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POSTZEGELVEILING R. POSTEMA, SINGEL 276, 

237e 

AMSTERDAM. 

veiling 

TEL 249749. 

DEZE WORDT GEHOUDEN VAN 4-6 SEPTEMBER A.S. 

Inzendingen voor deze vei 
plaatsvinden 

Catalogus gratis 
verkrijgbaar. 

Wij zijn gesloten 

Iing kunnen nog tot 5 augustus 

op aanvraag 

van 4 tot en met 25 juli. 

Het ad 

voor 

PS 

binnen-

res voor 
MAXIMUMKAARTEN 
FIRST DAY CARDS 
FIRST DAY COVERS 
GELEGENHEIDSTEMPELS 
VLAGSTEMPELS 
BIJZONDERE DAGEN KONINKLIJK HUIS 
ALLE MOTIEVEN 

en buitenland is 

Wij verzorgen 

Post en Zegel 
Dorpsstraat 13 - Abbekerk 
Telefoon (02298) 278 

ook de nieuwtjes 
VEILIG - VLUG - VOORDELIG 

J. K. RIETDIJK n.v. 
50 Jaar Postzegelveilingen. 
Heeft U verkoopplannen? 
U kunt elke dag voor de 
volgende veilingen inzenden. 

DEN HAAG - PLAATS 31A - TELEFOON (070) 11 70 20 

TE KOOP GEVRAAGD 
NEDERLAND 
postfris zonder plakker 

332-49 100,— 474-89 20,— 556-60 16,50 
402-03B 34,— 518-37 250,— 588-91 2,— 
462 4,25 550-55 8,75 592-95 21,— 

Voor met genoemde nummers zie ik uw offerte tegemoet 

TEVENS GEVRAAGD 
ENGROS - PARTIJEN - SERIES 
GOEDE VERZAMELINGEN 
NEDERLAND & O.R. - BELGIË 
FRANKRIJK - DUITSLAND - ZWIT
SERLAND enz. enz. 

Contante betaling - Discretie verzekerd 

W. V. SPLUNTER 
Rotterdam-26 - Quadenoord 5 

Telefoon (010) 32 05 85 (ook 's avonds bereikbaar) 
Grote posten worden afgehaald 



POSTZEGELVEILING 
W.H.DEMUNNIK 

KORTE HOUTSTRAAT 20 B 
DEN HAAG 

TELEFOON (070) 18 05 00 

REGELMATIG VEILINGEN 
Waarbij iedere filatelist steeds van harte welkom is. 

Heeft u nog nooit een veiling bezocht? 
Bij ons kunt u gerust eens komen 

om alleen te kijken. 

VEILINGCATALOGUS GRATIS 
VERKRIJGBAAR 

(Aanvraag per briefkaart of telefonisch) 

In onze 33ste veiling, die gehouden wordt van 4 tot 
6 september, bevinden zich onder meer: 

VEEL LOSSE ZEGELS VAN NEDERLAND EN 
EUROPA ALSMEDE EEN ZEER GROOT AANTAL 

GOEDE COLLECTIES EN RESTANTEN. 

VOOR DEZE VEILING KAN NOG MATERIAAL 
WORDEN AANGENOMEN. 

Ons kantoor is hiervoor iedere werkdag 
(ook zaterdags) geopend van 9.30 tot 17.00 uur. 

(Bij toezending per post s.v.p. aangetekend 
verzenden). 

Vraagt eens onze zeer gunstige voorwaarden aan. 
Bij verkoop van uw postzegels via onze veiling 
berekenen wij u slechts 10% van de opbrengst, 

zonder enige verdere kosten ! 

DE SCHAUBEK SUPPLEMENTEN 1968 ZIJN VERSCHENEN 
DE BRILLANT-UITVOERING V O L O I IN AUGUSTUS 

TE KOOP GEVRAAGD TEGEN 
ENORME PRIJZEN 

Denemarken: 1° ƒ350,—; 33* 300,—; 68* 135,—; 84* 140,—; 
87-94* 125,—; 121° 80,—; 149* 70,—; 153-64** bl. 22,—; Kran
ten 11-20* 420,—; 18° 20,—; LP 1-5* 80,—; Dienst 3° 60,—. 
Engeland: 139-52* 20,—; 153* 18,—; 154* 25,—; 155* 40,—; 
156* 320,—; 159-70* 20,—; 171-2** 10,—; 173-74** 38,—; 183* 
240,—; 187-200* 130,—; 209-22** 12,—; 224** 10,—; 225* * 
7,—; 2 2 6 * ' 50,—; 233-34** 20,—; 237-38** 24,—; 245** 20,—; 
256-59** 40,—; 283-8'6** 100,—. 
Griekenland: 575-80** 135,—; 
LP 8-14 brief; LP 66-68** 5 8 , -
lerland: 15* 90,—, 25-36** 20,-
40a** 8,—; 41a** 10,—; 43a** 
290,—; 68-70** 85,—; ° 45,—; 

100,—; LP 1-4 brief; 5-7 brief; 
* 40,—; LP 40-49** 85,— 
; 37-39** 110,—; 40-51*-^ 18,—, 
17,—; 52-54** 110,—; 65-67** 

78-89** 15,—; 128-9** 5,—; 
138-39** 4 ,—; 120-21** 12,—; 

of 

134-35** 4 ,—; 136-37** 4 ,—; 
124-25** 4 ,—; 132-3** 8,—. 
IJsland: 10° 16,—; 18° 120,—; 19° 120,—; 46* of ° 30,—; 61* 
of ° 30,—; 68-74* 74,—; ° 50,—; 75-81* 35,—; 82-97* 90,—; 
105-09* 30,—; 110** 18,—; 1 1 1 * * 50,—; 112** 80,—; 1 2 1 * * 
15,—; 122** 80,—; 145-53** 135,—; 182-85** 35,—; ° 45,—; 
188A-D** 60,—; ° 68,—; 202-07** 20,—; 238** 35,—; LP 4-8** 
90,—; 9 -11 * * 30,—; Bl. 1° 25,—. 
MALTA: 216-17** 19,—; 239-55** 58,—; 268-73** 18,—; 294-
99** 40,—. 
GIBRALTAR: 130-43** 100,—; 119-20** 2 1 , — ; 145-58** 25,—; 
159** 4 , — 
Ook mot vermelde zegels s v.p aanbieden Betaling omgaand. 

POSTZEGELHANDEL C. OPSCHOLTENS 
VRIJHEER VAN ESLAAN 393 - PAPENDRECHT 

100 
PRACHTIGE 

rzEC 
UIT 

»OST-DUITSLAND^ 
HELEMAAL 

GRATIS! 

Waarom krijgt u deze postzegels? 
U knjgt deze postzegels, omdat wij adressen zoe
ken van postzegelvrienden Verzamelaars, wiewij 
regelmatig onze interessante aanbiedingen, zon
der verplichtingen, kunnen zenden Oe eerste aan 
bieding vindt u reeds bij uw lOOgratis postzegels 
U hoeft er geen gebruik van te maken U kunt er 
gebruik van maken, als er series bij zijn die u be 
slist bezitten wilt. 

Hoe krijgt u deze postzegels? 
U hoeft niets anders te doen dan de onderstaande 
bon op te sturen of een briefkaart te schrijven. 
Enkele dagen later hebt u uwlOO postzegels thuis 
U mag ze houden. Ze zijn helemaal gratis 

Stuur de bon vandaag nog in Of schri j f een br ie lkaat i Vraag 
dan naar aanbieding3PU7727 Ove i enkele dagen hebt u uw 
postzegels ihu is Het is geheel vn ib l i jvend. 
All«en z i j , die h«t laatste halfjaar gaen aanvraag hebben 
gedaan, ontvangen de gratis postzegels. 

G E E N P O S T Z E G E L NODIG! 
Geen postzegel in h u / s ' Geen probleem' Als u op 
een envelop schnjit Aan Fortuna-Mmil, Antwoord
nummer 2223. Rotterdam, kunt u deze zo versta 
ren Er hoell dan geen postzegel op die betalen wi/ 
voor u Verstuur utv bon in een open envelop met 
linksboven de vermelding .drukwerk" 

WAARDEBON FORTUNA-MAIL 
Nederland Rotterdam-Hilltdijk 93 - Tal 010-172960 

(Telefoon 's avonds tot 10 uur. OI74ft-3391) 
België Turnhout • Pariilian 28 - Tal. 014 - 45115 
Ja. stuur mi | de gratis postzegels en de ~Gids voor 
de Postzegelverzamelaar gratis en zonder enige ver 
pltchting toe Tevens ontvang ik dan uw keuz^boekje 
met uitvoerige inl ichtingen een week gratis op zicht 
Heb ik geen belangstel l ing, dan stuur ik het keuze 
boekje terug en heb ik geen enkele verpl icht ing meer 
2 9 u 7 7 2 7 Blokletters graag 



NEDERLAND 
Oudere nummers ongebruikt met 
afdelinc 

1" vanaf 
2° vanaf 
3° vanaf 
W 
5° 
6° 
9° 
10° 
11° 
12° 
U ° 
25° 
26° 
27° 
28° 
29° 
34* 
36« 
37« 
41» 
«• 
41° 
45* 
45° 
45A° 
46° 
47° 
48° 
49° 
66° 
67» 
68* 
70* 
75« 
76* 
61b» 
61 b° 
77* 
78* 
79* 
78° 
79° 
80* 
81* 
82/83* 
84/86* 
84/86W° 
87/89* 
87/89° 
95* 
96* 
96° 
97* 
97° 
98* 
98° 
99* 
99° 
100* 
100° 
101* 
102/03* 
104* 
104° 
105* 
105° 
107/09* 
110/13* 
114/20* 
114/20° 
129° 
130° 
131° 
132/33* 
132/33° 
134/35* 
134/35° 
136/38* 
136/38° 
1S9/40* 
141/43* 
'1/43° 

1^3* 
164* 
165* 
164° 
165° 
166/68* 
166/68° 
16976* 
191° 
195° 

Blanco 

postfns 

17,50 
17,50 
75,— 
7,25 
5,— 

5 0 , 
17,50 

9,50 
44,— 
72,50 
27,50 
27,50 
1.75 
3,25 

12,50 
65,— 

2,75 
9,— 
8,50 

26.— 
35,— 

8,50 
235,— 
70,— 
77.50 

4,75 
16,50 

147,50 
50,— 

4,— 
9,75 

5 0 , 
6.75 

41 ,— 
13,— 
25,— 
27,50 
3 5 , 
62,50 

1 8 5 , 
2,60 
3,90 

495.— 
12.50 
6,50 

39,50 
1.70 
8.— 
3.75 
9.50 
9.50 
4.— 

12,50 
12.50 
42 50 
12,— 
90.— 
32.50 

135.— 
25,— 

475,— 
28,— 
80,— 
72,50 
85,— 
52,50 
27,50 
4.75 

16.— 
3.90 
4.75 

100.— 
85,— 
35,— 
1 1 , — 
22,50 
24,— 
80,— 
77,50 

6,50 
7,50 
5.25 
5.— 

39.— 
90.— 

3.50 
2.50 
5,75 
4.— 
3,75 

12,50 
4,— 

plakker (*) mooi gebruikt (O), een 
zonder plakkers (**) en eerstedagbrieven (FDCovers) 

199/202* 
199/202° 
203/07* 
203/07° 
208/11* 
208/11° 
212/19* 
212/19° 
220/23* 
220/23° 
224* 
224° 
225/28* 
225/28° 
229/31* 
229/31° 
232/35* 
232/35° 
236* 
237* 
237° 
238/39* 
238/39° 
240/43* 
240/43° 
244/47* 
244/47° 
248/51* 
248/51° 
252/55* 
255° 
256* 
257/60* 
257/60° 
261/64* 
261/64° 
265/66* 
265/66° 
267/68» 
267/68° 
269* 
269° 
270/73* 
270/73° 
274/77* 
274/77° 
278* 
278° 
279/82* 
279/82° 
283/86* 
283/86° 
287/88* 
288° 
289/92* 
289/92° 
293/95* 
295° 
296/99* 
296/99° 
300/04» 
300/04» 
305/09» 
305/09° 
310/12* 
312° 
313/17* 
313/17° 
318/22* 
318/22° 
323/24» 
324° 
325/26* 
326° 
327/31 * 
327/31° 
332/45* 
346/49* 
347° 
348° 
349° 
350/55» 
350/55° 
356/73» 
374/78* 
374/78° 
402/03B* 

Rottand 
1/18* 
18° 
19/31* 

10,25 
7,50 

19,— 
14,— 
9,50 
6,— 

38,— 
28,50 
13,— 
4,75 
8,— 
1 , — 

17,— 
8,— 

24,50 
16,50 
17,— 
9 , 

29,— 
43,50 

3,75 
35,— 
25,— 
25,— 
14,— 
47,— 
32,50 
27,— 
15,— 
12.25 
5.— 
7,75 

36,— 
16,— 
25,— 
13,50 
12,75 
5,50 

13,— 
5,25 
4,— 
1,25 

24,— 
12,50 
25,— 
8,75 
9,50 
3,40 

15,— 
6,— 

15,— 
6'— 
6,25 
4,25 

17,— 
4,75 
5,50 
1 .— 
9.75 
4,75 
7,— 
3,25 
9.25 
3,40 
2,50 
0,90 
5,75 
2,50 

11,50 
5,— 
4,50 
2,25 
4,90 
3,— 
6,60 
3,25 
8,25 

115,— 
5,— 

17,50 
17,50 
13,50 

4,— 
39,75 

4,— 
1,10 

40,— 

ng 
187,50 

3,50 
50,— 

33/56» 
51* 
55* 
57/70* 
74/77* 
78/81* 
82/85 » 
82/85° 
86/89» 
86/89° 
90/93* 
90/93° 
94/97» 
94/97° 
98/101» 

Luchtpost 
1/3* 
4/5» 
6/8» 
6/8° 
9» 

Port 
20° 
25° 
27* 

Brandkas« 
1/7* 

Dienst 
1/8* 
9/15° 
12° 
16/19° 
20/24° 
25/26° 

89,50 
8,— 

20,— 
39,50 
19,50 
15,— 
17,— 

8,75 
16,75 
12,75 
24,— 
16,50 
25,50 
17,50 
24,— 

16,50 
0,60 

30,— 
8,40 

15,— 

15,— 
11,50 
13,— 

295,— 

129,— 
31,50 
20,— 
19,25 

2,75 
4,25 

Postpakketver. 
A Ito O TC 
' / • ■ r,t -J 

Postfris zonder 
plakker 
49** 
66** 
61b*» 
134/35*» 
82/83»» 
136/38»» 
139/40»» 
141/43»» 
169/76»» 
166/68»* 
184*» 
191** 
199/202** 
203/07** 
208/11** 
220/23»» 
225/28»* 
229/31*» 
232/35»» 
238/39»» 
240/43»» 
244/47** 
270/73** 
274/77** 
287/88** 
289/92** 
293/95*» 
296/99*» 
300/04»* 
305/09** 
310/12** 
313/17** 
318/22** 
323/24»» 
356/73»» 
356a/d»» 
374/78»* 
402/03B** 

Luchtpost 
6/8*» 

110,— 
35,— 
3 2 , 
32,50 
7,50 

100.— 
8.25 

10.— 
4,50 
7,50 

13.50 
12.50 
14.— 
27.50 
13.50 
18.— 
23,50 
33.— 
22.50 
47.50 
35.— 
65.— 
32,50 
3 4 , 
8,25 

22,50 
7,— 

12,50 
9,— 

12,— 
3,25 
7,50 

14,50 
5,50 

46,50 
19,75 
5,25 

50,— 

35,— 

Roltanding 
33/56** 
78/81 »• 
82/85»» 
86/89»» 

FDCovers indien beschikbaar 10% hoc 
prima kwali teit , prijzen in C. BTW. 

1 2 0 , 
15,— 
22,50 
22,50 

ere pnj 

F.D. Covers 
E l 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
E10 
E11 
E12 
E 13 
E 14 
E15 
E16 
E17 
E 18 
E 19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E 30 
E 31 
E 32 
E 33 
E34 
E 35 
E 3 i 
E 37 
E 38 
E 39 
E 40 
E 41 
E 42 
E 43 
E 44 
E 45 
E 46 
E 47 
E 48 
E 49 
E 50 
E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 56 
E 57 
E 58 
E 59 
E 60 
E 61 
E 62 
E 63 
E 64 
E 65 
E 66 
E 67 
E 68 
E 69 
E 70 
E 71 
E 72 
E 73 
E 74 
E 75 
E 76 
E 77 
E 78 
E 78a 
E 79 
E 80 
E 81 
E 82 
E 83 
E 84 
E 84a 
E 85 
E 86 
E 87 
E 88 
E 89 

3 8 5 , 
160,— 

95,— 
75,— 
65,— 
65,— 
32,50 
45,— 
39,— 
19,— 
79,50 
9,50 

32,— 
17,50 
23,50 
26,50 
22,— 
14,— 
19,50 
14,50 
13,— 
9,50 

16,— 
17,— 
22,50 
9,50 

2 1 , — 
8,50 
8,— 
5,— 
6'SO 
5.— 
8,— 
*.— 1,50 
5,50 
1.60 
7,50 
2.— 
1,60 
3,75 
2.25 
5,75 
2,50 
2,25 
5,75 
5,75 
1,20 
3,25 
3,— 
4,— 
3,— 
1.40 
3,25 
1,60 
4,75 
2.— 
2,80 
1,40 
2,— 
2 — 
0,90 
1,70 
1 — 
1,50 
0,60 
0,75 
0,60 
2,— 
0,60 
1,20 
1,20 
0,90 
2,— 
0.65 
2 — 
0.60 
1 , — 
1.75 
2,10 
0,90 
2.10 
0.60 
2,25 
1 , — 
1,20 
5,25 
2,25 
2,25 
0,60 
2,50 

s, alle zegels m 
Leven ng zolang de voorraad strekt , 

porto extra, franco vanaf f 50,— Postg i ro 271040. 

Lutkemeerweg 

J.H. ACKERMANN 
149 —Halfweg — M,H. —Telefoon (020) 194187 
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DAG VAN DE POSTZEGEL 1969 

BESTELBON (mvullen met blokletters] 

voor speciale enveloppen met bijzondere afstempeling 

Ondergetekende 

Adres 

Woonplaats 

verzoekt hem/haar te zenden 
SETS: a f 7,— per set van tien enveloppen f ,— 
LOSSE ENVELOPPEN è f 0,60 = f 

portokosten f 0,50 f ,— 

TOTAAL f 

Dit bedrag is heden overgemaakt op postgiro

rekening 
t n V 

te 

onder vermelding DAG VAN DE POSTZEGEL 
Het nummer van de postgirorekening en het besteladres vindt 
u onder het Bondsnieuws op bladzijde 397 



Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

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 40 15 

Correspondentie over abonnementen naar 
ADMINISTRATEUR A. VAN LAER 

Da Costalaan 21, Amstelveen 
Telefoon (02964) 1 2956 

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 f 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 

VAKANTIEVOORBEREIDINGEN 
Filatelie is een liefhebberij die zich niet met vakantie laat sturen, maar die 

meegaat op vakantie. Er zijn verzamelaars die dat overdrijven, maar er zijn 
er ook die tijdens of na de vakantie tot de teleurstellende ontdekking komen 
dat ze iets verzuimd hebben. Voor hen is dit stukje bedoeld. 

U kunt van tevoren nagaan of er in de omgeving waar u verblijf zult 
houden een bevriende verzamelaar woont die u zou willen ontmoeten. Het 
kan ook zijn dat er in die buurt een verzameling moet zitten waarvan u de 
eigenaar niet kent, maar die u best eens zou kunnen opzoeken om zijn 
collectie te bekijken. Daarnaast zijn er in het buitenland postmusea en 
andere musea met verzamelingen waarin men op het gebied van motief-
verzamelen allerlei wetenswaardigs kan opsteken. Denkt u ook aan een 
bezoek aan een postzegelhandel of -veiling, waar u wellicht een beter 
souvenir aan een binnen- of buitenlandse reis kunt opdoen dan een ander 
ooit zou kunnen dromen. 

Inmiddels vraagt de Dag van de Postzegel 1969, die op 11 oktober op tien 
verschillende plaatsen in ons land gevierd zal worden, uw aandacht. Vult u, 
voordat u met vakantie gaat, nevenstaande bon in en maakt u het geld over 
op de aangegeven girorekening. Het bespaart u straks veel moeite en het 
geeft de organisatoren de gelegenheid een raming te maken van de gewenste 
aantallen. 

Het mes snijdt aan twee kanten als u hieraan uw medewerking geeft. 
U benit er zeker van dat uw bestelling wordt uitgevoerd en de leden van de 
organisatiecomités, die nog bergen werk te verzetten krijgen, kunnen ook 
met een gerust hart op vakantie gaan. 

46e jaargang - juli 1969 (538) 

juli 1969 375 



DE POSTGESCHIEDENIS 
VAN JERUZALEM 
1852-1948 B. H. COHEN 

8 
Brief van Tunis (Italiaanse post) op 5 no
vember 1871 verzonden naar Jeruzalem in 
Syrie via Cagliari (Italië) op 6 november, 
Alexandrie (Egypte) op 20 november, Jaffa 
(Syne) op 22 november naar het Franse 
postkantoor in leruzalem 

12 
Jv/ee stempels met de naam Kuds — de 
heilige — (Jeruzalem) onder het Ottomaanse 
bestuur, 
links een blauw , negatief" stempel, 
rechts een zwart stempel in dubbellijnig 
kastje 

TURKIJE 
Tot 1873 was Jeruzalem de hoofdstad 

van het Sanjak Jeruzalem, onder di
recte controle van Constantinopel Na
dien behoorde het tot de Villayet Syrie, 
onder een Mushir (gouverneur-gene
raal), met Jeruzalem als zetel van de 
gouverneur (Mutes Sarif), Pasha van 
Jeruzalem In 1840 werd een officiële 
Turkse koeriersdienst tussen Jeruza
lem en Beiroet geopend Éénmaal per 
week — op woensdag — vertrok de koe
rier, die de zaterdag daarop op zijn 
bestemming aankwam 

Het eerste werkelijke Turkse postkan
toor in Jeruzalem werd op 9 septem
ber 1867 geopend Er werd een post
stempel in rechthoekvorm m gebruik 
genomen waarin de naam Jeruzalem 
in Arabisch schrift De vroegst beken
de datum van dit stempel is 16 oktober 
1868, de laatste 20 apnl 1876 Na 1876 
is in het hoofdkantoor een grote ver
scheidenheid van stempels gebruikt, 
waarvan afbeelding 12 twee hoofdtypen 
weergeeft 

Brief uit Jeruzalem van 20 juli 1918 met 
Franse, Duitse, Italiaanse, Oostenrijkse, Rus
sische en Turkse zegels waarop stempels 
van zes verschillende landen vijf Franse, 
een Duits, drie Italiaanse drie Oostenrijkse, 
een Russisch en een Turks 

10 
Het Franse postkantoor te Jeruzalem tussen 
het Turkse en het Duitse postkantoor aan 
de Jaffaweg, niet ver van de Jaffapoort 

11 
Voorgevel van het Russische postkantoor 
aan de Jaffaweg te Jeruzalem 
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;3 
Zegelpoststempel met mschrift: ,,Quds Poste 
Shubesi 1287" — Jeruzalem bijpostkantoor 
1871. De vestigingsplaats van dit kantoor 
is niet bekend. 

In de loop der jaren werden in Je
ruzalem verschillende bijkantoren ge
opend in diverse delen der stad. Er 
heeft een bijkantoor bestaan waar een 
stempel werd gebruikt met in het Ara
bisch het Inschrift: „Quds Posta Shubesi 
1287 (= Jeruzalem bijkantoor 1871); zie 
afbeelding 13. Waar dit kantoor geves
tigd was is niet bekend; het stempel 
is bekend tot 1876. 

Van 28 oktober tot 1 november 1898 
was ter gelegenheid van het bezoek van 
de Duitse keizer Wilhelm II een spe
ciaal kantoor geopend in het keizerlijke 
kamp. In dit kantoor werd een speciaal 
stempel gebruikt, tweetalig, Camp 
Imperial Jerusalem (afbeelding 14). 
Zie verder onder Duitsland. 

Aan dit keizerlijk bezoek werd door 
de Turkse regering veel waarde ge
hecht vanwege de politiek in het Mid
den-Oosten. Na de pelgrimstocht in het 
Heilige Land ging de keizer naar 
Constantinopel, waar de bouw van de 
Bagdad-spoorweg — door Duitsland 
uitgevoerd — werd besproken. De bouw 
werd daarna versneld en de lijn verder 
uitgebreid tot de Hedjaz waardoor de 
invloedsfeer van Duitsland tot aan het 
Suezkanaal werd uitgebreid. 

Ook dr. Herzl, de stichter van de 
Zionistische beweging, maakte van de 
gelegenheid gebruik een ontmoeting 
met keizer Wilhelm te arrangeren. 
Deze had plaats bij de landbouwschool 
Mikwe Jisraeel bij Jaffa. Herzl pro
beerde de keizer te overreden bij de 
sultan invloed te oefenen tot stichting 
van een joodse staat. 

Na deze kleine zijsprong gaan wij te
rug naar de Turkse post in Jeru
zalem. In september 1892 werd de 
spoorlijn Jeruzalem-Jaffa geopend. 
Dicht bij het Jeruzalemse spoorweg
station werd in januari 1902 een bij-
postkantoor geopend dat tussen 1902 en 
1910 met een eigen poststempel werk
te, een brugstempel Jeruzalem (GA
RE). Zie afbeelding 15. Het postver
voer per trein was voorbehouden aan 
de Turken als concurrentiemogelijk-
heid tegenover de vreemde postdien
sten. 

Doordat de trein als het ware over 
de rails kroop en de Oostenrijkse post
dienst bijvoorbeeld met door drie paar
den getrokken diligences en via wissel-
plaatsen, de afstand Jaffa-Jeruzalem 
veel sneller aflegde, was het voordeel 
van het treinvervoer bijna nihil. Der
halve moest de Turkse dienst op ande
re middelen zinnen om tot hogere post-
inkomsten te geraken. 

= CAMP IMPERIAL" ^JERUSALEM 
14 
Stempel gebruikt in het Duitse keizerlijke 
kamp. 

De eerste locomotief die werd gebruikt op 
het traject Jeruzalem-laffa. 

'cJS<^' 

15 
Het stempel van het postkantoor in of bij 
het spoorwegstation. 

Hoewel niet direct behorend tot de 
postkantoren van Jeruzalem, willen wij 
in het kort de historie van deze spoor
weg en de poststempels schetsen. Op 
initiatief van Joseph Navon, een Jeru
zalemse jood, werd — na lang onder
handelen — in 1888 door sultan Abdal 
Hawid een concessie voor deze spoor
weg verleend voor de duur van 71 jaar. 
Navon meende Turkse financiers hier
voor te kunnen interesseren maar slaag
de daarin niet. Tenslotte verkocht hij 
de concessie aan de Franse maat
schappij „Société du Chemin de Fer 
Ottoman de Jaffa è Jerusalem". 

18 
Hebreeuwse letters m het stempel. 

De opening van de spoorweg op 26 
september 1892 was een groots gebeu
ren voor Jeruzalem en er waren dan 
ook duizenden op de been om de eerste 
trein uit Jaffa te zien arriveren (af
beelding 16). 

Dagelijks ging er een trein in beide 
richtingen; de afstand Jaffa-Jeruza
lem — 84 kilometer —werd in drie uur 
en drie kwartier afgelegd. In 1897 werd 
in iedere trein een speciaal comparti
ment ingericht voor de Turkse post. 

m # \ /W^^' ^̂ -̂T-̂ ^ 
15-1113 n-^- r 19-I012 YA-A- ^\ 

KÄ^^ ̂ . 

17 
Verschillende typen treinstempels, waarvan 
type D (Jerousalem) ook bekend is met de 
schrijfwijze Jeruusalem. De oorzaak van 
deze afwijkende spelling is niet bekend. 

vroegst bekende datum laatst bekende datum 
A 8.VI.1894 XI.1900 
B 6.IX.1897 24.X.1900 
C 30.XI.1905 20.VI.1907 
D 22.X.1905 22.IX.1908 
E 14.VIIII.1911 15.XI.1913 
F 1.X.1912 15.IX.1914 
G 1909 

y-jim 

#M' 
10-512TAT-TV 
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Gedurende de jaren 18971914 waren 
op dit traject zeven verschillende stem
pels (afbeelding 17) in gebruik met 
het Inschrift BUR(eau) AMB(ulant) 
JERUSALEMJAFFA en BUR.AMB. 
JAFFAJERUSALEM. 

Gedurende drie jaren was een stem
pel in gebruik met een merkwaardige 
spelling namelijk Jerousalem (afbeel
ding 17D), wat misschien een vermin
king is want men vindt ook de spel
ling Jeruusalem. Het stempel moet als 
zeer zeldzaam worden beschouwd. 

Eliyahu Honig werd door de Turkse 
posterijen gevraagd middelen te bera
men om tegen de buitenlandse con
currentie op te tornen. Hij kwam op 
het idee een kantoor te openen in de 
oude stad van Jeruzalem, in het zoge
naamde joodse kwartier. Van dit 
kantoor werd hij directeur met de titel 
Elias Effendi. 

Dit bijpostkantoor werd gevestigd in 
de Jodenstraat van de oude stad en 
geopend in 1895; een stempel kwam 
in gebruik met — in Arabische, Latijn
se en Hebreeuwse letters — de naam 
Jeruzalem. 

Het stempel met de Hebreeuwse let
ters bleek een grote aantrekkingskracht 
te bezitten voor de joden in de oude 
stad. Het was voor hen een buitenge
woon belangrijke zaak, dat thans 
post verstuurd kon worden die heilige 
letters droeg (afbeelding 18). Zo bleek 
dit idee van Honig nogal lucratief en 
dit stempel is dan ook in twee typen, 
met en zonder Arabisch jaartal, tot on
geveer 1907 in gebruik gebleven. 

In 1901 kwam een nieuw brugstem
pel in gebruik met Arabische en Fran
se inscriptie JERUSALEM QUART. IS
RAELITE, in 1906 gevolgd door een 
brugstempel in grotere afmeting met 
Jerusalem onder de brug (afbeel
dingen 19A en B). Dit stempel bleef 
tot 1917 in gebruik. 

Tevens is nog een brugstempel zon
der bovenbinnencirkel bekend (af
beelding 19C). In 1904 werd in het jood
se kwartier Mea Sheariem, eveneens 
in de oude stad, een bijkantoor ge
opend. Het tweetalig stempel — Ara
bische en Latijnse letters — op dit kan
toor gebruikt, luidt MéoCharem. Ook 
dit stempel is lang in gebruik geweest, 
tot 30 november 1916 (19D). Van 1915 
tot 1917 was nog een bijkantoor geves
tigd in de Souk el Attarin, de markt der 
handelaren in specerijen. Dit kantoor 
gebruikte een brugstempel met Ara
bische en Latijnse letters, Inschrift: JE
RUSALEM SOUKELATTARIN (19E). 

Er is vermoedelijk nog een bijkan
toor gevestigd geweest in het joodse 
kwartier Mahané Jehuda, waar een 
ovaal rubberstempel — Poste Mahna 
Juda — gebruikt is (19F). Dit stempel 
is slechts bekend van een afstempeling 
op een blok van vier parazegels, uit
gifte 1910; nog een ander stempel is 
gevonden met een deel van een in
schrift MAHANE (19G). Daar in 
Jericho een zelfde soort stempel in ge
bruik was bij de officiële postopening 
neemt men aan dat het bijkantoor Ma
hané Juda slechts korte tijd dienst 
heeft gedaan. 

Mol . f 

'^€?' 

-4w ^'" 
20 
Turks ontvangstbewijs van een telegram van 
1908 met een afdruk van het stempel in 
diapositlef. 

21 
Dubbelringstempel met inschnft TELEGRA
PHES IMP. OTTOMANES JERUSALEM. 

( 3 ^ % ^ 
■5-i2-906ryv-'i-Yr 
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Voor de telegraafdienst was van 
1908 tot 1913 in Jeruzalem een stempel 
in diapositlef met Arabisch Inschrift in 
gebruik (afbeelding 20). In 1913 werd 
dit stempel vervangen door een dubbel
ringstempel met randinschrift TELE
GRAPHES IMP. OTTOMANES JERU
SALEM dat tot 1918 in gebruik is ge
bleven (afbeelding 21). Verder was se
dert 1914 een klein brugstempel ,,Je
rusalem (Telegraph)" in Arabische let
ters in gebruik (afbeelding 22). 

19 
Verschillende stempels van Jeruzalemse bij
kantoren 

vroegst laatst 
bekende datum 

A 
B 
C 
D 

26.111.1901 
13.IX.1906 

2 X. 1904 
17.VII.1917 

Postkantoor 
Mea Sheanm 1904 30.XI.1916 
Postkantoor Markt 
van de specerijen
handelaars 10.X.1915 25.XI.1917 
datumloos rubberstempel 
dat mogelijk provisorisch 
werd gebruikt toen een 
bijkantoor werd geopend 
in de wijk Mahna Juda 
(Mahane Yehuda) 1910(7) 
Rondstempel waarvan niet meer dan het 
afgebeelde gedeelte bekend is. Wellicht 
een deel van een datumstempel dat 
gebruikt werd in het bijpostkantoor Ma
hane Yehuda. 

http://13.IX.1906
http://25.XI.1917


22 
Brugstempel met inschrift .Jerusalem (Tele
graph)" in Arabische letters. 

«»CWMKANIIIBT 

Ö' f - A s o &«i<vU^» 

2AA 
Aangetekende brief uit 1910 van het Jeru-
zalemse postkantoor Meo Charm, met R-
strookje van afwijkend model (andere letter 
R, Jeruzalem cursief, en gedrukt in plaats 
van geschreven nummer). 

R 
JERUSALCM 

4609 
246 

JERUSALEM 
PALESTIN 

M f 73 -̂ -̂  
cA^C/c\} 

Ineengedrongen R 
25 
R-stempel 

a//^ ib'lyjI^U^'^-

/ ^ V'' 

23 
Aangetekende brief uit 1912 van het post
kantoor Quartier Israelite met hveeta/ig R-
strookie (Jeruzalem in het Hebreeuv\fs), dat 
al in 1903 in gebruik v^as. 

Voor aangetekende brieven werden 
diverse soorten aantekenstrookjes en 
-stempels benut. Postkantoor Quartier 
Israelite gebruikte een strookje met 
een recht opstaande R (afbeelding 23) 
terwijl in Meo-Charem een afwijkende 
R op het strookje stond (afbeelding 24A 
en B). In de diverse kantoren werd 
echter ook gebruik gemaakt van het 
„R Jerusalem Palestin"-stempel met en 
zonder dit inschrift (afbeelding 25). 

Dit Turks Palestinadeel, met al zijn 
stempels, in het bijzonder de in Jeruza
lem gebruikte, opent grote mogelijkhe
den voor hen die zich bezig houden met 
de zogenaamde voorlopers van Israël. 
Deze Turkse Jeruzalem-stempelafde-
ling is op zichzelf al een geweldige 
kluif, 
copyright (wordt vervolgd) 

Filatelistisch gevolg van een havenstaking 

•nï.loo«. your progrsn - • • -
S( $ ^ * ^ j «S**" * 

m 
SECRETARIAT 16 LANGE VOORHOUT THE HAGUE THE NETHERLANDS 

Op 20 december 1968 brak wegens een arbeidsconflict in 
de Verenigde Staten een havenstaking uit die de haven van 
New York en twintig andere havens aan de oostkust en de 
Golf van Mexico omvatte. Niet minder dan 650 schepen wer
den tot stilliggen gedoemd. Daarmee was de langdurigste 
havenstaking in de Amerikaanse geschiedenis begonnen. 

De terugslag op het economisch leven was aanzienlijk en 
ook in het postale vlak ontstonden spoedig grote moeilijk
heden; de zeebriefpost werd door de Nederlandse PTT wel

iswaar enige malen via Canada geleid, maar de verzending 
overzee van postpakketten en drukwerk (vooral tijdschriften 
en kerstkaarten) kwam tot stilstand. Pas op 14 februari 1969, 
na een staking van 57 dagen, kwam het scheepvaartverkeer 
weer op gang en daarmee het postvervoer. 

Tussen 20 februari en 20 maart arriveerde in Rotterdam 
de niet geringe hoeveelheid van 22.562 zakken „U.S. Mail", 
die door de Nederlandse PTT onverwijld, maar — voorzover 
ons bekend — zonder verdere verklaring omtrent de onder
vonden vertraging, werd verwerkt. 

Ook de voor Amerika bestemde post — grotendeels sinds 
eind december in Rotterdam opgeslagen — kon, toen het 
einde van de staking in zicht leek, verzonden worden. Tw^ee 
Westduitse schepen namen eind januari de eerste zendingen 
mee naar de overzijde van de oceaan. De Amerikaanse PTT 
gaf bij het verwerken van de aangevoerde, achterstallige 
post echter wel een verklaring over de vertraagde bestelling. 
Zij gebruikte daarvoor een groot, paarsrood stempel „Delayed 
by stoppage in steamship operations" (vertraagd door stop
zetting van scheepvaartverkeer). De hierbij afgebeelde druk
werkenvelop, inhoudende een wetenschappelijk programma, 
bereikte, blijkens de aangehechte notitie van de geadres
seerde, pas op 24 maart — ruim drie maanden later — zijn 
bestemming. 
Wellicht zijn er meer stempels gebruikt; er waren 21 ha
vens bij de staking betrokken. Zij kunnen belangwekkend 
materiaal opleveren voor de verzamelaars, met name voor de 
scheepspostverzamelaars en voor hen die zich aangetrokken 
voelen tot de postgeschiedenis. (Gegevens mede ontleend aan 
„Aangetekend", de personeelskrant van PTT). 

A. G. C. BAERT 
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Overzicht van de grote zaal in de sporthal Universiade 

SOFIA — Amsterdam is niet de enige stad waar de poste
rijen gebruik maken van de tram om brieven te vervoeren. 
Ook in Sofia kan het publiek gebruik maken van deze ge
legenheid, al gebeurt het niet zo opvallend als in onze 
hoofdstad, waar de brievenbussen na sluitingstijd worden 
afgenomen. In de Bulgaarse hoofdstad ziet men alleen de 
gleuf aan de buitenkant van de tram; de bus is weggewerkt 
in het inwendige. Deze mededeling moest ons even van het 
hart omdat vorig jaar in een televisiequiz antwoord werd 
verlangd op de vraag: waarin onderscheidt zich de Amster
damse tram van alle andere ter wereld? Het goedgekeurde 
antwoord was: het brievenbusje! 

BALLONTRANSPORT 
Hoewel voor afstanden in de buurt van tweeduizend kilo

meter het vliegtuig het aangewezen vervoermiddel is, was 
onze keus op de trein gevallen omdat wij — de heer C. H. 
W. Heusdens, vice-voorzitter van de Raad van Beheer van 
het Maandblad en de hoofdredacteur — Nederlandse col
lecties voor de wereldtentoonstelling Sofia '69 zouden mee
nemen en omdat wij in München een zakelijke afspraak 
hadden met een vertegenwoordiger van de uitgeefster van 
de Michel-catalogussen. Het vervoeren van verzamelingen 
met een vliegtuig wordt riskant als er geen dagelijkse recht
streekse verbinding is en de koffers prijsgegeven moeten 
worden aan overladen. Bovendien deed balloncommandant 
drs. J. Boesman ons de eer aan zijn Marco Polo aan onze 
hoede toe te vertrouwen. Deze ballon was te omvangrijk voor 
vervoer door de lucht en aangezien het echtpaar Boesman 
pas kon vertrekken na een opstijging op eerste pinksterdag 
nabij 's-Hertogenbosch zouden wij hun ballon begeleiden. 
Het kentekenbewijs plus gedetailleerde instructies bereikten 
ons per express, de laatste aanwijzingen per telefoon, de 
waarschuwingen ons niet met een dergelijk transport in te 
laten pas na het definitieve jawoord. 

Stempel van München, Stadt weltberühmter Biere, van 27.5 69, BRA 
(Bahnhof Post Amt) 

We stonden vóór zeven uur 's morgens op 27 mei op heit 
centraal station van München en probeerden bij de douane 
vergeefs belangstelling op te wekken voor onze aanstaande 
reisbagage voor de trein naar Sofia, die 's middags tegen 

AVONTUREN 

RONDOM 

SOFIA 1969 

half vijf zou vertrekken. Om half acht kwam de trein uit 
Venlo binnen en volgens de krachtpatser die de deur van de 
vrachtwagon bewaakte, was de ballon aan boord. Hij begon 
bulderend te lachen toen wij vriendelijk vroegen de ballon 
even op het perron neer te zetten omdat wij hem verder 
als reisbagage wilden meenemen. Hij deelde ons in sappig 
Beiers kort en goed mee dat er geen sprake zou zijn van 
uitladen en dat er uitsluitend „umgeladen" zou worden in 
Villach. 

In het kwartier dat ons nog restte voordat de trein zich 
in beweging zou zetten, hebben we bij alle hogergeplaatsten 
op het station aangeklopt om dit voornemen gewijzigd te 
krijgen, maar niemand was ook maar bereid zijn kantoor 
te verlaten voor onze 220 kg ballon. Er zat niet anders op 
dan te controleren of de trein met de ballon vertrok en 
vervolgens de Bundesbahndirektion, die in een haveloze 
kantoorkazerne in de omgeving zetelde, deelgenoot te maken 
van onze zorgen omtrent een alleenreizende ballon. 

We kennen iemand bij de Bundesbahndirektion in Mann
heim, en al bleek pas na enige tijd dat de portier ons op het 
spoor had gezet van zijn Münchense collega, die heel andere 
voornamen had, toch voerde de naam Karl Heinz Tröger 
ons als een wachtwoord door een doolhof van gangen en 
vertrekken naar de juiste overheden. We kregen schrale 
troost: zolang de ballon voor u uitreist is er geen reden tot 
ongerustheid en goede raad: blijf uit de buurt van de douane 
met de vraag of ze een eenzame ballon hebben gezien. Het 
antwoord op deze vraag kon en zou alleen gegeven worden 
door de spoorwegen, die elke vracht ter bestemming bren
gen. Er zat niets anders op dan ons op de spoorwegen te 
verlaten, maar erg gerust waren we er niet op. Niet op 
de onfeilbaarheid van de spoorwegen, die ook nog Oosten
rijks, Joegoslavisch en Bulgaars moesten worden, en hele
maal niet op de goedwillendheid van de douane, als we er 
niet zelf bij zouden zijn om de ballon te vrijwaren voor de 
mogelijke verdenking van een instrument voor spionage-
doeleinden te zijn. 

Onze eerste ervaring met de douane was al niet te best 
geweest, al mogen we niet zeggen dat alleen de douane 
daaraan schuld had. De douane heeft een eeuwenlange 
traditie van paperassen en controle en als de eerste de beste 
reiziger, die ook eens een keer naar het buitenland gaat, zal 
vertellen hoe een document al dan niet behandeld moet 
worden, dan vraagt hij om moeilijkheden. En in ons geval 
vroeg het document zelf al om moeilijkheden. Het waren er 
twee, opgemaakt door de Kamer van Koophandel in Hil
versum, gesteld in de talen Nederlands en Engels, ver
deeld in: tijdelijke uitvoer (uit Nederland), tijdelijke invoer 
(in Bulgarije), doorvoer (West-Duitsland), doorvoer (Oosten
rijk), doorvoer (Joegoslavië), alles in duplo. Kosten ƒ 56,— 
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per stuk, waarvan ƒ 20,— vergoed zou worden mits de du
plicaten voorzien van de vereiste stempels keurig ingeleverd 
zouden worden. 

Het was niet de bedoeling de kiezen op elkaar te hou
den, maar de douane moest heel nadrukkelijk op de aan
wezigheid van de koffer inhoudende collecties gewezen en 
om de voorgeschreven stempels gevraagd worden. Nu 
is een dergelijke handelwijze meteen al verdacht, maar 
het wordt pas moeilijk als men het laatst aan de beurt 
komt, de douanier de trein moet verlaten omdat hij niet 
meereist en hij inderhaast zijn stempels plaatst op het 
paperas „tijdelijke invoer", dat voor de Bulgaren is bestemd 
en probeert de benen te nemen met de uitgescheurde con
trolestroken. 

Na enkele vergeefse pogingen om deze wandaad te ver
hoeden is er maar één redmiddel: de Nederlandse douane 
in de arm nemen om zijn Westduitse collega tot inkeer te 
brengen. Het kwam voor elkaar, maar de trein zette zich 
al in beweging toen de douanier op het perron sprong, ons 
een ondankbare blik nawerpend, terwijl wij het mishandelde 
pakket documenten mochten ordenen: twee controlestroken, 
losgescheurd van de moederbladen, gestempeld en ingevuld 
door Emmerich. Een fraai staaltje ambtelijke vergissing, 
dat ons voor de vraag stelde: „Hoe vertellen we het de 
Bulgaren". Die zorg werd van ons afgenomen door de Oosten
rijkse douane, die korte metten miaakte met alle taalproble
men. Ondanks onze protesten moest de hoofdredacteur met 
de papieren de trein uit omdat de benodigde stempels en de 
ter zake kundige opperhoofden zich daar ophielden. Onze 
wakkere slaapwagenconducteur stopte hem bij het uitstappen 
zijn paspoort in de handen en gaf op zijn verbaasde blik 
het kenmerkend Duitse antwoord: „Zonder pas ben je hier 
immers niemand". 

Ik viel met mijn „carnets" als een steen in de onge
repte vijver van het Salzburgs« douanekantoor, waar nie
mand onze papieren op zijn bureau wilde dulden. Als door 
een wesp gestoken veerden de ambtenaren uit hun zetel, 
stapten naar de belendende hogergeplaatste en ontdeden 
zich daar van de documenten onder het aanroepen van 
allerhande voorschriften. Na alle aanwezigen in de beide 
binnen vertrekken gepasseerd te zijn, kwamen de papieren 
en ik terug in het voorvertrek, waar een barse figuur zich 
schielijk bedacht toen hij zag wat zijn collega's op hem 
afgeschoven hadden en weg stapte om verhaal te halen. 
Mijn zorg dat het vertrek aanstaande was, wuifde hij weg 
met de mededeling dat de trein wel zou wachten en een ge
baar van zitten gaan. Hij maakte zijn opwachting weer 
precies op het tijdstip van vertrek van de trein en vroeg 
naar de koffer met inhoud. Het ontbreken van de koffer 
bracht hem pas goed van zijn stuk en wij vertrokken spoor
slags in de richting van het eerste perron. In de tunnel 
hoorden we het fluitje voor het vertrek al snerpen en als 
niet hij maar ik de papieren op dat ogenblik in handen 
had gehad, dan was de trein niet zonder mij vertrokken. 

EN TOEN WAS ER NOG MAAR ÉÉN. .. 
Nu had ik het nakijken: de collecties, alle bagage, scheer-

apparaat, tandenborstel, schrijfmachine en reisbiljetten, alles 
in de coupé van het slaaprijtuig in de hoede van de heer 
Heusdens. 

Douane en spoorwegen vonden elkaar, na een heftige 
woordenwisseling over het stipte vertrek, in een gemeen
schappelijke hulpactie voor het achtergebleven slachtoffer. 
De papieren kreeg ik nu zonder slag of stoot in handen, 
met uitvoerige verontschuldigingen over het snode gedrag 
van de spoorwegen en van de stationschef kreeg ik de toe
zegging dat ik zonder kaartje verder zou mogen reizen, met 
uitvoerige verontschuldigingen over het snode gedrag van 
de douane. De volgende Istanbul-express zou te 22.37 langs-
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komen en dat betekende dat er nog ruim vier uren braak 
lagen. Tijd genoeg om drie onmisbare zaken op te zoeken: 
Oostenrijks geld, een schrijfblok en een postkantoor. Ze 
bleken alle drie voorhanden te zijn op het station en wat nog 
belangrijker bleek: zowel wisselkantoor als postkantoor wa
ren om tien uur 's avonds nog open. 

ZONDER KAARTJE EN BAGAGE 
Vlak voor het vertrek zag ik de vriendelijke stationschef 

weer, die vertelde dat mijn bagage aan het volgende station 
stond en dat de douane genoegen had genomen met het af
zetten van één koffer, in plaats van uitvoering te geven 
aan het voornemen om de heer Heusdens met pak en zak 
te ontschepen. 

Het is een merkwaardige ervaring zonder kaartje door 
nachtelijk Oostenrijk te reizen in de richting van Joego
slavië, achter je reisgenoot en een ballon aan. Dat gevoel 
verdiept zich als het volgende station geen kaartje en geen 
bagage oplevert en als de conducteur de „geëerde reiziger" 
komt verzoeken de trein op het grensstation Rosenbach te 
verlaten. De bagage had wel klaar gestaan in het gepasseerde 
Schwarzach-St. Veit en komt met de volgende trein na. Daar 
sta je in het holst van de nacht, beroofd van alle aardse 
goederen, op het laatste stationnetje van Oostenrijk, voor 
een levensgrote alp, waarop weg en spoorweg lijken dood te 
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lopen. De enige toevlucht is het warme wachtkamertje, met 
houten bank en tafel, spaarzaam verlicht door één TL-buis, 
met twee uren wachten voor de boeg. Aankomst 03.19 en 
vertrek 05.17. Als de nieuwe dag zich aandient met een 
flauwe schemer verschijnt er iemand achter het loket die het 
licht uitdraait en, naar even later blijkt, ook de verwarming. 
Ik verlaat het station aan de dorpskant, en ontdek daar een 
automaat die in ruil voor een schilling twee postzegels van 
50 groschen afgeeft. Ik trek er acht en gebruik er zeven op 
een briefomslag, met herinneringen aan de kleuterschool ge
vouwen van een foliovel ruitjespapier. 

ALLEEN VERDER 
De Joegoslavië-express rijdt binnen en ik zie tot mijn on

uitsprekelijke dankbaarheid een bekend blauwzwart koffer
tje in de hand van de man die in de open deur van de 
bagagewagon staat. Mijn Fahrschein is er ook bij en dat de 
heer Heusdens zich niet door de douane heeft laten over
rompelen blijkt uit het visitekaartje dat aan het reisbiljet 
is bevestigd. Het enige nadeel blijkt nu dat ik in het oog van 
de douane wel wat weinig reisgoed vervoer voor iemand 
die van Amsterdam onderweg is naar Sofia. 

Ernstiger is het als men meer bagage heeft dan men kan 
dragen, daarmee uit de trein gezet wordt en alles naar het 
grenskantoor moet sjouwen. Dat overkomt, als we de weg-
versperrende alp door een tunnel zijn gepasseerd, enkele 
Joegoslavische gastarbeiders, die met hun hele hebben en 
houden naar huis terugkeren. 

's Middags na vieren — 15.56 was de officiële tijd — be
reikt deze trein zijn eindpunt: Belgrado, vanwaar er om 
20.27 een sneltrein naar Sofia zal gaan. Ik zet aan het wissel
kantoor een gulden om in drie dinar en twintig paras, om 
met behulp van mineraalwater in de komende vier uren 
wachttijd een langzaam ontluikende hoofdpijn te bezweren. 

SNELLE AFTOCHT 
Een hevige jeuk aan mijn hand waarschuwt me dat 

het hoekje in de wachtkamer dat ik heb uitgekozen als 
herstellingsoord, niet onbewoond is. Een snelle greep naar 
mijn hiel, waar ik een felle steek voel, verschaft klaarheid'. 
Ik heb tussen duim en wijsvinger een vlo te pakken van een 
reuzensoort die ik sinds de Duitse bezetting van ons land 
uitgestorven waande. Een snelle aftocht naar het perron 
voorkomt verdere aderlatingen. Inmiddels is de trein binnen
gelopen en ik betrek een Piraeuscoupé bij gebrek aan een 
compartirrtent eerste klas in de afdeling Sofia. Als we een
maal rijden brengt een Joegoslavische conducteur me naar 
een Sofia-coupé, daarbij net zo lang zoekend tot hij een 
vrije bank heeft gevonden. De andere bank blijkt te zijn 
ingenomen door een horizontaal liggende Bulgaar die op de 
thuisreis is. Het was een uitstekende ruil. Ik deelde de 
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ß De heer Poulie tijdens de rondleiding van de Nederlandse 
ambassadeur Graf (rechts) Links de voorzitter van de Bulgaarse 
bond van filatelisten-verenigingen, Ivan Chnstov 

C Mevrouw Th H Poulie-van t Moordende als enige vrouw op het 
podium in de eregalerij van gouden mannen 

D De heer Poulie dankt de heer Chnstov na het in ontvangst 
nemen van zijn grote gouden medaille 

E Het echtpaar Boesman neemt de post in ontvangst vlak voor de 
opstijging De Bulgaarse passagier (links) kon op het laatste 
ogenblik met meevaren Rechts de heer Krijgsman uit Rotterdam 

F Het lijkt erop alsof een ongeklede vrouw de temperatuur van 
het water in de vijver probeert tijdens de openingsplechtigheid 

G Een beiaarde postkoets in een moderne omlijsting 
H Mevrouw Poulie kiekt het moment waarop parlementsvoorzitter 

Guergui Traikov het lint halveert met de schaar die hij van de 
Bulgaarse schone rechts heeft ontvangen 

andere coupe met een Joegoslaaf met wie geen verstaan
baar woord viel te wisselen, maar die helemaal opging m 
het bezit van een buitengewoon model draagbare radio, 
zo luid mogelijk afgestemd op de nationale radio-Veronica 
Het enige intermezzo van de reis was het bezoek van de 
douane, die wanhopig de inhoud van myn kleine koffertje 
omrommelt, zonder overgang gevolgd door de plotselinge 
ontdekking dat we tegen half vijf in de ochtend (04 20) op 

onze bestemming zijn doordat er buiten Sofia wordt geroepen 
Verfomfaaid en ongeschoren strompelen we via de perrons 

en de sporen — tunnels zijn er onbekend — naar het station 
en de uitgang Mijn Bulgaarse reisgenoot fungeert als wis
selkantoor voor de eerste leva's en stotinki en als gids naar 
de taxistandplaats en dan stap ik binnen in een dassen-
loze maatschappij, waar de voornaamste hinderpaal naar een 
vlot verkeer wordt veroorzaakt door het Cyrillische schrift 
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Stempel van Sofia, van 4.6.69, met tentoonstellingsembleem 

Men went er wel aan, maar er blijven een paar tekens over 
die niet onmiddellijk thuis te brengen zijn. Dat is niet ramp
zalig zolang men zich te voet verplaatst, maar als men in de 
tram zit en zich moet oriënteren, dan kan men de wanhoop 
nabij raken. 

Afgezien van een klein incident voor het station, waar ik 
de plaatselijke regels schendt door een taxi te bemachtigen 
zonder de bemiddeling van een vrouwspersoon dat daaruit 
een broodwinning maakt door middel van een fors stem
geluid en energiek optreden, kom ik vlot in mijn hotel. De 
grote tegenslag is dat het personeel mij ervan moet over
tuigen dat de heer Heusdens niet in dat hotel was geboekt, 
terwijl ik het antwoord van Balkan-Tourist kon laten zien 
dat wij in hetzelfde hotel zouden logeren. De nachtportier
ster maakte een eind aan de opwinding door met een blik op 
de klok en op mijn uiterlijk voor te stellen dat ik eerst wat 
zou gaan rusten. Ze had gelijk. 

WEERZIEN NA 24 UUR 
's-Middags vinden we elkaar weer bij de begroeting van 

hot echtpaar Berthelot op het station, 24 uur na de schei
ding in Salzburg. Alles blijkt in orde te zijn: de collecties in 
de kluis van de Universiade en de ballon nog voortvluchtig. 
We slagen er nog die avond in de collecties van de kluis in 
de sporthal over te brengen naar de 'kluis in de universiteit. 
Dat gebeurt met een schriftelijke instructie op een visite
kaartje en de mondelinge garantie van enkele leden van 
het secretariaat. We worden begeleid door een mannetje 
van de staatspolitie in burger, die door middel van een ge
kleurd metalen schijfje een taxi aanhoudt en de chauffeur 
opdraagt ons op te pikken na het afleveren van zijn passa
gier. Met dat transport was de donderdag voorbij en pas 
vrijdagmiddag, daags voor de opening van de tentoonstelling, 
kan de hoofdredacteur, als plaatsvervanger voor de commis
saris-generaal, in de kluis terecht om de collecties in aan
wezigheid van een douanebeambte en twee filatelisten in 
te klaren. Voor de carnets bestaat geen interesse, des temeer 
voor de collecties zelf. Het gemakkelijkste onderdeel is de 
eofilatelie, die eerst de meeste moeilijkheden lijkt te geven. 
Pas als blijkt dat dit brieven zonder postzegels zijn gaat het 
van een leien dakje. Luchtpost en speciaal rampenpost is 
een moeilijk onderdeel, om'dat het aantal postzegels geteld 
moet worden. Als er stempels op de achterzijde getoond 
worden moet ook de voorkant van het stuk bekeken worden 
om het totale aantal zegels vast te stellen. Onze beide fi
latelisten zijn geen stempeldeskundigen, maar ze kunnen 
in elk geval een vignet van een postzegel onderscheiden en 
dat is al een winstpunt tegenover de vrouwelijke douanier, 
die nog nooit een postzegelloze verzameling heeft gezien. 

Als men bedenkt dat we een hele middag nodig hadden 
om twee collecties uit te klaren, dan kan men zich voor
stellen wat de heer en mevrouw Poulie-van 't Noordende 
hebben doorstaan met hun twaalf collecties, om van het op
hangen nog maar niet te spreken. 

Onze collecties hingen nog dezelfde dag. Het werk werd 
gedaan door een groep studenten, met wie wij ons onder
hielden in een eigen teelt esperanto, waarin veel elemen
tair Latijn voorkwam. Onze plaats was op een stoel en onze 
taak bestond in het controleren van volgorde en stand der 
bladen en de reinheid der ruiten. Het nadeel van loodrechte 
kaders bleek onmiddellijk: er waren bij het opzetten latjes 
nodig, die bij het plaatsen van de glasruit een voor een 
weggenomen moeten worden. 

Behalve de beide collecties van de heer H. J. C. van Beek 
uit Hilversum, die wij meegenomen hadden, waren er nog 

enkele collecties uit Nederland: J. M. Ran die zijn twee ka
ders „Kunst en kunstgeschiedenis van Japan" per post had 
ingezonden en G. Wasilenko uit Rotterdam, die zijn vijf 
kaders Nederland 1800-1900 zelf had meegebracht. De emis
sie 1852 Nederland van de heer H. A. Lyppens uit Terneu-
zen, was niet gekomen. 

Nederland was verder vertegenwoordigd in de verzame
lingen van dr. L. Lowey uit Argentinië en van J. Poulie, die 
in de erehof uitkwam met de eerste emissie en in de con-
currentieklasse met de tweede, derde en vierde emissie. De 
collectie Nederlandse stempels 1693-1850 van de heer P. B. 
Versteeg uit Rotterdam ontbrak. Afgezien van wat de heer 
(en mevrouw) Poulie lieten zien: Albanië, Bulgarije, Oud-
Duitse staten, Letland, Litouwen, Polen, Poolse stadspost, 
Sovj et-Unie, Nederlandse luchtpost alsmede Nederlands-
Indië, Curagao en Suriname, was het Nederlandse aandeel in 
deze internationale tentoonstelling gering. In de jury ontbrak 
Nederland, terwijl Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en 
Tsjechoslowakije ieder twee juryleden hadden. 

Het Maandblad werd bij de beoordeling in de AIJP-
klasse, hetgeen gebeurde door de heren P. Seguy en C. H. 
W. Heusdens, respectievelijk voorzitter en penningmeester 
van de Association Internationale des Journalistes Philaté-
liques, en de hoofdredacteur, op voorstel van de heer 
Heusdens buiten mededinging geplaatst. 

AMBASSADEUR OP BEZOEK 
Nederland was bij de officiële opening vertegenwoordigd 

door de echtparen Poulie en Boesman, en de vertegenwoor
digers van het Maandblad. Onze ambassadeur dr. L. I. Graf 
bleek door een misverstand niet uitgenodigd te zijn. Onze 
postadministratie, die wel aanwezig was in Praag vorig 
jaar, was niet op de Bulgaarse uitnodiging ingegaan. 

Dr. Graf, die vorig jaar in Praag werkte als ambassade
raad, heeft contact gezocht toen hij hoorde dat er Neder
landers aan de tentoonstelling deelnamen. Hij bezocht de 
tentoonstelling met zijn echtgenote op de middag dat de in
middels boven water gekomen ballon met het echtpaar Boes-
man opsteeg. De ambassadeur werd ontvangen door de heer 
Heusdens en rondgeleid over de tentoonstelling, waarbij de 
heer Poulie uitleg gaf bij de Bulgarije-collecties. 

COCD!/!R-nEPHMK 
5,6 1969 

Een ballonpoststuk met de ballonzegel uit een der tentoonstellings-
series en het ballonstempel van 5.6.1969. De tekst Sofia-Pernik, 
links onder, was al (foutief) gedrukt. 

De Marco Polo viel de eer te beurt de eerste echte ballon 
te zijn die de Bulgaren ooit hadden zien opstijgen. Het heeft 
de heer Boesman dan ook enige tijd gekost om de organi
satoren ervan te overtuigen dat het onmogelijk was een 
luchtballon uit een stampvol stadion te laten opstijgen en 
op het dorpspleintje van Pernik te laten neerkomen. De 
enveloppen waren evenwel al gedrukt en de wind liet zich 
aan Pernik niets gelegen liggen en blies de ballon precies de 
andere kant op naar Kremicovci. 

AIJP-CONGRES 
Het tweedaagse AIJP-congres, tijdens de Hagapost in 

's-Gravenhage voorbereid, werd bijgewoond door vier Neder
landers: de heer Heusdens achter de bestuurstafel en de 
heren Poulie, Boesman en Boerma tussen de 150 overige 
aanwezigen. Het congres was een succes, alleen al door het 
gebruik van een simultaan vertaalinstallatie, waardoor men 
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AEH HA MklPA 
H flPW)K6ATA 

CO(I>bin 
8 6 1969 

Zilver: 
H. J. C. van Beek 
J. Poulie 
J. Poulie 
J. Poulie 
G. Wasilenko 

Brons: 
J. M. Ran 

KLMluchtpost 
Nederlandluchtpost 
Letland 
Polenstadpost 
Nederland 18001900 

Japanse kunst en kunstgeschiedenis 

De acht stempels die op bepaalde dagen in gebruik waren voor 
bijzondere gebeurtenissen 

lion afstemmen op Duits, Engels, Frans, Spaans, Bulgaars of 
Russisch. De bestuursverkiezing bracht de heer Seguy terug 
op zijn zetel als president, de heer Felix Seebauer (Tsjecho
slowakije) op de stoel van de perssecretaris, die de heer 
Frantisek Zajicek had ontruimd en de heer Christo Pantcha
rov (Bulgarije) in de nieuwe functie van congresvoorberei
der. Onze congreswerkzaamheden werden aanmerkelijk ver
licht door de 21jarige Bulgaarse studente Ilina Georgieva, 
die als perssecretaresse onschatbare diensten heeft verleend 
aan de Nederlandse afvaardiging. 

Een van de beide machinestempels met het tentoonstellingsgebouw 
Universiteit en een gestileerde postkoets Een ander stempel ver
toonde beide hoofdgebouwen Universiteit en Universiade. 

De tentoonstelling kwam door de spreiding over drie ge
bouwen als geheel niet goed tot haar recht. De postadmini
straties en de litteratuur kregen door hun centrale ligging 
het meeste bezoek. De verlichting en de opstelling in de 
beide andere gebouwen waren uitgesproken slecht. Een aan
tal collecties uit Hongarije, Roemenië en Tsjechoslowakije, 
die tijdig afgezonden waren, kwamen pas tegen het slot van 
de tentoonstelling boven water. Ze zijn nog wel beoordeeld, 
maar niet meer uitgestald. 

De catalogus bevatte enkele artikelen: 75 jaar georgani
seerde filatelie in Bulgarije, Buitenlandse postdiensten in 
Bulgarije in de negentiende eeuw. De eerste Bulgaarse post
zegels, Bulgaarse zeldzaamheden, De filatelistische pers in 
Bulgarije en Voorstellingen op moderne Bulgaarse zegels. 
De rond 650 inzenders vertegenwoordigden 85 verschillende 
landen. 

BEKRONINGEN 
De hoofdprijzen werden uitgereikt tijdens het slotdiner. 

De heer Poulie behoorde tot de winnaars van een grote 
gouden medaille. Mevrouw Poulie was de enige vrouw met 
een kleine gouden medaille, waarvan de heer Poulie er twee 
ontving. De Nederlandse lijst ziet er als volgt uit: 

Groot goud: 
J. Poulie 
Klein goud: 
Mevrouw Th. H. Poulie
van 't Noordende 
J. Poulie 
J. Poulie 

Verguld zilver: 
J. Poulie (met ereprijs) 
J. Poulie 
J. Poulie 
J. Poulie 

OudDuitse staten 

Polen 
NederlandsIndië 
Bulgarije 

Albanië 
Litouwen 
SovjetUnie 
Nederland 

Het standbeeld van de bevrijder (tsaar Alexander II van Rusland) 
op een bruine tentoonstellingsenvelop. In deze reeks ook afbeel
dingen van de Universiteit Kliment Ochridski, het Nationale theater 
Iwan Wasov. 

De Grand prix international kreeg de inzender uit Rome, 
die onder de schuilnaam „Emanuela" OudRoemenië toonde. 

De Grand prix national was voor de Bulgarijecollectie 
van dr. Th. Popov Velislavov (Bulgarije). 

De Grand prix d'honneur in de ereklasse van de FIP 
verwierf de Zweed Stig Ljunggren met zijn verzameling 
Noorwegen. 

Het organisatiecomité verleende voorts vier ereprijzen 
aan: de Italiaan Mario Nuti voor Toscane, de Griek G. M. 
Photiades, die vóór het palmares na een hartaanval over
leed, voor Griekenland, de Westduitser Horst Knapp voor 
Saksen en de Chileen J. M. Galvez voor Chili. 

Drs. J. Boesman kreeg als enige Nederlander in de lite
ratuurklasse AIJP een diploma brons voor zijn wereld
catalogus 1969 Ballonpostvluchten. 

Sporthal Universiade op een groene tentoonstellmgsenvelop. 

De Maandbladafvaardiging vertrok daags na het palmares, 
na aankomst van de Bondsdelegatie, bestaande uit de voor
zitter P. Th. van der Heijden en de commissarisgeneraal 
J. J. Jonker. De heer van der Heijden brengt onder het 
Bondsnieuws verslag uit van het FlPcongres dat hij heeft 
bijgewoond. De heer Jonker heeft de collecties van de heren 
van Beek en Wasilenko met eindeloze moeite uitgeklaard en 
per vliegtuig mee teruggebracht. 

n 
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Embleem Sofia '69 op een gouden tentoonstellingsenvelop. 
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Joh. H. Spoorenberg 80 jaar 

ROTTERDAM-IJSSELMONDE — Op 17 juni 1969 heeft de 
heer Joh. Spoorenberg zijn tachtigste verjaardag gevierd. 
Hoewel het er aanvankelijk naar uitzag dat „Spoor" in 
het ziekenhuis gehuldigd zou moeten worden, heeft hij, al
vorens met vakantie te gaan, bezoeken, bloemen, brieven, 
geschenken, en telegrammen thuis in ontvangst kunnen 
nerrien. 

Het is nauwelijks nodig de grote verdiensten voor de 
filatelie in het algemeen en voor de beeldfilatelie en voor 
het Maandblad in het bijzonder van de heer Spoorenberg in 
herinnering te brengen. Zo kort nog maar is het geleden dat 
hij een werkzaam aandeel had in velerlei filatelistische ac
tiviteiten in Breda en daarbuiten. 

Zijn naam is blijvend verbonden aan de Spoorenberg-
medaille, waarvan hij de eerste begiftigde is en die ver
leend wordt wegens uitzonderlijke verdiensten voor de the
matische filatelie. Zijn naam is ook blijvend verbonden aan 
het Maandblad, waarvan hij jarenlang de uitmuntende pen
ningmeester is geweest. Zijn lidmaatschap van de Raad van 
Beheer van het Maandblad is van nog oudere datum en er 
zijn sinds zijn „afscheid" niet veel najaarsvergaderingen, die 
hij niet heeft bijgewoond. Als zijn gezondheidstoestand het 
niet onmogelijk had gemaakt zou hij nog actief lid zijn van 
de Raad van Beheer. 

De gouden medewerkersplaquette, die slechts bij hoge uit
zondering verleend wordt, heeft hij verworven en ook het 
tegeltableau, dat het Maandblad als ereprijs of als uitzon
derlijk eerbetoon toekent, is in zijn bezit. 

Er zullen weinig filatelisten in Breda zijn die hem zich 
niet herinneren als voorzitter en erevoorzitter van „Breda', 
van welke vereniging hij tientallen jaren bestuurslid is 
geweest. Zijn naam is nog steeds een introductie in de Bel
gische kringen, met name bij „Emile Vloors" en bij „Anti
gone" in Antwerpen. 

De Raad van Beheer, de redactie en de administratie van 
het Maandblad spreken hierbij hun diepe dankbaarheid uit 
dat de heer Spoorenberg zijn tachtigste verjaardag in ge
zondheid heeft mogen vieren en zij wensen hem nog vele 
jaren na dezen in goede gezondheid, 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 

J. P. Jordens en Ph. Walravens 
„Académicien" 

ANTWERPEN — Twee vooraanstaande Belgische filate
listen, Julien P. Jordens, begiftigd met de Leon de Raay-
medaille voor een reeks wetenschappelijke artikelen in het 
Maandblad, en Philippe Walravens, bekend internationaal 
jurylid, onder meer van de Amphilex 1967, zijn op zaterdag 
29 juni in een plechtige zitting van de Académie de philatélie 
de Belgique geïnstalleerd als leden van dit hoogste Belgische 
filatelistische college. 

Het aantal „Académiciens" is beperkt tot dertig en er 
moeten plaatsen openvallen alvorens nieuwe leden benoemd 
kunnen worden. De heren Jordens en Walravens nemen de 
zetels in van respectievelijk baron Georges Caroly en Fer
nand Stuyck. Volgens traditie hielden de nieuwe „Académi
ciens" een lofrede op de filatelistische verdiensten van hun 
voorgangers. Er bestond voor de plechtigheid en voor de 
daaropvolgende receptie, beide in maison Osterrieth, grote 
belangstelling van verzamelaars en van vertegenwoordigers 
der Belgische Posterijen. 

Amerikaanse ereprijs voor 
C. V. ten Brinl( 

Op de foto de heer Ten Brink (links) en de heer De Meijer. 

RIJSWIJK — De heer C. V. ten Brink uit Haarlem, die 
drie collecties toonde op de Hagapost 1969, ontving op 
22 mei zijn Amerikaanse ereprijs, de „Award of Distinction 
van de American Philatelic Society", uit handen van de 
Hagapostsecretaris M. de Meijer. Behalve deze extra onder
scheiding, in de vorm van een fraai gekalligrafeerde oor
konde, ontving de heer ten Brink een zilveren medaille voor 
zijn beide inzendingen Verenigde Staten en een bronzen 
medaille voor zijn thematische inzending Abraham Lincoln 
1809-1865. 

De jury, die van de Amerikaanse zustervereniging vrij 
mandaat had, heeft kennelijk gemeend de Amerikaanse 
inspanningen van de heer ten Brink te moeten belonen. 
Het is een aardige bijzonderheid dat de heer ten Brink, van 
oorsprong een uitsluitend Nederland-verzamelaar, tot dit 
gebied is gekomen door zich te onfermen over een collectie 
van zijn zoon, bij wie de aardigheid er te spoedig was af
gegaan. 

„Wilt u zo vriendelijk zijn uw zegels daar te bevochtigen ..." 
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WIJ ONTVINGEN 
. . . een speciaal nummer van „Het Noorderlicht", het Mede
delingenblad van de Nederlandse Filatelisten Vereniging 
„Skandinavië", die al meer dan vijf jaar een bloeiend bestaan 
leidt. Bestuur en redactie hebben een wegwijzer samengesteld 
voor het gehele gebied, omvattende Denemarken, IJsland, 
Noorwegen, Zweden en Finland, met hun vroegere koloniën, 
verloren gebieden en bezittingen in verschillende oorlogen. 
Finland en IJsland krijgen ieder drie bladzijden, Denemarken 
drie en Noorwegen en Zweden elk vijf. De vijf landen worden 
filatelistisch beknopt en grondig doorgelicht, met als uit
gangspunt de postzegels. Op drie bladzijden worden andere 
mogelijkheden aan de orde gesteld: stempels, postwaarde-
stukken, frankeerstempels, militaire post, aantekenstroken, 
particuliere postdiensten, kerstzegels en tenslotte postgeschie-
denis. Aan het slot een opgave van enkele artikelen in voor
gaande Noorderlichten waarin men zich verder kan verdie
pen, aangevuld met een adreslijstje van de verschillende fila-
telistische diensten in de Scandinavische landen. 

* * * 
. . . het tweede mededelingenblad van de studiegroep Ultra
violet, wat jonger dan „Skandinavië", maar met evenveel 
zorg voor zijn leden vervuld. Volgens de redacteur is de ver
rassende groei van het aantal deelnemers mede te danken 
aan de bijlagen die hij kan verstrekken in de vorm van foto's, 
code-enveloppen, folders van filatelistische diensten en 
firma's op het gebied van U.V. Hoofdmoot van dit blad is een 
artikel over de postmechanisatie in België van Lode H. Cnops, 
die een volledige lijst geeft van alle fosforescerende Belgische 
zegels, met de afwijkingen. Men kan op elke bladzijde het 
enthousiasme proeven van de voortvarende redacteur G. H. F. 
Meijer, die het liefst heel filatelistisch Nederland zou bekeren 
tot aanhanger van deze nieuwste loot aan de oude stam. 

.,. * . 
. . . het juninummer van De Beeldfilatelist, het orgaan van de 
gelijknamige vereniging. De redacteur daagt zijn lezers uit 
hun mening te geven over het uiterlijk van onze postzegels. 
Dit naar aanleiding van de enquête die de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhandelaren heeft gehouden ter 
gelegenheid van haar jubileumtentoonstelling. De meeste 
stemmen kreeg de Zomerserie 1966 (Gysbert Japicx). De 
voorkeur van de redacteur gaat echter uit naar zegels als die 
van Vijftig jaar Giro. Voorts een huidebetuiging aan de 
bondssecretaris G. C. van Veenendaal, die de Spoorenberg-
medaille heeft ontvangen voor zijn „vele verdiensten in de 
wereld van de thematische filatelie". In het algemeen 
gedeelte een geïllustreerd artikel van J. C. Meijer en J. P. 
Vleugels over de nazi-concentratiekampen, met een foto van 
het hoofd van een briefformulier uit het beruchte kamp 
Vught. In een nabeschouwing over de Hagapost dertien ver
schillende op- en aanmerkingen op de getoonde thematische 
coUecities, die ook andere inzenders ter harte kunnen nemen. 
In een bijdrage over Hawid-klemstroken een voortreffelijke 
gebruiksaanwijzing voor het hechten van de stroken met een 
„ricogom-ballpoint". Het algemeen gedeelte wordt besloten 
met een beeldfilatelistische reis door het Afrikaanse land 
Liberia, gevolgd door een aflevering van het ABC van de 
thematische filatelie. De rest van het pakket bestaat uit 
nieuws van de verschillende studiegroepen. 

VErLINGOPBRENGSTEN 
VAN TOPSTUKKEN 

VEILING J. K. RIETDIJK N.V., 'S-GRAVENHAGE 
Denemarken: 
1851 2 Sk. nummer 1 f 460,— 
Oud-Duitse staten 
Beieren 1849 1 Kr. nummer 1 „ 770,— 
Bremen 1855 7 Gr. nummer 3 „ 800,— 
Oldenburg 1860 V2 Gr. nummer 11 „ 630,— 
Württemberg 1859 18 Kr. nummer 20 „ 550,— 
Finland: 
1856 5 Kop. nummer 1 , 1.050,— 
Frankrijk: 
1863 5 francs nummer 33 „ 490,— 
Gibraltar: 
1904 1 pond Sterling nummer 55 „ 700,— 
Italië: 
1862 80 et. nummer 5 „ 730,— 
Kerkelijke staat: 
1852 1 Scudo nummer 11, postfris „ 2.350,— 
San Marino: 
1892 1 Lira nummer 20, postfris „ 1850,— 
Napels: 
1860 V2 Tornese nummer 9 A „ 2.200,— 
Nederland: 
1852, nummers 1-3 ongebruikt bl „ 16.000,— 
Portugal: 
1853 100 Reis nummer 4 „ 1.075,— 
Servië: 
1866 10 pa. nummer 8, postfris , 690,— 
Spanje: 
1853 2 reales nummer 19 „ 2.200,— 

SCHWENN A.G. IN ZÜRICH, 28-31 MEI 1969 
Luxemburg: 
10 c. op brief met drieringstempel Redange , Zw.Fr. 10.500,— 
10 c. grijszwart in blok van 4 op brief Zw.Fr. 32.000,— 
Zwitserland: 
Zürich, 4 Rappen op brief Zw.Fr. 22.000,— 
Zürich, 6 Rappen op luxe-brief Zw.Fr. 3.100,— 
Vaud 4 Zw.Fr. 17.500,— 
Winterthur, kabinetpaar op brief Zw.Fr. 8.300,— 
Slot Laupen (Yvert 341) in cngetand blok 
van 4 Zw.Fr. 14.000,— 

SCHWENN A.G. IN FRANKFORT/MAIN, 11-14 JUNI 1969 
Duitse post in China met opdruk ,,Feldpost" . . DM 110.000,— 
(zeven unieke exemplaren afkomstig uit het 
Reichspostmuseum) 

14-18 MEI 1970 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING ZWOLLE 1970 
Georganiseerd met financiële steun van de Stichting Filatelie 
Secretariaat: G. Bazuin, Oosterlaan 3, Zwolle. Telefoon: na 18.00 uur (05200) 199 64 
Penningmeester: Dr. H. J. van Wiechen, Nieuwstraat 55, Zwolle. 
Postgirorekening Nutsspaarbank Zwolle: 80 44 60 

De HAGAPOST is voorbij. 
Het filatelistisch hoogtepunt van 1969 

ligt al weer twee maanden achter ons. 
Een terugblik op dit festijn stemt 

velen — zo niet allen — tot grote tevre
denheid; een blik vooruit naar 1970 
voorspelt veel werk. 

Werk dat ditmaal in Zwolle verricht 
zal worden door de afdeling Zwolle van 
de I.V. Philatelica. Want in 1970 zal daar 
de Nationale Tentoonstelling gehouden 

worden, onder de naam „ZWOLLE 1970", 
en wel van 14-18 mei in de Gemeente
lijke Sporthal. 

De tentoonstellingscommissie is sa
mengesteld en bestaat, voor wat het 
moderamen betreft uit: 
J. Kok Rzn., voorzitter 
G. Bazuin, secretaris 
Dr. H. J. van Wiechen, penningmeester 
Mevr. M. E. Wientjes-Peters, redactie. 

De instelling en bekendmaking van 

diverse sub-commissies volgt nog. 
Een belangrijk wePk is echter al ge

reed: de reglementen en de inschrij
vingsformulieren kunnen al worden 
aangevraagd bij het secretariaat: 

G. Bazuin, Oosterlaan 5, Zwolle. 
Wij van „Zwolle 1970" zullen ons best 

dcen deze tentoonstelling te laten sla
gen. Maar uw hulp en medewerking als 
inzender dan wel als bezoeker, zijn voor 
ons en voor geheel filatelistisch Neder
land onontbeerlijk!! 

Mogen wij op u rekenen? 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Hoewel deze agenda met ae meeste zorg worat samengesieia, xan ae reaactie 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet plaatshebben van de 
genoemde evenementen op de aan haar opgegeven tijdstippen. 

Opgaven voor deze rubriek in het augustusnummer 
dienen uiterlijk op 25 juli in het bezit te zijn van de 
redactie. 

( ^ 
Het Nederlandse Postmuseum 

Zeestraat 82, 's-Gravenhage 
Telefoon (070) 63 0949 

EXPOSITIES: 
- De kunst van de ontwerper. 
- De totstandkoming van postzegels 

in plaatdruk. 
- Keur en kleur. Schatten van Neder

land en Overzeese Rijksdelen. 
- ,,Rondom 1869" (Nederlandse proe

ven en zegels rondom 1869). 
- Collectie C D. Ricardo: Postzegels 

en poststukken van de Japanse 
bezetting van Nederlands-Indie-
Sumatra: Djambi, Palembang, Lam-
pongse districten, Banka en Bil l i ton, 
Westkust van Sumatra Tot 5 sep
tember 

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

- Beeldfilatelistische tentoonstel l ing. 
,,Vrouw Luna lonkt". Van 16 juli tot 
en met 15 september. 

- Overzicht frankering en stempeling. 
- Luchtpost Nederland - Nederlands 

Indié. 
- De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, 

de schrijfkunst en de brief. 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar. 

V. J 
1969 
tot 31 jul i : 
Knokke. Vi j fde internationale fi latelistische 
tentoonstell ing in La Réserve, onder patro
naat van de postadministratie van de Ver
enigde Naties. 
tot 31 augustus-
Frankfort aan de Mam. Tentoonstell ing vijf
t ig jaar Duits luchtpostverkeer in het Bonds-
postmuseum, Schaumainkai 53. Dinsdag tot 
zaterdag 10.00-15 00, zondag 10.00-13.00 uur. 
Toegang vri j . 
tot 28 september: 
Frankfort aan de Main. Postzegeltentoon
stell ing Philippijnen, Hawaii, Verenigde Na
ties en Verenigde Staten In het Bondspost-
museum, Schaumainkai 53. 

19 ju l i : 
Filatelistische rubriek onder redactie van 
A. Boerma. NCRV, ,,Onder de Hoogtezon", 
11.15-11 55. 

23 ju l i : 
Eerste dag van uitgifte Zomerzegels van de 
Nederlandse Anti l len 

25 juli-17 augustus: 
Vaduz (Liechtenstein). Lucht- en ruimtevaart
tentoonstell ing ter gelegenheid van de vie
ring van het 250-jarig bestaan van het vor
stendom Liechtenstein. Tijdelijk postkantoor 
en bijzonder stempel op toegangsbewijs dat 
van een postzegel is voorzien Prijs 3 frank. 

12 augustus-
Eerste dag van uitgifte Koningin-Wilhelmina-
Fondszegels. 

20 augustus-
Eerste dag van uitgifte Dierentuinzegels van 
Suriname 
25 augustus: 
Eerste dag van uitgifte lAO-zegels van de 
Nederlandse Anti l len. 
1 september-
Eerste dag van uitgifte Beneluxzegel. 

3-7 september: 
Garmisch-Partenkirchen. Tentoonstell ing 
,,120 jaar Beieren-postzegels". Zeventigste 
Duitse Filatelistendag, 23e Bondsdag van 
de Westduitse Bond van f i latel istenvereni-
gingen. Bijzondere enveloppen, stempels en 
eerste dag van verkoop van postzegel voor 
Filatelisten- en Bondsdag op 4 september, 
inlichtingen- ,,Philatelia", 81 Garmisch-Par
tenkirchen, Juchtweg 10, DBR. 

8-21 september: 
Woluwe. Eerste salon der maximaphielen 
ter gelegenheid van het tweejarig bestaan 
van de V.Z.W.D. „ D e Belgische Maxima
phielen", in samenwerking met ,,Post Story" 
in Woluwe Shopping Center aan de Woluwe-
laan. Vi j fhonderd maximumkaarten in veert ig 
kaders Tijdeli jk postkantoor en vier datum
stempels Zondags gesloten. 

12-21 september: 
Dortmund. Negende Europese postzegelten
toonstel l ing 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 4 1 . 

28 september: 
Beverwijk (in plaats van Heemskerk). Ten
toonstel l ing van de verenigingscollectie 
,,Posthistone van Heemskerk", f i latelistische 
voorl icht ing, ruildag in het Kennemer Thea
ter, Zeestraat, Beverwijk. Toegangsprijs 
ƒ 0,50; leden van de Kennemer Postzegel 
Club en de Postzegelvereniging Heemskerk 
ƒ0,25 Twintig tafels beschikbaar a ƒ10 ,—; 
per handelaar slechts een tafel Aanvragen 
uitsluitend schriftel i jk bij W W. M Visser, 
Plantage 97 te Beverwijk. (Gewijzigde op
gave; ruildag verplaatst wegens zaalpro
blemen). 

30 september: 
Eerste dag van uitgifte Erasmuszegel 

2 oktober: 
Eerste dag van uitgifte Gandhizegel van 
Suriname. 

4-5 oktober: 
Schiphol. Luchtposttentoonstelhng van ,,De 
Vl iegende Hol lander" met speciale prijzen. 
Gelegenheidsenvelop en speciaal stempel 
6-11 oktober: 
Johannesburg Postzegeltentoonstell ing ZAR 
100 

11 oktober. Dag van de Postzegel. 
Vier ing in tien verschi l lende plaatsen: Apel 
doorn, Amsterdam, Assen, Enschede, Haar
lem, Kerkrade, Leeuwarden, Middelburg, 
Rotterdam en Utrecht Bijzondere envelop 
nummer 2 en bijzonder stempel. Zie de 
mededelingen op bladzijde 397 en de bon 
op bladzijde 374. 

11-12 oktober: 
Sennestadt. Postzegeltentoonstell ing in de 
Duitse rang III in het Ehrenberggymnasium. 

18-21 oktober: 
's-Hertogenbosch. Achtste nationale jeugd-
tentoonstell ing onder auspiciën van de 
Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk 
in Nederland. Inl ichtingen: A. B. i . M. van 
der Burght, Van Heurnstraat 39, 's-Hertogen
bosch. 

23, 24, 25 oktober: 
Emmeloord. Regionale postzegeltentoonstel
ling Noordoostpolder. Zaal Prinsehof, Zu i 
derkade. Deelnemers welkom van verenigin
gen uit de vier noordel i jke provincies en 
het noorden van Gelderland, die aangeslo
ten zijn bij de Nederlandse Bond van Fila
tel isten-Verenigingen. Inlichtingen- H. B. 
Demoed, Doggersbank 9, Emmeloord. 
26 oktober-
Berg en Dal Internationale najaarsruildag. 
Hotel Erica, Berg en Dal, 10 00-17.00 uur. 
Afdeling Nijmegen van de Gelderse Filate
listen Vereniging De Globe. Tafelreserve-
r ing: F. J de Bruin, Jasmijnstraat 23, N i j 
megen. Telefoon (08800) 7 03 96. Prijs: ƒ 3 , — 
per meter. 

29 oktober: 
Eerste dag van uitgifte lAO-zegels van 
Suriname. 

31 oktober-9 november-
Maagdenburg. Vi j fde nationale postzegel
tentoonstell ing ter gelegenheid van de twin
tigste verjaardag van de Duitse Democra
tische Republiek, in het stadhuis. Tijdeli jk 
postkantoor, bi jzondere postwaardestukken, 
postzegels en stempels. Inlichtingen- DDR 
301 Magdeburg, Steubenallee 2. 

8 november. 
Leiden Nationale ruildag Kantine Clos & 
Leembruggen, Langegracht 8-12, ingang 
achterzijde- Derde Binnenvestgracht. Inlich
t ingen. H. Brinks, secretaris Philatelica, 
afdeling Leiden, Van Wassenaerlaan 34, 
Oegstgeest. 

8-11 november: 
St. Lambrechts Woluwe. Negende nationale 
postzegeltentoonstell ing van de Koninkl i jke 
Landsbond der Belgische Postzegelkringen. 
Zaal Poseidon 

9 november: 
Dusseldorp Tweede Westeuropese rui ldag, 
ti jdeli jk postkantoor, bijzonder stempel. 
Europahal. 
21 november-
Eerste dag van uitgifte Kinderzegels van 
Suriname. 

V E I L I N G A G E N D A 
1969 
4-6 september: 
Amsterdam. R. Postema, veil ing 237, 
Nes 59-63. 
9-12 september. 
Londen. Stanley Gibbons Auctions 
Ltd., Drury House, Russell Street, 
Drury Lane, W C 2. 

30 september, 1, 2 oktober: 
's-Gravenhage. 273e vei l ing J. K. Riet
dijk N.V., Plaats 31A. 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

SPOORMOFILEX I / 
SPOORPHILEX '69 

UTRECHT — Twee tentoonstellingen 
onder één dak. Enerzijds de eerste „In
ternationale tentoonstelling van Spoor
wegmotief verzamelingen", met altijd nog 
39 inzendingen, plus een erehof waarin 
twee inzendingen, van het Nederlands 
Postmuseum en van de heer G. Wentzel. 
Anderzijds de zesde internationale post
zegeltentoonstelling van de„F.I.S.A.I.C." 
(Federation Internationale des Sociétés 
Artistiques et Intellectuels des Chemi-
nots) die dit jaar ter gelegenheid van 
het twintigjarig bestaan van de Neder
landse Vereniging van Spoorweg Phila
telisten (N.V.S.P.) in Nederland werd 
gehouden. 

Aandachtige lezers zullen zich nog 
herinneren dat de vorige FISAIC-ten-
toonstellingen respectievelijk in Dijon, 
Wenen, Florence, Mainz en Luxemburg 
werden gehouden. In deze laatste ten
toonstelling waren ook ingedeeld de 
,,spoorwegmotiefverzamelingen" inge
zonden door personeelsleden van de 
Spoorwegen. In totaal, uit twaalf Euro
pese landen en uit Israël, waren hier 
bijna tweehonderd inzendingen, liggen
de op alle 'terreinen van de filatelie. 

SPOORMOFILEX 
Van de genoemde 39 inzendingen 

waren er 13 uit Nederland afkomstig, 
waarbij onze landgenoten Van Wouden
berg en Schneiders beiden een zilveren 
medaille konden behalen. Doch de 
Luxemburgers wonnen het, de heren 
Steinmetz — „zilver" op de Amphilex 
— en Kalmus kregen beiden een ver
guld zilveren medaille, de hoogste on
derscheiding die werd uitgereikt, waar
bij de eerste nog de door de N.V.S.P. 
ter beschikking gestelde ereprijs ont
ving. 

In zijn bespreking van de „filatelis-
tische essays" van de Hagapost stelt de 
heer Wolff de Beer de vraag of een 
thematische verzameling om voor de 
hoogste onderscheiding in aanmerking 
te komen ook werkelijk alle zegels met 
een bepaalde afbeelding moet bevatten. 
Ten aanzien van deze verzamelingen 
kan gezegd worden dat ze inderdaad 
aan deze eis voldeden en dat ook „klas
sieke" zegels met een spoorwegmotief, 
zoals Peru nummer 14 aanwezig waren. 
Al moet vastgesteld worden dat „spoor
wegen" in dit opzicht minder hoge 
eisen stellen dan de door de heer Wolff 
de Beer aangehaalde schepen! Doch alle 
hoger bekroonde verzamelingen toon
den niet alleen wel alle bekende zegels 
met een spoorwegmotief, doch ook een 
zeer groot aantal stukken met speciale 
stempels en ook postwaardestukken met 
afbeeldingen van spoorwegmotieven. 

Eén verzameling in deze tentoonstel
ling moest gediskwalificeerd worden 
daar de „sperwaarde" uit de D.D.R.-
serie „125 jaar spoorwegen" hierin maar 
liefst twee maal los voorkwam. Ook de 
FISAIC stelt in zijn reglement uitdruk
kelijk de eis dat er geen door de FIP 
verboden zegels mogen worden tentoon
gesteld. Al gingen dus de hoogste 

onderscheidingen nog naar personeels
leden van Europese spoorwegmaat
schappijen, toch was het verheugend 
dat er ook voor andere verzamelaars 
gelegenheid was hun spoorwegmotief-
verzameling eens te laten zien. We 
hopen dan ook dat dit Nederlandse 
initiatief navolging zal vinden. 

SPOORPHILEX '69 
Vijf jaar na de ,,nationale" Spoor-

philex '64 kwam nu in Utrecht de inter
nationale Spoorphilex '69 voor het 
voetlicht. In de rij der internationale 
FISAIC-tentoonstellingen inderdaad 
weer een stap verder, met ook op andere 
terreinen dan de spoorwegmotiefverza-
melingen uitstekend materiaal; naast 
inzendingen die eigenlijk op een inter
nationaal niveau niet thuis hoorden. 
Wij menen dat de FISAIC nu wel het 
niveau bereikt heeft waarbij een zekere 
selectie kan worden toegepast. 

De „nationale" prijs ging naar de ver
zameling Nederland eofilatelie en eerste 
uitgaven op brief van de heer W. Tim
mer. Een verzameling die inderdaad ver 
boven de andere uitstak, al hadden wij 
persoonlijk de indruk dat de beschrij
ving en de opmaak nog verbeterd zou
den kunnen worden. En dan zien wij de 
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verzameling graag nog eens op een Ne
derlandse „nationale" tentoonstelling! 
Van de landenverzamelingen willen wij 
in het bijzonder noemen de „Deense 
post in Sleeswij k-Holstein enzovoort 
van 1851/1864". Hierin waren zelfs de 
kleine plaatsen uit dit gebied alle met 

een complete brief met stempel ver
tegenwoordigd. Uit België zagen wij 
zeer gespecialiseerde verzamelingen van 
de emissies 1915 en „Voortman", onder
werpen die in Nederland minder bekend 
zijn, doch die zeker een nadere studie 
waard zijn. Een zeer goede gespeciali
seerde verzameling oud-Frankrijk werd 
door een Engelsman ingezonden, terwijl 
uit Duitsland zowel Baden als Beieren 
van de oude Staten uitstekend ver
tegenwoordigd waren. Een verzameling 
„Germania" gespecialiseerd omvatte 
alle zeldzaamheden zoals de zeldzame 
„Danzig"-opdrukken, „Vineta-proviso-
rium" en wat er verder nog aan bijzon
derheden bij deze zegels bestaat. Lucht
post-Zwitserland — met verguld zilver 
eveneens ten hoogste bekroond — Fin
land 1856-1917, Kerkelijke Staat met 
vrijwel alle waarden ook op brief, als 
enkele hoogtepunten uit deze tentoon
stelling mogen een indruk geven van 
het bereikte niveau. 

Bij de thematische verzamelingen 
werd helaas nogal gezondigd tegen de 
FlP-regels en het gevolg was dat een 
aantal verzamelingen uitgesloten werd. 
Maar wie in een overigens zeer uit
gebreide verzameling „Rode Kruis" de 
volledige postfrisse series van de D.D.R, 
met sperwaarde en al opneemt kan toch 
niet anders verwachten. Wij verwachten 
stellig dat de betrokken verzamelaars 
bij een volgende tentoonstelling hun 
lesje geleerd zullen hebben. Het regle
ment is er nu een keer om er zich aan 
te houden! 

Maar afgezien hiervan was het een 
tentoonstelling die zeer de moeite waard 
was, en waar de organisatoren alle eer 
van hebben. Alleen jammer dat het 
bezoek buiten de kring van de spoor
wegverzamelaars zelf wat te wensen 
liet. Het was ook net erg mooi weer dat 
weekeinde! 

FL. 

HAGAPOST 1969 
's-GRAVENHAGE — In het verslag 

over de Hagapost 1969, de zestigste Al
gemene vergadering van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen en 
de 57ste Filatelistendag in het juni-
nummer staat op bladzijde 322 een ver
keerde regel in de rechterkolom. De 
laatste zin van de eerste alinea moet 
luiden: Nadat mr. Schipper de tentoon
stelling ontsloten had, maakte hij met 
enkele tientallen genodigden een rond
gang over de tentoonstelling. 

In de lijst van bekroningen is onder 
Zilver de regel weggevallen van de heer 
A. van Woerekom, met zijn collectie 
Distributiekantoren 1815-1850. 

Ook de grote zilveren medaille die de 
heer J. Poulie ontving voor zijn collectie 
Sovj et-Unie (in Sofia bekroond met een 
verguld zilveren medaille) werd niet 
vermeld, terwijl de naam van mevrouw 
Poulie als volgt geschreven had moeten 
worden: Th. H. Poulie-van 't Noordende. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C H.W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 
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BENELUX 19441969 

NEDERLAND 
VIJFENTWINTIG JAAR BENELUX 

Van 8 september tot en met 4 oktober 1969 — en zoveel 
langer als de voorraad strekt — zal een bijzondere postzegel 
van 25 cent zonder toeslag op alle Nederlandse postinrich
tingen verkrijgbaar zijn. 

De zegel, die door Otto Treumann te Amsterdam werd ont
worpen, heeft als voorstelling de vlaggen van de drie landen, 
die zich aaneen voegen en daarmede de samenwerking tussen 
de BENELUXlanden verbeelden. 

Als bijzondere tekst is op de zegel vermeld: „BENELUX" 
en de jaartallen ,,19441969". De door België en Luxemburg 
uitgegeven hordenkingszegels zijn ook naar het Nederlandse 
ontwerp vervaardigd. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat: 22 x 33 mm 
Zegelformaat: 25 x 36 mm 
Tanding: 
Papier: 
Gomming: 
Velindeling: 
Druktechniek 
Drukkerij: 

12% : 14 
zonder watermerk, fosforescerend 
synthetische gom 
10 X 10 = 100 zegels 
rasterdiepdruk 
Joh. Enschedé en Zonen 
Grafische Inrichting N.V„ Haarlem 

TWINTIG JAAR KONINGIN WILHELMINA FONDS 
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het 

Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) zullen van 12 augustus 
tot en met 6 september 1969 drie bijzondere postzegels met 
toeslag ten gunste van de kankerbestrijding op alle Neder
landse postinrichtingen verkrijgbaar zijn. 

Op deze zegels, ontworpen door Dick Elffers uit Amster
dam, is een gestileerde krab afgebeeld. 

De waarden en kleuren zijn als volgt: 
1 2 + 8 cent violet 
25 + 10 cent oranje 
45 + 20 cent groen 

Voorts hebben de postzegels als bijzondere tekst: „KONIN
GIN WILHELMINA FONDS KANKERBESTRIJDING". 

De prijs van de serie is ƒ 1,20. 

De postzegel is voor onbepaalde tijd voor frankering geldig. 
Bijgaande foto werd genomen van het goedgekeurde ontwerp. 

Onder BENELUX — afkorting van België, Nederland en 
Luxemburg — wordt verstaan de in Londen op 5 september 
1944 tussen deze landen gesloten douane-overeenkomst, 
welke later is uitgegroeid tot een economische unie. 

Het doel is onder meer een onderlinge vrije in- en uitvoer 
en een onbelemmerd betalingsverkeer te bereiken; coördina
tie ten aanzien van de in de Beneluxlanden bestaande ge
dragslijnen op economisch, financieel en sociaal gebied, als
mede het optreden als eenheid tegenover niet aangesloten 
staten. Het vijfentwintigjarig bestaan van BENELUX zal door 
elk van de aangesloten landen met een zegeluitgifte worden 
gchonoroord 

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

25 X 36 mm 
12% : 14 
zonder watermerk 
synthetische gom 
10 X 10 = 100 zegels 

Druktechniek: rasterdiepdruk 
Drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen 

Grafische Inrichting N.V., Haarlem 

De zegels zijn voor onbepaalde tijd voor frankering geldig. 
Bijgaande foto werd genomen van het goedgekeurde ontwerp. 

Het KWF, dat in 1949 werd opgericht, heeft ten doel de 
fianciering van het onderzoek naar de oorzaken en van 
de verbetering in de bestrijding van kanker. Het onderzoek 
wordt verricht in het laboratorium van het Nederlands 
Kanker Instituut te Amsterdam en in het Radio-Therapeu
tisch Instituut te Rotterdam; voorts wordt in dertien over het 
gehele land verspreide centra voortdurend gezocht naar ver
betering in de diagnostiek en de toegepaste behandelings
wijzen van patiënten. De verkregen resultaten worden voort
durend tussen deze centra uitgewisseld. 

Dit wetenschappelijk onderzoek is zeer kostbaar; jaarlijks 
keert het Koningin Wilhelmina Fonds hiervoor miljoenen 
guldens uit. Het geld wordt vrijwillig bijeengebracht door de 
Nederlandse bevolking door middel van collecten, ledenwer
ving en andere vormen van fondsenwerving. 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
VIJFTIG JAAR ARBEIDSORGANISATIE 

Ter herdenking van het vijftigjarig bestaan van de Inter
nationale Arbeidsorganisatie zal de postadministratie van de 
Nederlandse Antillen van 25 augustus 1969 tot en met 24 
augustus 1970 een serie van twee bijzondere postzegels zon
der toeslag uilgeven. Op deze zegels is het internationale 
embleem van de IAO afgebeeld met aan de ene kant een 
kocnoekoehuisje en aan de andere kant cactussen. De waar
den en kleuren zijn als volgt: 
10 cent blauw en zwart 
25 cent rood en /wait 

: i l T l L L E N ANTILLEN 

' j O INTERNATIONALE 
■M£ ARBEIDSORGANISATIt 

Q INTERNATIONALE 
UJ ARBEIDSORGANISATIE 
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Op beide postzegels is als bijzondere tekst vermeld: „IN
TERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE" en de jaartal
len „1919-1969". Het ontwerp is verzorgd door de heer W. R. 
van Romondt te Aruba, Nederlandse Antillen. 

De prijs per serie is in Nederlandse munt ƒ 0,73, inclusief 
4 percent Belasting Toegevoegde Waarde. 

Technische gegevens: 
beeldformaat: 33 x 22 mm 
zegelformaat: 36 x 25 mm 
tanding: 14 : 12'4 
papier: zonder watermerk 
gomming: synthetische gom 
velindeling: 5 x 10 = 50 zegels 
druktechniek: offset 
drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen 

Grafische Inrichting N.V., Haarlem 

De postzegels zijn voor onbepaalde tijd voor frankering 
geldig. Bijgaande foto werd genomen van het goedgekeurde 
ontwerp. 

ZOMERZEGELS 
Van 23 juli tot en met 22 oktober 1969 zal de postadmini-

stratie van de Nederlandse Antillen een serie van vier bijzon
dere postzegels uitgeven met toeslag ten bate van instellingen 
die werkzaam zijn op sociaal en cultureel gebied. De ontwer
pen voor deze zegels werden verzorgd door Oscar Ravelo 
Nadal uit Willemstad, Curagao. 

antilien 

p 
13 
c 

M i ^ l 

antilien 

K ^ ^ ^ ^ H L ■■ m\ \ 'S^ 

Technische gegevens: 
beeldformaat: 27 x 37,1 mm 
zegelformaat: 30x40,1 mm 
tanding: 13% : 13'/2 
papier: zonder watermerk 
gomming: normaal 
velindeling: 5 x 10 = 50 zegels 
druktechniek: offset 
drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen 

Grafische Inrichting N.V., Haarlem 

De zegels zijn voor frankering geldig tot en met 31 decem
ber 1970. Bijgaande foto werd genomen van het goedgekeurde 
ontwerp. 

Het internationaal bekende volksfeest carnaval wordt in de 
Nederlandse Antillen eveneens gevierd voor de aan Pasen 
voorafgaande vastentijd. 

Bij de feestelijkheden tijdens het binnenhalen van de oogst, 
Seü, wordt de geoogste mais in manden onder gezang en dans 
naar de schuur gebracht. De daarbij gezongen liederen zijn 
van geslacht op geslacht overgeleverd. 

Het naamfeest van San Juan wordt op 24 juni gevierd. Op 
deze dag wordt een namaakhaan het voorwerp van wraak
neming van de feestvierenden. De oorsprong hiervan is de 
volksopvatting, dat de haan treurige gebeurtenissen aankon
digt, een en ander naar het lijdensverhaal uit de bijbel. 
Verder worden allen die de naam Juan dragen op die dag 
gefeliciteerd. 

Het nieuwjaarsfeest is een eeuwenoude traditie op het 
eiland Aruba, waarbij groepjes muzikanten al spelende langs 
de huizen trekken en geïmproviseerde nieuwjaarswensen uit
spreken. De feestelijkheden beginnen meteen na 12 uur 
middernacht en duren tot in de avond van de nieuwjaarsdag. 

SURINAME 

8 

antilien 

^ f fl/tr. ^ 'S

^antilien 

~ f \ | g. 

c 25*>* 

Waarde 

10+ Scent 

15+ Scent 

20+10 cent 

25+10 cent 

Voorstelling 
Carnaval. Bijzondere 
tekst: „carnaval" 
Oogstfeest. Bijzondere 
tekst: „seü" 
Naamfeest van 
San Juan. Bijzondere 
tekst: „San Juan" 
Nieuwjaarsfeest. 
Bijzondere tekst: 
„dandé" 

Kleuren 
blauwgroen, geel, rood, 
donkerblauw en zwart 
blauwgroen, geel, rood, 
donkerblauw en zwart 
blauwgroen, geel, rood, 
donkerblauw en zwart 

blauwgroen, geel, rood, 
bruin en zwart 

De prijs van de serie is in Nederlandse munt ƒ 2,08 (inclu
sief 4 percent Belasting Toegevoegde Waarde). 

A) normalB cijTer I 
B) af »lijkende cijfer I 

PLAATFOUT BIJ DE 2V2 CENT PORT 1913 
De heer J. G. van der Heyden te Assen zond ons ter inzage 

een exemplaar van de 2V2 cent portzegel 1913 (no. 20-A) van 
Suriname welke een merkwaardige afwijking vertoont. Zo 
op het eerste gezicht lijkt het cijfer 1 van de breuk een 
cijfer 1 te zijn met een schuine ophaal en geen Romeinse I. 

Bij nauwkeurige bestudering door de Bondskeuringsdienst 
van de complete vellen van deze zegel in het Postmuseum is 
het volgende gebleken: 

De afwijking bleek inderdaad in het vel aanwezig te zijn en 
wel als zegel 4 van de negende rij, dus zegel 84 van het vel. 

Het eigenaardige is nu, dat alle zegels van de achtste, 
negende en tiende rij, dus dertig zegels, een karakteristiek 
foutje vertonen, namelijk een kleine verdikking midden 
boven het kleine cijfertje 1 van de breuk. Bij zegel 84 is 
echter de rechterhelft van het bovenbalkje afgebroken, 
waardoor men een cijfer 1 met een schuine ophaal meent te 
zien. 

Het afwijkende cijfer 1 is geen ander type, maar een be
schadigde 1, waarvan de rechterbovenbalk is afgebroken. Een 
ander type is trouwens theoretisch onbestaanbaar, daar alle 
waarde-aanduidingen niet uit los zetsel, maar uit één stuk — 
logotype — bestonden. Er kan dus onmogelijk ergens een af
wijkende 1 in de drukplaat voorkomen dan alléén tengevolge 
van een beschadiging. 

Het zou interessant zijn na te gaan of dit plaatfoutje — 
want iets anders is het niet —•— ook voorkomt bij de 2V2 
cent portzegel van Curagao van de gelijktijdige emissie, 
hetgeen zeer waarschijnlijk zal zijn. 

390 juli 1969 



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

B U L G A R I J E 
De in te rna t iona le postzegel tentoonste l l ing heeft niet al leen 

een aan ta l speciale postzegels opgeleverd, m a a r ook een a a n 
tal speciaal voor die gelegenheid ui tgegeven p o s t w a a r d e s t u k 
ken. H e t w e r d e n enve loppen m e t afbeeldingen van Sofia. 

DUITSLAND (WEST) 
Briefkaar t , 20 pf, Lorsch/Hessen, groen met afbeeldingen: 

serie C 5, 6 en 7 ieder m e t ach t verschi l lende afbeeldingen, 
ieder in een oplage v a n 20.000 s tuks . De br ie fkaar t m e t 
be taa ld an twoord 20 + 20 pf in hetzelfde type verscheen n u 
met zes in plaa t s v a n vroege r vijf adresl i jnen. 

F R A N K R I J K 
Het eerder genoemde vervo lga r t ike l over de fabr icage v a n 

pos twaa rdes tukken door de B a n k van Frankr i jk blijkt, in het 
slotar t ikel , t e zijn samenges te ld door dr. Joanny . De schr i jver 
geeft oplagecijfers v a n de comple te vellen. Deze w^erden voor 
de br ie fkaar ten ve r sneden to t der t ig s tuks per vel, voor de 
br ie fkaar ten met be taa ld an twoord tot twaalf s tuks per vel 
en voor de pos tb laden tot vijftien s tuks pe r vel. Daardoor kon 
de totale oplage ook b e r e k e n d worden . Een in te ressant ar t ike l 
bij de s tudie van oude F r a n s e emissies. 

N I E U W ZEELAND 
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M A C H I N E S T E M P E L S 
Ook van de in het m e i n u m m e r gemelde s tempe lv lag E X P O 

LOOG, g e b r u i k t in Gron ingen en v a n de in j u n i gemelde 
vlag van V a l k e n b u r g (Lb.) kan nog een afbeelding w o r d e n 
opgenomen. 

Sinds medio mei zagen wij van A m s t e r d a m en ' s  G r a v e n 
hage een. n i e u w model , ,dienstvlag": ad re s see r ju i s t volledig 
en duidelijk, zoals hierbi j afgebeeld. 

E X P O L Q O G '^p :^ 
afsluiting LauvTszee Ojn , g i 

15 76 mci 10 9 , 19h3 
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Envelop 3c, Elizabeth II , b lauw. Aan de achterzi jde: 
unde l ive red / re tu rn t o" m e t dr ie afzendersl i jnen. 

„If 

U.S.S.R. 
In Moäkou w e r d een cata logus v a n de enveloppen met 

afbeeldingen 19531967 gepubl iceerd . Het schijnt om 5400 v e r 
schi l lende te gaan, w a a r v a n 311 luchtpos tenveloppen zijn. 

I n Pari js verscheen e e n cata logus U.S.S.R. 19171941 v a n 
postzegels. Drie bladzi jden e r v a n zijn a a n p o s t w a a r d e s t u k k e n 
gewijd. Maar bovendien w e r d e n de t a r ieven 19171948 v a n 
br iefkaar ten , br ieven en a a n t e k e n r e c h t enzovoort opgenomen. 

Deze in format ie on t l enen we a a n „l'Enitier Pos ta l " zonder 
de beide boeken gezien te hebben . 

A E R O G R A M M E N 
CANADA 

10 c. Het embleem v a n de exposi t ie in Montrea l liet m e n 
nu verval len . 

E T H I O P I Ë 
10 c en 30 c. Negus. Nu op pap ie r m e t w a t e r m e r k . 

STEMPELS 
Rubriekredacteur Drs A M A van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 'sGravenhage 

G E L E G E N H E I D S S T E M P E L S 
Van de in het vorige n u m m e r onder de n u m m e r s 1, 5 en 6 

gemelde bijzondere s tempels k u n n e n wij hierbij nog een af
beelding opnemen. 

Begin mei k w a m t e Venlo een Klüssendo r f  s t empe lmach ine 
in gebruik , aanvanke l i jk m e t zes golf l i jnen l inks , welke ech
ter tegen het eind v a n dezelfde m a a n d w e r d e n v e r v a n g e n 
door een kleine, bijna v ie rkan t e s tempelv lag : Een ber ich t pe r 
luchtpost? gebru ik een luchtpos tb lad! 

De volgende s tempelv laggen zullen s lechts t i jdelijk w o r 
den gebru ik t : 
1. „Fes t iv i te i ten 600 J a a r Vriezenveen 1 t .e.m. 9 aug. 1969" 

van 4 tot en m e t 31 jul i in de mach ine te Almelo ; 
2. „Zee l andbrug 5 K M " (een herha l ing van h e t vorige jaar!) 

in de m a c h i n e te Goes van 4 jul i tot en m e t 28 a u g u s t u s ; 
3. „ In te rna t iona le M a r a t h o n Enschede 16 a u g u s t u s 1969" in 

de mach ine te Enschede van 18 jul i to t e n m e t 14 augus tus . 
Belangs te l lenden k u n n e n t i jdens de g e b r u i k s d u u r van deze 

s tempelv laggen a f d r u k k e n h i e r v a n a a n v r a g e n bij de d i r ec 
t eu ren der genoemde pos tkantoren , ind ien zij in een gef ran
kee rde brief één of meer geadresseerde en n a a r de a a r d v a n 
he t s tuk voldoende gef rankeerde (n ie t aange tekende) pos t 
s t u k k e n toezenden. 

T Y P E N R A D E R S T E M P E L S 
5.2.1969 Naamsvnjz igmg: pos tagen t schap S c h i e d a m  W e s t 

f r a n k e n l a n d s e s t r a a t w o r d t : West f r anke landses t r aa t . 
23.5.1969 Geves t igd: bij pos tkan toor ' s Her togenboschHe l f t 

heuve lpassage . 
1.6.1969 Naamswi jz ig ing : hu lppos tkan too r M o n n i k e n d a m in 

Monnickendam. 

M O N N I C K E N W E R K 
Met deze p l a a t s n a a m is in de loop van ongevee r a n d e r h a l v e 

e e u w nogal w^at postaa l m o n n i k e n w e r k (of monnickenw^erk?) 
veriicht! Het ouds te posts tempel uit de tijd de r F r a n s e b e 
ze t t ing beva t t e de n a a m M u n n i k e n d a m , m a a r na de b e v r i j 
d ing v a n 1813 kregen de n i e u w  v e r s t r e k t e s tempels de n a a m 
Monn ikendam. Het in 1850 of 1851 v e r s t r e k t e f r anco dag 
t eken ings tempe l m e t Egypt ische l e t te rs en j a a r t a l had de 
spel l ing Monnickendam, m a a r hierop k w a m m e n al enkele 
j a r e n l a te r te rug , w a n t in de omst reeks 1855 v e r s t r e k t e s t em
pels m e t groteske le t ters , zowel voor gef rankee rde als voor 
ongef rankeerde br ieven, verviel de c w e e r u i t de spelling. 

Na bijna een ha lve eeuw w e r d in een op 1 m e i 1903 n ieuw 
ve r s t r ek t groo t ronds tempe l de c weer a a n de posta le spell ing 
toegevoegd en dit s tempel werd in 1909 nog gebruik t , n a d a t 
in 1907 of 1908 a lweer een s tempel zonder c in he t model 
t y p e n r a d e r s t e m p e l m e t lange d a t u m b a l k in gebru ik was ge 
nomen. 
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BELGIË 

MONNIKENDAM (Franse tijd) 

MONNICKENDAM (1852) 

MONNIKENDAM (1900) MONNICKENDAM (1909) MONNIKENDAM (1908) 

sa i l fM t i r^sc%.n 

MONNICKENDAM (1967) 

MONNICKENDAM (1969) 

En nu, na ruiin zestig jaar verschijnt de c in de officiële 
poststempels opnieuw ten tonele, zoals ook het gemeente
bestuur in zijn documenten en in de datumstempel van zijn 
frankeermachine deze spelling regelmatig gebruikt. L'histoire 
se répète toujours . . . . 
1.6.1969 Naamswijziging: postagentschap Nijmegen-Hees 

werd Nijmegen-Wolfskuilseweg. 
1.7.1969 Gevestigd: postagentschap Voorschoten-Abraham 

V. d. Hulstlaan. 

„FRANKEERSTEMPELS" 
Onlangs ontvingen wij een interessante variatie in de 

categorie frankeerstempels, waarvan wij hier een afbeelding 
kunnen opnemen. 

^)EDERLAND 

p 
T 
T 

jfMnéand 

012 
C E N T 
PB 9829 

P 
T 
T 

Zoals uit de afbeelding blijkt komt in de waarde-omraming 
tweemaal de aanduiding „PTT" voor en wel verticaal ter 
weerszijden van het waardebedrag. In bepaalde gevallen, 
zulks ter beoordeling van de postdienst, wordt in de datum
stempel de datumaanduiding vervangen door de vermelding 
„Bijzondere regeling". 

Naar wij vernemen worden deze stempelafdrukken ge
bezigd indien met een (groot)-gebruiker van de postdienst is 
overeengekomen, dat de op het tarief van poststukken te 
verlenen korting wegens gesorteerde afbundeling enzovoort 
wordt berekend op basis van de stand van de verbruiksteller 
van de betreffende frankeermachine. 

Voor de postdienst is het totaalbedrag van de te verlenen 
korting dan zeer eenvoudig te berekenen. 

Rubriekredacteur: L C Mademan, A l f Schneiderlaan 61, Deurne C, België 

NIEUWE UITGIFTEN 
De laatste dag van de maand mei was bijzonder begiftigd 

met voorverkopen van nieuwe uitgiften. 

TWINTIG JAAR NAVO 
Te Evere, Genappe en Wervik was het een postzegel ter 

waarde van 6 fr., die de twintigste verjaring van de Noord-
atlantische Verdragsorganisatie in herinnering bracht. 

Als onderwerp kregen wij dezelfde samens.telling als de 
reeks van twee zegels in 1959 uitgegeven voor het tienjarig 
bestaan dezer organisatie. De tekening is van de hand van 
de Nederlander S. L. Hartz; ze kw^am in rode en blauwe 
heliogravuredruk. 

De oplage werd op 2.750.000 exemplaren vastgelegd. 

VIJFTIGSTE VERJAARDAG I.A.O. 
Antwerpen en Ougrée waren de plaatsen die aangeduid 

werden voor de voorverkoop van een bijzondere postzegel, 
uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der 
Internationale arbeidsorganisatie. 

Men koos het schilderij ,,De bouwers" van F. Léger als 
onderwerp. Ofschoon het een nogal gevuld onderwerp is, is 
de veelkleurige heliogravure toch als geslaagd te aanvaarden. 

Het gewone briefport van 5 fr. is als frankeerwaarde 
aangebracht en de oplage werd tot 10.500.000 begrensd. 

FILANTROPISCHE REEKS 
Het was te Brielen (leper) en te Geldenaken (Jodoigne) dat 

men een reeks lanceerde onder de naam „Filantropische". 
Het is een reeks van vier liefdadigheidsvignetten, waarvan 
de frankeerwaarde 20 fr. totaliseert, waaraan 10 fr. bijslag 
gevoegd werd, zodat de reeks tegen 30 fr. te koop gesteld 
werd. De vignetten werden uitgevoerd in veelkleurige helio
gravure. 

Ieder der vier waarden draagt het embleem van UNICEF, 
ter aanvulling van het hoofdonderwerp, de reproduktie van 
een kindertekening, waarvan de auteurs uit verschillende 
landen komen. Zo krijgen wij: 
,,Huisjes" van Bulgarije 1 fr. + 50 c. 
Mijn kunst van eigen land 3 fr. + 1,50 fr. 
In de zon van Tsjechoslowakije 6 fr. + 3 fr. 
Op wandel van de Verenigde Staten van 

Noord-Amerika 10 fr. + 5 fr. 

MAXIMAPHILIE 
Vanwege „Les Maximaphiles Belges" werd ons bericht 

gegeven dat het eerste Salon der Maximaphilisten van 13 tot 
30 augustus plaats heeft. Deze tentoonstelling, georganiseerd 
in samenwerking met het bestuur der posterijen, geniet de 
steun der gemeente Woluwé en der Ridders van de Filatelie, 
alsmede van de ambassades van Italië en San Marino. Ver
verscheidene tijdelijke postkantoren zullen het publiek 
tijdens deze tentoonstelling in het „Woluwé Shopping Centre" 
ten dienste staan. Niet open op zondag. 

NATIONALE TENTOONSTELLING 
De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen 

organiseert van 8 tot 11 november haar negende nationale 
filatelistische tentoonstelling. Deze gaat door in de zaal 
,,Poseidon" te St. Lambrechts Woluwé. 
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POST UIT PARIJS L a 
Rubriekredacfeur: 
D de Vries, Waalstraat 53' , Amsterdam-Z 

De serie Beroemde personen werd op 12 en 19 mei 1969 
aangevuld met een drietal nieuwe zegels. Van de daarop 
voorkomende afbeeldingen, volgt hier een korte beschrijving: 

M •' I ' % \ | V 

Maarschalk LANNES werd in 1769 geboren; in 1792 meldde 
hij zich als vrijwilliger bij het leger van Napoleon. Hij volgde 
de Franse keizer eerst naar Italië, later naar Egypte en in 
1805 naar Duitsland, waar hij zich onder meer onderscheidde 
in de slag bij Austerlitz. Bij Esslingen in 1809 werd hij ten
slotte dodelijk gewond. 

André GIDE (1869-1951) was een beroemd schrijver, die 
naast vele publikaties onder andere bekendheid kreeg door 
zijn ,,Journal". In 1947 werd hem de Nobelprijs voor letter
kunde toegekend. 

(.1 I l I N l x I 1 \ I U " 

Georges CUVIER (1769-1852) wijdde zich aan de studie van 
de zoölogie. In 1796 werd hij gekozen als lid van het Instii-
tut de France, in 1803 werd hij toegelaten tot de Académie 
frangaise. Hij is een der grondleggers van de paleontologie, 
de leer der fossielen. 

De serie Herdenking 25 jaar bevrijding werd met een 
tweetal zegels verrijkt. Ze stellen een tweetal episoden voor 
uit de periode juni 1944. 

Tijdens de invasie in Normandië werden in de nacht van 5 
op 6 juni grote aantallen parachutisten gedropped en de 
thans uitgegeven zegel geeft een afbeelding van deze drop
ping boven de Atlantische kust. 

KEPLBI iOt'F f» \ ' . t . \l%t. 

De andere zegel geeft een afbeelding van het monument 
dat werd opgericht op de top van de Mouchet in Centraal 
Frankrijk. In mei 1944 waren daar hevige gevechten aan de 
gang tussen de ondergrondse Franse strijdkrachten en de 
Duitse bezetters. Vier dagen vóór de invasie in Normandië 
waren daar enige duizenden Fransen in hevige gevechten 
gewikkeld en men heeft op deze plaats, waar enkele dui
zenden „Maquisards" sneuvelden, in 1946 een monument 
opgericht, dat door de Franse beeldhouwer Coulon werd 
gemaakt. 

Deze beide zegels vormen tezamen met de reeds versche
nen zegel (Slag aan de Garigliano) een serie van drie, die 
op waardige wijze een kwart eeuw bevrijding van Frank
rijk filatelistisch herdenkt. 

NIEUWE SERVICE 
De Franse PTT heeft een nieuwe service ten behoeve van 

haar klanten ingesteld. In een vijftigtal kantoren binnen de 
Parijse agglomeratie staat een fotokopieerapparaat opge
steld waar het publiek na inworp van 1 franc binnen twin
tig seconden een afdruk van ieder gewenst document kan 
verkrijgen. 

Buiten het kantoor RP in de Rue du Louvre zijn er 24 
kantoren, verdeeld over de arrondissementen rondom Parijs, 
waar deze apparaten ten dienste van het publiek opgesteld 
zijn. 

WENSLIJST 
Het 42e congres van de Franse nationale bond van filate

listen verenigingen geeft vele Franse kroniekschrijvers aan
leiding te wijzen op de problemen die de filatelisten in dit 
land bezig houden. En als we die opgesomd zien, dan zijn 
het er nog al wat' 

Voorop staat het vraagstuk van de gerepareerde en de her-
gegomde zegels; ook het probleem van de plakkers, plakker
resten of volle gom houdt; de gemoederen weer bezig. Verder 
stellen zich de echte filatelisten hevig teweer tegen de vele 
gelegenheidsstempels, -enveloppen, -velletjes en andere do-
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cumenten, die vooral hier in Frankrijk in lawines verschij
nen. Eerstedagstempels in vele variaties en „tijdelijke kan
toren" jagen de moderne verzamelaars meer en meer op 
kosten. Dan vraagt men zich af waarom de meeste nieuwe 
uitgiften in frankeerwaarden verschijnen die voor gewone 
frankering bijna niet bruikbaar z i jn . . . . Vervolgens is er de 
wens om eindelijk eens een Franse catalogus uit te geven 
(liefst losbladig), zonder prijsbepaling, maar met alle gege
vens waaraan een verzamelaar behoefte heeft, zoals datum 
van uitgifte en oplagecijfers enzovoort. Ook de kwestie van 
al of niet verboden zegels wordt opnieuw actueel geacht . . . 

De wenslijst van de Franse verzamelaars is nog lang niet 
ten einde en dit alles is er alleen maar het bewijs van dat 
in dit land gelukkig de filatelie nog heel erg levend is en 
wij zijn er zeker van dat niets erop wijst, dat het voorlopig 
zal veranderen . . . . 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur: 

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

Bovensteweg 6, Mook 

UNO-POSTZEGELS IN ZWITSERSE WAARDEN 
Op 11 december 1968 werd een postale overeenkomst ge

sloten tussen 'de Verenigde Naties en de Zwitserse PTT, 
inhoudende de vestiging van een postkantoor in het Palais 
des Nations te Geneve, waarbij UNO-postzegels slechts geldig 
zijn voor alle correspondentie als ze in het Palais zijn af
gestempeld. 

Ter uitvoering van deze overeenkomst zal de postadmini-
stratie van de UNO, UNPA, op 4 oktober 1969 acht postzegels 
uitgegeven in de koerserende series van Zwitserse waarden 
en drie opgedrukte stukken, zoals in de overeenkomst vast
gesteld. 

Deze postale stukken zullen geldig zijn voor verzending van 
post, uitsluitend vanuit het Palais des Nations. Volgens de 
overeenkomst zullen zij de Zwitserse dienstzegels en de 
normale Zwitserse zegels vervangen, welke tot nog toe op 
het postkantoor in het Palais geldig waren. 

De eerste zegels bevatten de volgende waarden in Zwitser
se francs: 
F.s. 0.05 (5 centimes), F.s. 0.50 (50 centimes), 
F.s. 0.10 (10 centimes), F.s. 0.75 (75 centimes), 
F.s. 0.20 (20 centimes), F.s. 1.00 (1 Zwitserse franc), 
F.s. 0.30 (30 centimes), F.s. 3.00 (3 Zwitserse francs). 
De drie stukken met opgedrukte zegels zijn: 
F.s. 0.20 (20 centimes) postkaart, 
F.s. 0.30 (30 centimes) postkaart, 
F.s. 0.65 (65 centimes) luchtpostenvelop. 

Van de eerste dag van uitgifte af zullen de nieuwe zegels 

en postwaardestukken slechts verkocht worden door de 
UNPA te Geneve, alsmede in het hoofdkantoor te New York 
en de UNPA-verkoopagentschappen in de wereld. De gewone 
eerstedagenveloppen zullen alleen in het Palais des Nations 
beschikbaar zijn. Loketten voor verkoop en afstempeling zijn 
voor het publiek opengesteld op zaterdagen van 09.00 tot 18.00 
uur. 

Verzamelaars kunnen de beschreven waarden aan de loket
ten aanschaffen of zij kunnen deze zegels afgestempeld krij
gen op eigen enveloppen of andere stukken. Afstempeling 
van hele vellen van deze zegels is eveneens mogelijk. 
(Bestelformulieren zullen wel bij de Nederlandse Inlich
tingendienst voor de V.N., Koninginnegracht 140, 's-Graven-
hage verkrijgbaar zijn). 

Het stempel is een ets van Jean-Michel Bouchardy, Geneefs 
schilder en graveur. Het stelt voor het gebouw van het UNO-
hoofdkantoor te New York en het Palais des Nations te 
Geneve, geflankeerd door het UNO-embleem. 

Welke bestellingen mogelijk zijn (enkele zegels, blokken en 
andere combinaties, vindt men op de aanvraagformulieren). 
Een volledige beschrijving van de uit te geven postale 
stukken kunt u aanvragen bij uw redacteur (antw^oordzegel 
insluiten a.u.b.). 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur: F. G. E. Nilant, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

POSSEËLS IS GOUD 
Glo dit of nie: selfs goue posseëls is moontlik! Die klas

sieke Kaapse driehoekseël, wat in 1853 uitgegee is, behoorlt 
tot die beroemdste seëls. Die gewone seëls is, in verhouding, 
selfs vandag nie so bale duur nie; niks duurder as die klas
sieke posseëls van enige andere land nie. 

Die vorm van hierdie seëls, die driehoek, was so gekies 
omdat die toonbankbeamptes en briewebestellers, meestal 
kleurlinge, in daardie dae deurgaans nie kon lees nie. Aan 
die vorm en kleur van die seëls kon hulle uitmaak of dit 
vir 'n brief vir die binneland of vir oor die grense bestem 
was. Die driehoekseëls is uitgegee in twee kleure, pienk en 
blou, op gekleurde papier. 

ROMANTIESE DROOM 
Hiermee is egter foute gemaak en die verkeerde waarde is 

op gekleurde papier gedruk wat nie daarvoor bestem was 
nie. Dit is hierdie verkeerde kleurdrukke wat vandag sulke 
ontsaglike pryse behaal. 

By die publiek heers daar nog alityd die mening dat in 
die een of ander ou Kaapse woning, by 'n boedelbereddering. 
nog wel moontlik 'n ou album, boek of pak briewe te voor-
skyn sal kom, wat onverwags foutdrukke van die Kaapse 
driehoekseëls kan bevat. Nie een enkele nie, nee, sommer 'n 
halwe dosyn, en die erfgename sal skatryk en nog onder die 
indruk van die onverwagte wending in hul geldsake, huis
waarts keer. Op sy minste is dit 'n hoopvolle romantiese 
droom. Van die pragtige ou Kaapse huise is daar te min oor, 
hoogstens twintig persent van wat daar vroeër was. Deur 
kenners, versamelaars en later handelaars is hierdie plekke, 
waar moontlik, uitgekam vir ou Kaapse meubels, Sjinese en 
Japanse porselein, dagboeke, briewe en wat nie al nie. Die 
kans om nou nog onverwags op iets onbekends af te kom is 
baie gering. 

KAAPSE DRIEHOEKSEËLS 
Hierdie maand is vyfhonderd kopieë, genommer van 1 tot 

500, van die driehoekseëls in agtien karaat goud gemunt. 
Elkeen van hierdie stukke weeg omtrent 0.32 ozs. Troy. Hulle 
is 1.6 mm. dik en sal voorsien word van 'n sertifikaat van 
die S.A.B.S. (Suid-Afrikaanse Büro van Standaarde) in Pre
toria en die muntslaners, wat verklaar dat die goudinhoud 
reg is en dat slegs 'n beperkte aantal geslaan is. 
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No. 1 is egter nie in die handel nie. Hierdie eksemplaar 
sal saam met die gietvorms waarmee die stel gemaak is, aan 
die Kurator van die Africana Museum in Johannesburg 
oorhandig word. Dit sal permanent deel uitmaak van die 
nasionale posseëlversameling in daardie museum. Hierdie 
goue kopieë is te koop vir R 49.80 per stuk. Omdat daar 'n 
betreklik klein en beperkte aantal geslaan word, is die ver-
wagting dat hierdie stukke onmiddellijk versamelaars- sowel 
as beleggingswaarde gaan kry. 

NUWE UITGIFTES 
Alle nuwe seëls van die Republiek kan verkry word by die 

Filatelie Kantoor, Hoofposkantoor, Pretoria, wat bowendien 
stempels, eerstedag-koeverte en besondere lewer. Die prys 
is gesigswaarde plus poskoste. Net soos by die Filatelistiese 
Diens in Den Haag, word ook in Pretoria betaling van 'n 
bedraggle vooruit verwag. Versamelaars moet tog veral 
daarom dink dat R. 0.01 (een cent Suid-Afrikaans) gelyk 
staan aan vyf cent in Nederlandse geld. Daar is 'n amptelike 
bulletin oor nuwe uitgawes. 

Volledige inligtings oor Suid-Afrikaanse posseëls word 
verskaf deur die maandelikse tydskrif „South African Phi
latelist" (Posbus 375, Johannesburg). Hierdie tydskrif het ook 
'n rubriek in Afrikaans. Daar bestaan 'n losblaaie-handboek 
van die Republiek se seëls, waarop gereeld aanvuUings 
verskyn. 

HERDENKINGSSEËLS VIR HARTOORPLANTING 
Op 7 Julie het twee posseëls verskyn, van 2V2C en I2V2C, 

ter herdenking van die eerste hartoorplanting in die wereld. 
Die uitgifte val saam met die amptelike opening van die 
47ste Suid-Afrikaanse Mediese Kongres in Pretoria. 

Albei seëls is horisontaal, 24.2 x 40.5 mm. Hulle is gedruk 
in veile van honderd, vyf rye van twintig seëls. Die 2V2C-seël 
is gedruk in twee panele, A en B. Dit vertoon regs die kop 
van professor Chris Barnard, en in die middel Groote Schuur 

Hospitaal teen die welbekende agtergrond van Duiwelspiek 
in Kaapstad, wat soos 'n skaduwelyn aangedui is. Onder die 
hospitaal staan die naam en die datum: 3.12.67. Verder is daar 
net die lands- en waarde aanduiding. Die hoofdkleure is 
bruinviolet en allerlei skakerings van wynrooi. 

Die bedoeling van hierdie seëlontwerp is veral om daarop 
te wys dat dr. Barnard, hoewel hy die wetenäkaplike leier 
van hierdie geweldige stap voremtoe op mediese gebied is, hy 
tog bygestaan is deur sy groep helpers, die Groote Schuur 
Hospitaal met sy personeel, en die mediese opleiding in die 
algemeen. 

Die 12'/2C-seël vertoon twee hande wat 'n hart omvat. Die 
seëlontwerp is sterk gestileer. Behalwe die lands- en waarde 
aanduiding is daar net die woorde „hartoorplanting/heart 
transplant". Die kleure is wit, helderrooi en diep blou. 

Die eerstedag-koevert is baie eenvoudig gehou. Onder die 
blou lugposetiket, weer die nuwe ontwerp soos ons vir die 
eerste keer op die Hertzogkoeverte aangetref het, is die 
mediese embleem: die slang, in 'n stralebaan van dof goud. 
Daaronder in wit en blou: 47; in swart die aanduiding S.A. 
Mediese Kongres/S.A. Medical Congress, en in baie klein 
letters: official commemoration cover/amptelike gedenkkoe-
vert 11. 

Daar word verwag dat hierdie laaste aanduiding voortaan 
dieselfde afmeting sal hê en in dieselfde klein letters uit-
gevoer sal word. 

Die kaartjie binnekant verskaf inligtings oor die oorplan
ting. Daar is 'n spesiale eerstedag afstempeling gebruik in 
Pretoria met die naam In die onderste helfte van die sirkel, 
en die datum. 

Rubriekredacteur B v d Velden, Gestelsestraat 89, Eindhoven 

MARKTSITUATIE 
In de buitenlandse bladen, vooral de Westduitse, wordt 

steeds zeer veel aandacht besteed aan de zogenaamde markt
situatie. Hiermee bedoelt men de stand van de prijzen op 
de veilingen, in de groothandel en in de internationale 
handel. Gewoonlijk zijn het algemene overzichten, maar 
soms ook verslagen van buitenlandse journalisten over de 
prijzen in hun land. 

Nu lijken al deze artikelen in de diverse bladen in één 
en dezelfde maand natuurlijk heel veel op elkaar en ook 
in opeenvolgende maanden verandert er gewoonlijk niet zo 
veel, behalve eens een enkele uitschieter, waarvan de jour
nalisten dan natuurlijk gretig gebruik maken. 

Wij willen u wat vertellen over enige landen die de laat
ste tijd in het nieuws waren. Hiervoor maakten wij gebruik 
van de volgende tijdschriften: Sammlerdienst, Deutsche 
Zeitung für Briefmarkenkunde, Briefmarkenspiegel, Phila-
telica, Gibbons Stamp Monthly, Mauritius, The Philatelic Ex
porter, S.P.A. Journal, Die Briefmarke en de Berner Brief
marken Zeitung. 

VATICAAN 
Eerst het Vatlcaan. Van dit land zijn de prijzen de laatste 

tijd nogal bergafwaarts gegaan. Dit is overigens een gewoon 
verschijnsel na een hausse zoals dit landje doormaakte. De 
daling werd veroorzaakt door het afstoten van voorraden 
door speculanten die geld nodig hadden. Ook de Vaticaanse 
post schijnt echter grote voorraden van in de handel peper
dure emissies gehad te hebben. Deze hingen als het bekende 
zwaard van Damocles boven het hoofd van de speculanten. 
Nu heeft men echter in het Vaticaan alle voorraden zegels, 
nog van sinds 1929(!), verbrand. 

Men verwacht nu weer een wat betere toekomst voor 
Vaticaanse zegels. 
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GROOT-BRITTANNIÊ, IERLAND, GIBRALTAR EN MALTA 
Groot-Brittannië wordt druk verzameld sinds dit land 

een moderne emissiepolitiek bedrijft. Daarbij komt dan nog 
de fosforkwestie en vooral de zegels, die van dit goedje 
voorzien zijn, deden het, wat de prijzen betreft, zeer goed. 
Ook hier schijnt het hoogtepunt gepasseerd te zijn. Net 
zoals destijds bij het Vaticaan zijn er speculanten die gaan 
verkopen; de prijzen beginnen wat te dalen en wanneer 
zoiets een paar jaren na de uitgifte der zegels gebeurt, kan 
het herstel lang op zich laten wachten. De prijsdaling is 
echter verre van algemeen. 

Ierland is nog steeds geliefd en trekt nog in prijs aan. 
(Denkt u om de '/»d. die in de koerserende serie gaat ver
schijnen en die er met de tariefwijziging in september weer 
uitgaat!) 

Wat voor Ierland geldt gaat ook op voor Malta op wat 
beperkter schaal; Gibraltar volgt op verre afstand. 

GUERNSEY EN JERSEY 
De meest besproken kwestie in de Britse gebieden is het 

postaal zelfstandig worden van Guernsey en Jersey. 
Hoewel er nog vier andere gebieden zijn, die ook regionale 
zegels hebben, blijft het bij deze beide eilanden. 
Er is veel vraag naar de Duitse uitgiften van tijdens de 
tweede wereldoorlog voor Guernsey en Jersey. Deze zegels 
zijn plotseling in de belangstelling gekomen en de prijzen, 
vooral van echt gelopen brieven met halveringen, zijn flink 
opgelopen. Ook de prijzen voor „regionals" lopen op; wan
neer u er nog van mist kunt u beter nu aanvullen. In West-
duitse bladen vraagt men voor complete stellen der zes ge
bieden al prijzen tot DM 110.—. 

Het is maar de vraag wat de twee nieuwe gebieden gaan 
uitgeven. Zij beginnen ieder met een gebruiksserie tot en 
met één pond Sterling èn een bijzondere emissie. De ver
koop aan verzamelaars gaat via de Crown Agents, met 
uitzondering van Amerika, waar een afzonderlijk agent
schap komt. Volgens mededelingen aan de pers van de post-
autoriteiten van Jersey en Guernsey zal de emissiepolitiek 
voldoen aan de hoogste eisen van ,,gematigdheid en filate-
listische oprechtheid". 

Gibbons zal de Kanaaleilanden in zijn catalogus opnemen 
achter Groot-Brittannië, daar er geen verandering komt in 
de politieke status der eilanden. 

BONDSREPUBLIEK EN BERLIJN 
De Duitse gebieden doen het niet zo goed, voor wat de 

moderne zegels betreft. Grote posten bijzondere zegels der 
laatste jaren worden in de groothandel zelfs onder nominaal 
aangeboden. Met de zegels die nu uitkomen zal dat wel nooit 
gebeuren, omdat die onbeperkt geldig blijven voor fran
kering. De uitgiften van de Bondsrepubliek en Berlijn van 
vóór 1957 doen het nog steeds het beste. Schwenn, de nieuwe 
Duitse veilingkoning, raadt het kopen van deze zegels sterk 
aan. 

Het schijnt ook door zijn invloed te zijn dat een aantal 
Duitse banken nu postzegels als geldbelegging gaan verkopen 
in pakketten met een vaste prijs. Dit is natuurlijk niets 
voor verzamelaars, maar het tekent wel het commerciële 
karakter van de Duitse postzegelworeld. 
Ook de „rode Adenauer", de afgekeurde kleur, was in de 
Bondsrepubliek een veelbesproken onderwerp. Er is op een 
veiling al tweeduizend mark voor één exemplaar betaald! 

LIECHTENSTEIN 
Liechtenstein is een beetje uit de gratie geraakt door de 

kwestie van de beide dienstzegels die vorig jaar plotseling 
uitkwamen op wit papier, vlak vóór de nieuwe serie ver
scheen. Het is de vuurpijl van het jaar geweest met prijzen 
van dertig tot veertig francs per stel. 

NEDERLAND STABIEL 
Nederland wordt in het buitenland als stabiel beschouwd. 

Men raadt de verzamelaars aan de aflopende gebruiksserie 
te completeren. Vooral de waarden 24, 37, 62 en 95 cent wor
den in de speciale aandacht aanbevolen. 

Zoals de „Sammlerdienst" al een rubriek had over Neder
land van een Nederlandse correspondent, is ook het blad van 
de firma Yvert ,,L'Echo de la timbrologie" begonnen met 
een aan Nederland gewijde rubriek: ,,Lettre des Pays Bas". 
Dit wijst wel op toenemende belangstelling voor onze zegels 
in het buitenland. 

Over het algemeen is de tendens stijgend voor klassieke 

zegels, gelijkblijvend voor de moderne met correcties naar 
beneden voor series, die in het recente verleden wat te 
hoog waren opgelopen. Wat het eerste betreft halen we voor 
u een voorbeeld aan uit de „Berner Briefmarken Zeitung". 
Nog geen tv/intig jaar geleden werd op de Casparyveiling 
voor een gestempeld blok van vier van de eerste 5-cents 
zegel der Verenigde Staten $ 2100.— betaald. Einde december 
1968 kwam hetzelfde blok weer op de veiling en haalde 
toen een prijs van $ 3850.—. Dit is een mooi bewijs voor de 
waardevastheid van dergelijke klassieke zegels. 

NIET TEVREDEN 
Gaudenz Muller schrijft in de Berner Briefmarken Zeitung: 

Het interesseert u misschien dat wij op de lijst van te ver
wachten uitgiften in 1969 van de Nederlandse PTT tever
geefs zoeken naar een zegel ter herdenking van de drie
honderdste sterfdag van één der beroemdste Nederlanders, 
namelijk van de schilder Rembrandt van Rijn (1606-1669). 

Ik weet zelf niet of ik de moed van de Nederlanders moet 
bewonderen dat zij zo'n schitterende gelegenheid voor het 
uitgeven van een schilderijenserie ijskoud voorbij laten gaan, 
of dat ik de heer Kiggen moet berispen, dat hij niet aan dit 
jubileum heeft gedacht. Maar een schilderijenscrie is vlug 
voor elkaar: een ploeg fotografen naar het Rijksmuseum te 
Amsterdam, een paar keer klik-klik en de mooiste schilde
rijen zijn klaar voor reproduktie. 

Daarmee zullen echter de Nederlanders, voor zover ik hen 
ken, wel niet tevreden zijn! 

LANGE DUITSERS 
In Mauritius lazen wij, dat het vorstenhuis van Tonga van 

Europese afkomst is. De eerste koning die u op de postzegels 
van dit eiland aantreft is Georg I. Hij heette eigenlijk Hinrich 
Meyer en kwam uit Neuenschleuse in Duitsland. Na een 
schipbreuk kwam hij op Tonga terecht, waar hij wegens zijn 
lengte van twee meter zeer vriendelijk opgenomen en later 
zelfs tot koning uitgeroepen werd. Hij werd opgevolgd door 
zijn zoon Georg II en daarna door zijn kleindochter Salote, 
welke naam een verbastering is van Charlotte. 

Koningin Salote trok, toen zij aanwezig was bij de kroning 
van koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië, ook sterk 
de aandacht door haar lengte van twee meter. De regering 
wordt nu gevoerd door haar zoon. Dit gehele Duitse geslacht 
is op de postzegels van Tonga te vinden. 

KONINGIN ELIZABETH II 
Van de Engelse aflopende reeks nemen we nu de 4d 

4'/2d volgens de opstelling in de Deutsche Zeitung für 
markenkunde. 
4d l ichtblauw, Yver t 332 en 332A, Michel 324 29.10.'58 

b lauw 28.4.'65 
l i ch tu l t ramar i jn 

a. kops taand w a t e r m e r k 26.6.'65 
b. l iggend w a t e r m e r k rech t s 4.'65 
e. l iggend w a t e r m e r k l inks 16.8.'65 
I. grafiet 29.4.'59 
II . grafiet en fosfor (oplage 490.560) 
III . groene fosfor 
IV. b lauwe fosfor op l i c h t b l a u w : twee s t repen 
a. b lauwe fosfor op b l auw 28.4.'65 
b. b lauwe fosfor, één s t r eep in midden 
c. b lauwe fosfor, kops t aand w a t e r m e r k 6.'65 
d. b lauwe fosfor, l iggend w a t e r m e r k rechts 8.'65 
e. b lauwe fosfor, l iggend w a t e r m e r k l inks 
V. violette fosfor, 8 m m breed 13.8.'65 
a. violette fosfor. 9'/j m m breed 
b. violette fosfor, kops t aand w a t e r m e r k , 8 mm breed 9.'65 
c. violet te fosfor, kops t aand w a t e r m e r k , 9'/5 m m breed 
d. violette fosfor, l iggend w a t e r m e r k rechts 10.'65 
e. violette fosfor, l iggend w a t e r m e r k l inks 
f. violette fosfor, glossy paper , l iggend w a t e r m e r k rechts 
g. violette fosfor, glossy paper , l iggend w a t e r m e r k l inks 
WIT PAPIER 4d l i ch tb lauw 

4'/sd kas tan jebru in , Yver t 333. Michel Ï25 
I. grafiet 
II. grafiet en fosfor (oplage 696.000) 
III . b lauwe fosfor 
WIT PAPIER 41/jd 
III . b lauwe fosfor 

18.10.'62 

9.2.'59 
3.6.'59 

13.8.'61 
1.5.'63 

24.1.'63 

en de 
Brief-

1.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0,30 
0.30 
8.00 

15.00 
4.00 
1.00 
0.40 

10.00 
0.40 
0.40 
0,40 
0.30 
0.30 
0.40 
0.40 
0.50 
0.50 
0.40 
0.50 
1.00 

0.80 
7.50 

15.00 
1.00 
0.35 
0.50 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN - VERENIGINGEN 

Secretaris C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-ll. Telefoon (020) 44 00 72 
Penningmeester: H. P. van Lente, Curagaostraat 35-1 te Amst'erdam-W. Telefoon (020) 38 83 64 

DAG VAN DE POSTZEGEL 1969 
Speciale enveloppen met bqzondere afstempeling 

Ter gelegenheid van de viering van de Dag van de Post
zegel 1969, op 11 oktober, zal een door de Bond verzorgde 
envelop verkrijgbaar zijn, waarop met medewerking van 
PTT een bijzondere afstempeling zal worden aangebracht. 
Op de envelop zal een oud postkantoor, het Paalhuis te Am
sterdam, worden afgebeeld, waarvan de contouren, althans 
naar alle waarschijnlijkheid, in het bijzonder stempel zullen 
worden opgenomen. 

Alle enveloppen zijn genummerd met 2 en zullen worden 
voorzien van de op 30 september 1969 verschijnende Erasmus-
postzegels. 
Het bijzondere stempel zal voor alle plaatsen, waar de vie
ring plaats heeft, gelijk zijn. Het enige onderscheid zal be
staan in het kantoorstempel, dat voor ieder van de tien 
plaatsen vanzelfsprekend verschillend is. 

SCHRIFTELIJKE BESTELLINGEN 
Teneinde een ieder, die belang stelt in deze enveloppen, in 

de gelegenheid te stellen in het bezit daarvan te komen, is 
de mogelijkheid geschapen vooraf uw bestellingen te doen 
bij de hierna vermelde plaatselijke organisatiecomités. Hier
voor gelieve u gebnaik te maken van de op bladzijde 374 van 
dit nummer opgenomen bestelbon. 

Assen: A. F. J. de Jong, 
Vredeveldseweg 19, Assen. 
Postgiro: 85 06 19. 

Enschede: W. E. J. Aeijelts Averink, 
Minister Dr. Kuyperplein 25, Enschede. 
Postgiro: 90 62 09. 

Haarlem: J. van Muijen, 
Orionweg 65, Haarlem. 
Postgiro: 12 71 13. 

Kerkrade: S. H. M. Thissen, 
Mucherveldstraat 44, Kerkrade. 
Postgiro: 118 90 43, 
t.n.v. penningmeester E.K.P.V. 

Leeuwarden: L. D. Corée, 
Breitnerstraat 1, Leeuwarden. 
Postgiro: 97 88 71. 

Middelburg: J. Langedijk. 
Klein Vlaanderen 43, Middelburg. 
Postgiro: 45 60 66. 

Rotterdam: A. Berkhoudt, 
Baartsestraat 5, Rotterdam-3007. 
Postgiro: 154 37 00 t.n.v. penningmeester 
Dag van de Postzegel, Rotterdam. 

Utrecht: P. C. Veen, 
Abt Ludolfweg 44, De Bilt. 
Postgiro: 172 74 95. 

LOSSE ENVELOPPEN kosten ƒ0,60 per stuk plus ƒ0,50 
voor porti- en verzendkosten. 

SETS van tien verschillende plaatsen, indien men deze wil 
bestellen, kosten ƒ 7,— per set, inclusief de kosten van porti 
en verzending. 

Men dient, gelijk met de bestelling, het verschuldigde 
bedrag per giro over te maken op de postrekening van één 
der hierna vermelde adressen van de organisatiecomités, 
waar u uw bestelling plaatst. Deze giro-overschrijvingen 
moeten vóór 13 september 1969 in het bezit zijn van de 
comités. Aan later binnengekomen bestellingen en/of giro
betalingen kan geen uitvoering worden gegeven. Bestelt u 
dus bijtijds. 

LIJST VAN ORGANISATIECOMITÉS, tevens besteladressen: 
Apeldoorn: Mevrouw M. Th. Paape-van Mourik, 

Officiersweg 24, Epe. 
Postgiro: 835 70 70, 
tn.v. AMRO-bank Apeldoorn, Dag van de Post
zegel. Rekening 437 227 318. 

Amsterdam: W. J. Habiecht, 
Mariëndaal 140, Amsterdam, Nieuwendam. 
Postgiro: 185 93 88. 

In Noord-Brabant zal de Dag van de Postzegel dit jaar 
niet gevierd worden. Dit is niet te wijten aan gebrek aan 
initiatief van de organisatoren, maar aan het feit, dat er 
op zaterdag 11 oktober geen zaal in een centraal gelegen 
plaats beschikbaar is, die aan de eisen voldoet. De Brabantse 
verzamelaars kunnen terecht in Kerkrade voorzover zij in 
het oosten wonen en in Middelburg of Rotterdam als zij 
woonachtig zijn in het westen. 

VERKRIJGBAARSTELLING ENVELOPPEN TIJDENS DE 
BIJEENKOMSTEN van de DAG VAN DE POSTZEGEL op 
11 oktober 1969. 

Tijdens de viering van de Dag van de Postzegel 1969 (11 ok
tober) in de plaatsen, hiervoor genoermd, zullen uitsluitend 
losse enveloppen verkrijgbaar zijn. Sets alléén bij vooruit
bestelling, niet op de viering zelf. 

Kosten van de enveloppen: 
blanco ƒ 0,25 per stuk, 
gezegeld en gestempeld ƒ 0,60 per stuk. 

Het vignet op de Dag-van-de-Postzegelenvelop nummer 2 is ge
maakt naar het schilderij ,,Het Paalhuis en de Nieuwe Brug aan de 
IJkant te Amsterdam" van de Amsterdamse schilder Jan Abrahamsz. 
Beerstraten, die leefde van omstreeks 1622 tot 1666 Op het 
origineel in het Rijksmuseum te Amsterdam ziet men aan het 
Paalhuis het jaartal 1500. 
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Hierbij moet het voorbehoud worden gemaakt dat deze 
verkoop slechts kan plaatshebben zolang de voorraad strekt. 
Zekerheidshalve verdient het derhalve aanbeveling vooraf 
schriftelijk uw bestelling te doen. 

N.B. Gebruik de bestelbon op bladzijde 374 van dit num
mer. Gaarne duidelijk invullen, bij voorkeur met blokletters. 
Overschrijven, om het blad te sparen mag ook. 

BEKERTOERNOOI VOOR DE THEMATISCHE FILATELIE 
Het Bekertoernooi voor de thematische of beeldfilatelie, 

waarvoor het Bondsbestuur een wisselbeker ter beschikking 
heeft gesteld, zal dit jaar in Utrecht worden gehouden op 
11 oktober, de Dag van de Postzegel 1969. Geïnteresseerden 
die een lezing willen houden kunnen zich opgeven bij het 
Bondssecretariaat, Assumburg 70, Amsterdam11, met ver
melding van het onderwerp. Aanmeldingen worden aange
nomen tot 15 augustus a.s. 

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. 

KANDIDAATLID 
Bij het secretariaat is het verzoek binnengekomen van de 

Stork Postzegelclub te Hengelo (O.) lid te mogen worden van 
de Nederlandse Bond. De statuten van deze vereniging zijn 
koninklijk goedgekeurd. Statuten noch huishoudelijk regle
ment bevatten bepalingen die in strijd zijn met de statuten 
en reglementen van de Bond. Het aantal leden bedraagt 122. 
Secretaris van deze kandidaat is de heer O. Harms, Schu
mannstraat 51, Hengelo (O.). 

Het Bondsbestuur herinnert aan artikel 5 van de statuten, 
waarin is vastgelegd dat — mochten binnen drie maanden 
geen bezwaren tegen de aanneming bij het secretariaat bm
nenkomen — het Bondsbestuur deze kandidaat kan aan
nemen. 

AANNEMING VAN EEN NIEUW LID 
In augusitus 1968 is kennis gegeven van de aanmelding 

voor het Bondslidmaatschap van de Vereniging van Post
■jegelverzamelaars TWENTE (voor buitenland en motief
verzamelaars) te Hengelo (O.). 

Na de publikatie van deze aanmelding zijn tegen de te
naamstelling bezwaren ingebracht. Dientengevolge moest de 
beslissing over de aanneming als lid door de Algemene Ver
gadering worden genomen. 

In haar vergadering van mei 1969 in 'sGravenhage heeft 
de Algemene Vergadering besloten tot aanneming, daarbij 
het nieuwe lid verzoekende aan de naam van de vereniging 
het jaartal 1968 toe te voegen, om verwarring met de be
staande vereniging te voorkomen. 

Wij heten deze vereniging van harte welkom en spreken 
de hoop uit dat ons nieuwe lid actief aan het verenigings
leven van de Bond zal deelnemen. 

Het adres van de secretaris is: J. Nijman, Beatrixlaan 281 
te Hengelo (O.). 

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. 
Jaarvergadering op 4 oktober 1969 in Utrecht. 
ZUIDAZIË: G. H. Hillen Sr., Mozarüaan 31, Aalsmeer. 
ZUIDWEST PACIFIC: F. Bender, Corn. 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., Sarphatistraat 109, 

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 gewqzlgd!) 
De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 

Gelderse Bibliotheek, Mariënburgstraat 12, Arnhem. Geopend 
van 28 junil 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. 

FIPCONGRES 911 JUNI 1969 
Nadat de heer BERTHELOT in twee zinnen de gedelegeer

den had welkom geheten en het congres van de Federation 
Internationale de Philatelie in het BalkanHotel te Sofia voor 
geopend had verklaard, kreeg de gastheer van het congres 
— de voorzitter van de Bulgaarse bond van filatelistenver
enigingen CHRISTOV het woord om het congres alle succes 
te wensen, welke wens door de viceministerpresident werd 
onderstreept. 

Van de 43 aangesloten landen bleken er 35 aanwezig, res
pectievelijk vertegenwoordigd te zijn. 

De notulen van het FlPcongres 1968 (Karlstein) werden 
unaniem goedgekeurd. 

In zijn jaaroverzicht vermeldde de heer BERTHELOT dat 
in de toekomst enige reglementsartikelen wijziging behoeven. 
Hij noemde onder meer: een land kan slechts door één orga
nisatie worden vertegenwoordigd — hetgeen hij wegens de 
gespletenheid der organisatie in sommige landen een achter
haald standpunt vond (sic ! !). 

Verder herziening van de contributies en retributies (af
dracht aan de FIP van internationale tentoonstellingen). Hij 
pareerde de aanval van A. CYRIL ANDREWS in GIBBONS 
STAMP MONTHLY op de FIP naar aanleiding van de 
EFIMEX in Mexico. 

Secretaris LULLIN vermeldde in zijn jaarverslag eveneens 
de EFIMEX, die dan toch maar geleid had tot oprichting van 
een Interamerikaans instituut, met zetel in BOGOTA, onder 
presidentschap van de Mexicaan OBREGON. Later kwam de 
Cubaanse afgevaardigde het congres mededelen dat zijn land 
aansluiting had verzocht, doch nooit op brieven of telegram
men antwoord kreeg, hoewel Cuba toch ook lid is van de FIP. 

De diverse commissieverslagen werden goedgekeurd, hoe
wel wederom diverse landen hun misnoegen uitten over het 
feit dat, ondanks de beloften van vorig jaar, thans wederom 
een viertal commissierapporten niet aan de landen waren 
toegezonden, doch ten congresse werden uitgereikt. Opnieuw 
werd beterschap beloofd. 
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De belangr i jks te feiten ui t de commiss ie rappor ten : 
— E r komt een n ieuwe u p - t o - d a t e lijst van schadel i jke u i t 

giften. Nieuw in zoverre da t d e vor ige lijsten en supp le 
m e n t e n tot één n ieuwe lijst zul len w o r d e n ve rwe rk t . Dit 
n a a r aanleiding van opmerk ingen v a n de h e e r W Ö L F F E L 
(Denemarken) die enige incor rec theden aangaf en onder 
ande re betoogde da t de Neder l andse k indervel le t jes n ie t 
in de lijst thuishoorden. Dat zijn n a a r zijn men ing geen 
„bloes" of „feuillets" doch „Bedarfsbogen". 

De bondsver tegenwoordiger heeft de oorzaken v a n de 
noodzaak deze combinat ies ui t te geven aan he t congres 
uitgelegd. 

De commissie Aerophi la te l ie w e r d .ter ve rgade r ing opge
heven. De heer ANREITTER, h a a r voorzi t ter , h a d in he t af
gelopen j a a r intensief contact gehad m e t de EISA, he tgeen 
resu l t ee rde in een overeenkomst op t ien pun ten . Deze t ien 
p u n t e n beogen niet een volledige in tegra t i e v a n de F I S A in 
de F I P , dcch een volledige en n a u w e wederzi jdse s a m e n w e r 
king op elk gebied me t behoud v a n be ider zelfs tandigheid. 
De formule werd voor een proeftijd v a n d r i e j a a r a a n v a a r d 
en inp laa ts v a n de F l P - c o m m i s s i e voor Aerophi la te l ie w e r d 
een samenwerk ingscommiss ie v a n vier ( twee F I S A en twee 
FIP) benoemd. Congres akkoord . 

VERKIEZINGEN 
— Ondanks nogal w a t opposi t ie (in de wande lgangen) w e r d 

de hee r BERTHELOT, n a d a t hij de zaal ve r l a t en had, bij 
acc lamat ie als voorzi t ter herkozen . 

— In de Conseil w e r d e n de h e r e n B R A N D T (Turkije) en 
G R A H M (Noorwegen) herkozen, te rwi j l d e h e r e n ir. D V O -
RACEK (Tsjechoslowakije) en dr. I S H I D A (Japan) de r a a d 
completeerden. 

- In het Ui tvoerend Comité w e r d gekozen d e h e e r T R I P -
LOVICI (Roemenië), terwij l de hee r BOYSE (U.S.A.) de 
a f t redende admiraa l J O H N S O N opvolgde. 

- Als Financiële commissie werd w e d e r o m Z W I T S E R L A N D 
aangewezen . 

- Alle commissievoorzi t ters w e r d e n he rbenoemd. Door he t 
recente overli jden van de heer W A L T Z (Themat ische com
missie) k w a m dit voorz i t t e r schap vr i j . Voor d e d e r d e m a a l 
m dr ie j a a r werd mejuff rouw GROER (Polen) g e k a n d i -
deerd, doch wede rom werd zij niet gekozen. ODD G R A H M 
(Noorwegen) werd voorzi t ter me t 25 tegen 22 s t emmen . 

Er w a r e n v a n vier l anden a a n v r a g e n voor he t F l P - l i d m a a t -
schap : 
— D.D.R. — aangenomen m e t 20 tegen 15 s t e m m e n ; 2 blanco. 

- Indonesië — aangenomen u n a n i e m ; Cuba blanco. 
- P a r a g u a y — niet geaccepteerd, o m d a t de P a r a g u a y s e bond 

meer dan een j a a r lang geen enke le cor respondent ie h a d 
bean twoord . 

- Tunis — aangenomen u n a n i e m ; Israël blanco. 

N a a r aanle id ing van het J a p a n s e voorstel ten behoeve van 
de F l P - k a s $ 1,— per kade r bij i n t e rna t iona le t en toons te l 

l ingen te heffen, be toogde u w bondsver tegenwoord iger eers t 
de ( thans vrijwill ige) l andencon t r ibu t i e aan de F I P verp l ich t 
te stellen m e t bi jvoorbeeld 2 of 3 Zwi t se r se Centimen per 
aanges lo ten lid v a n elk land, en w a n n e e r m e n al een r e t r i 
but ie per k a d e r wi lde hebben deze d a n te bepalen op een 
bepaa ld (laag) pe r cen t age v a n d e k a d e r h u u r . Hij s te lde tevens 
voor een regel ing voor con t r ibu t ie e n r e t r ibu t i e te la ten 
on twerpen . E r k w a m generlei r eac t i e v a n he t bes tuur , da t 
J a p a n verzocht zijn voorstel in te t r e k k e n o m d a t he t daags 
d a a r n a zelf m e t voors te l len zou komen. 

Daags d a a r n a k w a m he t voors te l : 
Verp l ich te a fd rach t v a n Zw.frs. 5000,— min imaa l voor e lke 
i n t e rna t iona l e tentoonste l l ing onder F l P - p a t r o n a a t en Zw.
frs. 150,— m i n i m u m c o n t r i b u t i e per land. De heer L I N D B E R G 
(Zweden) deed nog een d r ingend be roep de Nede r l andse 
suggest ie ten aanz ien van he t con t r ibu t ie -onderzoek te a a n 
v a a r d e n en de commissie van d r i e te benoemen. Er werd niet 
op ge reageerd en he t b e s t u u r b r a c h t zijn voorstel in s t e m 
ming. Het w a s hogelijk ve rbaasd da t Nede r l and en Zweden 
tegens temden . 

T E N T O O N S T E L L I N G E N 

1970 — Lissabon — gaa t n ie t door wegens gebrek a a n fondsen. 
— Londen — p a t r o n a a t was voorlopig toegezegd. Er zijn 

ech te r moei l i jkheden. Word t vóór 10 juli a.s. geen 
o v e r e e n s t e m m i n g bereikt , d a n geen F l P - p a t r o n a a t . 
P l a a t s F l P - c o n g r e s 1970 in v e r b a n d h i e rmede nog nie t 
bekend . 

1971 — R o m e — gaa t n ie t door. 
1971 — (september) — Boedapes t honde rd j a a r postzegels. 

P a t r o n a a t en F l P - c o n g r e s . 
Verdere a a n v r a g e n : 
1972 — België (Brussel, Heyzel) ; 
1973 — H a m b u r g — Is tanboel of Izmir (Turkije) — Poznan 

(Polen); 
1974 — R o m e — Stockholm — Zwi t se r l and ; 
1975 — Cuba — Wenen ; 
1976 —U.S .A. — Kopenhagen ; 
1977 — 
1978 — P r a a g . 

Voor we zover zijn, zal het lijstje — gezaen de e rva r ingen — 
wel drasitisch gewijzigd zijn. 

He t congres ver l iep tameli jk vlot. J a m m e r blijft he t da t 
soms 'tot d r i e - v i e rmaa l toe door a fgevaard igden van v e r 
schi l lende l a n d e n precies hetzelfde w o r d t gezegd. 

De Bondsver tegenwoord iger 
J u n i 1969 P. Th. v. d. H E I J D E N 

S T I C H T I N G VOOR HET P H I L A T E L I S T I S C H J E U G D W E R K 
IN N E D E R L A N D 

Secre ta r i s : N. A. van Bakelen, J a v a s t r a a t 20, Nijmegen. 

V E R E N I G I N G E N VOOR G E S P E C I A L I S E E R D E VERZAMELAARS 

In plaats van het „Verenigingsnieuws", dat volgens een 
»ude traditie in juli een maand overslaat, volgt hieronder 
en overzicht van de voornaamste Nederlandse verenigin

gen van gespecialiseerde verzamelaars 
Voor de studiegroepen, die voor het merendeel niet de 

form van een vereniging hebben, zie men onder het be
rokken hoofdstuk van de rubriek van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen 

Van de vermelde verenigingen wordt aangegeven onder 
, de naam van de vereniging, 

de doelstelling, 
, de activiteiten, 

naam van en/of gegevens omtrent eventueel tijdschrift, 
aantal leden per medio 1968, 
contributie; 
secretaris of bestuurssamenstelling 

Nederlandse Vereniging van Aero-Philatelisten „DE 
VLIEGENDE HOLLANDER"; 
Behartiging der belangen van de verzamelaars van 
luchtvaarthistorische objecten, zoals luchtpostbrieven. 
luchtpostzegels en documentat ie , 
Middelen hiertoe zijn het orgaan, het rondzendverkeer, 
de nieuwtjesdienst en de afdelingsbijeenkomsten. 

4. De „Aero-Phdatelist", vi jfmaal per j aa r ; 
5 450, 
6 ƒ 10,— per jaa r ; 
7. „De Vliegende HoUandei" , p/a Olympiaplein 166. 

Amsterdam-Z. 

1 Vereniging „DE BEELDFÏLATELIST" ; 
2. Het bevorderen van het door haar leden in gezamenlijk 

verband beoefenen van de filatelie in het algemeen en 
van de beeldfilatelie in het bijzonder; 

3. het maken van propaganda voor beeldfilatelie, 
het geven van voorlichting en advies aan de leden, 
het organiseren van rondzenddiensten van postzegels, 
het deelnemen en doen deelnemen aan nationale en 
mternationale tentoonstellingen; 
het organiseren van tentoonstellingen; 

4. Officieel orgaan „De Beeldfilatelist", verschiint zesmaal 
per j aa r ; 
Verder heeft de vereniying elf studiegroepen, die elk 
hun publikaties hebben, die drie maal per jaar ver
schijnen De groepen zijn: 
Biologie, religie en mythologie, sport en spel, geschiede
nis, aardrijkskunde en volkenkunde, kunsten, handel en 

verkeer, onderwijs en wetenschappen en charitas, 
U N O / U P U / E u r o p a , landbouw, ruimte en a tomen; 

5 ongeveer 500 leden; 
6 ƒ 12,50 per jaar . waardoor men het orgaan en een 

studiegroep ontvangt Elke volgende studiegroep ƒ 2,50 
per j aa r ; 

7 Secretaris: F Wessels, Waldeck Pyrmontlaan 26, 
Doorwerth Telefoon 8307 - 5064. Inhchtingen: J van 
Oort, Meidoornstraat 9, Duivendiecht. 

1 BENELUX P O O L P O S T VERENIGING; 
2 De interesse voor en het verzamelen van poolpostzegels 

en poolpostbrieven te bevorderen; 
3 Rondzendingen m de Benelux en Bondsrepubliek 

Duitsland, 
Veilingen, 
Bijeenkomsten en ruildagen in Nederland en België; 
Tentoonstellingen; 

4 Geïllustreerd contactorgaan „Poolpraat" (twee
maandelijks); 

5 HO; 
6. Hfl 7,—/BF 100/DM 8,— per kalenderjaar. 
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7 H C Kruyt , Het Geuzenhuis 10, Gonnchem Tel : 
(01830) 5476 

1 Filatehstenvereniging DAI N I P P O N ; 
2 het bevorderen van het verzamelen van postzegels, uit

gegeven tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-
Indie en onder het bewind van de Republeik Indonesië 
voor de soevereiniteitsoverdracht 

3 Dai Nippon houdt bijeenkomsten, organiseert een 
rondzendverkeer, bevordert het publiceren van gege
vens over haar verzamelgebied zowel door de vereni
ging zelf (ZIJ heeft een catalogus Republiek Indonesië 
1945/1950 uitgegeven en bereidt een uitgebreid hand
boek over de Japanse bezetting voor), als door haar le
den individueel, keurt en veilt, kortom doet alles wat in 
het belang wordt geacht van de filatelie op door het 
Dai Nippon bestreken gebied, 

omtrent honderd , 
ƒ3 ,50 per kalenderjaar, de eerste maal te verhogen met 
ƒ 1,— entreegeld (hieraan moet wel worden toegevoegd, 
dat een contributieverhoging in overweging is om meer 
reserves te kweken voor het uitgeven van het handboek 
over de Japanse bezet t ing) , 
J Bonn, Porto Buenolaan 15, Ouderkerk aan de Amstel 
Telefoon 02963/1942 Overdag is hy meestal te bereiken 
onder nummer 02150/16724 (reportagedienst VARA-
radio) 

1 vereniging . .NEDERLAND-ISRAEL-PHILATELIE'' 
2. a Het bevorderen van de filatelie in het a lgemeen, 

b Het bevorderen \ a n de filatelie betreffende de staat 
Israel en het Midden-Oosten , 

c Tot haar speciale objecten rekent de vereniging 
1 Turkse post in het Heilig L a n d , 
2 De Levant-postkantoren in Palestina, 
3 Mandaatper iode in Palestina, 
4 Interim periode (april-mei 1948), 
5 De staat Israel , 
6 De Judaica filatelie 

3 Het organiseren van bijeenkomsten, zowel landelijk als 
regionaal, met gevarieerde agenda s waardoor de leden 
zowel hun kennis als verzameling kunnen ui tbreiden, 

4 De N I P geeft viermaal per j aa r haar orgaan, genaamd 
" N I P - O R G A A N " uit, alsmede achtmaal per jaar de 
"NIP-Bench ten" Het N I P - O R G A A N bevat artikelen 
over de postale uitgaven van bovengenoemde gebieden, 
en verder alles wat met de Israel-filatelie te maken heeft 
De NIP-Benchten omvatten het gewone verenigings-
nieuws, 

5 400 Zowel binnenlandse als buitenlandse leden 
De vereniging is aangesloten bij het Wereldcongres van 
Israelverenigingen, 

6 f 15,— per jaar Indien echter de contributie voor 
1 maar t van het verenigingsjaar voldaan wordt, wordt 
een reductie van ƒ 2,50 verleend Entreegeld ƒ 1,— 

7. secretaris A C Post, Nieuwe Teer tuinen 24 I I , Am
sterdam Telefoon (020) 24 02 58 

1 NEDERLANDSE VERENIGING VAN POST-
STUKKEN & POSTSTEMPELVERZAMELAARS; 

2 Het bevorderen van de kennis en het verzamelen van 
poststukken, postale afstempehngen en filatelistische 
zaken, die buiten de algemene aandacht vallen, 

3 ledenvergaderingen, ruilbijeenkomsten, filatelistische 
besprekingen, rondzendverkeer, verenigingsveihngen, 
bevorderingen van publikaties, 

4 „De Postzak", kwartaalblad Redacteur J Giphar t 
5 310, 
6 ƒ 10,— per jaar + een eenmalige bijdrage van ƒ 2 , 5 0 

(entree) , 
7 J H Broekman, Hoflaan 25, Bergen N H (Tel 

02208/2582) 
De ledenadministratie wordt gevoerd door het be
stuurslid ing E J Enschede, Pagodedreef 27, Utrecht 

1 FILATELISTEN VERENIGING „ST. GABRIEL"; 
2 Vereniging van verzamelaars van postzegels, verband 

houdende met bijbel en christendom, aangesloten bij 
Wereldbond „St Gabr ie l " , 

3 Rondzenddienst , nieuwtjesdienst, stempeldienst, 
maandblad , landelijke en regionale bijeenkomsten en 
tentoonstellingen, publikaties waar mogelijk op het 
bestreken terrein, 

4 „Gabr ie l " , verschijnt tien maal per j a a r , 
5 240, 
6 ƒ 15,— per jaar, met inbegrip van het b lad, 
7 J Hendriks, Meteorenstraat 55, Hilversum Telefoon 

02150-1 56 4 1 , 
Propagandacommissie H van Hulst, Smitstraat 30-1, 
Amsterdam-O Telefoon 020-94 15 99 , 
Contac tad ressen 
Groningen en Friesland Ds J G F Ankersmit Dam-
menseweg 1, Koudum {Fr ) , 
Drente en Ovenjsel Ds P de Ruiter , Acacialaan 16, 
K a m p e n , 
Gelderland H Vruggink, Weerkruislaan 71, Benne-
kom, 
Noord-Brabant en Limburg I r J G J v d Meulen, 
Beekveld 26, Berhcum ( N B ) , 
Zeeland H Geilleit Statenlaan 170, Middelburg , 
Den H a a g en omstreken J R van Essen, Gaan van 
Necklaan 146, Rijswyk, 
Rot te rdam en omstreken T h H Eitjes, Adrianalaan 
94, Rotterdam-12 

1 Nederlandse Filatelisten Vereniging „SKANDINA-
VIE", opgericht te Rot te rdam 7 maar t 1964 Konink
lijk goedgekeurd 30 september 1966, 

2 Het bevorderen van de filatelie, in het bijzonder die 
van Skandinavie, waaronder de navolgende landen 
worden begrepen Noorwegen, Zweden, Denemarken, 
Finland, Groenland, IJsland en Deens West-Indie en 
hetgeen verder onder deze landen gecatalogiseerd is, 

3 He t intensief onderhouden van een rondzenddienst , 
jaarlijks tenminste vier bijeenkomsten/ledenvergade
ringen in verschillende plaatsen van het l and , het be
vorderen van contacten tussen leden en verzamelaars m 
Skandinavie en 

4 het uitgeven van een mededelingen-blad (viermaal per' 
jaar) , genaamd „Het Noorder l icht" , 

5 150, 
6 ƒ 10,— per j aa r , 
7 J Roelofs, Breitnersingel 46, Rot terdam-13 Telefoon 

010-18 97 81 

1 Internationale Vereniging , ^ E S P O O R W E G M O 
TIEF FILATELIST; 

2 Het bevorderen van de filatelie in het a lgemeen, het 
bundelen van de spoorwegmotiefverzamelaars en het 
behartigen van de belangen van deze verzamelaars , 

3 Tweemaandelijkse ledenbijeenkomsten, tezamen met 
de tweemaandelijkse bijeenkomsten van de sectie 
Spoorwegmotieven van de Nederlandse Vereniging 
van Spoorweg-Filatelisten m het Spoorwegmuseum te 
Utrecht , 

4 Tezamen een tweemaandelijks gestencild mededelin
genblad „Spoorwegen en Filatelie", met nieuwtjes en 
bijdragen, 

5 67 , 
6 Contributies f 4,— per jaar voor de Internat ionale 

Vereniging De Spoorwegmotief Filatelist, 
ƒ 13,— per jaar, inclusief het l idmaatschap van de 
FlP-motiefgroep „Fisenbahnwesen", 

7 H W Wareman , Elpermeer 64, Nieuwendam 

1 POSTZEGEL VERZAMELAARS VERENIGING 
„VERENIGDE NATIES - VERENIGD E U R O P A » , 

2 Het bevorderen van de filatelie in het algemeen en dit 
van de Verenigde Naties en Verenigd Europa in het 
bijzonder, 

3 contactdagen, ruddagen, studiegroepen en 
4 de uitgifte van een eigen Mededelingenblad (vijfmaal 

per j a a r ) , 
5 102 
6 ƒ 15,— per jaar (na 1 juli ƒ 7,50 voor het lopende j a a r ) , 
7 C Spoelman, Irisstraat 18, Ridderkerk 

Telefoon 01804-4755 

N w . KLM 
ouderen Le 
Houston 
Moskou 
P Tokio 
P Biak 
Saigon 
Tripoll 
Porto extra 

VL. TANZANIA-Kenya -Uganda f 1 = 
uke frankering 

2,95 
2.75 
3,95 
3,50 
2,25 
1.95 

tot 35 

Jeddah 
Amman 
Londen 
Accra 
Tunis 
Lagos 

5 , — 
2,50 
2,50 
2,50 
1.95 
2.50 

= 5 % Korting vanaf 50 
T. Harteveld' i FDC Service 
010-20 40 70 Giro 507 407 

Casablanca 
Las Palmas 
Conakry 
Monrovia 
Luposta W 
Johannisb 

= Keurige 
(NVPH-IFSDA) Blondee 

= stuk 

2,50 
2,50 
2,80 
2.50 
5 , — 
2,25 

stempel 
Istr 36 

Gelegenheidsaanb 

Abidjan 2,75 
Varna 2,— 
Constanta 2,— 
Boekarest 1,75 
Nice 1,50 
Malaga 1 50 
Filat frank 

Rotterdam-14 Tel 

INKOOP en VERKOOP van MUNTEN ! ! 
NIEUW 

"Catalogus van de MUNTEN van het Koninkrijk der Nederlanden" (j Mevius) 
Beschrijving van de Nederlandse munten vanaf 1813, met prijzen voor iedere munt 
in 6 verschillende kwaliteiten 
Op dit boekje is jaren gewacht Prijs f 6 90 -|- 0,40 porto 

Prijslijst op verzoek grat is" 
A J. van den Berg Mahlerstraat 3 Vlaardingen Giro 674054 Telefoon 010-343716 

WACHT EVEN met Uw aankopen. 
Vraagt eerst onze nieuwe, begin augustus verschijnende gratis 
prijslijsten aan. met tal van goedkope aanbiedingen van NEDER
LAND (ook losse zegels). CURAQAO-NED ANTILLEN, SURI
NAME, NED NW GUINEA, INDONESIA, MOTIEF- en andere 
samenstellingen 

Gewoon CADEAU geven wij aan onze afnemers meer dan vijftig 
verschillende postfnsse complete series INDONESIA of naar 
keuze insteekboeken, HAWID-stroken, albums, enz 

't Is maar een weet, dat het alles bij ons voordeliger is, en 
men weet het na aanvrage van nieuwe prijslijsten bij 

J. Bijlsma 
Schimmelpennincklaan 3 - ZUTPHEN - Tel (05750) 33 11 

Zichtzendingen 
Uitzoeken voor 20, 15 of 10 cent per zegel 

Enkele grote wereldcollecties (ruim 20 000 verschillende zegels) 
hebben wij m 21 boekjes laten plakken U kunt deze boekjes 
7 dagen op zicht vragen en er zegels uitzoeken a 20 cent per 
stuk (volle boekjes), a 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 ƒ 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, Perzie, 10 Polen, 11 Portugal, Roemenie, 
12 Roemenie, Rusland, 13 Rusland, Spanje, Zweden, 14 Zwe
den, Zwitserland, Turkije, Yemen, U S A , 15 Engeland, Eng Kol 
(A-l), 16 Eng Kol (l-Z), Argentinië, 17 Zuid-Amenka (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 een van de onderstaande dozen 
A Hongarije, 15 c p s t , B Roemenie, 15 c p s t , C Tsjechoslo
wakije, 15 c p st , D Sportzegels, 15 et p st , E Dieren, 15 c p st , 
F Ruimtevaart, 20 c p st , G Bloemen, 20 c.p s t , H Wereld, 10 
et p st , I Schilderijen, 20 c p st 
Bij afname van 100 zegels uit een doos 10 % korting 

OPTIMUS' ZICHTZENDINGEN 
KAMPHUIZENLAAN 5 - ARNHEM 

DER SAMMLER-DIENST 
het Duitse filatelistische tijdschrift 

• verschijnt «ens per14 dagen Abonnementspriji f 11,80 per halfjaar 
• meer da/i 100 pagina's per nummer f23,60 per jaar, proefnummer gratis' 
• nieuwtjes met fotopagina's op Adver ten t ies : prijzen op aanvraag 

kunstdrukpapier Woordadvertentie* opschnftwoor-
den 58ct, tekstwoorden 24ct 

Vertegenwoordiging voor Nederland FILEKTURA - Postbus 54 - Katwijk aan Zee 
Gtro 51 69 28 Bank: Amrobank, Katwijk, Tel O 1718-4068 (ook 's avonds) 



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 Pater Cyprianus in Rome, 
A. G. C. Baert in 'sGravenhage 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 Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie besloot dergelijke uitgiften te kenmerken en er geen 
afbeeldingen meer vin op te nemen. De gebruikelijke gegevens worden wel 
vermeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaarschuwd. 

VERENIGDE NATIES 
410'69. Serie gebruiksze^els met Zwitserse waarde

landuiding; op een na zijn alle zegels gelijk aan eerder 
ioor de V.N. in New York verschenen zegels. 
5 c.Gelijk aan I Vj c , Yvert 159. 

Gelijk aan 3 c . Yvert 101. 
Gelijk aan 10 c , Yvert 123. 
Afbeelding van het Palais des Nations in Geneve. 

iO c. Gelijk aan 15 c , Yvert 142. 
Gelijk aan 15 c. luchtpost, Yvert L.P. 15. 

fr. Gelijk aan 25 c , Yvert 144. 
fr. Gelijk aan 75 c , Yvert 178. 

?5 

!5 

EUROPA 
ALBANIË 

245'69, Vijfentwintig j aa r congres van Permet. 
q. Congresgebouw in Permet. 

25 1. Twee partizanen behalen de overwinning, 
ilokje 2,50 I. Wapen van Albanië en Permetmonument 
net partizaan. 

A N D O R R A 

■iB^ii»iBinB<i*(iMi;ia[il 

48'69. Wereldkampioenschappen kanoen in Bourg
aintMaurice (Savoie. Frankrijk). 
,70 F. K a n o in stroomversnelling. 

BELGIË 
77'69. Wereldkampioenschap op de weg, Zolder/ 

"erlaemen 108'1969. 
f. Wielrenner in actie. 

• r v ^ 'f j'*^-^ 
i / mwu«»«»*, 

% 
1: 

è 
77'69. Herdenking monseigneur V. Scheppers. 

f. + 3 f. Portret van deze prelaat . 

BULGARIJE 

3 8 KOHTOPC ( D M O i ^ « 

g , 5bArAPMfl I 

Afbeelding van blokje behorende bij verkeersmiddelen
reeks, gemeld in maar t , bladzijde 165. 

Mei '69. Sofia door de eeuwen heen. 
1 st. Muntstuk van Ulpia Serdika (oude naam voor 

Sofia). 
2 St. M u n t van Asklepiostempel in Serdika. 
3 St. St. Sophiakerk. 
5 St. Kerk van het dorp Bojana bij Sofia. 

10 St. Parlementsgebouw. 
13 St. Nationaal theater. 
20 St. Alexander Newskikathedraal . 
40 St. Universiteit Kliment Ochridski. 

1 I. Blok met wapen van Sofia en emblemen van de 
acht internationale filatelistische tentoonstellingen 
sinds Praga 1962. 

Mei '69. Zegel ter gelegenheid van het 38ste F I P 
congres in Sofia. 
40 st. Sint Joris en de draak. 

Juni '69. Beroemde operazangers. 
1 st. Enrico Caruso, 18731921. 
2 St. Christina Morphowa, 18891936. 
3 St. Peter Raitschew, 18871960. 

10 St. Zwetana Tabakowa, 19051936. 
13 St. Kat ia Popowa, 19241966. 
20 St. Pheodor Schaliapin, 18731938. 

Juli '69. Circuskunst. 
1 St. Salto aan de t rapeze. 
2 st. Evenwichtskunstenaars. 
3 St. Jongleurspaar. 
5 St. Berendressuur en goochelaar. 

13 St. Paardendressuur. 
20 St. Clowns. 

DUITSLANDBERLIJN 
21 7'69. Wereldcongres internationale personeel 

P.T.T.bedri jven; P.T.T.personeel over de hele wereld. 
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10 pf. olijfgroen. Postbode. 
20 pf. bruin. Telefoniste. 
30 pf, bruinviolet. Telecommunicatietechnicus. 
50 pf. blauw. Verlader voor luchtpost. 

DUITSLAND (OOST ) 

46'69. Bijeenkomst voor wereldvrede in OostBerlijn. 
10 pf. Arbeidersklasse beschermt en bevordert ontwikke

ling van de jeugd. 
20 | 5 pf. Bekende Berlijnse bouwwerken: Branden

burgertor, gebouw van de staatsraad, en diverse 
andere. 

25 pf. Arbeiders van verschillende volken. 
Alle zegels met vredesduif; de zegels aan elkaar gedrukt. 

46'69. Onoverwinbaar Vietnam. 
10 + 5 pf. Vietnamese vrijheidsstrijders. 

46'69. Heruitgifte gebruikszegels. 
1,— en 2,— M. Zegel gelijk aan Yvert 564 F en G, met 
veranderde waardeaanduiding. 

46'69. Nationale pos tzegel tentoonstel l ing: „Twint ig 
j a a r D . D . R . " . 
10 pf. Embleem postzegelvereniging. 

186'69. Vijfde turn en sportfeest in Leipzig. 
5 pf. Openingsplechtigheid. 
10 + 5 pf. Gymnastische oefeningen en deel van massale 

oefening. 
15 pf. Sportshow en gezicht op t r ibune. 
20 + 5 pf. Tentoonstelling van kunstwerken met sport

motieven. 
25 pf. Lichte atletiek en vendelzwaaien. 
30 pf. Wijding van vaandel . 

206'69. Vijftig jaar nieuwe Olympische Spelen. 
10 pf. Buste van Coubertin, door Wieland Forster. 
25 pf. Gedenkzuil voor Coubert in. 

DUITSLAND (WEST) 

77
30 pf. 

'69. Veertiende Evangelische kerkdag in Stuttgart , 
rood, geel," oranje en zwart . Aantal concentrische 
cirkels. 

FINLAND 

l48 '69. Honderdste geboortedag componist Vilho 
Sjostrom. 
0,40 mk. Portret van Sjostrom als dirigent. 

199'69. Nationale en internationale jaarbeursactivi
teiten in het economische leven van Finland. 
0,40 mk. Gestileerde figuur met Mercuriushoed. 

1810'69. Honderdste geboortedag schrijver Johannes 
Kinnankoski. 
0,40 mk. Portret van de schrijver en embleem. 

F R A N K R I J K 
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Vraag uw handelaar naar de nieuwste uitgaven van 

het filatelistische bureau van de Crown Agents 

t,U*4a»è,t tl «WM«« 

C Y P R U S : Vogels van Cyprus 
Datum van uitgave 7 |uii 1969 

KYnpo&30« 

W E S T S A M O A : 3de Zuid-Paclflc-Spelen 

SOUTH rmmt GAMES rm 

Datum van uitgave 21 |uli 1969 

sotfTH rmnc GAMIS tses SOlfTHI»ACIHSGAMtS1»69 

M A L A W I : orchideeën 
Datum van uitgave 9 |uli 1969 

Qd! 

cnMiaoD 

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. 



48'69. Wereldkampioenschappen kanoen in Bourg
SaintMaurice (Savoie). 
0,70 F. Kano in stroomversnelling. 

188'69. Tweehonderdste geboortedag Napoleon 
Bonaparte . 
0,70 F. Geboortehuis Napoleon en portret . 

258'69. Vijfentwintigste verjaardag ontscheping van 
Fransen in de Provence. 
0,45 F. Landingsschepen, en soldaten die kust beklimmen. 

258'69. Vijfentwintig j aa r bevrijding van Parijs. 
0,45 + 0.10 F. Tank en oprukkende soldaten, portret van 
generaal Leclerc. 

GIBRALTAR 

265'69. Bijeenkomst uilvoeiciul coiiiile parlemen
laire unie van het Britse gemenebest (verbeterde opgave 
van april) . 
4 d. Gebouw waar bijeenkomst gehouden wordt. 
9 d. Rots van Gibral tar en wapen. 
2 sh. Toren en wapen. 
Alle zegels met portret koningin Elizabeth. 

Nieuwe gebruikszegel. 
5 d. Kabelschip Mirror, uit 1923. 

GRIEKENLAND 
286'69. Griekenland en de zee. 

0.80 dr. Zeilschip, brik en stoomschip, negentiende eeuw, 
naar schilderij van Joh . Pulakas (18641942). 

2,— dr. Moderne supertanker van Griekse handels
marine. 

2,50 dr. Handels en oorlogsschepen uit nationale bevrij
dingsoorlog, 1821; werk van onbekende kunste
naar . 

4,50 dr. Schepen van Griekse vloot tijdens manoeuvres. 
6,— dr. Zeeslag bij Salamis, 480 voor Christus, detail uit 

werk van schilder K. Bolanakis (18391907). 

HONGARIJE 

Mei '69. CJelegenheidszegel voor de eeuwleesttentoon
steiling Hongaarse postzegel „Boedapest 7 1 " . 
5 f 2 Ft. Hangbrug over Donau, burcht van Boeda en 

wapen van de Hongaarse hoofdstad. Getand en onge
tand. 
285'69. Schilderijen uit Kunstmuseum van Boeda

pest. 
40 f. Zwarte varkens, Paul Gauguin (18481903). 
60 f. Die vrouwen, Henri ToulouseLautrec (1864

1901). 
1 Ft. Venus op wolken, Simon Vouet (15901649). 
2 Ft. Dame met waaier, Edouard Manet (18321883). 
3 Ft. Petra Camara , Theodore Chassériau (18191856). 
4 Ft. Koeherder, Constant Troyon (18101865). 
5 Ft. De worstelaars, Gustave Courbet (18191877). 

10 Ft. Blok. Pomona, Nicolas Pouche (16531733). 
Alles getand en 5C ongetand. 

Mei '69. Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorganisatie. 
1 Ft. Embleem I A O . 

Mei '69. Twintigste verjaardag vredesbeweging, in de 
serie „Verjaardagengedenkdagen 1969". 

1 Ft. Woord PAX, omringd door mensen die elkaar de 
hand geven. 

Juni '69. Steden aan de Donaubocht . 
40 f. Vac, met kathedraal , stadhuis, brug en triomf

boog, 
l Ft. Szentendre, met Grieksorthodoxe kerk en acht

tiendeeeuwse woningen. 
1,20 Ft. Visegrad, de oude hooftlstad, met standbeeld van 

koning Matthias (14401490). 
3 Ft. Esztergom, residentie van het koninklijke huis 

der Arpads, de eerste Hongaarse dynastie, met 
koninklijk paleis, basiliek en raadhuis . 
Getand en 5^ ongetand. 

IERLAND 
96'69. Nieuwe waarden in al bekende tekening. 

Vi d. Oranje. Gestileerde hond die in eigen staart bijt. 
1 d. Lichtgroen. Idem. 

9 d. Olijfgroen en blauw. Gestileerd hert. 
1 s. 5 d. Turkoois en zwart. Idem. 

147'69. Vijftig jaar Internationale arbeidsorganisatie. 
6 d. en 9 d. Embleem I A O . 

245'69. Nieuwe gebruikszegel. 
55 1. violet. Munt van Syracuse, gelijk aan zegel Yvert 

648. 
76'69. Vijftig j aa r Internat ionale arbeidsorganisatie. 

50 l. blauwgroen en zwar t ; 90 1. rood en zwart. Embleem 
met twee handen met steeksleutels. 

266'69. Vijftig jaar bond van filatelistenverenigingen 
in Italië. 
50 1. goud, rood, l ichtbruin en blauw. Embleem van de 

bond, mausoleum Antonelliana, basiliek van Super
ga en Matterhorn. 

LIECHTENSTEIN 

THfc0»URb<nAMP10N t 

288'69. Tweehondeidvijltig jaar vorstendom Liech
tenstein. 
10 r. donkergroen, wijnrood, lichtgrijs, blauw en wit. 

Biologie. 
30 r. roodbruin, geeloker, donkerbruin, lichtgrijs, wit. 

Fysica. 
50 r. donkerblauw, groen, lichtgrijs en wit. Astronomie. 
80 r. okerbruin, geel, bruin, lichtgrijs en wit. Kunst. 

288'69. Pioniers van de filatelie. 
80 r. violetbruin. Carl Lindenberg (18501928). 
1,20 fr. donkerkobaltblauw. Theodor Champion f 1873

1954). 

M A L T A 
265'69. Nieuwe uitgiftedatum van in maar t gemelde 

zegels vijftig jaar I .A.O. 
l 8'69. Herdenkingsserie. 

2 d. Eeuwfeest geboorte Rober t Samut, toondichter van 
het Maltezer volkslied. 

5 d. Aanvaarding door Verenigde Naties van resolutie 
over vreedzaam gebruik van zeebodem. 

10 d. Maltezer emigranlenconventie 1969. 
2 s. Universiteit van Malta verheven tot openbare uni

versiteit. 

N O O R W E G E N 

186'69. Nieuwe gebruikszegel. 
3.50 kr. donkerblauw. Traenaei landengroep. bij noorde

lijke kust van het land. 

OOSTENRIJK 
l88 '69. Vijftig j aa r Internat ionale arbeidsorgani

satie. 

2,— sch. Twee handen en moersleutel; embleem V.N. 
188'69. Jaa r van de bui tenlands vertoevende Oosten

rijkers. 
3,50 sch. Wereldbol, waarom band met kleuren van het 

land. 

P O L E N 

■M.KOPEaiNIK MT.^ nj7;j. 

21 6'69. Eerste Poolse eenmanszeilvaart om de 
wereld. 
60 gr. S/Y Opty van d e T u n c z y k klasse, waarin kapitein 

Leonid Teliga zijn reis maakte , wereldkaart met 
route. 

266'69. Voorbereiding herdenking vijfhonderdste 
geboortedag Copernicus. 
40 gr. Portret Copernicus en inschrift: 'Hij heeft de zon 

stil laten staan en de maan laten draaien ' . 
60 gr. Portret en vijftiendeeeuwse wereldbol en kaart van 

firmament. 
2,50 zl. Portret en tekening van heliocentrisch wereld

systeem. 
l97'69. Vijfde jaaract ie van Poolse padvinders, ter 

instructie van jeugd over mensen, die werken aan volks
republiek. 
60 gr. Herdenking: padvinderskruis en embleem her

denkingen. 
60 gr. Verdediging: kruis en militaire adelaar . 
60 gr. Arbeid: landkaar t van Polen en kruis. 

R O E M E N I Ë 
53'69. Vlinderserie. 
5 b. Apatura ilia. 

10 b . Proserpinus proserpina. 
20 b. Colias erate erate. 
40 b. Pericallia matronula . 
55 b. Argynnis laodice. 

1,— 1. Call imorpha quadr ipunc ta r ia poda. 
1,20 l. Anthocaris cardamines . 
2,40 I. Meleageria daphnis , 

94'69. Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorganisatie. 
55 b. Embleem met twee steeksleutels. 

284'69. Intereuropese culturele en economische 
samenwerking. 
55 b. en 1,50 1. Gestileerd hoofd Mercurius, boek met 

toorts, tandwiel, waarin kaar t Europa. 
245'69. Europese bokskampioenschappen. 
35 b. Begin van gevecht. 
55 b . Gevecht aan de gang. 
40 b. Boksers in actie. 

1,75 l. Scheidsrechter roept overwinnaar uit. 
Juni '69. Zevende conferentie van PTTministers, 

Boekarest, 
55 b . Posthoorn en motief voortkomend uit bliksem

schichten. 
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INTERPHILA '69 
een begrip 
voor de 
Philatelie 

Verkoopsprijs f9,-
franco huls. 

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 ruil-, 
koop- en verkoopaanvragen van verzamelaars en 
handelaars uit alle vijf werelddelen. Beroepshande
laren met hun speciale terreinen. Groothandels
firma's. Postzegelveilinghouders. Fllatelistische uit
geversmaatschappijen. Speciale handelsbranches. 
Rondzendingsorganisaties. Vaktijdschriften met 
nauwkeurige gegevens omtrent abonnements- en 
advertentieprijzen. Vakliteratuur. Bonden en ver
enigingen. 

VOORDELIG! 
FRANKRIJK - DUITSE BONDSREPUBLIEK 

POSTFRIS EN GESTEMPELD - VRAAG ONZE GRATIS PRIJSLIJST 
Postzegelhandel J. R. D. ETtENNE - D 7644 Legelshurst/Kehl - Bahnhofstr. 37 

Nieuwtjes van Berlijn en de Bondsrepubliek ontvangt u snel en eenvoudig 
rechtstreeks uit Berlijn: ƒ1.10 per D.M. nommaal, betaling in bankpapier 
in aangetekende brief, of op postgirorekening Berlijn-West 12 15 66. 

CRHISTOPH KAPELLE BOX 75 1 BERLIJN 301 WEST 

België, postfris, Nrs. naar Michel: 
760-68 
769-73 
774 
776-80 
781-891-11 
793-97 
798-802 
804-15 
816-19 
820-23 
824-27 
828-29 
830-34 

13 — 
20,— 
10,— 
22,— 
45,— 
55,— 
25,— 
32,— 
35,— 
35,— 
17,— 
35,— 
45,— 

BI. 21/22 
841-44 
845 
854-62 
863-65 
867-71 
BI. 23 
876-82 
884-86 
902-03 
906-08 
909-13 
914-21 

180,— 
8,— 

27,— 
55,— 
14,— 
65,— 
30,— 
35,— 
22,— 
40,— 
45,— 
65,— 
40,— 

922-24 
BI. 24 
929-40 
941-46 
947-48 
952-59 
961-66 
967-72 
976-78 
979-86 
989-91 
992-94 
995-1000 

35,— 
95.— 

220,— 
85,— 

125,— 
50,— 
35.— 
45,— 
55,— 
40,— 
30,— 
55,— 

185,— 

1004-09 
1022-27 
1028-34 
1036-38 
1047-53 
1073 
BI. 25 
1077-81 
1084-90 

21 ,— 
20,— 
35.— 
19,— 
25.— 
24,— 

100.— 
25.— 
15.— 

W 5% Aufschilg 
Rabatt ab 500,— 
5% 

Blokken van vier 5% toeslag. Bij bestellingen boven f 500,— 5% kor
t ing. Verzending onder rembours of tegen bankcheque, steeds met 
f 2 , — extra voor onkosten per zending. Vrijbli jvende aanbieding. 
Een complete verzameling Nederland, gebruikt, word t tegen 30% 
Michel geliquideerd, van f100,— per zending aftegen 25% Michel. 
Al le zegels goed gestempeld, van nr. 1 t o t nu toe. 

Max Rüdiger 
D M09 Rorup, Gartenstrasse 5. 

J U D A I C A . Ik koop steeds alles wat hierop betrekking heeft, 
zegels, brieven, munten, documenten, autogrammen. 

G. Sober, 4 Düsseldorf 1, Postfach 7023, Duitse Bondsrepubliek 

Voor onregelmatigheden in niet-schriftelijk opgegeven adverten
t ies, kunnen wi j geen verantwoordel i jkheid aanvaarden. 

Administratie ,,Philatelie" 

Uw Gulden heeft bij mij Superl<oopkrachtI! 
Attentie! ,,Rotzooi" is uitverkocht, 
alleen nog kwaliteltsgoederen verkrijgbaar! 
Complete ,,Yvert et Tel l ier" 1970 nu met 2 0 % kort ing, d.w.z.: 
bij aankoop van een complete Yvert et Tellier (drie delen) geef 
ik u een splinternieuw stockboek (insteekboek), winkelwaarde 
ƒ11,75 cadeau. De prijs van de Yvert (winkelpri js) zal, onder 
voorbehoud, ongeveer f 55,— bedragen. U kunt een Yvert 
bestellen door ƒ 2 5 , — te storten (als reserveringsaanbetaling) 
vóór 1 september 1969. Voor de resterende betaling kri jgt u 
nader bericht. 

Complete jaargangen Nederland (postfr is zonder plakker!) 
1959: 4 cpl. series 10,95 1964: 9 cpl. series 5,25 
1960: 5 cpl. series 12,95 1965: 7 cpl. series -I- 1 blok 9,95 
1961: 3 cp l . series 6,95 1966: 5 cpl . series -I- 1 blok 8,95 
1962: 6 cpl. series 9,95 1967: 6 cpl. series-f- 1 blok 15,95 
1963: 8 cpl. series 10,50 1968: 6 cpl. series -t- 1 blok 9,95 
25 versch. postfr isse series Nederland 15,95; 40 idem 24,95 
KOOPJES V A N DE MAAND 
100 versch. cpl . series Nederland en C R . 59,50 
150 versch. cpl. series Nederland en O.R. 117,50 
800 versch. Nederland (Ned. bijna compleet) nu 295,— 
Partijen Nederland en O.R., tegen afbraakpri jzenl 
A) 2000 zegels Nederiand en O.R. ( ± 700 versch.) 69,50 
B) 4000 zegels Nederiand en O.R. ( ± 1000 versch.) 129,50 
Hawid (k lemstroken, alle maten, min. afname f 15,—) 
25 % kort ing 
Maten (hoogte): 16, 20, 21, 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm: 
2,50 per pakje; 36, 39, 40, 4 1 , 44, 48, 49, 52 en 55 mm: 3,50 per 
pakje (Hier gaat dus 25 % af van de prijs). 

Cadeau! Een prachtig Zwitsers damespolshorloge (doublé, 
winkelpri js ± 62,50) voor uw vrouw of verioofde (of voor 
u zelf) als u vóór 1 september 1969 voor ƒ250 ,— zegels 
bij mij heeft besteld en betaald I Spaar en verdien dit 
prachtige cadeau! 

MIJN N A A M G A R A N D E E R T EERSTE K W A L I T E I T ! 

COLLECTIES ENORME AANBIEDINGEN 
Sport : een prachtig geheel, hoge cat.waarde ( ± 500 zegels) 27,50 
Ruimtevaart: dit moet u zien ( ± 280 zegels) 24,50 
Denemarken: een mooi en zeldzaam gelieel, aardig compleet 
( ± 500 zegels) 69,50 
Ned. Indië en Indonesië: ruim 650 zegels, nu voor 59,50 
Tsjechoslowakije: een schitterende collectie, hoge cat. ( ± 480 
zegels) 29,90 
Joegoslavië: deze collectie vindt zijn weerga niet 39,50 
Roemenië: iets aparts, iets moois, ± 700 zegels, nu 49,75 
Franse koloniën: veel waardevol le zegels ( ± 1000) voor weinig 
89,50 
Wereld; een collectie, waar u al lang naar zocht, maar nooit 
eerder zag. Ik heb twee collecties en wel: 
Kleine collectie ( ± 5000 zegels, Yvert ± 2500,—) nu voor 199,50 
Grote luxe collectie ( ± 13.500 zegels, Yvert ± 7000,—) nu voor 
395,— 
Nederland en O.R.: een goedverzorgde collectie, iets moois, 
hoge cat.waarde, ± 1700 versch. zegels 395,— 
Nederland en O.R.: een kleinere collectie als bovenstaande, 
maar toch een belevenis apar t ! ± 1000 versch. zegels 99,50 
Hongari je: leuk, interessant ( ± 1000 zegels) 75,— 

AL MIJN VORIGE ADVERTENTIES ZIJN NOG GELDIG ! ! ! 

Leveringsvoorwaarden: Alleen bij vooruitbetaling of onder rem
bours. Porto 1 , — extra; rembours 2,10 extra. Gratis: Prijsli jsten. 

D. J. van der Zwaan 
Postbus 9062 Amsterdam 
Postgiro 13500 
t.n.v. Gemeentegiro Amsterdam 
ten gunste van: rekening Z 4309 
t.n.v. D. J. van der Zwaan, Amsterdam 



Juni '69. Amerikaanse maanreizen. 
60 b. Apollo-9 met maanlandingsvoertuig boven aarde . 

2,40 1. Apollo-10 boven de maan en maanlandingsvoer
tuig op weg naar de maan . 

Beide zegels met namen der astronauten. 

SAN M A R I N O 
25-6-'69. Serie zegels „geschiedenis van de rijtuigen". 

5, 10, 25, 40, 50, 90 en 180 1. 

SOVJET-UNIE 

25-4-'69. Nieuwe gebruikszegel. 
4 k. rood. Fluorescerende zegel, ter vervanging van in 

1966 uitgegeven gebruikszegel. 
9-5-'69. Herdenking Otakar Jaros. 

4 k. grijsblauw. Pprtret van Tsjechische verzetsstrijder in 
tweede wereldoorlog; eerste bui tenlander die *Held 
van de Sovjet-Unie' werd. 

9-5-'69. Vijftig j aa r Internat ionale arbeidsorganisatie. 
k. rood en goudkleurig. Wereldbol en embleem. 
t5-5- '69. Serie 'belangrijke persoonlijkheden uit partij 

en staat ' . 
4 k. rood. Portret staatsman P. E. Dybenko. 
4 k. staalblauw. Portret staatsman S. W. Kossior. 

15-5-'69. Honderdste verjaardag volksdichter uit 
Dagestan. 
4 k. olijfgroen en lichtbruin. Portret Suleiman Staljskij. 

15-5-'69. Botanische tuin academie van wetenschap
pen. 

2 k. Roos. 
4 k. Lelie. 

10 k. Orchidee, 
12 k. Dahlia . 
16 k. Gladiool. 

22-5-'69. Vijftig jaar Akademie voor wetenschappen 
in Oekraine. 
4 k. bruin en geel. Gebouw en Leninorde. 

3-6-'69. Internationaal filmfestival in Moskou. 
6 k. Medaille, film en projector. 

3-6-'69. Eerste internationale competitie van jonge 
balletkunstenaars. 
6 k. Balletdansers. 

VATICAAN 
31-7-'69. Bezoek van paus Paulus aan Afrika. 

25 l. Ontmoet ing van de paus met een groep Afrikanen. 
55 1. Paus confereert met Afrikaanse bisschoppen. 

250 l. Kaa r t van Afrika, olijfboom en roos. 

IJSLAND 

17-6-'69. Vijfentwintig jaar republiek IJsland. 
100 kr. Wapen van het land, waarboven opgaande zon. 

««« SVEIM0E 55 ««* } 

3-8-'69. Postzegelboekje. 
Twee rijen van vijf zegels van 55 o, met in totaal zes 

verschillende afbeeldingen, ontleend aan het uit zee ge
haalde oorlogsschip Wasa uit 1628. 

3-9-'69. Postzegelboekje. 
15, 30 en 55 o, elk twee maal . Impressies van de T jom-
bruggen tussen de eilanden T j o m en Orust . 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 

2-6-'69. Opdruk gebruikszegel. 
0,20 d. Opdruk op Automationzegel van 0,12 d. 

30-6-'69. Kunstnijverheidserie. 
0,30 d. Gebeeldhouwde boekenkast, 
0,60 d. Gedreven koperen schaal. 
1,00 d. Arabische kant, 

AUSTRALIË 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 289. 

t~c ^_. "-«^AUSTRAUA 

!NTEHN*TIÜN*C l«EtOLiB ^»OA'.i^aTu, n « ^ 

II 
: REPÜBLICA ARGENTINA 

ARGENTINIË 
April '69. Nieuwe gebruikszegel. 
5 p . Schapenfokkerij. 

100 p . Skispringer. 
Zegels op papier met nieuw watermerk. 

31-5-'69. Dag van het leger, militaire Uniformen. 
20 p . Soldaat „ sappeur" uit de provincie Buenos Aires, 

naar een aquarel van Eleodoro Marenco . 
31-5-'69. Dag van de marine. 

20 p . Reproduktie schilderij „Hercules" , oorlogsschip, 
door Emilio Biggeri. 

B H O E T A N 
30-6-'69. Blokjes met de „s ta len" zegels. 

I n totaal zes blokjes met telkens twee zegels van de eerder 
verschenen serie, plus twee maal het staatswapen, gewone 
post of luchtpost. 

BOEROENDI 

26-6-'69. Vijftig jaar Rode-Kruisverenigingen, 
4 + 1 f. Verpleegster verzorgt pat iënte. 
7 + 1 f. Rode-Kruissoldaten helpen bij ongeval. 

11 + 1 f. Groep artsen opereert patiënt. 
17 + 1 f. Verpleegsters werken in laborator ium. 
26 + 3 f. luchtpost. Rode Kruis verzorgt wetenschappe

lijk onderzoek. 
40 + 3 f. luchtpost. Rode-Kruisauto in Afrikaans dorp . 
50 + 3 f. luchtpost. Verpleegster verzorgt oudere pa

tiënte. 
Blokje met drie hoogste waarden samen. Alle zegels boven
dien voorzien van afbeeldingen op Rode-Kruiswerk be
trekking hebbend. 

BRAZILIË 
14-4-'69, Nieuwe fabriek van veiligheidspapier. 

5 c. Gezicht op het gebouw en matrijzen. 
30-4-'69. Vijftig jaar filatelistenvereniging van Sao 

Paulo. 

5 c. Embleem van de vereniging en verschillende Brazi
liaanse postzegels. 

13-5-'69, Vijftig jaar internationale arbeidsorganisa
tie. 
5 c. Embleem. 

BRITS GEBIED IN INDISCHE OCEAAN 
10-7-'69. Koraalei landen. 

BRITISH INDIAN f%\ 
OCEAN TERRITORY 'ißi 

2,25 rs. Aldabra-eilanden en heilige ibis. 

CAMBODJA 
l-5-'69. Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorganisatie. 

3, 6 en 9 r. Embleem met handen en steeksleutels. 
8-5-'69. Vijftig jaar Liga van Rode-Kruisverenigingen. 

1, 3 en 10 r. Wereldbol en Rode-Kruisemblemen. 

C A M E R O E N 
4-7-'69. Tweehonderdste geboortedag Napoleon. 

1000 CFA. Goudfolie. Ruiterportret van Napoleon die de 
Alpen overtrekt bij de Grote Sint Bernard, 
door J. L. David. Luchtpost. 

CANADA 

23-7-'69. Serie inlandse vogels. 
6 c. Zonotrichia albicolis. 

10 c. Passerculis princeps. 
25 c. Hylocichia gut tata . 

15-8-'69. Tweehonderd jaar Gharlottetown, hoofdstad 
van Prins Edward eiland. 
6 c. roodbruin, zwart en blauw. Kaar t van het eiland, 

met stad. 
15-8-'69. Canadese spelen. 

6 c. rood, groen en blauw. Vlaggen van de winter- en 
zomerspelen, 

CAYMAN EILANDEN 

[CAYMA'N''Ï'S'LA'N'DS' 

_„ifc!**äu: 

Afbeelding zegels gemekl m juiu, bladzijde 355. 

CEYLON 

1 -7-'69. Gebruikszegels. 
5 rs. Drie vrouwen oogsten rijst. 

10 rs. Gestileerde kaart van het land op perkamenten rol. 

cmu 
17-4-'69. Nieuwe gebruikszegel. 

20 c. Inlandse bloem, gelijk aan Yvert 310. 
Mei '69. Communicatie door middel van satellieten. 

30 c, en 2,— e. Radio-ontvanger. 

CHINA (NATIONALISTISCH-) 
15-6-'69, Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorganisa

tie, 
1,— en 8,— $. Embleem met twee moersleutels. 
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KENNERS 
LeutMturm 
Albums 

ZOJUIST VERSCHENEN 

de nieuwe supplementen 

bijgewerkt tot eind 1968 
bestel thans bij uw handelaar 

of bij de alleenvertegenwoordiger voor Nederland: 

Postzegelgroothandel 

WF.flEIHANI 
Parnassusweg 24 huls 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 

,Hawid klemstroken' U weet, dat voor elke verzamelaar 
het ideale middel is voor het opbergen van postfnsse zegels Leverbaar 
zijn de volgende maten in zwart en wit Pakjes a 25 stroken, lengte 21 cm 
Hoogte 16, 20, 21 , 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm per pak f 2,50 
Hoogte 36, 39, 40, 41 , 44, 48, 49, 52 en 55 mm per pak f 3,50 
Pakjes ä 10 stroken, twee zijden dicht- 210x66, 210x86, 
130x85, 148x105 en 160x120 mm per pak ƒ2,50 
Pakje a 7 stroken, twee zijden dicht: 210x170 mm per pak ƒ3,50 
Hawid klemstrokensnijder ƒ 2,75; Hawid Simplex hefboomsnij-
apparaat ƒ13,90, tube lijm ƒ0,50 
BIJ bestelling vermelden zwart of wit Dit is slechts een greep uit onze 
voorraad klemstroken, vraag onze complete prijslijst 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen 
BIJ een bestelling boven f \0,— worden u de klemstroken portvru toege
zonden 5% korting biJ een aankoop boven f 10,— en 10% korting bij een 
aankoop boven ƒ 25 — 

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

U.S.A. 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: if 

POSTBUS I M 

Onze prijsli jst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

O o k uw manco-li jst is w e l k o m . 

U.K.A."-STAMPS 
- 't-HERTOGENBOSCH 

DIRECT GELD 
voor verzamelingen, partijen, restanten. 
BIJ schrifteli jke aanbiedingen gaarne opgave van verlangde prijs 

Postzegelhandel G. v. d. Eynde 
Broekemalaan 1 - UTRECHT (TUINDORP) - Telefoon 71 39 94 

TF HEEFT DEI 
I L MEEST 

UITGEBREIDE 
ZICHTZENDINGI 

„ ^ POSTZEGELHANDELI 
/ ^ - D E L O U P E 

Li jsterbeslaan 18. Oostvoorne 
Telefoon 01885 - 3409 

Na 18 uur 3225 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige kasten f 295, - en f 480 , -
Tevens voorradig 8 0 z .g.a.n. b randkas ten 
en kluisdeuren Interessante pri|zen 
Vraagt inlichtingen 

BRANDKASTEN- EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrechl, telefoon (01806) 25 37 



COLOMBIA 
19-6-'69. Vijftigste verjaardag eerste postvlucht. 

$ 1,— en 1,50, blokje van $ 10,—. Landkaar t , vliegtuig, 
dat de post overbracht en envelop met '50 Anos'. 

CONGO BRAZZAVILLE 

REPUBUQUE DU CONGO 

10-6-'69. Herdenking Ernesto „ C h e " Guevara. 
90 f. luchtpost. Herdenking van de Cubaan . 

20-6-'69. Internationale speelgoedbeurs in Neuren
berg. 
100 f. Luchtpost. Kind met speelgoed. 

CONGO (KINSJASA) 

o FOiRE INTERNATIONALE DU ifOUET DC NURCntCRS 

2-5-' 
2 k. 
6 k, 

9,6 k. 
9,8 k. 

11,6 k. 

69. Internationale jaarbeuis van Kinsjasa. 
. Katoen. 
. Koper. 

Koffie. 
Diamant. 
Palmolie. 

COOK EILANDEN 
24-6-'69. Derde spelen van de Stille Oceaan. 

2 c. Voetballen. 
"2 c. Hoogspringen. 

Gewichtheffen. 
Basketbal. 
Verspringen. 
Tennis. 
Hardlopen. 
Speerwerpen. 
Boksen. 
Golf. 

Zegels zijn driehoekig, samen met twee aanhangels 
velletje. 

CUBA 

1 
1 
4 . 
4 

10 
10 . 
15 . 
15 . 

17-5-'69. Tien jaar landhervorming. 
13 c. Plaats waar wet op landhervorming werd getekend, 

eerste artikelen van wel, landbouwontwikkeling en 
oude hut. 

20-5-'69. Serie schaaldieren. 
1 c. Petrochirus bahamensis. 
2 c. Stenopus hispidus. 
3 c. Panulirus argus. 
4 c, Gallinectes sepidus. 
5 c. Gecarcinus ruricola. 

13 c. Macrobanchium carcinus. 
30 c. Carpilius coralinus. 

6-6-'69. Vijftig jaar Internationale arbeidsorganisatie. 
3 c. Fabriek, twee landarbeiders en embleem. 

13 c. Arbeider breekt ketting op aambeeld, tractor en 
embleem. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
27-3-'69. Gemeenschapsdag. 

6 c. Embleem van de dag, lamp, wereldbol en lauwer
takken. 

ETHIOPIË 
8-5-'69. Vijftigste verjaardag Liga van Rode-Kruis

verenigingen. 
0,05, 0,15 en 0,30 Eth.J . Emblemen van rode halve maan . 
Rode Kruis en leeuw en rijzende zon. 

19-6-'69. Antieke munten van Ethiopië. 
5 c. Munt van koning Endybis, derde eeuw. 

10 c. Munt van koning Ezana, vierde eeuw. 
! 5 c. Gouden munt van koning Kaleb, zesde eeuw. 

30 c. Bronzen munt koning Armah, zevende eeuw. 
40 c. Bron/en munt koning Wazena. zevende eeuw. 
50 c. Bronzen munt koning Gersem, achtste eeuw. 

FIDZJI EILANDEN 
23-6-'69. Nationale strijdkrachten. 

3 c. Kaa r t van Salomons eilanden, 25 jaar geleden be
vrijd. 

10 c. Soldaat in tropenuniform en inlandse krijger met 
vaandels. 
25 c. Korporaal Sukanaivalu, de enige koloniaal die het 

Victoria Kruis kreeg tijdens de tweede wereldoorlog. 

FILIPPIJNEN 

>*ïij>i>ns/f 

12-6-'69. Rijst voui vooiuiigang. 
10,40 en 75 s. Presidentieel paar Markos oogst wonderrijst, 
I R 8 . 

30-6-'69. Tacht ig jaar terugkeer van de Santo Nino 
de Leyte naar Tacioban. 
5. 10 en 40 s. Reproduktie van beeld en Inschrift. 

X FOEJEIRA 
20-5-'69. Succesvolle vlucht van ApoUo-B. Opdrukken 

en waardeveranderingen van serie uit 1966: verovering 
van ruimte. 
50 np. Yver t57 . 
75 np. Yvert 58. 
1,— r. Yvert 59. 
2,— r. Yvert 60. 
2,50 r. Yvert 56 met waardeverandering. 
3 ,— r. Yvert 55, dito 
4 ,— V. Yvert 54, dito 
5 , _ r. Yvert 53, dito 
Ook blokje van 1 en 2 r. 

20-5-'69. Olvmpische winterspelen 1972 in Sapporo, 
Japan . Blokje met de drie hoogste waarden. 
25. 50 en 75 dh., 1, P/2, 2 e n 3 r. O p d r u k k e n „ S a p p o r o ' 7 2 " 
op restanten van serie Olympische winterspelen in 
Grenoble. Blokje met de drie hoogste waarden. 

30-5-'69. Vogels. 
25 en 50 dh. . 1.—. 1.25, 1,50, 2.—. 2,50, 3 .— en 5.— i. 
Verschillende inlandse vogels. 

2-6-'69. Herdenking president Eisenhower (1890-
1969). 
25 en 50 dh. . 1.—. 1.50, 1.25, 2,—. 2.50. 3 ,— en 5,— r. 
Verschillende porti etten van Eisenhower in verschillende 
tijdperken van zijn leven. 

5-6-'69. Internationaal jaar van rechten van de mens. 
25, 50 en 75 dh., 1, 2, 3 en 5 r. Serie helden voor de vrede, 
met opdruk ' In ternat ional human rights year ' . 

5-6-'69. Serie bloemen. 
25 en 50 dh., 1,—. 1,25, 1,50, 2 ,—, 2,50, 3 ,— en 5,— r. 
Verschillende wilde bloemen. 

5-6-'69. Vluchten van de ApoUo en onderzoek van de 
maan . 
10, 25 en 50 dh., 1, 2, 2'/2- 3, 4 en 5 r. Verschillende 
aspecten van ruimtevaart en maanonderzoek. 
Deze serie ook met opdruk ,,Apollo 10". 
Dezelfde serie ook met opdruk „Moon landing" . 
Bovendien nog blokjes met de vier hoogste waarden, ook 
weer met de verschillende opdrukken. 

GABON 
15-7-'69. Bloemenserie. 

imm immimi*9immm 

1 1. Zingib. afromomum polyanthum. 
2 f. Stercul, chlamydocola chlamydantha . 
5 f. Zingib. costus dinklagei. 

10 f. Stercul. cola rostrata. 
20 f. Acanth. dischistocalyx grandifolius. 

GHANA 

%ß 
\f.l c, 

or 

f P ^ 

nr 1« IJ. 

' 
f / \ x \ 

Juni '69. Derde verjaardag revolutie. 
4 en 20 np. Parlementsgebouw. 
12^2 en 40 np . Wapen van het land. 

GILBERT Sc ELLICE EILANDEN 
1-6-'69. Definitieve uitgiftedatum serie gemeld in mei, 

bladzijde 291. 

G R E N A D A 

8-6-'69. Internat ionaal j aa r rechten van de mens. 
5 en 35 c. Portret gouverneur Dame Bynoe. 
25 c. Portret dr. King. 
$ 1,—. Reproduktie schilderij Belthasar van Rembrand t . 

GUATEMALA 
April '69. Olympische Spelen Mexico. 

1, 5, 8. 15 en 30 c. Opdruk 'Aereo ' en lauwertakken op 
overeenkomstige waarden van eerder uitgegeven serie 
Olympische Spelen. 

GUINEA 
6-6-'69. Serie apen : 'Ta rzan en zijn familie'. 

25 f. Tarzan in open veld. 
30 f. Ta rzan in Insti tut de recherches. 
75 f. Tarzan met familie. 

100 f Tarzan op boomtak. 

HAITI 
25-6-'69. Vijftig jaar Rode-Kruisverenigingen. 

0,10 + 0,10 g., 0,50 1- 0,10 g. gewone post; 0,50 t 0,20 g., 
1,50 + 0,25 g. luchtpost. Overdrukken van bestaande 
zegels. 

H O N D U R A S 
Juni '69. Slachtoffers van bosbranden. 

5 c. Portret J. A. Sanhueza. 
8 c. Portret R. Ordonez. 

12 c. Kaar t . 
20 c. Vlaggen. 
1.— 1. Embleem van mternationale organisatie ter be

scherming tegen bosbranden. 
Blokje met genoemde vijf zegels samengedrukt. 

H O N G K O N G 
26-6-'69. Chinese universiteit van Hongkong. 

40 c. Wapen van universiteit. 

INDIA 
l-5- '69. Honderdtweede verjaardag Nageshwara R a o 

Panthulu. 
20 p . Portret van deze politicus. 

27-5-'69. Herdenking Ardaseer Cursetjee Wadia . 
20 np. Portret. 

7-6-'69. College van Serampore. 
20 p. Gezicht op schoolgebouwen. 

11-6-'69. Herdenking Dr. Zakir Husain. 
20 p. Portret overleden president van India. 

20-6-'69. Herdenking wijlen Laxmanrao Kirloskar. 
20 ps. Portret Kirloskar, mechanische ploeg, hut en 

korenschoof. 

INDONESIË 
2-6-'69. Conferentie in Zuidoostazie en Oceanic over 

gezinsplanning. 
10 r. Gezin in cirkel en fabriek op achtergrond. 
20 r. Gepland gezin op weg naar ontwikkeling en voor

spoed. 

IRAK 
12-4-'69. Eerste conferentie Arabische 

unie. 
10 en 15 f. Embleem van de Unie . 

9-5-'69. Vissenserie. 
2 f. Barbus grypus. 
3 f. Barbus puntius sharpeyi. 

10 f. Pampus argentus. 
100 f. Barbus esocinus. 

28-5-'69. Verjaardag Mohammed . 
15 f Gezicht op K a ' a b a in Mekka. 

ISRAËL 

veterinaire 

rjjsi'nuj'' 
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Voor 
verzorging 
vanlJiv 
mankolijisteii 
(]¥ederland en 
Overzeese 
gebiedsdelen) 

Postzegelhandel Hartog Ofcfcer 

Herengracht 167 
Amsterdam-Centrum 

tel. 020-62097 

w. 

St.J 
Dam 

ENGELKAMP 
koopt alles op 
partijen, series 

het 
en 

gebied van postzegels, 
bundels tegen contante 

ansstraat 5, Amsterdam. 1e zijstraat naast Kras 
. Tel. (020) 23 66 25. privé (020) 73 79 26. 

verzamelingen, 
betaling. 

napolsky bij de 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 22 09 01 

(privé: Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefoon (023) 4 49 83, b.g.g. (020) 12 31 23 

REEDS MEER DAN 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen: 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL-
LECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot; er wordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 
Treed tegen een tarief van 5 % ook op als commissionair bij 
verkoop van uw collectie, ook wanneer u toch liever wilt 
laten veilen. Ik zorg dan voor juiste uitkaveling. 

FDC 
ALBUMS 
In fraaie, tweekleu
rige band met opdruk 
in twee kleuren. In 
hoes. 

No. 3:11 X 21 cm voor 50 covers f 6,— 
No. A: 13 X 18% cm voor 50 covers f 6,— 
No. 5 : 1 1 x 2 1 cm voor 100 covers ƒ9,95 
No. 6:13 X 18% cm voor 100 covers f 9,95 

Het mooiste album in Nederland! 
ALBUM FABRIEK NEERLANDIA - UTRECHT 
Ceylonlaan 11 - Tel. 030 - 880834 - Giro 35.20.03 

12e VEILING IN SEPTEMBER 
Nu kunt u nog inzenden, tot en met 10 augustus. 
Wij garanderen zorgvuldige behandeling uwer inzendingen. 
Onze veilingen worden veelvuldig bezocht, vele schriftelijke 
biedingen verzekeren u van goede opbrengsten. 
Kopers vinden ruime keuze, vele gezochte losse exemplaren en 
passende collecties. 

Denkt u aan liquidatie? Denkt u aan uitbreiding? 
Neem dan contact op met 

POSTZEGELVEILING "TWENTHIA" 
POSTBUS 177 - ALMELO - TELEFOON (05490) 6417 

Onze catalogi GRATIS te verkrijgen, bel of schrijf ons. 

BRANDKASTEN 
voor uw debiteurenadministratie, postzegels en alle onvervang
bare stukken. 
KAPTINO heeft meer dan 500 nieuwe en gebruikte brandkasten 
en inbouwklulzen 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 ƒ 224,—. Nieuwe Amerikaanse elektr. telmachines met 
verm. en telstrook van ƒ425,— NU ƒ325,—. El. winkelkassa's 
met dagtotaal ƒ 929,—. 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 3711 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 32 69 66 - Ook reparatie 
Oenhlaag, Laan van N.O. Indië 12, telefoon 83 94 46 

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
het nieuwe postfris inschuif-systeem, 
geen plal<l<er meer nodig 11 

190 m NEDERLAND vanaf 1945 
190 NEDERLAND compleet 

CURACAO 1873-1948 
ANTILLEN vanaf 1949 
NW. GUINEA compleet 
SURINAME 1873-1948 
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 IMPORT „NEDERLAND" - BOX 143 - HILVERSUM 



I6-7-*69. Nieuvi'e gebruikszegels: tweede gedeelte 
serie wapens van Israelische steden. 
0.02 1£. Wapen Hadera . 
0.05 ï2- Wapen Holon. 
0.15 I£. Wapen Bat Yam. 
0.25 l£. Wapen Givatayim. 
0.40 !£. Wapen Netanya. 
0.80 I £ . Wapen Ramet Gan. 

16-7-'69. Achtste Maccabiade. 
0.60 l£. Gestileerde hand met Olympische toorts, waar

op Davidster. 

7-8-'79. 
I V O O R K U S T 

Negentlr vr i iaardad onafliankelijkheïd. 
RiPliBLIllfj.CiTEjlVDIiiE 

S'AHWVfiKMK 1.11NHKNDANCI \ 

30 f. Berglandschap en zendstation. 
16-8-'69. Derde A.U.P.E.L.F.-bijeenkomst in univer

siteit van Abidjan. 
30 f. Gezicht op universiteitsgebouwen. 

JAPAN 

15 

10-5-'69. Actie voor verkeersveiligheid. 
15 y. Moeder met kind steken op voetgangersoversteek

plaats over. 
26-5-'69. Ingebruikneming autoweg Tokio-Nagoya. 

15 y. Autoweg over de Sakawagawa brug. 
l l -6 - '69 . Opening nat ionaal museum van moderne 

kunst in Tokio. 
15 y. Foto van museum tegen achtergrond van palet. 

12-6-'69. Stapelloop van door kernenergie aangedre
ven schip. 
15 y. Kemenergieschip Mutsu en atoomembleem. 

K O E W E I T 
l-6- '69. Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorganisatie. 

10 en 20 f. Embleem I .A.O. en twee handen met steek-
sleutels. 
10-6-'69. Vierde verjaardag van de 'Kuwai t Shipping 

Co. ' . 
20 en 43 f. Afbeelding stoomschip Alsabahiah. 

KOREA (ZUID.) 

20-5-'69. Tweede economische opbouwactie . 
7 w. Emblemen voor sparen, fabrieksbouw en wegaanleg. 

27-5-'69. Staatsbezoek president Nguyen Van Thieu 
van Zuid-Vietnam. 
7 w. Vlaggen van de twee republieken en portretten van 

de presidenten. 
55 Ook ongetand blokje met deze zegel. 

l-6- '69. Nieuwe gebruikszegel. 
20 w. Dertiende eeuwse wijnkruik. 

10-6-'69. Bestrijding overstromingen en droogte. 
w. Herbeboste groene heuvels en door natuurlijke oor

zaken verwoest land. 
w. Verschrompelde plant in droog gebied en royaal 

groeiende plant in bevloeid gebied. 

LAOS 
7-5-'69. Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorganisatie. 

30 en 60 k. Arbeiders worden aan werkbank onderwezen. 
300 k. Olifanten rollen stukken teakhout. 

7-7-'69. 
MADAGASCAR 

Vruchtenserie Hh-POBl-tKA H i \ L A ( > ^ f 

5 f. Bananenboom met tros bananen . 
15 f. Groep Lctchis-vruchten. 

M A U 

1201 

24-6-'69. Grote sportieve wereldrecords. 
60 f. luchtpost. Clarke, Australië, wereldrecord tien

duizend meter hardlopen in 1965. 
90 f. luchtpost. Lusis, Sovjet-Unie, wereldrecord speer-

werpen, 1968. 
120 f. Miyake, J apan , wereldrecord gewichtheffen, 1967. 
140 f. luchtpost. Matson, Verenigde Staten, wereld

record kogelstoten 1968. 
150 f. luchtpost. Keino, Kenya, wereldrecord hardlopen 

drieduizend meter 1965. 

M A U R E T A N I Ë 

MAURITANIË,) 

7-7-'69. Olympische kampioenen Mexico 1968. 
30 
70 

150 

Woldé, gouden medaille mara thon. 
Beaumon, verspringen. 
Vera Caslavska, turnen. 

M E X I C O 

20-5-'69. Vierhonderdvijftig jaar stichting Vera Cruz. 
40 c. W a p e n van de stad. 

M O N G O L I Ë 

w 

MONfimiA-M(inr i) j i i i iyy/ iAH 

20-5-'69. Bloemen uit Mongools landschap. 
5 m. Leontopodium ochroleucum. 

10 m. Dianthus prasinus. 
15 m. Dianthus superbus. 
20 m. Geran ium pratense. 
30 m. Dianthus ramosissimus. 
60 m. Trollius asiaticus. 
80 m. Delphinium chei lanthum. 
1,— t. Haloxylom ammodendron . 

M O N T S E R R A T 
23-6-'69. Ontwikkelingsprojecten. 

15 c. Telefoonsysteem. 
25 c. Kennis is m a c h t : nieuwe scholen. 
50 c. Luchtdiensten vliegtuigen. 
S 1.—. Elektriciteitsvoorziening. 

M O Z A M B I Q U E 
22-5-'69. Vierhonderd j aa r bezetting Mozambique 

door Luis de Camoes. 
0,15 e. Portret van Camoes. 

0,50 e. Zeilschip N au uit 1553. 
1,50 e. Kaa r t van het eiland, uit 1554. 
2,50 e. Kerk uit 1552. 
5,— e. Portaal van huis van Camoes. 

N I E U W E H E B R I D E N 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 293. 

55 O M A N 
25-4-'69. Reprodukties schilderijen van bloemen. 

'/2 b. Klaprozen en madeliefjes, P. Laprade . 
1 Vz b. Vaas bloemen, Manet . 

3 b. Vaas bloemen, Breughel. 
10 b . Bloemstuk, Bosschaet. 
15 b. Boeket met slak, Bosschaet. 

20 b. Anjers en clematis, Manet . 
25 b. Vaas bloemen, Redon. 

1,— r. Rozen, Renoir . 
Blokje met alle zegels samen. 

Alles ook ongetand. 

O P P E R V O L T A 

RfcPUBLIQUE P£ HAUTE VOLTA 
D 

18-8-'69. Tweehonderdste geboortedag van Napoleon I 
50 f. luchtpost. Reprodukt ie schilderij van J . L. Dav id : 

„Napoleon te paard over de grote St. Bernard'*. 
150 f. luchtpost. Reprodukt ie schilderij van Debre t : 

„Eerste uitreiking van kruis van L e g i o n d ' H o n n e u r " , 
250 f. luchtpost. Reprodukt ie schilderij van Carle Verne t : 

„Napoleon voor M a d r i d " . 

P A K I S T A N 
Afbeelding zegel gemeld in juni , bladzijde 359. 

N€w DACCA mä^merwmm^ 

n n ^^mm 
*nw3w oiz ik PAKI8TAII. 

1 

15-5-'69. Vijftig j aa r Internat ionale arbeidsorganisa
tie. 
15 en 50 p . Embleem en Inschrift. 

P E R U 
30-5-'69. Herdenking honderdste sterfdag maarschalk 

Ramon Castille. 
5 p . Ruiterstandbeeld op Castillaplein in Lima, 

POLYNESIË 
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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,-
ƒ 1000,—20%. 

5%, ƒ50,— 10%, ƒ100,— 15%, 

P R IJ S L IJ S T Een briefkaartje en u ontvangt elke maand gratis onze NIEUW uitkomende, steeds van 
INHOUD WISSELENDE PRIJSLIJST, met duizenden aanbiedingen, collecties, restanten etc. 

POSTZEGELHANDEL ,,OLYMPIADE" 
EIG.: G. L VAN TOOR - BINNENWEG 13 - LOENERSLOOT - TELEFOON (02949) 377 

J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN N.V. 
Gespecialiseerd in filatelistische risico's; 
particuliere verzamelingen; rondzendverkeer 
van verenigingen - tentoonstellingen. 

WILL. BOOTHLAAN 242 - POSTBUS 201 - AMSTELVEEN - TEL. (02964) 1 22 23 

TAFELLOEP met 
WIT- en ULTRA-

VIOLET-LICHT, 
apart schakelbaar, 

2x vergrotende lens 
met zichtbaar oppervlak 

van 180 X 180 mm 

307-08 
330-33 
329 
343-44 
380-85 
398 
436-39 
576-80 
587-92 
593-98 
612-17 
765-70 
795-802 
830-33 
841 
853-58 
867-72 
891-96 
930-35 
945-50 
960-65 
989-94 
1012-17 
1027-32 
1066-71 

** 
65,— 
30,— 

6,— 
10,— 
24,— 
72,50 

8 — 
30,— 

7,50 
8,75 
3,25 
4,50 
7,50 

12,— 
21,— 
17,50 
27.50 
30,— 
22.50 
25.— 
25,— 
50,— 

9,50 
35,— 
10,— 

FRANKRIJK 
oo 

55,— 
22,50 
5,50 
6,— 

15,— 
50,— 
6,50 

30,— 
7,50 
8,75 
3,25 
4,50 
7,50 

12,— 
2 1 , — 
17,50 
27,50 
30,— 
22,50 
25,— 
10.— 
50,— 
6,50 

35,— 
10,— 

• • is postfris. °"> gebruikt. 

Grote voorraad 
Postzege Ihandel,, 

=rankrijk 
«Viking-, 

1082-87 
1100-04 
1108-13 
1132-38 
1166-71 

♦ * 
7 , _ 
6,— 
7,— 
5,50 
8,— 

Rode Kruis 
87677 
91415 
93738 
96667 
100607 
104849 
108990 
118788 
122627 
127879 
132324 
136667 
140001 
143334 
146667 
150809 
154041 

1935heden, 
Boddenscraat 

3,50 
5,— 
6,— 
8,25 
6,— 
5,50 
2,75 
2,— 
2,50 
1,75 
3,50 
2.50 
1.75 
1 , — 
1 , — 
1,25 
1,25 

postfris 

oo 

5,50 
4,50 
7,— 
3,75 
8,— 

3,50 
5,— 
6,— 
8,25 
6,— 
5,50 
2.75 
2,— 
2,50 
1,75 
3,50 
2.50 
1,75 
1 , — 
1 , — 
1,25 
1,25 

gebru 
55, Amelo. Tel 

Schi lden 
131922 
136365 
137677 
139899 
1413 
1419 
142427 

* ♦ 

en 
20,— 
15,— 
16.50 
6,— 
5 — 
1,50 
9.— 

Luchtpost 
1619 
20 
2122 
23 
2427 
28 
29 
3033 
34 
3537 
3841 

5,50 
30,— 

4,— 
1,25 

38,— 
5,— 

85,— 
145,— 

9,— 
35,— 
18,50 

phi latexU22 

141417 
146465 

kt. Zend uw 
(05490)6417. 

17,— 
2,50 
3,— 

manko 

oo 1 

14,— 
12,— 
10,— 
4 — 
3,25 
1,40 
7.— 

1 , — 
25,— 
4.— 
1.25 
5,50 
5,— 

22,50 
20,— 
7,— 

12,— 
6,— 

17.— 
2.50 
3.— 

iisten. 1 
Giro 119.88.62 

VEZA 
Handelmaatschappij N.V. 

Palmgracht 71 
AmsterdamC. 

Telefoon 24 80 94 

JAC ENGELKAMP BIEDT AAN 
Untea serie compleet, 19 waarden, ong. zpl. ƒ30,—. Nieuw-
Guinea vanaf nr. 25, uitgezonderd nrs. 41-44, postfris zonder 

gebruikt de series nrs. 41-44, 45-48, 

NEDERLANDSE ANTILLEN ZONDER PLAKKER POSTFRIS 
Nrs. 75-81 ƒ200,—; 82-88 ƒ22,—; 89-99 ƒ40,—; 104-120 
ƒ225,—; 128-137 ƒ50,—; 138-140 ƒ2,—; 153-157 ƒ4,75; 158-
163 ƒ3,50; 164-167 ƒ2,25; 168-177 ƒ9,—; 182-184 ƒ2,25; 195 
ƒ12,50; 196-199 ƒ2,—; 200-205 ƒ8,50; 206-208 ƒ8,—; 209-210 
ƒ6,50; 244-247 ƒ6,50; 248-252 ƒ17,—; 253-260 ƒ10,—; 261-264 
ƒ3,—; 265-268 ƒ6,—; 269-270 ƒ2,—; 271-274 ƒ5,60, alle vol
gende nummers voor 70% prijscourant. Vliegpost nrs. 1-3 
ƒ110,—; 26-40 ƒ80,—; 41-44 ƒ37,50; 45-52 ƒ23,—; 53-68 
ƒ25,—; met plakker nrs. 69-88 ƒ370,—. 

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



9-7-'69. ' P A T A ' 1970 in Tahi t i . 
25 f. Gestileerd hoofd en gitaar. 

5-8-'69. Wereldkampioenschappen onderwaterjacht. 
48 f. Jager en vis. 
52 f. Vis, samengesteld uit vlaggen van deelnemende 

landen. 

R E U N I O N 
18-8-'69. Tweehonderdste geboortedag Napoleon 

Bonaparte. 
35 F. CFA opdruk op zegel, 0.70 F yan Frankrijk voor ge

lijke herdenking. 

R I O E KIOE EILANDEN 
l-7- '69. Nieuwe uitgiftedatum van in mei gemelde 

zegel opening nieuw radiostation, 
l-8- '69. Tweeëntwintigste conferentie voor Japans 

vormend onderwijs in Okinawa. 
3 c, Shurei-mon en emblemen van verenigingen 

l-8-'69. Eerste van serie folkloristische zegels. 
3 c. Optocht ter gelegenheid van rijstoogst. 

R W A N D A 

29-5-'69. Afrikaanse haartooi. 
20 c. Touaregmannen. 
40 c. Ovambovrouw. 
60 c. Guinese vrouw en jonge vrouw uit midden-Congo. 
80 c. Danseresje uit Guinee, opgemaakt voor de dolken

dans. 
8 f. Mohammedaanse Nigerianen. 

20 f. Congodanser Luba de Kabondo . 
40 f. Senegalese en Gambiaanse vrouwen. 
80 f. Rwandese danser. 

Zegels hebben een vignet met verschillende voorstel
lingen als aanhangsel. 

SAHARA (SPAANSE) 

Juni '69. Serie voor het kind. 
l,— p . K o p van antiloop. 
1,50 p . Antiloop met jong, 
2,50 p. Antiloop met kameel op achtergrond. 
6,— p. Springende antiloop. 

EL SALVADOR 
15-6-'69. Mariposas 

Gewone post 0,05, 0,10, 0,30 en 0,50 c. Luchtpost 0,20, 
1,00- 2,00 en 10,00 C. 

15-8-'69. Cruz Roja. 
Gewone post 0,10, 0.20 en 0,40. Luchtpost 0,30, 1,00 en 
4,00. 

SAMOA (WEST) 
14-7-'69. Nieuwe gebruikszegel. 

S 2.—. Vogel: Gymnomyze samoensis, 
2 l -7- '69, Zuid-Pacific-spelen. 

3 s. Gewichtheffen. 
20 s. Zeilboot. 
22 s. Boksen. 

6-10-'69, Nieuwe gebruikszegel, vogel. 
5 4.—. Zosterops samoensis. 

SENEGAL 
10-6-'69. President Lamme Gueye. 

30 f. President in burger, 
45 f. President als hadji. 

SHARJAH 
Nadere gegevens serie gemeld in april , bladzijde 223. 

10 dh. J. C. Killy. 
60 dh. V. Caslavska. 
1 ris. Luchtpost, D. Morelon. 
6 ris. Luchtpost. D. Meyer. 
Alle zegels met Mexicaanse zonnesteen, behalve 10 dh., 
waarop het embleem van de winterspelen 1968 in Greno
ble. 

üEpyeuoyyy sESEest 

SINT PIERRE EN NHQUELON 

SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

16-6-'69. Herdenking St. Malo , 1600, 
200 f. luchtpost. Zeilschip l 'Espérance en gezicht op 

Saint Malo . 
23-6-'69. Herdenking schrijver Pierre Loti (1850-

1923). 
300 f. luchtpost. Portret Loti, zeilschip en titels van twee 

van zijn boeken. 

SINT V I N C E N T 

•SiVliCEiT 
; We"!! 1 i « 

i t * tim 

Tl 
mn 4 

1i 

H; 
l-7-'69. Eerste verjaardag C.A.R.I .F .T.A. 

2 en 8 c. Cirkel van handen die polsen vasthouden. 
5 en 25 c. Kaar t van Caribische gebied. 

SYRIË 
l-5-'69. Vijftig j aa r Internat ionale arbeidsorganisatie. 

12 '/2 P- Gestileerde tekening van drie arbeiders, embleem 
I .A.O, en tandwiel . 

27 Yi p. Artistieke visie op embleem I .A.O. 

T H A I L A N D 
!-5-'69. Vijftig j aa r Internat ionale arbeidsorganisatie. 

50 s Tandwielen en embleem. 
15-7-'69. Klassieke dansen. 

50 s. Ramwong, 
1,— b. Kaarsendans . 
2,— b . Cra tob Ma i dans, 
3 ,— b. Nohra dans. 

TRISTAN DA C U N H A 
l -11 - '69. Verenigde sociëteit voor de propaganda voor 

het evangelie. 
4 d. Eiland, zeilschip en vogels. 
9 d. Eerste kerkdienst op het eiland gehouden. 
1 sh. 6 d. Schripbreukelingen gaan aan land. 
2 sh. 6 d. Kerk met processie. 

TSAAD 

8-7-'69. Bloemenserie. 
4 f. Cochlospermum tinctorium. 
4 f. Parkia biglobosa. 

10 f. Pancra t ium t r ian thum. 
15 f. Ipomea aquat ica . 

23-7-'69. Tweehonderdste geboortedag Napoleon I , 
reproduktie schilderijen, luchtpost. 

30 f. Napoleon bezoekt ziekenhuis Invalides, door 
Veron-Bellecourt. 

85 f. Slag van Wagram, H. Vernet . (1789-1863). 
130 f. Slag van Austerlitz, Gérard , (1770-1837). 

TUNESIË 
20-6-'69, Dag van de postzegel. 

100 m. Gestileerde weergave van groep musici met fluiten 
en trommels. 

U R U G U A Y 
8-5-'69 Vijfenzeventig jarig bestaan van gymnastiek-

club l'Avenir. 
6 p. Turnoefeningen en embleem. 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 

i ._ 3|i 
l-8-'69. Honderd jaar expeditie naa r Colorado rivier 

door John Wesley Powell. 
6 c. oker, bruin en blauw. Powell met roeiboten in 

stroomversnellingen van Coloradorivier. 
2-8-'69. Honderdvijftig jaar staat Alabama. 

6 c. rood, geel en bruin. Camelia en geelgors, respectieve
lijk svmbolische bloem en vogel van de staat. 

23-8-'69. Elfde internat ionaal botanisch congres in 
Seattle. Planten en bloemen uit de vier windstreken van de 
Verenigde Staten. 
6 c. Pseudotsuga menziestn (douglasden). 
6 c. Fouquieria splendens (ocotillo). 
6 c. Cypripedium reginae (venusschoentje). 
6 c. Franklinia a l a t amaha (Frankhnia boom). 

22-9-'69. Honderdvijftig j aa r uitspraak in rechtszaak 
Dartmouthcollege. 
6 c. groen. Portret van rechtsgeleerde Daniel Webster en 

gebouwen van Dartmouthcollege. 

V I E T N A M (ZUID-) 
l-6- '69. Campagne van de open armen. 

2 en 50 d. Verschillende afbeeldingen symboliseren de 
„open-armenact ie" in de herenigingspolitiek van de rege

ring. 
9-6-'69. Constitutionele democrat ie . 

1 d. Groepje mensen leest boek; weegschaal. 
20 d. Bevolking oefent stemrecht ui t ; toorts met weeg

schaal. 

^ YEMEN (ARABISCHE REPUBLIEK) 
Mei '69.. Ontdekkingen in het heelal. 

Yi b . Griek Claudius Ptolomaeus. Amerikaanse V a n 
guard I van 17.3.58. 

Yi b. Pool Nicolas Copernicus (1473-1543) Russische 
Spoetnik I I I van l5.5. '58. 

'/3 b . I tal iaan Michelangelo (1475-1564). Russische 
L o e n i k l van2 .1 . ' 59 . 

Vi h. Deen Tycho Brahé. Amerikaanse Explorer VI van 
7.8.'59. 

3 b. I tal iaan Galilei. Russische Loenik H I van 12.9.'59. 
Luchtpost. 

6 b . Duitser Johannes Kepler . Russische Loenik I I van 
12.9.'59. Luchtpost. 

10 b . Brit Isaac Newton (1642-1727). Amerikaanse 
Explorer V I I van 13.10.'59. 

ZUID.AFRIKA 
7-7-'69. Herdenking eerste hart t ransplantat ie ter 

wereld. 
2Y2 en 12Ï4 c. Bijzonderheden bladzijde 395 

K ZUID Y E M E N 
l-6- '69, Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorganisatie. 

10 en 35 f. Gedenkteken voor Albert Thomas in Geneve, 
embleem. 
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KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor-
delUklieid nemen voor de bonafidl-
telt der onderstaande adressen. 
prijs der annonces ƒ 0,85 p. mm. 
exclusief i'/t B.T.W. 

A A N G E B O D E N 

Verzamelaar kan nog veel voor
namelijk ongebruikte gelegen-
heidszegels van Nederland aan
bieden, postfris en ook wel ge
bruikt. Verder bod gevraagd op 
Nederland 356/373, 592/595, 678/9. 
Suriname 309/311, alles postfris. 
Wegens gevorderde leeftijd liqui
deer ik mijn verzameling Europa, 
o.a. België, Frankrijk, Monaco en 
andere landen. Mooi Eng. kol. 
veel ongebruikt. Adres: J. van 
Dongen, Lienden (Bet.), telefoon 
(03443) 221. 

200 versch. Wereld ƒ 1,30; 500 ver-
sch. ƒ2,75; 1000 versch. ƒ6,25; 500 
Europa ƒ 3,75; 1000 versch. f 9,—. 
Franco uit mijn doubletten. D. van 
Ommen, Populierenlaan 3, Epe. 
Giro 89 78 56. 
FrankrUk nrs. 930-1172, postfris è 
45 cent per franc, ook per stuk. 
Brieven onder nummer Ph 281 aan 
Boom-Ruygrok N.V., Haarlem of 
telefoon (070) 63 01 43. 
Aangeboden: betere Nederlandse 
series, postfris, billijke prijs. C. 
Willemsen, Lou Jansenplein 43-III, 
Amsterdam-W. Tel. (020) 11 05 26. 
Bod gevraagd op de volg. Ned. 
postz.: 60 St. nr. 461 2'/: et. geel-
oranje; 25 blokken van 4 legioenz. 
bl.; 10 blokken van 10 legioenz. 
rood; 100 st. van 1 gulden legioenz. 
bl.; 100 st. van 10 et. legioenz. rood. 
U. Hermans, Dorpsstraat 22, Sim-
pelveld (L.). 

Stort ƒ 5,— op giro 1769970, Marij-
kestraat 10, Noordwijk aan Zee en 
u ontvangt 125 versch. Nederland 
of 150 Europa- of Wereldzegels, 
waaronder zeer mooie exemplaren. 

Aangeboden: 100 verschillende 
Ned. f 3,— ; 200 verschillende Ned. 
ƒ 6,75, portvrij. Stort op giro 
1606856. Thorbeckelaan 107, Hooge-
zand. 

Particulier biedt zijn zeer uitge
breide en zeldzaam mooie collectie 
Hongarije aan. In drie luxe Schau-
bek klembanden, alles in Hawid. 
Vele zeldzame nummers, o.a. ca. 
75 versch. bloes, ongetand. Yvert 
circa 12.000 N.frs. Prijs ƒ 2375,—. 
Benevens luxe collectie Egypte, 
voorn, klassiek. Yvert ca. 6000,— 
N.frs. Prijs ƒ 975,—. Beide collec
ties zijn prima objecten voor hob
by en geldbelegging. Mgr. v. d. 
Weteringstraat 3, Utrecht, telefoon 
(030) 156 70. 

Aangeboden: Grote handelsstock 
Nederland vóór 1937. Tel. (01619) 426. 

Postzegels, rondzendboekjes en 
betere losse zegels van verzame
laars aan verzamelaars. Vr. aan
bieding aan Postzegelverzamelclub 
P.V.C, Postbus 418, Venlo. 

G E V R A A G D 

Gevraagd: zegels van Siam van 
vóór 1940. Aanbiedingen aan D. de 
Ruiter, Nassaulaan 28, Ede. 

Spanje. Gevraagd Yvert 236-241 op 
brief als bijfrankering. Verder 
brieven uit Spaanse burgeroorlog 
1936-1939 met militaire stempels 
van legereenheden. Fr. Denters, 
Kootwijkstraat 111, Den Haag. 

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 k. gevr. puntstempels en klein 
rondstempels. A. H. Bonefaas, Joh. 
Geradtsw. 132, Hilversum. Telef. 
(02150) 4 48 08. 
Alle soorten bundels en massa
waar. Ook kilo's. A. V. d. Heijden, 
Hengelolaan 1196, Den Haag. 
WIJ ZOEKEN betere series 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 (01850) 
4 07 33. 
Repoeblik Indonesia gevraagd van 
1945 tot 1949, bij voorkeur gestem
peld. Daams, Comeniusstraat 779", 
Amsterdam. 
Gevraagd: Compl. verz. Ned. N.
Guinea, ongestempeld. Untea ie 
druk: 25 en 80 et. in blok van 4, 
event, los. Brieven met prijs aan 
D. W. Klaarwater, Brederodelaan 
28, Deventer. 
Gevraagd: Ukraeinse postzegels, 
enveloppen en postkaarten uit de 
jaren 1918-1920. Hr. M. Ilczyszyn, 
Minderbroedersstr. 2, Genk-Water-
schei, Limburg, België. 

D I V E R S E N 

Na toezending van 200 tot 1000 
verschillende grootformaateegels 
ontvangt u gelijk aantal andere 
van mij retour. J. G. Fransen, 
Bredalaan 40, Eindhoven. 
Zend mU 100 postzegels in ruil 
voor 100 andere. Jac. v. Welsenis, 
Coloniastraat 37b, Rotterdam-6. 
Verzamelt u V.N. en/of V.E.?7 
Ja? Wordt dan lid van de gespec. 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: C. Spoelman, Irisstraat 18, 
Ridderkerk. Tel. (01804) 47 55. 

BUITENLAND 

Kilo waar van de westelijke landen, 
vraag onze prijslijst. Canditi-Com-
pany m.b.H., 5020 Frechen, Bart-
mannstr. 62, Duitse Bondsrepubl. 
Tegen nominale waarde plus 10V< 
lever ik alle postzegeluitgiften en 
F.D.Cs van 1969 van Zwitserland, 
Liechtenstein, Oostenrijk en Vati-
caan, postfris of gestempeld. Ook 
de uitgiften van de laatste vijf 
jaar, voor zover nog voorradig. 
F. G. Huber, Fichtenstr. 43. CH. 
9240. UZWIL, Zwitserland. 
FrankrUk, postfris, gebruikt, fdc's, 
voorwaarden gratis toegezonden, 
catalogus Michel of Yvert. Cor
respondentie Engels, Duits of 
Frans. G. Rivasson, 24 MiaUet, 
Frankrijk. 
Philatelisten in 100 landen zijn lid 
van de ,,Concorde Correspondentie 
Club". Inlichtingen 38 Parkside 
Drive, Edgware, Middlesex, Enge
land. 
Doos met circa 10.000 zegels van 
overzee op papier, onuitgezocht, 
voor D.M. 20,— plus rembours
kosten. Schmidt, D-4816 Senne
stadt, Tannenweg 19, Duitse Bonds
republiek. 
Zoek ruilpartner voor postfrisse 
zegels in de Beneluxlanden. Willi 
Kahlfeld, 3011 Empelde, Linde-
mannstr. 7, Duitse Bondsrepubliek. 

Schilderijenzegels 
Vraagt gratis prijslijst 

HEYMANS' 
POSTZEGELHANDEL 

Valerlusstraat 82 - Schiedam 
Telefoon (010) 263951 

♦ •»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦» 

DE SLUITINGSDATUM 
VOOR HET 
AUGUSTUSNUMMER 
IS GESTELD OP: 

29 JULI A.S. 

Eerste Zeeuwsche Postzegelhandel 
Fa. Verboom & Zn. 
Posebus 5  Winkeladres: Walstraat 2628, Vlissingen. 
Gevestigd: Sedert 1940  Tel. 011842471 

Een greep uit onze gratis prijsiiisc. 
U kunt er koopjes uithalen! 
VRAAGT EROM!!! 

Nederland 
203/7 
208/11 
236/37» 
240/43 
244/47 
257/60» 
270/73 
556/60* 
602/06» 
vl. 12 
vi. 13 
D 16/19 
Rolt. 74/77 

Indië 
135/37 
167/70* 
182/85» 
217/20 
VI. 1/5» 

14,90 
6,25 

85,— 
14,75 
34.— 
42,50 
12,75 
25,50 
11.— 
52,50 
52,50 
21,75 
19,50 

14,— 
13,95 
14,— 
11,75 
13,50 

Antillen 
200/05» 
200/05 
206/08* 
209/10* 
234/38* 
248/52* 

Sur iname 
127/29 
183/86 
187/89» 
190/93» 
195/96» 
214/19» 
278/79» 
295/96» 

9,25 
12,— 
9,50 
6,50 

25,— 
17.— 

6,— 
9,— 
4,25 

10,— 
21,50 
16,50 

8 50 
9,— 

E 56 4,75 

F.D.C. Luxem
burg 
276/81 60,— 
288/93 17,50 

Natal 
74» 2250,— 

België 
19 3.— 
16 10.— 
122 15,— 
265 12,50 

Oostenrijk 
373» 7.50 
817 4.50 

Ned. F.D.C. 
E 43 6,— 
E 47 6,— 

Duitsland 
466* 35,— 

Lichtenstein 
224/26* 15,— 
228/30» 15,— 
247/49» 35,— 
vl. 17/23 12,50 

U.S.A. 
33 
86 

30,— 
15,— 

Württemberg 
46/48» 27,50 

Zweden 
50 17.50 

Bundespost 
42/45» 40,

Nrs. volgens Spec. Hand. Cat. en Yvert 1969. 
Betalingen binnen 8 dgn. op onze girorek. 27.53.37. Beneden f 50,

» = ongest. met ten hoogste 1 goede plakker of zonder. Rest. gest. 

1 18.■ PER KILO 
1 betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op 

2  PER KILO 
1 betalen wiJ voor uitgezochte ki lo 's Nederland. 

1 Ook buitenlands kilowaar steeds te koop gevraagd. 
■ leder kv^antum  snelle afwikkeling (geen zendingen 
■ Tevens te koop gevraagd complete series Nederland, a 
1 hoeveelheden. 

1 
1 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

„NOVIOMAGUM" 

papier. 

onder 
lléén m 

1 2e Walstraat 17  Nijmegen  Telefoon (08800) 

f50,). 
engros

2 06 38 

Zwolse Postzegelhandel 
Door pensionering van de heer Ter Horst is de zaak 
vanaf 4 juli voorlopig geopend iedere vrijdag van 
19.00 tot 21.00 en zaterdag van 9.30 tot 18.00 uur. 
RODEHAANSTRAAT 14 (zijstraat van de Hoofdstraat) 



GUN UZELF EENS EEN WEEK SORTEERGENOT! 
Koop óók een droompartij Nederland en Overzee! 

DROOMPARTIJ N E D E R L A N D & OVERZEE met ruim 1000 ver
schillende zegels van Nederland, Indie (incl. tndon.), Nieuw-Guinea, 
Curasao en Suriname PLUS EEN hoeveelheid prachtig ruilmateriaal. 
Cataloguswaarde tenminste f 350,— per partij I De partij voor avon
den sorteergenot met de garantie van talloze verrassingen! Slechts 
f 110,—! 
Idem, kleine partij Nederland en Overzee, cat. waarde minstens 
f 150,—, meer dan 600 soor ten. Grasduinen maar! Slechts f 39,—. 
Ruim 800 N E D E R L A N D Z O N D E R OVERZEE, dus vrijwel compleet 
en in elke partij vele zeldzame zegels en lastige waarden! Een 
G O U D M I J N zonder weerga. Tegen een echte G R O O T H A N D E L S -
PRIJS: f 199.—. 
COLLECTIE I N D O N E S I Ë . Ontbreekt ZEER W E I N I G aan. O f die 
zeldzame IRIAN-BARAT-serie van 26 stuks er ook bijzit? Nee, maar 
die geven wij u erbij cadeau, helemaal gratis voor niets, een echt 
GROOTHANDELS-voordee l t je ! Slechts f 49,—. 
Ruim 300 NED. I N D I Ë , een prachtige collectie. Slechts f62,50. 

L A N D E N R E S T A N T E N 
Beieren, met zeldzaam goed (98) f 14.90 België (200) f5.45 België (300) r i0.95 
België (500) f 22,50 Bulgarije, een prachtcollectie met maar liefst ongeveer 500 zegels 
zeer veel grootformaat Slechts f 29,50 Duitsland (497) f 13,90 Duitsland (1000) een 
koopje fS/.SO Engeland (100) f4,90 Finland, leuke collectie (100) f4,90 Frankrijk 
(300) f 12,50 Frankrijk (500), prachtobject f27,50 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 het oog (50) slechts 
f15,— Litauen, een zeldzaam land. moeilijk aan te komen (50) f 9 , — Luxemburg 
(100) f 13.50 Engelse Kononien, grote collectie (1000) slechts f35.— . 

EEN GREEP U I T O N Z E COLLECTIES 
(Vele zijn uit faillisementen afkomstig en vaak zijn een of twee zegels ai meer waard 
dan U voor de gehele collectie betaalt') 
± 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 ontbreekt Slechts f75,— 
± 1000 FRANKRIJK, zeer uitgebreide collectie Wij taxeren, dat deze collectie los 
uitgeprijsd zeker achthonderd gulden zou opbrengen Weggeefprijs f225.— 
± 1500 HONGARIJE, een vrijwel complete collectie, zou in Hongarije een fortuin 
opbrengen, mag helaas van de douane niet ingevoerd worden Slechts f99,— 
BIJ ELKE f 25,— GRATIS EEN PRACHTIGE COMPLETE SERIE ! 
Vooruitbetaling of rembours. Porto steeds extra. 

± 1000 HONGARIJE Deze collecties zijn van ZEER BIJZONDERE KLASSE Zéér 
veel herdenkingszegels Slechts f49,— 
± 300 FINLAND, leuke verzameling, heel aardig om voort te zetten f45,— 
± 500 ZWITSERLAND, een uitgebreide 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 tand nemen jaarlijks aanzienlijk m waarde toe Weg
geefprijs f249,— 
± 1000 JOEGOSLAVIË, zéér uitgebreide collectie met vele waardevolle exemplaren 
Is in Joegoslavië een veelvoud van de prijs waard, maar mag met ingevoerd worden 
Slechts f150,— 
i : 500 ENGELAND, een zéér uitgebreide verzameling met vele zeldzame zegels 
zoals no 1, de beroemde penny zwart met een cat waarde van vr 80 — 
Weggeefprtjs f250,— 
± 300 BEIEREN, een collectie waaraan zeer weinig ontbreekt f149,— 
± 1000 ITALIË, een uitgebreide collectie met veel mooi goed Zou los uitgeprijsd 
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 schitterende collectie met zeer vee) 
motiefzegels' f79,— 
± 2000 FRANSE KOLONIËN, één van de mooiste objecten, die wij ooit in handen 
kregen' Zeer veel grootformaat en motieven' Slechts f225,— 
± 950 RUSLAND, een grote collectie van uitsluitend GELEGENHEIDSZEGELS, 
bijna allemaal complete series, zéér hoge cataloguswaarde Slechts f 89,-r-
± 1000 BULGARIJE, een prachtobject, waaraan weinig ontbreekt Ook veel van het 
klassieke goed is aanwezig Slechts f149,— 
± 2000 Engelse Kol , een fantastische collectie, opgezet zonder op kosten te letten, 
slechts, f129,— 
± 1000 OOSTENRIJK, een zeer uitgebreide verzameling, waar weinig aan ontbreekt 
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 collectief 59.— 

Mooie Kilowaar! 
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 kilo f 75,— 
Tsecho Slow 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,— 
xac w , ± f 3000,—) halve kilo f 110,— 

Bestellingen s v p schriftelijk of telefonisch 

Postzegelgroothandel OPTIMUS 
Kamphuizenlaan S, Arnhem. Giro 15«5527. Tel . (08S) 42 10 30. 

OLYMPIADE 1972 MÜNCHEN en SAPPORO 
Zoals voor Mexico en Grenoble, verzorgen wij hiervoor ook weer zonder ,,missers" abonnementen Aan
gezien vj\j steeds een grote stock hebben in Olympiade en andere motieven kunnen \N\J UW abonnement op 
velerlei manieren verzorgen zoals u het wenst 
bv A Alle uitgiften, ongetand en alle blokken getand en ongetand, bovendien zeldzame zg epreuves, 

proefdrukken met zeer geringe oplagen e d 
B Alle uitgiften, maar zonder de luxe emissies 
C Alle uitgiften, maar alleen getand 
D Alleen de deelnemende landen 

Hierop zijn uiteraard in overleg nog variaties mogelijk 
Van 1968 kunnen wij u nog zeer veel uit onze voorraad leveren Bij behoorlijke bestelling kunnen wij de 
meeste uitgiften nog tegen de van ons bekende lage abonnementsprijzen leveren 
Vraagt onze prijslijst Ook voor 1964 Tokyo en eerdere Olympiade 

LANDING OP DE MAAN 
Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid zal er een verbinding tussen planeten plaats
vinden Hierdoor wordt de ruimtevaart op de postzegel thans het meest actuele gebied Ook hiervoor is een 
abonnement de aangewezen weg i i i 
BIJ ons vindt u nog oudere emissies zoals Cuba lp 31 (eerste raketvluchtpoging) en 98% van alle ver
schenen ruimtevaartzegelsi 
Dit zal ook voor uw kinderen en kleinkinderen nog een verzamelen blijken dat mets aan actualiteit heeft 
ingeboet Wij helpen u gaarne met de opzet en kunnen u nog beginverzamelmgen aanbieden tegen speciaal 
lage prijs, doordat wij hiervan tijdig een grote voorraad aanlegden 
Ook uw albums, catalogi ed kunnen wij u hiervoor snel leveren 
Voor substantiële aankopen kunt u het best eens langskomen 
Onze prijslijst bevat tevens aanbiedingen van zegels van Pres Kennedy, M L King, schilderijen enz 

Philatelisten Bureau JOANNES NIES 
EERSEL ( N B ) - NIEUWSTRAAT 63 - TELEFOON (04970) 2738 
SPECIALISTEN IN MOTIEVEN 



De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 
(meer dan 2 5 jaar onder de huidige deskundige leiding) 

AMSTERDAM-C. 
Rokin 58 

Onze volgende veiling wordt 
gehouden in september 1969 

TELEFOON (020) 
23 02 61-24 23 80 

De inleveringstermijn sluit 
15 augustus a.s. 

Elyo HET GROTE l'^'^^^'J ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband 
uitgevoerd in goud en blauw Prima papier 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
cliches Gewicht 21/2 kg Pnjs ƒ16 — 
Idem alleen NEDERLAND ƒ 10,50 

Nederland 
en Overzeese 
Gebiedsdelen 

H ■ 
Helvetia 

iiiiii< 
Skandinovia 

o 

[Syo LANDEI 
Indonesia 
België 
Luxemburg 
Frankrijk 
Monaco 
GrootBrittannie 
Ierland 
Spanje II (na 1945) 
Itahe 
Vaticaan 
Duitsland 1 (tot 1945) 
Duitsland II (na 1945) 
Oostenrijk 
Zwitserland 
Denemarken 
Noorwegen 
IJsland 
Zweden 
Finland 
Skandinavie 
Europa (met Nato enz ) 
Formaat 23 x 27y2 cm 
United Nations 
Rotary 

M ALBUMS 
ƒ 1 0 -
, 2 5 , — 

„ 1 7 50 
„ 25,— 
„ 20,— 
„ 1 5 , — 
„12 ,50 
„ 20,— 
„ 2 5 — 
„ 1 5 — 
, 20 — 
„ 2 5 — 
„ 2 5 — 
„ 22 50 

15,— 
„ 1 5 — 
„ 1 5 , — 
, 15 — 
, 15,— 

, 50 — 
„ 1 7 50 

„ 1 0 , — 
„ 10,— 

ALLE ALBUMS INCL. SUPPLEMENT 1968 
1 tu IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Eye -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 

GROOT FORMAAT 341/2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN 
alleen NEDERLAND, 
BELGie/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor 6 enveloppen) bestelnr G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) ,, G 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, G 1 

Per stuk ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen Opschrift FIRST 
DAY COVERS Prijs ƒ10 — 
Extra losse mappen 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr K 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, K I 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 


