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EVEN NOTEREN: 
273e 

POSTZEGELVEILING 
dinsdag 30 september 1969 
woensdag 1 oktober 1969 
donderdag 2 oktober 1969 

te 'sGravenhage in 'Den Hout' 
Bezuidenhoutseweg no. 11  1 3 

Deze importante veiling bevat: 

belangrijke Europa
verzamelingen 
(250 kavels) 
Europa 
Engros Nederland en 
Overzeese Rijksdelen 
Nederland en 
Overzeese Rijksdelen 

Voor onze 
274e POSTZEGELVEILING 
kan nu nog worden ingezonden. 

Bij belangrijke objecten komen 
wij U gaarne thuis bezoeken. 

J.K. RIETDIJK n.v. 
DEN HAAG 

Telefoon 07011 .70 .20  Plaats 31A 

KÄBE ALBUMS 
ZIJN DUURDER MAAR BETER! 

■ LvBEJ 
Pluspunten: 
1) Schroeven aan de binnenkant, dus géén bescha

digingen, 
2) Houtvrij GLAD papier waardoor o.a ,,HAWID" 

beter plakt. 
3) Mogelijkheid om in één band meer landen te 

verzamelen. 
4) OHNEFALZ ALBUMS zijn op linnen geplakt 

voor de vlakke ligging der bladen; grote gaten 
dus overbodig! 

5) Begin juni komen de nieuwe supplementen uit 

Negatieve punten: 
De levertijden kunnen wei iets uitlopen van twee tot 
zes weken (door de grote vraag). 
Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u 
tijdig bij uw handelaar uw bestelling te plaatsen. 
Folders en inlichtingen bij uw handelaar verkrijgbaar 

KABE IIVIPORTEUR „FIBO" 
PRINSESTRAAT 90A  DEN HAAG 

TE KOOP GEVRAAGD 
NEDERLAND 
postfris zonder plakker 

33249 100,— 47489 20,— 58891 2,— 
40203B 34,— 51837 250,— 59295 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 
Rotterdam26  Quadenoord 5 

Telefoon (010) 32.05 85 (ook 's avonds bereikbaar) 
Grote posten worden afgehaald 



ALS GEKKEN 
wegen wij de laatste tijd Engelse kilo's af. Ze worden bij tientallen tegelijk de deur uitgesleept! Vele verzamelaars ontdekten dat 't geld nog steeds op 

straat ligt, als men de straat maar weet! Ons Engels kilowaar zit n.l. stikvol met fosforzegels, waarvan sommige f4,50 tot f t8,— per stuk genoteerd 
staan. (Zie betreffende rubriek sinds februari in dit blad). 
% kilo Engeland, enorm groot aantal, zeer modern. Slechts f 12,50 + f 1,80 porto. 1 kilo Engeland ,,Super", geweldig! Slechts f 29, h f 2,50 porto 

Wi| ontvingen een partijtfe Engelse Bankpost, bestaande uit allemaal Grootformaat 
Gedenkzegels, hec mooiste van het mooiste' Vele Engelse schilderitzegels, enz enz 
Alles gaat weg voor de abnormaal lage pnjs van slechts ƒ 14.95 per 100 gram Als u nu 
direct bestelt bent u verzekerd van een uniek koopje 
Treurig nieuws. Wegens kleine voorraad nu nog slechts per persoon: 

1 kilo NEDERLAND, Missiezegels. met vele bijzondere zegels, veel weldadig
heid f13.95 

y, kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Veel landen, veel avon
tuur, alles door elkaar, dus zoeken maar' f 12,50 

1 kilo GEMENGD BUITENLAND. ELITE MIXTURE' Idem vele landen, veel 
avontuur f24.50 

'/, kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) f 19,50 
'/. kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 12 500 zegels) f37,50 
Yj kilo CANADA, kantoorpost. modern' Met grootformaat' f 12,50 
'/, kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n njk sortimentmet veel grootformaat

zegels' 'n Koopje f 12,50 

50 gram West-Duitse Bankpost, allemaal Grootformaat-Gedenkzegels der Duitse 
Bundespost, geheel ongesorteerd, een prachtig en rijk sortiment voor slechts f 18.95. 
ook deze voorraad is zéér beperkt 
V; kilo WEST-DUITSLAND, met iets van de Oost-Zone. mèt gelegenheids-

zegels f 12.50 
'X kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 12.50 
'/, kilo NOORD-IERLAND, zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met heel 

erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 12.50 
Yj kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitgezocht. 

veel gedenkzegels Kleine vooraad f12 50 
1 KILODOOS NOORWEGEN, verzegeld door de missie, enorm mooi ' 

Slechts f25.— 
Y] kilo SPANJE, modern goed kleine voorraad f 12.50 
50 gram U.S A , bankpost. alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi 

met zeer vele vondsten' Gaan weg a f 6 95 

Bij aankoop van elke f 25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevol le complete series 
100 
50 

100 
400 

50 
300 

132 

1000 

verschillende Bohemen en Mahren, voor slechts f9,95 ('n pracht') 
verschillende Grote Platenzegels van Brazilië f4,95 ('n koopje) 
verschillende Grote Platenzegels van Brazilië f9,95 (erg mooi) 
verschillende Denemarken Speciaal, iets geweldigs, slechts f65.— 
verschillende IJsland, (slechts 4 paketten). f22,50 
verschillende Noorwegen, enorm aantal Grootformaat' Zeer vele dure zegels, 
gaan weg voor slechts f39,95 
verschillende Mongolië allemaal Grootformaat, Olympiade, Bloemen, Dieren, 
Ruimtevaart enz Een werkelijk unieke collectie, slechts f 13,95 
verschillende Roemenie, met verbazing zult u zich afvragen hoe zulks mogelijk 
IS voor slechts f65,— 'n kapitale waarde aan zeldzame zegels is er in verwerkt 

llOO N E D E R L A N D - N E D . I N D I Ë en I N D O N E S I Ë , een pracht 
van 'n samenstelling met veel bijzondere en postfrisse 
zegels; 'n koopje f 14,95 

500 N E D E R L A N D - N E D . I N D I Ë - I N D O N E S I Ë - N I E U W 
G U I N E A - S U R I N A M E ! Zeer mooi pakket voor een 
buitengewoon lage prijs f 27,50 

675 ZEGELS! Dit zijn onze G O U D D E L V E R S D O Z E N ! 
schitterend goed van N E D E R L A N D EN DE OVER
ZEESE RIJKSDELEN, u vindt o.a. N E D E R L A N D , ge
bruikt en ongebruikt, veel weldadigheid, NEDER-
L A N D S - I N D I Ë , I N D O N E S I Ë , N I E U W G U I N E A , NED. 
A N T I L L E N , C U R A C A O en S U R I N A M E ! Elke partij 
heeft minstens een cataloguswaarde van f 125,—. De win
kelwaarde zou terecht f 110,— moeten bedragen, maar 
nu betaalt u slechts f45,— 

1100 N E D E R L A N D - N E D . I N D I Ë - I N D O N E S I Ë - N I E U W -
G U I N E A - N E D . A N T I L L E N - C U R A Q A O en SURI 
N A M E iets geweldigs! U w album is meteen gevuld. 
Ruim f 250,— cataloguswaarde. Winkelwaarde f 200,—. 
Bij ons slechts f »9,— 

Yi kilo U S A , enorm veel gedenkzegelserbij Dit zijn werkelijk „goudmijn
t jes" ' 
NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES 2 X 5 et en 6 X 15 et 

10 X 7 et en 2 X 15 et 
8 X 8 et en 2 X 18 et 
l x 10 et en 5 X 18 et 

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

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

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

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

50 NICARAGUA, wederom voor de kenners 
50 NIEUW-ZEELAND, 'n aardigheidje van ons' 

100 NIEUW-ZEELAND, wonderbaarlijk mooi pakket voor weinig geld 
100 NOORD-KOREA, grootformaat' Mooi' 
100 NOORWEGEN, wat 'n prachtig modern goed. wat 'n gedenkzegels' 
200 NOORWEGEN, dit verkoopt zichzelf, de helft bestaat uit GROOT

FORMAATZEGELS' 
Doos met 500 prachtzegels van NOORWEGEN' Ruim 200 verschil
lende soorten Prachtig voor het plakken van boekjes 

100 OOSTENRIJK, leuk sortiment voor lage prijs 
200 OOSTENRIJK, 'n leuk pakket voor weinig geld. slechts 
300 OOSTENRIJK, héél mooie collectie' Thans bi| ons voor slechts 

Doos met 1000 OOSTENRIJKSE zegels, Ongeveer 300 verschillende 
soorten Zolang het nog kan voor deze prijs' 

50 PAKISTAN, veel grootformaat' Een werkelijk zeer fraai pakket 
100 PAKISTAN Dit pakket moet u bestellen, het is vele malen z'n geld 

waard, ontzettend veel plaatjeszegels' 

f 12.50 
f 7.50 
f 3 , -
f 2 . -
f 2.50 

f27,50 

f 12.95 

f16 90 

f 2 5 . -
f 4.50 
f 2.25 
f 6,75 
f 7,95 
f 3,50 

f 12,95 

f29.50 
f 2,65 
f 5.95 
f 9.95 

f 31,80 
f 1.65 

f 5,95 

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

P O S T O R D E R A D R E S : (voorultbet. of rembourszending) J. W. Frisostraat 48, ZOETERMEER. Tel. (01790) 52 33 

Portokosten ex t ra Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes Postglro41511 t.n.v. I. J. Mark 
te Zoetermeer 
A F H A A L A D R E S S E N : Wi j nemen bundel- en massawaar in betaling. Vraag inkoopli jst. 
„F iopost" , Woestduinstraat 109, Amsterdam-W. Tel. 15 24 55. MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 6816 78 

Ä f t ^ « ^ MARK, J. W. Frisostraat 48, Zoetermeer. 

25-39 
40-51 
52-54 
55-57 
58 
59 
60-61 
62-63 
64 
65 67 
68-70 
71-72 
73 74 
75 76 
77 
78-92 
93 94 
95-96 
97-98 
99 100 
101 
102-03 
104-05 

** 360,— 
54,— 

250,— 
12,50 

2 , — 
3 — 
9 , — 
8,25 
4,50 

775,— 
200,— 

8 , — 
15.— 
22.50 

3 . — 
80.— 
42.50 

5 .— 
15.75 

1 . — 
3 ,— 
8,25 
6,50 
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oo 

440,— 
18.— 

325,— 
9 , — 
0.60 
0,60 
5,75 
4.50 
0,60 

775,— 
200,— 

4,75 
11.— 
15,— 
0,50 

22,50 
22,50 

1.50 
2,25 
0,50 
0,80 
4,50 
4 , — 

ebruikt 

1 

106-07 
108-09 
110-11 
112 
113-15 
116-17 
118-19 
120-21 
122-23 
124-25 
126-27 
128-29 
130-31 
132-33 
134-35 
136-37 
138-39 
140-41 
142-43 
144-45 
146-47 
148-49 
150-52 

Ongebru 

ERLAND 
** 7.50 

1 , — 
7,50 
4,50 

40,— 
6,25 

22,50 
25,— 
22,— 
14,75 
11,50 
13,50 

9 , — 
22,50 
13,50 
13,50 
14,50 

9 , — 
13.50 

6 . — 
30,— 

8 , — 
10,— 

kt met pi 
1 Grote vooraad Ierland, ook alle opdrukken, fde 
1 Zend uw mancolijsten 
1 P O S T Z E G E L H A N D E L , 
1 Giro 119 88 62 

V I K I N G 

oo 

4.50 
0.75 
5 . — 
0.65 

27,— 
5.50 

20.— 
21 ,— 
11.50 
10,— 

9 , — 
11,25 

7 , — 
18,— 
11,50 
11,50 
11,50 

6,75 
11,50 

5 , — 
18,— 

6 , — 
8,50 

153-54 
155-56 
157-58 
159-60 
161-62 
163-64 
165-66 
167-68 
169-70 
171-72 
173-74 
175-76 
177-84 
185-86 
187-88 
189-90 
191-92 
193-94 
195-96 
197-98 
199-200 
201-02 
203-04 

akker, prijs p m 
proeven-, essays 

' Boddenstraat 55 - Almelo 

*» 5.75 
3.10 
3.50 
5,50 
2,50 
5,40 
4,50 
4,50 
5 ,— 
6,75 
6,75 
5 ,— 

10.— 
2.80 
3.25 
2.25 
2,20 
0,45 
2 , — 
1.80 
1,55 
1,50 
1,50 

10% goedk 
e d 

oo 

3,60 
2.70 
3 . — 
3.25 
2 , — 
3,60 
3,50 
3,25 
3,60 
4 , — 
5,60 
3,75 
8,50 
1,80 
2,20 
2 , — 
1,75 
0,25 
1,80 
1.60 
1 . — 
1,20 
1,50 

oper 

-Tel (05490)6417 

EERSTEDAG BR 
Gratis' BI bestellin 
Met * gemerkt ook 
N e d 
E 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Itep* 
11 
12 
1 3 * 
14« 
15 
16» 
1 7 * 
1 8 * 
19 
20 

erland 

De echthe 
NieuN 
f 4 5 . -
A. J. 

ivere 

375.— 
159,50 
95,— 
72,50 
64,— 
64,— 
32,— 
42,50 
38,95 
18.95 
32.50 
28.50 
9,75 

31.95 
17.95 
22.50 
25,95 
20,95 
13,50 
19,50 
14,— 

ld van a 
F D C ' s 

E V E N N E D E R L A N D EN OVERZEE 
g vanaf ƒ45,-
blanco 

21 
22 
23 
24 
25 
2 6 * 
27* 
2 8 * 
2 9 * 
3 0 * 
3 1 * 
3 2 * 
3 3 * 
3 4 * 
3 6 * 
3 8 * 
39» 
4 0 * 
4 1 * 
4 2 * 
43 
4 4 * 

e r kv« 

- E 35-1-37 Ned Cat 
n voorraad vanaf 15% hog 

/alite 
Ned 65% S 

- Gaarne mancolijsten aan 
P O H L M A N Weesp 

12,95 
9.25 

16.50 
16,95 
21,95 
9.75 

19,95 
8,50 
7.95 
4,95 
6.50 
4.95 
7,95 
5.95 
5,50 
7,25 
1,95 
1.50 
3,75 
1,95 
5.95 
2,50 

t F D C 

4 5 * 

f 5.— 
er in prijs 

2,25 

N.-Guinea 
1 * 
2 * 
3 * 
4 * 
5* 

Antillen 
E 1* 
2 * 
3 
4 
5 
6 * 
8 * 
9 * 
1 0 * 
1 * 
12» 
13 

29,95 
4,95 
3,95 
2,50 
3,95 

17,95 
25,— 
17,50 

2,95 
5,95 

10,50 
7.50 
1.95 

12.— 
1,95 
4,50 
6,95 

wordt onvoorwaarde 
ur-Ant 60%, Vraagt 

srstraat 11. Mu 

gratis prij 

den Tel (02942) 1707 

14» 
1 5 * 
1 6 * 
2 1 * 

Suriname 
E 1 
2 
3 
5» 
6 
7 
8 * 
9» 
1 1 * 
1 3 * 
14» 
1 5 * 
16» 
1 8 * 
E 1 lp 
E 2 lp 

lijk gegaran 
slijst, franko 

4,50 
1,95 
9,95 
6,50 

62,50 
59,— 
85,— 
82,50 
75,— 
50.— 
29.— 
17,50 
2,75 

14,50 
1,95 
3,95 

14,— 
1.50 

29,95 
7,95 

deerd 
vanaf 



INHOUD VAN DIT NUMMER 

IJKSOELEH 

HOLLAND ALBUM 

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

Reeds méér dan 12 5 0 0 0 fi latelisten zijn reeds 
de trotse eigenaars van dit sublieme album. 
D A T Z E G T T O C H W E L W A T ! 
leder jaar begin februari verschijnen de supple
menten. 

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

nesië en West-lr ian ƒ 14,50 
Uw handelaar heeft de collectie in voorraad 

IMPORTA 
IMPORTA N V 
POSTBUS 150 - DEN HAAG 

IMPORTA ALBUMS VOOR DE VERWENDE VERZAMELAAR 

Hoofdartikel 475 
De postgeschiedenis van Jerusalem 476 
De filatellstische afdeling van het Nederlandse 
Postmuseum 478 
Erasmusherdenking Rotterdam 481 
Officiële eerste verkoop KWF-zegels 482 
Wie was Wenceslaus ? 483 
Twintig ,iaar Duitse Bondsrepubliek 484 
Filatellstische barometer 487 
Gevaarlijke vervalsingen 488 
Personalia 489 
Voor uw boekenplank 490 
Agenda 491 
Tentoonstellingen en jubilea 492 
Rubriek Nederland 493 
Rubriek Overzee / België 494 
Rubriek Stempels / Postwaardestukken 495 
Rubriek Post uit Parijs 496 
Rubriek Brief uit Londen / Verenigde Naties . . . . 497 
Rubriek Suid-Afrika / Wij lazen voor u 498 
Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen .. 499 
Verenigingsnieuws 501 
Nieuwe uitgiften 505 

Zichtzendingen 
Uitzoeken voor 20, 15 of 10 cent per zegel 

Enkele grote wereldcollecties (ruim 20 OOO verschillende zegels) 
hebben wij in 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 (dnekwart volle boekjes) 
of 10 cent (halfvolle boekjes) Bij afname van 100 zegels uit een 
boekje 10% korting. Voorwaarde is, dat de uitname per zending 
tenminste f 10,— bedraagt. 
Per keer kunt u maximaal twee boekjes op zicht vragen. 
Geef de nummers op van de boekjes, die u wenst te ontvangen 
1 Afghanistan, Albanië, Oostenrijk, Belgié; 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-I), 16 Eng. Kol. (I-Z), Argentinië; 17 Zuid-Amerika (A-P); 18 
Zuid-Amerika (P-Z), Congo, 19 Port., Spaanse, Franse Kol ; 
20. Franse Kol.; diverse landen, 21 China. 
Ook kunnen wij u sturen één van de onderstaande dozen 
A Hongarije, 15 c p.st.; B Roemenie, 15 c p.st; C. Tsjechoslo
wakije, 15 c p St., D. Sportzegels, 15 ct.p st ; E Dieren, 15 c.p st ; 
F Ruimtevaart, 20 c.p st.; G. Bloemen, 20 c.p st.; H. Wereld, 10 
et p st , I Schilderijen, 20 c p st. 
BIJ afname van 100 zegels uit één doos 10 % korting. 

OPTIMUS' ZICHTZENDINGEN 
KAMPHUIZENLAAN 5 - ARNHEM 

VOOR WEDERVERKOPERS 
Postzegels van Nederland en buitenland, samenstellingen enz 

Vraagt gratis NIEUWE LIJST 

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



1 

Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie 
waarin opgenomen ,,De Philatelist" _ 

Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen < ^ ^ ^ H 

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

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

HOOFDREDACTEUR A. BOERMA 
Bronsteeweg 86, Heemstede 

Telefoon (023) 28 40 15 

Correspondentie over abonnementerrnaar 
ADMINISTRATEUR A. VAN LAER 

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

Verschijnt in de tweede helft 
van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Voor leden van aangesloten 

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

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

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

voor Philatelie te Amsterdam 
Losse exemplaren 

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

Nummers van vorige jaargangen 
voor zover voorradig 

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

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

FILATELISTISCH SEIZOEN BEGINT 

Als de voortelkenen niet bedriegen dan .wordt het filatelistisch seizoen 
dit jaar ingezet met forse klaroenstoten, hoorbaar in het hele land. Het 
eerste geluid komt van Schiphol, waar de altijd enthousiaste luchtposit-
mensen van drs. J. Boesman hun jaarlijkse „Dag van de Aero-Philatelie" 
houden. 

Het is de achtste viering die de Nederlandsche Vereeniging van Aero-
Philatelisten „De Vliegende Hollander" organiseert, ditmaal extra feeste
lijk iter gelegenheid van de jubilerende KLM, die op 7 oktober vijftig jaar 
bestaat. De Aero-Philatelisten brengen op zaterdag 4 en zondag 5 oktober 
een tentoonstelling in De Wijde Wereld en verzorgen een envelop met 
speciaal stempiel. 

Een week later is de beurt aan de vele verenigingen van postzegel
verzamelaars om zich te laten horen op de itien verschillende plaatsen in 
ons land waar op 11 oktober de Dag van de Postzegel voor de tweede maal 
op grote schaal gevierd zal worden. De verschillende organisatiecomités 
laten weten dat de voorbereidingen in kannen en kruiken zijn en dat het 
welslagen geheel afhangt van de bezoekers op wie in grote aantallen 
wordt gerekend. 

Er wordt geen filatelistisch middel onbeproefd gelaten om het u naar 
de zin te maken: tentoonstellingen, ruilbeurzen, inlichtingen, vraagbaken, 
veilingen, rondleidingen, demonstraties, films, dialezingen, verlotingen 
met en zonder nieten, prijsvragen en puzzels met en zonder prijzen, praat-
hoeken en jeugdafdelingen, kortom u kunt niet anders dan u vermaken 
als u in dichte drommen komt opzetten. 

Mocht u onverhoopt vergeten hebben uw bestelling voor de schitterend 
uitgevoerde envelop nummer 2 te plaatsen, dan valt daar in de meeste 
gevallen nog wel een mouw aan te passen, maar u moet wel met één 
exemplaar genoegen nemen. Wilt u ze allemaal bemachtigen, dan moet u 
er een sterrit voor over hebben langs de tien plaatsen waar het feest 
wordt gevierd: Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Enschede, Haarlem, Kerk-
rade, Leeuwarden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. 
Meer bijzonderheden over de programma's onder het Bondsnieuws op de bladzijden 
499 en 500 
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DE POSTGESCHIEDENIS 4 
VAN JERUZALEM 
1852-1948 B. H.COHEN 

Uit het jaar 1920 is nog een stem
pel Jeruzalem bekend, gebruikt als 
aankomst- of transitostempel, terwijl 
eveneens een PAID MILLS -Je-
ruzalemstempel bestaan heeft zonder 
datumvermelding, dat beschouwd moet 
worden als een grote zeldzaamheid. 
Het werd gebruikt wanneer er een te
kort aan postzegels was. 

In 1924 is nog een tweede PAID-
stempel in gebruik geweest met het in-
schrift Jerusalem Postage Paid met 
éénregelig datuminschrift. Voor de aan
getekende poststukken was er nog een 
Jeruzalem RGD (registered) O.E.T.A.-
E.E.F. éénregelig datumstempel; het 
aantekcnstrookje was dusdanig groot 
dat het stempel er bijna geheel in pas
te. Dit RGD-stempel komen wij later 
weer tegen bij de burgerbestuur-post-
sitempels, dan echter zonder O.E.T.A.-
E.E.F. 

Bovendien waren twee verschillende 
dubbelring O.E.T.A.-E.E.F.-Jeruza-
lemstempels in gebruik; het verschil 
tussen deze t\vee was: óf een streepje, 
óf een punt tussen O.E.T.A. en E.E.F. 
Het waren tweeregelige datumstem
pels met A, B of X, + ; zij waren in 
gebruik van december 1918 tot januari 
1920. 

Voor ,.Money Orders" was er een 
poststempel ,.Jerusalem MO.O.E.T.A.-
E.E.F.", welk stempel ook wel voor
komt op brieven die voor „aantekenen" 
aan het loket werden afgegeven. 

Het Mandaattijdperk vangt op 1 juli 
1920 aan met de invoering van het bur-
gerbestuur. Niettemin zijn de eerste 
dubbelringpoststempels uit Jeruzalem 
(met dikke zijstrepen, gescheiden door 
een Maltezer kruis) pas bekend se
dert september 1921. In diverse afme
tingen en met verschillende datum-, 
tijd- en letterinschriften, bleef dit soort 
stempels in gebruik tot 1948. 

Verder is in Jeruzalem een stempel 
in gebruik geweest zonder dikke zij-
strepen, met datum en zonder tijdaan
gifte; eveneens zijn enkele stempels 
bekend, enkelring met datum, letters 
A, B, C, terwijl hetzelfde type voor
komt zonder letter maar met ster (af
beelding 37). 

38 
Ovaalstempel op een deel van een aan
getekend stuk van 25 september 1930. 

37 
Verschillende stempels uit de Britse periode. 

Ook waren diverse stempels in ge
bruik voor postale administratieve za
ken zoals voor ,,Postal Money Orders" 
Jerusalem MO. Verder nog een stem
pel met Jerusalem, de datum en een 
A rechts boven de datum. 

Behalve deze stempels kent men een 
grote verscheidenheid Jeruzalemstem-
pels voor aangetekende stukken. Deze 
zijn in verschillende afmetingen, maar 
alle met hetzelfde inschrift REGIS
TERED, datum (één regel), JERUSA
LEM (afbeelding 38) of ook met een 
A of een B. 

Eveneens is een respectabele ver
scheidenheid aantekenstrookjes ge-
bruil5;t. Ongeveer 56 typen „R. Jerusa
lem" zijn bekend (afbeelding 39). De 
meeste strookjes zijn zonder nummer. 
De nummers 1 (handstempel), 2, 4, 
6, 7, 10, 18, 20 zijn door de diverse bij
kantoren gebruikt of wel als vast num
mer aan een bepaald bedrijf verstrekt 
zoals dit ook in Engeland gebruikelijk 
was. De aantekenstrookjes met het 
nummer 4 bijvoorbeeld werden ge
bruikt door de Anglo-Palestine Bank 
Jerusalem, aan welke instelling zij 
door de posterijen waren verstrekt op
dat al ten kantore de poststukken en de 
bijbehorende formulieren in gereedheid 
konden worden gebracht. 

JERUSALEM 13 

No 4530 
39 
Een van de (ongeveer) 56 verschillende aan
tekenstrookjes uit de Britse periode 

Dubbelringstempels uit de wijken Mea 
Shearim, Citadel B(ranch) O(ffice) en Greek 
Colony. 
Verschillende stempels uit de wijken Mahne 
Yehuda B.C. en Rehavia B.C. 
Dubbelnngstempel A Mahne Yehuda B.C. 
Jerusalem van 24 juli 1938. 
Dubbelnngstempel Rehavia B O ISM A van 
6 mei 1936. 
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De bijkantoren in Jeruzalem waren 
gevestigd in de wijken MeaShearim, 
Citadel, Griekse wijk (of Duitse wijk), 
Mahne Yehuda en Rehavia De stem
pels van deze kantoren weken enigs
zins af van het gebruikelijke type 
De wijknaam van vier kantoren staat 
beven in het S'tempel, onderin Jeru
zalem, de namen worden door een 
dikke zwarte balk van een halve centi
meter gescheiden Bij het type MAHNE 
YEHUDA BO JERUSALEM loopt de 
naam over driekwart van de dubbel
ring en is de ring aan de onderkant 
van een dikke, twee centimeter lange 
balk voorzien Ook een type van het 
Rahaviastempel wijkt af, het inschrift 
van dit type luidt REHAVIA BO JSM, 
zonder zwarte balk 

Alle stempels waren met het twee
regelige datuminschrift en vrijwel altijd 
met A of B Ook de ster komt voor 
Overigens waren op deze kantoren ook 
de gebruikelijke enkelring, alsook de 
dubbelring stempels met zware balk en 
Maltezer kruis De belangrijkste typen 
zijn bijeengebracht in afbeelding 40 

Voor de pakketpost werd een apart 
rond enkelringstempel gebruikt Jeru
salem Parcel Post met verder de ge
bruikelijke Inschriften Voor ambtelijke 
stukken waren op het hoofdkantoor het 
stempel Jerusalem Depot en Jerusalem 
R L O (Returned Letter Office) in ge
bruik, voor interne portvrije stukken 
werd een stempel gebruikt Postmast
er  Jerusalem, in groot ovaal, met da
tum en nummer De telegraafdienst 
gebruikte een klein ovaal stempel Te
legraphs Jerusalem, met datum De 
meeste van deze stempels komen op af
beelding 41 voor ■* 

42 
Tekeningen van drie van de vijf verschil

lende driehoekstempels voor drukwerk 

43 
Frankeermachinestempel van 5 december 
1930 

'1 
es stempels voor verschillende doeleinden 
»vee enkelnngstempels voor pakketpost 
een met ster van 18 december 1933 een 
iet letter A van 28 augustus 1935) een 
lepotstempei van 21 augustus 1946 een 
vaal telegraaf stempel van 1 januari 1947 
en RLOstempel van 21 januari 1948 en 
en ovaal stempel Postmaster Jerusalem van 
2 luni 1939 

Bij inlevering van grotere hoeveelhe
den drukwerk voor postverzending — 
bij inlevering van meer dan twintig 
stuks al — werd naar Engels voorbeeld 
sinds 1924 een driehoeksstempel ge
bruikt slechts voorzien van de plaats
naam of een afkorting daarvan In Je
ruzalem werden vijf typen gebruikt van 
diverse afmetingen en met verschillen
de afkortingen, namelijk 23 mm JSM 
17 mm JSM, I9V2 mm JM en 22 mm 
JM, alsmede Jerusalem voluit (afbeel
ding 42) 

Om volledig te zijn dient nog te wor
den vermeld, dat m 1930 frankeer
machines (firmastempels) werden in
gevoerd (Postoverleg Madrid 1920) Zie 
afbeelding 43 Twee typen machines 
werden gebruikt. Universal Postal 
Frankers Ltd en Roneo Neo Post Ltd , 
voor welke respectievelijk een A en een 
B in het stempel als onderscheiding 
diende 

Universal Postal Frankers leverde 
twee typen, de Universal Midget AI
AS en de Universal Multi Value A6
A38 Roneo Neo Post leverde de num
mers BIB33 Door beëindiging van het 
mandaat in 1948 kwamen de nummers 
A36A38 en B31B33 met meer in ge
bruik 

In totaal waren in vier plaatsen 38 
machines type A en 33 type B in ge
bruik Het stempel was gelijk van vorm 
en kleur (rood), dit laatste volgens 
UPUvoorschrift De waardeinschnf
ten waren verschillend driedelig met 
001 of +01, of tweedelig met 01 

44 
Verschillende machinestempels 1926 1928 
1929 en 1937 

In Jeruzalem zelf stonden bij diver
se grote zaken en instellingen vermoe
delijk 14 machines type A en 11 type 
B opgesteld Dat op dit enorme gebied 
van de poststempels van Jeruzalem tij
dens het Mandaat herhaaldelijk nieuwe 
ontdekkingen worden gedaan is haast 
vanzelfsprekend als men m aanmerking 
neemt dat de Britse bezetting en het 
Mandaat van 1917 tot 1948 hebben ge
duurd en in dit tijdperk stempels ver
sleten, nieuwe bepalingen in werking 
traden en machinale stempeling werd 
ingevoerd (afbeelding 44) en tenslotte 
de Tweede Wereldoorlog de oude stad 
niet onberoerd liet En dit nog te meer 
door de onrust veroorzaakt door het 
besluit van de Verenigde Naties van 
29 november 1947 tot stichting van een 
Joodse staat en de proclamatie daar
van op 5 mei 1948 Dat betekende te
vens het einde van het Britse mandaat 

{wordt \ii\olgdj 
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De fiiatelistische 
afdeling van 

HET 
NEDERLANDSE 
POSTMUSEUM 

door mejuffrouw E. Onessen, 
conservatrice der postwaarden 

van het museum 

Toen de heer P. W. Waller (1869-1938) in 1924 zijn beroem
de postzegelcollectie van Nederland en Overzeese Rijks
delen de Staat ten geschenke aanbood, op voorwaarde dat er 
een postmuseum zou worden opgericht, gaf hij daarmede de 
eerste stoot-tot de oprichting van het huidige Postmuseum. 
Later — bij de definitieve stichting van „Het Nederlandse 
Postmuseum" in 1929 — werd beslist dat deze instelling 
zich niet uitsluitend met postgeschiedenis en postzegels zou 
bezighouden, maar dat zij een beeld zou geven van de ont
wikkeling der posterijen, telegrafie en telefonie. Wallers op
zienbarende schenking was tot dit alles evenwel de directe 
aanleiding. 

COLLECTIE WALLER 
Elke Nederlandse filatelist van formaat kende in die tijd 

de collectie Waller. In lang vervlogen jaren, toen van spe
cialisatie nog nauwelijks sprake was, wist de heer Waller al 
een zeer uitgebreide collectie postzegels bijeen te garen. 
Klourwijzigingen bij de eerste Nederlandse uitgifte van 1852 
gaf hij aan door afgestempelde zegels uit de jaren 1852-
1864 in „blokken" van twaalf exemplaren, chronologisch af
gestempeld volgens de maanden van het jaar, te rangschik
ken. Bovendien zag hij kans om van vrijwel iedere maand 
uit genoemde jaren een zegel op brief te bemachtigen. Thans 
zou het vrijwel ondoenlijk zijn dit alles nog bijeen te bren
gen, maar ook in Wallers tijd was dit niet zo eenvoudig. 
Van de zeldzame foutdruk Nederland 1891 5 cent oranje (in 
plaats van blauw) bezat hij niet alleen een los gestempeld 
exemplaar, maar ook twee — niet gebruikte — adreskaarten 
met respectievelijk drie en vier van deze zegels. 

Ook Wallers collectie portzegels van Nederland en Over
zeese Rijksdelen dwingt respect af. Het werk van één man 
die dit imposante bezit met overgave heeft bijeengebracht, 
opgezet en eigenhandig beschreven en die niet rustte vóór 
hij een felbegeerde zeldzaamheid de zijne mocht noemen. 
Zulks tot lichtelijke afkeuring van filatelisten met een gema
tigder temperament die vonden dat hij zijn schatten weleens 
wat duur betaalde. 

DOCUMENTAIRE VERZAMELING 
Wallers schenking had grote gevolgen. De jonge Stichting, 

waarvan hij de voorzitter was, kreeg nu ook de beschikking 
over de postzegelontwerpen en proeven voor Nederlandse 
postzegels, die tot 1929 in do archieven van PTT hadden be
rust. In deze documentaire collectie bevindt zich onder 
andere Kaisers originele gravure voor de eerste Nederlandse 
postzegels van 1852. Enig ter wereld zijn ook de drie nage
noeg complete proefvellen voor de eerste Nederlandse emis
sie in de goedgekleurde kleuren: 5 cent blauw, 10 cent rood 
en 15 cent oranje. 

Voorgevel van het gebouw van het Postmuseum, Zeestraat 82, 
's-Gravenhage. 

Door aankoop geraakte ook de beroemde collectie War
ren in het bezit van het museum. Deze unieke aanwinst 
vraagt een korte toelichting: 

Al vrij spoedig na de uitgifte der eerste Nederlandse post
zegels begon men ze te verzamelen. Aanvankelijk vonden de 
filatelisten voldoening in het bijeenbrengen van de vele 
tintenverschillen, die geleidelijk aan in de drie waarden 
5 cent, 10 cent en 15 cent werden aangetroffen. Langzamer
hand echter werd, vooral in Groot-Brittannië, meer en meer 
aandacht besteed aan plaatfouten en retouches, kortom aan 
allerlei kleine afwijkingen die de zegels bleken te ken
merken. 

Zo omstreeks 1907 waren er in Engeland vier filatelisten 
met een bijzondere belangstelling voor „early Holland". Het 
waren A. J. Warren (1847-1930), W. T. Wilson, R. W. Wil
kinson en H. Wade. Tenslotte ontmoetten „de vier W's". 
zoals zij later wel genoemd werden, elkaar in Leeds. Het 
is niet bekend of de partij golf die Warren daar speelde met 
Wade om een zeldzame Nederlandse postzegel van 1872 hen 
op het idee van samenwerking bracht óf dat deze intentie 
al bestond. Een feit is dat de vier filatelisten besloten een 
gemeenschappelijke poging te doen tot het reconstrueren van 
drukplaat III voor de postzegels van 5 cent 1852. Vele dui
zenden zegels moeten zij onder de loep hebben gehad, al
vorens aan de hand van de vele kleine verschillen in de 
zegels én uit hun afstempelingen kon worden geconcludeerd 
dat er zes drukplaten voor de postzegels van 5 cent, tleh 
voor die van 10 cent en één drukplaat voor de zegels van 
15 cent 1852 moesten hebben bestaan. Bekend is dat Warren 
andere collecties, die hem eveneens na aan het hart lagen, 
verkocht, om zich maar meer zegels van Nederlands eerste 
emissie te kunnen aanschaffen om, zoals hij zei ,,to be happy 
and busy for the rest of my time". Warrens plaatreconstruc-
ties worden thans, tesamen met ander pionierswerk van deze 
grote filatelist (wij noemen hier slechts de plaatreconstruc
ties van Nederland 1864) in het Postmuseum bewaard er 
uitgestald. 

GESPECIALISEERDE VERZAMELING 
Afzonderlijk van de genoemde collectie, die door aankooj 

verkregen werd. bezit het museum een eigen verzamelini 
Nederland 1852, waarin de voornaamste kentekens, waar
door de zegels worden onderscheiden, naast de postzegel 
in tekening zijn gebracht. Deze collectie vormt een onder 
deel van een uitgebreide gespecialiseerde verzameling var 
Nederland en Overzeese Rijksdelen. Deze keurcollectie 
waarvan de objecten gedeeltelijk zijn aangekocht, is voorziei 
van de officiële - en waar dit gewenst is van de filatelisti 
sehe — beschrijvingen. Een gedeelte van deze verzamelini 
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Schenking van mevrouw M ] baronesse van Heerdt-Kolff. 

is op moderne wijze op kleine kartons opgezet en bevat alle 
soorten zegels, onderscheiden naar waarde, kleur, type, 
drukplaat, druk, perforatie, enzovoort. Een grote zeldzaam
heid voor deze collectie ontvingen wij van de bekende fila-
teliste mevrouw M. J. baronesse van Heerdt-Kolff ten ge
schenke: een blok met velrand van de zegel van 9 cent van 
de uitgifte Nederland 1924 met de beeltenis van koningin 
Wilhelmina, waarbij twee zegels de waarde-indruk ,,9 cent" 
missen. 

Ook gehele vellen zijn in deze gespecialiseerde verzameling 
postzegels opgenomen. Wij herinneren de belangstellende 
verzamelaars slechts aan de onlangs aangekochte en uitge
stalde unieke proefvellen van Nederland 1867 5 cent type II 
en aan de beide interessante gehele vellen uitgegeven post
zegels van 1876 V2 cent, welke laatste via de gewaardeerde 
bemiddeling van het Bonds Documentatie Centrum konden 
worden aangekocht. 

WERELD VERZAMELING 
Ook het buitenland is in ons muceum vertegenwoordigd. 

Een niet-gespeciaUseerde collectie, samengesteld uit onge
bruikte postzegels van alle landen, aangesloten bij de Union 
Postale Universelle te Bern, vormt hiervan de kern. Glans-
punten hierin zijn de door aankoop verkregen „dubbele 
Geneve" van Zwitserland 1843 en de 2 Reales rood van 
Spanje 1851. Door enkele belangrijke schenkingen van re
cente datum werd dit bezit nog vermeerderd, namelijk door 
de imposante collectie Ricardo (Japanse bezettingen van o.a. 
Nederlands-Indië) en de collectie Ferf (Engelse dominions en 
koloniën buiten Europa). Dit alles en nog veel meer wordt 
bewaard c.q. bewerkt in een grote kluiskamer. 

POSTZEGELGALERIJ 
Een groot deel van genoemde collecties bevindt zich in 

expositie in een lange galerij zonder daglicht, waarin langs 
de wanden onder meer rekken zijn aangebracht met draai
bare wissellijsten, die men als de bladen van een boek kan 
omslaan. Boven deze wissellijsten, die enkele duizenden op-
zetkartons kunnen bevatten, bevindt zich een overkapping 
met fluorescentiebuizen erin, afgeschermd door matglas. De 
verlichting wordt alleen ingeschakeld als er bezoekers zijn, 
zodat de zegels zo min mogelijk aan het licht worden bloot
gesteld. Teneinde de ontmoeting met postzegels in dit mekka 
voor de filatelist zo attractief mogelijk te maken, worden er 
in de postzegelgalerij permanente en wisselende tentoonstel
lingen gehouden. 

Tot de permanente uitstalling langs de wand behoort „De 
Kunst van de Ontwerper", die door een automatische de
monstratie wordt ingeleid. Bij deze expositie is getracht aan 
de hand van originele krabbels, schetsen, uitgevoerde en 
niet-uitgevoerde postzegelontwerpen iets te laten zien van 
de moeilijkheden waarmede de kunstenaar heeft te kampen, 
die met het ontwerpen van een postzegel is belast. Ook de 
uitstalling „Keur en Kleur", een standaardverzameling post
zegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen, doorspekt met 
van tijd tot itijd gevarieerde zeldzame stukken of actuele aan
kopen, is grotendeels permanent. 

Kijkje in de postzegelgalerij waar een bank uitnodigt tot een zitje 
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De bank in de postzegelgalerij dient jeugdige bezoekers soms ook 
als schrijftafel 

Gehele reeksen origineel drulcmateriaal laten zien hoe de 
postzegels in verschillende druktechnieken tot stand komen. 
Bij de plaatdruk bijvoorbeeld wordt het de opmerkzame be
schouwer duidelijk hoe het, nu al meer dan een eeuw gele
den, mogelijk was dat de eerste Nederlandse uitgifte van 
1852 in de waarden 5 cent, 10 cent en 15 cent niet uit drie, 
maar — vanwege de vele foutjes — uit zeventienhonderd 
verschillende postzegels bleek t^ bestaan! 

De wisselende tentoonstellingen betreffen diverse actuele 
onderwerpen, fragmenten uit de gespecialiseerde verzame
ling Nederland, al dan niet gecombineerd met stukken uit 
de documentaire verzameling: in het algemeen objecten, die 
min of meer zijn afgestemd op het verrichten van speur
werk. Hiertoe behoorde bijvoorbeeld in het begin van dit 
jaar de expositie „Een kostbare halve cent" (gehele en zeld
zame van elkaar verschillende vellen in de laagste w^aarde 
van Nederland 1876 en een greep uit onze verzameling 
„Bossche tanding"). Momenteel behoort hiertoe de uitstal
ling „Rondom 1869", die in dit jubileumjaar onder andere 
enkele merkwaardige en onbekende vellen en veldelen van 
de Nederlandse uitgiften 1867 en 1869 laat zien. 

Wil men een bepaald onderwerp nader bestuderen, dan 
kunnen, na voorafgaande afspraak mot de conservatrice, 
eventueel niet-geëxposeerde objecten in de postwaarden-
kamer worden geraadpleegd. 

Ook de diverse tentoongestelde landen uit onze wereld
verzameling, die voorzien zijn van een zorgvuldige beschrij
ving, worden van tijd tot tijd vervangen door andere. Men 
zie de maandelijkse opgave in het Maandblad. 

BEELDFILATELIE 
Aan de beeldfilatelie wordt eveneens aandacht geschon

ken. Wij noemen slechts de exposities: ,,Rijst en rijstbouw 
op de postzegel", „Daar zit muziek in", „Toeristische attrac
ties", „Fiets en filatelie", „Palet en postzegel", „Wintersport 
op de postzegel", en thans: „Vrouw Luna lonkt", waardoor 
de belangstelling der beeldfilatelisten voor hun verzamel-
gebied werd en wordt gestimuleerd. Een filatelistisch menu 
dus, vol variatie. 

POSTZEGELPRIJSVRAAG 
Voor de benjamins in de filatelie vormt de maandelijkse 

postzegelprijsvraag voor jongelui beneden de zestien jaar 
een bijzondere attractie. ledere bezoeker — jongen of meis
je — ontvangt daartoe van de portier een formulier, waarin 
een aantal vragen is gesteld, waarvan de oplossing, dank 
zij de uitvoerige bijschriften bij de objecten, in de galerij is 
te vinden. Doel is de kinderen te leren ,,kijken" en alzo bij 
te dragon tot hun filatelistische belangstelling en ontwikke
ling. Door het oplossen van deze prijsvraag is een eveneens 
maandelijks v/isselende prijs te winnen die uit één of meer 
series ongestempelde postzegels bestaat. 

En zo kan het gebeuren dat men in de postzegelgalerij 
een aantal jeugdige bezooKcrs aantreft, die verbeten in de 
rekken „bladeren", soms ruziën om een potlood of, de tong 
in de mondhoek geklemd, \'óór een der banken op de grond 
liggen te schrijven, al hun energie kennelijk belegd in het 
streven naar de juiste oplossing. 

Hiermede heeft men dan enigszins een indruk van de fila
telistische afdeling van het Nederlandse Postmuseum, Zee-

Hoe worden postzegels ontworpen — hier is uw gids — een vorm 
van automatische voorlichting. 

straat 82 te Den Haag, waar zowel de kunstenaar-ontwerper 
van postzegels, de klassiek-verzamelaar, de beeldfilatelist 
als de belangstellende leek van harte welkom zijn. 
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ERASMUSHERDENKING ROTTERDAM ! 

Bijzonder stempel met de Erasmuszegel. de hoogste waarde (I2Y2 
cent) m de serie Zomerpostzegels van 1936. Ook deze zegel werd 
ontworpen door de kunstenaar S L Hertz Destijds werd de vier
honderdste sterfdag van de grote humanist herdacht. 

In dit jaar 1969 herdenken wij twee Nederlanders, die ieder 
op hun gebied de naam van ons land, ver buiten de grenzen 
tot op de dag van vandaag bekendheid hebben gegeven. 

De herdenking van de driehonderdste sterfdag van Rem
brandt hebben wij in het vorige nummer herdacht — met de 
afbeeldingen van vele zijner werken op postzegels. 

In de loop van deze maand komt een andere beroemde 
Nederlander op andere wijze in het filatelistische nieuws. 
Op 27 oktober zal het — naar de laatste onderzoekingen 
hebben aangewezen — vijfhonderd jaar geleden zijn dat 
Desiderius Erasmus in Rotterdam werd geboren. 

Tussen beide herdenkingen ligt een groot verschil wat de 
betekenis ervan betreft. Rembrandt is als een van de aller
grootsten uit de schilderkunst over vrijwel de gehele wereld 
in brede lagen bekend, al was het maar uit afbeeldingen. 
Erasmus is daarentegen degene, die afgezien van enkele 
bekende klanken — Prins der Humanisten, Lof der Zotheid — 
en buiten een kleine kring van specialisten, uit de aandacht 
is verdwenen. 

Toch is deze herdenking voor PTT aanleiding geweest een 
bijzondere postzegel aan Erasmus te wjden, waarover reeds 
is bericht. De eerste verkoop zal in Rotterdam plaats hebben 
op 30 september aanstaande, in de hal van het stadhuis waar 
de hoofddirecteur der Posterijen de eerste zegels aan burge
meester W. Thomassen zal „verkopen". Om dit gebeuren een 
filatelistische omlijsting te geven wordt in dezelfde hal een 
kleine tentoonstelling gehouden op die dag en de twee vol
gende dagen; geopend van 09.00 tot 17.00 uur en vrij toegan
kelijk. Het is mogelijk dat de tentoonstelling ook op een avond 
geopend zal zijn, maar personeelgebrek is tot heden een 
struikelblok. Mocht de tentoonstelling toch nog op een avond 
opengesteld kunnen worden, dan zal dit op 30 september door 
de nieuwsdienst van het ANP voor de radio bekend worden 
gemaakt. 

BESTSELLER 
Het bleek niet mogelijk een collectie over Erasmus en de 

humanisten te vinden. Hij was in zijn tijd de eerste schrijver, 
die van de boekdrukkunst profiteerde door een zeer groot 
aantal werken te publiceren. Ofschoon zijn werken in het 
latijn — de destijds gebruikelijke Europese taal — waren 
geschreven, werden deze zoveel gelezen, dat hij de middel
eeuwse „bestseller" genoemd mag worden. 

Vandaar, dat de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging, 
die het filatelistische gedeelte zal verzorgen, een beroep heeft 
gedaan op de heer Johan Spoorenberg, sinds enkele jaren 
Maasstedeling, om een gedeelte van zijn in binnen- en buiten
land bekende verzameling „Schrijvers en Wijsgeren" in een 
twintigtal kaders tentoon te stellen. Wie de verzameling-
Spoorenberg kent, weet dat een bezoek aan de tentoonstelling 
zeker de moeite waard zal zijn. 

Het nationale Postmuseum zal in een aantal kaders de 
eerste Erasmus-postzegel met schetsen van de ontwerper en 
daarnaast schetsen en bijzonderheden over de Erasmuszegel 
1969 aan de belangstellenden tonen. Wie weet, met welke 
deskundigheid en liefde voor het vak ons Postmuseum de 
inzendingen, groot en klein, verzorgt, zal zeker een bezoek 
aan deze kleine informatieve tentoonstelling brengen. 

MAXIMUMKAART 
Voor deze bijzondere gelegenheid wordt een maximumkaart 

uitgegeven, beeltenis van Erasmus met Erasmus-postzegel, 
poststempel Rotterdam 30 september 1969. Ze kosten ƒ 1,— per 
stuk en kunnen — uitsluitend — besteld worden door 
overschrijving op postgirorekening 71.16.00 ten name van de 
R.Ph.-Ver., Afd. B.G., Rotterdam. De kaarten worden zo 
spoedig mogelijk onder couvert toegezonden. H. 

Aanvulling op Rembrandt-artikel Voor uw boekenplank 

Het Rijksmuseum in Amsterdam deelt mee dat het „Zelf
portret" van Rembrandt als de apostel Paulus, afgebeeld op 
de serie Nederland 1930, door het echtpaar De Bruyn-van der 
Leeuw aan het Rijksmuseum is geschonken en dat de etsen, 
afgebeeld op de Zomerpostzegels 1956: „Boer met hoge muts", 
„Pers met bonten muts" en „Jonge Tobias met engel" niet 
alleen in het Prentenkabinet te Leiden, doch ook in het 
Prentenkabinet te Amsterdam aanwezig zijn. 

In het slot van het artikel, op bladzijde 431 van het augus
tusnummers, zijn voorts enige onnauwkeurigheden geslopen in 
het onderschrift, waarin 1956 het jaartal moet zijn (in plaats 
van 1966 zoals juist in de tekst is vermeld), terwijl de Pers 
met bonten muts en Jonge Tobias met engel van plaats in de 
volgorde moeten wisselen. In de tekst moet de waarde bij 
Pers met bonten muts 7 + 5 cent zijn (in plaats van 5 + 3 
cent), zoals op de afgebeelde zegel te zien is. 

J. W. S. 

EUROPA/CEPT 1969, Briefmarken-netto-Katalog. LINDNER 
Falzlos-Gesellschaft KG, Schömberg. Importeur: Lindner 
Import'-Nederland, Leeuwenstraat 2a, postbus 143, Hilver
sum. Prfls ongeveer ƒ 4,—. 

De vierde druk van deze catalogus, die uitsluitend gewijd 
is aan het verzamelgebied van „Europa" telt 130 bladzijden, 
wel gevuld met illustraties en bijzonderheden over dit the
ma of motief. Het is wel geen speciale catalogus, maar de 
bewerker Karl Rist, 79 Ulm/Donau, Sonnenhalde 74, Bundes
republik Deutschland, biedt in de beperkte ruimte toch meer 
dan de doorsneecatalogus op dit gebied. 

De verzamelaars worden niet in een bepaalde richting ge
drongen maar vrij gelaten in hun keus. Wat ons betreft had
den de Europa-uitgiften van de Kanaaleilanden Herrn, Jethou 
en Lundy, evenals de profiteuruitgiften van Albanië, Burun
di, Panama, Paraguay en Ruanda, achterwege kunnen blij
ven, maar het uitgangspunt is nu eenmaal: vrijheid blijheid. 

A. BOERMA 
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OFFICIËLE 
EERSTE 

VERKOOP 
KWF-ZEGELS 

's-GRAVENHAGE — Met een gouden tientje „koningin 
Wilhelmina opgestoken haar" betaalde mr. A. D. Kuyper, 
secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, de serie bijzondere postzegels, die op 12 
augustus 1969 werden uitgegeven ter gelegenheid van het 
twintigjarig bestaan van het Koningin Wilhelmina Fonds. 

De heer Kuyper vertegenwoordigde staatssecretaris dr. R. J. 
H. Kruisinga, voorzitter van de raad van bestuur van het 
Internationale kankerinstituut, die zeer tot zijn spijt verstek 
moest laten gaan. Wel aanwezig was dr. L. Meinsma, de man 
die de acties tegen het roken van de kankerbestrijding leidt. 
Het was dan ook geen wonder dat de gebruikelijke sigaren 
en sigaretten bij het kopje koffie op deze bijeenkomst ont
braken. 

De directeur-generaal van PTT, de heer H. Reinoud, die de 
eerste serie in het perscentrum „Nieuwspoort" verkocht was 
niet zo benieuwd naar de afbeelding op de munt als dr. P. 
Beijer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot steun 
aan het KWF voor de kankerbestrijding, die met het gouden 
tientje nog ingenomener zou zijn geweest in de duurdere 
uitvoering: „koningin Wilhelmina hangend haar". 

De heer Beijer legde het verschil uit tussen de Vereniging, 
die onder zijn voorzitterschap gelden inzamelt en de Stich
ting, die de schendingen doet. Over die bedragen moet men 
niet licht denken. 

Het KWF werd gesticht in 1948, toen het Nederlandse volk 
twee miljoen gulden bijeenbracht als geschenk bij het 
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, die toen vijftig 
jaar vorstin was. De koningin bestemde het geld voor de 
kankerbestrijding, waartoe op 14 maart 1949 de Stichting 
werd opgericht. De eerste voorzitter was mr. A. J. d'Ailly, de 
toenmalige burgemeester van Amsterdam. 

Op 21 juni 1949 werd de vereniging opgericht, die in 
de twintig jaar van haar bestaan van vierhonderdduizend 
leden, acties, collecten, erfstellingen, legaten en loterijen in 
totaal / 54.000.000,— bijeen heeft gebracht, waarin begrepen 
ƒ 10.000.000,— uit erfenissen. 

Elk jaar wordt ƒ 5.000.000,— uitgekeerd aan het Nederlands 
Kankerinstituut (Amsterdam), het Radio-Therapeutisch Insti
tuut (Rotterdam) en dertien andere centra. Uitschieters waren 
in 1951 de Haak-in radio-actie van de NCRV, die ƒ 3.000.000,— 
opbracht en een erfenis van een evengroot bedrag van een 
oude dame die het KWF als enige erfgenaam aanwees. Het 
was aanvankelijk ƒ 2.000.000.— maar na het winnen van een 

Directeur-generaal Reinoud houdt het gouden tientje omhoog dat 
hij ontvangen heeft van secretaris-generaal Kuyper (Sociale Zaken 
en Volksgezondheid) in ruil voor f 1,20 waarde aan frankeerwaarde 
en toeslag van een serie KWF-zegels 1969 In het midden hoofd
directeur A. G. de Vries (PTT). 

Foto J Th Bettonviel, PTT 

proces, dat neven en nichten aanspanden om het testament 
in hun voordeel gewijzigd te krijgen, was het bedrag in 1967 
met een miljoen toegenomen. De opbrengsten van de laatste 
iaren in ronde bedragen: 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

ƒ 3.500.000,— 
f 4.000.000,— 
/ 4.500.000,— 
f 8.000.000,— 
f 5.000.000,— 
f ? ? * ? * ? ? ? ? 

(erfenis) 

Welk bedrag hier ingevuld zal worden hangt mede af van 
de offervaardigheid van de filatelisten en de andere gebrui
kers van de drie KWF-zegels, die in de frankeerwaarden 12, 
25 en 45 cent zijn uitgegeven met toeslagen van respectievelijk 
8, 10 en 20 cent. 

De serie werd ontworpen door de grafische kunstenaar 
Dick Elffers, die vooral bekend is om zijn affiches. 

Hij heeft zich bij dit onderwerp laten leiden door de gebrui
kelijke uitbeelding van het ziektebeeld. In de oudheid was 
dit verbonden met de vorm van de krab (Grieks: karkinos), 
zoals men ook aan deze diervorm dacht bij het sterrebeeld 
Kreeft (Latijn: cancer). 

Dick Elffers heeft gekozen voor een koele verbeelding, 
aansluitend bij de gedachte dat de bestrijding van de ziekte 
gediend wordt door een doelbewuste wetenschappelijke aan
pak. Hij heeft de vorm van de krab streng gestileerd weer
gegeven en de bestrijding van de ziekte daarin verwerkt door 
de uiteinden van de uitlopers „af te sluiten" met een tegen-
toon in kleur. 

Het beeld is op alle drie waarden gelijk, maar in de serie 
heeft de ontwerper afwisseling gebracht door, uitgaande van 
de middelsite waarde, het beeld gespiegeld weer te geven in 
de beide andere. Hij heeft tevens getracht in de kleuren de 
kracht van de ziekte en de werkzaamheid van de bestrijding 
uit te drukken: violet (12 + 8), oranje (25 + 10) en groen 
(45 + 20). 

KWF-zegel 1955 KW f-stempel 1969 KW F-zegel 1969 
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1926 2,50 Kc Standbeeld voor koning Wenceslaus, met op de ach
tergrond het Nationale Museum aan het Wenceslausplein in Praag. 

Wie was Wenceslaus? 
In de berichten uit Praag is de laatste tijd herhaaldelijk 

sprake van het Wenceslausplein (Duits: Wenzelsplatz) waar 
tegen de zin van de huidige machthebbers bloemen gelegd 
worden bij het monument voor koning Wenceslaus. Niet 
iedereen zal zich realiseren dat ook dit monument op de 
pos'tzegels voorkomt, noch weten wie Wenceslaus precies was. 

Wenceslaus — de Heilige — was de eerste hertog van 
Bohemen van die naam. Hij was de zoon van Wratislaw, die 
het chrisitendom had aangenomen en Drahomira, die nog zeer 
sterk tegen het christendom gekeerd was. Hij werd geboren 
in 907 en aanvankelijk opgevoed door zijn grootmoeder Lud-
milla, die ook reeds de christelijke religie beleed. Na het 
overlijden van Wratislaw wist Drahomira echter de voogdij 
over haar zoons terug te krijgen en Ludmilla werd op haar 
instigatie vermoord. Dit leidde weer tot felle vervolgingen 
van het christendom in Bohemen 

K W P y i 

1929 2,— Kc Wenceslaus legt de eerste steen voor de St Vitus
dom in Praag. 

1929 5,— Kc Wenceslaus wordt door zijn broer Boleslaw vermoord. 

Toen echter Wenceslaus in 925 op zijn achttiende jaar zelf 
het bewind ter hand nam werd het christendom weer bevor
derd. Op een herdenkingszegel van 2,— Kc uit 1929 zien we 
hertog Wenceslaus die de grondsteen legt voor de St. Vitus
dom in Praag, die nog steeds bestaat. 

Volgens de overlevering zou keizer Hendrik I van Duitsland, 
die van Wenceslaus steun ontving in zijn strijd tegen de 
Hongaren en de Slaven, hem op de Rijksdag in Erfurt de 
persoonlijke titel van „Koning van Bohemen" verleend heb
ben. Korte tijd daarna werd hij echter — op 28 september — 
door zijn broer Boleslaw, die de antichristelijke lijn van 
hun moeder Drahomira volgde, voor de kerk van Bunzlau 
vermoord. We zien dit afgebeeld op de 5,— Kc-zegel van 1929. 

' iCIlOSTiTNr .^ÜA^ 
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1935 afdruk speciaal stempel eerste congres van de rooms-katho
lieken in Tsjechoslowakije 

Het op het plein staande standbeeld van Wenceslaus vinden 
we op een zegel uit 1926, met op de achtergrond het Nationale 
Museum, dat we thans ook dikwijls op foto's of televisiebeel
den van gebeurtenissen op dit plein terugzien. We zien het 
beeld ook nog op een stempel bij het rooms-katholieke con
gres in 1935. De afbeelding van de kerk daarnaast is echter 
niet van de door Wenceslaus gestichte St. Vitusdom, maar de 
Nicolaaskerk op de „Kleine Seite", die we afgebeeld vinden 
op de 10,— Kc-zegel uit 1931. 

Tensloitte vinden we St. Wenceslaus nog afgebeeld op twee 
van de vier zegels uitgegeven bij de herdenking van de Karel-
universiteit in 1948. Daarna is het uit, want het is wel 
begrijpelijk dat een man die een grote rol speelde in de strijd 
tussen het westelijke christendom en het Slavische heidendom 
bij de huidige duidelijk antiwesters georiënteerde macht
hebbers niet zeer in de smaak valt. En anderzijds dat juist de 
tegenstanders van het regime hem en zijn standbeeld tot hun 
idool gemaakt hebben. 

FL. 

(93/ 10,— Kc St Nicolaaskerk op de ,,Kleine Seite", ook voor
komende in stempel hierboven 

i'ww^'wr^'wv^^n 
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1948 2,— Kc Zeshonderd laar Karelsuniversiteit te Praag Karel IV 
biedt de stichtingsoorkonde aan St Wenceslaus aan — zie de „W" 
in diens vaandel, waarop ook de adelaar die hij, na van Hendrik I de 
titel „Koning van Bohemen" gekregen te hebben, mocht voeren 
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TWINTIG JAAR DUITSE BONDSRE 

OEStllArTTiCW 

Hans R Laumen 
@ Adelsheim (Boden) 
Hooptstroß« 147  Telefon HS 
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Het is nauwelijks voor te stellen dat het al weer twintig 
jaar geleden is dat we voor de eerste — en enige — keer de 
landaanduiding „Bundesrepublik Deutschland" op positzegels 
en briefkaarten zagen verschijnen. De opening van de eerste 
Bondsdag in Bonn was aanleiding tot twee zegels en een 
briefkaart die op 7 september 1949 verschenen en die een 
nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Duitsland inluidden 
(afbeelding 1). 

HET VOORSPEL 
Begonnen was het met de eenzijdige „geldsanering" in de 

Britse, Franse on Amerikaanse bezettingszones op 21 juni 
1948. DP Russische bezetters deden hieraan niet mee en de 
verdeling van Duitsland — met het eiland Berlijn, dat door 
de vier mogendheden gezamenlijk bezet was, in het mid
den — was een feit geworden. 

Deze geldsanering heeft ons filatelistisch bijzonder veel 
interessants opgeleverd. De oude Rijksmark werd één tiende 
Duitse Mark en het begon met in de Amerikaanse en Britse 
zone twee dagen van „tienvoudige frankering": de oude 
zegels werden voor één tiende van hun frankeerwaarde nog 
gebruikt (afbeelding 2). 

In de Franse zone was dit officieel niet toegestaan, al 
schijnt het toch wel gedaan te zijn. 
Daarna kwamen in de Amerikaanse en Britse zone de 

„posthoornopdrukken" op de oude „Kontrollratausgaben". 
Niet alleen de koerserende „■Wederopbouw"zegels werden 
overdrukt, tegen de instructies in werden vrijwel ook alle 
„cijfer"waarden overdrukt. Een deel daarvan werd later 
„gewettigd"; sommige waarden waarvan slechts een kleine 
oplage overdrukt werd bleven „niet officieel" en door de 
Michelcatalogus dus met Romeinse cijfers gecatalogiseerd. 
De 1,— Reichsmark met ,,Teppich"opdruk is zelfs zo on
officieel dat Michel deze alleen noemt, maar geen nummer 
geeft (afbeelding 3). 

: ^ 6 

De haast waarmee deze opdrukken in omloop kwamen was 
wel de oorzaak dat heel veel dubbele en kopstaande opdruk
ken in de handel kwamen, terwijl ook randstukken met 
slechts een gedeeltelijke opdruk veel voorkomen (afbeeldin
gen 4 en 5). 

In september 1948 werden deze opdrukken vervangen door 
de „Gebouwonserie". In alle haast gedrukt bij twee ver
schillende drukkerijen — Westermann in Brunswijk en Bagel 
in MönchenGladbach — vertoont ook deze serie een over
vloed van va.iëteiten, waar hele speciaalcatalogussen aan 
gewijd zijn en waarop vele verzamelaars — ook in Neder
land — zich geworpen hebben. Watermerk in vier standen, 
kam en lijntanding en de laatste nog in vele variaties geven 
een heerlijk terrein voor specialisering (afbeelding 6). 

In de Franse zone deed men aan dit alles niet mee. Men 
had tijdig zegels in de nieuwe valuta klaar. Doch hierin zat 
een fout. De nieuwe munt heet ,,Duitse Mark", verdeeld m 
,,Pfennig". De Fransen verdeelden deze Duitse Mark echter 
in „D.Pfennig" hetgeen onjuist was. De „defmitieve" serie 
in de nieuwe valuta werd na verloop van tijd vervangen 
door een serie — voor elk van de drie „landen" Baden, 
RheinlandPfalz en Württemberg — zonder enige waarde
aanduiding. Dat was in elk geval niet fout (afbeeldingen 7 
en 8). 

Maar al gaf men veel zegels uit, genoeg waren het er toch 
nog niet en in september 1948 behielp men zich vaak weer 
met „baarfrankering" (afbeelding 9). 

DE „BUNDESPOST" 
Toen in september 1949 de eerste „Bondsdag" bijeenkwam 

was de situatie in de westelijke zones nog steeds onover 
zichtelijk, want de Franse zone had zijn eigen postadmini
stratie met eigen zegels. Bij „Verfugung" van 3 oktober 
1949 werden echter de postadministraties van de drie wes
telijke zones onder de jurisdictie van de — ene — Bonds 
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BLIEK 

/ Briefkaart met ingedrukte zegel en eerstedagstempel 7 septem-
tember 1949, eerste bijeenkomst van de Bondsdag 

2 Brief gefrankeerd met Rijksmark 2,40 op 23 juni 1949, frankeer-
waarde 24 Pfennig 

3 Zegel Kontrollratausgabe cijfertype van I,— Rijksmark met 
posthoornoverdruk — niet officieel 

4 Zegel Kontrollratsausgabe ,,wederopbouv/" met dubbele opdruk 
5 Zegel Kontrollratsausgabe ,,wederopbouw" met verschoven 

opdruk 
6 Gebouwensene-zegel van 40 Pf met gemengde tand mg 14x11 
7 Zegel van Baden met on/uist inschnft D Pf 
8 Zegel van Baden zonder muntaanduiding 
9 Brief uit november 1948 met ,,baarfrankenng" Gebühr bezahlt 

10 Bachherdenkingssene op 28 juli 1950 uitgegeven als eerste 
serie met inschnft ,,Deutsche Bundespost" 

11 Eerstedagbnef met de eerste waarden van de nieuwe post
hoornserie op 20 juni 1951 

12. 20 Pfennig Bondspresident Heuss zeventig jaar 
13 50 Pfennig Bondspresident Lubke herkozen 

postminister gebracht, zodat men deze datum kan beschou
wen als de geboortedatum van de Duitse Bondsposterijen. 

Het zou echter nog tot juli 1950 duren aleer — met de 
Bachherdenkingszegels — voor het eerst de term „Deutsche 
Bundespost", die er ook thans nog op voorkomt, op de zegels 
verscheen (afbeelding 10). 

Hoewel de „Gebouwenserie" nog rustig doorgebruikt werd 
— de geldigheid eindigde pas op 30 maart 1953; voor de 
Markwaarden zelfs pas op 31 december 1954 — had men 
toch wel behoefte aan een „definitieve" serie Bondspost-
frankeerzegels. Op 20 juni 1951 verschenen de eerste waar
den, nog bijzonder neutraal met de afbeelding van een post
hoorn (afbeelding 11). Pas op 31 januari 1954 werd Bonds
president Theodor Heuss — als eerbewijs op zijn zeventigste 
verjaardag! — op een definitieve serie frankeerzegels afge
beeld. Zijn opvolger Heinrich Lübke is echter slechts enkele 
malen op de zegels verschenen en niet op een definitieve 
serie gebruikszegels (afbeeldingen 12 en 13). 

Met de intrede van de „Bundespost" werden ook de ze
gels van de Franse zone als zegels van de Bondsrepubliek 
beschouwd. Van 3 oktober 1949 af waren deze in de gehele 
Bondsrepubliek geldig. De gewone frankeerzegels tot 31 de
cember 1949; de gelegenheidszegels zelfs tot 31 maart 1950 
(afbeelding 14). 

SAARLAND 
Het Saarland was aanvankelijk één van de vier onder

delen van de „Franse bezettingszone". Doch dit veranderde 
al spoedig. Waarschijnlijk had men in Frankrijk nog illusies 
van een „Sarrc Frangaise" en hoopte men dit gebied te zijner 
tijd bij Frankrijk te kunnen voegen. In januari 1947 was 
hier de Franse frank als munteenheid ingevoerd en toen 
in 1949 de drie „landen" van de Franse zone bij de Bonds
republiek gevoegd werden bleef het Saarland als aparte 
Franse bezettingszone daarbuiten. 
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De volksstemming in 1955 koos echter voor Duitsland en 
op 1 januari 1957 werd ook het Saarland een deel van de 
Bondsrepubliek. Op diezelfde dag verscheen de eerste zegel 
met Inschrift „Deutsche Bundespost" maar waarde-aandui
ding nog in Frr.nse franken (afbeelding 15). Een zegel in 
dezelfde tekening maar met waarde-aanduiding in Pfennig 
verscheen tezelfder tijd in de rest van de Bondsrepubliek 
(afbeelding 16). 

Nog tot mei 1959 bleef de Franse frank in het Saarland 
geldig. In de nacht van 5 op 6 juli 1959 werd de Duitse 
Mark ingevoerd en van dat ogenblik af is ook het Saarland 
filatelistisch een deel van de Bondsrepubliek geworden. 

BERLIJN 
Juridisch behoort Berlijn niet tot de Duitse Bondsrepu

bliek. En hoewel de zegels sinds 17 september 1955 het in-
schrift „Deutsche Bundespost" dragen is de „Landespost
direktion Berlin", die werkt onder de souvereiniteit van de 
drie westelijke bezettingsmogendheden, voor de uitgave ver
antwoordelijk. De zittingen van de „Bondsdag" in Berlijn — 
die ook enige keren met speciale zegels herdacht werden (af
beelding 17) wekten dan ook, niet geheel ten onrechte, de 
verontwaardiging van de Russen, die dit in strijd achtten 
met de „bezettingsstatus" van Berlijn. 

Daar het onderwerp van ons overzicht echter de Bonds
republiek is zullen we met deze regels over Berlijn vol
staan. 

CONCLUSIE 
Het is niet de bedoeling alle uitgaven van de Duitse 

Bondsposterijen hier uitvoerig te bespreken. Wel is het in
teressant te zien hoe ook het „Wirtschaftswunder" hier een 
rol speelde. 

Van de eerste series gelegenheidszegels van de Bondsrepu
bliek was de oplage nog zeer gering. De herdenkmgsserie 
van september 1949 werd in drie miljoen series uitgegeven, 
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M. Zege/ van Württemberg gebruikt in Bad Schwartau m de 
Engelse zone (nabij Lübeck) 

75 Zegel met wapen van het Saarland bij de toevoeging van dit 
gebied aan de Bondsrepubliek 

76 Zegel met wapen van het Saarland van 70 Pf in gebruik in de 
rest van de Bondsrepubliek 

17 Herdenkingszegel van Berlijn met speciaal stempel „Bijeen
komst van de Bondsdag in Berlijn" 

18. Eerstedagbnef met de Marshallherdenkingzegel uit 7960 

de genoemde „Bach"-serie van 1950 in twee miljoen series 
en de serie „Honderd jaar Duits3 postzegels" van september 
1949 zelfs slechts in één miljoen series. 

In 1954 komen er gelegenheidsseries met een oplage van 
zo'n tien miljoen, in 1957 wordt twintig miljoen al regel en 
in 1965 wordt dit opgevoerd tot dertig miljoen. Er was weer 
geld onder de mensen en ze waren bereid het voor post
zegels uit te geven ook! 

Van al deze zegels willen wij er als slot slechts één af
beelden: de Marshallherdenkingszegel van 1960. Want dat 
het Wirtschaftswunder ontstaan kon, was behalve aan de 
ijver waarmee de Duitsers weer aan het werk togen, toch 
ook te danken aan de Marshallhulp, waarmee in 1947 West-
Europa er weer bovenop geholpen werd (afbeelding 18). 

FL. 

Voor uw boekenplank 
MICHEL-CATALOGUS „DUITSLAND-SPECIAAL" 1970; 899 
pagina's tekst, gebonden, uitgave en importeur als de „ge
wone" Michel-Duit'sland-catalogus. Prys DM 24.50. 

Voor het eerst sinds 1966 verschijnt weer een nieuwe oplage 
van de „grote" Michel-Duitsland-catalogus. We nemen aan 
dat iedere verdergevorderde Duitsland-verzamelaar hiernaar 
wel met enige spanning uitgezien heeft. 

Wat de prijzen betreft, die zijn voor de hoofdnummers gelijk 
aan de op bladzijde 490 besproken ,,gewone" Duitsland
catalogus: nu ook „netto". 

Een belangrijk nieuwtje is dat alle zegels die ook ingedrukt 
in postwaardestukken voorkomen als zodanig door toevoeging 
van de letters GA gekenmerkt zijn. Wie de ,,Ganzsachen" van 
Duitsland wil verzamelen zonder op variëteiten te letten kan 
uit deze catalogus in elk geval de hoofdnummers terugvinden, 
voor zover deze dezelfde afbeelding hebben als de koerseren-
de postzegels. 

Verder zijn de eerstedagenveloppen van de D.D.R. uitvoe
riger behandeld dan m de vorige uitgave. 

Zo blijkt zelfs een prima catalogus als de „grote" Michel 
Duitsland al was toch altijd nog weer mogelijkheden te bieden 
om nog uitvoeriger gemaakt te worden. We kunnen de 
Duitsland-verzamelaars wel gelukwensen met deze uitvoerige 
en goede catalogus, die meer een handboek voor de gevorder
de verzamelaar genoemd kan worden. En daar er in Neder
land vele Duitsland-verzamelaars schijnen te zijn, twijfelen 
wij er niet aan of deze oplage zal zijn weg wel weer vinden. 
Misschien duurt het dan niet weer drie jaar voor er een 
nieuwe uitgave komt! FL. 

Veilingopbrengsten van kopstukken 
VEILINGOPBRENGSTEN VAN TOPSTUKKEN 
Hans Grobe, Hannover, 23-26 juni 1969 
Oostenrijk, rode „Mercurius", ongebruikt . . . . D.M. 24.500,-
Duitsland, 1900 „Reichspost", 1-5 Mk. in proef-
oplage, getand ll 'A D.M. 7.000,-
Duitsland, 1923 1 Milliard op 100 Mk. purper, 
zogenaamde „Hitler-provisorium", gebruikt . . D.M. 1.500,-
Duitsland, 1945 Hermhut lokaaluitgave, Michel 
1/13 D.M. 4.600,-
Danzig, 1920, zogenaamde „Innendienst", onge
bruikt D.M. 2.200,-
Bremen, Michelnummer 5c op brief met sleu
telstempel „Vegesack" D.M. 7.800,-
Helgoland, Michelnummer 4 op postwissel naar 
Hamburg D.M. 5.300,-
Sleeswijk-Holstein, Michelnummer la op brief . D.M. 5.900,-
Réunion, Michelnummer 2, kabinetstuk op brief D.M. 5.600,-
Servië, Michelnummer 1, 2 stuks op één brief . D.M. 5.000,-
Tsjechoslowakije, Michelnummer 74, postfris . . D.M. 3.200,-
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FILATEUSTISCHE 
BAROMETER 

'sGRAVENHAGE — De Haagse vei
linghouder J. L. van Dieten geeft in het 
overzicht van het seizoen 19681969 
weer zijn bekende filatelistische baro
meter, die hieronder wordt weergege
ven. 

ZONNIG WEER MET GUNSTIGE 
VOORUITZICHTEN 

Klassiel^ materiaal in superbe kwali
teit, vooral mooie afstempelingen en 
brieven. 

Postgeschiedenis, dus voorloperbrie
venzonderzegels, oude luchtpoststuk
ken, oude scheepvaartstempels, ramp
stukken en dergelijke. 

De meest gevraagde landen zijn: Ne
derland, Oudduitse staten, Ouditaliaan
se staten, Frankrijk, GrootBrittannië, 
Griekenland, Scandinavië, Zwitserland 
en de Verenigde Staten van Noord
Amerika. 

MOOI DROOG WEER MET 
WISSELENDE BEWOLKING 

De Amerikaanse gebieden van het Brit
se Gemenebest. De Afrikaanse Gemene
bestlanden wat minder, maar voor de 
Australische gebieden valt een toene
mende belangstelling waar te nemen. 

Israël wordt internationaal veel ver
zameld; vooral de eerste 35 zegels stij
gen weer langzaam in waarde. 

Ook Canada, Japan en Oostenrijk 
worden veel gevraagd, hoewel het prijs
niveau van het Europese land voor de 
zegels na 1920 vrij zwak is door gere
geld aanbod. 

De hausse in Spanje is voorbij, maar 
toch zijn de ware verzamelaars door
gegaan met dit land, waarin nog goede 
toekomst zit. 

België is een land dat altijd zijn ups 
en downs kent ,maar dat vele verza
melaars aantrekt en vele grote filate
listen telt. 

Duitsland na 1945 is als gevolg van 
nieuwe speculaties weer wat beter ge
worden, mits postfris. 

ONBESTENDIG 
Een lage barometerstand hebben nog 

steeds de Oosteuropese landen in de 
Sovjetrussische invloedssfeer en Tur
kije. Het ene land wat meer, het andere 
wat minder, maar bij verkoop brengen 
deze gebieden een klein percentage van 
de catalogusnoteringen op. 

Nóg moeilijker verkoopbaar zijn de 
nieuwe Afrikaanse landen, de Arabi
sche oliestaten, Paraguay en consorten. 

Hetzelfde geldt in het algemeen voor 
zegels van de laatste tien jaren. 

Voorts zijn thematische collecties zeer 
moeilijk kwijt te raken. 

De zeven VanDietenveilingen van 
het afgelopen seizoen hebben meer dan 
tweeëneenhalf miljoen gulden opge
bracht, waarmee het record van het 
seizoen 19651966 bijna werd geëve
naard. 

De heer J. L. van Dieten kenschetst 
1968/1969 als het seizoen van de onze
kere prijzen. Als oorzaken noemt hij: 
de onrustige internationale valutaver
houdingen tussen Franse franc, Brits 
pond sterling, Westduitse mark en 
Amerikaanse dollar, economische moei
lijkheden (stakingen, BTW en inflatie) 
en politieke tegenstellingen (Israël, 
Vietnam, Tsjechoslowakije en de ver
wikkelingen rond de Europese Econo
mische Gemeenschap). 

Pessimistisch is de heer Van Dieten 
evenwel niet: „Mijns inziens", zo 
schrijft hij, „behoeft men in het alge
meen bij postzegels voor forse dalingen 
niet zo bevreesd te zijn". Hij steunt die 
optimistische kijk op de gang van za
ken onder meer op het feit dat het aan
tal verzamelaars zich nog dagelijks uit
breidt. 

Het éénentwintigste veilingoverzicht 
is geïllustreerd met afbeeldingen van 
vele .topstukken, met vermelding van 
opbrengstprijzen en citaten uit brieven 
van tevreden klanten uit binnen en 
buitenland. 

FAILLISSEMENT VAN SHANAHAN'S STAMP AUCTIONS AFGEWIKKELD 
DUBLIN — Voor de negenduizend aandeelhouders in 

Shanahan's stamp Auctions, die tien jaar op hun geld hebben 
moeten wachten is maar £ 695.210 beschikbaar. De toegelaten 
vorderingen beliepen een totaal van £ 1.801.913, hetgeen twee
eneenhalf maal meer is dan uitgekeerd wordt. Het merendeel 
van de investeerders krijgt niet meer dan 8 s. 8 d. per gestort 
pond sterling terug en er zijn er die niet meer dan 2 s. 6 d. 
voor hun pond sterling ontvangen. Een computer heeft de 
berekeningen uitgevoerd. 
Dat is de afwikkeling van een trieste beleggingsaffaire in 

ie postzegelwereld, die in 1954 begon. Vader en zoon Shana
lan gingen toen in zee met dr. Paul Singer, een tot Brilt 
;enaturaliseerde Oostenrijker, die uiteindelijk de dans is 
)nitsprongen. Dr. Singer was de zakelijke directeur van de 
>nderneming die in 1955 een beleggingsplan in postzegels 
anceerde. Deelnemers moesten zich verplichten hun geld 
enminste voor vier maanden ter beschikking te stellen. Dr. 
singer stroopte de gehele wereld af op zoek naar objecten 
er verkoop in de veilinglokalen van Shanahan's. Hij betaalde 
"net het geld van de investeerders soms fantasieprijzen om 
aepaalde verzamelingen machtig te worden. Het beruchtste 
■oorbeeld is wel zijn prompte bod van £ 3.000.000 op de 
;ollectieBurrus, die door er'kende Amerikaanse deskundigen 
)p £ 1.000.000 was geschalt. Dr. Singer kon van de erfgenamen. 

die contante betaling verlangden, niet meer dan één zesde 
van de verzameling krijgen om mee te beginnen. En dat deel 
haalde Shanahan's niet voor de ineenstorting, die geweten 
moet worden aan het onoordeelkundig verkavelen van de 
objecten. 

De kavels werden tegen willekeurig vastgestelde prijzen in 
veiling gebracht en toegewezen aan „nieuwe" investeerders. 
De „oude" investeerders werden zoet gehouden met de „divi
denden" die deze transacties opbrachten. Shanahan's streek 
van elke transactie twintig percent op. 

Shanahan junior werd uiteindelijk in 1960 veroordeeld 
wegens zwendel tot vijftien maanden gevangenisstraf. Dr. 
Singer kreeg veertien jaar dwangarbeid. In hoger beroep 
werd hij vrijgesproken, na in 1961 op een borgtocht van 
£ 1500 te zijn vrijgelaten. Het bedrag vas de borgtocht was 
aanvankelijk £50.000 later £20.000 en £10.000 maar dr. Singer 
kon deze sommen niet bijeenbrengen. 

Na zijn vrijlating in 1962 verklaarde hij tegenover pers
vertegenwoordigers: „Niemand heeft tot nu toe geld verloren 
en als de postzegels verkocht zijn, zal niemand er geld bij 
inschieten. Ik denk dat er zelfs iets voor mij zal overblijven". 

(De heer A. M. F. Boeye in Waterford was zo vriendelijk ons de 
berichten over dit onderwerp in de Irish Times toe te sturen). 
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NEDERLANDS-INDIE. SURINAME EN CURASAO 
GEVAARLIJKE VERVALSINGEN! 

De Bondskeuringsdienst heeft kort geleden een aantal 
ongebruikte zegels van Nederlands-Indië en Suriname ter 
keuring ontvangen, die, na een minutieus onderzoek, alle 
vervalst bleken ite zijn. Het betreft hier de volgende nummers 
volgens de Speciale Catalogus: Nederlands-Indië, 35 cent 
nummer 280; Suriname, 15 cent nummer 194, 2V2 cent num
mer 195, 15 cent nummer 198, 1 gulden nummer 199 en lucht
post 40 cent nummer 16 en 10 gulden nummer 19. Men zal 
opmerken dat dit alle zegels zijn van de zogeheten Kolff-
drukken uit de jaren 1940 en 1941. 

Het is bekend dat van de meeste door Kolff gedrukte zegels 
na de capitulatie van Japan ongetande en ongegomde vellen 
in de handel zijn gekomen. Aangenomen mag worden dat 
deze onaf ge werkte vellen uit de drukkerij zijn gestolen tijdens 
de op de capitulatie volgende chaotische toestanden. 

De door de Bondskeuringsdienst gekeurde zegels, waarvan 
enkele in blokken, bleken alle vals gegomd en vals getand te 
zijn. Het is duidelijk dat zij afkomstig moeten zijn van de 
genoemde cnafgewei^kte vellen. Wij aarzelen niet deze 
vervalsingen als uïterst gevaarlijk te kwalificeren. Bij de 
gekeurde zegels bevond zich een randblok met etsingnummer 
van de 35 cent Konijnenburg van Nederlands-Indië, waarvan 
wij de bovenste helft hierbij afbeelden. 

R 34 

Wij achten het niet gewenst de kenmerken aan de hand 
waarvan de vervalsmg werd vastgesteld te publiceren, aan
gezien wij daarmee de vervalsers in de kaart zouden spelen. 
Het is namelijk gelukkig zó dat er op hun handwerk nog wel 
iets valt aan te merken. Maar toch, men moet goed van de 
bijzonderheden der toentertijd gebruikte perforeermachines 
op de hoogte zijn om de vervalsing met zekerheid te kunnen 
cons'tateren. 

In het hoofd van deze mededeling hebben wij ook Curagao 
genoemd, hoewel wij van dat gebied nog geen soortgelijke 
vervalsingen hebben gezien. Maar het is duidelijk dat alle 
Kolffdrukken, voor zover daarvan ongetande vellen bekend 
zijn, vervalst kunnen voorkomen. 

De Speciale Catalogus noemt ongetande en ongegomde 
exemplaren van de volgende nummers: 
Ned.-Indië: 274/89, 290/2, 293/7, 298/303, port 41, 44, 46 en 48; 
Curagao: 141/52 (zonder 144), 153/7; 
Suriname: 194, 195/6, 197/9 en luchtpost 15/9. 

Hoewel men bij al deze nummers goed zal moeten uitkijken, 
behoeft het geen betoog dat het gevaar van vervalsing bij de 
zeldzame zegels het grootsit is. Wij denken hier speciaal aan 
de 35 cent, 5 en 25 gulden van Nederlands-Indië en de 5 en 
10 gulden luchtpost van Suriname. Maar dat de vervalsers 
ook op de kleintjes passen wordt door de bij de Bonds
keuringsdienst binnengekomen exemplaren wèl bewezen. 

Mr. G. W. A. DE VEER 

Semi-handelaar veroordeeld wegens vervalsing 
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Een van de vervalste keerdrukken met deel van stempel AMSTER
DAM 

Een semi-handelaar die verdacht werd van knoeierijen 
met zegels en stempels is op 9 mei door de Arnhemse politie
rechter veroordeeld tot een boete van ƒ 450,— subsidiair een 
maand hechtenis. Hem was ten laste gelegd het vervaar
digen van tête-bêchepaartjes van de waarde V/2 cent van 
de emissie koningin Wilhelmina met bontkraag, speciale 
catalogus nummers 61b en 61c. Hij deed dat door lose zegels 
en een losse tussenstrook zó tegen elkaar te plakken dat 
ze er uitzagen als tête-bêcheparen en ze vervolgens van 
een stempel te voorzien. 

De vervalsing kwam aan het licht toen een koper van een 
briefkaart waarop zich zowel een paartje mèt als een paartje 
zonder tussenstrook bevonden, deze kaart ter keuring aan 
de Bondskeuringsdienst zond. Deze zegels waren afgestem
peld met het valse stempel AMSTERDAM dat afgebeeld is 
op bladzijde 12 van het Maandblad van januari 1967. Het 
paartje zonder tussenstrook, zoals dat op de hiervoren ge
noemde kaart voorkwam, beelden wij hierbij af. 

Hoewel het niet waarschijnlijk is dat meer soortgelijke 
briefkaarten met aan elkaar geplakte tête-bêcheparen en 
valse stempels in omloop zijn (van een tweede exemplaar 
werden door de koper de zegels afgeweekt, waarbij het be
drog uiteraard terstond bleek!) zal men toch in het alge
meen bij aankoop van opgeplakte paartjes er zich terdege 
van moeten overtuigen dat de zegels aan elkaar vast zitten! 

HOE WARM HET WAS 
IN COCHEM 

In Cochem — een schilderachtig stadje aan de Moezel ten 
zuidwesten van Koblenz — is het ook warm geweest. Zelfs de 
Ccchemse post heeft het moeilijk gehad. 

Op 23 juni ging het fout met de stempelmachine — een 
extra rondstempel kon de zaak nog redden. Maar op 25 juli 
1969 ging het bij verdere stijging van temperatuur helemaal 
mis. De stempelmachine schoot een jaar door, zodat de 
groeten van Anne en Jan uit juli 1970 nu al zijn aange
komen. 

De heer P. G. Melsert uit Den Haag was zo vriendelijk de 
beide prentbriefkaarten ter beschikking te stellen. 
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Cochem, extra rondstempel naast de 
dubbele afdruk van de stempelmachi
ne die over zijn toeren is geraakt. 

'IM^ 
Een maand later n 
de stempelmachint 
helemaal van slag. 
25.7.70. 
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A. W. BÖGERSHAUSEN 75 

WUPPERTAL — Op 1 september heeft Alois Wilhelm 
Bögershausen, een van de beide vice-voorzitters van de 
Westduitse bond van filatelistenverenigingen en voorzitter 
van de Nordrhein-Westfaalse bond van filatelistenvereni
gingen, zijn 75ste verjaardag gevierd. 

De heer Bögershausen is als afgevaardigde van de West
duitse bond op de Nederlandse bondsdagen en de Neder
landse nationale tentoonstellingen een geziene figuur. In 
West-Duitsland eert men hem als een der voortvarende 
wederopbouwers van het filatelistische leven na de tweede 
wereldoorlog. 

Sinds 1949 is hij voorzitter van de Nordrhein-Westfaalse 
bond, die met 181 aangesloten verenigingen en meer dan 
12.000 leden de grootste vertegenwoordiging heeft in de 
Westduitse bond. Van 1945 tot 1968 was hij voorzitter van 
zijn eigen vereniging in Wuppertal, waarvan hij nu ere-
voorzitter is. Hij is ook adviserend lid van de Raad van 
bijstand voor de vormgeving van de Westduitse posterijen, 
die oordeelt over postzegelontwerpen. 

Hij heeft de zilveren en de gouden speld van verdienste 
van de Westduitse bond verworven voor zijn aandeel in 
het organiseren van twee tentoonstellingen: Wuppertal 1951 
en de Westropa in Dusscldorp in 1955. Voorts bezit hij de 
Hans-Wagner-Medaille, genoemd naar de grondlegger van de 
Duitse filatelistendagen. 

Bij alle gelukwensen die deze eminente vertegenwoordiger 
van de Westduitse filatelie uit binnen- en buitenland ten 
deel zijn gevallen voegen wij gaarne de onze. 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 

PROFESSOR R. L MOTT 
OP BEZOEK IN NEDERLAND 

AMSTERDAM — Professor Rodney L. Mott, emeritus 
hoogleraar van de juridische faculteit van de Colgate-
universiteit in Hamilton (staat New York) heeft medio 
augustus een bezoek gebracht aan Nederland. 

Professor Mott, die 72 jaar oud is, maakt elk jaar een 
grote reis om filatelistische contacten te leggen ten voor
dele van zijn vereniging, te vergelijken met de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars. 

De UPSS (United Postal Stationery Society) ontstond in 
1945 uit een samensmelting van de Postal Card Society of 
America van 1891, waarin professor Mott een groot man 
was, en de International Postal Stationery Society van 1939. 
De vereniging geeft een tweemaandelijks tijdschrift uit, 
,.Postal Stationery", dat gerekend kan worden tot het beste 
wat op dit gebied verschijnt. De leden hebben de beschik
king over een uitstekende verenigingsbibliotheek en ontvin
gen als onderdeel van hun lidmaatschap de volgende publi-
katies: U.S. Circular Die Studies (1948 en 1950), U.S. Postal 
Card Catalogue (1956), Postal Stationery Catalogue of the 
U.S. Possessions (1957) en Bibliography for Postal Stationery 
of the World (1964 en 1965). De jaarlijkse contributie be
draagt $ 4,—. 

Professor Mott is commissaris voor tentoonstellingen van 
de UPSS. Hij probeert het tentoonstellen van postwaarde-
stukken aan te moedigen door UPSS-bekroningen in het 
vooruitzicht te stellen voor tentoonstellingen, waarvoor ten
minste vijf objecten met postwaardestukken zijn ingezonden. 

Een object voldoet aan de vereisten als de helft of 
meer bestaat uit „postal stationery". In het voetspoor van 
de reizen van professor Mott zijn deze onderscheidingen 
toegekend in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Philip-
pijnen. Hij heeft bot gevangen bij de internationale tentoon
stellingen die onder patronaat worden gehouden van de 
Federation Internationale de Philatelie, omdat het niet toe
gelaten wordt de jury een onderscheiding te doen toekennen 
aan een bepaalde groep inzendingen. Maar de UPSS geeft 
haar „awards" ook voor nationale en regionale tentoonstel
lingen in westelijke landen waar postwaardestukken worden 
getoond. 

Professor R L Mott van de UPSS 

Professor Mott is zijn Europese reis begonnen in het 
oosten: de Sovjet-Unie, Polen, Roemenie, Bulgarije en Hon
garije. Vandaar is hij via Duitsland naar Nederland gekomen, 
dat hij via Belgiè weer heeft verlaten. Alvorens hij huis
waarts zou gaan, stonden Oostenrijk, Zwitserland en Italië 
nog op zijn programma. 

In Moskou en Leningrad vond hij een aantal postwaarde
stukken voor doeleinden, waarvoor wij ze helemaal niet ken
nen: bijvoorbeeld een kaart om het adres te weten te komen 
van een bepaalde persoon, een kaart om boekwerken \e 
bestellen en een kaart om treinkaartjes te bestellen. Voorts 
prentbriefkaarten die men ook elders aantreft, met dit ver
schil, dat er teksten op kunnen staan met gelukwensen bij
voorbeeld. Het is geen wonder dat deze kaarten buiten de 
Sovict-Unie niet bekend zijn omdat de uitvoer ervan in on
gebruikte vorm verboden is. Hetzelfde geldt voor Russische 
postzegels. 

Het verzamelgebied van professor Mott beperkt zich tot 
de kaarten onder de postwaardestukken, maar dan wel van 
de gehele wereld. Een nevengebied vormt de buizenpost 
(„pneus" — afkorting van „pneumatiques" — of „Rohrpost"), 
waarvan hij op deze reis nog verscheidene stukken machtig 
hoopte te worden. 

Wij ontmoetten hem op zaterdag 23 augustus in het Amster
damse hotel Casa 400, in gezelschap van onze rubriekredac
teur J, H. Broekman, waar hij ons deelgenoot maakte van 
een sociologische waarneming: gaande van oost naar west 
worden de haren steeds langer en de rokken steeds korter. 
Met het oog op zijn ervaringen op dit gebied in ons land, 
vroeg hij zich af wat hem in het nog westelijker liggend 
Engeland te wachten zou staan. 

A. BOERMA 

IR. W. SCHLÖSSER OVERLEDEN 

TERWINSELEN — Op 26 juli 1969 is plotseling overleden 
ir. W. Schlösser, 59 jaar oud. De heer Schlösser was een voor
aanstaande figuur in de Limburgse filatelistische wereld, 
en ook daarbuiten op nationaal en internationaal plan, tot 
zijn gezondheidstoestand hem in 1964 noopte af te zien van 
zijn bestuursfuncties in de Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen, Interphil-Nederland en de Postzegel
vereniging „De Philatelist", Geleen. Van beide laatstge
noemde legde hij het voorzitterschap neer. „De Philatelist", 
waarvan hij twaalf jaar (1953-1965) voorzitter was geweest 
benoemde hem tot erevoorzitter. 

Hij ruste in vrede. 

-eptember 1969 U\9 



voor uw boekenplank 
STAMPS FOR ALL, by James Watson en Russell Bennett; 
3/6 paperback, Stanley Gibbons Ltd., 391 Strand London 
WC 2. Prvjs 3/6. 

Een bespreking van deze nieuwe Britse wegwijzer in post
zegelland werd afgedrukt in het augustusnummer van het 
Maandblad, op bladzijde 444, zonder vermelding van titel, 
schrijvers, uitgever en prijs, die hierboven zijn afgedrukt. 
Met onze verontschuldigingen aan de lezers. 

NEDERLAND 1852, 5 CENT, PLAAT IV, G. C. van Balen 
Blanken, / J. Poulie / Bert Buurman. Prfls f 20,—. 

AMSTERDAM — Binnen één jaar na het verschijnen van 
Nederland 1852, 5 cent, plaat III, het werk van de heren 
Van Balen Blanken en Buurman, is de reconstructie van 
plaat IV van de pers gekomen. Het is van groot belang 
voor de vele verzamelaars van de eerste emissie van Ne
derland dat de heren Van Balen B'anken en BuuiTnan, die 
pas in 1966 begonnen met het „platen", dat toen voor hen 
een nog volkomen onbekend gebied was, reeds twee jaar 
daarna konden overgaan tot het publiceren van de kenmer
ken van plaat III. En nu al plaat IV! 

Hoewel de auteurs geen flauw idee hadden of zij in hun 
opzet waren geslaagd, zijn zij meteen na het verschijnen van 
hun boek over plaat III overstelpt met geestdriftige brieven 
van verzamelaars van de eerste emissie, onder wie velen 
uit GrootBrittannië en de Verenigde Staten. 

Vooraanstaande verzamelaars uit binnen en buitenland 
hebben de heer Van Balen Blanken meegedeeld, dat zij aan 
de hand van de door hem aangegeven kenmerken vele fou
ten in hun (bekroonde!) collecties hebben moeten vaststellen. 

Met de publikatie van de kenmerken van plaat IV blijkt 
dat inmiddels één van de grootste „platers" van zegels 
eerste emissie Nederland, de heer J. Poulie, ook zijn mede
werking heeft verleend, waardoor aan het slot van het boek 
een selectie Iton worden opgenomen van de meest voorko
mende afstempelingen op plaat IV. 

In de vijftiger jaren heeft de heer Poulie in een vraag
gesprek met de heer A. P. Cortenbach onder meer het vol
gende meegedeeld: 
„Mijn collectie eerste emissie bevat een totaal van bijna 9000 

zegels en voor ieder zegel is er reden in de verzameling. Ik ver
zamel géén doubletten om niet onnodig teveel materiaal uit de 
markt te nemen. 
Wilt u de beschrijving van deze zegels nog in een of andere 

vorm uitgeven? 
Zeker dat ligt wel in de bedoeling. Door een speciaal repro

duktiesysteem zal dan iedereen aan de hand van dit werk zelf 
zijn zegels kunnen nummeren. Het werk zal hier in Nederland 
verschijnen." 

Het is maar goed dat de heren Van Balen Blanken en 
Bert Buurman niet op het boek van de heer Poulie heb
ben gewacht. Aan de andere kant is het prettig dat de heer 
Poulie, ondanks dat hij zelf aan een uitgave van de platen 
van de eerste emissie heeft gewerkt, zijn medewerking aan 

■ de uitgaven van de heren Van Balen Blanken / Bert Buur
man verleent. 

In de meivergadering van „HOLLANDIA" heeft de heer 
Van Balen Blanken, in het bijzijn van de grafische mede
werkers aan de boekwerken, de „grand old man" uit de 
Nederlandse filatelistische wereld, tevens schrijver van het 
voorwoord in deze uitgifte, mr. W. S. Wolff de Beer, het 
eerste exemplaar overhandigd. 

Ook deze uitgave is weer mogelijk gemaakt door de finan
ciële medewerking van de Stichting Filatelie. 
. Zowel de eerste als deze uitgave zijn verkrijgbaar bij de 
Bondsbibliotheek en bij diverse postzegelhandelaren. 

H. P. VAN LENTE 

MICHELCATALOGUS „DUITSLAND 1970"; 391 pagina's 
tekst, formaat 14,8 x 21 cm, gebrocheerd in geplastificeerd 
omslag. Uitgave Schwaneberger Album Eugen Berlin GmbH, 
München. Importeur Auf der Heide's Postzegelhandel, Hil
versum. Prgs DM 4,80. 

Sinds vele jaren verschijnt de MichelEuropacatalogus in 
twee delen, waarvan het „Duitsland"deel als gewoonlijk in 
de loop van augustus al te verkrijgen is. 

Het grote nieuws, het werd reeds aangekondigd, is dit jaar 
de notering in „nettoprijzen". Als we de prijzen vergelijken 
met die van de vorige uitgave dan kunnen we in het algemeen 
zeggen dat ze gehalveerd zijn. Dat wil niet zeggen dat de 
zegels minder, maar wel dat de „MichelMark" twee maal zo 
veel waard geworden is. 

Voor wie op basis Michel ruilde lijkt mij de zaak heel 
eenvoudig; het saldo in oude MichelMark wordt gehalveerd 
en u hebt het saldo in nieuwe MichelMark. Wie vroeger zijn 
ruilboekjes plakte op basis 25 ä 30 cent per MichelMark doet 
het nu op basis 50 k 60 cent per MichelMark. 

Schokkende prijsbewegingen zagen we zo op het eerste 
gezicht niet, de oudere zegels van de D.D.R. zijn, op enkele 
uitzonderingen na, wat gedaald. Een gemis vinden we nog 
steeds dat bij de „vijfjarenplan"series van de D.D.R. bij 
„gebruikt" alleen de prijs van de „massavernietiging" en niet 
van de echt gebruikte zegels vermeld is. Voor deze massa
vernietiging ware één prijs per serie voldoende geweest; en 
werkelijk echt gebruikt zijn sommige waarden veel lastiger 
te vinden dan andere. 

„Bij" is de catalogus werkelijk tot het allerlaatste ogenblik; 
de op 11 augustus in de Bondsrepubliek verschenen zegels en 
blök zijn nog genoteerd. 

Weggelaten zijn bij de D.D.R. de „dienstzegels" van de 
Z.K.D. die voorheen onder de letters „C", „D" en „E" vermeld 
waren. Voor de gewone verzamelaar geen verlies. 

Voor de Duitslandverzamelaar die zich niet te veel wil 
specialiseren een prima boekje waar heel veel in staat. Van 
harte aanbevolen. FL. 

VEREINTE NATIONEN BriefmarkenSpezialkatalog und 
Handbuch 1969/1970. LINDNER FalzlosGesellschaft KG, 
Schömberg. Importeur: Lindner ImportNederland, Leeuwen
straat 2a, Postbus 143, Hilversum. Prys DM 8,20. 

Deze speciale catalogus van de Verenigde Naties, die sinds 
1965 verschijnt, heeft met deze nieuwe uitgave voorlopig 
haar vorm gevonden, aldus meldt de uitgever in zijn inlei
ding. Het werk blijft een jaarlijkse verschijning, afwisselend 
in de Duitse en in de Engelse taal. Volgend jaar komt er 
dus een Engelse editie, met prijzen in dollar. 

De bewerking van de catalogus is in handen van Wolff 
Hanke, D2083 Halstenbek (Holstein), Ahornweg 70, Bundes
republik Deutschland, die een grondig werk heeft verricht, 
samengebracht in meer dan driehonderd bladzijden met tal
loze illustraties van postzegels, postwaardestukken, eerste
dagbrieven en stempels. Niet alleen van de UNO en haar 
organen in New York, maar ook in andere delen van de 
wereld: UNTEA (NieuwGuinea), UNESCO (Parijs), Inter
nationaal Gerechtshof ('sGravenhage) alsmede de talrijke 
organisaties in Zwitserland. 

Voorts vindt men er de secretariaten van de VNvereni
gingen in Duitsland, Frankrijk, GrootBrittannië, Israël, Ne
derland en de Verenigde Staten (twee) in en een tabel waar
in men de overeenkomende VNnummers vermeld ziet van 
de catalogussen van Lindner, Michel, Scott en Yvert. De 
VNuitgiften die op 4 oktober in Zwitserland uitkomen zijn 
er al volledig in opgenomen, evenals de internationale ant
woordcoupon van het Weense model, die dit jaar in omloop 
zou komen. Ook de semiofficiële eerstedagenveloppen van 
WFUNA, UNICEF en TIFFANY staan er in en het lang
stempel Breda 15 okt. 1966/V.N. Auto in kastje ontbreekt 
niet in de uitgebreide afdeling die aan dit onderdeel is ge
wijd. In het specialistische deel wordt verder aan de hand 
van voorbeelden getoond hoe de verschillende drukkerijen 
die UNOzegels hebben gemaakt te werk gaan, waarbij de 
diverse kniptekens van Enschedé een opvallend kenmerk zijn 
van deze Nederlandse drukkerij. 

A. BOERMA 

190 september 1969 



AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek In het oktobernummer 
dienen uiterlijk op 25 september In het bezit te 
zijn van de redactie 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82 s-Gravenhage 

Telefoon (070) 63 09 49 

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) 

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

- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands 

Indie 
- De schrijfcultuur schri j fmaterialen 

de schri|fkunst en de brief 

V.. 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar 

1969 
tot 21 september 
Dortmund Negende Europese postzegelten
toonstell ing met internationale deelneming, 
in de Duitse rang II in de Westfalenhalle 
Bijzonder postkantoor speciale envelop en 
vier verschillende stempels 
20-21 september 
Brussel Postzegeltentoonstell ing tei ge
legenheid van het 35-jarig bestaan van de 
Association de Collectionneurs de Timbres-
Poste - E A B in de Milit iezaal van het 
stadhuis Zaterdag van 09 00-17 00 en zon
dag van 10 00-17 00 uur 
25-28 september 
Bremen LUPOSTA 69 Luchtpost-, raket
en ruimtevaartpostzegeltentoonstell ing en 
handelarenbeurs ter gelegenheid van het 
vi j ft igjarig bestaan van de luchthaven Bre
men Postraket- en herdenkingsvlucht naar 
het eiland Wangerooge met speciaal lucht
postblad en bijzonder stempel Inlichtingen 
Luposta-Stadthalle Bremen 28 Bremen 1 
Burgerweide DBR 
27 september 
Rotterdam 21e Europoort-rui ldag in ,De 
Nieuwpoort Grote Kerkplein 5, van 09 00-
17 00 uur georganiseerd door de Rotter-
damsche Philatelisten-Vereeniging Inlich
tingen en tafelreserveringen C de Wit, 
Crooswijksesingel 29-8, Rotterdam 3011 
27 september 
Soest Tentoonstelling vei l ing, lezing ruil 
enzovoort op de nationale contactdag voor 
leden en belangstellenden van de Studie
groep Iberia (Portugal Spanje en overzeese 

ebieden) Gebouw De Rank Soester-
lergsestraat 18 achter de Gereformeerde 
erk 10 30-16 00 uur Toegang vri j Inlich 
ingen K van Leeuwen Postbus 25, Huizen 
N H ) 
ot 28 september 
"rankfort aan de Mam Postzegeltentoon-
itellmg Philippijnen Hawaii, Verenigde Na-
les en Verenigde Staten in het Bondspost-
nuseum Schaumainkai 53 

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

28 september 
Beverwijk Tentoonstell ing verenigingscol-
lectie , De posthistorie van Heemskerk", f i -
latelistische voorl icht ing, derde rui l - en 
beursdag, Kennemertheater, Zeestraat, 
10 30-17 00 uur Toegangspri js ƒ0,50, leden 
ƒ 0,25 Tafelruimte ƒ 4 — per meter Reser
veringen W W M Visser, Plantage 97, 
Beverwijk 
30 september 
Eerste dag van uitgifte ErasmuszegeL 
30 september, 1-2 oktober 
Rotterdam Thematische tentoonstell ing 
,Schrijvers en wi jsgeren" ter gelegenheid 

van de eerste verkoop van de Erasmuspost-
zegel in de hal van het stadhuis Elke dag 
09 00-17 00 uur Toegang vri j 
2 oktober 
Eerste dag van uitgifte Gandhizegel van 
Suriname 
2-5 oktober 
Baltimore, Maryland, USA Nationale post
zegeltentoonstell ing BALPEX in het Emerson 
Hotel Inlichtingen American Philatelie So
ciety / 
4-5 oktober 
Schiphol Dag van de Aerophilatel ie 1969 
Luchtposttentoonstell ing van , De Vl iegende 
Hollander", 1100-17 00 uur Catalogus 
ƒ 0 25 Gelegenheidsenvelop en speciaal 
stempel Inlichtingen F W N Hugenholtz, 
Olympiaplein 166, Amsterdam-Z 
6-11 oktober 
Johannesburg Postzegeltentoonstell ing ZAR 
100 (Zuid-Afrikaanse Republiek honderd jaar 
oud) 
10-12 oktober 
Kerkrade Regionale postzegeltentoonstel
ling Limphilex II in de Roda Hal, Europa
plein Vri jdag 19 00-23 00, zaterdag 10 00-
23 00 en zondag 10 00-20 00 uur Nadere 
bijzonderheden onder de viering van de 
Dag van de Postzegel op bladzijde 500 
11 oktober Dag van de Postzegel 
Viering in tien verschil 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 bladzijden 499 en 500 
11-12 oktober 
Sennestadt Postzegeltentoonstell ing in de 
Duitse rang III in het Ehrenberggymnasium 
17-19 oktober 
Newark (New Jersey-USA) NOJEX-tentoon-
stelling van uitsluitend postgeschiedenis, 
veil ing handelarenbeurs en jaarvergadering 
van de Postal History Society of the Ameri
cas Hotel Robert Treat, Park Place 
18-21 oktober 
s-Hertogenbosch Achtste nationale jeugd-

tentoonstell ing onder auspiciën van de 
Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk 
in Nederland Inlichtingen A B J M van 
der Burght Van Heurnstraat 39, 's-Hertogen
bosch Zie ook bladzijden 492 
22-25 oktober 
Londen British Philatelic Exhibition, Sey
mour Hall Marble Arch Vier bijzondere 
stempels en een speciale envelop 
23, 24, 25 oktober 
Emmeloord Regionale postzegeltentoonstel
ling Noordoostpolder Zaal Prinsehof, Zu i 
derkade Deelnemers welkom van verenigin
gen uit de vier noordeli 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 
25-26 oktober 
Bonn Tentoonstell ing Philabonn met buiten
landse deelneming in de Duitse rang II ter 
gelegenheid van het tachtigjarig bestaan 
van de vereniging ,,1889" met grote rui ldag 
op zondag Bijzondere envelop, stempel en 
ti jdeli jk postkantoor Inlichtingen Herbert 
Wit t , 53 Bonn, Neefestrasse 5, DBR 
26 oktober 
Berg en Dal Internationale najaarsruildag 
Hotel Erica, Berg en Dal, 10 00-17 00 uur 
Afdel ing Nijmegen van de Gelderse Filate
listen Vereniging De Globe Tafelreserve-
rinq F J de Bruin, Jasmijnstraat 23, N i j 
megen Telefoon (08800) 70396 Prijs ƒ 3 , — 
per meter 
26 oktober 
Baesweiler Internationale Interphil rui ldag 
ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 
van de plaatseli jke vereniging in het restau
rant „Zu r Tonhal le" van 09 00-17 00 uur 
Bijzondere envelop, t i jdeli jk postkantoor en 
speciaal stempel 
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 tw in
t igste verjaardag van de Duitse Democra
t ische Republiek, in het stadhuis Ti jdel i jk 
postkantoor, bi jzondere postwaardestukken, 
postzegels en stempels Inlichtingen DDR 
301 Magdeburg, Steubenallee 2 
I november 
Rotterdam 22e Europoortruildag in ,,De 
„Nieuwpoort , Grote Kerkplein, 09 00-17 00 
uur, georganiseerd door de Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereenigmg Inlichtingen en ta
felreserveringen C de Wit, Crooswi jkse
singel 29-b, Rotterdam 3011 
3 november 
Eerste dag van uitgifte Kinderpostzegels 
Nederlandse Anti l len 
I I november 
Eerste dag van uitgifte Kinderpostzegels en 
-velletje 

V E I L 
1969 
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2427 september 
De Nederlandse Postzegelveil ing 
N V , Rokin 58 Amsterdam 
29 september4 oktober 
Frankfort Veil ing H C Schwenn, 
Bockenheimer Landstrasse 18 6 
Frankfort aan de Main Telefoon 
72 03 01 , telex 0441 33 50 
30 september, 1, 2 oktober 
'sGravenhage 273e veil ing J K Riet

dijk N V , Plaats 31A. 
1316 oktober 
'sGravenhage Veil ing J L van Die

ten, Tournooiveld 2 
37 november 
Zurich Veil ing Schwenn AG, Bahn

hofstrasse 18, Postfach 166 CH8022 
Zurich Telefoon 44 18 77 

september 1969 1.9J 



TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

NATIONALE POSTZEGEL-JEUGD-
TENTOONSTELLING 
18-21 OKTOBER 1969 

's-HERTOGENBOSCH — De achtste 
nationale Postzegel-jeugdtentoonstel-
ling, die onder auspiciën van de Stich
ting voor het Philatelistisch Jeugdwerk 
in Nederland van 18 tot en met 21 ok
tober 1969 in de Stadsschouwburg Casi
no van 's-Hertogenbosch zal worden ge
houden, is niet alleen voor de jeugd 
aantrekkelijk. 

PTT stelt een bijzonder stempel be
schikbaar, dat op twee verschillende 
enveloppen verkrijgbaar zal zijn. De 
ene omslag is bestemd voor de postil-
jonpost uit een plaats in de omgeving 
vanwaar postiljons de speciale envelop
pen naar 's-Hertogenbosch zullen bren
gen, zoals in vroeger tijden gebeurde. 

Deze enveloppen zijn verkrijgbaar te
gen ƒ 0,60 (tien stuks of meer è ƒ 0,50) 
per stuk, voor blanco exemplaren. Een 
verzorgde envelop kost ƒ 0,75. Blanco 
enveloppen moeten, geadresseerd en ge
frankeerd, vóór 12 oktober 1969 in een 

envelop worden toegezonden aan B. 
Noordman, Sohanswetering 76, 's-Her
togenbosch. 

Blanco tentoonstellingsenveloppen, 
welke alleen op de tentoonstelling wor
den verkocht, kosten ƒ 0,35 per stuk; ge
heel verzorgde envelop ƒ 1,—. 

Tevens wordt een catalogus uitgege
ven, waarin twee interessante artikelen 
worden opgenomen en wel een van mr. 
H. J. Bernsen: „Reclamestempels" en 
een van drs. J. F. Cleij: „De jeugd en 
het klassiek verzamelen". Voor ƒ 1,25 
kunt u de catalogus krijgen. 

Het bedrag van uw bestelling kunt u 
overmaken op girorekening 163.27.71 
t.n.v. penningmeester 's-Hertogenbos-
sche Filatelistenvereniging afd. Jeugd, 
Schanswetering 76, 's-Hertogenbosch. 
Vermeld wel duidelijk op het strookje 
waarvoor de storting bestemd is. 

Wij hopen dat velen de tentoonstelling 
zullen bezoeken. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn, geef dan nu uw bestel
ling op. U steunt daarmee de filatelist 
van de toekomst. 

BESTUUR 's-HERTOGENBOSSCHE 
FILATELISTENVERENIGING 
AFDELING JEUGD. 

SPOORMOFILEX I / SPOOR-
PHILEX '69 

UTRECHT — Behalve de beide spe
ciale enveloppen, afgebeeld op blad
zijde 388 van het julinummer 1969, heb
ben de beide „spoor"-tentoonstellingen, 
die van 4 tot 8 juni in Utrecht zijn ge
houden, een derde bijzondere envelop, 
alsmede een speciale kaart opgeleverd. 

Van de drie enveloppen en de kaart 
zijn nog een aantal complete stellen 
verkrijgbaar è ƒ 3,50, verzendkosten in
begrepen. U kunt een set bestellen door 
het verschuldigde bedrag over te maken 

op postgirorekening nummer 62 98 77, 
ten name van H. Willemsen, Zaanstraat 
82, Leiden. 

BUITENLAND 
BEKRONINGEN SOFIA 1969 

HILVERSUM — De bekroningen van 
de internationale tentoonstelling Sofia 
1969, die van 30 mei tot 8 juni in de 
Bulgaarse hoofdstad werd gehouden, 
zijn bij de inzenders aangekomen. 

De heer H. J. C. van Bgek uit Hilver
sum ontving voor zijn verzameling eofi-
latelie, die in de erehof was uitgeno
digd, een fraai kunstvoorwerp: een met 
de hand gesneden sierwandbord. 

Het was jammer dat deze collectie, 
die van jaar tot jaar is aangevuld en 
verbeterd, niet in de concurrentieklasse 
was geplaatst. 

De onderscheiding met zilver van zijn 
verzameling luchtpost KLM, die sinds 
een internationale bekroning met ver
guld zilver alleen maar is uitgebreid 
en verbeterd, was mager, temeer om
dat er in vergelijkbare objecten geen 
concurrentie was. 

COUPE CHEVALIERS DE LA 
PHILATELIE 

KNOKKE — De bokaal die de Bel
gische ridders van de filatelie ter be
schikking hadden gesteld van de jury 
van de eerste salon van de maxima-
philie in het Brusselse Woluwé Shop
ping Center (13-30 augustus) is verwor
ven door de heer G. F. Fischer uit Nieu-
wendam, die op 183 maximumkaarten 
„Dieren uit de gehele Wereld" had inge
zonden. 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING ZWOLLE 1970 
' Georganiseerd met financiële steun van de Stichting Filatelie 

14-18 MEI 1970 

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 

In vervolg op de mededeling in het 
julinummer dat de Nationale tentoon
stelling volgend jaar van 14 tot en met 
18 mei in de Gemeentelijke Sporthal 
van Zwolle gehouden zal worden, kan 
worden meegedeeld dat de voorberei
dende werkzaamheden in volle gang 
zijn gekomen. 

Er zijn al vele aanmeldingen ontvan

gen, waaruit blijkt dat op ruime be
langstelling gerekend zal mogen wor
den. 

Zij die van plan zijn hun inzendin
gen te tonen op „ZWOLLE 1970" wordt 
vriendelijk verzocht niet tot het laat
ste ogenblik met hun aanvraag te wach
ten. Het voorbereidende werk van onze 
commissies wordt grotelijks verlicht 

door uw tijdige aanmelding. 

Aanmeldingsformulieren en reglement 
liggen gereed en zijn op aanvraag ver
krijgbaar bij: 

G. BAZUIN, 
Oosterlaan 3, 
Zwolle. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C.H.W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

ERASMUS POSTZEGELS 
(Dienstorder H.467 van 7 augustus 1969) 

1. Algemeen. 

Ter gelegenheid van de dit jaar te houden herdenking dat 
vijf eeuwen geleden de humanist Desiderius Erasmus werd 
geboren, zal op 30 september 1969 een bijzondere postzegel 
zonder toeslag in de waarde van 25 cent worden uitgegeven. 

2. Ontwerp, voorstellinfi. 

De zegel, vervaardigd naar een ontwerp van de kunstenaar 
S. L. Hartz te Haarlem, is voorzien van de beeldenaar van 
Desiderius Erasmus. 

3. Verkooptijdvak. 

De zegel zal van 30 septem'ber tot en met 1 november 1969 
op alle postinrichtingen verkrijgbaar zijn. 
Aan het publiek moet gedurende genoemd tijdvak bij aan
koop van postzegels van 25 cent de Erasmuspostzegel wor
den verstrekt, tenzij speciaal om zegels van de normale uit
gifte wordt gevraagd. 
Met' de verkoop mag niet vóór 30 september aanstaande wor
den begonnen. 
Eventueel op 3 november 1969 nog voorradige exemplaren 
behoren te worden uitverkocht. 

4. Overige bijzonderheden. 

Kleuren: zeegroen en purper 
bijzondere tekst: DESIDERIUS ERASMUS 1469-1536 

ROTERODAMUS 
zegelformaat: 25 x 36 mm 
beeldformaat: 22 x 33 mm 
druktechniek: plaatdruk 
papiersoort: zonder watermerk, getint met fosforesce-

' rende inkt 
drukker: .Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrich

ting N.V. te Haarlem 
geldigheidsduur: onbepaald. 

Alleen voor postdistrictdirecteuren. 

5. Door de directeur zegelwaarden zal tijdig een eerste 
voorraad van deze bijzondere postzegel worden toegezon
den. Voor zover de verstrekte voorraad niet voldoende 
mocht zijn dient aanvulling te worden gevraagd. De direc
teuren gelieven zorg te dragen dat deze postzegel mede voor
handen is op de tot hun ressort behorende postinrichtingen. 

Alleen voor postdistrictdirecteuren en postdirecteuren. 

Verzocht wordt de stationhouders en postagenten in te 
ichten en tevens de nodige maatregelen te treffen dat de ze-
jel mede voorhanden is bij de bestellers belast met de be-
landeling van postzaken aan huis tijdens de bestelling. 

Heen voor postdirecteuren, beheerders, kantoorhouders, station
houders en postagenten. 

Door de postdirecteuren zal tijdig een eerste voorraad van 
Jeze bijzondere postzegel worden toegezonden. Mocht deze 
ocrraad niet voldoende zijn dan behoort aanvulling te wor-
en gevraagd. 

WIJZIGING MET BETREKKING TOT POSTZEGELS 
(Dienstorder H.454 van 31 juli 1969) 

. Beëindiging van de verkoop van incourante postzegels. 

Vlet verwijzing naar dienstorder 1/1969 punt 8.2. wordt mede-
edeeld dat de verkoop van postzegels van 95 cent met in-
ang van 1 september 1969 zal worden beëindigd. In verband 

met het verminderde verbruik van de zegels in de waarden 
30, 35, 50 en 85 cent (vergelijk punt 8.4.1.) zal de verkoop van 
deze zegels eveneens met ingang van eerdergenoemde datum 
worden beëindigd. 

2. Terugzending incourante waarden. 

De in punt 1 genoemde postzegels (ook de rollen) dienen, 
behoudens een kleine voorraad ten behoeve van verkoop aan 
de filatelielokctten, in het tijdvak van 1 tot en met 5 septem
ber 1969 — op de gebruikelijke wijze — aan de directeur 
zegelwaarden te worden teruggezonden. De zegels van de aan
gebroken postzegelroUen behoren eveneens op vellen papier 
te worden geplakt. 

3. Ontvangbewijs. 

De aandacht wordt erop gevestigd dat met de terugzending 
van het voor ontvangst door of namens de directeur zegel
waarden getekende exemplaar van het formulier P 1031 iets 
meer tijd gemoeid kan zijn dan gebruikelijk is. 

Alleen voor postdistrictdirecteuren en postdirecteuren. 

4. Verzocht wordt de stationhouders en postagenten in te 
lichten. 

Alleen voor de kantoren in de postdistricten Groningen en 
Maastricht. 

5. De terugzending dient plaats te vinden overeenkomstig 
de door het postdistrict gegeven richtlijnen. 

CENTRALE ZEGELVERSTREKKING 
(Dienstorder H.468 van 7 augustus 1969) 

1. Gedurende enige tijd heeft — bij wijze van proef — de 
zegelverstrekking in de postdistricten Groningen en Maas
tricht centraal plaats gehad. 
2. Bij dit systeem worden de zegelwaarden voor het ge
hele postdistrict verstrekt door het districtpostkantoor. Te
gelijkertijd worden de zegelkassen (vast voorschot) omgezet 
in saldokassen (wisselend saldo). 
3. Mede op grond van de gunstige ervaringen, opgedaan tij
dens de proefperioden is bepaald dat de centrale zegelver
strekking in de maand september 1969 landelijk zal worden 
ingevoerd. 
4. Door de postdistrictdirecteuren zal het nodige worden ver
richt voor de invoering van de nieuwe werkwijze. 
5. De hierop betrekking hebbende voorschriften zullen te 
zijner tijd worden gewijzigd. 

BRIEFKAARTEN 
{met beeldenaar „Juliana Regina"} 

(Diensorder H.945 van 21 augustus 1969). 

1. In de serie ,.Juliana Regina" (zie dienstorder H.150/'i'.v/1969' 
zijn thans dubbele buitenlandse briefkaarten met een zegel-
afdruk van 25 cent aangemaakt. 
2. Zodra bij de directeur zegelwaarden de voorraad dubbele 
briefkaarten van de vorige uitgifte zal zijn uitgeput, zal ver
strekking van de nieuwe briefkaarten plaats hebben. 
3. Met de verkoop van de nieuwe uitgifte behoort niet te 
worden aangevangen vóórdat de in de kassen van de amb
tenaren en in de zegelvoorraad aanwezige dubbele brief
kaarten van 25 cent van de vorige uitgifte zijn uitverkocht, 
tenzij speciaal om de nieuwe briefkaarten wordt gevraagd. 

PfeD 

voor at uw betaiingon 

Een nieuwe propagandatekst voor de postchèque- en girodienst op 
de postzegelboekles: Postgiro/voor al uw betalingen 
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en 

15 +10C 15 +10L 1 2 +ac 1 2 +8C 

NEDERLAND NEDERLAND NEDERLAND NEDERLAND 

Het velletje dat bij de komende serie Kinderpostzegels behoort is 
hierbij afgebeeld. De prijs is f 2.50, waarin f 0,92 toeslag is be
grepen op f 1,58 frankeerwaarde. 
Dat betekent dat ook dit velletje automatisch op de lijst wordt gezet 
van uitgiften die niet getoond mogen worden op tentoonstellingen 
waar de reglementen gelden van de Federation Internationale de 
Philatelie, wegens een te groot percentage toeslag. 
De vijf zegels, die op 11 november verschijnen, zijn ontworpen door 
de kunstenaar Dick Bruna. Middelste waarde 20 + 10 cent en 
hoogste waarde 45 + 20 cent Prijs per serie f 1.75 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
De serie Kerkenzegels, die op 16 april 1969 had moeten 

verschijnen, wordt dit jaar niet meer verwacht. Deze emissie 
werd niet op de vastgestelde datum uitgegeven omdat op 
enkele vellen van de waarde 25 cent de goudopdruk niet 
was aangebracht. De afbeeldingen van de drie zegels en de 
bijzonderheden daarover werden gepubliceerd in het maart
en aprilnummer van dit jaar. 

SURINAME 

GANDHIPOSTZEGEL 
Ter herdenking van de honderdste geboortedag van Mahat

ma Gandhi zal de postadministratie van Suriname van 
2 oktober tot en met 30 november 1969 een bijzondere post
zegel van 25 cent zonder toeslag uitgeven. Op deze zegel, die 
de beeldenaar van Gandhi draagt en uitgevoerd is in de 
kleuren rood en bruin, komt als bijzondere tekst voor: 
„MAHATMA GANDHI HERDENKING 1869 — 2 oktober — 
1969". Het ontwerp werd verzorgd door Studio Joh. Enschedé 
en Zonen te Haarlem. 

De prijs van de zegel is in Nederlandse munt ƒ 0,50, waarbij 
4 percent BTW wordt berekend. De zegel kost dan ƒ 0,52. 

Op 2 oktober 1869 werd in Porbunder (India) Mahandas 
Karamskjand Gandhi geboren die later als de volksleider 
Mahatma Gandhi wereldvermaard zou worden. Gandhi stu
deerde rechten in Engeland en was enige tijd advocaat in 
Bombay. Van 1893-1914 was hij advocaat in Zuid-Afrika. Hier 
organiseerde hij ten bate van zijn verdrukte landgenoten 
geweldloze verzetsacties waardoor hij driemaal in de ge
vangenis terecht kwam. Tijdens de eerste wereldoorlog leefde 
Gandhi vrij teruggetrokken in Ahmedebad. Na de maat
regelen van de Britse overheid tegen de nationale beweging 
ontketende Gandhi een grote lijdelijke verzetscampagne. 
Hierbij kwam zijn groot zedelijk gezag sterk tot uitdrukking. 

4 9 4 september 1969 

De volgende jaren van zijn leven kenmerkten zich door 
voortdurende conflicten met het Britse bestuur, korte en 
lange gevangenschappen, conflicten binnen de Congrespartij 
(waarvan hij leider was) en een voortdurende strijd voor de 
paria's van zijn land. Zijn geweldloos optreden en streven 
naar een zuiver hindoeïstisch leven oogstten veler waardering 
in binnen- en buitenland. 

Op 30 januari 1948 kwam hij in New Delhi door een moord
aanslag om het leven. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat: 21,1 x 35 mm 
Zegelformaat: 24,1 x 38 mm 
Tanding: 12V2 :13% 
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 postzegel is tot en met 30 juni 1970 voor frankering 
geldig. Bijgaande foto werd genomen van het goedgekeurde 
ontwerp. 

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

BELGIË 
Briefkaart 2 fr, cijfer en leeuw, wijnrood. Publibel num

mers 2326-2330. 

DUITSLAND (WEST) 
Briefkaart 20 pf, Lorsch/Hessen, groen. Serie 9 met 8 ver

schillende illustraties, ieder in een oplage van 40.000 stuks. 
„Funklotteriekarte", 20 pf, Lorsch/Hessen. Verkoopprijs 

75 pf. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
Briefkaarten op privébestelling van de „Hermann Oberth 

Gesellschaft" (voor navorsingen en ontsluiting van de ruim 
te), 10 pf Brandenburger Tor, zwartbruin. Tekst alleen: Druck 
sache. Vijftien kaarten als „bouwsteen" voor DM 1, 
De afbeeldingen zijn gewijd aan de Apollomaanvlucht. (num 
mers 44-58). 

GROOT-BRITTANNIË 
Envelop 4d + ld, Elizabeth II, donkerblauw, (bijgedrukt 

werd „Postage Paid/ld/ Extra" voor directe bezorging). Aa 
de achterzijde: één regel voor afzender en vier afzender 
lijnen. 

INDIA 
Envelop voor aangetekende zendingen 70P + 20P (= aan 

tekenrecht ^- porto), Ashokazuil, ultramarijn. Tekst in Hindi 
en Engels. 

JAPAN 
Postblad 15 en, chrysanthemum, geel en groen papier, gee 

en olijf. Met drie grote en twee kleine rechthoeken voor hel 
postgetal in rood. 

Briefkaart 7 en, skiloper, zwart, groen, wit en rood. 
Briefkaart 7 en, skiloper, grijsblauw, grijs, wit en rood. I 

Japanse karakters: 24e atletiekwedstrijd. 

OOSTENRIJK 
Briefkaarten met illustraties: 1,50 s, Wien-Erdberg, wijn 

rood. Serie 110 met 21 verschillende illustraties. Nummer 2 
(Honderd jaar briefkaart) heeft dezelfde druk als nummer 
van serie 108. 

Idem. 2 s, lachend kinderkopje met „20 Jahre Kinderdorf 
bewegung", groen op geel papier. Dertien verschillende af 
beeldingen van kinderdorpen, (Serie 54). 

RYU KYU 
Briefkaarten IV2 en l'/2 + lV2 c, speelgoedruiter, veelkleurig 

AËROGRAMMEN 
HAITI 

0.70 G en zwarte opdruk 1.25 op 0.50 G blauw. Straalvlieg 
tuig naar links. 



STEMPELS 
1.9.1969 Gevestigd: postagentschap RotterdamGroothan

delsgebouw. 

Rubriekredacteur: Drs A M A van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Van het op 12 augustus gebruikte eerstedagstempel voor 

de kankerbestrijdingspostzegels kunnen wij hierbij nog een 
afbeelding opnemen. 

Ock voor de op 30 september verschijnende Erasmus
postzegel is wederom een soortgelijk stempel te verwachten, 
welke — zoals bekend — alloen wordt afgedrukt op de semi
officiële enveloppen, die voorzien van één of meer dezer ze
gels (zonder andere bijfrankering) op 30 september aan het 
loket van een Nederlands postkantoor worden afgegeven. 
Aan enkele loketten van het hoofdpostkantoor te 'sGra

venhage kan men deze afdrukken desgewenst ook mede
nemen op bedoelde enveloppen zonder dat deze van een 
adres zijn voorzien; voor sommige verzamelaars „het einde", 
maar voor vele filatelisten het einde van de filatelie! 
Tijdelijke postkantoren waren gevestigd: 
. van 8 tot en met 12 september in „De Doelen" te Rotter
dam voor het 23e Congres van de „International Fiscal 
Association" (IFA 69); 

. van 8 tot en met 13 september in het postkantoor 'sGra
venhageCongresgebouw voor de „3rd International Con
ference on Congenital Malformations"; 

. van 8 tot en met 12 september in het Beneluxhuis te 
'sGravenhage, Nassauplein 38 ter gelegenheid van een 
tentoonstelling voor 25 Jaar Benelux douaneaccoord. 
Voor aangetekende stukken werden bijzondere strookjes 

met opschrift „25 jaar Beneluxdouaneakkoord" gebruikt, 
terwijl voorts op 13 en 14 september het bijzondere stempel 
nog werd gebruikt voor stukken, afkomstig uit een aldaar 
geplaatste brievenbus. 
van 15 tot en met 18 september in het postkantoor 
AmsterdamCongrescentrum voor het „XVIII Internatio
nal Congress of Aerospace Medicine"; 
van 17 tot en met 20 september in het postkantoor 
'sGravenhageCongresgebouw voor het internationale 
congres van de ,,Association Internationale de Sauvetage 
et de premiers secours en cas d'Accidents" (AISS). 

MACHINESTEMPELS 
De navolgende stempelvlaggen worden momenteel tijdelijk 
ebruikt: 
„75 JAAR ORNITOPHILIA Utrecht 2427 september 1969" 
in één der stempelmachines te Utrecht van 28 augustus 
tot en met 25 september 1969; 

. „KOOR MARTINIKERK HEROPEND" in één der stem
pelmachines te Groningen van 29 augustus tot en met 
25 september 1969; 
„3 OKTOBER FEESTEN LEIDEN" in één der stempel
machines te Leiden van 2 tot en met 30 september 1969. 
(Dit is de jaarlijks in deze periode gebruikte vlag.) 
Desgewenst kunnen verzamelaars afdrukken verkrijgen 
loor toezending van één of meer geadresseerde en voldoen
e (in de rechterbovenhoek) gefrankeerde poststukken, wel
;e in een eveneens gefrankeerde brief aan de betreffende 
ostdirecteuren moeten worden toegezonden. Op de envelop 
evens vermelden: „Stempeling me t . . . . " (de naam van de 
tempelvlag). 

TYPENRADERSTEMPELS 
8.7 1969 In de naam van het postagentschap 'sGravenhage

Voorburg Bruynings Ingenhoeslaan is de letter y 
vervangen door een ij. 

1.8.1969 Naamswijzigingen: Hulppostkantoor Lobith Tol
kamer werd Tolkamer en plattelandspostagent
schap Lobith (Dorp) werd Lobith. 

5.8.1969 Gevestigd: postagentschap LeidenDiamantplein. 
.8.1969 Gevestigd: postagentschap WoerdenTournoysveld. 
1.8.1969 Gevestigd: postagentschap DeventerDreef 

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

NIEUWIGHEIDRUST 
De maand augustus bracht winds'tilte in het uitgiftepro

gramma der Belgische posterijen. Het eerste weekeinde van 
september bracht een einde aan deze rust. Met een rukwind 
werden ons toen vijf nieuwigheden bijgeblazen, namelijk vier 
zegels in de waarde van 2 franik, waarvan twee in de toeris
tische reeks, met respectievelijk Veurne en Vielsalm als 
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afbeelding. De andere twee zegels komen onder de benaming 
„FLORA"reeks. De vijfde postzegel is de „BENELUX" 1944
i969zegel, waarvan de zichtwaarde op 3 frank werd vast
gelegd. Op 20 september volgt dan de voorverkoop van de 
culturele reeks, bestaande uit drie liefdadigheidsvignetten. 
Met deze acht vignetten hoopt de administratie haar be

kende leus „de betrekkingen tussen de verzamelaars en PTT 
te verbeteren" kracht bij te zetten, — dit althans aan de 
postwinketten —. 

VLAGSTEMPELS 
De laatste maanden bestätigen wij dat meer en meer 

afbeeldingen in de Belgische vlagstempels verwerkt worden. 
Van enkele dezer geven wij hieronder afbeeldingen: 

RONCjUitl i fc.S 

^^^msi^ 
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BELGISCHE POSTWAARDESTUKKEN 
De laatste tijd ziet men te allen kant meer propaganda 

maken voor de stiefmoederlijk behandelde postwaardestuk
ken. Zo zien wij nu een herdruk verschijnen van de in 1950 
in de Franse taal verschenen catalogen „Les Entiers Postaux 
de Belgique, Congo Beige et Luxembourg". De postwaarde
stukken van Belgisch Congo en Luxemburg worden in de 
zogenaamde herdruk niet opgenomen, maar het Belgisch 
gedeelte werd uitgebreid met vermelding der publibelkaarten 
tot het nummer 2337. In een volgende editie hopen wij meer 
inlichtingen dienaangaande te kunnen verstrekken. 

TENTOONSTELLING 
Ter gelegenheid van het 35jarig bestaan van de „Associa

tion de Colleotionneurs de TimbresPoste  E.A.B." wordt op 
zaterdag 20 september van 09.0017.00 uur en op zondag 21 
september van 10.00 tot 17.00 uur een bijzondere postzegel
tentoonstelling ingericht in de Militiezaal van het Stadhuis 
van Brussel. 

ONDERSCHEIDING 
Op voordracht van de minister van Nederlandse cultuur, 

de heer Van Mechelen, heeft het de Koning behaagd, de heer 
Alois Van Leent met de Gouden Palmen in de Kroonorde 
te vereremerken. Dit voor zijn activiteit als voorzitter van de 
K.B.V.V.P. „EMILE VLOORS". 
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POST UIT PARIJS 
Rubriekredacteur' 
D de Vries, Waalstraat 53', AmsterdamZ 

Van de postzegels die gedurende het eerste kwartaal van 
dit jaar uit de verkoop werden teruggetrokken, heeft de 
Franse PTT de oplagecijfers bekend gemaakt. Hier volgen ze: 
(tussen haakjes de Yvertnummers) 

miljoen 
(1542) 50 jaar Postchèque en Girodienst U'/a 
(1552) Saint Pol Roux ruim 4 
(1553) Paul Claudel 4V2 
(1554) Wereldconferentie Royan bijna 9 
(1555) Grotten van Lascaux 7% 
(1556) Europazegels 0.30 ruim 30 
(1557) Europazegels 0.60 ruim 11 
(1558) René Ie Sage 14'/2 
(1559) Kasteel van Langeais Vh 
(1560) Pierre Larousse 18 
(1561) Bos van Rambouillet/Zwarte Woud 9V2 
(1562) 650 jaar Valréas ruim 7 
(1563) Verdrag van Aken 7V2 
(1564) Rochefort 9'/2 
(1565) Herdenking eerste luchtpost 9% 

Béziers 0.40 IOV2 
Olympiade Mexico 0.40 6M, 
Bevrijding Hugenoten 0.25 7V2 
50 jaar Wapenstilstand oostelijk front 7% 
Franse Poolexpeditie 0.40 7 
50 jaar Witte bedjes 7% 

En nu we het toch over cijfers hebben, de zonrijke zomer 
heeft de Franse cijferaars er niet van weerhouden een aantal 
interessante gegevens te produceren die wij u niet willen 
onthouden; 

In 1967 verkocht de Franse PTT alleen in Parijs en om
geving voor 400 miljoen francs (ongeveer 290 miljoen gulden) 
aan postzegels! Hiervan werd 37 percent aan de z.g. groot
verbruikers verkocht, 62 percent aan de loketten en 1 percent 
via de automaten. 60 percent werd in Parijs verlkocht, 40 
percent in de omliggende, tot grootParijs behorende, ge
meenten. 

Ons interesseerde echter wat hiervan naar de filatelisten 
is gegaan. Op ons verzoek kregen we van het ministerie van 
P & T de volgende gegevens: 

Sinds 1 februari is de gehele Filatelistische dienst onder
gebracht in de gebouwen van de Drukkerij van postzegels. 
Bovendien zijn er nog een aantal postkantoren die eveneens 
een filatelistische dienst hebben. Deze zijn gevestigd in de 
steden Lyon, Bordeaux, Straatsburg, Marseille, alsmede te 
Parijs bij de kantoren RP en 41. 

De centrale Filatelistische dienst verzorgt eveneens de 
nieuwsbulletins voor de pers en de toelichtingen op de nieuwe 
zegeluitgiften (de „notices") waarop men zich kan abonneren. 
Abonnementen op nieuwe uitgiften, het zij hier nogmaals 
nadrukkelijk vermeld, zijn in Frankrijk niet mogelijk. 

In 1967 werden in het gebied grootParijs in totaal 21.600 
bestellingen bij de Filatelistische dienst ontvangen, met een 
totale waarde van bijna 3V2 miljoen francs. Dit is nog minder 
dan 1 percent van de omzet in dit gebied. Er is echter sprake 
van een duidelijke stijging van de omzet, vooral in het gebied 
van Parijs. 

Plaatdruk 
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Boekdruk 

De in het vorige nummer van dit Maandblad aangekondigde 
zegel 30 centimestype Cheffer in boekdruk is intussen ver
schenen. De boekdruk vertoont een duidelijk aantal verschil
len met de plaatdruk; de voornaamste zijn: 
1. afwijkende tanding; plaatdruk 13x13, boekdruk 14x13. 
2. afwqkend formaat zegelbeeld: bij de boekdruk is het for

maat aan de lange, verticale zijde 1 mm langer. 
3. afwvjklngen In tekening: ondergrond is niet gearceerd, 

het vrouwekopje is minder geschaduwd, naam van de 
graveur komt niet op het zegelbeeld voor. 

4. afwyking in kleur: bij de eerste oplagen is de kleur 
groen harder, krachtiger. Ze zijn gedrukt op papier met 
„witmaker". 

Van beide drukken geven wij hierbij een afbeelding. 

Tenslotte de drie nieuwe zegels die in augustus zijn ver
schenen: 

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN KANO 

FRANCAISE 

IBJII ■* 

Op 4 augustus de wereldkampioenschappen kano te Bourg 
Saint Maurice in Savoie. Deze manifestatie werd gehouden 
van 31 juli tot 6 augustus 1969. De kampioenschappen, die 
elke twee jaar worden gehouden, bestaan uit twee gedeelten: 
een afdaling en een slalom. De eerste heeft een lengte van 
enkele kilometers, de slalom 800 meter. Het is de eerste keer 
dat deze wereldkampioenschappen in Frankrijk werden ge
houden. 

NAPOLEONHERDENKING 

0.70 ,, 

Op 18 augustus de veelomstreden zegel: herdenking Napo 
leons geboopte, tweehonderd jaar geleden. Deze zegel, in het 
„ruimtevaartformaat", was al op 16 augustus in Ajaccio oj 
Corsica verkrijgbaar. De zegel vertoont het geboortehuis var 
de Franse keizer en diens conterfeitsel. De gravure is vai 
Haley. 

TWINTIGSTE VERJAARDAG BEVRIJDING 

fH^BBÊk^' 

Op 25 augustus nog een zegel in de serie „Herdenking 2 
jaar bevrijding". Ditmaal de landing van de Franse troepei 
aan de Franse zuidkust omstreeks 15 augustus 1944, onde 
commando van generaal „De Lattre de Tassigny" (zijn afbeel 
ding kwam op de Franse zegels voor in 1952, Yvert 920 e 
982), de toenmalige bevelhebber van IndoChina. Van 
Franse zuidkust drongen de Franse bevrijdingstroepen doo 
naar het noorden. In september, na de bevrijding van Parij 
zuiverden ze het gehele Franse territorium van Duitse troep>er 

Tezamen met de in september uit te geven zegel van d 
bevrijding van de hoofdstad, met de afbeelding van maar 
schalk Leclerc, vormt deze serie van vijf zegels een waardig 
filatelistische herdenking van deze voor Frankrijk zo be 
wogen periode. 



BRIEF UrT LONDEN 

® Philympia 

Na lange tijd van onzekerheid over het patronaat van 
de Federation Internationale de Philatelie (F.I.P.), zonder 
welk patronaat een internationale tentoonstelling wel ge
houden kan worden doch niet als „DE" interruationale van 
een jaar wordt beschouwd, is hieraan een einde gekomen 
door het opnemen in het organisatiecomité van het „Phila
telie Congress of Great Britain", dat als enige organisatie in 
deze eilanden lid van de F.I.P. is. 

Het F.I.P.-congres zal in 1970 vermoedelijk in een bad
plaats aan de Britse zuidkust worden gehouden van 27 tot 
30 september, dus na de tentoonstelling. 

Hoewel „Philympia 1970" dus toch nog de internationale 
erkenning heeft gekregen zijn er verschillen met dergelijke 
tentoonstellingen die op het vasteland gehouden werden. 

In de eerste plaats een financieel verschil. De Britse pos
terijen geven een bijzondere tentoonstellingsserie uit, maar 
daar er geen toeslag op is en de verkoop niet is gekoppeld 
aan een entreebiljet voor de tentoonstelling zal PTT er wel 
bij varen door de verkoop aan filatelisten, doch de organi
satoren van ,,Philympia 1970" moeten maar zien hoe ze aan 
een dekking der kosten komen. Deze zijn niet gering, £ 100.000 
ofwel f 860.000 is een lage raming. 

Men heeft echter van vele filatelisten en verenigingen 
schenkingen ontvangen terwijl de kaderhuur van £ 4 (of ƒ 36) 
ook een fors bedrag zal opleveren. 

Daarnaast moet niet uit het oog verloren worden, dat de 
tentoonstelling door filatelistenverenigingen en de postzegel-
handel wordt georganiseerd. Het aantal handelarenstands is 
dan ook aanzienlijk, terwjl de huur ervan niet bepaald laag 
is te noemen: van £175 tot £ 1,600 al naar gelang men een 
gewone stand wenst of een speciale met een kantoor er
achter. In totaal zijn er 150 handelarenstands in de plannen 
opgenomen. 

Wat verder opvalt is dat de socialistische landen bij de 
commissarissen-generaal slecht zijn vertegenwoordigd. 
Slechts één land — Hongarije — heeft een commissaris-
generaal; voorts dat vele commissarissen in de rijen der 
postzegelhandelaren gezocht moeten worden en klaarblij
kelijk niet in overleg met de nationale bonden zijn uitge
kozen. Tenslotte is de internationale jury een exclusief 
,,westerse" zaak, waarbij landen als België en Frankrijk ont
breken. Voor Nederland zal de nestor der internationale 
juryleden, mr. W. S. Wolff de Beer in het gezelschap deel
nemen en er ongetwijfeld vele oude bekenden ontmoeten. 

Het aantal kaders is beperkt tot ongeveer 3.500 stuks, in
zenders zullen tenminste twee en ten hoogste tien kaders 
toegewezen krijgen. Hoewel er vele aanmeldingen zijn bin
nengekomen is de kaderruimte nog niet volgeboekt. 

HET PROGRAMMA VOOR 1970 
In antwoord op een vraag in het parlement heeft de mi

nister voor Posterijen bekend gemaakt dat de navolgende bij
zondere emissies in 1970 uitgegeven zullen worden: 

Woensdag 11 februari — Britse architectuur, een blok van 
vier verschillende zegels van 5 pence, een zegel van 9 pence 
en een zegel van 1 shilling. Afbeeldingen van oude landhui
zen en boerderijen. 

In de serie Algemene herdenkingen komen op woensdag 
1 april vijf waarden uit en wel: 650ste herdenking van de 
Verklaring van Arbroath, waarin Schotland zijn onafhanke

lijkheid verklaarde en zijn beslistheid om'deze te handhaven; 
een zegel van 5 pence. De 350ste verjaardag van het vertrek 
van de „Mayflower" van Plymouth met de Pelgrimvaders 
naar Amerika wordt herdacht op een waarde van 1 shilling 
6 pence, de 75ste verjaardag van de Internationale Co-
operatieve Alliantie (een vereniging van 540.000 co-opera
tieve verenigingen in ongeveer zestig landen met een ge
zamenlijk ledenaantal van tweehonderd miljoen) op een zegel 
van 1 shilling. De 150ste geboortedag van Florence Nightin
gale wordt herdacht op een zegel van 9 pence terwijl ten
slotte de 150ste jaardag van de Koninklijke sterrekundige 
vereniging een zegel van 1 shilling 9 pence krijgt. 

De Letterkundige herdenkingen krijgen in 1970 een blok 
van vier verschillende zegels, gewijd aan de honderdste 
sterfdag van Charles Dickens; de vijftigste geboortedag van 
William Wordsworth krijgt een zegel van 1 sh. 6 p. 

De negende Britse Gemenebestspelen, dit jaar in Edin
burgh, zijn goed voor een emissie van drie waarden, 5 p., 
1 s. 6 p. en 1 s. 9 p. 

Voor Philympia 1970 komen in september drie waarden: 
5 pence, 9 pence en 1 shilling 6 pence, alle zonder toeslag. 
Tenslotte komen de kerstzegels ook in drie waarden uit en 
wel 4 pence, 5 pence en 1 shilling 6 pence. 

Op 1 oktober van dit jaar komen de vier bijzondere ze
gels die de technologische ontwikkeling van PTT uitbeelden. 
De waarde van 5 pence stelt de nationale GIRO voor, het 
eerste girosysteem ter wereld dat is gebaseerd op een cen
traal computersysteem. 

De waarde van 9 pence stelt de vooruitgang van het inter
nationaal automatisch telefoneren voor, de 1 shilling het te
gelijkertijd overbrengen van vele telefoongesprekken over 
een enkele krbel, terwijl de hoogste waarde, die van 1 
shilling 6 pence, het sorteren van post uitbeeldt door middel 
van een aantal fosforstippen op het poststuk, waardoor dit 
automatisch niet alleen naar de plaats van bestemming wordt 
gesorteerd, doch tevens op de loop van de besteller. 

Men verwacht dat binnen tien jaar alle twintig miljoen 
postadressen ieder een eigen code zullen hebben, zodat wan
neer deze code eenmaal op het poststuk is aangebracht, de 
brievensteller bundeltjes post voor iedere wijk afgeleverd 
kan krijgen. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur 

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

Bovensteweg 6, Mook 

VN-POSTZEGELS IN DE WOESTIJN 
Hoe onwaarschijnlijk het ook klinken moge, de postadmi-

nistratie van de Verenigde Naities heeft een verkooppunt 
gekregen in de Kalahari. Het departement van posterijen en 
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telecommundcaitie van Botswana biedt namelijk de VN-zegels 
van 1968 en 1969, alsmede de gebruikszegels en luchtpost
zegels van na 1963 ten verkoop aan. En ook nog tegen geredu
ceerde prijs: de $ 1-zegel kost maar 72 cenits (in Botswana 
Rand!). Wie ooit dit woestijnland — het vroegere Beetsjoeana-
land ten noorden van Zuid-Afrika — bereist weet nu waar 
hij terecht kan; het adres is postbus 100 in de Botswaanse 
hoofdstad Lobatsi. 

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

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

BARNARDSEËLS 
Die twee Barnardseëls, wat op 7 Julie verskyn het as her

denking aan die eerste hartoorplanting in die wereld, het 
die volgende silindernommers: 2V2c: 289 A en B (wynrooi), 
290 (bruin); I2V2C: 291 (rooi) en 292 (blou). 

Dit is in Suid-Afrika gebruiklik om herdenkingseëls so-
veel as moontlik in stelle van twee waardes uit te gee. 
Die Verwoerd- en die Herzogseëls was hierop 'n uit!s,onde-
ring. 

Die Barnardseëls is die tweede stel spesiale seels wat hier-
die jaar uitgcgee word, terwyl die seëls ter herinnering van 
die eerste Transvaalse posseèls in Oktober die derde stel 
sal wees. Dis onbekend of dit die beleid sal w^ees om in die 
toekoms elke jaar drie stelle besondere seëls uit te gee. 

DORSLANDTREK 
'n Eeu gelede het daar baie ontevredenheid onder die 

Boere in Transvaal geheers. President Burgers se regerings
beleid was nie algemeen populêr nie, oeste het agtereen-
vdlgende jare misluk en in party streke het droogte geheers. 
Groepe burgers het besluit om maar weer weg te trek, na 
'n streek waar daar genoeg water en weiveld was vir hulself 
en hul vee. In pleks van om water te vind het die streke 
waardeur huUe in noordwosfelike rigting getrek het, steeds 
droër geword. Dors het uiteinüclik 'n daadwerklike bedrei
ging geword, die mense het verskriklik gely en die vee het 
in troppe dood langs die pad bly lè. 

Party mense het ontmoedig geraak en maar weer na Trans
vaal teruggekeer. Baie Boere het egter volgehou en nadat 
hulle die Kalahari-woestyn deurgetrek het, is hulle vir hul 
uithoudingsvermoë ryklik beloon toe hulle waterryk streke 
in Angola aangetref het. 

Om hierdie roemrugte trek te herdenk is by Swart-
booisdrif, in Suidwes-Afrika, tydens die herdenkinsfeeste, 
'n mobiele poskantoor in gebruik gestel van 23 tot 27 Junie 
1969. Die poskantoor het 'n spesiale ronde stempel gebruik: 
Ohopoho / os&ewa / Swartbooisdrif / Gedenkfees / Dorsland-
Irekkers / Memorial Festival / 23-27.6.69. Spesiale koeverte 
is uitgegee deur die Afrikaanse Kultuurvereniging met 'n 
afbeelding van die Swartbooisdrif monumentjie, en in drie 
tale die aanduiding: Herdcnkingsfees / Gedenkfeier / Com
memorative Festival, ,,Dorslandtrekkers", Swartbooisdrif 
23-27.6.1969; A.T.K.B. (P-T) Tak Suidwes-Afrika, Eerstedag 
koevert ' Erstausgabe Umschlag / First Day Cover. Enige 
seël van Suidwes-Afrika kon gebruik word. Die pos is oor-
land gestuur, maar party koeverte dra 'n pers stempelafdruk 
„Per Lugpos", wat met potlood deurgetrek is. 

SEËLS PLAK DEUR AMPTENARE 
Na onderlinge oorleg het die Poskantoor en die Departe

ment van Finansies tot die gevolgtrekking gekom dat ge
bruik van posseëls op amptelike briewe en pakkette as on-
prakties beskou moet word. 
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Die eksperiment het nie lang geduur nie: net een maand! 
Nadat die Poskantoor 'n afsonderlike afdeling geword het, 

tot 'n groot mate los van die regering, is aanvanklik be
sluit dat regeringsdepartemontc betaling vir vervoerde pos 
sou laat geskied op 'n statistiese grondslag. Oor die juiste 
berekenings het egter geen sekerheid bestaan nie en vervol
gens is besluit dat vanaf 1 April hierdie jaar alle rege-
rings- en provinsiale pos van posseëls voorsien moet word. 

Na een maand het egter reeds geblyk dat hierdie nuwe ree
ling in geen geval suksesvol was nie. 

Amptelike pos is van daardie tyd af weer vry van pos
seëls vervoer. 

Die oorsaak van die moeilikhede moet gesoek word in die 
groot aantal ekstra personeel wat nodig was vir die weeg 
van pakkette en om na te gaan of die juiste bedrag aan 
seëls op die verskillende tipes posstukke aangebring was. 
Die aantal onjuis gefrankeerde posstukke was besonder 
groot en die kontrole en plak van boeteseëls het baie tyd in 
beslag geneem en weer verder personeel vereis. 

Inmiddels is daar nog groot hoeveelhede posseëls wat by 
die verskillende departemente opgehoop het en 'n plan sal 
gemaak moet word om hiervan ontslae te raak. 

BOETESEËLS VAN 4c 
Noudat ons tog van boeteseëls praat, 'n Nuwe 4c boete-

seël het in Junie sy verskyning gemaak. 
Die voorkoms van die seëls, sowel as die buitenste silinder, 

is dieselfde as van die 1, 2, 5 en 6c boeteseëls van 1968 en 
1969. Die buitenste silinder, no. 263, wat vir die andere 
seëls gebruik is, is ook nou weer ingespan. Die syfer-silinder 
is egter nuut, no. 288 (swartgroen). 

Net soos die vorige uitgawe is hierdie seëls van 4c aok 
weer op papier met wapen-watermerk gedruk. Daar was 
nog 'n beperkte hoeveelheid van hierdie soort papier in voor
raad, net voldoende vir die vervaardiging van die 4c boete
seëls. 

Alle ander waardes in die stel is op papier met RSA-
watermerk gedruk. 

Die verskil tussen die twee drukke van die 4c seël kan 
gevolglik eiritlik net aan die kleur bepaal word: die groen 
het 'n ligter tint. 

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

BELEGGEN EN SPECULEREN 
Hans Groth is de uitgever van het nog geen drie jaar 

oude, maar zeer goede Zwitserse tijdschrift Philaïelica. 
In de afgelopen maanden is hij in de Verenigde Staten 
geweest en heeft daar eens geïnformeerd naar de gang van 
zaken bij de postzegelhandelaren. Op een enkele uitzonde
ring na was het niet zo best. 

Sinds lang is er met postzegels niet veel meer te ver
dienen en daarom hebben de beleggers zich weer tot de 
effectenbeurs gewend. De zomermaanden zijn gewoonlijk 
nogal slapjes, daar men geld nodig heeft voor de aan
staande vakanties. Alleen zegels van de Verenigde Naties 
doen het wat beter, maar die van Israël, die enige tijd 
zeer gevraagd waren, zijn al weer over hun top heen. 

De jongere verzamelaars zitten met nogal wat problemen, 
zoals de oorlog in Vietnam en door de vele mogelijkheden 
in de vrijetijdsbesteding, die een land als de USA biedt, 
is de filatelistische jongere garde maar dun gezaaid. 

In het marktbericht over Groot-Brittannië wordt in dit 
blad gezegd, dat de uitgiften van vóór 1965 weer wat in 
prijs beginnen aan te trekken. Ook heeft Stanley Gibbons 
de meeste prijzen voor koningin-Victoriazegels verhoogd. 
Er wordt nu speciaal jacht gemaakt op de tien shilling ge
bruikt van 1883 (Yvert 88), die nog veel te laag genoteerd 
staat. De koerserende zegel van Va penny wordt nu definitief 
ingetrokken. In 1968 werden er maar 36000 van gedrukt. 
De zegel is maar kort in omloop geweest. Als u hem 
nog niet hebt: het is vijf voor twaalf, direct kopen! (Yvert 
471). 

Ditzelfde meldden wij in een vorig nummer voor Ierland. 
Ook Joachim Krebs schrijft in dit blad. Hij is een bekend 

filatelistisch journalist, woonachtig in Berlijn en medewer-



ker aan diverse postzegeltijdschriften. Hij is niet gewend 
een blad voor de mond te nemen en wordt dan ook nogal 
eens aangevallen door handelaren en „andersdenkenden". 

Krebs is niet afkerig van dit verzet en liet laatst zelfs 
weten, dat hij aan een nieuwe verzameling was begonnen 
onder het motto: ,,Kampf dem Krebs, Krebs ist heilbar", (zie 
Danzig Yvert 257). 

Hij vertelt dat men in Duitsland weer in vellen gaat 
„verzamelen" nu sinds 1 januari 1969 de postzegels onbe
perkt geldig blijven. Hij raadt dit sterk af, maar ja de laat
ste „Zooblock" van Berlijn, oplage 4'/ä miljoen stuks, was 
binnen zes dagen uitverkocht! 

In Duitsland kan men het beleggen en speculeren in post
zegels blijkbaar niet laten. Het is de moeite waard eens het 
woud van advertenties door te werken in een blad als de 
Deutsche Zeitung für Briefmarkenkunde. Dan ontdekt men 
dat het waar is dat de catalogus zich regelt naar de markt 
en niet andersom. 

In Zwitserland verscheen een zegel van 30 Rappen met een 
opdruk ter gelegenheid van het bezoek van paus Paulus VI 
aan Geneve. Het is nu gebleken dat de opdruk is ge
plaatst op zegels die gedrukt zijn op luminescerend papier. 
De oorspronkelijke zegels zijn op gewoon papier. Bij navraag 
door Pliilatelica liet de PTT weten, dat er niet meer ge
noeg zogels voorhanden waren om van een opdruk- te voor
zien. Daarom is er een nieviwe oplage gemaakt op lumines
cerend papier en die zegels zijn overdrukt. 
Op de vraag of het mogelijk zou zijn, dat er ook opdruk
ken bestaan op zegels van gewoon papier of luminesce-
rende zegels zonder opdruk, gaf men in Bern toe, dat het 
mogelijk was, doch onwaarschijnlijk. 

VEILINGEN 
Stanley Gibbons gaat een belangrijke collectie verkopen. 

Het betreft een der laatste grote verzamelingen die nog de 
gehele wereld omvatten. De verzameling is bijeen gebracht 
door de vorig jaar overleden Dr. Elicabe, een Argentijnse 
oliemagnaat. Ze bevat ook prachtige, gespecialiseerde col
lecties van enkele Zuidamerikaanse landen. 

Wanneer u weet, dat de cataloguswaarde ongeveer 260.000 
pond sterling bedraagt en dat de zegels zijn ondergebracht 
in 998 albums, kunt u zich een voorstelling maken van de 
omvang. 

(Gibbons Stamp Montiily) 

BOREK-CATALOGUSSEN 1970 
Eindelijk heeft de firma Richard Borek het grote project 

beëindigd van de omschakeling van haar catalogussen en 
albums op Michelnummers. Slechts weinig filatelisten zullen 
er zich een voorstelling van kunnen maken hoeveel w^erk 
verzet moet worden en hoeveel kosten gemaakt moeten 
worden om een dergelijke omschakeling door te voeren. 

Het ging niet alleen om het veranderen van de nummers, 
doch ook de inrichting van de catalogussen. En de blad
zijden van de Borekalbums moesten worden gewijzigd. 
Druktechnisch gezien betekende dat opnieuw zetten en 
grote kosten. 

DAG VAN DE POSTZEGEL — 11 OKTOBER 1969 
De viering van de Dag van de Postzegel op 11 oktober aan

staande belooft een ongekend succes te worden. Er is hard 
gewerkt door de verschillende organisatiecomités en de 
voorbereidingen voor de activiteiten zijn vrijwel overal in 
kannen en kruiken. In bijna alle tien plaatsen wordt een 
tentoonstelling gehouden, allemaal verschillend van opzet. 
Sommige zijn zuiver bedoeld als propaganda, maar de Lim
burgers bijvoorbeeld maken weer een volwassen regionale 
tentoonstelling, met een jury en prijzen voor de concurrentie-
klasse. Het evenement wordt in Kerkrade geopend door de 
burgemeester. Dat gebeurt trouwens ook in Apeldoorn, al is 
de tentoonstelling daar wat 'kleiner. 

Zowel in Duitsland als daarbuiten zal men ingenomen 
zijn met dit besluit. Voor de Duitse verzamelaars is er na 
54 jaar weer eenheid in de nummering. Daarvóór was er 
alleen de Senfcatalogus, die velen van ons nog wel ge
bruikt hebben en waarvan oude exemplaren nog steeds ge
raadpleegd worden om hun schat van gegevens. 

In 1915 begon de Michelcatalogus met een eigen numme
ring. Borek ging door met Senfnummers, waarmee de firma 
al sinds 1893 werkte. Dit gebeurde ook nog toen de Senf 
tijdens de tweede wereldoorlog ophield te verschijnen. Daar
na kwam er einde aan een „Senftraditie", die bestond sinds 
1892, het laar van de eerste uitgave, de ,,Roter Senf", die 
al een oplage had van 16000 stuks. 

Tot na de eerste wereldoorlog was deze catalogus in Ne
derland de meest gebruikte, doch door de Duitse inflatie in 
de twintiger jaren werd hij als waardemeter onbruikbaar 
en ging men vrij algemeen over op de Franse Yvert. 

DE TWEEDE ENGELSE D-DAY 
De eerste D-Day, 6 juni 1944, werd vooraf zorgvuldig 

geheim gehouden, maar de tweede wordt zoveel mogelijk in 
de publiciteit gebracht. Dit is ,,Decimal-Day", de dag waarop 
Groot-Brittannië overstapt op een decimale (tiendelige) geld-
eenheid. 

Deze D-Day valt op maandag 15 februari 1971. Het pond 
sterling bluft zelf onveranderd, maar het zal van die datum 
af verdeeld zijn in honderd pennies. Op die dag komt er 
dus een nieuwe serie postzegels en komen er ook nieuwe 
munten in omloop. 

Op het ogenblik zijn er al nieuwe muntstukken van vijf 
en tien pence in omloop. Deze worden aangeduid als nieu^ve 
pennies. Eén nieuwe penny is 2,4 maal zoveel waard als een 
oude. want in het pond gaan 240 oude pennies. Vijf nieuwe 
pennies zijn dus één oude shilling en tien nieuwe pennies 
zijn twee oude shillings waard. Dit is een soort „tussen
tijdse" berekening voor de twee nieuwe munten. De oude 
verdeling van het pond, die nu nog geldt is: 12 pennies zijn 
1 shilling; 20 shillings vormen 1 pond. 

Vóór de omschakeling een feit is moet er heel wat ge
beuren. Ongeveer vijf miljoen machines zullen aangepast 
of vervangen moeten worden. De helft hiervan bestaat uit 
kasregisters, tel- en rekcnmachmes. De andere helft wordt 
gevormd door de verkoop- en gokautomaten en verschillende 
typen meters. De eerstgenoemde helft moet veranderd wor
den omdat de geldindeling wijzigt, de tweede omdat er 
andere munten komen. 

Ook de frankeermachines moeten worden aangepast. 
Machines, die nu geplaatst worden geven al geen shillings 
meer aan, doch alleen pennies. Nu zijn dat dus nog oude 
pennies, maar na D-Day nieuwe. Ook gewijzigde apparaten 
werken uitsluitend met pennies. Een omgebouwde frankeer
machine, die eerst 1 s. 7 d. stempelde geeft nu 19 p. aan. De 
machines met een nieuwe waarde-aanduiding moeten ook op 
voorschrift van de posterijen met een nieuwe stempel wer
ken om gemakkelijk herkenbaar te zijn. 
(Uit „Decimal Currency" door A. R. Butler in „The London 
Philatelist) 

VOOR DE JEUGD 
Opvallend is dat de meeste organisatoren vooral aan de 

jongeren hebben gedacht door op de 'tentoonstellingen een 
jeugdafdeling in te richten. En krijgen de gevorderde filate
listen geen wedstrijd aangeboden, voor de jongere broeders 
kan er meestal wel een aanmoedigingsprijsje overschieten. 
Enschede heeft zelfs een aparte jeugdboek, waar inlichtingen 
over het postzegelverzamelen worden gegeven en waar aan 
een puzzel leuke prijzen te verdienen zijn. In Middelburg 
wordt de tentoonstelling een demonstratie van luchtpost door 
de Nederlandsche Vereeniging van Aëro-philatelisten „De 
Vliegende Hollander" en in Haarlem krijgt het publiek een 
„leer"-tentoonstelling te zien. De makers van deze expositie 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN - VERENIGINGEN 
Secretaris C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-11. Telefoon (020) 44 00 72 
Penningmeester: H. P. van Lente, Curapaostraat 35-1 te Amsterdam-W. Telefoon (020) 38 83 64 
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proberen de ontwikkeling te laten zien van de schooljongen 
die postzegels verzamelt in een schoolschrift en die via het 
voordrukalbum terechtkomt in de hogeschool van de filatelie: 
specialisatie en plaatreconstructie. 

Als men het geheel bekijkt dan wordt ernaar gestreefd 
zoveel mogelijk variatie te brengen in het gebodene en dat 
men mikt op de jeugd. 

PROGRAMMA'S VOOR 11 OKTOBER 

MIDDELBURG Restaurant DE BRASSERIE, Lange Delft 10, 
10.00-18.00 uur ingang City Theater. 

Tentoonstelling (24 kaders) luchtpostzegels 
en -brieven, ruil, veiling, aanbod uit post
zegelboekjes en van de nieuwtjesdienst, vér
loting (75 percent van de opbrengst voor 
prijzen), diaquiz met prijzen, gezamenlijke 
lunch a f 6,25 bij voldoende belangstelling, 
handelarenstands. 
Toegang f 0,50, jeugd tot 16 jaar f 0,25. Prijs 
inclusief blanco envelop nummer 2. 

Inlichtingen: A. W. Strubbe, Nassaulaan 83, Middelburg. 

AMSTERDAM 
13.45-17.00 uur 

Inlichtingen: 

APELDOORN 
10.00-18.00 uur 

Inlichtingen: 

ASSEN 
10.00-21.00 uur 

Inlichtingen: 

ENSCHEDE 
11.00-17.00 uur 

Inlichtingen: 

VAN NISPENHUIS, Stadhouderskade 55. 
Dialezing: Amsterdam in zegels en stempels 
(auteur: J. C. Schäfer), diapuzzel met prijzen, 
lezingen, onder meer over Desiderius Eras
mus van Rotterdam door J. H. Broekman. 
Toegang vrij. 
W. J. Habiecht, Mariëndaal 140, Amsterdam-
N. Telefoon (020) 27 15 18. 

Schouwburg ORPHEUS, Churchillplein 1. 
Opening: burgemeester mr. A. L. des Tombe. 
Gevarieerde tentoonstelling (120 kaders) met 
deelneming van jongeren, voor wie aanmoe
digingsprijsjes beschikbaar worden gesteld, 
ruil en handelarenstand. 
Mevrouw M. Th. Paape-Mourik, Officiersweg 
24, Epe. Telefoon (05780) 33 96. 

WILCO-CENTRUM, Rembrandtlaan 9a. 
Gevarieerde tentoonstelling (100 kaders), 
ruil, veiling, dialezingen, handelarenstands. 
Gedrukt programma. Toegang ƒ 0,50. 
A. F. J, de Jong, Vredeveldseweg 19, Assen. 
Telefoon (05920) 1 39 20. 

Restaurant HET VOLKSPARK, Parkweg 49. 
Tentoonstelling (200 kaders), rondleidingen 
onder deskundige leiding, jeugdboek, puzzel 
met waardebonnen als prijzen en verloting
zonder-nieten voor jongeren, handelaren
stands. Gedrukte catalogus met programma 
en vier artikelen. 
W. E. J. Aeijelts Averink, Minister dr. Kuy-
perplein 25, Enschede. Telefoon (05420) 23239. 

ROTTERDAM 

Inlichtingen: 

UTRECHT 
10.00-21.00 uur 
(zaterdag) 
10.00-17.00 uur 
(zondag) 

Inlichtingen: 

POSTKANTOOR, Coolsingel 42. 
Opening door een vertegenwoordiger van 
het gemeentebestuur. 
Tentoonstelling (200 kaders), informatiestand, 
dialezing, prijsvraag, vraagbaak. 
Mevrouw T. B. Steiner-Spcrk, 's-Graven-
dijkwal 79, Rotterdam. 

TIVOLI, Lepelenburg. 
Tentoonstelling (100 kaders) met toelichting, 
demonstratie van de Studiegroep Frankrijk 
en jeugdinzendingen. Bekertoernooi voor de 
thematische filatelie (met drie deelnemers: 
J. C. Schäfer, die de beker verdedigt met 
Amsterdam in zegels en stempels, mr. J. J. 
Erkens uit Amstelveen, met de landing van 
de eerste mens op de maan en de heer Hoef-
smid uit 's-Gravenhage, met Rubber in de 
filatelie), ruilbeurs, films en dialezingen met 
vrije discussie. 
K. E. Verbeek, Korfoedreef 149, Utrecht. 
Telefoon (030) 71 52 86. 
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HAARLEM 
10.00-17.00 uur 

Inlichtingen: 

KERKRADE 
10.00-18.00 uur 

Inlichtingen: 

Aula A. H. GERHARDSCHOOL, Zijlvest 25A, 
ingang Raaks. 
Leertentoonstelling (35 kaders), ruil, verlo
ting, films, mlichtingenstands. 
J. B. Broodman, Zaanenlaan 120, Haarlem. 
Telefoon (023) 25 44 04. 

RODAHAL, Europaplein. 
Opening: burgemeester drs. Th. J. M. Gijsen. 
Regionale tentoonstelling LIMPHILEX II, 
ruilbeurs (zaterdag 10.00-18.00 uur), films 
(vijftien), handelarenstands. 
Toegang: ƒ 1,—. Jongeren van 14 tot 18 jaar 
ƒ 0,50 en tot 14 jaar vrij toegang onder ge
leide. Zaterdag gratis rondleidingen voor de 
jeugd. Programmaboekje f 0,50. 
Automobilisten volgen de gele borden met 
het zwarte opschrift: RODAHAL. Ruime 
parkeergelegenheid. Van het station een 
kwartier lopen, van de bushalte drie minu
ten. 
Th. J. Tossings, Maria Gorettistraat 79, Kerk-
rade. Telefoon (04445) 31 17. 

LEEUWARDEN Hotel „DE KLANDERIJ", Zuiderplein 33. 
10.00-18.00 uur Ruilbeurs. 
Inlichtingen: L. D. Corée, Breitnerstraat 1, Leeuwarden. 

Telefoon (05100) 2 14 96. 
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De omlijnde rechthoek op de afgebeelde enveloppe num
mer 2 van de Dag van de Postzegel 1969 is bestemd voor de 
postzegels. Enveloppen met postzegels die buiten deze ruimte 
geplakt zijn kunnen niet in behandeling genomen worden, 
maar moeten onherroepelijk ter zijde worden gelegd. 

Met het oog op de stempeling door de degelpers in de 
Staatsdrukkerij van alle enveloppen voor de Dag van de 
Postzegel 1969 dient men de zegels binnen de aangegeven 
rechthoek rechts boven te plakken. Er is daar voldoende 
ruimte: een rechthoek van 11 bij 5 centimeter (5 cm gerekend 
van de bovenzijde en 11 cm van de rechterzijde). 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Postzegelveiling „de Hoogt" 

De curator in het faillissement van de heer P. C. Pieters, 
handelend onder de naam Postzegelveiling „de Hoogt" te 
Dordrecht, heeft laten weten dat de rechtbank te Dordrecht 
op 6 augustus 1969 het faillissement van „de Hoogt" heeft 
opgeheven wegens gebrek aan baten. 

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 35-1 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 's-Gravenhage-l 

ADRESWIJZIGING 
De secretaris van de Vereniging van Postzegelverzamelaars 

Twente voor Buiitenland- en Motiefverzamelaars is de heer 
E Fuldauer, Eendrachtstraat 5 Hengelo (O) Dit in afwijking 
van hetgeen werd vermeld op bladzijde 398 van het juli-
nummer onder het hoofd , Aanneming van een nieuw lid ' 

KRING VAN STUDIEGROEPEN 
Bondsvertegenwoordiger C G van Veenendaal, Assum-

burg 70 te Amsterdam-11 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 
Utrecht-O 
GRIEKENLAND H C van Ginhoven Rembrandtplein 110 
Lisse 
GROOT-BRITTANNIË W A Ligtenberg, Anemonenstraat 
46, Purmerend 
IBERIA K van Leeuwen, Berlagestraat 6, Huizen (NH) 
OOSTENRIJK-HONGARIJE L Wijnkamp, Cunestraat 16-11, 
Amsterdam-O 
OOST-EUROPA G Bordewijk, Floreslaan 148, Vlaardingen 
SCANDINAVIË J Roelofs, Breitnersingel 46, Rotterdam-13 
Jaarvergadering op 4 oktober 1969 in Utrecht 
ZUID-AZIË G H Hillen Sr , Mozartlaan 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 
87, Utrecht 
ULTRAVIOLET G H F Meijer ing, Sarphatistraat 109, 
A.mstd'dsm^C 
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA C G van Veenen
daal, Assumburg 70, Amsterdam-11 

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

Telefoon (085) 42 59 06 
De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 

Gelderse Bibliotheek, Marienburgstraat 12 Arnhem Ge
opend tot 1 september, maandag tot en met vrijdag 13 30-
17 30 en zaterdag 10 00-12 30 Van 1 september af dagelijks 
10 00-12 30 en 13 30-17 30 (zaterdag tot 17 00) Bovendien 
woensdag 19 00-21 00 uur Maandagmorgen gesloten 

Aanvragen voor het lenen van boeken schriftelijk te rich
ten aan de Gelderse Bibliotheek alle overige corresponden
tie aan de beheerder 

De in 1962 verschenen catalogus van de Bondsbibliotheek 
is uitverkocht Er is een leenexemplaar in de bibliotheek 
aanwezig dat gedurende een weel ter beschikking wordt 
gesteld De in 1965 en 1968 uitgegeven supplementen ziin 
op aanvraag bij de Gelderse Bibliotheek gratis verkrijgbaar 

Bij de beheerder verkrijgbare uitgaven 
Alle bestellingen op onderstaande uitgaven dienen uit

sluitend te geschieden door overmaking van het verschul
digde bedrag op postgirorekening 85 34 66 ton name van 
Beheerder Bibliotheek Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen te Arnhem 
Bondstnnd ngmeter 

per 10 
per 50 
per 100 
per 250 

ƒ 0,25 
, 2,— 
, 7 50 
, 12,— 

25,— 
1,75 

ƒ 1 5 -
, 1,75 

Filati listc iin&igne (speldje of knoopje) 
per 10 

Jubileumnummer Nederlanasch Maandblad Philatelic 
Literatuurlijsten Amphilex literatuurschouw 

per stuk 0,25 
(Er zijn achttien lijsten 1 Algemene werken, 2 Scheeps- en 
treinpost 3 Luchtpost 4 Nederland en Overzeese rijksdelen, 
5 België en Luxemburg 6 Frankrijk 7 Duitsland 8 Groot-
Brittannie en Ierland 9 Scandinavië 10 Italië en Zwitser-
land-Liechtenstein 11 Spanje en Portugal, 12 Donaulanden 
13 Oost-Europa, 14 Balkan, 15 Afrika, 16 Azie 17 Ame
rika en 18 Australië Opgavi^ van het nummer is voldoende) 

Voor de verkrijgbare boekwerken wordt verwezen naar 
het augustusnummer van dit blad 

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

VERINIGINGSNIEUWS 

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

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient getikt 
op officieel kopijblad ( in duplo) en tezamen met 
de mutatiestrookjes en eventueel de maandstaat 
voor de komende maand in he t bez i t te z q n van 
de a d m i n i s t r a t e u r , u i t er lqk op de volgende 
data 
oktobernummer 18 september 1969 
novembernummer 23 oktober 1969 
decembernummer 20 november 1969 
januar inummer hierover volgen tijdig nadere 

berichten 
N a k o m e n d e mutatiestrookjes kunnen uiterlijk 
op de laatste van de voorafgaande maand worden 
verzonden mits in kleine hoeveelheden en al een 
eerste zending vooruit werd gezonden Als u ver 
wacht nog nakomende strookjes te zullen zenden 
behoort de maandstaat eerst met de laatste zen 
dmg strookjes te worden mgestuurd Nooit een 
tweede maandstaat voor dezelfde maand inzen 
den 
H H Secretarissen en I eden administrateurs 
wordt dr ingend verzocht zich s t r ik t aan ge 
noemde data te houden Ind ien te laat w o r d t 
i n g e z o n d e n , is p l a a t s i n g in he t n u m m e r v a n 
de k o m e n d e m a a n d b e s l i s t N I E T moge l i jk 

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

7 E G F L V E R Z A M E L A A R S Secr M r I C de O u d e 
s Gravelandseweg 682 Schiedam Tel (010) 26 03 93 

1 edenadm J Wind Celebesstr 33 Vlaardmgen Tel 
(010) 34 34 26 

Tot ons leedwezen moeten wij het overlijde^n melden van 
ons lid 639 de heer J Brouwer te Leusbroek 
2 ^ 

POSTZEGEL V E R E N I G I N G BREDA Secr 
Mevr A Cramerus van den Wildenberg Weth Rom 
boutsstraat 62 Breda Tel 3 23 07 

Ledenvergadering maandag 22 september 19 30 uur Ge 
meenschapshuis De Kleiberg Dr Struyckenstraat 9 
Breda De heer Engelbrecht zal een lezing houden met 
dia s over Noorwegen 

Jeugdbijeenkomst zondag 5 oktober van 10 00 12 00 uur 
in Opleidingscentrum B B Cingelstraat 2 Breda (by 
K M A ) 

Kopij adres Jeugdblad de heer J Booy J r Jac Roman 
s t raal 164 Breda 
3 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS H O L L A N D I A A M S T E R D A M Secr A D 
Aeijelts Tolakkerweg 82 Hollandsche Rading Tel 
(02157) 489 

Ledenvergadering vrijdag 26 sept 1969 20 15 uur Hotel 
Krasnapolsky Warmoesslraat Amsterdam 

Overleden 579 P H Hus 
4 

U T R E G H T S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R L E N I 
G I N G Secr H G van de Westeringh Tolsteegsingel 17 
bis Voor de ledenadm P C M van Hasselt Prins Hen 
driklaan 87 Utrecht 

Ledenvergadering dinsdag 30 september n m 8 uur in 
Tivoli Jaarverslagen van Secr en Bibliothecaris Lan 

denwedstr Toerisme op postzegels Veilmg verloting 
5 

HAAGSC H F P H I L A T F l I S T E N V E R E E N I G I N G 
Secr F Bender Corn Suyslaan 48 Rijswijk (Z H ) Le 

denadministratie A van Woerekom Alexanderstraat 9 
s Gravcnhage 

Bijeenkomst 25 september 1969 Diligentia Lange 
Voorhout 5 s Gravenhage 
6 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G P H I I A F I 
LIGA Secr Drs H G Kruidenier de Mildestraat 23 
s Gravenhage Tel ( 0 7 0 ) 2 4 12 70 Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman Valkenboskade 86 s Gra 
venhage Tel (070) 39 08 57 Directeur van het Rond 
zendverkeer Ph Smulders Weimars t raa t 376 s Graven 
hage Tel (070) 33 37 90 

Mededelingen 
Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 

vermelden van ons erelid de heer J N H van Rest 
s Gravenhage en van de leden J H Ruijgrok s Graven 
hage en C van den Nieuwenhof Veghel 

Jubileumboekje Van het in 1961 door de vereniging ter 
gelegenheid van het 50 j a n g bestaan uitgegeven jubi leum
boekje dat tal van interessante filatelistische artikelen be
vat IS nog een aanta l exemplaren beschikbaar Toezen 
ding volgt franco per post na ontvangst van ƒ 3 — op 
postrekening no 18 77 81 ten n a m e van H C Kruidenier 
te s Gravenhage 

Afdelingen De afdelingssecretariaten en bijeenkomsten 
zi)n thans als volgt 

A A L S M E E R B J Koedijk Oosteinderweg 3 Aals 
meer 1 e dinsda^ van de maand 20 uur in gebouw Irene 
Kanaals t raat 10 Aalsmeer 2e woensdag even m a a n d 
20 uur Nieuw Vennep 2e dinsdag oneven maand in ge 
bouw De Inktpot Bernardstraat naast de R K kerk 
Hoofddorp 

ALBLASSERDAM Mevr M Takken Docters van 
Leeuwen Beatrixsingel 21 Hendrik I d o Ambacht le 
maandag 19 30 uur in de kant ine van Van der Giesen 
De Noord N V Alblasserdam 
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A M E R O N G E N - L E E R S U M M Broos, Rijksstraat
weg 297, Leersum, na convocatie 

A M E R S F O O R l Alb de Wilde, Einsteinstraat 22A, 
Amersfoort, Ie dinsdag 19 15 uur in de vergaderzaal van 
de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort 

A M S T E L V E E N J H M Groothuis, Else Mauhs -
straat 16, Amstelveen, 3c dinsdag 20 u u r in het gebouw 
Badtaan 14, Amstelveen 

A M S T E R D A M H J Nymeijer, Bilderdijkpark 16-11, 
Amste rdam-14 , Ie donderdag 20 uur vergadering en 3e 
donderdag 20 uur ruilavond m het Van Nispenhuis, Stad
houderskade 55, Amsterdam, 2e woensdag ruit bijeenkom
sten in het Cultureel Wijkcentrum, Slotermeerlaan 150 
en in het gebouw ,,De Pu rmer" Kerkepad, Amsterdam-
Nieuwendam 

B A D H O E V E D O R P J . van Weering, Pa Verkuyl laan 
161, Badhoevedorp , 2e donderdag 20 uur m het K a t h 
Jeugdgebouw, Adelaarstraat 22, Badhoevedorp, ingang 
schoolplein achter de R K kerk 

B L O E M B O L L E N S T R E E K H de Jong, Hyacin ten-
straat 13, Lisse, voor 18 jaar en ouder Ie m a a n d a g ver
gadering en 2e woensdag ruilavond, voor onder 18 jaar 
Ie woensdag, alle bijeenkomsten in „ O a s e " , Bondstraat 
13, Lisse, 3e woensdag ruilbeurs in Huize , ,Weltevreden", 
V a n den Endelaan , Hillegom 

DE B I L T / B I L T H O V E N Mevr J M Hqppener -Van 
der List, Zonneplein 4, Bilthoven, 2e dinsdag 20 uur in 
Res tauran t , ,De Schouw", Emmaplein, Bilthoven 

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

D R I E B E R G E N J W de Vries, Wethouder Teseling-
laan 22, Driebergen, 2e donderdag 20 uur in gebouw 
„ S a l e m " achter de Grote Kerk Hoofdstraat, Driebergen 

E C H T P M G Jennen, Leliestraat 37, Echt (L ) , na 
convocatie 

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

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

E U R O P O O R T A Sluy, Maar land 46 N Z , Brielle, 
n a convocatie 

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

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

' s - G R A V E N H A G E A Renooij, Smaasappelstraat 79, 
' s -Gravenhage, 2e woensdag 19 30 uur ruilavond in Cafe-
, , E m m a " , Regentesseplein 22, 's-Gravenhage en 4e woens
dag 19 uur vergadering in gebouw „AmicUia", Westeinde 
15, ' s -Gravenhage 

' s - G R A V E N Z A N D E H van Veen, Heenweg 31, 
s - G r a v e n z a n d e , laatste vri)dag van de maand 19 30 uur 
n het lokaal van de Evangelische Unie , ingang naast per
ceel Langest raat 183, 's-Gravenzande 

G R O N I N G E N „ ' t P O S T S T U K " J Deden, Hoornse-
diep 109, Groningen, laatste maandag 20 uur in het Club
gebouw , ,West-End", Adr van Ostadestraat , Groningen 

H A A R L E M J R W M Versteeg, Bantamstraa t 14, 
H a a r l e m , 3e vrijdag 20 uur m , ,H K B ", Tempeliers-
straat 35, Haa r l em 

H A R D E R W I J K J H Bosman, Mamixs t raa t 1, H a r 
derwijk, na convocatie in het Groene Kruisgebouw, Frisia-
laan 51 , Harderwijk 

H I L L E G O M L Vermey, Akeleistraat 23, Nieuw-
V e n n e p , na convocatie in de kantine van de Draka-fa-
bnek . V a n den Endelaan, Hillegom 

H O E K V A N H O L L A N D J P van der Hoek, de Cor-
destraat 127, Hoek van Hol land , Ie dinsdag 20 u u r in ,,De 
Thuishaven" , Concordiastraat 8, Hoek van Hol land 

' t H O G E L A N D Mevr G Huizinga-Kraai , Emmaweg 
13, Ui thu izen , 3e donderdag 20 uur m ,,De Kande l aa r " , 
Schoolstraat, Uithuizen 

H O O R N G J M Hergarden, t Keern 99, H o o r n , 
na convocatie 

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

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

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

L A N D V A N C A D Z A N D H P C van Melle,Oost-
burgsestraat I I A , Zuidzande, Ie m a a n d a g 19 uur in 
Hotel , ,Du Commerce" , Markt, Oostburg 

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

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

L E I D E N H Brinks, van Wassenaerlaan 34, Oegstgeest, 
3e donderdag 19 15 uur in de kantine van de Firma ,,Clos 
& Leembrugge , N V ", 3e Binnenvestgracht 3 Leiden 

MA A R N M Boerrigter, Raadhuis laan 5, M a a r n , 
laatste vrijdag 20 uur in ,'t Poortsche Bos", Kronerweg 
2-4, M a a r n 

DE M A A S M O N D J F G Ladage, Sterrenplein 7, 
Spijkenisse, na convocatie 

M A A S T R I C H T C M Vogels, Electronstraat 4, Heer 
bij Maas t r ich t , Ie maandag 20 uur in Hotel ,Aux Pays-
Bas", Vrijthof 7, Maastricht 

M E P P E L H Start . J an van Galenstraat 9, M e p p e l , 
iedere maandagavond ruilbijeenkomst m Hote l , ,Kwint" , 
Kerkplein, Meppe l 

M I D D E L B U R G P Wesfcstrate, Sprencklaan 9. Mid
de lburg , 4e donderdag 19 30 uur in het gebouw ,,De 
Schakel ', Bachtensteene 14 Middelburg 

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

N O O R D W I J K H J Nieuwstraten, Koninginneweg 
40, Noordwykerhout , 2e maandag 20 uur m het Jeugd
huis , ,De R a n k " , Golfbaan 99, Noordwijk 

N I J V E R D A L Mevr J A O u d e Roelink, Margriet-
s t raat 8, Nijverdal , 2c m a a n d a g in Hotel ,,Buursink ' , Nij-
verdal 

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

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

O U D - B E I J E R L A N D C Weeda, Oleanderstraat 14, 
Oud-Beijer land, na convocatie 

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

P U R M E R E N D F Wabeke. Lemstraat 13, Purmerend, 
na convocatie op donderdagavond 20 uur m gebouw ,De 
Ark", Willem Eggertstraat. Purmerend 

R O T T E R D A M J J van der Vorm, Parkweg 229, 
Schiedam, Ie dinsdag veilingavond en 3e dinsdag ver
enigingsavond om 20 uur in het Beursgebouw, ingang 
Meent hoek Rode Zand Rot te rdam 

R I J N S B U R G J a c P Noort. Dahl ias t raat26.Ri jnsburg, 
na convocatie 

S C H A L K W I J K - H A A R L E M W J Ardewijn, Leo
nard Springerlaan 68, Haa r l em, na convocatie in het 
Wijkcentrum Laan van Angers 5, Haarlem-Schalkwijk 
Tevens maandelijks een bijeenkomst in Hotel Keur, Zee
straat, Zandvoort 

S C H O U W E N - D U I V E L A N D J van Urk, P D de 
Vosstraat 8, Zierikzee, na convocatie in het Gafe-Rest 
, .Mondragon ', Zierikzee 

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

S O E S T Mevr E Spoelstra-Schrodcr, Stadshouderlaan 
35, Soest; Je vrijdag 20 uur in gebouw De Rank , Soes-
terbergsestraat 18, Soest 

T E R N E U Z E N P J Baard, Axelsestraat 4, Terneuzen, 
laatste m a a n d a g van de maand 19 30 uur in het P Z E M -
gebouw, ingang Wilhelminaplantsoen Terneuzen 

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

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

U T R E C H T H T h M Gerits, Cantondreef 81 . 
Ut rech t , 3c donderdag 20 uur in Cafe-Rest ,,Smits ', Vre-
denburg 14, Utrecht 

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

V E N L O J Nogarede, Ie Lambertusstraat 27. Venlo , 
2c m a a n d a g 20 uur in Cafe ,,Spoorzicht ', Kaldenkerker-
weg 35, Venlo 

V L I S S I N G E N J H W Kayser, Bonedijkestraat 112. 
Vlissingen, 3e donderdag 20 uur vergadering m de kantine 
van het stadhuis. Stadhuisplein, Vlissingen en 1 e maandag 
ruilavond m de bovenzaal van ,,Het Anker ' Bonedijke
straat, Vlissingen 

V O L K E L R Beekmans, Udenseweg 5, Volkel; na con
vocatie 

W E E R T H J H Teunissen, Kazemelaan 1, Weer t , 
na convocatie 

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

W I E R I N G E N J H W Thoolen. Beltstraat 36, Hippo-
lytushoef, na convocatie in zaal , ,Concordia' , Konings
straat, Hippolytushoef 

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

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

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

Z W O L L E E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle, na con
vocatie in de turnzaal van Grand-Hote l ..Wicntjes", Sta
tionsweg. Zwolle 
7 

R O T T E R D A M S C H E P H I L A T F L I S T E N - V E R E E -
N I G I N G Scr G C Tops, Schiebroeksesingel 19 Rot-
terdam-3012 Tel (010) 22 86 78 Ledenadministratie 
P W V d Stel, V a n Wijngaard en laan 72, Rot terdam-
3026 Tel (OIO) 19 23 16 

Ledenvergadering maandag 29 sept '69 m Gebouw ,,De 
Nieuwpoort , Grote Kerkplein 5, Rot terdam, 8 uur, 
's-avonds Gewone Agenda Bezichtiging van de kavels der 
veiling 27 sept '69 in het clublokaal van Stichting Ge
bouw ,,De Heuvel" , St Laurcnsplaats 5, Rot terdam 

Nog te houden ledenvergaderingen in '69 29/9, 27/10 24/11 
22/12 

Clubbijeenkomslen elke zaterdag van 14 tot 17 uur in een 
der zalen van Gebouw ,,De Heuvel ' , St Laurcnsplaats 5 
Ro t t e rdam, elke donderdag van 19 30 tol 22 30 in ,,De 
Gunst" , Brielselaan 192, Rot terdam 
8 

P H I L V E R „ A M E R S F O O R T Secr J W Zwart , 
Amcrsfstr 7BE, Soesterberg Tel (03463) 17 08 

Bijeenkomsten iedere 4e donderdag van de maand in 
Cafe , ,Kobus aan de Poor t" Zaal open 19 30. aanvang 
20 15 

Rondzendingen Voor het nieuwe seizoen 1970 gaarne in
zendingen aan M P Bergers Vinkenweg 20, Soestdijk 
De rondzendingen zijn verzekerd en geschieden in blikken 
trommels 
9 

A M S T E R D A M S G H E V E R E E N I G I N G „ D E PHILA

T E L I S T " Secr L van Oosterwijk, W Brandligtstraat 
51-1, Amsterdam-1016 Tel (020) 13 90 93 

Bijeenkomsten dinsdag 7 okt ledenvergadering, dinsdag 
21 okt ruilavond Beide in Krasnapolsky, ingang War 
moesstraat, kleine zaal Aanvang 20 uur 
15 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G S P A , A M S T E R D A M 
Secr P Veerman, Pat roei osst raat 9, Amsterdam-Z 

Bijeenkomsten Societeitsavonden 23 september, 14 en 
28 oktober 
16 

G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E 
G L O B E Secr I r T h van der Fcijst, Bennekomse-
weg 13, Heclsum Telefoon (08373) 32 10 Ledenadmini
stratie Mej M J Renssen, Leeuweriklaan 10, Zutphen 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, Barne-
veld, Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede Eist, Epe, 
Lichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, Oosterbeek, Renkum-
Heclsum. Rheden-Dc Steeg, Velp-Roosendaal, Wage-
ningcn. Winterswijk. Zevenaar en Zutphen 
20 

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

Bijeenkomsten 22 september c lubavond, zondag 28 sep
tember , ,Derde Philatehstische Ruil- en Beursdag" m het 
, Kennemer Thea te r , Zeestraat te Beverwijk, van 10 30-
17 00 u u r , 6 oktober clubavond, 20 oktober clubavond 
Clubavonden in ,,De Opgang" , Florastraat 2, Beverwijk 
Aanvang steeds 19 30 uur 

Zie voor bijzonderheden betr de Ruil- en Beursdag de 
., Agenda van filatclistische gebeurtenissen" in dit nummer 

Let op Ook clubleden van de Kennemer Pcstzegel 
Club en van de Postzegelvereniging Heemskerk dienen 
voor tafel reserve ring zich schriftelijk te melden bij boven
genoemd secretariaat ' 
22 

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

Vergadering iedere 2e maandag van de maand m Cafe 
Rest ,,De Harmonie ' , Brinklaan 112, Bussum Aanvang 
8 u u r 
25 

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

Bijeenkomsten iedere tweede woensdag van de maand in 
gebouw C J M V , Burg de Raadtsingel Dordrecht Aan
vang 20 30 uur Zaal open vanaf 19 00 uur Gelegenheid 
tot ruil, kopen en verkopen 
28 

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

Bijeenkomsten Elke eerste maandag van de m a a n d in de 
kantine van de afd USFA, Schouwbroekseweg Aanvang 
20 00 uur Convocatie wordt u toegezonden 
33 

P O S T Z E G E L C L U B „DE K R I N G " , ' s -GRAVEN
H A G E Secr Meppelweg 634, Den H a a g 

Bijeenkomsten maandagen 6 en 20 oktober in gebouw 
,,De Drie Stoepen", Prinsegracht, Den H a a g Aanvang 
8 uur, zaal open 7 uur 
36 

H A A R L E M S E F I L A T E L I S T I S C H E V E R E N I G I N G 
. . O P H O O P VAN Z E G E L S " , H A A R L E M Secr M W 
v d Koog, , ,De Heemhaven", flat 401, von Brücken 
Focklaan 4. Heemstede 

Algemene Vergadering donderdagavond, 8 uur, 25 sept 
a s in de aula van de A H Gerhardschool. ingang poort 
Raaks, Haar lem 

Vtering Dag v,d Postzegel zaterdag 11 oktober a s in de 
aula en andere lokalen van de A H Gerhardschool. in
gang poort Raaks, Haarlem Opening half elf 

Ruilavond dinsdagavond 8 uur, 14 oktober a s m ge
noemde aula 

Verder programma alg vergaderingen 30/10, 20/11 en 
16/12 Ruilavond 2/12 
37 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E R L E N Secr C 
van Dishoeck Lintjensstraat 21 , Heerlen 

Bijeenkomsten donderdag 2 oktober 1969 in het Pancra-
tiushuis. Nobelstraat Heerlen, zaal 5 Tijdens deze bij
eenkomst kleine veiling Kavels voor deze veiling kunnen 
bij ieder bestuurslid worden ingeleverd 

Ruilavond woensdag 22 november e k in het Pancra-
tiushuis Nobelstraat, Heerlen, zaal 4 

Zaal open voor beide avonden 7 uur 
40 

' s -HER r O G E N B O S S C H E F I L A T E L I S T E N V E R 
E N I G I N G Secr P Breughellaan 4. Vught 

Ledenvergadering woensdag 24 september 1969, 20 uur, 
Hotel Modern , Markt . Vught, Causerie over . . ruimte
vaart en filatelie ' 
43 

P H I L A T L L I S T E N V E R E N I G I N G „ Z U I D - L I M -
B U R G ' Secr W G J Hack Wolfstraat 10. Maastr icht 

Bijeenkomsten 6 oktober Beursavond en 20 oktober 
Ledenvergadering, telkens 20 00 uur in de „Groote So
ciëteit", Vrijthof, Maastricht 
44 

P O S T Z E G E L C L U B G R O O T V E L D H O V E N Secr 
Mej G Mikkers O L Vrouwedijk 20, Veldhoven 

Ruilavond iedere 2e maandag van de maand 
47 

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

Ledenvergadering elke eerste maandag van de maand , 
20 uur m Cafe-Rest Zeelandia, Bloemenmarkt 19 even
tueel met veiling van postzegels e d die vóór de vergadc-



ring moeten worden ingeleverd bij de veilingcommissie m 
de vergaderzaal. 
48. 

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

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

P O S T Z E Ü E L V E R E E N I G I N G . . S A N T P O O R T " . 
Secr.: G. J. H. Bos, Char l . de Bourbonlaan 22, Santpoort. 
Tel . (02560) 87 99. Penningm.: Mevr. P. A. Schut-v. d. 
Berg, Kerkweg 135, Santpoort , Te l . (02560) 89 27. Contr. 
ƒ 9 , — p. jaar. Giro nr. 19103. Dir. Rondzendverkeer: 
P. Vis, Santpoort-Zd.. Bloemendaalsestraatweg 56. Te l . 
(02560) 60 33. Giro Rondzendverk. P.V.S. nr. 276084. 

Vergaderingen: iedere Ie en 3e donderdagavond v. d. 
maand in Gebouw , ,CUSA", Hoofdstraat 117. Santpoort-
Dorp, 
52. 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ T I L B U R G " T E T I L B U R G . Secr.: W. van 
Erve, Insulindeplein 5, Tilburg. Te l . (04250) 2 64 64. 

Ledenvergadering: 1 oktober in Café-Restaurant , ,Ca
sino", St, Jozcfstraat 38, Ti lburg . 

57. 
P O S T Z E G E L C L U B K O N . NED. Z O U T I N D . N.V. 

H E N G E L O (O. ) . Secr.: W. B. Kortink, Bruggenmorsweg 
69. Enschede. Te l . (05420) 1 39 96. 

Bijeenkomst: vrijdag 3 oktober 1969, 8 uur in de kantine 
van het hoofdkantoor zoals gewoonlijk na de bespreking, 
ruilverkoop etc. 
58. 

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

Vergaderingjveilingjruilavond: iedere 2de donderdag van 
de maand , aanvang 20.00 uur in het Jeugdhuis, Ju l iana-
laan. Jeugdclub van 18.45 tot 20.00 uur . 
69. 

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

Bijeenkomst: donderdag 9 okt.. Prins Hendrikplein 7. 
Zaal open 19 uur . 
73. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G ' s - G R A V E N H A G E EN 
O M S T R E K E N . Secr.: Jhr . J. J. L. Hesselt van Dinter, 
J a n van Nassaustraat 70, 's-Gravenhage. Te l . (070) 
24 93 09. 

Bijeenkomsten: iedere derde dinsdag van de m a a n d in 
Hotel . .Du Passage", Passage 31 . 20 uur . 

79. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ A P P I N G E D A M " . 

Secr.: A. Voetman, Placiusstraat 3, Appingedam. 
Vergaderinglruilavond: vrijdag 3 okt. 1969, aanvang 19.30 

uur in Hotel „ H e t W a p e n van Le iden" met hersengymnas-
tiekwedstrijd voor het bekertournooi en verloting. 
85. 

„ P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E M S K E R K " . 
Secr.: A. C. M . v. d. Nes, J a n van Kuikweg 191. Heems
kerk. 

Bijeenkomsten: 26 sept. ruilen en grote veiling; 28 sept. 
3e ruil- en beursdag in het Kennemertheater , Zeestraat, 
Beverwijk, l ïdmaatschapskaart meebrengen; lOokt. ruilen, 
vergadering, kienen; 31 okt. ruilen en veiling. 
87. 

F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ S I T T A R D EN 
O M S T R E K E N " . Secr. ; J. J . Hage, H. Consciencestraat 
2, Si t tard. 

Programma: eerste helft seizoen 1969/70: 20/9 excursie 
naa r het Ri jnland; 27/9 ruilavond met I .V.Philateliea, 
Echt ; 9/11 veiling; 13/12 at t ract ie-avond; 11/1 '70 Jaar 
vergadering. 
95. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ C A S T R I C U M " . Secr. 
Lindenlaan 78, Castr icum. Te l . (02518) 5 35 78. 

Ledenvergaderingen: ruildagen, jeugdbijeenkomsten, e.d. 
na convocatie. 

Op woensdag 24 september a.s. 
zal verschijnen: 1 zegel voorstellende 
koning David 
naar het beroemde schilderij van Chagall 

bulletin en geïll. folders 
zijn gratis verkrijgbaar 
bij uw leverancier 
publikatie van de Benelux 
agent der Israël. P.T.T. 

10 "lil H15 M i m i 

ISRAËL — de staat met de verantwoorde uitgifte 

1 briefkaart en U ontvangt ^ 
boekjes POSTFRIS Nederland na 1940 + 1 boekje 
gebruikt voor '40 alsmede GRATIS onze uitgebrei
de prospectus „GEMAKKELIJK VERZAMELEN". 
Ook hebben wij boekjes van de Westeuropese 
landen voor u gereed, zowel gebruikt als ongebruikt 
met plakker en postfris. 

NATUURLIJK BIJ 

POSTZEGELHANDEL "DE LOUPE" 
LIJSTERBESLAAN 18 TE OOSTVOORNE 
POSTBUS 24 - TELEFOON (01885) 34 09 

13e VEILING 0 P 1 NOVEMBER 
14e veiling in voorbereiding (december), inzendingen kunnen 
dagelijks geschieden. 
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. 



Postzegelveiling R. Postema 
SINGEL 276 
AMSTERDAM 
TELEFOON 24 97 49 

238e veiling op 9,10 en 11 
oktober a.is. 

o.a. wordt geveild een zeer belangrijke 
afdeling Nederland en Overz. Rijksdelen, 
waarbij de topnummers in veelvoud. 
Verder zijn diverse Europalanden goed 
vertegenwoordigd, alsmede collecties 
restanten etc. 

239e veiling op 6 ,7 en 8 
november 1969 

Voor deze veiling mochten wij een zeer 
interessante en waardevolle collectie 
Nederland en Overz. Rijksdelen ontvangen. 
Zeer veel materiaal in blokken van vier. 
Klassiek Nederland, alsmede zeldzame 
topnummers. 

Voor deze verkoping kan nog tot uiterlijk 
10 oktober worden ingeleverd. 

CATALOGUS VOOR DEZE VEILINGEN WORDT OP AANVRAAG GRATIS TOEGEZONDEN 



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

Telefoon ( 0 5 4 7 0 ) 2135 
Voor het verstrekken van inlichtingen en/of i l lustraties danken wi j . naast de 
verschil lende postadministraties en -agentschappen, A. G. C. Baert, 's-Graven-
hage en New Stamps in Londen. 

Voor inlichtingen en/of i l lustraties — speciaal van verschil lende Midcfen- 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. 

^ Dit teken is geplaatst bij uitgiften die verboden zijn voor tentoonstell ingen 
die gehouden worden onder de bepalingen van de Federation Internationale de 
Philatelie. De laatste aanvulling op de FlP-lijst 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 van op te nemen. De gebruikeli jke gegevens worden wel 
vermeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaarschuwd. 

EUROPA 
ALBANIË 

10-8-'69. Bloeiende bomen 
10 q. Pruimeboom. 
15 q. Citroenboom. 
25 q. Granaatappelboom. 
50 q. Kersenboom 
80 q. Abrikozenboom. 
1.20 1. Appelboom. 

ANDORRA 
ANDOKRE i 

HArrt tt-BewEFMNE m i ÈMS 
29-9-'69. Luiüpt'sc u.i tciovcieenkomst. 

0.70 F. Geliike afbeelding als zegel Frankrijk. 

BELGIË 

wvrrf^pff^p^pw 

iBUciori »ti 

22-9-'69. 
pijten. 

Culturele reeks: fragmenten van kunstta-

I f . + 5 0 c . Knjgsverrichtingen en fabelachtige daden, 
uit de geschiedenis van Alexander de Grote. Palazzo 
Dona , Rome. 

3 f .+ 1,50 f. Het feest, naar motieven van David I I T e -
niers. Huis Osterrieth, Antwerpen. 
10 f . + 4 f. De genezing van de lamme, uit de Handelingen 
der Apostelen. Nationaal Pat r imonium van Spanje, M a 
drid. 

Augustus '69. 
1969 in Varna. 

BULGARIJE 
Wereldkampioenschappen kunstturnen 

1 st. Spel met touw. 
2 st. Spe! met hoepels, door paar . 
3 st. Spel met hoepel, door een persoon. 
5 st. Balspel door paar . 
13 + 5 st. Balspel door een persoon. 
20 -|- 10 st. Spel zonder turnwerktuigen. 

September '69. Vijfentwintig j aa r volksregering. 
1 st. Vrijheidsstrijders. 
2 st. Landbouw: gecombineerde oogstmachine, 
3 st. Bouw van s tuwdammen. 
5 st. Amateurvoorstellingen. 

13 st. IndustJ-ie. 
20 st. Portretten van Lenin en Dimitrow. 

D E N E M A R K E N 
28-8-'69. Nieuwe waarden gebruiksserie. 

3 .— kr. grijszwart en 4 .— kr. gn)s Nationaal w^pen, ge
lijk aan Yvert 410 

NIELS STENSEN 

"^'f IKR-
DANMARK 

4-9-'69. Driehonderdste verjaardag uitgave Niels 
Stensens boek , ,Over vaste l ichamen" . 
1.— kr. bruin. Portret van de geleerde. 

DUITSLAND (BERLIJN) 

12-9-'b9. Herdenking Alexander von Humboldt . 
50 pf. Reproduktie van schilderij van Von Humboldt , 
door Joseph Stieler (1781 -1858). 

Dezelfde zegel is door Venezuela uitgegeven voor lucht
post, waarde 50 ets. Onde r de landsnaam staat : Bundes
druckerei Berlin 1969. 

12-9-'69. Honderd j aa r muziekacademie. 
30 pf. Joseph Joachim, eerste directeur, naa r krijttekening 
door Adolph von Menzel (1815-1905). 

D U I T S L A N D (OOST-) ^ 
27-8-'69. Najaarsbeurs in Leipzig. 

10 pf. Compositie met artikelen van de beurs. 

DUITSLAND (WEST-) 
Afbeeldingen zetieK uemeld in augustus, bladzijde 451. 

FRANKRIJK 

«roNDSi 

29-9-'69. Luropese watei overeenkomst. 
0.70 F. Compositie met d iamant en druppels water. 

l3-10-'69. Wer..Jdfonds voor de natuurbescherming 
0.45 F. Moufion uit Mïddellandse-zeegebied. 

GIBRALTAR 

30-7-'69. Nieuwe grondwet (aanvullende gegevens 
augustusnummer) . 
Yz d. oranje en groen, 5 d. groen en rood, 7 d. purper en 
geel, 5 sh. blauw en goud. Rots van Gibra l tar en portret 
koningin Elizabeth; tanding rond silhouet van rots. 

GRIEKENLAND 

wï ïa . 

31-8-'69. Twintig jaar overwinning op communisten 
bij ,,Vitsi Grammos" . 
2.50 dr. Griekse soldaten planten vlag op bergtop; em
blemen. 

G R O E N L A N D 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. september 1969 5 0 5 



POSTZEGELYEIUNG 
W.H.DEMUNNIK 
KORTE HOUTSTRAAT 20 B - DEN HAAG - TELEFOON (070) 18 05 00 

REGELMATIG 
VEILINGEN 

Waarbij ledere filatelist 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 34ste veiling, die gehouden wordt op 
10 en 11 oktober, bevinden zich onder meer: 
VEEL LOSSE ZEGELS VAN NEDERLAND EN EUROPA 
ALSMEDE EEN ZEER GROOT AANTAL 
GOEDE COLLECTIES EN RESTANTEN. 

VOOR DE NOVEMBERVEiLING 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). 

Heeft u al eens een uitgebreide zichtzending Engelse Koloniën bij ons aangevraagd . . . ? 



l8-9-'69. Nieuwe zegel in serie Groenlandse legenden. 
80 o bruin. Het meisje dat door de arend ontvoerd werd. 

GROOT-BRITTANNIË 
I- l0- '69. Dag van overdracht voor nieuwe postkan

toorcorporatie: technologie in de postkantoren. 
5 d. zachtlila, licht- en donkerblauw en zwart . Embleem 

van de girodienst: G en pijlen. 
9 d. groen, blauw en zwart. Telecommunicat ie : wereld

bol en vier gestileerde kiesschijven van telefoons, 
l sh. zachtlila, groen en zwart. Systeem, dat het mogelijk 

maakt tot vierentwintig telefoongesprekken over één 
kabel te voeren. 

1 sh, 6 d. roze. lichtblauw, donkerblauw en zwart . Auto
matisering van postbehandeling. 

Afbeeldingen in de brief uit Londen in dit nummer . 

HONGARIJE 
Augustus '69. Honderd jaar Hongaars staatsinstituut 

voor geologie; afbeeldingen van gevonden ertsen en mine
ralen 

40 i. / e lküva ungeri. 
60 f. Ka lkspaa t . ' 
1.— F. Clupea hungarica. 
1.20 F. Kwart . 
2.-— F. Reineckia crassicostata ammonites. 
3.— F. Koper. 
4.— F. Placochelys placodonta. 
5 — F Cupriet . 

Getand en ^ ongetand. 
Landing eerste mens op de maan . 

10.— F. Blokje waarop zegel met maanvaar tu ig , twee 
mannen wandelen op maan. gezicht op aarde e n v . rsiering. 

September '69. Tweeënveertigste Dag van de post
zegel: meesterwerken van Hongaarse houtsnijders. 
1 F-l 50 f. Kan uit Okorag, 1880. 
1 F ( 50 f. Fles uit Felsotiszavidek, 1898. 
1 F I 50 f. Vaas uit Somogyharsagy, 1935. 
1 F 1 50 f. Sierflesje uit Alfold, 1740. 

Getand en J^ ongetand. 
Blokje niet vier waarden 2 F + 50 f.: wandbord uit 

Csorna, 1897; kan uit Okany, 1914; koekplank uit 
Lengyeltoti, 1880 en vaatje met deksel uit Sellye, 1899. 

Getand en J^^^K '̂̂ "*^-

IERLAND 
l-9-'69. Moderne Ierse kunst. 

sh. Gebrandschilderd raam. voorstellende kruisiging 
:n laatste avondmaal uit de College kerk in F>ton. door 
erse kunstenaar Fvie Hone (1894-1955). 

JERSEY 
1 oktober '69. Ingebruikneming onafhankelijke post

dienst. 

PÏ mm^.n )ERSEY 

4 d., 5 d., I sh. 6 <i., en 1 sh. 9 d. hirst day tover, waarop 
deze zegel met stempel, en portret koningin Llizabeth. 

JOEGOSLAVIË 
5-10-'69. Week van het kind 1969. 

0.50 din. Reproduktie kindertekening: kinderen rond 
tafel waarop vogels. 

L U X E M B U R G 

LUXFAMiOrRG .-f^^'._ 

8-9-'69. Vijientwintig jaar Benelux. 
3 fr. rood, wit, blauw, geel en zwart . Gemeenschappelijk 
embleem. 

8-9-'69. Twintig jaar ondertekening NAVO-verdrag . 
3 fr. roodbruin, purperbruin. Embleem en inschrift. 

8-9-'69. Versterking inheemse landbouw. 
3 fr. blauwgroen, grijs en zwart . Korenaar , waaraan uit
gegroeide korrel, waarin afbeelding van landbouwcentrum 
in Mersch. 

8-9-'69. Toeristische zegels. 
3 fr. blauwgroen en donkerblauw. Gezicht op stad Fach

te rnach. 
3 fr. lichtblauw en donkergroen. Gezicht op de stad Wiltz. 

MALTA 
26-7-'69. Herdenkingsserie. 

2 d. Honderdste geboortedag Robert Samut (1869-1934): 
notenbalk en wapen. 

5 d. VN-actie voor zeebedding en oceaanbodem: water, 
vissen en VN-embleem 

10 d. Ferste Maltezer migranlenconv,;ntie: vlucht vogels 
op weg naar eiland. 

2 sh. Tweehonderd jaar universiteit, portret en embleem. 
20-9-'69. Vijfde verjaardag onafhankelijkheid. 

Vijf waarden : 2 d, 5 d, 10 d, 1 s/6 d en 2 s/6 d. Druk En
schedé. Haar lem. 

N O O R W E G E N 
8-9-'69. Honderdste geboortedag beeldhouwer Gustav 

Vigeland (1869-1943). 

65 o rood. Moeder en kind, 1909. 
90 o blauw. Man , vrouw en kind, 1917. 

26-9-'69. 
OOSTENRIJK 

Tweehonderd jaar museum Albett ina. 

Acht zegels van elk 2.— sch. met reprodukties van schil
derijen van : Francisco de Goya, Albrecht Durer. Rafael, 
Pieter Bruegel, Peter Paul Rubens; Rembrandt , Frangois 
Guerin en Egon Schiele. 

3-I0- '69. Zeventigste verjaardag bondspresident. 
2 .— sch. Portret dr. h. c. Franz Jonas . 

17-IO-'69. Vijftig j aa r vakbond van post- en telegraaf-
personeel. 
2.— sch. Posthoorn en bliksemschicht, tegen achtergrond 

van wereldbol. 
31-10-'69. Bevordering spaargedachte. 

2.— sch. Spaarpot , omstreeks 1400. 

P O L E N 
4-9-'69. Tweede serie Poolse schilderijen. 

20 gr. Moeder met kind, Stanislaw Wyspiansky (1869-
1907). 

40 gr. Poolse Hamlet , Jacek Malczewski {1854-1924). 
60 gr. Nazomer. Jozef Chelmonski {1849-1914). 
2 .— zl. Portret van twee meisjes, Olga Boznanska (1865-

1940). 
2.50 zl. Meizon, Jozef Mehoffer (1869-1946). 
3.40 zl. Haarkammende vrouw, Wladyslaw Slewinski 

(1854-1918). 
5.50 zl. Stilleven. Jozef Pankiewicz (1866-1940). 
7.— zl. Roof van de koningsdochlei . Witold Wojlkiewitz 

(1879-190't 

19-9-'69. VicMJc t ongies Veieniging strijders voor 
vrijheid en democratie. 
60 gr. Symbool van Nike en insfchrifl, 

R O E M E N I Ë 
24-7-'69. Landing eerste mens op maan. 

3.30 1. Maanvaar tu ig op maan en wandelende astronaut. 
Vier gelijke zegels in blokje, elke zegel met verschillend 
aanhangsel, respectievelijk portret ten van de drie astro
nauten en tekst. 

31-7-'69. Blokje in serie fresco's. 
5 1. Ongetand blokje met fresco van Bernardino Licinio. 

= 1969 i 

9-8-'69. Tentoonstelling resultaten nationale economie. 
0.35 1. Pilaar, waarboven vlam. geopend boek en atoom-

symbool. 
0.40 1. Kolf, tarwe-aai en tandwiel . 
1.75 1. Rokende schoorsteen, elektriciteilsmasl en tandwiel. 

Augustus '69 Tiende congres van communistische par
tij Roemenie. 55 b . Romeins cijfer X , waaraan vlaggemast 
en rode vlag met embleem, inschrift. 

SAN M A R I N O 
17-9-'69. Serie San Marino-Riccione. 

20, 180 en 200 1. 

SOVJET-UNIE ^ 
10-7-'69. Vijfentwintig jaar volksrepubliek Bulgarije. 

6 k. Twee handen houden fakkel vast; vlaggen van Bul
garije en de Sovjet-Unie. 

10-7-'69. Vijfentwintig jaar volksrepubliek Polen. 
6 k. Kaar t vap het land tegen achtergrond van industriële 
gebouwen en vlag van het land. 

15-7-'69. Vijfentwintighonderdjarig bestaan van stad 
Samarkand in Midden-Azie. 
4 k. Gezicht op mooiste gebouwen van oude stadsdeel. 
6 k. Intouristhotcl en koepel van mausoleum van Gur-

Emir. 
15-7-'69. Vijfentwintig jaar bevrijding van Nikolajev. 

4 k. Afbeelding monument voor mariniers, die de stad 
bevrijdden. 

foor meer nieuwtjes» zie laatste nieuwtjes pagina. september 1969 507 



VERZAMELAARSBENODIGDHEDEN 
Voor het opbergen van 20.000 zegels Mahonie-postzegeldoos 
,,System Meinhardt" m. 400 perg.-zakjes 53 x 78 mm ƒ21,15. 
Gedrukte mancoli jsten gekleurd karton, nummering 1-2000 ƒ 0,20, 
vanaf 10 st. ƒ 0,16. FDC-album voor 40 covers/prentbriefkaar-
ten 19 X 12 cm slechts ƒ2,80, vanaf 10 st. ƒ2,40. Insteek-ver-
zendkaart 15 x 11 cm v̂ ît perg.-dekblad ƒ0,15, vanaf 100 st. 
ƒ0,13. Droogboeken 12 bl. vloeipapier 14 x 20 cm ƒ0,90, 20 x 
27 cm ƒ 1,70. Rondzendboekjes klem ƒ0,23, groot ƒ0,32. Water
merkschaaltje zwart ƒ0,72. 1000 plakkers voorgevouwen ƒ0,72. 
Philatest-fi l ter voor luminescerende zegels ƒ 7,80. Phila-Fleck 
maakt vui le zegels schoon ƒ3,50. Insteekboeken 22 x 30 cm 
16 pag. 192 stroken ƒ6,40, 32 pag. 384 stroken ƒ10,45, 64 pag. 
768 stroken ƒ19,95. Perg.-zakjes 45 x 78, 53 x 78, 63 x 93, 
75 X 102, 85 X 115, 95 X 132, 105 x 150 mm ƒ 0,02/st., 115 x.160, 
130 X 180 ƒ0,03/st., 150 x 200 ƒO,04/st., 180 x 235 ƒ 0,05/st. 
Kleurengids voor postzegelkleuren, natuurgetrouwe tinten ƒ7,30. 
Catalogi 1970 Yvert, Michel, Zumstein, Gibbons en NVPH. 
Insteekalbum, 64 pag., 768 stroken ƒ19,95. KOBRA-munten-
albums vanaf ƒ 12,80. 
Opdrachten beneden ƒ 7,50 -I- ƒ 0,50 verzendkosten. 

P. W. MEINHARDT 
VLASKAMP 200 — DEN HAAG — GIRO 1253414. 

1-3 
4-6 
7-10 
11-12 
13-17 
18 
19 
20-39 
40-42 
43-45 

Nummers 
Levering 

n e 
us,— 17,50 
175,— 

60,— 
30,— 
50,— 

400,— 
100,— 

38,— 

volgens 

VERENIGD EUROPA 
46-51 
64-65 
66-67 
66-67a 
71-73 
74-77 
82-83 
141 
149-51 

Zonnebloem. 

185,— 
23,— 
17,— 
2 5 , -
22,— 
33,50 
27,— 
3,50 
7,75 

alleen postfris. Porto extra. 
1 Vraagt gratis onze nieuwe pnisii 

J. G R O N L O H , Bloemstraat 60 

st Ver. 

, Amste 

164 
165 
166 
167-68 
172-73 
265-67 
269-70 
274-77 
320-21 

Europa aan. 

rdam. Postg 

1 , — 
0,75 
1 , — 
2,90 

11,50 
1,60 
1,30 
6 , — 
2,70 

ro 554433 

36566 
409-11 
415-16 
456-58 
507-08 
509-10 
516-17 
519 
559-60 
566-68 

1,30 
7 , — 
2,90 
2,20 
2 , — 
2,25 
1.35 
1,35 
1,35 
1,80 

NIEUW NIEUW NIEUW 
De Scandinavië catalogi 1970 ziin verschenen . . . 

FACIT 1970 

facit 
bfAiaJtóalog 

begin september te verkr i jgen. 
Prijs ƒ13,75. 

Nog verder uitgebreid, nu met vol
ledige prijs en opstelling IJsland af
stempelingen, nummerstempels- en 
kroonstempels. . . 
Boordevol informaties, belangrijke 
gegevens.. . 
Bestel nu, bij uw handelaar of recht
streeks bij a g e n t . . . 

AFA 1970 
Begin september te verkr i jgen, prijs 
f6,75. 

De handige catalogus, welke een juiste weergave geeft van huidige 
tendens in prijzen van de Scandinavië zegels. 
Nu ook met opgave en prijzen van Denemarken briefkaarten- en ver
dere pos ts tukken. . . 
Bestel nu, bij uw handelaar of rechtstreeks bij agent. . . 

Postzegelhandel "VIKING' 
alleenvertegenwoordiger van FACIT en AFA. 
Boddenstraat 55, Almelo. Tel. (05490) 6417. 
P.S. Onze gunstige aanbiedingen in voorgaande no. maandblad van 
Scandinavië en Frankrijk zijn nog geldig. Nu nog de kans om tegen 
gunstige prijs uit te breiden. 

VERENIGD EUROPA 
voor- en meelopers - postfris 
Belgfë 
1950 Atletiek 

ld, blok 
1953 Jeugd 
1959 Hart 

Nato 
1961 Mol 
1963 Verkeer 
1964 Benelux 
1966 Chemie 
1967 Schuman 

Fitce 
1969 Nato 

Benelux 
Berlijn 
1950 Erp 
1966 Eur. Cenr, 

Bundesrepubliek 
1955 Spoorv/eg 
1957 10 pf met wm 
1960 Marshall 
1962 10 pf fluor 
1963 Vogelflugimie 
1968 Adenauer 

idem blok 
Adenauer 30 pf 

Canade 
1959 Nato 

Cyprus 
1968 Mensenrechten 

Denemarken 
1956 Dag vh. Nrd. 
1960 Gezondheid 
1961 SAS 

idem lum. 
1963 Vogelflugimie 

idem lum. 
1967 Efta 

idem lum. 
1969 Dag. vh. Nrd. 

Engeland 
1967 Efta 

idem fosfor 
1969 Nato 

Finland 
1956 Dag vh. Nrd. 
1967 Efta 
1969 Dag vh. Nrd. 

Frankrijk 
1952 Raad v. Eur. 
1958 Conseil 

Vlaggen 
1959 Nato 
1960 Cannes 
1963 Vlaggen 
1965 Vlaggen 
1967 Eur. Radio 
1969 Dienst 

Gibraltar 

50,— 
35,— 
55,— 

8 , — 
3.25 
1.75 
1 , — 
0,45 
0,75 
0,50 
1,40 
0,60 
0.35 

50,— 
0,80 

5 , — 
1,60 
1,10 
0,50 
0,40 
1,50 
1,50 
0,45 

1 , — 

0,95 

11,50 
1,25 
0,95 
2,25 
0,40 
0,80 
1 , — 
1 , — 
1,10 

1.90 
2.15 
0,95 

8.50 
0.85 
0,50 

15,— 
3,50 
4 , — 
2,50 
3,25 
2.40 
1,50 
0,60 
1,20 

1966 Viskampioensc 
Patrones 

Griekenland 

h. 2,75 
7,50 

1938 Balkan Entente 16,— 
1940 Balkan Enten« 
1951 ERP 
1954 Nato 
1962 Nato 
1968 Card. Congres 
1969 Nato 
1969 Atletiekkamp. 

Italië 
1949 ERP 
1950 Tabak 
1953 Nato 
1959 Nato 
1964 Conferentie 
1967 Verdrag 

Liechtenstein 
1967 Efta 

Luxemburg 
1951 Raad v. Eur. 
1956 EGKS 
1959 Nato 
1960 Schuman 

Eur. School 
1963 10 ir. Eur. Sch 

Rechten 
1964 Benelux 
1966 Schuman 
1967 Nato 
1969 Benelux 

Malta 
1964 Doctoren 
1968 Conferentie 

Monaco 
1967 CIME 

Nederland 
1959 Nato 
1964 Benelux 
1966 Idem 

idem blok 
1969 Benelux 

Noorwegen 
1956 Dag vh. Nrd. 
1961 SAS 
1967 Efta 
1969 Dag vh. Nrd. 

Oostenrijk 
1961 Verkeer 
1967 Congres 
1969 20 ir. R. v. E. 

Portugal 
1952 Nato 
1960 Nato 
1963 Europa Cup 

15,— 
200,— 

95,— 
6 , — 
1 , — 
1,30 
3 . — 

100,— 
95,— 
25,— 
2,50 
9 ,— 
1,50 

0,75 

200,— 
37,50 

2 , — 
1,75 
3 , — 
0,50 
0,70 
0,45 
1,95 
1,25 
0,35 

7,50 
3,25 

1,25 

0,75 
0,30 
1,20 
2,25 
0,35 

8 ,— 
0,95 
1.40 
1,15 

1,25 
0,85 
0,85 

95,— 
4,50 
2,95 

1967 Reuma 
Efta 

Roemenië 

2 , — 
2 , — 

1940 Balkan Entente 3.25 
1969 Samenwerking 

Saarland 
1950 Raad v. Eur. 

San Marino 
1964 Baseball 

Spanje 
1961 Eur. Kunst 
1967 Radiologie 
1969 Chemie 

Triest 
1949 ERP 
1950 Tabak 
1953 Nato 

Turkije 

1.65 

180,— 

1.75 

1,70 
0,25 
0,20 

115,— 
42,50 
16,50 

1937 Balkan Entente 42,— 
1940 idem 
1949 Worstelkamp. 
1954 Nato 

Raad v. Eur 
1959 Nato 

Raad v. Eur 
Basketball 

1962 Nato 
1964 Nato 

Raad v. Eur. 
1967 Eur. weg 
1969 Nato 

Vaticaan 
1956 Apostel 
1965 St. Benedictus 

Ver Naties 
1954 Geneve 
1959 Ec. Comm. 

Ver. Staten 
1952 Nato 
1959 Nato 
1967 Marshall 

IJsland 
1956 Dag vh. Nrd. 
1969 Dag vh. Nrd. 

Zweden 
1956 Dag vh. Nrd. 
1961 SAS 
1967 Efta 
1969 Dag vh. Nrd. 

Zwitserland 
1950 Eur. Bureau" 
1959 Montreux 
1966 Cern 
1967 Efta 

11 ,— 
17,— 
30,— 
40,— 

2 , — 
1,50 
1 , — 
1,70 
1,60 
2 , — 
1,40 
1,40 

17,— 
3 , — 

16,50 
2,25 

1 , — 
0,50 
1,30 

15.— 
1,15 

6 , — 
1,90 
3 , — 
2,10 

340.— 
11,25 

1 , — 
0,50 

Leveringscondities: Aanbieding vrijbli jvend. Bestellingen beneden f25,— porti extra. 
Retouren en reclames binnen 3 dagen na ontvangst. Contante betaling binnen 8 dagen 
naontvangst en akkoordbevinding. Zendingen vanaff"250,— 5% korting bij contante 
betaling. Prijzen mcl. B T W . 

POSTZEGELHANDEL 
C. DE WIT 

Oude straat 3, Amstenrade (L), Tel. (04492)-572 

JAC ENGELKAMP BIEDT AAN 
België ongebr. zonder plakker, nrs. volgens Yvert-Tellier. 
Nr . 438-445 ƒ10,— ; nr. 446 f 2 , 5 0 ; nr. 556-567 f l O , — ; nr.573-582 
ƒ 4,50; nr. 583-592 f 5,— ; nr. 593-601 ƒ 3,75; nr, 603-612 f 4,50; 
nr. 613-614 ƒ4 .— ; nr. 615-622 ƒ4,25; nr. 625-630 ƒ 4,50; nr. 631-638 
ƒ 7,50; nr. 674-689 A en B ƒ 1 2 , — ; nr. 690-696 ƒ 3,50; nr. 737-742 
ƒ40 ,— ; nr. 879 ƒ 4 . — ; nr. 991-993, nr. 994-995 ƒ 6 , — ; nr. 1047-52 
ƒ 6,50; n r. 1053-62 ƒ 10,—; n r. 1076-1081 ƒ 16,50; n r. 1082-1088 ƒ 12,50; 
nr. 1090-1092 ƒ 8 , — ; nr. 1096-1101 ƒ 1 1 , — ; nr. 1125-1127 ƒ3,50; 
nr. 1133-1138 ƒ12 ,— ; nr. 1182-1187 ƒ12 ,— ; nr. 1198-1203 ƒ 9 , — ; 
nr. 1204-1211 ƒ 8 , — ; nr. 1216-1221 ƒ 8 , — ; nr. 1225-1203 ƒ 8 , — ; 
nr. 1233-1238 ƒ8,50; nr. 1255 ƒ4,50; nr. 1307-1312 ƒ5,—. 
Alle uitgiften vanaf nr. 1382 kosten 10 cent de Belgische Frank. 

JAC ENGELKAMP 
Spu is t raa t 301 - A m s t e r d a m - G i r o 312696 - Tel . 230998 



207'69. Internationale kampioenschappen in de 
SovjetUnie. 
4 k. Europese kampioenschappen volleybal voor junioren. 
6 k. Europese kampioenschappen kanoen. 

207'69. Herdenking Hongaarse schilder Michai 
Munkacsy (18441900). 
6 k. Reproduktie schilderij van Munkacsy: Boerin karnt 

boter, op voorgrond portret van schilder. 
307'69. Honderd jaar stad Donezk. 

4 k. Standbeeld van mijnwerker en omtrek van het cen
t rum van het Donezkolenbekken. 

307'69. Vijftig jaar eerste cavallerieleger. 
4 k. Reproduktie schilderij „Ta t schanka" van MItrofan 

Grekov. 
38'69. Honderdvijfentwintigste geboortedag Russi

sche schilder Ilja Repin (18441930); reprodukties schil
derijen. 
4 k. Schilderij ,.De Wolgaslepers" uit 1873. 
6 k. „Onverwach t " uit 1884. 

10 k. Zelfportret. 
12 k. Afscheid van de biecht. 
16 k. De Saporogen kozak uit 1891. 

138'69. Negende Spartakiade. 
4 k. Hardloper passeert finish. 

10 k. Handstand ringturner. 
20 k. Ongetand blokje met afbeelding zegel waarde 4 k. 

Zegels en blokje met embleem Spartakiade. 

SPANJE 
187'69. Behalve een waarde 1,50 p. is er ook een 

waarde 2 p . verschenen in de Gibraltaremissïe, gemeld in 
augustus, bladzijde 453. 

210'69. Vervolg serie klederdrachten. 
6 p. Provincie Navarra. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
217'69. Eerste man op de maan. 

0.60 kr. zwart, geel, blauw en zilver. Symbolisch ontwerp: 
de menselijke astronaut op de maan en de beschaving van 
de aarde . 

■ w" *wp» ■■»<»»» 

3 .— kr. zwart, oker, blauw en rilver. Symbolisch: Moduul 
van de maan , , LEM" en twee astronauten op de maan ; 
technische beschaving. 

Maar t '69. I n de serie jaardagen van hoger onderwijs
instituten, gemeld in februari, bladzijde 99, blijkt nog een 
zesde zegel te zijn uitgegeven; 300 jaar gymnasium 
Storocnica Znievskeho. 
60 h. Gebouw en studente, symbolische voorstellingen. 

89'69. Twintig jaar nationaal park Hoge Tat ra . 
Zes zegels, twee waarden, voorstellingen van planten en 

bloemen: 0,60 k. eenkleurig, groot formaat met vijf aan
hangende vignetten in vellen van vijftien en 1,60 k. veel
kleurig, in vellen van tien. 

309'69. Archeologische ontdekkingen in Moravie en 
Slowakije. 

Vijf waarden groot formaat: 0,20, 0,30, 1,—, 1,80 en 
2 ,—k . 

Nieuwe gebruikszegels. 
TURKIJE 

l k. Zegel wordt in vijf verschillende kleuren uitgegeven, 
met gelijke voorstelling: Diagram met oplopende lijn, man 
en vrouw met opgeheven boek en brandende toorts. 
50 k. Ontwikkeling landbouw. 
90 k. Gestileerde symbolisering van industriële ontwik

keling. 
100 k. Werk aan autowegen. 
180 k. Chemische en petroleumindustrie. 

298'69. Eenentwintigste internationale RodeKruis
conferentie. 

100 + 10 k. Gestileerde wereldbol, emblemen voor Rode 
Kruis. 

130 + 10 k. Silhouet van Istanboel en embleem bijeen
komst. 

49.69. Vijftig jaar congres van Sivas. 
50 k. Zaal waarin congres gehouden is. 
60 k. Foto van groep personen waaronder zich de deel

nemers aan het congres bevonden. 
258'69. Dienstzegels. 

1, 10. 30 en 100 k. Cijfer in cirkel en randvulling. 

I JSLAND 

39'by. \ i|lenlwimig j.uu IJsUiitlsc lu t luvaar tmaat 
schappij. 
9.50 kr. blauw. Boeing 727. 

12.— kr. Rolls Royce 400. 

ZWITSERLAND 
189'69. Eerste zegels in serie beroemde persoonlijk

heden. 
10 r. violet. Huldrych Zwingli, (14841531). hervormer. 
20 r. groen. Henri Guisan (18741960), generaal uit het 

Zwitserse leger in de tweede wereldoorlog. 
30 r. rood. Francesco Borromini (15991667), architect 

van de barok uit Tessino. 
50 r. blauw. Othmar Schoeck, (18861957), componist. 
80 r. bruin. Gerinaiiie de St.iel tl7fifilH17). .schrijfster. 

189'69. Tweede gedeelte seiic piopaganda^egels. 
20 r. groen, blauwgrijs, rood, lichtblauw, donkerblauw. 

De Kreuzbergen, hoogte 2067 meter. 
30 r. rood, donkergrijs, blauw en geel. Kinderen op zebra

pad. 
50 r. donkerviolet, violetbruin, oranjerood en geel. Vijftig 

j aa r Internationale arbeidsorganisatie; smid. 

BUITEN EUROPA 
ABOE DHABI 

68'69. Deidc verjaaidag lioonsbestijging sjeik; olie
industrie, zonder welke het stukje grond niets zou bete
kenen. 
35 f. Installaties met bedienend personeel 
60 f. Boorplatform in zee en helikopter. 

125 f. Nachtelijk gezicht op installaties. 
200 f. Olietanks. 

ARGENTINIË 
98'69. Serie portretten geleerden. 

6 p . Eduardo Ladislao Holmberg (18521932). Bioloog en 
schrijver van wetenschappelijke werken. 

6 p . Cristobal M. Hicken (18751933). Botanicus. 
6 p . Pedro N. Arata (18491922). Medicus en chemicus. 
6 p. Miguel Fernandez (18831950). Professor zoölogie en 

anatomie. 
6 p. Angel Gallardo (18671934). Civiel ingenieur en 

eerste doctor natuurwetenschappen. 

ANTIGUA 

238'69. Communicatie door satellieten. 
20 p . Satelliet, antenne en ontvangstation op aarde. 
40 p . luchtpost. Station voor het opvangen van boodschap

pen via satellieten. 
139'69. Vijftig jaar eerste vervoer van post door de 

lucht. 
20 p. Kaar t van provincie Buenos Aires, vliegtuig Nieu

poort 28. gevlopen door kapitein Pedro L. Zanni en 
route van vlucht. 

Afbeelding zegel gemeld in augustus, bladziide 453. 

AUSTRALIË 

179'69. Belangrijkste inheemse industrieën. 
7 c. Suiker. Afgesneden suikerpiant; suikerriet en plant 

met bladeren. / 
15 c. Houtindustrie. Takken en bloemen van de Eucalyp

tus propinqua en stuk stam van deze boom. 
20 c. Tarwe . Verschillende soorten tarwe. 
25 c. Wol. Familie schaap: ram, ooi en lam. 

BARBADOS 
58'69. Vijftig jaar Internationale arbeidsorganisatie. 

4 en 25 c. Internat ionaal embleem en jaar tal len. 

BARBUDA 
78'69. Derde verkennersjamboree in Caribisch ge

bied. 
25 c. Installatie verkenner. 
35 c. Verkenners rond kampvuur . 
75 c. Zeeverkenners in roeiboot. 

BHOETAN 
288'69. Blokjes vogelserie. 
Blokje met de vier normale waarden: 15 en 50 ch, 

1.25 en 2.— nu. 
Tweede blokje met de luchtpostwaarden: 3 .—, 4.—, 

5.— en 6.— nu. Alle zegels driedimensionaal. 

BOTSWANA 
21 8'69. Tweeëntwintigste wereldpadvinderscongres. 

3 c. Padvinder bij vlag met embleem en leeuw. 

; 22RÓ WORLD SCOUTiNGCON)FE»ENC£ l 

15 c. Padvinders koken boven houtvuur. 
25 c. Groep padvinders rond kampvuur . 

BRAZILIË 4 

tBRnsiLSD; 
2l7 '69. Bescherming van de vissen. 

20 c. Acara bandeira. 
267'69. Honderd jaar pers in Brazilië. 

50 c. Portret van Luis OHmpio Teles de Menezes, pionier 
van de Braziliaanse pers. 

^ Voor meer nieuwtjes» zie laatste nieuwtjes pagina. .iepteinber 1969 5 0 9 



VEILING PROGRAMMA najaar 1969 

VEILING 434 
1314 OKTOBER om 19.00 uur in het KURHAUSSCHEVENINGEN tv^ee 
avonden prachtige landenrestanten, veel Nederland en O.R. Voorts partijtjes, 
boekjes, dozen, enz. enz. 
1516 OKTOBER ten KANTORE, 13.30 uur en 19.15 uur EEN PRACHT
COLLECTIE NEDERLAND 1852 gespecialiseerd, w.o. de internationaal 
bekende collectie van de heer P. D. Walter, Zwitserland. Met plaatrecon
structies, afstempelmgen en brieven. 

VEILING 435 
101112 EN 13 NOVEMBER 
Een uitzonderlijke veiling van zeldzame zegels en series Nederland en O.R., 
engrosseries N.O.R. Voorts praktisch alle landen van de wereld met 
gezochte zegels. Tevens vrij complete landenverzamelingen van geheel 
Europa. Een UNIEKE veiling voor elke verzamelaar en handelaar. 

VEILING 436 
m NOVEMBER 
De internationaal bekende collectie NEDERLAND EERSTE EMISSIE van de 
heer RICHARD BOYER, KOPENHAGEN. 

VEILING 437 
m DECEMBER 
De eerste veiling m Nederland van uitsluitend POSTGESCHIEDENIS, bevat
tende o.a. de internationaal bekende collectie van wijlen Mr. K. VIEHOFF, 
DELFT. Oudste brieven NEDERLAND, militaire post, ballonpost, duivenpost, 
luchtpoststukken, Franse bezetting Nederland. Voorts van Nederland af
stempelingen vóór 1850 van alle Nederlandse plaatsen, trekschuitbrieven, 
enz. enz. 

Voor de JANUARIVEILING kan nog goed materiaal 
ingeleverd worden 

■ ^ ^ ^ ^ ■ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a a ^ 

lil II lil lil 

VAI DIETER P08TZEQELVI LI 

firm ndiii 

Catalogi gratis op aanvraag bij: 

J. L VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 
Tournooiveld 2  Den Haag 
Telefoon 070117661 



Arbeelding zegel gemeld in augustus, bhidziide 45.'). 
8-10-'6ï). Kerstzegels. 

5 c. blauw en 6 c. rood. Kinderen van verschillentl ras i 
gevouwen handen. 

CAYMAN EILANDEN 

8-9-'69. Overgang naar hel decimale geldstelsel; wijzi
ging waarden door opdruk van zegels van de in juni, 
bladzijde 355 gemelde gebruiksserie. 
'/2 d. wordt 'A c ; 1 d. wordt 1 c , 2 d. wordt 2 c , 2'/2 <1. 
wordt 4 e.. 3 d. wordt 8 c , 4 d. wordt 3 c , 6 d. wordt 5 c., 
8 d. wordt 7 c., 1 sh. wordt 10 c , I sh. 3 d. wordt 12 c . 
1 sh. 6 d. wordt 15 c , 2 sh. wordt 20 c , 4 sh. wordt 40 c . 
10 sh. wordt S 1.—, £1 wordt S 2.—. 

CEYLON 
Afbeelding zegel gemeld in augustus, bladzijde 455. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
Juni '68. Revolutionaire bewegingen. 
f. Che Guevara, [,,atiins-Amerika. 
f. Oginga Odinga, Kenya. 
f. Mbdul rahman Mohamcd Babu. Tanzania . 
f. Patrice Loemoemba, Kongo, 
f. Eri treaans bevrijdingsfront, 
f. Gewapende Birmezen. 
f. Revolutionaire beweging M.I .R . in Uruguay, 
f. Assifahcommando van de Al Fatah beweging i 

lestina. 

CHINA F O R M O S A 
14-8-'69. Nieuwe luchtposlzegels. 

2.50 S. Wilde ganzen boven bergen. 
5.— S Wilde ganzen boven zee. 
8.— S. Wilde ganzen boven land. 

CUBA 
20-7-'6*1. Visspnserie. 

1 r . Apogon maculatus. 
2 c. Bodianus rufus. 
3 c. Miccospathodon chrysurus. 
4 c. Chromis marginatus. 
5 c. G r a m m a loreto. 

13 c. Myripristis jacobus, 
30 c. Nomeus gronovii. 

DOMINICAANSE R E P U B U E K 
27-6-'69. Vijftig jaar Internat ionale arbv idsorganisatle. 

ß en 10 r . Internat ionaal embleem. 

FIDZJI EILANDEN 
l l -8 - ' 69 . Derde spelen in de -/uidelijke Stille Oceaan. 

4 c. Speerwerper. ^ 
8 c. Zeilwedstrijden. 

20 c. Prijswinnaars, tegen .uhtergrond v.iii medaille. 
Alle zegels met portret koningin Elizabeth. 

GRENADA ^ 
I-8-'69. Nationale sport: cricket. 

HH 
1 **'̂ # * glMflBi 

50«= 

3 c. Batsman en wirkelkeepei in at tie. 
10 c. Batsman en wicketkeeper. 
25 c. Batsman en bowler. 
35 c. Batsman, wicketkeeper en bowler. 

Alle zegels met portret koningin Elizabeth. 
September '69. Apollo 11 op de maan. Aanviilleinic 

gegevens melding augustus, bladzijde 457. 
'/2 ^- en 1.— S, Ruitntevaarder verzamelt monsters op 

maan 

1 c. Earn.sering van i.iket. 
2 c. Eoskoppeling van ruimtevaartuig. 
8 c. Ruimtevaar tu ig rond maan. 

25 c. Landing op maan . 
35 c. Vertrek van maan . 
50 c. Landing ruimtecapsule in zee. 

' GUINEA 
Afbeelding zegel gemeld in augustus, blad/ijdc 457. 

H O N D U R A S (BRITS-> 
25-8-'69. Haidliont uil dil t.nid l.<.rTM-n. bladeren en 

bloei wijzen. 

5 c. Cordia dodecaiulra. 
10 c, Dalbergia stevensonü. 
22 c. Tabebuia pentaphylla . 
25 c. Swietenia macrophylla. 

l-9- '69. Nieuwe gebruikszegel. 
Yi c. Vis: Ti lapia mossambica. 

H O N G K O N G 
26-8-'69. Nieuwe uilcifledalnni \ .iti gemelde zegels 

f ..- iMMIBHü FaFI ' 

, CHHIf̂ l Wlli«t«!TÏ»H»8«ilB 

HONGKONC4a»*f 

Universiteit van iinn^koii^ 
24-9-'69. Nieuwe uitgil tedatum van in juni gemelde 

zegel opening aardsateUiet station. 

INDIA 
2-10-'69. Honderdste geboortedag Gandhi . 

20 p, M a h a t m a en Kasturba Gandhi . 
75 p. Portret Gandh i . 
1,— r. Gandhi , naar houtsnede van Nandalal Bosse. 
5.— r. Gandhi met spinnewiel. 

IRAN 
Juli '69. Philia '69 ; opleiding padvin<lers. 

6.— r. Tenten en embleem Philia. 

JAMAICA 
8-9-'69, Nieuwe uitgave koerserende serie, met opdruk 

waarden in decimaal stelsel. 

1 d. wordt 1 c , 2 d. wordt 2 c , 3 d. wordt 3 c , 4 d. wordt 
4 c , 6 d. wordt 5 c , 9 d. wordt 8 c , 1 sh. wordt 10 c . 
I sh. 6 d. wordt 15 c , 2 sh. wordl 20 c . 3 sh. wordt 30 c , 
5 sh. wordt 50 c , 10 sh. wordt S 1.—, X̂  1. wordt » 2 .—. 

JAPAN 
20-8-'69. Eenendertigste zegel in serie seminationale 

pa rken : park van Hyonosen-Ushiroyama-Nagisan. 
15 y. Watervallen van Harano. 
15 y. Berg Nagisan. 

25-8-'69. Zeventiende zegel in serie nationale parken; 
park van Akan. 

7 y. Gezicht op berg O-akan. 
15 y. Gezicht op Iwo berg. 

l-9- '69. Nieuwe gebruikszegel. 
55 y. Kogelachtig wier (Aegagropila sauteri). 

KOEWEIT 
8-9-'69. Internationale dag ter bestrijding van anal

fabetisme. 
10 en 20 f. Wereldbol, boek en schrijvende dame. 

K O R E A (NOORD-) 
Juni '69. Kim II Soeng en de anti-Japanse oorlog. 

2 j . De commandan t is ook een zoon van het volk. 
5 j . Schildwacht bij het kampvuur . 

10 j . Schaal met gedroogd rijstpoeder. 

LIBANON 
l-8- '69. Vijfentwintig jaar onafhankelijkheid. 

2y> p. Grenswacht. 
5 p. Graf van de onbekende soldaat. 

7 !/> p. SoUlaten knappen boswerk op. 
15 p, Geniesoldaten leggen weg aan . 
30 p. Helikopter en militaire ambulance. 
40 p . Skipatrouille. 

LIBERIA 
12-8-'69. Vijfjaar Afrikaanse ontwikkelingsbank. 

25 en 80 c. Boom en kaart van Afrika. 

LIBIË 
Juli '69. Afrikaans toeristisch jaar. 

10 en 30 m. Embleem. 
Juli '69. Vijftig jaar Internationale arbeidsorganisatie. 

10 en 60 m. Embleem met handen en steeksleutels. 

MALAWI 
10-9-'69. Vijfde verjaardag Afrikaanse ontwikkelings

bank. 
4 en 9 d.. 1 sh. 6 d. en 3 sh. JLmbleem bank en jaartal len. 

M E X I C O 4 
6-7-'69. Herdenking Fra Junipero Serra. 
c. Portret van de geestelijke (1713-1784). 

l o - / - o». neroeuKing i 
80 c. Portret van de geestel 

M O N T S E R R A T 
29-7-'69. Ontwikkelingsprojecten. 

15 c. Omtrek eiland en telefoonhoorn. 
25 c. Eiland en boek met kubussen: onderwijs. 
50 c. Eiland en vliegtuigen: luchttransport . 
S 1.—. Eiland en clektriciteitsmast: elektriciteitsvoorzie
ning. 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. september 1969 511 



KENNERS 
LeuÊMturm 
Albums 

1 euchtturm Seruca-Fablos-Albums 
Nederland vanaf 1852 tot heden 

vanaf 1945 tot heden 
Israël met TAB compleet 
Vatlcaan m kerki Staat compleet 
Europa-Unie vanaf 1956 tot heden 

(met 

Verenigde-Naties vanaf 1951 tot heden 
België vanaf 1849 tot 1944 

vanaf 1945 tot 1959 
vanaf 1960 tot heden 

Frankrijk vanaf 1849 tot 1944 
vanaf 1945 tot heden 

Spanje vanaf 1850 tot 1939 
vanaf 1936 tot 1950 
vanaf 1950 tot heden 

Hawid-stroken) 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 
nr 

312 SF 
0312 SF 

0 a 
f 1 0 5 , — 
f 7 2 , -

787 TABSF f 1 0 5 — 
313 SF 
371 SF 
552 SF 
314 1 SF 
314 11 SF 
314 III SF 
315 SF 

0315 SF 
E - 308 1 SF 
0308 II SF 
0308 III SF 

ƒ 8 1 , -
ƒ 63,— 
f 4 8 , -
f 1 0 6 50 
f 8 4 , -
f 73,50 
f 8 1 , -
f 1 0 2 , — 
f 1 0 5 , — 
f 55,50 
f 94,50 

ALLEEN BLADINHOUDEN 
Ned. Antillen vanaf 1949 tot heden 
Suriname vanaf 1945 tot heden 

nr 
nr 

12 NA SF 
12 SU SF 

f 18,— 
ƒ 33,— 

Postzegelgroothandel 

WF.HEIHANN 
Parnassusweg 24 huis 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 

"OMNIBUS"-
SERIES 
herdenkingszegels 
van de Engelse 
koloniën. _ 
„Omnibus"-series herdenkingszegels van de Engelse kolomen Er 
zullen in de toekomst geen „omnibus"-series herdenkingszegels van 
Engeland en de kolomen meer worden uitgegeven. 
De hieronder aangeboden series worden alreeds lastiger te vinden en 
de prijzen trekken aan Koop ze nog voor het te laat is Alles postfns. 

XTRISTÄNOACUNHÄ: 

1937 Kroning (202) 
1946 Vrede en overwinning (164 
1947 Konmkliik bezoek aan 

Zuid Afrika (26) 
1948 Olympische Spelen (24) 
1953 Konmkliike wereldreis (13) 
1963 Anti-honger (37) 
1964 Shakespeare (12) 
1965 I T U (64) 
1965 Jaar van Internationale 

Samenwerking (62) 
1966 Churchill. (141) met 

inbegrip van Malta, Brits 
Guyana & Gambia 

1966 Koninkliik Bezoek aan 
West Indie (34) 

63,— 
31,50 

4,50 
20.— 
6,75 

72,— 
11,25 
76,— 

50 — 

90,— 

18,— 

1966 
1966 

1966 
1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

De 19 postfnsse collecties als hierbover 
de speciale prijs van 720,— 
Gebruikt 

1947 Koninkhik bezoek aan 
Zuid-Afnka (26) 

1953 Koninkliike wereldreis (13) 
1963 Anti-honger (37) 
1963 lOOiaar Rode Kruis (70) 
1964 Shakespeare (12) 
1964 Nieuw-Zeeland 

A N Z A C (10) 
1965 1 T U (64) 

7,50 
9 — 

85,— 
115,— 

13,50 

20,— 
51 .— 

1965 

1966 

1966 

1966 
1966 

1966 

Wereld-cup voetbal (42) 
Wereld Gezondheids 
Organisatie (46) 
U N E S C O (84) 
Wereld Gezondheids 
Organisatie (39) van 15 
tanden 
Internationaal laar van het 
Toerisme van 15 landen (43 
Rechten van de Mens (96) 
van 33 landen, waaronder 
miniatuurvelletie van 
Cuyprus 
Olympische Spelen (67) van 
18 landen 
Dr Luther King van 
7 landen (14) 

omschreven bij elkaar 

Jaar van Internationale 
Samenwerking (62) 
Churchill met inbegrip van 
Malta Brits Guyana en 
Gambia (141) 
Koninkli]k bezoek aan 
West Indie (34) 
Wcreld-cup voetbal (42) 
Wereld Gezondheids 
Organisatie (46) 
U N E S C O (84) 

31,50 

36,— 
76,— 

29,— 

28,— 

85 — 

50,— 

10.— 

voor 

7 2 , -

95,— 

27,— 
36,— 

40,— 
85,— 

De 13 collecties gebruikte zegels als hierboven omschreven bij elkaar 
630,— 
F D C s 
1958 Brits West-Indische 

Federatie (30) op 
10 omslagen 

1964 Shakespeare op 12 
omslagen (12) 

1964 Nieuw Zeeland, 
A N Z A C (10) op 
7 omslagen 

18,— 

19,— 

22,50 

1966 

1966 

1966 

Churchill, met inbegrip van 
Malta, Brits Guyana en 
Gambia (141) op 37 
omslagen 
Koninklijk bezoek aan 
West Indie op 15 omslagen 
(34) 
Wereld-cup (42) voetbal op 
21 omslagen 

105,— 

45 — 

58,— 
Alle F.D C 's als hierboven 234,— 

Betaling per bankcheque, internationale postwissel of bankpapier, 
al naar U het beste u i tkomt Alle prijzen franco huis. 

J. SANDERS 
(Philatelist) Ltd., 5/7, Commerc ia l Road, Southampton, 

England 

VOORDELIG! 
FRANKRIJK - DUITSE BONDSREPUBLIEK 

POSTFRIS EN GESTEMPELD - VRAAG ONZE GRATIS PRIJSLIJST 
Postzegelhandel J. R. D. ETIENNE - D 7&44 Legelshurst/Kehl - Bahnhofstr 37 

POSTZEGELHANDEL 

UGT^-^^OET 
Snelliusstraat 24 - Ensche(de 

Winkel Bornsestraat 20 - Hengelo 
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voor Uw nieuwtjes 

en overige fi latelistische artikelen 



NIEUWE HEBRIDEN 
Afb'' Iding zegel gemeld in augustus, bladzijde 459. 

2'/2 c. Reproduktie sthildciii ..IJc ijebuoiie"' van 
se schilder Federico Fiori. 

Itali: 

NIGERIA 
Juni '69. Nieuwe gebruikszegels. 

1, 2, 3 en 4 d., I sh. 3 d., 2 sh. 6 d., 5 sh. en 20 sh. Zegels 
uit de normale gebruiksserie met opdruk : F.G.N. (Federal 
Government of Nigeria). Oorspronkelijk bedoeld voor of
ficiële post, niet uitgegeven, dan naar filatelistisch bur t au 
in Lagos, maar niet geldig voor frankering; klein gedeelte 
is tenslotte toch postaal gebruikt. 

NIUE 
l10'69. Kerstzegel. 

2^2 c. Gelijk aan zegel van Nieuw Zeeland. 

NORFOLK EILAND 

299'69. Hontlerdvijteniwintig j j a i annexatie van het 
eiland door Van Üiemensland (Tasmania) . 
5 c. en 30 c. Kaar t van de twee eilanden met zeilschip er
tussen. 1 

2710'69. Kerstzege. 
5 c. Gebeeldhouwde geboortescène, inheemse kunst in 
Norfolk. 

OEGANDA 
910'69. Planten en bloemen: nieuwe gebruiksserie. 

5 c. Cordia abyssinica. 
10 c. Grewia similis. 
15 c. Cassia didymobotrya. 
20 c, Coleus barbatus. 
30 c. Ochna ovata. 
40 c. Ipomoea spathulata. 
50 c. Spathodea nilotica. 
60 c. Oncoba spinosa. 
70 c. Carissa edulis. 
1 sh. Acacia drepanolobium. 
1 sh. 50 c. Clerodendrum myricoides. 
2 sh. 50 c. Acanthus arboreus. 
5 sh. Kigelia aethiopum. 

10 sh. Erythrina abyssinica. 
20 sh. Monodora myristica. 

OOSTAFRIKA ^ 
Afbeelding zegel gemeld in augustus, bladzijde 459. 

PAKISTAN 
217'69. Vijf jaar regionale ontwikkelingssamenwer

king tussen Pakistan, Turkije en I r an ; reproduktie schil
derijen. 

TUHKEY l « A N PAK I S T AN 

F>AKI8TA<SI I . J 1 _ ^ ^ ^ I , 4 ■nrVrwTi« 

20 p. Achllicndc eeuws nnniatuui uii Pakistan, voorstel
lende vrouw achter balkon. 

50 p. Zeventiende eeuws miniatuur van Iraanse schilder 
Reza Abbasi. 

1.— r. Zestiende eeuwse miniatuur van Turkse schilder, 
voorstellende Ottoman sultan Suleiman ontvangt 
sjeik Abdul Latif. 

PARAGUAY 
Juli '69. Dag van de onderwijzer en wereld vol vrien<l

schap. 
Tien waarden werden uitgegeven. 

PERU 
l47'69. Telecommunicatiestation voor satellieten. 

20 s. Ontvangststation, wereldbol en satelliet. 
237'69. Herdenking kapitein Gonzales. 

20 s. Portret van de held van de militaire luchtvaart . 
Zegel in twee uitvoeringen, waarvan een met inschrift 
, ,Aereo". 

PITCAIRN EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in augustus, bladzijde 459. 

PORTUGESE GEBIEDSDELEN 

298'69. Vijl honderdste geboortedag van Portugees 
Vasco da Gama. 
Gabo Verde . 1,50 e. Portret Vasco da Gama . 
Guine. 2.50 e. Wapen Vasco da Gama. 
San Tome e Princ ipe . 2.50 e. Vloot da Gama. 
Angola . 1.— e. VVmdroos. 
Mozamb ique . 1,— e. Kaar t waarop route van da Gama 
van Portugal om de Kaap naar India. 
Macau . 1.— p. Kerkgebouw en klooster. 
Timor . 5.— e. Médaille. 

; ^ RAS AL KHAIMA 
I6*6Ü. Vlucht van de ApolloÖ. 

1, 2, 3 en 4 r. Opdruk op luchtpostzegels van serie Kerst
mis 1968: ..Apollo8 Xmas Tr i p " . 

Samenwerking in de ruimtevaart , 
1.50 r. Russische raketten, 
2,50 r. ApoUopiogranima. 
3,50 r. Frans ru imtevaai tprogramma. 
4.50 r. Landing op maan. 

10 r. Apol lü l l , 
217'69. Landing op de maan. 

10 r. Opdruk : .,First man on the nioon  Neil Armstrong" 
en embleem van Apollo11 op het Kennedyblokje. 

Alle genoemde zegels en blokjes getand en ongetand. 

RHODESIË 
Afbeelding zegel gemeld in augustus, bladzi)de 459. 

RIOEKIOE EILANDEN 

59'69. Tweede zegel in serie volksgebruiken. 
3 c. Roeiwedstnjden in boten van vissers. 

310'69, Derde zegel in serie volksgebruiken. 
3 c. Religieuze ceremonie, gehouden in het j aa r van het 
paard . 

SALOMONS EILANDEN 

138'69. Derde spelen van de zuidelijke Stille Zuidzee. 
3 c. Basketbal. 
8 c. Voetbal, 

14 c. Hardlopen. 
45 c. Rugby. 

Zegels ook in blokje met middenversiering. 

SAMOA (WEST) 
247'69. Landing eerste man op maan . 

7 en 20 s. Man op de maan, ruimtevaartuig, kaart met 
eilanden en parachutes waaraan ruimtevaar tuig. 

^ SHARJAH 
Juli '69. Olympische gouden medailles. 

10 dh. J. C. Killy en embleem winterspelen in Grenoble. 
10 8'69. Landing eerste mens op de maan . 

3 .— r. Zegel toekenning gouden medaille aan ruimte
vaarders met opdruk; ook weer getand, ongetand, blok, 

108'69, Toekenning van gouden medailles aan astro
nauten van ApoIio8. 
3 .— r, Reproduktie van de medaille. 

Getand, ongetand en blokje. 

SINGAPORE 

98'69. HonderdvijlLig jaai sin hling van de moderne 
stad. 
15 c. Symbolen voor handel en industrie: gebouwen, 

tandwiel, schepen, vliegtuig, man in boot. 
30 c. Kaai t waarop Singapore is aangegeven, embleem 

V.N. 
75 c. Vlaggen van Singapore en de Maleise staten. 
1.— S. Wapen van Singapore. 
5,— 3. Zoeklichten en staart van Japans vliegtuig. 

10.— 8 Portret stichter Sir Stamfort Raffles. 
Ook blokje waarin de zes zegels samen zijn gedrukt. 

SINT HELENA 

39'69, Militaire umloimen. 
6 d. Officier en tamboei uit 1815. 
8 d. Officier van gezondheid en officier uit 1816. 
1 sh. 8 d. Tamboermajoor uit 1816 en officier uit 1820. 
2 sh. 6 d. Soldaat en korporaal uit 1832. 

^ Voor meer nieuwtjes» zie laatste nieuwtjes pagina. ■•epteniber I *>(>*> 5 1 3 
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Bekend, bemind en waardevast zi jn de postzegels van de D.D.R. 
Een vreugde voor het oog. Zowel wat de kleuren als wat de afbeeldingen betreft zijn 
deze de trots van iedere verzamelaar. Ook U kunt deze prachtige zegels reeds 
morgen in Uw bezit hebben. 
Bij afname van tenminste 10 series kunt U zich rechtstreeks tot ons wenden, bij 
aankopen die onder deze minimumgrens liggen zal Uw handelaar ze U gaarne 
leveren. 
Deutscher BuchExport und Import GMBH 
DDR 701 Leipzig, Leninstrasse 16 
Duitse Demokratische Republiek. 

INKOOP VAN DE VOLGENDE 
ZWITSERSE MUNTSTUKKEN: 
Munten vmn 1 Rappen 
1850 to t 1855, 1863, 1844,1870 en 1939 
1856, 1857. 1866, 1868, 1872 tot 1906 
1907 tot 1928 
Munten van 2 Rappen: 
1850 t o t 1906, 1910 en 1920 
1907, 1908, 1909. 1912. 19U tot 1936 en 19*6 
Munten van 5 Rappen 
1850 tot 1879, 1887 en 1889 
1890, 1891. 1892 tot 1897 
1918 (Messing) 
Munten van 10 Rappen 
1850 tot 1879 
1918 (Messing) 
1919 (Messing) 
Munten van 20 Rappen; 
1850 to t 1859 
Munten van 50 Rappen: 
1850 en 1851 
1875 t o l 1879 
1881 to t 189« en 1901 
1899 en 1900 
Munten van 1 Franc: 
1850 tot 1860 
1861 to t 1875 
1876 tot 1880 
1886 tot 1901. 1904 en 1955 
Munten van 2 Franc: 
1850 tot 1863 
1874 tot 1879. 1904 en 1908 
1901 
Munten van 5 Franc 
1874. 1922. 1923. 1925 en 1926 
1850, 1851. 1889. 1890. 1891. 1892. 1907. 1908 en 1909 
1894. 1895. 1900. 1904 en 192« 
1873 
1912 en 1916 
Munten van de kantons (van voor 1850 alleen zilveren) 
heidsmunten. inkoopprijs op aanvraag. 
Ook één los stuk is welkom, vooral van het kleingeld, 
worden desgewenst na een schriftelijke offerte door mij 
Zuger Kantonalbank. 

WALTER HELFER 

per stuk f 
per stuk f 
per stuk f 

per stuk f 
per stuk f 

per stuk f 
per stuk f 
per stuk f 

per stuk f 
per stuk f 
per stuk f 

per stuk f 

per stuk f 
per stuk f 
per stuk f 
per stuk f 

per stuk f 
per stuk f 
per stuk f 
per stuk f 

per stuk f 
per stuk f 
per stuk f 

50,— 
7,— 
1,50 

6,— 
1,50 

13,— 
2,50 

20,— 

13,— 
20,— 
80,— 

13,— 

90,— 
35,— 
20.— 
8.— 

80.— 
50.— 
13,— 
4,— 

100,— 
20,— 

250 , 

per stuk f 60,— 
per stuk f 250,— 
per stuk f 550,— 
per stuk f 900,— 
per stuk f1200,— 

..'Schutxentalers". gelegen
Bedragen boven de f50 .— 
vooruitbetaald Referentie: 

Birkenhalde 2 CH.63t2 Steinhausen (Zug) Zwit ier land. 

KUie! WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS   PAKKETTEN — MENGSELS 

KILOGOED 
Als zijnde de grootste groothandelsfirma In postzegels in Amerika, 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der v/ereid. Momenteel wensen wij in het bijzonder te kopen: 

• POSTZEGELS I N SERIES. Lage en middelbare waar
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

• LOSSE POS T Z EGE L S . Aantrekkelijke goed
kope soorten. 

• PAKKETTEN. Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels. 

• GROTE VOORRADEN 
en RESTANTVOORRADEN van alle soorten. 

• MENGSELS (KILOGOED) op papier. 
• VOOR ONZE KLEINHANDEL wensen wij eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogergc
prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwlieurige aandacht zal hebben. iD

T O P 
DE 

V«// OP A/WVR/WG. Onze 
■ I N K O O P P R I J Z E N 
V E R E N I G D E 

nieuwe inluMpprijslijst. 
V O O R Z EGE LS 

S T A T E N 
V A N 

E N C A N A D A 

.Verkoop aan A/ner/ka's grootste en best beleende importeur 

H. E. HARRIS 6L CO. M 
BOSTON, MASS. 02117 U.S.A.  Cable: Harrisco, Boston 



SINT KITTS NEVIS ANGUILLA 

19b') l iLiddikimi van ontdtkkei eilanden Sn 
I h om i s Warner 
10 ( Wapen van de Warners 
25 ( Giaf van Warmei in Middle St Kitts 
40 ( \anstellingsdo< ument van koning Kaï t l 1 van 

I ngeland 

SWAZILAND 
24 9 69 foelatmg tot de Verenigde Naties 

3 en 12' c Vlaggen van het land en de V N en portret 
koning 
7 ' en 25 c 1 mbleem V N en portiet tegen achtergrond 
vTii gebouw V \ in ISew York 

TOKELAU EILANDEN 
10b9 Keislz tgt l 

2 t / ege l geli|k l a n dic van NieuvvZeeiand 

TONGA 
138 69 Spelen in de zuidelijke Stille Oceaan 

1 3 6 lOen 30s Boksei 
11 20 en 60 s 1 — p Hardlopei 
Zegels op zelfklevend papier in votm van omtrek van 

spoi tman 

TRINIDAD & TOBAGO 

Afbeelding /egel ^,iiii(ld in uit,usius bladzijde 459 
18 69 Vnjhandelsgebied CARIITA 

6 t Hoorn des overvloeds en gevouwen handen 
10 c Vlaggen van GrootBrittannie en deelnemende lan

den 
ÏO t Kaar t van het Caribische gebied met aanduiding van 

deelnemende staten 
10 ( Sunjet Boeing 727 van de B W I A en embleem met 

elkaar vasthoudende handen 

TSAAD 

W b 69 VlLiistlijkt srtanihoiigheul 
Vieientwintig zegels van 1 fr met portretten van win

a i i s van Olympische medailles tijdens de Olympische 
pelen in Mexico en de takken van spoH waai in deze 
zeiden veidiend 
Sern zegels met lepiodukties van schildeti)en 
I Repiodukties schilderijen van Rubens (2 stuks) Gau

guin Veneto Muiillo en Bezomes 

URUGUAY 
24 b 69 Hei denking dr Baltasar Brum 
p Portiel president (18831933) 
87 69 Zegels voor pakketposl 

O en 20 p Verschillende voorstellingen van bus en 
liegtuig 

VENEZUELA 
27 b 69 Repiodukties schilderiien Cristobal Rojas 

5 c Bilkonscene 
5 c Stilleven met fazant 
5 c De doop 

He lege plaats 
De herberg 

■ b Aim van een man 

12 969 Htuk i ik in t , Vlcviiuki von Humboldt 
5 0 c Reproduktie schildciii Vun Humboldt luch tpos t 

Zie DuitslandBeiliin voor bijzonderheden 

VERENIGDE STATEN 
99 69 Definitieve uitgiitedatum maanlaiidings/egcl 

gemeld en afgebeeld in augustus bHdzi |de 461 
26 9 69 1 euw leest mlercollege rugb> 

6 c Speler met helm en masker en rugbvcoich 

X YEMEN REPUBLIEK 
RuimtevTait f|e mens iii d« luimte / ege ls die elk vier 

velschillende aspetten van de luimtevaart geven 
1/4 b Vostok U I Vostok IV 12 8 62 Mercury Atlas 8 
W Schirra n o 62 , Mercury Atlas 9 G Cooper 15 5 63 
Vostok VI leiesjkova 16 6 63 
i /4 b Vostok I Joen Gaga rm 12 4 6 1 , Meicqry Atlas 3 
\ Sh ep a r d 5 5 6I Vostok II G Titov 6 8 6 1 ,Me i c u i y 
Atlas b J Glenn 20 2 62 
1/3 b Voskhod IV Komarov K Feoktistov B Yegorov 
12 10 64 Voskhod I I A I eonov P Belaiev 18 3 65 
eeiste wandeling in de ruimte door ruimtevaarders, Ge
mini i V Grissom J Young 23 3 65 , Gemini 4 J M( 
Divitt i White 3 6 65 eerste wandeling in de luimte 
1/3 b Gemini 5 G Coopei C Conrad 21 8 65 , Gemini 
6 I* Hermann J Lovell 4 12 65 ontmoeting i n d e ruimte 
Gemini 8 N Armstrong D Scott 16 3 66 koppeling in 
de ru imte , Gemini 9 I Staffoid F Cernan 3 6 66 kop 
peling en ru imlewandehng 
{ b Apollo 8 vlucht van capsule lond maan , Apollo 8 
intense hitte dooi atmoslerische wrijving, Apollo 9 
Schweickart Scott Mc Divitt 3 3 69 , Apollo 9, terugkeer 
naar aarde 13 3 68 
6 b Soyoez I Vladimir Komarov 23 4 69 dood van een 
ruimtevaarder , Soyoez I I I Georgi Beregovoi 26 10 68 
Apollo 7 doordringen tot de i tmosfeer, Apollo 8 J love l l 
F Bormann \ nde r s 21 12 68 
10 b Gemim 10 M Collins J Young, 18 7 66 koppe
ling en ruimtewandeling Gemini 11 P Conrad R Gor
don 12 9 66 koppeling en ruimtewandeling, Gemini 12 
J Lovell I Aldrin 11 11 66 koppeling en ru imtevi i r l 
Apollo 7 W C hirra I) 1 isele W Cunningh in i 11 10 68 

ZAMBIA 
2310 69 Internat ionaal jaar voor Afrikaans toerisme 

5 n Kaar t van Afrika met inschrift 
10 n Waterbok uit het nationale park 
15 n Inlandse vis 
25 n Vogel bijeneter 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 
EUROPA 

BULGARIJE 
Aanvullende gegevens emissies 1969 
2169 Datum uitgifte planten (decembei 68 blad

zijde 759) 
30 169 Datum uitgifte /ijdenrupsenteelt (maart 

!55) 
20 i 69 Di l um iiitgiitc kionick M ni isse I {niaiil 

155) 
23369 Datum uilgittc Cynllius &. Methodius 

(maart 155) 
31 3 69 D^tum uilgihe veikeei met blokje (maail 

165) 
15469 Di tum iiiIgiilL Bulgaais« PI 1 'M) j i u 

(iiiaail 165) 
31369 Dcuie zegel seiie P I 1 90 jaa,i (maai t 165) 

20 st Groen Straatgevecht tijdens staking der postbe
ambten 1919 

28 4 69 Herbebossing (nog niet gemeld geen nadeie 
bijzonderheden gegeven) 

ïO469 Oudbu lg ia i se kunst met blokjt (niei 295) 
25 5 69 Sofia door de eeuwen (juli 401) 
315 69 Blokje Sofia dooi de eeuwen (juh 401} 
96 69 I IP congres (juli 401) 
20669 Wijsgeer Cvrillius (juni i5\) 

DUITSLAND (BERLIJN) 
210 69 Wohlfahrtsmarken 1969 l i nnen figuten 

10+ 5 Pf Spoorrijtuig 1835 
20LlOPf Kippenvoerende boerin 1850 
30 I 15 Pf Toonbank in grutterswinkel 1850 
50 f 25 Pf Postillon te paard steekt hoorn 1860 

131169 Weihnachtsmarken 1969 Tinnen figuren 
lOH 5 Pf Drie Koningen met geschenken 

DUITSLAND (OOST) 
2 J 969 Iwint ig jaai Duitse Democratische Repu

bliek 
10 Pf Twaalf zegels met aibeeldingen van nieuv\e archi
tectuur in stadscentra Rostock Neubrandenburg Pots 
dam Tisenhuttenstadt Hoyerswerda Magdeburg Halle
Neustadt Suhl Dresden I cipzig Kir l MarxStadt 
Berlin 
I M Detail van zegel 10 Pi Berlijn en staatswapen 

Alle zegels met staatswapen 

DUITSLAND (WEST) 
21069 Wohlf ihi tsmarken 1969 l i nnen hgiiien 

10 1 5 Pf Stoomlocomotief 1835 
20 1 10 Pi Tuinman begiet plant 1780 
30 15 Pf Vogelkoopman 1850 
50 25 PI Vorst te paard 1840 

21069 Heidenkmgszegel paus Joannes XX I I I 
ÏO Pf Hoold van de paus en lekst Friede aui I rden 

2 1069 Herdenkingszegel Gandhi 
20 Pi Poil iet Maha tma en tekst Gandhi ja i i 1969 

131169 Weihnachtsmarken 1969 Tinnen hguien 
10 ) 5 Pf Kribbe met kind t n engelen 1850 

(Deze zegel behoort bij de serie Wohlfahi tsm uken) 

PORTUGAL 
24969 Herdenking geboortedag Vianna d i Motta 

(18681948) 
1 est en 9 esc Poi t i t t van de spelendt pianist 

ROEMENIE 
Augustus 69 Btviijding 25 ja II geleden 

10 b I eestveilichting vt ibroken keten 
55 b Hijskranen als symbool van wederopbouw 
60 b Steigei en leestversienn^ met vlaggen m top 

SOVJETUNIE 
22 8 69 Heidenking geboortcd ig W 1 Komaiov 

(18691945) 
4 k Porti et van de/e botanicus voorzittei van de Russi

sche academie van wetenschappen (1936 1945) 
1969 Herdenking gebooitedag Owanes lun ien ian 

(1869 1923) 
10 k Poitret van deze Aimeense dichter Armeens land 

schap 
3 9 69 Schatten uit museum voor oosterse kunst 

4 k Diinkhoorn l u ikmen ie tweede eeuw vooi Christus 
6 k Km in de voim van vogelmens I ian deitiende 

et.uv\ 
12 k Vrouwenhootd van goud Korea achtste eeuw 
16 k Beeldje van godin Tibet zevende eeuw 
20 k Beeldje van vissende monnik J apan zeventiende 

LOUW 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
258 69 Nieuwe tekenmg gebruikssene Abdelkader 

O 10 da groen Po r t u t emir Abdelkader 
25 8 69 I erste mens op de maan 

O 50 da Astronauten t n tantlingsvoertuig op d t maan 
25869 Vijfjaar Mrikaanse ontwikkelingsbank 

O 30 da Symbolische voorstelling kaart Afrika in tandrad 

BIRMA 
291069 Vijilig jaar In ternat ionale ubeidsorgani 

satie 
15 p en 50 p hmbleem en tekst 

BRAZILIË 
1869 Dag van de postzegel 1969 

30 t 
208 69 Natuurbescherming iauna 

iOc 
258 69 Week van de Exercito 

20 c en 30 e 
288 69 l a s s o lragoso hontlerd jaai geleden geboren 

20 c Portret Fasso Iragoso 

DAHOMEY 
18 69 Lerste mens op de maan 

Opdruk 125 f op beide zegels uitgegeven ter gelegenheid 
v i n de luimtereizen naai Venus van de Maiinei V en de 
Venus IV met de teksl Alumssage Apollo XI Juillel 
1969 en tekening v i n het maanlandingsvoertuig I LM 

INDONESIË 
17 809 \ ijtjaicnplan deel 1 

7 50 1 I intlbüuwontwikkelmt, 
12 r (ontwikkeling van in en uitvoei 
30 r Ontwikkelmg van gezondheidszorg 
40 r Ontwikkeling van visserij 

MALI 
247 69 Lerste mens op de ma iii 
Opd iuk L Homme sur la lune JuiUet 1969 en teke 

ning van het landingsvoertuig LI M op de luchtva irtsene 
50 f (Montgolfieie) 150 f (eendekker) en 300 I (Con 
corde) 

19869 Inheemse gebruiksdicien 
1 f Ram 35 f Paa id 
2 f Bok 90 f Dromedai is 

10 f Ezel 

MEXICO 
168 69 WereldkTmpioensch ijj voetbal 

80 c B il vliegt dooi gestileerd stadion 
2 S Gesthoeide voet ondei bal gestileertl statlion 

SEYCHELLEN 
99 69 Lerste mens op tie maan 

5 t Start Saturnusraket met Apollo XI 
20 L Apollo XI trekt I I M uit Saturnusraket 
50 c Astronauten en landingvoertuig op tie maan 
85 c Volgstation op aa ide 
2,25 is Maanlandschap met aardt 

■september 1969 5 1 5 
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Schwenn AG Zürich 
het internationale 

postzegel 
centrum 

Wij kopen steeds grote verzorgde verzamelingen en kostbare 
zeldzaamheden. Uw inzendingen nemen wij tegen bijzonder 

gunstige voorwaarden in ontvangst en wij verlenen voorschotten 
in elke valuta en tot elk bedrag. 

Wij adviseren u op financieel en fiscaal gebied wanneer u postzegels 
als belegging wilt verwerven. Onze speciale veilingen in Zürich 

bieden in hoofdzaak zegels van Zwitserland en steeds interessante 
en kostbare stukken uit de klassieke filatelie van Italié, Spanje, 

Oostenrijk, Frankrijk, Skandinaviè, Benelux en Overzee. 

Wij bereiken steeds de grote klantenkring van de Schwenn-organisatie 
over de gehele wereld. 

Van 3 tot 7 november organiseren wij weer 
een grote gespecialiseerde veiling 

Hierbij wordt onder meer de grootste 
gespecialiseerde verzameling Hongarije 

die ter wereld bestaat geveild. 
Inlichtingen bij: 

De postzegelveiling met de relaties over de gehele wereld 

Schwenn AG - CH-8022 Zürich - Bahnhofstr. 18 - Postfach 166 - Tel. 44 18 77 



schnvenn 
de graatste pastsegei^ 

veiling organisiBiie 
t^eMn Europa 

De verzending van de catalogus voor onze 
20ste grote veiling van 30 september tot 

4 oktober 1969 is in volle gang. 
Als U nu inzendt kan Uw materiaal nog mee 
In de 21 ste grote veiling einde november. 

Want u weet het: 
De internationale Schwenn-veilingen zijn ook voor u stijl. Schwenn beschikt over een staf van experts 
de goede partner. De bijzondere kracht van Schwenn met Jarenlange ervaring op alle terreinen, 
s zijn financieel krachtige klantenkring over de Voorschotten aan inzenders tot elk bedrag en in elke 
gehele vjere\ö. Met een oplage van meer dan 20.000 valuta. Schwenn geeft u advies op alle terreinen, 
catalogussen bereikt Schwenn de meest betekenende ook van financiële aard; in het bijzonder bij grote 
n prominente verzamelaars en de grote handelaars objecten en liquidatie van nalatenschappen. Schwenn 

n de gehele wereld. Schwenn-veilingen zijn geniet het vertrouwen van de filatelistische wereld, 
nternationale postzegelbeurzen van een geheel eigen daarom staat hij thans aan de top. 

Een wereldnaam in de filatelie 

w 

H. C. Schwenn, 6 Frankfurt/M. 4, Bockenheimer Landstrasse 18 
Tel. 7 2 0 3 0 1 , Telex 04 -41 3 3 5 0 



Yrasg bij uw handelaar naar de laatste nieuwtjes van 

het postzegelverkoopkantoor van de Crown Agents 

PITCAIRN EILANDEN 
NIEUWE DEFINITIEVE SERIE 

datum van uitgifte 1 7 september 1969 

SEYCHELLEN 
LANDING OP DE MAAN 
datum van uitgifte 
9 september 1969 
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PÖRSCy 

Als u USA of UNO verzamelt vraag dan mijn nieuwste prijsli jst 

met fotografische afbeeldingen Ik zend u die franco toe 

Ook uitvoering van mancolijsten 

Kurt Pörsch 
Brief markenversand 
D 6239 Vockenhausen (Taunus) Auf der Luck 19 

Gegründet 1923 

Telefon 06198/529 

ST. KILDA 
^ytf^^^SSSäm 

(Schotland) 

Zegelserie 

van 1968 

GRATIS! 
Complete serie van 8 waarden gebruikt nominaal £ 14/3 in miniatuur 
velletje gestempeld First Day of Issue een spectaculaire veelkleurige 
private uitgave met afbeeldingen van zeevogels uitgegeven door de 
Scottish National Trust De beste locale uitgifte van het Verenigd 

Koninkri jk tot op heden dat moet iedere Groot Brittannie verzamelaar 
hebben Normale prijs £ 14/3 Worden u gratis gezonden vraagt 
slechts een zichtzending bij 

D J Hanson Ltd (Dept D/P 53), Eastrington, Goole, Yorks 

Wij weten precies wat U denkt! 
U denkt dat het een ingew kketde zaak moet i i jn om in New York postzegels te 
bestellen en u kunt niet geloven dat het voor een postzegelhandel moge! jk kan zijn 
om vandaag de dag 98% van alle postfnsse series en blokken van de gehele wereld 
sinds 1920 te leveren 
Vele andere verzamelaars in Nederland dachten er net zo over maar zij besloten om 
toch maar eens contact met ons op te nemen en nu behoren zij tot onze tevreden 
klanten De uitvoering van de mancol jsten van verzamelaars s nu al dertig jaar onze 
hoofdbranche geweest Zelfs de moeiliike uitgaven van overzee of van bepaalde mo 
tieven waar u overal vergeefs naar hebt gezocht kunt u vinden bij 

FRANK WARNER 117 NASSAU STREET 
NEW YORK N Y 10038 USA 

, One of the most complete stocks of the world — in the world 

POSTERIJENVERZEGELDE KILOWAAR NOORWEGEN 
Jaargang 1969 

f 4 1 ,  PER KILO (2 kg franco) 
FIRMA NORPHIL Ammerudgr 59 Oslo 9 P Giro 204587 Oslo 1 

UHAUBEK 
fr 3 

ff 

SCHAUBEK 
BRILLANT ALBUMS 

IN KUNSTLEDEREN KLEMBANDEN 
Gemakkelijk hanteerbaar DUBBELE klemnaad, 

geen verschuiven der zegels 
volkomen vlakliggende bladen door stansing 

Uit ons „BRILLANT"programnfia: 

tr 

NEDERLAND COMPLEET 
Nederland tot 1945 / 
Nederland vanaf 1945 1968 / 

OVERZEESE RIJKSDELEN COMPLEET ) 
Nederlands Indie ) 
Nederlands Nieuw/ Guinea i 
Curagao Nederlandse Antil len 
Suriname ; 

BELGIË COMPLEET / 
BONDSREPUBLIEK EN WESTBERLIJN ) 
D D R / 
DENEMARKEN / 
FINLAND / 
FRANKRIJK 1 
GROOTBRITTANNIË 
IERLAND 
LUXEMBURG ) 
NOORWEGEN J 
OOSTENRIJK met BOSNIË / 
VATICAAN/KERKELIJKE STAAT ) 
IJSLAND 
ZWEDEN 1 
ZWITSERLAND 
AUSTRALIË COMMONWEALTH / 
ISRAËL / 
U S A / 
UNO / 
*) in 2 kunstlederen klembanden i 

Zojuist verschenen 
CANADA / 

M 05,60 
■■ 63,60 
■■ 60,60 
M81,80*) 
r 60,— 
' 26,10 
f 56,70 
■■ 75,— 
' 203,40*) 
f 79,80 
''131,40 
f 79,20 
' 78,— 
r 167,40*) 
f 75,60 
r 36,90 
f 91,20 
r 66,30 
M81,80*) 
r 66,30 
r 57,90 
r 107,40 
r 120,90 
■■ 61,80 
'' 106,80 
f 126,30 
■• 38,10 

■• 65,40 

Direct uit voorraad leverbaar' 
Alle verdere Schaubek albums zowel in de normale 
als de .Brillant uitvoering, vindt u m onze grote prijs
lijst die gratis verkrijgbaar is 

Nadere inlichtingen (wo proefblad , Brillant ) ver
schaft gaarne uw postzegelhandelaar of 

SCHAUBEKIMPORT 
ROELF BOEKEMA 

Prinsestraat 5860 hoek Juffrouw Idastraat 
Telefoon (070) 11 03 19  Giro 7668 
Bank Hollandsche BankUnie N V 

Uitgever C F Lucke, SCHAUBEK VERLAG, DDR, 705 LEIPZIG 



ZICHTZENDINGEN 

P R IJ S L IJ S T 

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 opgenonnen, met zeer zeld
zame zegels en series, ook het moderne en LUCHTPOST uitgebreid aanwezig. 

ENGELSE KOLONIËN, zowel voor als na 1945 uitgebreid aanwezig. 

Buiten Ned. en O.R. (70/85% van de cat NVPH) zijn de zichtzendingen uitgeprijsd op Yvert-
basis ca. 30/50%, vele landen zijn nagenoeg compleet opgenomen, door de constante aan
kopen, een steeds wisselende inhoud. 

GEEN BTW, wel een korting van respect, uitname ƒ30,— 5%, ƒ50,-
ƒ 1000,—20%. 

10%, ƒ100,— 15%, 

Een briefkaartje en u ontvangt elke maand gratis onze NIEUW uitkomende, steeds van 
INHOUD WISSELENDE PRIJSLIJST, met duizenden aanbiedingen, collecties, restanten etc. 

POSTZEGELHANDEL ,,OLYMPIADE n 

EIG.: G. L. VAN TOOR - BINNENWEG 13 - LOENERSLOOT - TELEFOON (02949) 377 

■zr m Pt ti.rity ^ I KW I \ISI 

MMÉkftMMAUiMAAÉtfMl 

WAAROM INVESTMENT 
PHILATELIE OOK VOOR U? 
WIJ zijn sinds 1 januari 1968 begonnen met een nieuwe manier van verzamelen Nu, na ruim 1'72 jaar verlenen wij 
— nog minstens zo enthousiast als in het begin — reeds aan honderden verzamelaars onze service Wij zijn er van 
overtuigd dat ook u van onze service kunt profiteren 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET INVESTMENT ABONNEMENT? 
• U betaalt slechts ƒ15,— per maand. 
• Voor dit bedrag krijgt u alle nieuwe postzegels van de 10 meest verzamelde Europese landen. 
• leder kwartaal krijgt u een keurige zending, compleet met volledige omschrijving per serie, met uitgiftedatum 

etc. 
• U kunt er zeker van zijn dat u geen uitgave mist. 

WAAROM NEEMT U EEN INVESTMENT ABONNEMENT? 
Het IS best mogelijk dat u nu reeds verschillende landen verzamelt Voor een gering meer-bedrag dan dat u nu betaalt krijgt u een aantal 
landen erbij waardoor u profiteert van onze economische werkwijze Bovendien kunnen deze extra landen — welke u natuurlijk ,,weg legt" 
— later een aardig appeltje voor de dorst zijn Daarnaast zijn er veel mensen die vooruitzien en nu een Investment Abonnement nemen om 
de jongste spruit later iets waardevols mee te geven 

ONS ADVIES 
Koop geen ,.vellen" postzegels voor uw zoon, daar heeft hij mets aan, maar neemt u liever een Investment Abonnement Allicht leert hij er 
een stuk geschiedenis van of haalt hij zijn kunsthistorie op Bovendien is een ,,familieverzameling" nooit een slechte belegging geweest i 

WELK TYPE KUNT U NEMEN? 

U kunt kiezen uit twee typen-

Type A 
Zwitser land 
Frankrijk 
Engeland 
Spanje 
België 

- Oostenrijk 
- West-Duitsland 
- Frans-Andorra 
- Malta 
- Liechtenstein 

Type B 
Hetzelfde als type A 
maar zonder Malta en 
Liechtenstein, hiervoor 
in de plaats Vatikaan 
en Luxemburg 



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

TEL- en SCHRIJFMACHINES 
keuze uit 3000 machines Nieuwe VICTOR TELMACHINES met 
telstrook ƒ224,— Nieuwe Amerikaanse elektr telmachines met 
verm en telstrook van ƒ425,— NU ƒ325,-— El winkelkassa's 
met dagtotaal ƒ929,— Nieuwe schrijfmachines met 24, 32, 45, 
60 en 70 cm wagenbreedte, alle 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? Al le dagen geopend U koopt bij ons 
prettig en 

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

FALZ 
LOS 

ALBUM 

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
het nieuwe postfris inschuif-systeem 
geen plakker meer nodig 11 

190 m NEDERLAND vanaf 1945 
190 NEDERLAND compleet 
429 CURACAO 1873 1948 
430 ANTILLEN vanaf 1949 
432 NW GUINEA compleet 
433 SURINAME 1873-1948 
434 SURINAME vanaf 1949 

46 bladen zonder band 46 
84 bladen zonder band 84 ■ 
24 bladen zonder band 24 ■ 
17 bladen zonder band 17
7 bladen zonder band 7 ■ 

23 bladen zonder band 23 ■ 
27 bladen zonder band 27 ■ 

bijpassende ringbanden plastic 15 — leder 30 — skai 19 25 
bladmonster uitvoerige prijsli jst en Amphilexsouvenir op 
aanvraag Vraag uw handelaar of rechtstreeks bij 

LINDNER IMPORT „NEDERLAND"  BOX 143  HILVERSUM 

POSTZEGELVEILING 
ixoelf 
Po 

Onze HERFSTVEILING is m bewerkingi Het is nu 
de geschiktste tijd om uw zegels voor deze veiling 
in te zendeni 
Roelf Boekema Telefoon (070) 11 03 19 

Prinsestraat 5860, hoek Juffrouw Idastraat 
'sGravenhage Postbus 45 

VERENIGD EUROPA. Nas . Zonnebloem. AUes pfr.z.pl . 
13 f 96,— , 46 f 108.— , 710 f 19,— , 1112 f 200.— , 1317 f 58.— , 
18 f 35.—, 2039f380,—. 4042/'94,—, 4345 fM,— . 5257f 198,—. 
58 f 17,— , 5960 f 90,— 6163 f 55.— , 6465 f 24,— , 6667 f 15 — 
66a67a f 20,— . 68 f 24,— . 7173 f 34.— 74 77 f 44 —. 7981 f 35 — 
82 83 f 21 — 97 106 f 40 —, 24042 vel (120) f 220 — 

C. Opscholtens, Vri iheer van Eslaan 3 9 3 , Papendrecht 

OOK DEZE MAAND WEER ALLE IN DIT BLAD opgenomen 
nieuwe uitg WestEuropa, Israel, UNO USA en vele oudere 
zowel pfrs als op FDC, Ie kwal en uit voorr direct leverbaar 
Uitgebreide abonn Circ tegen ANTWOORDPORTO Ook kleine 
bestell zijn alti jd welkom 

T. HARTEVELD'S FDCSERVICE  Lid NVPHIFSDA 
Blondeelstraat 36 Rotterdam14 tel (010) 20 40 70, giro 507 407 

HOE WORDT U LID? 
De maandelijkse INVESTMENT ABONNEMENTSPRIJS bedraagt f 15,— Het bedrag moet uiterl i jk op de vij fde dag van de maand op onze 
post of bankrekening gestort worden U kunt ook de eerste van ieder kwartaal ƒ45 ,— ineens storten Op het eind van ieder kwartaal (dus 
31/12 - 31/3 - 30/6 e t c ) worden de nieuwe uitgiften per aangetekende post aan u verzonden Met het Investment Abonnement kan bij het 
begin van ieder kwartaal begonnen worden U kunt zich nu opgeven per 1 oktober a s 

KOMEN ER NAAST HET MAANDELIJKSE BEDRAG NOG EXTRA KOSTEN BIJ? 
N E E N Zelfs de portokosten zijn in het maandelijkse bedrag gecalculeerd Er wordt ieder kwartaal met een complete toeslagserie 
gefrankeerd Deze toeslagseries zijn een aantrekkeli jke toevoeging aan het Investment Abonnement U betaalt hierdoor geen portokosten 
De kwartaalzendingen worden in handige insteekkaarten verzonden U behoeft dus geen insteekboeken of dergeli jke benodigdheden extra 
aan te schaffen 

U KUNT ZICH HEDEN PER 1 OKTOBER ALS LID LATEN INSCHRIJVEN. 
MAAK GEBRUIK VAN ONDERSTAANDE INSCHRIJFBON EN ZEND DE BON AAN: 

ANTHONY C M. BOHNENN 
INVESTMENT PHILATELIE 

JAC VAN LENNEPSTRAAT 58 - AMSTERDAM - POSTGIRO 787465 - BANK H.B U , AMSTERDAM 

INSCHRIJFBON 
Hierbij geef ik mij op als Investment Abonnee met 
ingang van 1 oktober voor maal een Investment 
Abonnement volgens type tegen een maandelijks 
bedrag van ƒ15 ,— Ik ontvang hiervoor alle nieuwe 
postzegels van de bovengenoemde landen plus even
tueel aanvullende bijzondere uitgiften van andere 
landen voor zover het bedrag dit toelaat 
Het bedrag voor de maand oktober maak ik hierbij 
tegelijk aan u over 

Naam 

Adres 

Plaats 

Handtekenmq Datum 



Als wij u geen KOEIEN MET 

G O U D E N H O O R N S 
beloven betekent dit een beroep op uw 

W E R K E L I J K H E I D S Z I N 

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

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

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

Zij bieden u 

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

D e grootste service (De postbode bezorgt u een keurig 
pakje aan huis waarin gefrankeer
de retouremballage reeds aan
wezig is) 

Goede waar voor 
uw goede geld 

(U treft geen beschadigde of min
derwaardige zegels in de boekjes 
aan) 

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

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

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

P O S T Z E G E L H A N D E L 

VAN DUYN & 
VERHAGE 

— 1 ^ iV yf ' 

Hoyledesingel 38 
Rotterdam-3013 
Telefoon (010) ïlAAl'i 

LIJST 39 

Nederlani 
66«* 
82/83*' 
84/86* 
87/89* 
U1/43** 
191** 
203/07*» 
212/19** 
220/23** 
229/31** 
232/35** 
236/37** 
238/39** 
240/43** 
244/47** 
244* 
245* 
248/51* 
252/55* 
256** 
257/60** 
265/66** 
267/68* 
270/73* 
274/77* 
278** 
279/82* 
283/86** 
287/88** 
289/92** 
293/95** 
296/99** 
310/12** 
318/22** 
323/24* 
325/26** 
327/31** 
346/49** 
402/03** 
402B/03B** 
443/53*» 
454/59** 
469/73** 
474/89** 
490/94** 
495/99** 
500/03** 
508/12*» 
513/17** 
518/37** 
538/41»* 
544/48** 
550/55** 
556/60*» 
561/62»» 
563/67»» 
568/72»* 
573/77*» 
578/81** 
583/87** 
588/91** 
592/95»» 

NEDERLAND & OYERZ 
»*/* 

35,— 
7,50 

40,— 
7,75 

10,— 
15,— 
26,50 
58.— 
17,— 
33,— 
22,50 

105,— 
47,50 
35,— 
69,— 

5.50 
7,75 

26.— 
12.— 
1 1 , — 
48.— 
16,— 
12,50 
24,— 
25.— 
14.— 
15.— 
23.50 
6,50 

2 2 , -
7.— 

12.50 
3.25 

14.50 
4.25 
6.— 
8.50 

170.— 
4.25 

48.— 
2.10 
1.65 
1,50 

27,50 
3.— 
2,— 
3.25 
2.10 
5,— 

350.— 
4.75 
5.— 

12.50 
23.50 
2.25 
9,50 
9,— 
7.25 
9.— 
9.75 
2.75 

28.— 

O 

4.— 
7.50 
1.70 
3.65 
5.— 

12,50 
13,50 
25,— 
4,75 

16;— 
9,— 
4,25 

24,— 
13,50 
30,— 

3,— 
3,— 

15,— 
5,— 
0.20 

15.— 
5,25 
5,25 

12,— 
8,75 
3,25 
6,— 
5,75 
4.25 
4.75 
1 , — 
4.50 
1 . — 
5,— 
2,25 
3,— 
3,25 

40,— 
5,— 

55,— 
2,10 
1.65 
1,35 
6,50 
1,25 
1,25 
1.70 
1,10 
3,35 

2,50 
2,25 

11 .— 
23.50 
0.60 
7,65 
7.75 
7.— 
8,75 
9,— 
1.10 

28,— 

596/00** 
602/06** 
607/11*» 
612/16*» 
638/42»» 
646/50»* 
668/72»* 
673/77»* 
678/79** 
680/84** 
685/89** 
692/96** 
699//03** 
719/23** 
728/32*» 
735/39»» 
744/48»» 
749/53** 
853* ' 
Nieuw Gu 
1/9»* 
1/21** 
22/24** 
25/29»» 
30/37»» 
38/40»» 
41/44** 
45/48** 
49/52»» 
53»» 
54/56»* 
57/60** 
61/62** 
63/66** 
67/68** 
69/72** 
73/74** 
75** 
76/77** 
78/81** 
Port 1/6** 

"/* 
6.— 
9.75 
6.75 
9.— 

10.50 
5.25 

15.— 
4.75 

15.— 
4.— 
4.25 
4.50 
5.50 
6,00 
3,50 
4.— 
4,65 
4,— 
5,25 

nea 
13.50 
68.50 
48.— 

1.85 
13.— 
4,75 
5.— 
5.25 
5.25 
1,75 
0,70 
3.25 
1.75 
3.10 
1 , — 
2,— 
0,90 
0,75 
1,10 
1,20 
8,50 

Nederl . Indië 
135/37* 
176/79** 
182/85** 
216** 
217/20** 
221/25** 
226/27** 
241/45** 
304/16*» 
Ltp. 6/10»» 
Cura^ao-N 
63** 
74a»* 
100* 
138/40** 
198/99*» 
211/17** 
239/43** 
245** 
258/60** 
270** 

12,50 
12.50 
15,— 

1,75 
20,— 
13,— 
6.50 
5,25 
6,75 

16.50 
ed. Ant 

2,75 
35,— 

1 , — 
2.25 
1 , — 
2.75 

18.— 
2.25 
2,75 
1,25 

R I J K S D E L E N SEPT.,969 
0 

5,— 
9,75 
6,25 
7,— 
9,25 
4,25 

12.50 
4.75 
2.75 
3.50 
3.85 
4.35 
5.25 
5,95 
3,25 
4,— 
4,65 
3,90 
4,50 

6,— 
18,50 
52.— 
0,75 

4,75 
5.50 
6.— 

1,75 
1,75 
3,75 
2,50 
3.65 
1.45 
2.15 
1,25 
0,85 
1.25 
1.65 

12,50 
7,— 
4,— 
0,50 

10,— 
5,75 
3,— 
3,50 
2,25 
2,50 

2,— 
12,50 

1 .— 
2,25 
1.25 
1.15 

18.— 
0.50 
2.75 
1.40 

Verzamelingen en 

271/74*» 
291/92»» 
293/96** 
304/06»* 
307/10** 
311/13** 
318/21** 
325/28** 
329** 
330/32»» 
333** 
334/35** 
353** 
355/57** 
364/67*» 
369»» 
372/75** 
376/79** 
380/83*» 
Lp. 45/52** 
Suriname 
146/49*» 
183/86* 
214/19** 
220/28** 
285/94** 
295/96** 
297/07** 
308** 
312/15*» 
317/20** 
321/22** 
326/29** 
331/34*» 
340/44»» 
347/48»» 
349/53»* 
405/09»* 
410/13*» 
414/18** 
419** 
420/23»» 
427/30** 
449/52** 
453/57** 
458/59»* 

»• pfr. i .pl. 
" gebr. 

Alle priizer 
Levering zo 
strekt. 
Zendingen 
franco huis. 

•*/• 
4.95 
1.10 
3,80 
2,— 
2,95 
2.25 
3.50 
1,75 
3.25 
3,50 
1,60 
1.75 
1 . — 
1,35 
2,50 
1,20 
1,35 
2.25 
1.45 

22.50 

24.50 
8.50 

14.— 
1 1 , — 
26.50 
7,50 
7,— 

22.— 
20,— 
6,50 
7,— 
5.— 

2 1 . — 
13,75 

3,— 
7,— 
4,— 
2,25 
4,25 
1 , — 
2.45 
2.— 
1.50 
3.60 
1,25 

* ongebr 

e 

5,25 
1.20 
4.— 
2.10 
2.95 
2.65 
3.85 
1,75 
3,75 
3,50 
1,65 
2.— 
1 . — 
1.45 
2.75 
1,25 
1,35 
2.25 
1.45 

19.50 

26.— 
8.50 

14,— 
9,— 
3,25 
8,— 
5,95 

22,— 
20,— 
7,50 
8,— 
5,25 
6,50 

12,— 
3,— 
7,75 
4,50 
2.25 
4.25 
1 . — 
2.50 
2.35 
1,50 
4,— 
1,35 

.m.pl. 

incl. B.T.W. 
lang voorraad 1 

boven f 50.— 

P O S T Z E G E L H A N D E L 1 
H A R T O G OKKER 

Herengracli 
dam-C. Tel. 

1 t 167, Amster- 1 
: (020) 6 20 97 1 

(b.g.g. 19 00 23) Postgiro 1 
193.156. 

partiien 
te koop gevraagd door: 

1 IN AAI lic 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam 

k / l ^ 
- 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, UNDENCOL-
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. 



Speciale Aanbieding België na 
No 
900/07 
908 
909/11* 
912/17 
918/23 
924/26* 
927/29 
930/37 
938/40 
941/42 
943/45 
946/51 
952/54 
955/60 
961/63 
964/66 
967 
968 
969/70 
971/72 
973/78 
979/85 
986 
987/89 
990 
991/93 
994/95 
996 
997 
998/1004 
1008/10» 
1011 
1012 
1013/18 
1019 
1020/21 
1022/23 
1024 
1025/26 
1026A/27B* 
1028/29 
1030 
1031 
1032/36 
1037 
1038 
1039/45 
1046 
1047/52 
1053/62 
1063 
1064/65 
1066/75* 
1076/81 

ongebr 
48 — 
1,80 
4,20 

36.— 
50,— 
3,60 

57,— 
47,— 
30,— 
1,50 

60,— 
180,— 

4,— 
27.— 
9,50 
5,50 
0,10 
0,90 
3,— 
1.80 

20,— 
39,— 
0,90 

20,— 
0,75 
9.— 
7,— 
0,90 
0,10 

25,— 
3,25 
0,75 
0,90 

10,— 
0,60 
0,90 
3,— 
1.20 
3,— 
0,55 
1,50 
5,25 

26,— 
1,20 
0,10 

14,— 
0,75 
8,— 

12,— 
0,10 
1,25 

100,— 
18,— 

gebr 

0,40 

0,15 

42,— 
140,— 

18,— 

0.15 

0,35 

0.10 

0,10 

0,90 

0.10 

1,20 

5.25 
27,— 

0,10 

7.— 
12,— 
0,10 

16,— 

No 
1082/88 
1089 
1090/92 
1093 
1094/95 
1096/1101 
1102/07 
1108 
1109/10 
1111/12 
1113 
1114/20 
1121 
1122/24 
1125/27 
1128/30 
1131/32 
1133/38 
1139/46 
1147/49 
1150/51 
1152 
1153/58 
1159/62 
1163/68 
1169/71 
1172/73 
1173A/B 
1174 
1175 
1176/81 
1182/87 
1188/90 
1191/92 
1193/94 
1195/97 
1198/1203 
1204 
1205/11 
1212 
1213 
1214/15 
1216/21 
1222/23 
1224 
1225/30 
1231/32 
1233/38 
1239 
1240 
1241/42 
1243/45 
1246/48 
1249 

ongebr 
15,— 
0,60 

10,— 
0,75 
3,75 

13,— 
14,— 
0.50 
1.75 
1.50 
1,50 

13,— 
0,90 
3,75 
3,75 

1,50 
13,— 
18,— 
9,— 
1,50 
0,10 

12,— 
3,50 

12,— 
2,50 
0,35 
0,70 
0,60 
0,60 

13,— 
13,— 
4,75 
2,— 
1 ,— 
2,— 
9,— 
0,45 
9,— 
0,50 
0,50 
1,20 
9,— 
1,25 
0,10 
8,— 
1,20 
9,— 
0,40 
0.60 
2,50 
3,25 
1,50 
0,60 

gebr 

0,15 

13,— 
0,15 

1,20 
3.75 

27,— 

7,— 

4,75 
1 ,— 
0,45 

9,— 

9,— 

8,— 

8,— 

3,— 

No 
1250 
1251/52 
1253 
1254 
1255/58 
1259 
1260/61 
1262/68 
1269/70 
1271 
1272/77 
1278/80 
1281/83 
1284 
1285 
1286 
1287/89 
1290/92 
1293/95 
1296/97 
1298/99 
1300/03 
1304/05 
1306 
1307/12 
1313 
1314 
1315/17 
1318/20 
1321 
1322/26 
1327 
1328 
1329/32 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337/39 
1340/41 
1342/43 
1344/48 
1349/50 
1351 
1352/53 
1354/58 
1359 
1360/62 
1363/66 
1367 
1368/71* 
1372/73 
1374/80 
1381 

No 900 
ongebr 

1,50 
1.25 
1 ,— 
1 .— 
4,— 
0,45 
1.25 
7,— 
0,35 
0,10 
6,— 
1,50 
0,84 
0,45 
0,60 
4,50 
3,50 
1 , _ 
2,25 
2,25 
1.20 
7,— 
1,60 
0,40 
4,75 
0,15 
0,70 
1,20 
3,50 
0,15 
3,25 
0,15 
0,40 
3,25 
0.30 
0,15 
0,30 
0,35 
3,25 
0,55 
0,55 
6,— 
1,20 
0,35 
0,25 
3,75 
0,35 
0,65 
4,75 
0,35 

2,— 
3,50 
0,35 

gebr 
0.75 

4,— 

6,50 
0,25 
0,10 
5,— 
0.75 
0,40 
0,10 

4,50 

2,25 
2,25 

1,20 
0,15 
4,25 
0,15 
0,30 
0,60 

0,10 
1.75 
0,15 
0,15 
3,— 

3,— 
0,30 
0,30 
5,50 
0,55 

0,10 
3,75 

0,40 

2,— 
2,— 
0,20 

Uw zaak Postzegelha 

No 
1382/83 
1384 
1385/88 
1389/90 
1391/94 
1395/96 
1397/98 
1399/1403 
1404/05 
1406 
1407 
1408/09 
1410/12 
1413 
1414 
1415/16 
1417 
1418 
1419 
1421 
1422 
1423/24 
1425 
1426 
1427/31 
1432 
1433/24 
1435 
1436 
1437/42 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448/51 
1452/53 
1454/55 
Luchtpost 
1/5* 
6/7* 
8/11* 
12/13 
14 
15/231 
15/231 
2411 
25 
28/29 
30/35 
Bloc's 
1 
2 

ongebr 
1 ,— 
0,25 
2,50 
1 ,— 
3,90 
0,45 
0,45 
3,50 
1 ,— 

0,70 
0,25 
2,50 
0,35 
1 ,— 
1 .— 
0,70 
0,25 
0,35 
1,80 
1,20 
0,25 

3,00 
0,70 
0.70 
1,80 
0,10 
6,— 
0,20 
0,30 
0,30 
0,05 
0,10 
2,20 
0,90 
2,40 

45.— 
7,— 

20,— 
4,50 
0,90 

18.— 

27,— 
5.— 

12,— 
8,— 

gebr. 
0,45 
0,20 
2.40 
0,35 
3,90 
0,25 

3,— 
0,45 

0,30 
0,10 
2,50 

0,60 
0,55 
0,35 
0.10 
0,35 
1,80 
0,60 

0,10 
0,10 
2,50 
0.35 

0.10 
6,— 

0,10 

2.40 

38,— 
4,25 
2,50 
4 

30,— 
5,— 

0,90 

50,— 
62,50 

No 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11/12 
13/14 
1314 
Perfor i 
15/16 
19 
21 
32 
33 
34 
35 
36/37 
38 
39 
40/41 
42 
43 
Expres 
1/5» 
6 

Service 
26/31 ♦ 
32/34 
35 
36/41» 
42/46» 
Port 
1/2* 
3/11* 
12/160 
17/25* 
26/31» 
32/48» 
56 
57 
59 
61 
62 

Telegraph 
2 
3/7 
8 
9 
10 

ndel PHILADELPHIA 
KRUISWEG 4 3  HAARLEM  TEL. (023) 320138 

ongebr 
110,— 
32,50 
32,50 
16,25 

7.50 
5,50 
4,— 

4.— 
17,50 
9,— 
3.75 

30,— 
3,60 
3.60 
2,40 
8,— 
3,90 
3,25 
4,75 
2,— 
2.50 

12,— 
3,— 

1,25 
0,35 
0,35 
3,— 

12,— 

15,— 
35,— 

100,— 

4,— 
5,50 
1,50 
3,25 
3,75 

e 

2,— 

No vo 
met » 

gebr 

12,50 
8,50 
12,50 

3,60 

2.40 
8,— 

3,25 
4,75 
2,— 

6,— 
0,70 

2.50 
17,50 

2,— 
1 ,— 
3,— 

42,50 
6,50 
3,25 
1,75 

32,50 

Igens Yvert 
zijn ook los 

No. 
Recu 
1 

1969. De series 
verkrijgbaar 

ongebr. 

17,50 

Telephone A 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

22,50 

22,50 
22,50 
25,— 
25,— 

ColisPostaux 
1/6* 
7/14* 
15/27* 
28/42* 
43/47 
48/57 
58/78* 
79/99» 
100/27* 
128/34 
135/66* 
167 
168/96 
170/73 
175/77* 
178/201* 
202/04* 
205/09 
210 
213/35* 
36/59* 
64/87* 
288/90 
291/93 
294 
295/97 
298/300 
301/03 
304/21 A* 
322/29* 
331/33» 
334 
336/50» 

Occupat 
1/9» 
10/24» 
26/37» 

Eupen et 
1/7» 

1,60 
1,60 

1800,— 

2,50 

6,25 

5,— 
11 ,— 
0,30 

12.— 
17.50 

6,25 

2,40 

25,— 

gebr. 

15,— 

80,— 

90,— 

35.— 
35,— 
8,50 
1,60 
1,50 

11 ,— 
11 ,— 
11 ,— 
1 ,— 
3,75 
0,20 
0,60 
8,— 
1.25 

16,— 
0,50 

0,15 
4,— 
1,85 
2,50 
0,45 
0,45 
0,30 
0,75 
0,60 
0,50 
3,75 
2,25 
1,50 
1.25 
1,50 

on Allemande 1 
17,50 
17,50 
21 ,— 

Malmed> 
17,50 

14,— 
17,50 
18,— 

16,— 

Aangeboden door pailiculier verzameling Duits en Oostenrijks 
noodgeld, 19191922; ± 200 verschillende steden, ± 400 ver
schillende biljetten Alfabetische opgave wordt op aanvraag toe
gezonden A J Hoekstra, Nachtegaallaan 28, Rotterdam13 

EASY RING 
ALBUM 
f 24,90 

Bladen: 100 dikke blanco bladen met fijne ruitjes ondergrond. Album 
ligt volkomen vlak open. Gemakkelijk verwisselbare bladen. Prima 
houtvrij. 
Band: Kunstleer met echte goudopdruk, 26 x 30 cm. In sterke 
cartonnen doos. Insteekcarton voor losse zegels. Zeer gewild album!! 

ALBUM FABRIEK NEERLANDIA  UTRECHT 
Ceylonlaan 11  Tel, 030  88083A  Giro 35.20.03 

POSTZEGELHANDEL "DE VELUWE" 
J. V. d. Berge  Nieuws t raa t 66  Apeldoorn  Tel . : 1628131043 

Aanbieding van Ned zegels, serie's, port3n en spec ROLTANDINGZEGELS ongebr , 
postfns. gebr , paren en blokken. Uw manco li)st|e kan geli)k mede ingezonden wor
den met, brieven Ned tot 1900 en brieven welke belast zi(n met alle voorkomende 
porten v N O G., die doorlopend te koop gevraagd worden 

Voor onregelmatigheden in nietschriftelijk opgegeven adverten
ties, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. 

Administratie ,,Philatelie" 

DER SAMMLERDIENST 
het Duitse f ilatelistische t i jdschrift 

• verschiint eens per14 dagen Abonnementsprijs f 11,80 per half|aar 
• meer dan 100 pagina's per nummer f23,60 per laar, proefnummer gratis' 
• nieuwties met fotopagina's op Advertenties: prijzen op aanvraag 

kunstdrukpapier Woordadvertenties: opschriftwoor
den 58ct, tekscwoorden 24ct. 

Vertegenwoordiging voor Nederland: FILEKTURA  Postbus 54  Katwijk aan Zee. 
Giro 51.69.28. Bank: Amrobank, Katwijk, Tel. O 17184068 (ook 's avonds). 

w 

St. 

ENGELKAMP 
koopt alles op 
partijen, series 

Jansstraat 5, Amstcrd 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, 

het gebied van postzegels, 
en bundels tegen contante 

verzamelingen, 
betaling. 

am. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
privé (020) 73 79 26. 

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) 122 23 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor-
delUkheid nemen voor de bonafidi-
teit der onderstaande adressen 
Prijs der annnonces f 0,85 per mm 
exclusief 4"/» BTW. 

A A N G E B O D E N 

Vene/.uela-Colombia. Abonnement 
vooi nieuwe uitgaven. Ook gestem
peld. Tevens bewerking manco-
lijsten. E. Zielke, Alb, Schweitzer-
straat 1, Krommenie (NH), telefoon 
(02980) 8 34 8 
Speciale aanbieding Nederland en 
O G , pfr.z/pl. 60»/n, gestempeld 50"/«. 
Eerstedagbneven vanaf E32 blanco 
60Vo. Eerste vluchten KLM vanaf 
/ 0,50 (Kuwait 1963). Oude post-
kaaiten. Censoi brieven. Oprui
ming zegels uit stockboeken. 150 
zegels Wereld f 1,50, 500 zegels 
Weield / 6,— ; 100 zegels U.S.A 
f 3,25, grootformaat; 300 zegels 
U S A / 5,— ; 100 zegels Engeland 
en Colonies f 3,—. Levering franco 
na storting op giro 249147 van 
C Nikkeis, Haverschmidtstraat 85, 
Den Haag 

Aangeboden' mooie verz. Oosten-
ryk, Yvert Fr. 2000,—, ook ruilen 
voor Oud Duitse Staten. J. E. M. 
Garssen, Englaan 3, Blaricum. 
Aangeboden: Ned. ie emissie, vele 
platen. Frankrijk. Duitsland, Span
je oude emissies. Ned. + Curagao. 
Portafwijkingen Vele motiefzegels. 
Stort f 0,50 op giro 1230776 t n.v. 
H Nolles, Steenwijk en u ontvangt 
prijslijst. 
HongarUe. Wij leveren alles, zo
wel oud als nieuw, blokken en ge
bieden in prima kwaliteit. Tevens 
nieuwtjes-abonnement. Prijslijst 
gratis. Completeert nu uw (motief) 
verzameling' Opdrachten s.v.p 
aan: I.P,S. - Sassenheimstraat 61 -
Amsterdam-17. (020) 15 53 04. 
Elk Ned. zegel voor 60'/« (tot hoog
stens 70'/«) gebr. of ongebr. uit 
enige verzamelingen Aanvr. met 
letourporto Oud-leraar De Vries, 
Van Hogendorpl. 100, Doetinchem 
Ook ruil tegen puntst. of klein 
rondst. 
Aangeboden: betere Nederlandse 
series, postfris, billijke prijs. C. 
WiUemsen, Lou Jansenplein 43-III, 
Amsterdam-W , tel. (020) 11 05 26. 
Aangeboden in msteekboek. ver-
/.ameling van alleen Nederlandse 
zegels (± 800 versch.), dus zonder 
O.G., met o.a. de nummers (ge
bruikt en zonder plakker): 1, 2, 3, 
9, 11, 14, 16, 18, 25, 29, 97, 98, 100, 
134-135 Cataloguswaarde / 950,— 
voor ./ 650,— in één koop H. Mak-
kinga. Hessenweg 45, Hardenberg, 
telefoon (05232) 20 45. 

Bod gevr. op (losse) afl. Nederl. 
MaaiTdblad van apnl 1947 af. Man
co's 11-12/'51. l/'54, 8-ll/'57, 7/'58, 
6/'62. A. den Boer, Wm v Boelre-
straat 95, Rotterdam. 

Hoogste bod gevraagd op complete 
verzameling Ned. Nieuw-Guinea, 
postfris zonder plakker, incl. Un-
tea Ie dr en Inan Barat m Lind
ner Lingeless album en complete 
postfnsse verzameling Ver. Naties 
(U.N O.) in ld. Schaubek album. 
Telefoon (070) 98 04 67. 

Zuld-Amerika klassiek vóór 1900 
tegen mancolijst a f 0,20 de franc 
Tevens te koop klassieke Japan-
verzameling, ± 6300 frs a / 750,— 
en piaktisch complete Mexico tot 
1900, waarde ± 3300 frs. a f 350,—. 
Beide objecten ook te ruil tegen 
klassieke Eng. Kol. E. K. v. d Ven, 
Utr weg 341, Hilversum. 

Speciale aanbieding: Ned. en ovcr-
z geb. en FDC. Cat. NVPH ƒ5700,-, 
prijs J 2500,— P. Plug, Vechtstraat 
33, IJmuiden. 

Particulier biedt wegens sterf
geval aan 1. Verzameling Europa
motief, zonder voor- en meelopers, 
zonder fdc's, compleet van 1956 t/m 
'9R9 (ontbreken alleen Luxem 
burg 1956 3 Fr en serie Cyprus 
1962, Luxemburg 1956 2 Fr. is ge
stempeld, rest postfris in klem
stroken). Vraagprijs ƒ 530,—. 2 Ver
zameling Zwitserland in klemstro
ken w.o. veel Pro Juventute en 
Pro Patria, cat.-waarde Zumstein 
Fr. 1100,—. Vraagprijs f 495,—. 3 
FDC'S Zwitserland Pro Juventute 
en Patria, FDC's Ned Antillen, 
Nederland, Suriname. Automaten-
boekjes 56 t/m 61. 4 Diverse series 
Zwitserland Pro Juventute etc op 
aanvraag. J. Teggelove, Nieuwe 
Deventerweg 72, Zwolle, telefoon 
(05200) 1 89 83. 

200 Ned., uitsl grootf kind. Wel-
dad, e.d.; 10"/» hoge waarden; 
minst. 70 versch a f 10,—, 100 idem 
ƒ 5,—. Kilow. 25"/« grootf. 1 kg 
ƒ 11,75 P. Nieuwelink, Veenbes-
straat 768, Soest. Giro 43S590. 
Israel, postfr. full-tab vanaf 55"/« 
Benco; gebruikt 40"/«. Porto extra 
P. Nieuwelink, Veenbesstraat 768, 
Soest. 

Ie emissie 1852 Nederland. Voor 
stempelverzamelaars en voor plaat-
reconstructie steeds enkele hon
derden exemplaren voor verkoop 
of ruil beschikbaar. Brieven met 
mancolijsten etc. onder nr. Ph. 359, 
Postbus 501, Haarlem 

Te koop of te ruil; postzegels 
(puntstempels), munten en oude 
prentbriefkaarten A. H. van Elk, 
Wilhelminalaan 6, Beuningen (Gld.). 

Boekjes, betere losse zegels, res
tanten, stockboeken met doublet
ten. Vr. aanb. aan P V.C. Postzegel-
verzamelclub, Postbus 418, Venlo 

'1: kilo missie f 5,— op giro 268761. 
Bats, Postbus 25, Leerdam. 

Grote postzegelverz. te koop van 
particulier, o.a. Ned. en Kol. Iets 
van vóór 1940, ook 10 stockboeken 
met o.a veel postfris Ned. en Kol 
En 'n deel Europa, cat -waarde ± 
f 8000,— Alles een koop. Uiterste 
prijs f 3S00,—. Tel. (01710) 3 45 36. 

Aangeboden: 2e keus albums met 
kleine schoonheidsfouten. Blanco 
bladen met ruit onderdruk Kunst-
leren klemband, 25 x 28'/j cm. Pak
ket a. 1 klemband met 100 bladen 
f 12,50 Pakket b. 1 klemband met 
150 bladen / 17,50. Pakket c. 7 in-
steekboekjes, 11 x 17 cm, 8 bladz 
a 6 stroken, m omsl. geniet (nietje 
iets roestig) f 5,—. Pakket d. 1 
schroefband 20 x 26 cm, 100 bladen, 
blanco papier zonder ruitjes / 6,50. 
Stort het bedrag op giro 66.33.23 
G. G. ter Horst, Kouwerplantsoen 
99, Utrecht, of zend geld of post
zegels. U ontvangt filatelistisch ge-
frank Zolang de voorraad strekt. 

G E V R A A G D 

ZceK Untea Ie, 2e, 3e en 4e druk 
cpl postfris, 7 cent postkaart on
gebruikt en gebruikt en 15 en 35 
cent luchtpostblad ongebruikt en 
gebruikt. C. de Wit, Oudestraat 3 
Amstenrade (L.), tel. (04492) 572 

Te k. gevr. puntstempels en klein 
rondstempels. A. H. Bonefaas. Joh. 
Geradtsw. 132, Hilversum. Telef 
(02150) 4 48 08. 

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 

Gevraagd: Zwitserland 1854-1907, 
ook kl verz. keerdrukken, enz. 
J E. M. Garssen, Englaan 3, Blari
cum. 
Gevr.: Expeditie Sterrengebergte 
1959 Ned. Nw.-Guinea Verschillen
de FDC's en enveloppen verzorgd 
door en/of gericht aan de expedi
tieleden. F. Hugenholtz, Olympia-
plein 166, Amsterdam. 

C. Willemsen koopt gaarne vellen 
of veldelen Nederland - Overzee. 
Ook collecties. Lou Jansenplein 
43-III, Amsterdam. Telefoon (020) 
11 05 26. Gem. giro W24(>9. 

Nederland gebruikt gezocht. Geef 
Nederl. O.G. ongebruikt, fdc, of 
andere met 10"/« extra. H. Rigters, 
Postbus 127, Den Helder. 

Verzamelaar vraagt kcrstzegels en 
blokjes van Cuba en Zuid-Korea 
Aanbiedingen aan G. J. Gademan, 
Hartenseweg 23, Renkum. 

Gevraagd: proefpostzegelboekjes 
(2 stuks), uitgegeven in 1962 te 
Rotterdam. O. D. Suurenbroek, 
Gezichtslaan 3, Doorn. 

Verzamelaar vraagt aanbiedingen 
van oud-Peru en/of Equador Uit
sluitend vóór 1900. Brieven met 
uitvoerige gegevens en vraagprijs 
aan mr. G H L. van Oordt. Park-
flat Marlot 9, 's-Gravenhage. 

Te koop gevraagd: Nederland: a) 
Collecties poststukken oade brie
ven tot ± 1900 met of zonder 
zegels; b) Zegels der Ie emissie 
1852, ook op brief; c) Postfnsse 
zegels van vóór 1940 alsmede de 
serie 518/37, d) Speciaal verzame
lingen Nederland. Voor één zegel 
of duizenden, wij nemen contact 
met u op Brieven met nauwkeu
rige omschrijving onder nr Ph 
375, Postbus 501, Haarlem 

Jap. bez. en Rep. Ind. '45/'49 te 
koop gevr of ruilen. G. J. Bessels, 
G van Amstelstraat 145, Hilversum. 

Gevraagd. Hong Kong, zegels en 
stukken, zoekt F. L. Maas, Veenen-
daalkade 289. Den Haag, telefoon 
(070) 66 44 ,56. 

DIVERSEN 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?7 
Ja? Wordt dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: C. Spoelman, Insstraat 18, 
Ridderkerk. Tel. (01804) 47 55. 

BUITENLAND 
Landing op de maan. Speciaal 
stempel 21-7-1969 op een fraai sier-
couvert, tweekleurendruk, met 
,,maanplaquette", voor twee inter
nationale antwoordcoupons. Viei 
stuks / 2,25, franco. FDC aan uw 
adres f 0,50. Franz Grossauer, 
A 3950, Gmünd, Oostenrijk 

Zegels van Israël: Wordt lid van 
de ,,Eilat" club voor toezending 
van nieuwe uitgaven tegen post-
prijs en zes andere voordelen. 
Vraagt gegevens aan: Eilat Stamps 
Club, P. 542, Eilat, Israel. 
Philatelisten in 100 landen zijn lid 
van de „Concorde Correspondentie 
Club". Inlichtingen 38 Parkside 
Drive, Edgware, Middlesex, Enge
land. 

Duitsland, locale uitgaven 1945/6, 
op brief, in gehele vellen en alle 
variëteiten worden te koop ge
vraagd door Manfred G. Heber, 
D-322 Alfeld, Horsumer Tor 25. 

Ruilpartner gezocht. Vladislav 
Vancura, Legionarska 213, Priboi. 
Okr Novrj Jicin, Czechoslovakia 

Schilderijenzegels 
Vraagt gratis prijsli jst 

HEYMANS' 
POSTZEGELHANDEL 

Valeriusstraat 82 - Schiedam 
Telefoon (010) 263951 

▼ TTTTTTT^TTTTTTTTTTTT 

DE SLUIT INGSDATUM VOOR HET OKTOBERNUMMER 

IS GESTELD OP 

23 SEPTEMBER A.S. 

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

2 - PER KILO 
betalen wij voor uitgezochte kilo's Nederland 

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

POSTZEGELGROOTHANDEL 

NOViOMAGUM" 
2e Walstraat 17 Nijmegen Telefoon (08800) 2 06 38 



AL KENNISGEMAAKT 
met onze beroemde parti jen Nederland en Overzee ? 

DROOMPARTIJ N E D E R L A N D & OVERZEE met ruim 1000 ver
schillende zegels van Nederland, Indie (incl. Indon.), Nieuw-Guinea, 
Curasao en Suriname PLUS EEN hoeveelheid prachtig rui lmateriaal . 
Cataloguswaarde tenminste f 350,— per partij! 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 soorten. 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-sene 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 k9,—. 
Ruim 300 N E D . I N D I Ë , een prachtige collectie. Slechts f 62,50. 

L A N D E N R E S T A N T E N 
Beieren, met zeldzaam goed (98) f U . 9 0 België (200) f5.45 België (300) f 10.95 
België (500) ƒ22,50 Bulgarije, een prachccollectie met maar liefst ongeveer 500 zegels 
zeer veel grootformaat Slechts ƒ"29,50 Duitsland (497) f 13,90 Duitsland (1000) een 
koopie f37,50 Engeland (100) f4,90 Finland, leuke collectie (100) f4,90 Franknik 
(300) f 12.50 Frankrijk (500), prachtobject f 27,50 Hongkong, met zeldzaam goed (30) 
f4.95 Ierland (50) f4,90 Israel (100), v^at een mooie collectie f11,90 Joegoslavië, 
goeddeels compleet f29,90 (500) Liechtenstein, een lust voor het oog (50) slechts 
f 15 — Litauen, een zeldzaam land, moeilijk aan ce 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 al 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 met zoveel meer ontbreekt Slechts f75,— 
± 1000 FRANKRIJK, zéér uitgebreide collectie Wij taxeren, dat deze collectie los 
uitgepnjsd zeker achthonderd gulden zou opbrengen Weggeefpnjs 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 Zeer 
veel herdenkingszegcis Slechts f49,— 
± 300 FINLAND, leuke verzamehng, heel aardig om voort te zerten 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 land nemen jaarlijks aanzienlijk in 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 niet ingevoerd worden 
Slechts f150 — 
± 500 ENGELAND, een zeer uitgebreide verzameling met vele zeldzame zegels 
zoals no 1, de beroemde penny zwart met een cat waarde van vr 80 — 
Weggeefpri)s f250,— 
± 300 BEIEREN, een collectie waaraan zeer weinig ontbreekt f149,— 
± 1000 ITALIË, een uitgebreide collectie met veel mooi goed Zou los uitgepnjsd 
zeker het dubbele opbrengen Nu voor f99,— 
± 300 ISRAËL, een goeddeels complete collectie, een prachtobject met veel zeld
zaam goed Bovendien een zéér goede geldbelegging' Zeer 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 veel 
motiefzegels' f79,— 
± 2000 FRANSE KOLONIËN, éen van de mooiste objecten, die wij ooit m handen 
kregen' Zeer veel grootformaat en motieven' Slechts f225,— 
± 950 RUSLAND, een grote collectie van uitsluitend GELEGENHEIDSZEGELS, 
bijna allemaal complete series zeer hoge cataloguswaarde Slechts f89,— 
± 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 moot, slechts f99,— 
± 150 IJsland, leuke collectief 59,— 

Mooie Kilowaarl 
Engeland, met zeer veel gelegenheidszegels, f 29,— per hele kilo Fondspak (453 gr) 
voor f 14,90 
Israel 100 gr voor f 16,50, halve kilo f 75,— 
Tsecho Slow zeer mooi, hele kilo f 44,50, (post verzegeld) halve kilo f 23,50 
Indonesië, meer dan 150 soorten in vellen, met complete series Hele kilo f 199,— 
.cat w , ± f 3000,—) halve kilo f l i c — 

Bestellingen s v p schriftelijk of telefonisch 

Postzegelgroothandel OPTIMUS 
Kamphuizenlaan 5, Arnhem. Giro 15«5527. Tel . (08S) 42 10 30. 

MAXIMUMKAARTEN - GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Erasmus 2 versch kaarten per stel ƒ 2 25 
Sur dieren 3 fotokaarten van de juiste dieren ƒ 5 25 
Spanje Toerisme {4 k r t ) f 6 25 Gibraltar {2 k r t ) ƒ 2 75 Schild 69 (10 
k r t ) f 12 50 
Gel h st Dag v d Postzegel Groningens Ontzet Leidens Ontzet IFA 69 
Benelux ICCM Aerospace AISS (porto + 1 25) 
BESTEL ALS REGEL, BIJ POST EN ZEGEL 
Dorpsstraat 13, Abbekerk, telefoon (02298) 278 

U.S.A 
HET adres voor 

Amerikaanse zegels: " 
POSTBUS 124 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 

Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 

• toegezonden. 

Ook uw manco-l i jst is w e l k o m . 

U.K.A."-STAMPS 
s - H E R T O G E N B O S C H 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandvei l ige kasten f 295,— en f 4 8 0 , -

Tevens voorradig 8 0 z .g .a .n . b r a n d k a s t e n 

en kluisdeuren Interessante pr i jzen 

Vraagt inl icht ingen 

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

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, te lefoon (01806) 25 37 

IN UW VOORDEEL; 
slechts 1 0 % veilingkosten 
juiste verkaveling 
goede opbrengsten 
zeer vlotte afrekening 
gratis taxatie vooraf 
materiaal wordt eventueel gehaald 
geen lange wachtti jden 
renteloos voorschot 
vele referenties 
gratis catalogus 
inlichtingen vri jbl i jvend 

Onze 62e veiling wordt binnenkort gehouden. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Diepenbrockweg 174 - Dordrecht - Telefoon (01850) 4 07 33 

ONGEVEER TWEEDUIZEND 
zeer voordelige aanbiedingen van 
NEDERLAND, series en losse z , postfr en ges t , FDC's 
CUR./NED. ANTILLEN, SURINAME en NW.-GUINEA, ook FDC s 

SPOTGOEDKOOP zijn onze samenstell ingen van MOTIEF-
en grootformaat (plaatjes)-zegels 

INDONESIA: Hiervan nagenoeg alles en tegen de 
laagste prijzen 

GRATIS geven we onze afnemers keuze uit 
50 versch postfr ser Indonesia 
albums insteekboeken en HAWID-
stroken 

36, welke u op aanvraag gratis Dit alles vindt u in onze P M 
wordt toegezonden door* 

J. BIJ L S M A 
Schimmelpennincklaan 3 - Zutphen - Telefoon (05750) 33 11 



De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 

(meer dan 2 5 jaar onder de huidige deskundige leiding) 

Rokin 58 - Amsterdam-C - Tel. 2 3 0 2 6 1 - 242380 

ONZE EERSTE VEILING IN HET NIEUWE SEIZOEN 
vindt plaats van 24 t/m 27 SEPTEMBER a.s. 

Zeer veel waardevol materiaal van NEDERLAND en 
O.R., EUROPA en OVERZEE; veel klassiek In prima 
kwaliteit. 
RESTANTENDAG, ZATERDAG 27 SEPTEMBER a.s.; 
honderden waardevolle en interessante collecties, 
landenverzamelingen, enz. enz. 
Decemberveiling is in voorbereiding; in de loop van 
de maand oktober kan hiervoor nog materiaal worden 
toegevoegd. 
Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot ver
leend. 

De catalogus wordt t.z.t. aan de ons bekende adressen gezonden; voor serieuze gegadigden, 
die nog niet met ons in relatie mochten staan, wordt een beperkt aantal catalogi gereserveerd 
en op aanvraag verkrijgbaar gesteld. 

Evo HET GROTE l'̂'"̂"1 ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
clichés. Gewicht 2̂ /2 kg. Prijs ƒ16,— 
Idem, alleen NEDERLAND ƒ10,50 

Skandinavla 

Eyo LANDEN ALBUMS 
Indonesia ƒ10,— 
België 25,— 
Luxemburg ,, 17,50 
Frankrijk 25,— 
Monaco 20,— 
Groot-Bhttannië 15,— 
Ierland 12,50 
Spanje II (na 1945) 20,— 
Italië 25,— 
Vaticaan 15,— 
Duitsland I (tot 1945) 20,— 
Duitsland II (na 1945) 25,— 
Oostenrijk 25,— 
Zwitserland 22,50 
Denemarken ,, 15,— 
Noorwegen 15,— 
IJsland 15,— 
Zweden 15,— 
Finland 15,— 
Skandinavië ,,50,— 
Europa (met Nato, enz.) 17,50 
Formaat 23 x 27 /̂2 cm: 
United Nations 10,— 
Rotary 10,— 
ALLE ALBUMS INCL SUPPLEMENT 1968 
BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

ipggg 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, / 
BELGIË/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 1 

Per stuk f 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 

<OFFSETDRUK BOOM-RUYGROK N V - H A A R L E M ' 


