaubek-Verlag, DDR, 705 Leipzig 

Gelegenheids (zegel 
Groot-Brittannië 
1924 Brit Empire Exhibition 
1925 Brit Empire Exhibition 
1935 Silver Jubilee 
1940 Penny Post Centenary 
1948 Silver Wedding 
1948 Olympic Games 
1949 U P U 75th Anniversary 
1951 Festival of Britain 
1953 Coronation 
1957 Jubilee Jamboree 
1957 Parliamentary Conference 
1958 Brit Empire Games 
1960 General Letter Office Tere 
1960 CE PT (Europa) 
1961 Post Office Savings Bank Cent 
1961 CE PT (Europa) 
1961 Commonw Parliamentary Conf 
1962 National Productivity Year 
1963 Freedom from Hunger 
1963 Pans Postal Conference 
1963 National Nature Week 
1963 International Lifeboat Conf 
1963 Red Cross Centenary 
1963 Commonw Pacific Cable 
1964 Shakespeare Festival 
1964 Geographical Congress 
1964 Botanical Congress 
1964 Forth Road Bridge 
1965 Winston Churchill 
1965 700th Anniv of Parliament 
1965 Salvation Army 
1965 Joseph Lister 
1965 Commonw Arts Festival 
1965 Battle of Britain 
1965 Post Office Tower 
1965 20th Anniv United Nations 
1965 I T U Centenary 
1966 Robert Burns 
1966 Westminster Abbey 
1966 Landscapes 
1966 World Cup 
1966 World Cup Winners 
1966 Birds 
1966 Technology 
1966 Battle of Hastings 
1966 Christmas 
1967 EFTA 
1967 Flora 
1967 Paintings 
1967 Sir Francis Chichester 
1967 Discoveries 
1967 Christmas 
1968 Bridges 
1968 Anniversaries 
1968 Paintings 
1968 Christmas 
1969 Ships 
1969 Concorde 

s 

serie ongebruikt 
gewoon 
25,— 
85,— 
6,15 
6,75 

60 — 
4,— 
3,50 
1,75 

22,— 
8 — 
3,75 
6,75 

13,25 
8,— 
5,50 
2,25 
5,50 
5,50 
4,85 
1,75 
1,75 
7,75 
8,— 
5,50 

10 , - (5 ) 
7,— 
7,50 
2 — 
2 — 
3,50 (2) 
3,50 
2,— 
2,85 
4,50 
1,35 
2,20 
2,20 
2,25 
3,15(2) 
3,15 
1,75 
1,35 
1,55 
2,65 
2,65 
1,35 
1,35 
2,65 
— 
— 

— 

— 
Levering tegen bovenstaancJe pnjzen kan slechts gegarandeerd 
een maand na het verschijnen van deze advertentie en zolang 

Speciale aanbiedingen Groot-Brittannli: 
1841 Queen Victoria l d rood gebruikt 
1936 King Edward VI I I serie ongebruikt 
1951 King George VI £ 1 - gebruikt 
1955 Portzegels 2/6 en 5/ watermerk E2R samen onaebruikt 
1967 Queen Elizabeth 11 £1 — m é t e n zonder watermerk oer 

ongebruikt 
1968 Queen Elizabeth 11 2/6 coated paper 

bruikt 
1969 Nieuwe frankeerzegels, hoge waarden 

mèt watermerk 

2/6 5/ 10/- en E 1 

London Stamp Exchange Ltd 
5 BUCKINGHAM STREET - LONDON 
Bestell ingen en correspondentie aan 

WC2 

H DEKKER - GRANIDASTRAAT 70" - AMSTERDAM-W - TEL 

fosfor 

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

28,75 
26,50 
11,25 
8,85 1 

3 3 , -
33,— 
24,50 , 
23,50 (4) i 
26,50 
28,50 
10,75 
9,75 
5,50(1) 

14,50 
7,— 
9,25 
9,75 
2,75 
7,— 

15,25 
7,— 
2,65(1) 
6,25 
3,75 

3,10 
5,50 
5,50 
4,50 
2,75 
2,75 
2,75 
1,25 
2,75 
1,60 
2,65 
2,25 
2,50 
1,60 
2,60 
1 60 

worden tot 
de voorraad 

2 -
1 50 

1 0 -
1 0 -

paar 
28 -

onge 
3 -

20 50 

■ 

(020) 182509 

1 



veiling 
van 21-26 april in het Kurhaus te Wiesbaden 
bracht bij internationale deelneming in een 
meest overvolle veilingzaal onze grootste omzet 
tot nu toe en 

topprijzen voor zeldzaamheden van Oud-Duitsland: 
Baden: 9 Kr. Michel nr. 4a in strip van 3 op briefstuk 

1 Kr. Michel nr. 1b, twee randstukken samen met 3 Kr. nr. 2b op brief 
9 Kr. Michel nr. 4b in verticale strip van vier op briefstuk 
3 Kr. Stockaeh-provisorium op briefstuk 

18 Kr. Michel nr. 21a, enkele frankering op brief 
18 Kr. Michel nr. 21a in verticaal paar 
30 Kr. samen met 1 Kr. en 9 Kr. bonte frankering op brief 

1 Kr. Mi. nr. 1b (2 stuks) gemengde frankering met nr. 5 op briefstuk 
6 Kr. Mi. nr. 14 gemengde frankering met 6 Kr. nr. 19b op briefstuk 
1 Kr. Landpost in strip van drie op brief 
3 Kr. Landpost samen met frankeerzegel 1 Kr. Mi. nr. 13 op brief 

12 Kr. Landpost op brief 
12 Kr. Landpost, gehalveerd op brief 
12 Kr. Landpost, vierdedeel op brief 
Stempel ,,168" Dertingen op brief 

Brunswijk: 1 Sgr. en 2 Sgr. Mi. nrs. 1 en 2 samen op brief 

Bremen: 7 Gr. Michel nr. 3 
10 Gr. Michel nr. 8 

Hannover: 3 Pfge. Michel nr. 8a 
Helgoland: 'A Seh., 1 Seh., 2 Seh., Mi., nr. I I , 2 en 3 samen op briefstuk 
Lübeck: 2 Seh. Michel nr. 3, randstuk 

Inzendingen voor de 36ste Lange & Fialkowski-veiling 
worden nu reeds aangenomen. Wij nemen niet alleen uw inzendingen 
voor de veiling aan maar kopen ook netto è contant al het interessante 
materiaal tot aan de grootste objecten voor de beste prijzen. 

Bij grote objecten komen wij deze na voorafgaande afspraak 
zelf ten huize van de inzender in ontvangst nemen. 

Onverschillig of u terstond netto verkopen wilt, of voor de veiling 
wilt inleveren, de firma van uw vertrouwen moet zijn 

LANGE 
& 

FIALKOWSKI D-62 Wiesbaden 
Langgasse 20/22 - Telefoon 30 3013 
Eigenaar Hubertus Lange - Beëdigd en officieel aangesteld veilinghouder 

DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 

3 700,— 
3 200,— 
1 450,— 

28 000,— 
2 600,— 
4 100,— 
1 800,— 
4 700,— 
1 300,— 
1 700,— 
1 350,— 

27 000,— 
5 500.— 
17 000,— 
13 500,— 
2 000,— 
1 350,— 
1 000,— 
860,— 

1 200,— 
2 600,— 



»^S WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — PAKKETTEN — MENGSELS 

KILOGOED 
Als zijnde de grootste .groothandelsfirma in postzegels in Amerika, 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij in het bijzonder te kopen: 

• POSTZEGELS I N SERIES. Lage en middelbare waar
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkelijke goed
kope soorten. 

• PAKKETTEN. Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels. 

• GROTE VOORRADEN 
en RESTANTVOORRADEN van alle soorten. 

• MENGSELS (KILOGOED) op papier. 
• V O O R O N Z E KLEINHANDEL wensen wij eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben. tr 

VRIJ OP AANVRAAG. Onze nieuwe inlioop-prijsliist. 
T O P - I N K O O P P R I J Z E N V O O R ZEGELS V A N 
DE V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

y^^KVerloMp aan Amerilia's grootste en best beleende importeur; 

W H. E. HARRIS 6L co. 

Voor onregelmatigheden in niet-schriftelijk opgegeven adverten
ties, kunnen wIJ geen verantwoordelijkheid aanvaarden. 

Administratie ,,Philatelie" 

VOORDELIG! 
FRANKRIJK - DUITSE BONDSREPUBLIEK 

POSTFRIS EN GESTEMPELD - VRAAG ONZE GRATIS PRIJSLIJST 
Postzegelhandel J. R. D. ETIENNE - D 7644 Legelshurst/Kehl - Bahnhofstr. 37 

VERZAMELAARSBENODIGDHEDEN 
Gedrukte mancolijsten. gekleurd karton, nummering van 1 t/m 
2000 f 0,20, vanaf 10 st. ƒ0,16. Kleurengids voor het vaststellen 
van postzegelkleuren, natuurgetrouwe tinten f 7,30. Insteekver-
zendkaart, wit perg.-dekblad ƒ 0,15. Watermerkschaaltje, zwart 
ƒ0,72. Droogboeken, 12 bl. vloeipapier, 14 x 20 cm ƒ0,90; 20 x 
27 cm ƒ1,70. Rondzendboekjes, klein ƒ0,23; groot ƒ0,32. Post
zegelplakkers, 1000 St., voorgevouwen ƒ0,72. Perg.-zakjes, 45 x 
78, 53 X 78, 63 x 93, 75 x 102, 85 x 115, 95 x 132, 105 x 150 mm, 
p. St. ƒ0,02; 115 X 160, 130 X 180 mm, p. st. ƒ0,03; 150 x 200 
mm, p. St. ƒ0,04; 180 x 235 mm, p. st. ƒ0,05. Verzamelaarpincet, 
breed, met hoesje ƒ1,40. Catalogi, Yvert, Michel, Zumstein, 
Gibbons en NVPH. 
Opdrachten beneden ƒ 7,50 + ƒ 0,50 verzendkosten. 
MET VAKANTIE VAN 16 JUNI TOT EN MET 6 JULI A.S. 

P.W.MEINHARDT 
VLASKAMP 200 - DEN HAAG - GIRO 1253414 

Vraag eens zo'n unieke l i jst van 
Engeland en Ierland aan 

Na de overweldigende aanvraag van 
onze eerste l i jst Is nu de volgende 
uit. met de nummering volgens 
Yvert en St. Gibbons. Deze maand 
vooral veel port-, f iscaal- en fosfor-
zegels. Nu ook de 1e lijst van Ier
land gest., compl. na '29. Landen die 
goed worden. Gratis lijst bij W. v. d 
Byl, Dommeringdreef 41. Utrecht. 

POSTZEGELHANDEL 
TE KOOP GEVRAAGD 

Vader en zoon, beiden f i latel isten, 
zoeken te koop een postzegelhan-
del(-winkel) met een fl inke omzet, 
liefst in één van de grote steden. 
Aanbiedingen — welke strikt ver
trouwelijk worden behandeld — wor
den gaarne ingewacht onder nummer 
Ph. 246, Boom-Ruygrok N.V., Haar
lem. 

KILOPAKKETTEN 
NOORWEGEN ƒ29,50 
ENGELAND 28,50 
GEHELE V\/ERELD 28,50 
FINLAND 1966 44,— 
HONGARIJE 30,— 
ROEMENIË 42,50 
POLEN 32,— 
TSJECHOSLOWAKIJE 31,— 

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 
Porto f 1,50 extra 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
SURINAMELAAN 31 - HILVERSUM - TEL. (02150) 1 43 23 

Betaling bij voorkeur op onze giro 1700 

Te koop gevraagd 
collecties en partijen. Zeer hoge 
prijzen kunnen gegeven 
worden. 

Drs. C. Quirijns 
N.Z. Voorburgwal 322 

Amsterdam 
Telefoon (020) 6 68 75 

INTERPHILA '69 
een begrip 
voor de 
Philatelie 

Verkoopsprijs ƒ9,-
franco huis. 

Onze vertegen
woordiging in 
Nederland: 

FILEKTURA 
Postbus 54 
Katwijk aan Zee 
Postgiro 51.69.28 

PHILAPRESS-VERLAG 
D-34 Göttingen 
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 al le vijf werelddelen. Beroepshande
laren met hun speciale terreinen. Groothandels
f irma's. Postzegelveilinghouders. Filatelistlsche uit
geversmaatschappijen. Speciale handelsbranches. 
Rondzendingsorganisaties. Vaktijdschriften met 
nauwkeurige gegevens omtrent abonnements- en 
advertentieprijzen. Vakliteratuur. Bonden en ver
enigingen. 



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

3. - PER KILO 
betalen wij voor uitgezochte kilo's Nederland. 

Ook buitenlands kllowaar 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 

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 door lopend 
te koop tegen beslist goede pri jzen: 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL-
LECTIES, VERZAMELINQEN 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 bi j 
verkoop van uw col lect ie, ook wanneer u toch l iever wi l t 
laten veilen. Ik zorg dan voor juiste uitkaveling. 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

SAFE POSTFRIS ALBUMS 
VAN VRIJWEL ALLE EUROPESE LANDEN LEVERBAAR 

108 Nederland 1852-1944, 33 bladen, zonder band f25,50 
109 Nederland 1945-1960, 22 bladen, zonder band f 17,75 
110 Nederland 1961-1967, 15 bladen, zonder band f 12,50 
173-176 Ned. Ant.-Suriname 1965-1967, 12 bladen, zonder band ƒ 10,60 
Bijpassende ringband, luxe uitvoering, gewatteerd plastic ƒ 13,50 

Vraag onze uitgebreide prijslijst. Levering franco. 
IMPORTEUR FA. J. VAN MASTRIGT 

Zwarte Hondstraat 1/Blaak - Rotterdam 1 - Tel. (010) 143580 - Giro 661478 

U.S.A 
HET adres voor • i i r « 
Amerikaanse zegels: »»W-«» 'M 

Onze prijsli jst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wo rd t u op aanvraag gaarne 

• toegezonden. 

O o k u w manco-l i jst is wel lcem. 

STAMPS 
POSTBUS 124 - '•■HERTOGENBOSCH 

EASY RING 
ALBUM 
f 24,90 

B/aden: 100 dikke blanco bladen met fi jne ruitjes ondergrond. Album 
l igt volkomen vlak open. Gemakkeli jk verwisselbare bladen. Prima 
houtvr i j . 
Band: Kunstleer met echte goudopdruk, 26 x 30 cm. In sterke 
cartonnen doos. Insteekcarton voor losse zegels. Zeer gewild a lbum! ! 

ALBUM FABRIEK NEERLANDIA - UTRECHT 
Ceylonlaan 11 - Tel. 030 - 880834 - Giro 35.20.03 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraaic 
Nieuwe brandveilige losten f 295,— en f 480,—. 
Tevens voorradig: 8 0 z .g .a .n . brandl<asten 
en Iduisdeuren Interessante prijzen. 
Vraagt inlichtingen. 

BRANDKASTEN- EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr. Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon (01806) 25 37 

12e VEILING IN SEPTEMBER 
Nu kunt u nog inzenden, tot en met 10 augustus. 
Wij garanderen zorgvuldige behandeling uwer inzendingen. 
Onze veil ingen worden veelvuldig bezocht, vele schrif tel i jke 
biedingen verzekeren u van goede opbrengsten. 

Kopers vinden ruime keuze, vele gezochte losse exemplaren en 
passende collecties. 

Denkt u aan l iquidatie? Denkt u aan uitbreiding? 

Neem dan contact op met 

POSTZEGELVEILING "TWENTHIA" 
POSTBUS 177 - ALMELO - TELEFOON (05490) 6417 

Onze catalogi GRATIS te verkr i jgen, bel of schri j f ons. 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor
delijkheid nemen voor de bonafidi 
telt der onderstaande adressen. 

Prijs der annonces ƒ 0,85 p. mm 
exclusief 4"/« B.T.W. 

A A N G E B O D E N 

A. Litauen 2 ser. Olymp. Yv. 362/ 
5&365. a.b.cd.; 1 ser. 376/81. B. Ned. 
Vierbl. NVPH 293/5. 296/9, 300/4, 
305/9, 310/12, 313/17. C. ld. 556, 557, 
560 all. pf. z. pi. D. Rijksdaalder 
1845 Kon. Will. II Bod gevr. Brie
ven ond. nr. Ph 247 aan Boom-
Ruygrok N.V., Haarlem 
Israël postfris, full tab, compl. op 
Benco 7-9 en Ie port serie na. 
Griekenland postfris vanaf 1958. 
Vatlcaan postfris de pontificalen 
Paulus en Johannes, prijs billijk. 
Brieven onder nr. Ph 248 aan 
Boom-Ruygrok N.V., Haarlem 

Verzamelaar ruimt zijn Nederland
se collectie op, tegen 55"/o N.V.P.H. 
Mancolijsten aan: p . M. Diepen
horst, postbus 17, Bergambacht. 
Ter overname aangeboden: ■ 1 
FDC, voorzien van 1 x no. 187 en 
15 X no 325, afgestempeld met veld
postkantoren 1 t/m 13, hoofdexpe
ditie veldpost en expeditie veld
post A en B. » 1 FDC Dienst 
Departement van defensie. Hoofd
expeditie veldpost met aanteken
strookje R. Veldpost hoofdexpedi
tiekantoor. Origineel per post ver
zonden van 13 t/m 31 oktober 1939. 
• 1 FDC E 7 met afstempeling In
stituut van de Tropen, Amsterdam. 
• 1 FDC met no. 592 t/m 595 met 
tentoonstellmgsstempel Utrecht. J. 
A. lepenga, Emmalaan 27, Hoorn. 
Tel. (02290) 51 04. 
Nederland O.G. te koop, 50 pet 
cataloguswaarde. Inl.: postbus 127, 
Den Helder. 
Ruimtevaart. Verzamelaar ver
koopt groot aantal postfrisse 
Ruimtevaartdoubletten voor plm 
2025 pet. Yvertcataloguswaarde 
Bovendien een enorme partij 
F.D.Cs, startbrleven en andere 
covers tegen zeer lage prijzen. 
Vraagt u eens vrijblijvend een 
zichtzending aan. Het zal u zeker 
niet teleurstellen. W. M. Hoekstra, 
Langestraat 71, Winschoten. 

Aangeboden: betere Nederlandse 
series, postfris, billijke prijiS. C 
Willemsen, Lou Jansenplein 43III, 
AmsterdamW. Tel. (020) 11 05 26. 
Hongarije. Wij leveren u alles, zo
wel oud als nieuw, blokken en 
gebieden in prima kwaliteit. Ook 
nieuwtjes abonnement. Prijslijst 
gratis. Completeert nu uw (mo
tief) verzameling! Uw opdracht 
s.v.p. aan: I.P.S., Sassenheimstr. 
61, Amsterdam17. Tel. (020) 15 5Ï 04. 

Zomerzegelkaarten. Eerstedag
stempel diverse plaatsen (kantoor
stempel), ƒ 4,50 per serie (afname 
per 2 of meer series). Europa-
kaarten. Eerstedagstempel kan
toorstempel 's-Gravenhage (2 waar
den op 1 kaart), ƒ 1,50 per kaart 
(afname per 5 of meer stuks). G. 
F. Fischer, Jisperveldstraat 272, 
Nieuwendam, tel. (020) 27 83 72 (na 
6 uur). A'dam gem giro F 187. 
Part. biedt aan: interessante ver
zameling Duitsland v.a. 1872 t/m 
1969. Goede kwaliteit zegels. Yv. fr. 
4200,—. Vaste prijs ƒ 1.150,—. Brie
ven onder nr. Ph 258 aan Boom-
Ruygrok N.V., Haarlem. 
Aangeb. 1 kg Ned. ƒ 11,75; 10« Ned. 
(Weldad., kinderz. etc), minstens 
50 verschillende (ook hoge waar
den) ä ƒ 5,—, 200 Ned. idem, meer
dere hoge waarden è ƒ 10,—. P 
Nieuwelink, Veenbesstr. 768, Soest. 
Giro 438590. 

Te koop: partij noodgeld uit ver
schillende steden en dorpen, als
mede oud bankpapier en inflatie-
geld uit Duitsland en Oostenrijk. 
Ook bankpapier van Bayern, te
vens distributiebonnen en -kaar
ten van 1916/18 uit Duitsland. Geen 
handelaren. Brieven met retour
postzegel aan: H. W. Tempels, 
Beggelderdijk 4A, Dmxperlo 
Aangeboden: 100 verschillende 
Ned. f,3—; 200 verschillende Ned. 
ƒ 6,75, portvrij. Stort op giro 
1606856. Thorbeckelaan 107, Hooge-
zand. 

G E V R A A G D 

Verzamelaar vraagt te koop: Num
merstempels van Nederland op al
le voorkomende emissies. Ook op 
brieven. Brieven met aanbiedin
gen en zichtzendmgen te richten 
aan A Berkhoudt, Baardsestraat 5, 
Rotterdam-7. Tel. (010) 37 18 33. 
WIJ ZOEKEN betere senes Ned. 
en W.-Europa, oude brieven en 
FDC's, verzamelingen, engrospos-
ten enz. Vlotte afwikkeling Taxa
ties gratis. Zendt uw aanbieding 
of maak een afspraak Dordtse 
Postzegelveiling, Diepenbrockweg 
174, Dordrecht. Telefoon (O1850) 
4 07 33. 
Gevraagd: enkele exemplaren Ne
derland no. 535 gestempeld. Brie-
men met prijsopgaaf onder nr. 
Ph 262 aan Boom-Ruygrok N.V., 
Haarlem. 
Ned. Phil. Ver. „De Verzamelaar", 
Bussum (275 leden), kan nog goe
de, met gelopen boekjes, N.O.G. 
en Europa voor de rondzending 
seizoen '69/70 gebruiken. Alleen in
zendingen op standaard formaat 
zullen geaccepteerd worden. Toe
zending aan de heer D. Blanson-
Henkemans, Kon Sophielaan 14, 
Bussum.. 
C. Willemsen koopt gaarne vellen 
of veldelen Nederland - Overzee. 
Ook collecties. Lou Jansenplein 
43-III, Amsterdam. Telefoon (020) 
11 05 26. Gem. giro W2409. 
Te koop gevraagd massawaarbun-
dels en restpartijen. Alleen aanbie
dingen met prijs worden in be
handeling genomen. H. Manschet, 
Walkade 22, IJsselstem. Tel. (03478) 
12 97. 
Te k. gevr. puntstempels en klein 
rondstempels. A. H. Bonefaas, Joh 
Geradtsw. 132, Hilversum. Telef 
(02150) 4 48 08. 
F.D.Cs Nederland El-30, Sur. El-
10. J. Laman-Trip, W. Beukels-
straat 17, A'dam Tel. (020) 94 60 09 
Alle soorten bundels en massa
waar. Ook kilo's. A. V. d. Heijden, 
Hengelolaan 1196, Den Haag. 

D I V E R S E N 

Verzamelt u Spanje, Portugal en/ 
of Sp. en Port. Overz. gebieden? 
Wordt dan lid v. d contactgroep 
,,Iberia". Rondzendingen, medede
lingenblad, contactdagen, etc. Na
dere inl. K. van Leeuwen, v. Ber-
lagestraat 6, Huizen (N.H). 
Verzamelt u VN. en/ol V.E.?? 
Ja? Wordt dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied Secreta
riaat: C. Spoelman, Insstraat 18, 
Ridderkerk Tel. (01804) 47 55. 

BUITENLAND 

Te koop p.z „Via Dolorosa" kruis
weg, Jordanië, stempel ,,JERUSA
LEM" 14 staties, 14 zegels, 14 kleu
ren, ƒ 11,—. Frederickx, Antwerp
sesteenweg 173, Hoboken. België. 

Zwitserland, de bijzonder mooie 
Pro-Patria-serie op R-Brief en 222 
versch. zegels, slechts voor ƒ 5,—. 
Te bestellen onder contante be
taling by: Werner Ludwig, 9443 
Widnau, Zwitserland. 

Frankrijk, postfris, gebruikt, fdc's, 
voorwaarden gratis toegezonden, 
catalogus Michel of Yvert. Cor
respondentie Engels, Duits of 
Frans. G. Rivasson, 24 Miallet, 
Frankrijk. 

Occasion. Voor ƒ 40,— zend ik u 
een pakket van 3000 postzegels van 
Vaticaanstad, S. Marino en Italië. 
Vooruitbetaling in bankbiljetten, 
met internationale postwisel of 
onder rembours. Pav.ani Claudio, 
Italië. Via Codongo 2 - 20139 Ml-
lano. 

Zegels van Japan, 150 verschillen
de voor ƒ 5,—, 50 gelegenheids-
zegels voor ƒ 5,—; 6 F.D.Cs voor 
ƒ 5,—. Gratis prijslijst. Yn. Kana-
gawa 664 Itami Box 36 (Hyogo) 
Japan. Lid A.P.H.V. 
Philatelisten m 100 landen zijn lid 
van de ,,Concorde Correspondentie 
Club". Inlichtingen 38 Parkside 
Drive, Edgware, Middlesex, Enge
land 

Schilderijenzegels 
Vraagt gratis prijslijst 

HEYMANS' 
POSTZEGELHANDEL 

Valerlusstraat 82 - Schiedam 
Telefoon (010) 263951 

' t M » M M » M » M M M » 

De sluit ingsdatum 

voor het jul inummer 
is gesteld op 

24 juni a.s. 

FALZ 
LOS 

ALBUM 

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
het nieuwe postfris mschuif-systeem. 
geen plakker meer nodig 11 

190 m NEDERLAND vanaf 1945 
190 NEDERLAND compleet 
429 CURACAO 1873-1948 
430 ANTILLEN- vanaf 1949 
432 NW GUINEA compleet 
433 SURINAME 1873-1948 
434 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 prijsli jst en Amphilex-souvenir op 
aanvraag Vraag uw handelaar of rechtstreeks bij 

LINDNER IMF»ORT „NEDERLAND" - BOX 143 - HILVERSUM 

DER SAMMLER-DIENST 
het Duitse filatelistische tijdschrift 

• verschiint eens per 14 dagen 
• meer d»n 100 pagina's per nummer 
• nieuwtjes mee fotopagina's op 

kunstdrukpapier 

Abonnementsprijs f 11,80 per halfjaar 
f23,60 per jaar, proefnummer gratis' 
Adver ten t ies : prijzen op aanvraag 
Woordadvertenties opschnftwoor-
den 58ct, tekstwoorden 24ct 

Vertegenwoordiging voor Nederland: FILEKTURA - Postbus 54 - Katwijk aan Zee 
Giro 51.«9.28. Bank: Amrobank, Katwijk, Tel O 1718-4068 (ook 's avonds). 

''iMf^- J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN N.V. 

■*^.?*'*X''* ^̂  
Gespecialiseerd in filatelistische risico's, 
particuliere verzamelingen, rondzendverkeer 

■"" van verenigingen - tentoonstellingen 
WILL. BOOTHLAAN 242 - POSTBUS 201 - AMSTELVEEN - TEL. (02964) 122 23 

DIRECT GELD 
voor verzamelingen, partijen, restanten. 
BIJ schriftelijke aanbiedingen gaarne opgave van verlangde prijs 

Postzegelhandei G. v. d. Eynde 
Broekemalaani - UTRECHT (TUINDORP) - Telefoon 71 39 94 



KOM ER BIJ EN GRASDUIN MEE! 
Deze maand bij elke f 25,00 gratis een prachtige complete serie! 

D R O O M P A R T I j N E D E R L A N D & OVERZEE m e t ru im 1000 versch i l l ende 
z e g e l s van Neder land , Indie (incl. Indon.) . N i e u w - G u i n e a , Curasao en Suri
n a m e P L U S EEN hoevee lhe id pracht ig rui lmater iaal . 
Cata loguswaarde t e n m i n s t e f350,— per partij! De partij v o o r avonden sor-
t e e r g e n o t m e t de garant ie van ta l loze verrass ingenl S lechts f 110,—I 
Idem, kle ine partij Neder land en O v e r z e e , cat. waarde m i n s t e n s f150,—, 
m e e r dan 600 soorten . Grasduinen m a a r ! S lechts f 39,—. 
Ruim 800 N E D E R L A N D Z O N D E R OVERZEE, dus vrijwel c o m p l e e t en in 
e lke partij ve le z e l d z a m e z e g e l s en last ige waarden! Een G O U D M I J N z o n d e r 
w e e r g a . T e g e n een echte G R O O T H A N D E L S P R I J S : f199 ,—. 
COLLECTIE I N D O N E S I Ë . O n t b r e e k t ZEER WEINIG aan. O f die z e l d z a m e 
IRIAN-BARAT-ser ie van 26 s tuks er ook b i jz i t? N e e , maar die g e v e n wij u 
erbij cadeau, he lemaal grat i s v o o r niets , een echt G R O O T H A N D E L S - v o o r -
dee l t j e ! Slechts f62,50. 
Ruim 300 N E D . INDIË, e e n pracht ige co l lec t ie . S lechts f49,—. 
Beieren, met zeldzaam goed (98) f\A,90 België (200) f5 .45. België (300) f10.95. 
België (500) f 2?,50 Bulgarije, een prachtcollectie met maar liefst ongeveer 500 zegels 
zéér veel grootformaat. Slechts f29.50. Duitsland (497) f13,90. Duitsland (1000) een 
koopje f37.50 Engeland (100) f4,90 Finland, leuke collectie (100) f4,90 Frankrijk 
(300) f 12,50. Frankrijk (500), prachtobject f 27,50. Hongkong, met zeldzaam goed (30) 
f4,95 Ierland (50) f4,90. Israel (100), wat een mooie collectie f11,90 Joegoslavië, 
goeddeels compleet f29,90 (500) Liechtenstein, een lust voor hec oog (50) slechts 
f 15,—. Litauen, een zeldzaam land, moeilijk aan te komen (50) f 9 , — Luxemburg 
(100) f 13,50 Engelse Kononien. g ro te collectie (1000) slechts f 3 5 . — ; ver gevorderde 
collectie (2000) slechts f129 .— 
± 600 ZWEDEN, een vrijwel complete collectie. Ook het klassieke goed ontbreekt 
met Slechts f140,— 
± 500 PORTUGAL, een aardig gevorderde collectie, slechts f59 ,— 
NOORWEGEN, een leuk objekt, waaraan niet zoveel meer on tb reek t . Slechts f 75 . —. 
éi 1000 FRANKRIJK, zéér uitgebreide collectie Wij taxeren, dat deze collectie los 
uicgepnjsd zeker achthonderd gulden zou opbrengen. Weggeefpnjs f225,— 
dt 1500 HONGARIJE, een vrijwel complete collectie, zou in Hongarije een fortuin 
opbrengen, mag helaas van de douane niet ingevoerd worden Slechts f99 ,—. 
± 1000 HONGARIJE. Deze collecties zijn van ZEER BIJZONDERE KLASSE Zéér 
veel herdenkingszegels. Slechts f49,—. 
± 300 FINLAND, leuke verzameling, heel aardig om voort te zet ten f 4 5 . — 
± 1000 OOSTENRIJK, een zeer uitgebreide verzameling, waar weinig aan on tbreek t 
Een prachtig bezit voor weinig geld f145,—. 
± 300 Saargebied met veel van het betere goed f 225.—. 
± 1500 China, zeer mooi, slechts f99,—. 
± 150 IJsland, leuke collectie f 59,— 
± 300 Schilderijen, een museum vol! Slechts f39.—. 
± 100 Rode Kruis zegels, slechts f 6,90. 
± 300 Ruimtevaart, slechts f29,—. 
± 500 Dieren, wat een pracht! Slechts f 29,—. 
± 500 Sportzegel, slechts, f 29,—. 

± 500 ZWITSERLAND, een ui tgebreide verzameling met veel moderne goed, maar 
ook klassiek goed vertegenwoordigd, f150 ,—. 
± 250 VATICAAN, een prachtcollectie met vele kostbare exemplaren. Zeer goede 
geldbelegging. De zegels van dit land nemen jaarlijks aanzienlijk in waarde toe. Weg
geefpnjs f249,—. 
± 1000 JOEGOSLAVIË, zéér uitgebreide collectie met vele waardevolle exemplaren. 
ts in Joegoslavië een veelvoud van de prijs waard, maar mag met ingevoerd worden. 
Slechts f150.—. 
± 500 ENGELAND, een zéér uitgebreide verzameling met vele zeldzame zegels 
zoals no. 1, de beroemde penny zwart met een cat. waarde van vr. 80.—. 
Weggeefpnjs f250,— 
± 300 BEIEREN, een collectie waaraan zeer wemig ontbreekt , f149 .—. 
± 1000 ITALIË, een uitgebreide collectie met veel moot goed. Zou los uitgepnjsd 
zeker het dubbele opbrengen Nu voor f99 ,— 
± 300 ISRAËL, een goeddeels complete collectie, een prachtobject met veel zeld
zaam goed Bovendien een zéér goede geldbelegging' Zéér hoge cat. waarde ' 
Slechts f99 ,— 
± 1000 TURKIJE, een leuke collectie met veel gelegenheidszegels. Slechts f99,—. 
± 1000 FRANSE KOLONIËN (en ex-). Een schi t terende collectie met zeer veel 
motiefzegels! f79 ,— 
± 2000 FRANSE KOLONIËN, één van de mooiste objecten, die wij ooit in handen 
kregen! Zéér veel grootformaat en motieven! Slechts f225,— 
± 950 RUSLAND, een grote collectie van uitsluitend GELEGENHEIDSZEGELS, 
bijna allemaal complete series, zéér hoge cataloguswaarde Slechts f89 ,—. 
± 1000 BULGARIJE, een prachtobject, waaraan weinig on tbreek t Ook veel van het 
klassieke goed is aanwezig. Slechts f149,—. 
Vooruitbetaling of rembours Porto extra . 
± 2000 Engelse Kol , een fantastische collectie, opgezet zonder op kosten te letten, 
slechts, f129,—. 
Mooi Kifowaarl 
Engeland, met zeer veel gelegenheidszegels, f 29,— per hele kilo Pondspak (453 gr) 
voor f 14,90. 
Israel, 100 gr voor f 16,50, halve k.lo f 75 .— 
Tsecho Slov. zeer mooi, hele kilo f44.50 (post verzegeld) halve kilo f23,50 
Indonesië, meer dan 150 soorten in vellen, met complete series. Hele kilo f 199,— 
(cat. w., ± f300,—) halve kilo f110,—. 
Bestellingen s.v p. schriftelijk of telefonisch. 

Postzegeigroothandel OPTIMUS 
Kamphuiz«nlun 5, Arnhem. Tel . (08S) 42 10 30. 

Voor 
verzorging 
van IJiv 
maiikolijisteii 
(Nederland en 
Overzeese 
gebiedsdelen) 

Postzegelhandel Hartog Okker 

Herengracht 167 
Amsterdam-Centrum 

tel. 020-62097 

ixoell 
pjoeki oeKema 
VEILT OP 

1 en 2 juli 1969 
telkens des avonds 7 uur 

in PULCHRi STUDIO 
LANGE VOORHOUT 1 5 
'S-GRAVENHAGE 

Nederland en overzeese rijksdelen 
Japanse bezetting van Nederlands-Indië 
EUROPA - OVERZEE 
verzamelingen, stockboeken etc. etc. 

Nadere gegevens in de 
veilingcatalogus die gratis verkrijgbaar is bij 

Roeir 
poeUa 

PRINSESTRAAT 58/60, hoek Juffr. Idastraat 
Postbus 45 - Telefoon (070) 11 0319 - 's-Gravenhage 



De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 

(BiDCDisi 

(meer dan 25 jaar onder de huidige deskundige leiding) 

Rokin 58 - Amsterdam-C - Tel. 230261 - 2 4 2 3 8 0 

ONZE ZEER IMPORTANTE SLOTVEILING 
VAN HET SEIZOEN VINDT PLAATS 

VAN 25 tot 28 JUNI a.s. 

Circa 2500 kavels, bevattende waardevol materiaal op vrijwel elk 
gebied, w.o. veel klassiek, grote engros-partijen enz. 

Veel materiaal afkomstig uit belangrijke nalatenschappen, likwi-
datieverkopen, etc, etc. 

De catalogus wordt t.z.t. aan de ons bekende adressen verzon
den; voor serieuze gegadigden, die nog niet met ons in relatie 
mochten staan, wordt een beperkt aantal catalogi gereserveerd 
en op aanvraag verkrijgbaar gesteld. 

Eyo 

Skdndindviä 

Eyo 

HET GROTE l'^'^^TJ 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 2V2 kg. Prijs ƒ16,— 
Idem, alleen NEDERLAND ƒ10,50 

LANDEN ALBUMS 
Jië ƒ 2 5 , -

Luxemburg 17,50 
Frankrijk 25,— 
Monaco 20,— 
Groot-Brittannië 15,— 
Ierland 12,50 

VVS^^m 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 50,—• 
Oostenrijk 25,— 
Vaticaan 15,— 
Zwitserland 22,50 
Europa (met Nato, enz.) 17,50 
Formaat 23 x 271/2 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! Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GRPOT 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 ƒ0,75 

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

Per stuk f 0,50 

UITGEVERIJ [ 3 / \ V O DEVENTER 

<'OfFSETDHUIC BOOM-RUYGHOK N V..HAAItLEM> 


