
NEDERLANDSCH 
MAANDBLAD VOOR 

ARGANG No. 10 (5411 



nog niet per RAKET 
...maar wel VLIEGENSVLUG 

komen wij desgewenst naar U toe, waar ook in Nederland ! 

Wij vragen altijd T E K O O P tegen beslist 

KONTANTE BETALING 

SERIES, PARTIJEN, VERZAMELINGEN 
van NEDERLAND & O.R. 
en WEST-EUROPA alsmede WERELDKOLLEKTIES 
SNELLE maar bovenal DISKRETE afwikkeling ons devies 
ook voor NALATENSCHAPPEN 

Schrijf of bel (ook 's-avonds tussen 19.00 en 22.00 uur) ons even; ook al zijn wij bij een andere gelegen
heid reeds in kontakt met U geweest. 

W. van SPLUNTER 
ROTTERDAM-26, Quadenoord 5, Telefoon (010) 320585 

Zaterdag 25 oktober a.s. zijn wij aanwezig op de ruildag m de TOTO-HAL te Hilversum. 

23e veiling OKTOBER 
Voor deze veiling kan niet meer 

worden ingezonden. 

Voor de 2 4 e veiling in november 
kan echter nog worden ingezonden 

tot eind oktober. 

Ontvangt U onze veiling
catalogus nog niet? 

Een briefkaartje verzekert U van 
regelmatige toezending. GRATIS! ! 

POSTZEGELVEILING 
't Oosten 

PERIKWEG 27 - ENSCHEDE - TELEFOON (05420) 1 88 24 

2500,- cal waarde voor 59,50 
Ja u leest het goed, ik verkoop mijn restantpartijen 
ver beneden mijn inkoopprijs; postzegels van de 
gehele wereld bevattende (ruim 3000 zegels) met 
totale cataioguswaarde 2500,— voor 59,50. 
Zeer beperkte voorraad ! Dus snel bestellen ! 
Leveringsvoorwaarden: Alleen bij vooruitbetaling. 
Porto 1,— extra. 

D. J. van der Zwaan 
POSTBUS 9062 - AMSTERDAM 

Postgiro 13500 t n v Gem giro, rek Z 4309, D J v d Zwaan 

NFERLANDIA 
POSTZEGELALBUMS 

schroef: 
No S 100 norm bl ƒ12 30 

No 9 200 norm bl f20 -

No 13 150 dikke bl f:9,-

Band: kunstleer met goudopdruk, verdekte schroeven; 25 x 28V2 cm, prima 
kwaliteit 
Bladen: houtvrij papier, fijne ruitjes onderdruk. 
Tekensjabloon: voor 't zelf tekenen van vakjes Nieuwe maten, voor elk 
album geschikt f 2,75 
ALBUMFABRIEK NEERLANDIA-UTRECHT 
CEYLONLAAN 11 - TELEFOON 88 08 34 - G1R0 35 20 03 



30 JARIG JUBILEUM!! 
Wat zoudt u doen als u de beschikking had over 50 kilo zeldzaam mooi afgeweekt plaatjesgoed der gehele wereld, waaronder de meest waarde
volle zegels en series? Sorteren en uitzoeken to t u erbij neervalt? Wi j hebben een beter idee! 

Onze zaak bestaat thans 30 jaar en als klant heeft u recht te profiteren van deze gigantische partij waardevolle postzegels. (Allemaal Groot
formaat!). 

De gehele partij wo rd t afgewogen in dozen van 100 gram inhoud, hetgeen overeenkomt met ruim 900 zegels, waarbij wi j de garantie geven 
dat minstens 700 exemplaren verschillend zijn. De rest is prachtig en uiterst waardevol ruilmateriaal. Schrikt u niet als u zegels tegen komt 
van meerdere guldens per stuk terwi j l ze u nog geen b,y^ et per exemplaar kosten! 

DEZE JUBILEUM-PARTIJEN G A A N N.L. WEG VOOR SLECHTS 
F 37,50, DIT IS EEN AANBIEDING WAAROVER U NOG JAREN 
SPREEKT! 

DUBBELE JUBILEUMDOOS, 200 GRAM I N H O U D , RUIM 1800 
ZEGELS, W A A R V A N MINSTENS UOO VERSCHILLEND, VOOR 
SLECHTS F 75,—. 

ONZE BEDIENDE SCHOTEN DE TRANEN IN DE OGEN . . . 
" riep hij u i t , .om di t kostbare goed per gewicht te verkopen, . . . .toen hij (onder toezicht!) de partijen afwoog. „ D i t is gekkenwerk. 

in de losse verkoop brengt het minstens ' t tienvoudige o p ! " 
Hij heeft gelijk, maar 50 kilo afgeweekte zegels sorteren is 'n enorm werk. Wanneer wi j het aan onze thuiswerkers geven is er geen controle 
op en over 'n jaar hebben ze allemaal een eigen postzege lw inke l . . . . ! Vandaar. 

100 AFGHANISTAN, iets zeldzaams' 
50 ALBANIË, Grootformaat, enorm. 
91 ALBANIË, compl. series, licht gestemp Gaan weg voor 

100 ALBANIË, ongebruikt, pracht aansluiting op bovenstaande 
100 ARGENTINIË, weinig geld voor 'n pracht pakket 
50 AUSTRALIË, veel dierenzegels 
50 AUSTRALIË, Grootformaat, nieuw 

100 AUSTRALIË, veel gedenkzegels 
100 BELGIË, pak maar mee 
100 BELGIË, pracht Grootformaat' 
200 BELGIË, waarbii lastige ex. 
300 BELGIË, veel „Beeld"-zegels 
500 BELGIË, nog 'n enkel pakket 
600 BELGIË, uitzonderlijk mooi. 
800 BELGIË, 'n enkele collectie 

1000 BELGIË in doos, minstens 500 verschillend, gaan weg voor 
1000 BELGIË en KONGO, 'n koopie 
100 BOHEMEN en MÄHREN, oude priis 
100 BRAZILIË, 'n fraai pakket 
50 BRAZILIË, Grootformaat 

100 BRAZILIË, Grootformaat, 'n pracht 
100 BRITS INDIA, speciaal! 
100 BULGARIJE mooie zegels. 
200 BULGARIJE, tegen inkoopprijs 
300 BULGARIJE, veel Grootformaat 
500 BULGARIJE, zeldzame zegels 

1000 BULGARIJE, in doos, minstens 500 verschillend, erg mooi 
26 BURUNDI, pracht series! 

100 CANADA, 'n oude samenstelling 
50 CHILI, vele luchtpost. 

100 CHILI, enorm veel luchtpost 
100 CHINA, helft Grootformaat 
100 CHINA, allemaal Grootformaat 
200 CHINA, met te geloven. 

f 19,95 
f 5,95 
f 29,95 
f 16,95 
f 3,95 

1,95 
3,45 
3.95 
2,35 
5,45 
6,45 

f 11,95 
f 2 5 , — 
f 39,95 
f 79,50 
f 39,95 
f99,50 
f 9,95 
f 5.75 
f 4,95 
f 9,95 
f 2,50 
f 2,95 
f 5,95 
f 12,95 
f 29,95 
f 42,50 
f 16,95 
f 3.95 
f 2,95 
f 6,95 
f 2,50 
f 3,95 
f 5,45 

268 CHINA, alleen Grootformaat f 17,50 
500 CHINA, 't allermooiste f 13,95 

1000 CHINA, 'n geweldige partij f 39,75 
100 COLUMBIA, veel mooie grote ex. f 5,75 

25 CUBA, grote gedenkzegels. f 2,50 
100 CUBA, Grootformaat! f 9,95 

25 CURASAO, gaan weg voor f 4.95 
50 CURACAO, mooi sortiment f 17,95 

100 CURACAO, vele dure ex. f 48,— 
100 DENEMARKEN, veel platen f 3,50 
200 DENEMARKEN, nog meer platen f 8.85 
300 DENEMARKEN, nog mooier. f 25,— 
400 DENEMARKEN, zeldzame ex. f 49,50 
500 DENEMARKEN, in doos, zeker 200 verschillend f 22,85 
50 DOMINICA, 't einde in zicht f 4,50 

100 DUITSLAND-OOST, prachtig f 1,95 
100 DUITSLAND-OOST, Grootformaat. f 5,95 
200 DUITSLAND-OOST, waardevol' f 7,90 
300 DUITSLAND-OOST, steeds mooier f 13,95 
400 DUITSLAND-OOST, bi|na compleet. f 21,95 
500 DUITSLAND, iets anders. f 13,90 

1000 DUITSLAND, met te vergelijken! f 37,50 
1500 GROOT-DUITSLAND, in doos, zeker 'n 1000 verschillend. f 52,40 

100 EGYPTE, te laag in pn|s f 6,95 
100 ENGELAND, veel gedenkzegels f 4,90 
100 ENGELSE KOL & GEBIEDEN f 2,25 
100 ENGELSE KOL & GEBIEDEN, alleen mooie grote zegels f 4,95 
200 ENGELSE KOL & GEBIEDEN, ook weer alleen mooie grote zegels t 11,95 
300 ENGELSE KOL. & GEBIEDEN, zeer mooi f 9,— 
400 ENGELSE KOL & GEBIEDEN, allemaal grote zegels. f 24.95 
500 ENGELSE KOL & GEBIEDEN, veel moeiliike ex f 15,95 

1000 ENGELSE KOL & GEBIEDEN SUPER, zolang het kan voor f 39.95 
1500 ENGELSE KOL. & GEBIEDEN, in doos, minstens 1000 verschillend' f 48,95 

WERKELIJKE GOUDMIJNEN!! 
Vele verzamelaars ontdekten dat 't geld nog steeds op straat ligt, als men de straat maar weett Ons Engels kilowaar zit n J . stikvol met fosforzcgels, waar
van sommige f 4,50 tot f 18,— per stuk genoteerd staan. (Zie betreffende rubriek sinds februari in dit blad). 
Vi kilo Engeland, enorm groot aantal, zeer modern. Slechts f 12,50 + f 1,80 porto. 1 kilo Engeland „Super", geweldig I Slechts f 29,— + f 2,50 porto. 

WIJ ontvingen een partijtje Engelse Bankpost, bestaande uit allemaal Grootformaat 
Gedenkzegels, het mooiste van hec mooiste' Vele Engelse schildenjzegels, enz. enz 
Alles gaat v/eg-voor de abnormaal lage pri|s van slechts f 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 f 13,95 

% krio GEMENGD BUITENLAND. ELITE MIXTURE! Veel landen, veel avon
tuur, alles door elkaar, dus zoeken maar' f12,50 

1 kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE! Idem vele landen, veel 
avontuur f 24.50 

/^ kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) f 19,50 
/ , kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 12 500 zegels) r37,50 
' / kilo CANADA, kantoorpost, modern! Met grootformaat' f 12,50 
Va kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n rijk sortimentmetveelgrootformaat-

zegels! 'n Koopje f 12.50 

50 gram West-Duitse Bankpost, allemaal Grootformaat-Gedenkzegels der Duitse 
Bundespost, geheel ongesorteerd, een prachtig en njk sortiment voor slechts f 18,95, 
ook deze voorraad is zéér beperkt. 
Vi kilo V^EST-DUITSLAND, met iets van de Oost-Zone, mèt gelegenheids-

zegels f12,50 
% kilo INDIA, zolang de voorraad hec toelaat f 12,50 
/a krIo NOORD-IERLAND, zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met heel 

erg veel plaacjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 12,50 
V̂  kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitgezocht, 

veel gedenkzegels Kleine vooraad f 12,50 
1 KILODOOS NOORWEGEN, verzegeld door de missie, enorm mooi! 

Slechts f25,— 
Vi 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 i f 6,95 

Postzegel handel H. FiORANI V» pnsÉaegettnatêie 9 itan naar FIOHAJVI! 
P O S T O R D E R A D R E S : (vooruitbet. of rembourszending) Beatrixlaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tel. (02534) 397, 

Postgiro41511 t.n.v. I.J. Mark Portokosten e x t r a Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes 

A F H A A L A D R E S S E N : Wi j nemen bundel-en massawaar in betaling. Vraag inkooplijst. 

„F iopost " , Woestduinstraat 109, Amsterdam-W, Tel. 15 24 55. MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 6816 78. 



INHOUD VAN DIT NUMMER 

RIJKSOELEH 

DOHESIÊ 

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 filatelisten zijn reeds 
de trotse eigenaars van dit sublieme album. 
D A T Z E G T T O C H W E L W A T ! 
leder jaar begin februari verschijnen de supple
menten. 
U kunt kiezen uit de volgende albums: 
• Nederland ƒ 7,50 
* Nederland en Overzeese Rijksdelen ... ƒ12,50 
* Overzeese Rijksdelen ƒ 7,50 
» Indonesië en West-lrian ƒ 6,50 
• Nederland, Overzeese Rijksdelen, Indo

nesië en West-lrian 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 531 
De postgeschiedenis van Jerusalem 532 
Constantinopel 534 
MUjoenenzaak 535 
D.D.R. twintig jaar 536 
Dixieland Calling 538 
Een bezoek aan de postzegeldrukkerij te Parijs . . 540 
De postspaarbankzegels van China 542 
Voor uw boekenplank 548 
Wij ontvingen 551 
Agenda 552 
Tentoonstellingen en jubilea 553 
Rubriek Nederland 556 
Rubriek Overzee / Postwaardestukken 557 
Rubriek Stempels 558 
Rubriek België 559 
Rubriek Post uit Parijs 560 
Rubriek Suid-Afrika / Wij lazen voor u 561 
Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen .. 562 
Verenigingsnieuws 564 
Nieuwe uitgiften 56 

1 2 briefkaart en U ontvangt 
zichtzendboekjes POSTFRIS Nederland na 1940 -f-
1 boekje gebruikt voor '40 alsmede GRATIS onze 
uitgebreide prospectus ,,GEMAKKELIJK VERZAME
LEN". 
Ook hebben wij boekjes van de Westeuropeèe 
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 OP 1 NOVEMBER 
Deze veiling wordt een onzer grootste, met o a een zeer groot 
aantal kavels Nederland O G (pim 300 stuks) 
Voor onze 14e veiling (december) kan te allen tijde goed mate
riaal worden ingezonden 
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? 
Onze catalogi GRATIS te verkrijgen, bel of schrijf ons. 
Neem dan contact op met 

POSTZEGELVEILING "TWENTHIA" 
POSTBUS 177 - ALMELO - TELEFOON (05490) 64 17 
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Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie 
waarin opgenomen „De Philatelist" WÊ 

i Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van FilatelistenVerenigingen 

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

Tortellaan 69, 'sGravenhage 
Penningmeester: H. P. van Lente, 
Curagaostraat 35, AmsterdamW. 

HOOFDREDACTEUR A. BOERMA 
Bronsteeweg 86, Heemstede 

Telefoon (023) 28 40 15 

Correspondentie over abonnementen naar 
ADMINISTRATEUR A. VAN LAER 

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

Verschijnt m de tweede helft 
van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Voor leden van aangesloten 

verenigingen is het abonnementsgeld 
in de verenigingscontributie begrepen 
Voor nietaangeslotenen (bij vooruit

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

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

voor Philatelie te Amsterdam 
Losse exemplaren 

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

Nummers van vorige jaargangen 
voor zover voorradig 

ADVERTENTIES: BOOMRUYGROK N.V. 
Ged. Oudegracht 138, Haarlem 

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

46e jaargang  oktober 1969 (541) 

GOEDE VOORLICHTING 
BROODNODIG 

Enige kanttekeningen bij de geruchtmakende diefstal uit de postzegel
drukkerij in Haarlem zijn wel noodzakelijk. Geen enkel filatelistisch blad 
waarin wij hierover berichten lazen heeft geprobeerd zijn lezers duidelijk 
te maken dat er geen postwaarden van PTT, maar halffabrikaten uit de 
drukkerij waren ontvreemd. 

Om dit duidelijk te maken eerst de normale gang van zaken. Op de 
drukpers, aangeduid met Regina, worden boekjesinhouden van de rol 
gedrukt. Dat wil zeggen dat ze in een ononderbroken baan van de 
machine komen. De papierbaan wordt bedrukt met boekjesinhouden die 
kopstaand ten opzichte van elkaar staan. In het midden liggen de boekjes
inhouden tegen elkaar aan. De Reginamachine — een rotatierasterdiep
drukpers — perforeert meteen tijdens het drukken en in dit geval gebeurt 
dat zo dat de perforaties in de lengte van de baan ononderbroken door
lopen en dat de tussenruimten tussen de zegels dwars op de drukbaan 
om de andere worden geperforeerd. 

De niet geperforeerde tussenruimten leveren door afsnijden de 
ongetande lange zijkanten van de boekjes, die in een aparte boekjes
machine worden gemaakt. De drukbaan wordt na het perforeren nog op 
de Reginamachine in de lengte in tweeën gedeeld en beide helften worden 
apart opgerold. Hierdoor worden de têtebêches juist in het midden 
gescheiden, zodat het derhalve onmogelijk is dat deze in boekjes zouden 
kunnen voorkomen. Er zijn nu halffabrikaten — als zodanig meteen 
herkenbaar voor handelaar en ervaren filatelist — in omloop gekomen 
van de boekjesinhoud van 25 en van 1211 cent. 

Het is toch te dwaas dat verzamelaars zich zover laten drijven door hun 
„heb"zucht naar iets buitengewoons dat zij veel geld geven voor druk
uitschot, dat postaal en filatelistisch geen enkele reden van bestaan heeft. 
Deze jacht op afwijkingen werkt diefstal in de drukkerij in de hand en 
zolang veilinghouders drukuitschot opvijzelen tot „aardige plaatfouten" 
zal het wel onuitroeibaar blijven. 

Betere voorlichting in de pers is het aangewezen middel om althans de 
uitwassen tijdig te signaleren en tegen te gaan. Het is daarom dubbel 
jammer dat de keerdrukken (têtebêches) in een blad zijn beschreven als 
de inhoud van een bestaand boekje. Op die manier worden verzamelaars 
op het dwaalspoor van een niet bestaand postzegelboekje gezet. Hun 
kritisch vermogen wordt buiten spel gezet door de mededeling dat 
dergelijke boekjes in deze vorm zijn verkocht. 

Over de misdadige herkomst van deze Produkten, die zichzelf verraden, 
wordt gezwegen. Op die manier wordt de argeloze verzamelaar zand in de 
ogen gestrooid in plaats van hem deskundig voor te lichten. 

afbeelding zie pagina 555 

olilober I9<)9 i31 



DE POSTGESCHIEDENIS 5 
VAN JERUZALEM 
1 852-1 948 B. H. COHEN 

Vervolg van pagina 477 uit Philatelie nr. 9, 
1969. 

FRANKRIJK-LEVANT 
Al vroeg in de historie waren goed 

georganiseerde postdiensten op het Hei
lige Land ingericht. Onder de regering 
van Caesar Augustus ving een uitste
kend opgezette dienst aan die met ge^ 
bruikmaking van verschillende pleister
en wisselplaatsen een snelle postale 
verbinding met Europa tot stand bracht. 
Daarvan zal ook het Gallische Rijk wel 
hebben geprofiteerd. De val van het 
Romeinse Rijk, de veroveringen door 
verschillende volken en de kruistoch
ten waren oorzaken van het intreden 
van een tijd van verval. 

Pas omstreeks 1400 begon Frankrijk 
zich weer te interesseren voor de han
del op het Midden-Oosten. Verscheide
ne kooplieden slaagden er in een uit
gebreide handel op de Levant tot ont
wikkeling te brengen. In het tijdperk 
1400-1800 was er een intensief postver-
keer. In vele archieven en musea vindt 
men brieven uit deze eeuwen. 

Tegen het einde van dit tijdsbestek 
had ook de expeditie plaats van Na
poleon naar het Midden-Oosten en er 
mag wel worden aangenomen dat in 
die periode intensief postverkeer heeft 
plaats gehad tussen het moederland en 
het expeditieleger. 

Deze al lang bestaande verbinding 
met de Levant was de oorzaak dat 
Frankrijk reeds vroeg van de Turkse 
regering toestemming verkreeg eigen 
postkantoren te openen op Turks ge
bied. Het eerste Franse postkantoor 
werd in 1840 al in Beiroet geopend. In 
1852 volgde de opening van een kan
toor in Jaffa maar het duurde tot 
augustus/september 1900 voor een kan
toor in Jeruzalem in gebruik werd ge
nomen. 

Uit de aard der zaak zijn vrijwel alle 
Franse uitgiften tussen 1853 en 1876 in 
het Midden-Oosten gebruikt. Daarna 
kwamen de Levant-zegels in omloop, 
de bekende piastre-opdruk. 

Het oudst bekende Franse poststem
pel Jeruzalem stamt uit 1852: JERU
SALEM, AUG 29, 1852 (afbeelding 45). 
Verder zijn er éénregelige handstem-
pels bekend: JERUSALEM APR' 1853, 
waarbij de datum ingevuld werd (af
beelding 46). In 1854 werd hetzelfde 
stempel gebruikt maar zonder kom
ma achter de maand; in 1856 wisselde 
het lettertype van kapitale naar kleine 
letter en het datumcijfer werd met 
stempel aangebracht (afbeelding 47). 

Sedert 1858 is het bekende „Jerusalem 
Cross"-stempel bekend (afbeelding 48). 
Dit was een dubbelring-stempel met 
Inschrift: POSTE FRANgAISE JERU
SALEM in de ringlijnen en in het cen
trum het Jeruzalem Kruis (J.K.). Zie 
ook Duitse Bondsrepubliek Yvert 109. 
Dit stempel was — evenals de andere 
stempels — semi-officieel en diende om 
aan te geven waar de post was ingele
verd voor verzending naar Jaffa, waar 
wel een Frans postkantoor was. Soms 
werd dit Jeruzalem-Kruisstempel ook 
gebruikt als aankomststempel; er zat 
een klerk van het postkantoor Jaffa 
voor de afstempeling in Jeruzalem 
Deze Jeruzalem-Kruisstempels zijn 
zeer schaars maar nog zeldzamer is 
het stempel „J.K." met blanco cen
trum (afbeelding 48). Al deze stempels 
moet men beschouwen als stammend 
uit het tijdperk der eofilatelie. 

Dezelfde typen poststempels als in 
Frankrijk in gebruik werden ook in Pa
lestina ingevoerd. Bij de Jaffa-stempels 
vindt men het stempel met het parel-
randje (afbeelding 49). Aangezien het 
kantoor Jeruzalem pas in 1900 de werk
zaamheden begon, vindt men hier al
leen de gewone dubbelring-stempejs 
met verschillende uur- en datumin-
schriften, terwijl de binnenring steeds 
in een cirkel met arcering bestaat. 

Het laatste Franse poststempel in 
Jeruzalem gebruikt stamt uit 1948. Dit 
stempel werd door de Franse con
sulaire dienst in Jeruzalem gebruikt en 
merkwaardigerwijze luidt de datum 
(6 augustus 1948) voluit: JERUSALEM 
6 AUG 48 POSTES FRANQAISES. Nog 
merkwaardiger was dat een Franse 
Marianne 6 Franc-zegel met opdruk 
Jerusalem gebruikt was (afbeelding 
50). Dat „aug" in plaats van „aoüt" 
werd gebruikt was al sinds 1852 het ge
val. 

50 
Frans rondstempel van 6 augustus 1948, het 
laatste jaar van gebruik. De zegel op de 
brief IS een Marianne van 6 F met opdruk 
Jerusalem. 

45 
Het bekendste Franse dubbelnngstempel 
Jerusalem van 29 augustus 1852 

JERUSALEM i^Wm 
46 
Handstempel Jerusalem van 23 juli 1853. 

Jerusalem Vt Mat 1856 
47 
Handstempel Jerusalem van 12 mei 1856. 

Het semi-officiële dubbelringstempel ,,Jeru 
zaiems kruis" Rechts het zeldzame blanca 
centrum. 

49 
Dubbelringstempel met parelrandje, Jaff 
1 september 1860 
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Niet minder merkwaardig was dat 
de Franse consulaire dienst op consu
laire „Affaires Etrangères"-zegels op
drukken plaatste: JERUSALEM Poste 
aérienne 10 Frs. en JERUSALEM Ros
tes franchises 6 Frs. Het woord 
GRATIS op deze consulaire zegels 
was overdrukt met een zwarte balk. 
De uitgifte had plaats op 5 mei 1948 
(afbeelding 51). Op 15 mei 1948 ver
scheen nog een andere consulaire zegel 
als postzegel met overdruk JERUSA
LEM Postes frangaises 20 millièmes en 
twee zwarte balken over Agence con
sulaire (afbeelding 52). 

Uit Frankrijk volgde nog een derde 
uitgifte van 6-franc-zegels type Ma
rianne, overdrukt met Jerusalem, 20 
millièmes. Deze werd gebruikt voor 
consulaire post uit het bij de aanvang 
van de bevrijdingsoorlog afgesneden 
Jeruzalem in mei 1948. Er waren im
mers geen postzegels voor gebruik op 
post naar het buitenland daar de aan
wezige zegels niet door de UPU-lan-
den erkend werden en dientengevolge 
maakte het Franse consulaat van een 
oud recht gebruik. Dit recht was be
schreven in artikel 12 van een uit 1781 
daterend edict en verleende de Franse 
consuls in de Levant onder bepaalde 
omstandigheden het vrije recht van 
handelen. De consul-generaal René 
Neuville, die tijdens de omsingelings
periode in 1948 in Jeruzalem gestatio
neerd was, beriep zich op dit artikel 

met het oog op de noodzaak van een 
ononderbroken postverbinding tussen 
Palestina en Frankrijk (consul en Fran
se regering). De consulaire zegels 
werden daartoe bij besluit van 25 april 
1948 tot postzegels omgewerkt voor ge
bruik door het Consulaat en de Franse 
burgers in Jeruzalem. 

Over deze consulaire postzegelaf
faire is al veel geschreven en nog meer 
gewreven, maar met dat al bleef de 
postale dienst van het Franse consu
laat tot december 1948 in werking. Er 
bestaan tegenstrijdige meningen over 
het gebruik en de aanmaak van deze 
consulaire postzegels. De zoon van de 
Franse consul was destijds belast met 
de postale verbinding met Frankrijk en 
hij zou ook deze consulaire postzegel
affaire en postdienst hebben geleid. 

Hoewel dit een interessant deel is van 
de postgeschiedenis van Jeruzalem wil
len wij het toch hierbij laten. Wel 
merkwaardig is dat veel grotere con
sulaten, bijvoorbeeld dat van de 
Verenigde Staten, geen noodzaak zagen 
eigen postzegels te gebruiken en toch 
hun postverbinding bijna normaal kon
den handhaven. Hoe het ook zij, sep
tember 1914 was het einde van de 
Franse Levant-post en december 1948 
het einde van de consulaire postdienst. 

5Ï 
Verticaal paar zegels van de Franse consu
laire dienst 

met opdruk: lerusalemjPoste Aériennef 
10 Frs (boven), met opdruk: Jerusalemf 
Postes frangaises/6 Frs (onder). Beide 
met zwarte balk onder (bedoeld is door) 
GRATIS. 

52 
Blokje van vier zegels van de Franse con
sulaire dienst met opdruk: JerusalemfPostes 
fran(;aisesl20 millièmes. Twee zwarte balken 
door Agence Consulaire. 

ITALIË - LEVANT 
Pas in 1908 verscheen Italië op het 

toneel van de Palestina-Levantpo&t. 
Het werd door de andere Levant-poste-
rijen met gemengde gevoelens ontvan
gen. De postale opbrengsten van de 
Levant-kantoren waren het toch die 
de Italiaanse regering deden besluiten 
postdiensten te openen in de Levant, 
al speelde daarbij waarschijnlijk ook 
mee de wens om zich onder de grote 
mächten te scharen. 

De postkantoren droegen Italiaanse 
namen, zoals Constantinopoli, Gerusa-
lemme enzovoort. Men kan de diverse 
jlaatsnamen in opdruk vinden op de 
taliaanse Levantzegels. Bij Koninklijk 

oesluit nummer 611 werd in juni 1909 
iet Italiaanse Levant postkantoor Jeru-
alem geopend. 

De Italianen meenden, dat de vele 
Italiaanse pelgrims voor verzending 
van hun post gebruik zouden maken 
van het Italiaanse kantoor Jeruzalem. 
)it kwam echter geheel anders uit. De 
1 gevestigde en goed functionerende 
an toren sleepten het leeuwedeel in de 

wacht, zodat het Italiaanse kantoor Je
ruzalem nooit tot grote bloei is geko-
nen. 

53 
De twee verschillende Italiaanse enkelring-
stempels van Jeruzalem met datum op drie 
regels. Het ene met Italiaans postkantoor 
tussen haak/es, het andere zonder haakjes 
en met cirkelsegmenten aan de vier denk
beeldige hoeken. 

;-'.-!i4n'.'«'"-

54 
Yvert 72, Italië I lire bruin en groen. Zwarte 
opdruk GERUSALEMME 4 PIASTRE 4. 

Als gevolg van het uitbreken van de 
Turks-Italiaanse oorlog om Tripolita-
nië werden alle Italiaanse Levant-kan
toren op 1 oktober 1911 gesloten. Pas 
op 1 december 1912, na het sluiten van 
de vrede, werden zij heropend. Het uit
breken van de eerste wereldoorlog had 
opnieuw sluiting, op 30 september 1914, 
tengevolge. 

De Italiaanse postbedrijvigheid in de 
Levant strekt zich, afgezien van de ver
bindingen in historische tijden, maar 
over een korte periode uit. In dat tijd
perk legden de Turken de Italiaanse 
posterijen allerlei hinderpalen in de 
weg. Voor verzending van de post moch
ten de Italianen evenmin als dit de 
andere Levantpostdiensten was toege
staan gebruik maken van de Turkse 
spoorweg. Zij waren genoodzaakt voor 
dit postvervoer een koets te huren. De 
kosten daarvan gingen ver boven de 
inkomsten uit. Pas na de heropening 
van de kantoren in 1912 mocht de Ita
liaanse post worden vervoerd in de 
koetsen van de Franse, Duitse en Rus
sische Levant-posterijen. 

Er zijn slechts twee verschillende 
Italiaanse Jeruzalemstempels bekend: 
een enkelring drieregelig datumstem-
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55 
Zwarte opdruk GERUSALEMME (boven) en 
20 para 20 (onder); ingedrukte zegel van 10 
centesimi op briefkaart. 

57 
Dubbelringstempel van de basis Jeruzalem-
GUARDIA ITAUANA I GERUSALEMME, met 
in het centrum het koninklijke wapen van 
Savoye. 

56 
Italiaanse veldpostbrief (Italiaans-Palestijns 
commando) met Brits Army Post Office 
stempel A i SZ 34 van 13 april 1918 

pel met randinschrift, boven GERU
SALEMME, onder (UFF. POSTALE 
ITALIANO); in het tweede stempel zijn 
de haakjes vervallen en zijn buiten de 
enkele ring rechts en links, boven en 
onder drie lijnen in aflopende afmeting 
aangebracht (afbeelding 53). Deze 
stempels werden gebruikt op de Jeru-

zalem-opdrukzegels, doch komen ook 
voor op de gewone Levant-opdrukze-
gels en zelfs op de gewone Italiaanse 
postzegels (afbeelding 54). Eveneens 
komen deze stempels voor op Italiaan
se briefkaarten met Gerusalemme 20 
Para-opdruk (afbeelding 55). 
Van mei 1917 tot september 1919 wa
ren Italiaanse troepenonderdelen bij de 
geallieerden in Palestina ingedeeld. 
Deze onderdelen maakten gebruik van 
de Britse legerpost en bedienden zich 
van het Army Post Office stempel SZ 
34 en SZ 47, terwijl eveneens een Base 
A.P.O.T.-poststempel gebruikt werd 
(afbeelding 56). 

Tevens bezigden de Italianen een 
eigen „bij "stempel om hun post te 
merken. Op de basis Jeruzalem werd 
het dubbelringstempel „GUARDIA 
ITALIANA - GERUSALEMME -" ge
bruikt met in het centrum het konink
lijke wapen van Savoye (afbeelding 57). 
Ook was in gebruik een blanco R-
strookje waarin tweeregelig gestem
peld werd: Gerusalemme Uff. Postale 
Italiano. 

Het aantal Italiaanse Levant-Jeruza-
lem-poststempels is vrij beperkt ge
bleven, dit in tegenstelling tot het vol
gende „Levant"-land: Oostenrijk — 
(Lombardije-Venetië). 

(wordt vervolgd) 

POST UIT CONSTANTINOPEL 

In zijn „Postgeschiedenis van Jeruzalem" vertelt de heer 
Cohen in het augustusnummer op bladzijde 420 dat de burger
lijke Duitse Levant Post in september 1914 ophield te bestaan 
als gevolg van het uitbreken van Wereldoorlog I. Hij zal het 
daarbij wel aan het rechte eind hebben. Maar daarmee is nog 
niet gezegd dat nadien geen Turkse plaatsnamen meer op 
Duitse brieven en postzegels zijn gestempeld. Een dergelijke 
bewering zou ook niet vol te houden zijn. Het bewijs daarvoor 
vond ik in een oude aflevering van de Deutsche Zeitung für 
Briefmarkenkunde. Daarin schrijft Rupr. Glasewald uit Ham
burg het volgende: 

CONSTANTINOPEL, DUITSE BONDSPOST 
In alle handboeken over de Duitse Post in het buitenland 

en in de koloniën staat te lezen dat de Duitse Post in Con-
stantinopel, op grond van een vriendschappelijke overeen
komst, haar werkzaamheden per 30 september 1914 heeft 
beëindigd. 

Wie beschrijft mijn verbazing toen ik onlangs post uit 
Ccnstantinopel ontving, gefrankeerd met een gewone ,,Max 
en Maritz"-zegel (bedoeld is Yvert 153 Duitse Bondsrepubliek), 
zonder enige opdruk. Onmiddellijk gevraagde inlichtingen 
wezen uit dat de Duitse Bondspost sinds zijn oprichting altijd 
een klein postkantoor in Constantinopel heeft gehad. Daar 
werden de gewone Duitse postzegels gebruikt, zonder enige 
opdruk. Als aankomststempel diende een rubberstempel dat 
naast de postzegels werd 'geplaatst. De ontwaarding van de 
zegels geschiedde op het dichtst bij gelegen bevoegde post
kantoor, waarheen de poststukken gebracht moesten worden. 

De lezer zal nu wel zo ongeveer denken „Je kunt me nog 
meer vertellen" of ,,1 april, 1 april". O nee, ik vertel u slechts 
ware feiten. En ik ben bereid mijn mededelingen te bewijzen. 
Ik bezorg u gaarne (tegen vergoeding van portokosten) post 
uit Constantinopel, wanneer ik . . . weer eens met de autobus 
daarheen reis. R. G. 
•) Bedoeld is het postkantoor Constantinopel bij Amelinghausen, ten 
zuidwesten van Lüneburg, op de Luneburgerheide. M. de Meijer 
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VOOR UW BOEKENPLANK 
HANDBUCH DER PHILATELIE door FRANK ARNAU, uit
gegeven door PHILAPRESS-Verlag, Göttingen, 1967. DBR 
Prijs DM 5.—. 

Frank Arnau's boek is in ons land bekend in de verta
ling van de Hilversummer Henk Koops, onder de titel ,,Fila
telie in klein bestek" als Zwarte Beertje, nummer 184, waar^ 
van de eerste druk in 1958 en de tweede in 1966 verscheen 
bij A. W. Bruna & Zoon, Utrecht. 

De nieuwe Duitse uitgave is van jonger datum en niet meei 
van de uitgever Ullstein, bij wie meer dan honderdduizend 
exemplaren van" dit ABC der filatelie van de pers kwamen 
Er worden nu 1500 vragen beantwoord; in 1966 w^aren het 
er 1250 en in 1958 1267. 

Arnau is een vruchtbaar schrijver en zijn „Lexikon der 
Philatelie", zoals de voorganger van het „Handbuch" heet
te, was maar een facet van zijn auteurschap, dat ook boe
ken bevat op het gebied van de kunst, de misdaad- en de 
speurdersroman. Hij woont en werkt in Brazilië, waar hij 
een onderneming heeft waar postzegels worden ontworpen 
gegraveerd en gedrukt voor de Braziliaanse posterijen, ondei 
andere het blok dat verscheen ter gelegenheid van het 
vierde eeuwfeest van Bahia. 

De opvallendste uitbreiding die zijn ABC heeft onder
gaan is een nieuw hoofdstuk in de inleiding: „In de jungle 
van de pseudofilatelie", waarin hij niet altijd even gefundeerc 
van leer trekt tegen de praktijken van de postadminiistratie 
om de filatelisten geld uit de zak te kloppen. Hij spaar 
daarbij de zenden van de westelijke landen evenmin als di 
van de oostelijke en de zuidelijke en zet het mes diep in he 
eigen vlees van de Bundespost, wat hem in Duitsland we 
enige kritiek heeft bezorgd. De catalogussen ontkomen even 
min aan zijn geharnaste kritiek als de veilinghouders en d 
agentschappen. 

Het doet na het lezen van zoveel rechtgeaarde toorn ii 
zo klein bestek sympathiek aan dat het ABC in deze DuitsK 
uitgave begint met de verklaring van het Nederlandse woorc 
„Aangetekend". En al is het woord handboek te groot voo 
„Filatelie in klein bestek", het blijft een uiterst handig ei 
leerzaam boekje voor weinig geld. 

A. BOERM 



Brief uit Canada 

MILJOENENZAAK 
LONDON (ONTARIO) — De Canadese minister van Ver

keer heeft zijn hoofddirecteur posterijen op 14 juni 1969 af
gevaardigd naar de Royal Philatelie Society van Toronto 
om een toelichting te geven op zijn emissiebeleid. Hij ver
klaarde zich er bewust van te zijn te spreken tot de 
vertegenwoordigers van een klantenkring die goed is voor 
een miljoen dollar per jaar. De Canadese filatelistische 
dienst heeft in de jaren 1967 en 1968 voor meer dan een 
miljoen dollar jaarlijks verkocht. 

Het zou geen moeite kosten meer postzegels uit te geven, 
want elk jaar dienen zich rond driehonderd onderwerpen 
aan voor een postzegel. Daarvan mogen niet meer dan twaalf 
overblijven, ongeveer een per maand. Voorlopig moet dat 
de grens blijven. De British American Bank Note Company, 
die de Canadese zegels drukt, heeft sinds kort een moderne 
Goebbelspers die nieuwe mogelijkheden biedt. 

Iets nieuws is ook dat er een adviescommissie voor post-
zegelontwerpen in het leven is geroepen waarin naast 
ambtenaren en kunstenaars ook de filatelisten vertegenwoor
digd zijn. Het honorarium voor postzegelontwerpers is ver
hoogd van 400 tot 1500 dollar. 

PROGRAMMA VOOR 1970 
De nieuwe commissie heeft het uitgifteprogramma voor 

1970 al klaar, aldus de hoofddirecteur. Het zijn tien emissies: 
vijfentwintigste verjaardag van de Verenigde Naties, het 
Canadese aandeel in het Internationale biologische program
ma in 1970, de ontdekkingsreizigers Sir Alexander Mackenzie 
en Henry Kelsey, de eerste man die de prairies moet heb
ben aanschouwd. Expo '70 (vier waarden), het eeuwfeest van 
Manitoba's toetreden tot do confederatie, Sir Oliver Mowat, 
.grondlegger van de confcderr'ie, Sir Donald Alexander 
Smith, industrieel en politicus en Kerstmis. 

DE ZEGELS MET VOORAFSTEMPELING 
Canada is nog steeds een van de landen waar zegels met 

voorafstempeling in gebruik zijn. Deze zegels worden in 
hoofdzaak gebruikt bij firma's die regelmatig een grote 
hoeveelheid drukwerk (reclame en dergelijke) te verzenden 
hebben. De zegels hebben dan ook bijna altijd een lage 
frankeerwaarde. In het begin w âs een hoeveelheid van ten
minste 15.000 stuks post noodzakelijk om gebruik te mogen 
maken van deze zegels. Drukwerk in grote hoeveelheden 
wordt door de Canadese posterijen tegen een speciaal ver
laagd tarief behandeld. Het aantal van 15.000 stuks werd 
echter spoedig verlaagd tot 10.000. 

In 1906 werden de bepalingen zo veranderd dat de hoe
veelheid post tenminste een totale frankeerwaarde moest 
hebbon van vijfentwintig dollar. In 1907 werd het bedrag 
verlaagd tot tien dollar en nu bestaat er geen minimum 
hoeveelheid meer. 

NIET VOOR PARTICULIEREN 
Particulieren kunnen geen gebruik maken van deze ze

gels, doch verenigingen kunnen ze gebruiken voor het ver
zenden van convocaties enzovoort. Rolzegels, enveloppen, 
briefkaarten en bandjes komen ook voor met voorafstempe
ling. Voor verzamelaars zijn deze zegels sinds 1923 verkrijg
baar bij de filatelistische dienst in Ottawa. In 1926 werd de 
verkoop van zegels afkomstig van vellen echter gestaakt en 
nu kan men alleen nog maar rolzegels bestellen. 
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Voorafstempeling begon officieel in 1889. Vóór deze datum 
hadden enkele postkantoorrtirecteuren vellen zegels voorzien 
van oen afstempelmg voordat deze aan firma's werden ver
kocht. Daar de gebruikte methode echter zeer moeilijk te 
identificeren is worden verdere gegevens hieromtrent 
achterwege gelaten. Volgens de Canadese literatuur vallen 
ze onder het hoofdstuk afstempelmgen. Gedurende het tijd
vak 1889-1903 experimenteerden de Canadese posterijen met 
verschillende lijnsystemen. Men maakte gebruik van hori
zontale lijnen van verschillende dikte en het aantal varieerde 
van zes tot acht stuks. Een dikke golvende lijn, geplaatst 
tussen twee horizontale lijnen, werd ook gedurende deze 
periode in omloop gebracht. Eindelijk in 1903 werd het 
„stadstype" in gebruik genomen. Het bestaat uit de naam 
van de stad en provincie met twee of drie horizontale 
lijnen. Deze afstempeling werd aangebracht op bestaande 
vellen zegels door de posterijen zelf. Door grote slordigheid 
bij het drukken komt een groot aantal variëteiten voor. 
De voornaamste zijn dubbele en kopstaande. De zegels met 
kopstaande afstempeling werden zelfs door de filatelistische 
dienst verkocht. 

In 1923 werd aan het bestaande stadstype een nieuw type 
toegevoegd, bestaande uit drie paar dunne horizontale lijnen. 
Het werd alleen gebruikt in steden waarvoor het normale 
stadstype niet werd aangemaakt daar het gebruik te gering 
was. Dit is het enige type voorafstempeling dat nu nog in 
gebruik is. In 1931 werd besloten een eenvoudiger type m 
circulatie te brengen. De naam van de stad en provincie 
werden hierin vervangen door een nummer, het postwissel-
kantoornummer. Het werd gebruikt tot en met 1950. Het 
nummer bestaat uit de letter X en drie cijfers voor de 
steden in Nova Scotia, New Brunswick en Prince Edward 
Islands. Halifax is bijvoorbeeld X275. Steden in de overige 
provincies hebben een nummer bestaande uit vier cijfers. 
De laagste nummers werden gebruikt in het oostelijk deel 
van Canada, terwijl de hoogste nummers werden toegewezen 
aan de steden in het westen. Vancouver bijvoorbeeld: 9780. 

Koningin Victoria, koning George V, koning George VI 

Koningin Elizabeth II 

Dit is in het kort een overzicht van de zegels met voor
afstempeling. Voor verdere bijzonderheden wordt verwe
zen naar de handboeken en catalogussen. 

A. P. BENJAMINSEN 

VOOR UW BOEKENPLANK 
SELOS DE PORTUGAL CONTINENTAL INSULAR E 
ULTRAMARINO. 31ste Editie. Uitgegeven door Eladio de 
Santos. Rua Bernardo Lima 27. Lissabon. Franco „aange
tekend" thuisgezonden DM 8.50. 

Deze nieuwe editie van de catalogus van de bekende 
Portugese handelaar de Santos geeft voor de enigszins ge
vorderde verzamelaar een goed overzicht van de postzegels 
van Portugal en zijn Overzeese gebiedsdelen. 

Vooral over papiersoorten geeft het werkje nuttige infor
matie. Ook kleurafvidj kingen en opdrukvariaties worden 
vermeld. De herdrukken worden wel erg summier behan
deld. De afstempelingen in het geheel niet. 

De prijzen lijken vrij gepeperd. Zegels van 1967 soms al 
vier maal nominaal. Het is zeker geen nettocatalogus. 

Voor de Nederlandse verzamelaar van dit gebied een nut
tig boekwerk. 

D. W. DE HAAN 
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/ / DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK" TWINTIG JAAR 

HET VOORSPEL 
De „deling" van Duitsland begon met de éénzijdige geld

sanering door de ,,westelijke" bezetters op 21 juni 1948, die op 
23 juni gevolgd werd door een sanering van de in de door de 
Russische legers bezette zone nog aanwezige „Rijksmark". 
Een zekere parallel was er nog. In beide delen van Duitsland 
werd de omruil gedaan in de verhouding 1 op 10 en waren 
de oude postzegels nog even geldig voor één tiende van hun 
oude waarde. Duurde deze mogelijkheid in het westen slechts 
enkele dagen, in Oost-Duitsland bleef het tot 31 juli 1948 
mogelijk de oude zegels voor één tiende van hun nominale 
waarde te gebruiken, zodat zogenoemde „Zehnfachfranka
turen" uit deze zone veel minder zeldzaam zijn dan die uit 
de westelijke zones. 

DE „HANDSTEMPELS" 
Omdat men zo gauw geen kans zag een geheel nieuwe 

zegelemissie uit de grond te stampen kregen alle postkanto
ren opdracht de aanwezige Pfennigwaarden van de serie 
„wederopbouw-afbeeldingen" van een handstempel te voor
zien en dan tegen ,,nieuw" geld uit te geven. Het ging hier 
om ongeveer 1100 plaatsen die om en nabij 1900 verschillende 
handstempels gebruikten. 

Was dit op zichzelf al een respectabel aantal verschillende 
zegels, men maakte het nog erger door zich niet aan de voor
schriften te houden en ook nog de aanwezige waarden m het 
„cijfertype" en de Markwaarden te gaan overdrukken. Vele 
hiervan komen echt gebruikt op pakketkaanten en brieven 
voor (afbeeldingen 1-3). 

Maar toen al gauw bleek dat hier filatelistisch interessante 
stukken omtstonden ging men door met opdrukken maken, 
zelfs na de termijn van 2 juli 1948, die het einde er van moest 
betekenen. Geldig waren ze daarna nog tot 10 juli 1948, dus 
in t&taal zeventien dagen. 

Een bijzonder interessant maar ook een bijzonder moeilijk 
hoofdstuk in de Duitse filatelie, waaraan vele speciaalver-
zamelingen gewijd zijn. Maar het is wel zaak heel goed uit te 
kijken, want zowel „nagestempelde" als regelrecht ,,vervalste" 
opdrukken komen meer voor dan echte (afbeeldingen 4-6). 

DE „SOWJETISCHE BESATZUNGSZONE" 
Terwijl de handstempels nog in gebruik 'waren verscheen 

op 3 juli de hulpuitgave met machinale opdruk als hierboven. 
In de haast vervaardigd toont deze serie bijvoorbeeld vele 
„dubbeldrukken" (afbeelding 7). 

Later werden ook nog de „lokale" zegels van Berlijn en 
nog aanwezige waarden van de cijferserie overdrukt, doch 
toen was het al september geworden. 
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En in oktober verscheen de serie beroemde persoonlijk
heden — nog steeds met het Inschrift ,,Deutsche Post". Voor 
een buitenstaander was het nog niet eens zo eenvoudig te 
zien of een zegel uit Oost- of West-Duitsland kwam! Ook na 
de officiële oprichting van de „D.D.R." in oktober 1949 bleef 
men dit inschrift houden (afbeelding 8). 

DE D.D.R. 
Pas in maart 1950 verscheen de eerste serie met het 

inschrift „Deutsche Demokratische Republik", welke aandui
ding later ook wel afgekort als D.D.R. op de zegels te vinden 
is (afbeelding 9). 

Op 27 mei 1950 verscheen de „Staatspresident" Wilhelm 
Piecïk op de zegels, na zijn dood in 1960 al spoedig ook op de 
zegels opgevolgd door Walter Ulbricht, die nog steeds de 
gewone frankeerzegels siert. 

Alleen de muntaanduiding is in de loop der jaren wal 
veranderd. In 1963 verschenen de eerste „markwaarden" met 
inschrift „DM", in 1965 werd het „MDN" (Mark Deutscher 
Notenbank) en in juni 1969 werden we verrast met de laatste 
en kortste versie „M"! (afbeelding 10-12). 

Zegel van 2 ,— RMk zonder overdruk 
overdrukzegels op pakketkaart 

dus 20 Pf — gebruikt met 

Zegel van I,— en 3,— RMk met overdruk — wat niet mocht -
echt gebruikt op pakketkaart. Gezien het hoge frankeerbedrag i 
het met uitgesloten dat ze toch slechts als frankering van 40 Pf 
gediend hebben 



DE „SPERWAARDEN" 
Over de postzegels van de D.D.R. schrijven zonder het 

probleem der sperwaarden aan te roeren is wel niet mogelijk. 
Wij willen niet spreken over de politieke en economische 
motieven die hiertoe geleid hebben doch eenvoudig vaststel
len dat met ingang van april 1955 — en tot vandaag de dag 
toe — in de meeste gelegenheidsseries één waarde slechts op 
bijzondere voorwaarden verkrijgbaar was. 

Wie als verzamelaar bij de „Kulturbund" ingeschreven is 
krijgt een legitimatie die hem in staat stelt van deze „sper
waarde" een klein aantal te kopen tegen nominale waarde. 
Hij mag deze gebruiken, ook naar het buitenland, maar 
ongebruikt mag hij ze pas drie maanden na dato „expor
teren". Dit om te vermijden dat hij de officiële staatsexpor
teur van postzegels, die er „deviezen" voor vraagt, kan be
concurreren! 

Al deze sperwaarden staan sinds jaar en dag op de „zwarte 
lijst" van de FIP, maar de oplagen bereiken desondanks een 
behoorlijk getal, groter dan bijvoorbeeld de minder courante 
waarden van de Nederlandse Kinder of Zomerzegels. De 
relatief hoge cataloguswaarde van deze sperwaarden toont 
aan dat men er op deze wijze toch wel enigermate in geslaagd 
is de waarde in overeenstemming te houden met de — 
overigens vrij fictieve — officiële koers van de „Oostmark". 

GELEGENHEIDSZEGELS 
Eigenlijk zou men beter kunnen spreken van „propaganda

zegels". Want zoals in een totalitaire staat gebruikelijk moe
ten de bijzondere zegels wel heel in het bijzonder dienen om 
propaganda te maken. De ijver waarmee men zich hierop 
geworpen heeft ziet men wel aan de aantallen uitgegeven 
zegels. Volgens de laatste Michel werden er sinds oktober 
1949 uitgegeven: Bondsrepubliek 490, Democratische Repu
bliek 1241 zegels. Waarbij we dan alle series „Dienst" en 
Z.K.D."zegels nog maar buiten beschouwing laten. 

Zegel van de cijferserie met overdruk — wat met mocht — op 
pakketkaart, beslist voor frankering in ,,nieuwe" valuta gebezigd 
Een in Nederland veel voorkomende vervalsiog „Olsnitz i.V." 

• • •>■■•• ■ ■ ■ ■ • ■ w r w v a a i 

HannoverMesse met opdruk ,,Reichenbach 1" (echt) 
tephanzegel met opdruk ,,Riesa" (vals) 

Herdenkingszegel concentratiekamp Breendonk in België met in

schrift „DDR" 
30 oktober 1949, laatste zegel met ,,Deutsche Post", na oprichting 
DDR (Dag van de Postzegel 1949) 

m^mÉmm^mmmmmem^ 

II 
Markv/aarden met inschriften in ,,DM", „t\ADN" en ,,/Vf" 

wr^ 
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O Pf ,,Sow/et;sche Besatzungszone" met dubbeldruk; met gewone 
pdruk ter vergelijking 

Echte zegel van de offsetuitgifte 1953, met nadruk offsetuitgave 
1953 — A onder E —, ongeveer 1957 in de handel gekomen 

NADRUKKEN EN VEL VERNIETIGING 
Niet tevreden met wat de verkoop van ongebruikte zegels 

aan verzamelaars opbracht ging men ook ,,gestempelde" 
zegels vervaardigen, uitsluitend voor de export. Deze zegels 
zijn vooral bij de gewone frankeerzegels en dienstzegels 
slechts een fractie waard van de „echt gebruikte". Ze zijn 
herkenbaar aan de keurige ,,hoekstempeltjes". 

Gedeeltelijk zijn het oplagen van de originele zegels die na 
de druk nog van een — machinale — afstempeling werden 
voorzien. In enkele gevallen heeft men ook een speciale 
herdruk vervaardigd. In één geval is men daarbij tegen de 
lamp gelopen. De eerste serie ,,vijfjarenplan" in offset was 
maar kort in koers en werd toen door een serie in boekdruk 
vervangen, met gewijzigde tekening en ook inschriften. 
BIJ de offsetzegels stond de „E" van Deutsche boven de T van 
Democratische, bij de boekdrukzegels kwam deze E echter 
boven de A te staan. De herdruk van de offsetzegels is 
behalve aan het fraaie stempel er direct aan te herkennen 
dat odk daar de E boven de A staat! (afbeeldingen 13/14). 

VERZAMELWAARDIG ? ? 
Iedereen moet zelf weten wat hij verzamelen wil en wat 

niet. Of het interessante van de zegels of de sym of anti
pathie voor het uitgevende land daarbij een rol spelen is een 
zuiver persoonlijke aangelegenheid, waarin wij geen advies 
durven te geven. 

Wel zouden wij u er op willen wijzen dat u door de zegels 
m de handel te kopen rechtstreeks steun verleent aan de 
uitgevende regering. 

Ruilt u echter met een bewoner van het land, dan steunt u 
deze verzamelaar, die op een andere wijze niet gemakkelijk 
aan de nieuwe uitgiften van Nederland zou kunnen komen 
Want de door de staat met de postzegelexport verdiende 
„deviezen" worden niet gebruikt voor import van postzegels. 

Wat u doen wilt moet u geheel zelf weten, wij beperken 
ons tot de feitelijke vermelding van de situatie. 

FL. 
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dixieland 
calling 

APOLLO 8 
De vierde Amerikaanse ruimtevaartzegel heeft, vooral in 

het buitenland, wat verwarring veroorzaakt. Reden hier
van is een op het laatste moment doorgevoerde verandering 
in de tekening. 

Toen rond Kerstmis 1968 de ruimtevlucht van de Apollo 8 
zo goed slaagde werd besloten tot uitgifte van een speciale 
postzegel. Als onderwerp werd gekozen de beroemde foto 
van Anders, „God in space". God in de ruimte. Bij het be
kendmaken van dit motief opperde iemand de woorden „God 
in space" op het beeld aan te brengen, wat meteen algemeen 
aangenomen werd. Hierop echter protesteerde een atheisti
sche groep. Besloten werd daarom, de woorden te verande
ren in „In the beginning God . . . . " . 

Dit is de reden dat de verzamelaars in Nederland een 
andere Apollo-8-zegel hebben gezien dan in de meeste fila-
telistische bladen was aangekondigd. Een zegel zonder de 
bewoording bestaat niet. Hiermede hoop ik een vraag van 
velen te hebben beantwoord, of een zegel zonder tekst soms 
een drukfout is. 
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Vierde ruimtevaartzegel: ,,ln the beginning God .. ." 

APOLLO 11 
Op 9 september is ter herinnering aan de eerste mens op 

de maan in de Verenigde Staten een postzegel uitgegeven. 
Deze zegel is de vierde ruimtevaartzegel gewijd aan het 
NASA-programma, gestart door President Dwight Eisen
hower. Op heit moment van de maanreis echter was de 
Apollo-11-zegel er nog niet en miljoenen Apollo-8-zegels 
zijn daarom gebruikt op brieven, afgestempeld op de dag 
van de lancering, de maanwandeling en de „splashdown" in 
de Stille Oceaan. 

Hier in de Verenigde Staten is het thematische verzamelen 
van alles wat met ruimtevaart te maken heeft geweldig po
pulair. Op de dag van lancering van een satelliet worden 
duizenden „covers" afgestempeld op de verschillende lance
ringsterreinen in Florida, California en elders. Vele van deze 
brieven worden, naast een postzegel van de States, ook ge
frankeerd met een interne zegel van de NASA, de instantie 
die onder meer het Apolloprogramma afwerkt. Brieven met 
stempels van lanceringsbases zijn niet goedkoop, maar die 
van ApoUo 11 zullen alle records wel breken. 

Een interessante bijkomstigheid; op hun maanreis hadden 
de drie astronauten het cliché bij zich van de nieuwe ApoUo-
U-zegel, plus een brief en stempel. De brief werd bij aan
komst op de maan afgestempeld met een stempel: — Moon 
Landing - U.S.A. - July 26 - 1969 —. Hiermede waren de 
astronauten de eerste interplanetaire postboden. 

DIXIELAND 
Moonlight, Magnolia en Mockingbird. Hier, in het diepe 

zuiden, sinds eeuwen de symbolen van „Dixieland". Maar 
waar komt nu eigenlijk het weinigzeggende Dixieland van
daan. In Nederland denkt men bij deze naam direct aan de 
muziek, vooral van Nashville in de staat Tennessee. 

In de vorige eeuw, nog voor de burgeroorlog tussen 
Noord en Zuid, was een groot gedeelte van de Verenigde 
Staten nog niet aangesloten bij de Federatie. Bijvoorbeeld, 
de staat Louisiana was sinds haar kolonisatie Frans. Frans 
was, en is, daar een belangrijke taal, naast Engels en soms 
Spaans. Toen Louisiana zich in de vorige eeuw aansloot bij 
de Unie werden de meeste officiële aankondigingen in twee 
talen gedaan: Frans en Engels. 

New Orleans, de tegenwoordige hoofdstad, was in de 
vorige eeuw een van de belangrijkste handelscentra in 
Amerika, en het is niet te verwonderen dat de stad een 
eigen bank en eigen bankbiljetten had. Een dezer bank
biljetten was een stuk van tien dollar. Op de achterkant van 
het biljet stond in grote rode letters, „DIX" (tien). 

Vóór de grote industrialisatie was het Noorden economisch 
erg afhankelijk van het Zuiden. Daar immers waren de grote 
katoenplantages die hun Produkten verkochten naar het 
Noorden, vooral naar Engeland. Niet vreemd dat in de bur
geroorlog het Noorden vrij arm was, en economisch gezien 
zwak in tegenstelling tot het Zuiden. Bankiers en handels-
lieden in het Noorden waren gek op die bankbiljetten uit 
New Orleans; ze w^aren waardevast. En vanzelf werden 
deze biljetten „dixies" genoemd, vanwege dat vreemde 
woord op de achterkant. Wat later componeerde een mu
sicus uit Ohio een song: „Wish I was in the land of the 
dixies", een song die nu nog enorm populair is hier, en als 
(tweede) volkslied voor Dixieland beschouwd kan worden 
In het kort: door de populariteit van deze biljetten werd 
in het Zuiden de naam Dixieland algemeen. Maar dezer dager 
is het verwonderlijk dat, ondanks het verschil tussen Dixie-
landers en Yankees, het volkslied van de geconfedereerdc 
staten (staten die tegen het noorden vochten) toch geschre
ven is door een noorderling, en in een music hall in New 
York voor höt eerst werd uitgevoerd. 

JOHN WESLEY POWELL 
Uit Nederland bereiken mij vaak verzoeken iets nader; 

te zeggen over een bepaald motief op een Amerikaans« 
zegel. Daarom hier een beknopte beschrijving van de laats 
verschenen zegels, voorzover ze niet voor zichzelf spreken 

Op 2 augustus verscheen een 6 cent-herdenkingszegel te: 
gelegenheid van het feit dat de Colorado-rivier honderc 
jaar geleden werd ontsloten. John W. Powell was de eerst« 
die de rivier in zijn geheel bevoer, in 1869. Hij was een var 
de meest bekende geologen van zijn tijd, en vader van dt 
Geologische dienst en van het etnologisch instituut van he 
Smithonian instituut te Washington D.C. 

Op de zegel afgebeeld staat hij in zijn kano, wijzende oj 
een gevaarlijke versnelling in de rivier. U ziet misschiei 
zijn halve rechterarm; een gevolg van een schot opgeloper 
tijdens de Slag bij Shiloh, waar hij zeven jaar eerder vochl 

ALABAMA STATEHOOD 
Op 2 augustus was het precies honderdvijftig jaar geleder 

dat te Huntsville, Alabama, de constitutie van de Verenigd 
Staten door het gouvernement in Alabama aangenome 
werd. Op 14 december van hetzelfde jaar werd Alabama d 
22ste staat in de Unie. 

De zegel geeft een afbeelding van de camelia, de staat 
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bloem, en de yellowhammer, de staatvogel. De camelia 
is een in Nederland niet onbekende plant, maar de Yellow
hammer is zelfs hier een niet algemene naam. De offi
ciële naam voor deze spechtachtige vogel is Yellowwinged 
Flicker, of Geelvleugelspecht. Het is een specht die de 
tijd grotendeels doorbrengt op de grond zoekend naar 
mieren. De kleur is ook heel anders dan van de spechten 
die we in Holland gewend zijn. 

Alabama's camelia en geelvleugelspecht met de vier samenhangen

de zegels voor het elfde internationale botanische congres 

CONSTITUTIONAL LAW, OF „THE DARTMOUTH 
COLLEGE CASE" 

Deze zegel herdenkt een van de knapste rechterlijke ver
dedigers, die Amerika ooit gekend heeft, en tegelijkertijd een 
van zijn meest opzienbarende zaken. 

De zaak begon als een gewone campus kwestie; het af
zetten van een president. Door een ongelukkige manoeuvre 
van de regering van de staat New Hampshire echter Werd 
het een nationaal schandaal, met een rechtszitting voor het 
Supreme Court, de hoogste rechterlijke instelling in de 
Verenigde Staten. 

Deze rechtszitting ging in hoofdzaak over de vraag of 
een „charter" een handvest, van een universiteit rechts
geldigheid had al dan niet. Deze kwestie werd uitmuntend 
verdedigd door Daniel Webster, zelf een afgestudeerde van 
Dartmouth College, de universiteit in kwestie. 

In 1819, 2 februari, werd het universiteitshandvest legaal 
verklaard, en een wet aangenom.en. Nadien is de verdediging 
van Webster voor ongeveer 1500 andere gevallen aangehaald, 
en vandaag wordt het uitvloeisel ervan gezien als een der 
meest belangrijke wetgevingen op hoger onderwijsgebied. 

INTERNATIONAL BOTANICAL CONGRESS' 
Het elfde internationale botanische congres zal dit jaar 

(voor het eerst) in de Verenigde Staten gehouden worde'n, 
in Seattle, Washington. Ter gelegenheid hiervan kwam op 
23 augustus uit een blok van vier zegels, met afbeeldingen 
van bloemen of planten, karakteristiek voor de vier uithoeken 
van het land. 

Voor het noordwesten is het de Douglas spar (Pseudotsuga 
menziesii) met op de achtergrond de Rockie Mountains. 
Water is de achtergrond voor het vrouweschoentje (Cypri
pedium retinae), een bloem die veel vocht nodig heeft. De 
rode en groene ocotillo (Fouqueria splendens) groeit in de 
sergen en heuvels van het zuidwesten. De witte bloem van 
ie Franklinia (Franltlinia alatamaha) heeft als achtergrond 
;en statig planltagehuis in Georgia. 

Deze laatste plant werd gevonden door een woudloper 
nidden vorige eeuw, aan een kreekje in zuidGeorgia. Na
dien is deze giftige plant nooit meer in het \vild voorgeko
nen, maar voor 65 cent koop je hier in de winkel een zakje 
/an het zaad. De plant is voorts niet karakteristiek hier in 
iet zuidoosten; veel meer zou de magnolia of de dogwood 
)p die titel aanspraak maken. 

VERHUIZINGSAANGIFTE 

Wat voor Nederland werd geannonceerd: één centraal punt, 
waar men ten behoeve van postontvangst met zijn nieuwe 
adres genoteerd kan worden, met automatische melding aan 
geïnteresseerden zoals posterijen, belastingen, abonnementen 
op bladen, dienst luistervergunningen, gas, water, elektra, 
telefoon enzovoort bestaat al in Canada. 

Op het PTTverhuisbericht kan de klant aan de Posterijen 
vragen zijn correspondentie gedurende de daarvoor gestelde 
tijd aan zijn nieuwe adres na te sturen en kan hij verder 
aankruisen aan welke van de voorbedrukte instanties zijn 
nieuwe adres moet worden doorgegeven. 

Na invulling en ondertekening kan het verhuisbericht 
worden ingeleverd op een postinrichting of worden toegezon
den aan het postkantoor in de oude woonplaats. 

Het verhuisbericht is voorzien van het adres Klantenservice 
Positerijen Antwoordnummer 0017 en kan ongefrankeerd wor
den verzonden. 

Ook het bestelkantoor in de nieuwe woonplaats wordt in
gelicht. 

J. H. BR. 

1. Aan de Directeur van het Postkantoor geeft men, vrij van 
port, kennis van oud en nieuw adres. De besteller aan het 
oude en aan het nieuwe adres zet zijn paraaf op de kennis
geving voor akkoord. Daarna worden voor de betrokkenen 
kaarten gemaakt. 

2. Ook deze worden portvrij verzonden. 
PTTpersbericht 1361/143 van 9 september 1969 meldt over 

het nieuwe Nederlandse PTTverhuisbericht het volgende: 

CHANGE Qf A' 

 . « . . Sf 

ANae/vivf 
ADßfSSe 

NEW 
AODRtSS 

NOU'.CiLf 

Li'&> A^f^ot^lCEMENT 

. /'*f 

ANNONCE O f CHANGi'^t'^J ÜAÜfSSSë 

Z' °" 

'""•'
Pfovi^ce 

■ ,_ _ ^ . _ 1 
j<e6 w ï «̂ fei

^ J.X«,.., . 1 ' 
... 1 

Twee verschillende typen van verhuisberichten van de Canadese 
posterijen De adreszijde van een tweekleurig exemplaar uit 1968 
en van een eenkleurige uitgifte van 1966 (onder) 
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EEN BEZOEK A A N 
DE POSTZEGELDRUKKERIJ 
TE PARIJS 

Om toegang te krijgen tot het Parijse „Atelier des Timbres-
Poste" (de Franse Johan Enschedé) is niet zo eenvoudig, of 
beter gezegd, praktisch onmogelijk. Voor nieuwsgierige pot
tenkijkers blijven de deuren potdicht en het was slechts dank 
zij de goede papieren die de redacteur van uw maandblad 
bezat, dat, zij het onder streng geleide, een inzicht kon 
worden verkregen van de fabrikatiemethoden bij deze grote 
postzegeldrukkerij aan de Boulevard Brune. 

Vooropgesteld zij dat de ontvangst er overigens bijzonder 
gastvrij was. Men was in feite achteraf erg trots dat een 
buitenlands journalist een reportage van deze nationale in
dustrie wilde maken en men liet niets ongedaan om alle 
details te tonen en van deskundige toelichting te voorzien. 
Maar overal goldt: „nergens aankomen. . . . handen op de 
r u g . . . . " voor uw verslaggever was dat wel eens moei
l i jk! . . . . 

BELLE EPOQUE 
De drukkerij is al sinds 1895 gevestigd in het gebouw en 

de eerste indruk die we er kregen is dat er in deze drie
kwart eeuw in feite niet veel veranderd is! Behalve dan de 
moderne machines, waarover straks iets meer, ademt het 
gehele gebouw nog de sfeer van de „belle époque". 

Destijds kende men alleen nog de zegelfabricatie in „typo
graphic" (boekdruk), waarbij er drie fasen waren: de druk, 
vel voor vel, vervolgens het gommeren en daarna het dro
gen van de gom, via apparaten met gasverwarming, en ten
slotte de perforatie van vier of vijf vellen tegelijk. Deze 
methode was voorbestemd om veel drukuitschot op te le
veren. 

In 1921 begon de eerste volautomatische fabrikatie met de 
Chambonpersen. Deze (roterende) boekdrukpersen drukten 
op vooraf gegomd papier. Perforeien en snijden van de vel
len geschiedde in hoeveelheden van honderd vel. Heden 
ten dage wordt dit soort machines nog gebruikt, speciaal 
voor de produktie van de grotere oplagen van lagere fran-
keerwaarden. 

Bij deze methode is het echter moeilijk kleurgraduaties en 
finesses in de tekening tot uitdrukking te brengen; bij die 
gevallen geeft men de voorkeur aan de „taille-douce" (plaat-
druk). Dit laatste procédé is een geliefd terrein voor de 
Franse meestergraveurs en men is dan ook niet zonder 
reden erg trots op de vele Franse zegels, die volgens dit 
procédé gemaakt zijn. 

Sinds 1928 wordt dit plaatdruksysteem hier toegepast, aan
vankelijk met handdrukpersen, en sedert 1936 met auto
matische (Chambon-)machines. Deze machines bereiken een 
dagproduktie van zesduizend vel, in éénkleurige druk. Een 
zekere Serge Beaune was de uitvinder van een procédé om 
met één enkel cliché toch tot meerkleurendruk te komen. 

In 1947 werd de eerste driekleurendrukpers in gebruik 
genomen, geconstrueerd door een ingenieur van deze druk
kerij, Eduard Lambert. Heden ten dage zijn er een zeven-
tientr.l van dit soort persen in gebruik bij de postzegeldruk
kerij, met een produktie van ongeveer 2500 vellen per uur. 

Technische vooruitgang, ook hier! In 1960 werden de eer
ste zegels afgeleverd op een plaatdrukpers, die zes kleuren 
tegelijk kon drukken (dit is de serie van vier vogels, Yvert 
1273 t/m 1276). Om het onderscheid van de beide machines 
te kunnen constateren: op de vclranden van deze „taille-
douche"-persen staan de letters TD-3 (= driekleurendruk) 
of TD-6 (= zeskleurendruk). 

Alvorens iets meer te vertellen van hetgeen wij bij onze 
rondgang door dit gebouw te zien kregen, vertelde onze 
gids, de heer Malbec, ons nog het volgende: 

Het personeel bestaat uit ongeveer vijfhonderd employés, 
waarvan rond 280 clichémakers, drukkers enzovoort, 160 
controleurs en 60 administratieve krachten. Er zijn heden 
drie fabricagemethoden bij het drukken van de postzegels: 
TYPOGRAPHIE (hoogdruk: boekdruk), TAILLE-DOUCE 
(diepdruk: plaatdruk) en HELIOGRAVURE (diepdruk: ras-
terdruk). In het kort komen deze er als volgt op neer: 
(voor een uitgebreider verhandeling over de verschillende 
druktechnieken bij de postzegelfabricage, zij onder meer 
verwezen naar de deskundige studie van H. W. van de Vlist 
in het MARIANNE-Bulletin van de Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars en het boekje HOE worden postzegels ge
maakt?, een nog verkrijgbare uitgave van Joh. Enschedé en 
Zonen Grafische Inrichting N.V. te Haarlem. 

TYPOGRAPHIE: BOEKDRUK 
Het drukbeeld waarvan gedrukt moet worden is bij de 

typographie verhoogd, dat wil zeggen alle niet drukkende 
delen zijn weggestoken; alleen het af te drukken gedeelte is 
blijven staan. De meestergraveur maakt van elke kleur een 
matrijs in brons. Het oorspronkelijke cliché wordt verme
nigvuldigd in een aantal dat voor een half vel nodig is. Te-
samengevoegd worden deze, via een elektrogalvanische weg 
tot een „cliché-type" gevormd. Na een aantal andere be
werkingen ontstaat tenslotte een cilinderrol waarvan ge
drukt kan worden. 

De druk geschiedt op papierrollen die van tevoren ge
gomd zijn. 

Numeroteurs en datumstempels voorzien de vellen 
rechtsonderaan in de velrand van nummers en datums 
(„coins-datés); deze datumnummering dus ALLEEN bij ze
gels die volgens dit (typographie) procédé gedrukt zijn! 

Na het drukken worden de aldus met zegels bedrukte 
papierstroken geperforeerd, gesneden en verzameld in pak
ken van honderd vel. 

TAILLE-DOUCE: PLAATDRUK 
Bij de taille-douce wordt het beeld gedrukt door uit

holling"; dit is in feite het 'tegengestelde van de typo
graphie. De druk geschiedt op drie- en zes-kieurenpersen. 
De drukcilindcr drukt drie vellen per rol. Het vantevoren 
gegomde papier wordt enigszins vochtig gemaakt, teneinde 
betere drukresultaten te verkrijgen. Voor elke kleur is 
een drukcilinder, die met de betreffende kleur gevoed wordt. 
Na het drukken loopt de papierstrook door een drooginstal
latie (infrarood) om het vocht eruit te halen. 

HELIOGRAVURE 
Bij de heliogravure wordt ook van de „uitholling" ge

drukt, maar hier geschiedt de fabricatie van het cliché 
langs fotochemische weg. Dit is zeer gespecialiseerd werk 
en, in tegenstelling met de taille-doucemethode, moet hier 
voor elke kleur een apart cliché gemaakt worden! In 1966 
werd de eerste pers hiervoor in gebruik genomen, die vier 
kleuren kon drukken (op 19 december 1966 verscheen de 
eerste zegel, wapentype, St. Lo, Yvert 1510). Al vroeger was 
een zegel in rasterdiepdruk uitgegeven doch die was bij 
een andere drukkerij, te Vaugirard, gedrukt. Het was de 
in 1931 verschenen zegel F. 1.50 Koloniale tentoonstelling 
Yvert 274. 
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De produktie beloopt thans 5000 tot 9000 vellen per uur, al 
naar gelang het aantal kleuren. 

De controle geschiedt uit den aard der zaak heel zorg-
zuldig door „verificateurs". Bij elke drukpers zag ik hoge 
bakken met het „afval". Gedeeltelijk bedrukte vellen en ook 
(gegomde) papierresten die onbedrukt gebleven waren. Mijn 
verzoek om een stukje hiervan te mogen meenemen werd 
beschouwd als een directe poging tot zegelvervalsing, en 
dan ook prompt geweigerd!! Men drukte wel, op mijn ver
zoek, op een TD-6 machine een vel opzettelijk verkeerd 
(te vet, waardoor er van de zes kleuren maar twee te her
kennen waren); maar het vel werd meteen door de verifi
cateur in veiligheid gebracht, helaas. . . . 

De postzegeldrukkerij te Parijs drukt, naast de Franse 
zegelwaarden, ook die voor Monaco, Andorra, de Overzeese 
gebieden, Madagascar en de Frans-Afrikaanse landen. Ook 
zijn er opdrachten van Marokko, Algerije, Tunesië, Cambod
ja, Vietnam, Laos, Luxemburg, Libanon, Cyprus en Peru. 

De produktie bedraagt ongeveer S'/a miljard zegels per 
jaar, waarvan 40 percent in boekdruk, 55 percent in plaat-
druk en 5 percent in rasterdiepdruk. Er zijn in totaal rond 
400 uitgiften per jaar; hiervan is ruim 95 percent in plaat-
druk, maar de rasterdiepdruk komt de laatste tijd meer en 
meer in de vraag. 

Voorbeeld van een luxe proef velletje, een „épreuve de luxe 
zogenoemd „épreuve collective" 

Een der nieuwste persen die een postzegel kan drukken met zes 
verschillende kleuren 

Naast het drukken in vellen zagen we ook de fabri
catie van de postzegel-BOEKJES (carnets) van tien en twin
tig zegels; zestig miljoen per jaar, zoals men mij vertelde. 
Tot nu toe geschiedt de fabricatie hiervan zowel met zegels 
gedrukt m TYPOGRAPHIE als in TAILLE-DOUCE. Ook 
de rollen voor de postzegelautomaten (20.000 rollen, van 1000 
zegels, per jaar) worden op speciale machines gedrukt, ge
perforeerd en gesneden. 

Ik zag tenslotte nog een machine, waar de EPREUVES DE 
LUXE (luxe-proeven) in kleine oplagen en op speciaal papier 
worden gedrukt en waarmede men heel geheimzinnig pleegt 
om te gaan! Op mijn vraag wat er precies met deze proe
ven gebeurt, antwoordde men, dat er hier sprake is van 
een speciale oplage, die bestemd is voor officiële persoon
lijkheden! 

Het is, als de rondleiding ten einde is, een beetje ont
nuchterend als we na het zien van al die moderne machi
nes en de prachtige kleuren van de hedendaagse postzegels, 
onszelf terugvinden in de rommelige omgeving van dit oude 
gebouw, waar we door duistere gangen en wankele trappen 
(de lift was, zoals dat bij Franse liften gebruikelijk is, juist 
buiten dienst) langs, en soms over rollen onbedrukt post-
zegolpapier moeten lopen om bij de uitgang te komen . . . . 

Maar het is dan ook niet voor niets dat er sprake is dat 
binnen niet al te lange tijd de gehele postzegeldrukkerij uit 
Parijs zal worden overgeplaatst naar ergens in Midden-
Frankrijk, in Périgeux. 

Alleen al daarom was het toch wel goed, nog eenmaal deze 
moderne fabricatie in deze verouderde omgeving te hebben 
mogen bezichtigen! 

D. DE VRIES 

Plastic rollen voor het drukken van kleuren op de TD-6-persen 
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DE POSTSPAARBANKZEGELS 
VAN CHINA C MULDER 

Het verschijnen van het eerste artikel 
over dit onderwerp m juni 1968 heeft 
veel nieuw materiaal opgeleverd. Bij de 
herontdekking van deze zegels hebben 
niet alleen lezers van het Maandblad 
meegewerkt maar ook belangstellenden 
uit China en GrootBrittannië. Ik dank 
allen die hierbij behulpzaam zijn ge
weest. 

INLEIDING 
De postspaarbankzegel is een „enfant 

terrible" in de Chinafilatelie. De oor
zaak hiervan is dat veel archieven van 
de Chinese postadministratie gedurende 
de oorlog verloren zijn gegaan. Boven
dien is er aan deze zegels nooit veel 
aandacht geschonken. 

Het is te danken aan de Amerikaan 
A. W. Bendig dat deze zegels bekend 
zijn geworden. Hij besprak in The China 
Clipper van 1944 voor het eerst de uit
gifte van de spaarbankzegels van dat 
jaar. In 1953 heeft hij in hetzelfde blad 
alle hem toen bekende zegels beschre
ven. 

Een Australische postzegelhandelaar 
heeft met de hulp van Bendig de enige 
catalogus omtrent deze zegels in een 
beperkte oplage in 1956 uitgegeven. 

GESCHIEDKUNDIGE GEGEVENS 
Bij presidentieel besluit van 24 no

vember 1918 werd tot oprichting van de 
Postspaarbank besloten. Op 1 juli 1919 
werden in elf van de voornaamste kan
toren loketten van deze dienst geopend. 
Einde 1919 waren er al loketten in 81 
postkantoren en 219 tegen het eind van 
1920. 

Omdat de ontwikkeling in de eerste 
jaren trager ging dan verwacht, werd in 
1920 de rente van 4V2 verhoogd tot 5 
percent. 

Van meet af aan zijn twee vormen 
van inleg gevolgd. Namelijk met spaar
bankboekjes, waarvan er tegen het eind 
van 1920 ruim 8000 waren uitgegeven, 
en met spaarkaarten. De laatste dienden 
vooral voor kleine bedragen. Als betaal
bewijs diende de spaarbankzegel. 

In de periode van 1919 tot 1940 werden 
als spaarbankzegels gewone frankeer
zegels gebruikt. Zij waren met een 
overdruk voor dit doel geschikt ge
maakt. 

Tijdens de oorlog heeft de directie 
van de posterijen aan de regionale post
kantoren opdracht gegeven de post
zegels zelf over te drukken. Hierdoor 
zijn veel verschillen ontstaan. In 1944 
zijn de eerste speciaal gedrukte post
spaarbankzegels uitgegeven. Deze zijn 
tot midden 1949 gebruikt. 

In de Volksrepubliek China zijn de 
postspaarbanken spoedig overgegaan tot 
het gebruik van gewone postzegels. Als 
spaarbankzegels gebruikt zijn zij alleen 

te herkennen aan het afgebeelde stem
pel 
In de Republiek China — Formosa — 
heeft men vrijwel uitsluitend gewerkt 
met spaarbankboekjes (zie de afbeel
ding). 

In oktober 1962 echter heeft de direc
tie van de postspaarbanken een serie 
spaarzegels uitgegeven tezamen met een 
serie spaarkaarten. Deze uitgiften dien
den om het jeugdsparen te bevorderen. 
Afbeelding 3B toont de zegels gemon
teerd in een kaart. In januari 1966 is de 
uitgifte van deze zegels en kaarten ge
staakt wegens de te geringe belangstel
Img. 

In de staat Mandsjoerije, in 1932 met 
medewerking van de Japanse bezet
tingsautoriteiten gesticht, is het be
staande postspaarsysteem voortgezet. 
Slechts één zegel is bekend, type 04.04. 

/. Spaarbankstempel op paartje gewone 
postzegels 

2 Spaarbankboekje (Formosa) 
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3B Binnenkant spaarkaart met zegels 

Verantwoording van de gevolgde 
typering 

De gevolgde type-indeling wijkt fun
damenteel af van die in het vorige 
artikel. Daar baseerde ik de indeling op 
de vermoedelijke chronologie. Deze 
indeling is ook door Bendig gevolgd. 
Bovendien hield hij ook rekening met 
het gebied van geldigheid en/of uitgifte. 
Hoewel dit systeem in het algemeen bij 
catalogussen wordt gevolgd, levert het 
in het gebruik bezwaren op bij het 
zoeken naar weinig bekende zegels. Dit 
geldt temeer als het zegels betreft die 
niet zonder meer kunnen worden ge
lezen, zoals dit het geval is bij Chinese 
zegels. 

Het hier gevolgde systeem gaat uit 
van de meest markante kenmerken van 
de zegels. De praktijk heeft geleerd dat 
op deze wijze verreweg de meeste zegels 
snel kunnen worden gedetermineerd. 

Gebruikte afkortingen: 
SYS Sun Yat Sen 
CTC Central Trust Chungking 
NY de la Rue New York 
PPN Paicheng Printing Nanping 
DT Dah Tung Book Cy 

Geraadpleegde literatuur: 
Postal Regulations", uitgegeven door 

Ministry of Communications Directorate 
of Posts Taiwan, Taipei; 
,The PS stamps of China", uitgegeven 
door China-stamps South Australia; 
Industrialisatie van China", door dr. ir. 

Han Tiauw Tjong. 

Index: 
)3 Postzegels als spaarbankzegels over-

gedrukit. 
D4 Speciaal gedrukte spaarbankzegels. 
D5 Stempels gebruikt bij de spaar

banken. 
36 Postzegels als propaganda voor het 

3 Postzegels als spaarbankzegels over-
gedrukt. 

1301 Overdruk: . 

vertaling: Te gebruiken als spaar
bankzegel 
kleur: violet 
datum van uitgifte: juli 1919 

rL 

030101 op: 5 c Jonk Waterlow's 1913 
5 e Jonk Pekingdruk 1915 

10 c Jonk Pekingdruk 1915 
Om gestolen zegels te kunnen iden

tificeren zijn deze door verschillende 
postkantoren met de naam van de plaats 
van verkoop overgedrukt: 

X a 
ü u 
ü 
a 

030102 Extra overdruk: Chekiang: 

m 7i 
kleur: zwart 
op: 5 c Jonk Pekingdruk 1915 

10 c Jonk Pekingdruk 1915 
kleur: violet 
op: 5 c Jonk Pekingdruk 1915 

10 c Jonk Pekingdruk 1915 
Extra overdruk: Chili-Hopei: 030103 

J±.m 
kleur: zwart 
op: 5 c Jonk Pekingdruk 1915 

10 c Jonk Pekingdruk 1915 
030104 Extra overdruk: Kansu: 

n 'm 
kleur: zwart 
op: 5 c Jonk Pekingdruk 1915 

10 c Jonk Pekingdruk 1915 
030105 Extra overdruk: Peking: 

it Ä 

030106 

0302 

kleur: zwart 
op: 5 c Jonk Pekingdruk 1915 

10 c Jonk Pekingdruk 1915 
kleur: violet 
op: 5 c Jonk Pekingdruk 1915 

10 c Jonk Pekingdruk 1915 
Extra overdruk: Shanghai, fig. 5 
kleur: blauw 
op: 5 c Jonk Pekingdruk 1915 

10 c Jonk Pekingdruk 1915 
Overdruk: 

^4^# 
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vertaling idem 0301 
kleur: rood 
jaar van uitgifte 1933 

030201 op: 5 c SYS tweede uitgifte 
10 c Martelaren eerste uitg. 

Evenals bij 0301 zijn door velschillen
de postkarutoren de zegels extra over
gedrukt: 

030202 Extra overdruk: Chekiang: 

4 
kleur: zwart 

op: 5 c SYS tweede uitgifte 
10 c Martelaren eerste uitg. 

kleur: violet 
op: 5 c SYS tweede uitgifte 

10 c Martelaren eerste uitg. 

030203 Extra overdruk: Fukien: 

ië J£ 

kleur: violet 
op: 5 c SYS tweede uitgifte 

10 c Martelaren eerste uitg. 
030204 Extra overdruk: Hopei: 

^b ^W 

kleur: violet 
op: 5 c SYS tweede uitgifte 

10 c Martelaren eerste uitg. 
030205 Exitra overdruk: Kansu: 

ï h ^ 
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kleur: violet 
op: 5 c SYS tweede uitgifte 

10 c Martelaren eerste uitg. 
030206 Extra overdruk: Peiping: 

^ f c ^^ 

kleur: rood 
op: 5 c SYS tweede uitgifte 

10 c Martelaren eerste uitg. 
030207 Extra overdruk: Shanghai: 

□ nao D 

kleur: zwart 
op: 5 c SYS itweede druk 

10 c Martelaren eerste druk 

De volgende groep overdrukken zijn 
alle in het jaar 1943 uitgegeven. Evenals 
de postzegels uit deze tijd vertonen de 
overdrukken een grote verscheidenheid 
van type en afmeting. De oorzaken van 
deze verscheidenheid zijn: 
a) De geleidelijk toenemende inflatie 

maakte het noodzakelijk de post
tarieven te verhogen. De waarden 
van de postspaarbankzegels gaan 
ongeveer parallel aan het tarief voor 
een binnenlandse brief van 15 en van 
30 gram; 

b) de slechte verbinding van de zetel 
van de Directie der posterijen in 
Chunking met het niet door de 
Japanners bezette gebied maakt het 
retourzenden van zegels en het daar
na distribueren van overgedrukte 
zegels moeilijk en riskant; 

c) door het bombardement van Chung
king in 1943 door de Japanners wa
ren vele drukkerijen verwoest; 

d) door deze omstandigheden genood
zaakt heeft de Directie van de poste
rijen aan de provinciale en aan som
mige lokale postkantoren instructies 
gezonden op welke wijze gewone 
frankeerzegels 'tot spaarbankzegels 
moesten worden overgedrukt. Dezen 
hebben dit ieder naar eigen inzichten 
en mogelijkheden gedaan. De hoofd
groepen zijn naar de vorm van de 
overdruk als volgt ingedeeld: 

030301 

030302 

030303 

0303 Overdruk: 

Vertaling: Te gebruiken als 
spaarbankzegel 
veranderde waarde $ 1 

030304 

0304 

Afmeting A x B x C 
6,5 X 20 mm 
kleur: rood 
plaats van uitgifte: 
op: 10 c SYS vijfde 

20 c SYS vijfde 
25 c SYS vijfde 
50 c SYS vijfde 

Afmeting A x B x 
X 17 m m 
kleur: zwart 
plaats van uitgifte: 
op: 40 c SYS vijfde 
Afmeting A x B x 
X 15,5 mm 
in plaats van $ 1 : 5 

12,5 X 

An hwei 
uitgifte CTC 
uitgifte CTC 
uitgifte CTC 
uitgifte CTC 
C = 12,5 X 6 

An hwei 
uitgifte CTC 
C = 15 X 10 

chow: 

u 
Q 

^£ 
m 

0 
a 
ü 
D 

kleur: zwart 
plaats van uitgifte: Chekiang 
op: 20 c SYS vijfde uitgifte CTC 

25 c SYS vijfde uitgifte CTC 
40 c SYS vijfde uitgifte CTC 
$ 1 SYS vijfde uitgifte CTC 

Afmeting A x B x C = 12,5 x 6 
X 17 m m ; 
aan de tekst in het karakter 
huan toegevoegd: 

P P I I M I i ■■ i n 

kleur: zwart 
plaats van uitgifte: An hwei 
op: 10 c SYS vijfde uitgifte CTC 

20 c SYS vijfde uitgifte CTC 
20 c idem, rechterkolom ver

schoven 
25 c SYS vijfde uitgifte CTC 
25 c idem, kopstaand 

Overdruk: 

^ 
r^4 

5̂  
vertaling: spaarbankzegel 
plaats van uitgifte: Kiangsi 



030401 Kleur: zwart 
op: 50 c SYS vijfde uitgifte CTC 

$ 5 SYS vijfde uitgifte CTC 
kleur: rood 
op: 50 c SYS vijfde uitgifte CTC 

$ 1 SYS vijfde uitgifte CTC 
$ 1 idem, kopstaand 
$ 2 SYS vijfde uitgifte CTC 
$ 5 SYS vijfde uitgifte CTC 

0305 Overdruk: 

^ gp 

± ^ 
Ver ta l ing : spaa rbankzege l 
Van deze o v e r d r u k is een groot 
aan ta l a fmet ingen gevonden. 
We delen d e t y p e n in n a a r de 
afmet ing A x B, geme ten in m m , 
en op de wijze als is afgebeeld. 
Van versch i l lende o v e r d r u k k e n 
is vas tges te ld in w e l k e p r o v i n 
cie zij zijn gemaak t . Ana loge 
typen zijn d a a r n a a r ingedeeld . 
Van sommige o v e r d r u k k e n kon 
de h e r k o m s t n ie t w o r d e n v a s t 
gesteld. 

030501 A X B = lOVa x I2V2 
Ove rged ruk t in Cheng tu 
(Szechwan) 
k leu r : rood 
op: 30 c SYS vijfde ui tgif te CTC 
k leur : z w a r t 
op: 50 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

030502 A x B = 1 1 x 1 3 
p laa t s v a n o v e r d r u k onbekend 
k leu r : z w a r t 
op: 50 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

030503 A x B = IIV2 x 12 
ove rgedruk t in F u k i e n 
k leur : zwar t 
op: 30 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

030504 A x B = 12 x IIV2 
ove rged ruk t in K a n s u 
k leu r : zwar t 
op: 50 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

50 c idem, d u b b e l e o v e r d r u k 
w a a r v a n één k o p s t a a n d 

$ 1 SYS vijfde ui tgif te CTC 
$ 1 idem, k o p s t a a n d 

030505 A X B = 12 X 12 
ove rgedruk t in F u k i e n 
k leur : rood 
op: 30 c SYS vijfde ui tgif te P P N 
kleur : zwar t 
op: 50 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

50 c, idem, k o p s t a a n d 
030506 A X B = 12 X I2V2 

p laa t s v a n o v e r d r u k n ie t b e k e n d 
k leu r : zwar t 
op: 30 c SYS vijfde ui tg i f te CTC 

$ 1 SYS vijfde ui tgif te CTC 
$ 1 idem, dubbe le o v e r d r u k 

030507 A X B = 12 X I3V2, 
grote k a r a k t e r s 
ove rgedruk t in K a n s u 
k leur : z w a r t 
op: 10 c SYS vijfde uitgifte CTC 

20 c SYS vijfde ui tgif te CTC 
30 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

A X B = 12 X I3V2, 
grote k a r a k t e r s 

O v e r g e d r u k t in K a n s u 
k leu r : z w a r t 
op: 50 c SYS d e r d e ui tgif te D T 

zonder w a t e r m e r k 
50 c SYS d e r d e ui tgif te DT 
met w a t e r m e r k 
$ 2 SYS d e r d e ui tgif te D T 
zonder w a t e r m e r k 

030508 A X B = 12 X I4V2 
ove rged ruk t in K w a n g s i 
k l eu r : rood 
op : 20 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

40 c SYS vijfde ui tgif te CTC 
k leur : z w a r t 
op: 40 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

40 c idem, s t e r k ve r schoven 
50 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

030509 A x B = 1 3 x l l V 2 
ove rged ruk t in F u k i e n 
k leu r : rood 
op: 10 c S Y S vijfde ui tgif te CTC 

30 c SYS vijfde ui tgif te CTC 
030510 A X B = 13 X 13 

ove rged ruk t in K a n s u 
k leu r : z w a r t 
op: $ 1 SYS vijfde ui tgif te P P N 

$ 1 SYS d e r d e ui tgif te DT 
$ 2 SYS d e r d e ui tgif te D T 

030511 A x B = 1 4 x 1 2 
ove rged ruk t i n F u k i e n 
k l eu r : rood 
op: 30 c SYS vijfde ui tgif te P P N 

30 c SYS vijfde ui tgif te CTC 
k leur : z w a r t 
op: 30 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

30 c idem, k o p s t a a n d 
030512 A X B = 14 X 13 

ove rged ruk t in Chek iang 
k leu r : rood 
op: 20 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

25 c SYS vijfde ui tgif te CTC 
40 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

030513 A X B = 14 X I3V2 
ove rged ruk t in Chungk ing 
k leu r : z w a r t 
op : $ 1 SYS v i e rde ui tgif te CTC 

$ 2 S Y S Vierde ui tgif te CTC 
030514 A X B = 14 X 15 

ove rged ruk t in K a n s u 
k leu r : z w a r t 
op: 10 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

20 c SYS vijfde ui tgif te CTC 
25 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

030515 A X B = 14V2 x 12 
p laa t s v a n o v e r d r u k n ie t b e k e n d 
k leu r : rood 
op: 30 c SYS vijfde ui tgif te CTC 
k leu r : z w a r t 
op: 30 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

30 c idem, k o p s t a a n d 
030516 A X B = I4V2 X I2V2 

p laa t s van o v e r d r u k n ie t b e k e n d 
k l eu r : rood 
op: 30 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

030517 A x B = 1 5 x 1 2 
o v e r g e d r u k t in Chek iang 
k leu r : z w a r t 
op: 50 c SYS vijfde uitgifte CTC 

030518 A X B = 15 X I2V2 
plaa ts v a n o v e r d r u k n i e t b e k e n d 
k leur : z w a r t 
op: 50 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

030519 A X B = 15 X 13 
ove rged ruk t in H u n a n 
k leu r : zwar t 
op: 50 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

$ 1 SYS v i e rde ui tgif te NY 
$ 2 SYS v i e rde ui tgif te NY 

030520 A X B = 15 X 13V2 
p laa t s v a n o v e r d r u k n i e t b e k e n d 
k leur : z w a r t 
op: 50 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

030521 A X B = I5V2 X I2V2 
p laa t s van o v e r d r u k n ie t b e k e n d 

k leu r : z w a r t 
op: 50 c SYS vijfde ui tg i f te CTC 

030522 A X B = I5V2 x 14 
ove rged ruk t in K w a n g s i 
k l eu r : z w a r t 
op: $ 1 SYS v i e r d e ui tgif te NY 

$ 2 SYS v i e r d e ui tg i f te NY 
030523 A X B = 16 X 14 

ove rged ruk t in Hupe i 
k l eu r : rood 
op: 50 c SYS vijfde u i tg i f te CTC 

$ 1 S Y S vijfde ui tg i f te CTC 
$ 1 idem, s t e r k ve r schoven 
$ 2 SYS vijfde u i tg i f te CTC 

k leur : z w a r t 
op: $ 1 SYS vijfde ui tgif te CTC 

$ 2 S Y S vijfde ui tg i f te CTC 
030524 A X B = I6V2 x ISVs 

p laa t s v a n o v e r d r u k n ie t b e k e n d 
k leur : rood 
op: 50 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

030525 A X B = 17 X 13Vt 
ove rged ruk t in K w a n t u n g 
k leu r : z w a r t 
op: 50 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

030526 A X B = 17 X 14 
p laa t s v a n o v e r d r u k n ie t b e k e n d 
k leur : z w a r t 
op: 50 c S Y S vijfde ui tgif te CTC 

030527 A X B = I7V2 x I3V2 
ove rged ruk t in K w a n t u n g 
k leur : z w a r t 
op: 50 c SYS vijfde ui tgif te CTC 

$ 1 SYS d e r d e ui tgif te D T 
$ 2 SYS d e r d e ui tg i f te D T 

030528 A X B = 19 X 12 
ove rged ruk t in K w e i c h o w 
k leu r : z w a r t 
op: $ 1 SYS d e r d e ui tgif te D T 

$ 2 SYS d e r d e ui tgif te D T 

0306 O v e r d r u k : 

n oaoD 

vertaling: Postspaarbankzegel 
Hoewel de karaktergroep chuu-
jin (zie afbeelding 22) niet is 
gedrukt, menen wij de opdruk 
jyechuu joupiauw toch als 
spaarbankzegel te mogen ver
talen. De overdrukken vertonen 
kleine verschillen. Het karakter 
piauw — links onder — is bij 
sommige zegels 2'/2 mm breed 
en bij andere 2 mm. Ook zijn 
kleine verschillen gemeten in 
de totale afmetingen van de 
overdruk. Omdat deze zegels 
kennelijk met de hand zijn 
overgedrukt kunnen deze ver
schillen worden verklaard. De 
kwaliteit van deze overdruk is 
in het algemeen slecht. Het is 
niet bekend waar deze zegels 
zijn overgedrukt. 

030601 A X B = 12 X 14 
kleur: rood 
op: 40 c SYS vijfde uitgifte CTC 

20 c SYS vijfde uitgifte CTC 
kleur: zwart 
op: 40 c SYS vijfde uitgifte CTC 
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030602 A X B = 12 X 15 
kleur: zwart 
op: 40 c SYS vijfde uitgifte CTC 

0307 Overdruk als afbeelding 22, 
echter meit waardeaanduiding 

□ a 

030701 

030702 

030703 

overgedrukt in Fukien 
A x B = 12x8 
waardeaanduiding 3 chow 
ikleur: zwart 
op: 10 c SYS vijfde uitgifte CTC 
A x B = 12x6 
waardeaanduiding 3 chow 
kleur: zwart 
op: 10 c SYS vijfde uitgifte CTC 
Beide afmetingen zijn gevonden 
op een horizontaal paar. 
A X B = 15V2 X 8 
waardeaanduiding 5 chow 
kleur: zwart 
overgedrukt in Hunan 
op: $ 1 SYS vijfde uitgifte CTC 

rood 
op: $ 1 SYS vijfde uitgifte CTC 

groen 

0308 Overdruk: 

De positzegel is overgedrukt met 
„Uitsluitend te gebruiken in de 
provincie Sinkiang", onder dit 
hoofdstuk wordt hij in elke cata
logus vermeld. Hieraan is de 
overdruk chuujin joupiauw toege
voegd. 
De overdruk is met een hand
stempyel gemaakt. De kwaliteit is 
zo slecht, dat de tekst in de mees
te gevallen niet is te lezen. Het 
vermoeden bestaat dat de over
druk door de loketbeambte werd 
gemaakt. Het karakter jou komt 
in twee uitvoeringen voor: 

P Wf 

04 
0401 

De kleur van alle overdrukken is 
zwart. Deze overdrukken zijn ge
vonden op de volgende postzegels: 
20 c SYS tweede uitgifte voor 

Sinkiang 
20 c Martelaren Honkong 

zonder watermerk 
40 c Martelaren Hongkong 

zonder watermerk 
$ 1 SYS vijfde uitgifte CTC 

rood 
$ 1 SYS vijfde uitgifte CTC 

groen 
$ 2 SYS vijfde uitgifte CTC 
$ 10 SYS hergegraveerde derde 

uitgifte PPN, zowel geper
foreerd als ongeperforeerd. 

Gedrukte postspaarbankzegels 
Portret van president Lin Sen: 

g e d r u k t door CTC, 
1944 

w a a r d e 
5 chow 
$ 1 

$ 2 

$ 5 

k l e u r 
rood 
groen 

b l a u w 

b r u i n 

pap ie r 
geel 
geel 

geel 
wit 
geel 
wit 

ui tgegeven in 

perfora t ie 
10'/2, 13 
IOV2,13 
doors teek 
onge tand 
10' /2,13 

13 

0402 Drie munten uit de Choudynastie: 

tl^ ? i 
g e d r u k t door CTC, 
1944 

w a a r d e 
5 chow 
$ 1 
$ 2 
$ 5 
$ 10 
$ 20 

k leu r 
grijs 
groen 
b r u i n 
rood 
b l a u w 
oran je 

ui tgegeven in 

papie r perfora t ie 
wit 
wi t 
wit 
wit 
wit 
wit 

12V2,13 
I2V2,13 
13 
12'/2,13 
13 
I2V2, 13 

06 

0601 

0602 

0403 Portret dr. Sun Yat Sen: 

■■Cl ' ■ ' / mtt. 

0404 

0405 

05 

0501 

0502 

0503 

0504 

J«? Vt¥.s\^.i^^S 

gedrukt door DT in Kanhsien 
Kiangsi 
uitgegeven in 1944 
waarde $ 1, kleur: groen, wit pa
pier, perforatie 13 
Twee karpers 
Uitgegeven door de postadminis
tratle van Mandsjoerije. Vermoe
delijke gebruiksperiode van 1942 
tot medio 1945. Waarde 1 chow, 
perforatie 13. De zegels komen 
zowel gegomd als ongegomd voor. 
Kleur oranje. 
Drie munten uit de Choudynastie, 
zie afbeelding 3B. 
Uitgegeven door de postadmini
stratie van de republiek China — 
Formosa —, in oktober 1968. 
Waarden $ 1 groen  grijs 

$ 2 bruin  groen 
$ 5 geel  grijs 

Stempels gebruikt door de post
spaarbanken 
Alle tot nu toe gevonden stempels 
zijn cirkelvormige datumstempels. 
De typen 0503 en 0504 zijn ge
bruikt in de Volksrepubliek Chi
na. 
Soms treft men tussen de karak
ters van de plaatsnaam het ka
rakter kow of wu aan. Deze ka
rakters geven de code aan van het 
loket of de ambtenaar. De beteke
nis van kow is niet bekend, die 
van wu is kassier (afbeelding 1). 
Diameter 25 mm, kleur: violet 
Ventaling: 
Postspaarbankkantoor 
5 maart 26e jaar Rep. (1937) 
Plaatsnaam 
Diameter 20 mm, kleur: grijszwart 
Vertaling: 
Postspaarbankkantoor 
6 augustus 36e jaar Rep. (1947) 
Plaatsnaam 
Diameter 25,4 mm, kleur: zwart 
Vertaling: 
Postspaarbankkantoor 
8 juli 1952 
Plaatsnaam 
Diameter 25 mm, kleur: zwart 
Vertaling: 
Postspaarbankkantoor 
1957 april 6 / 20 
Plaatsnaam 
Postzegels uitgegeven ter propa
ganda voor het sparen 
Uitgegeven in 19441945 
gedrukt door CTC 
vier waarden 
Uitgegeven 1 oktober 1956 
gedrukt door Peoples Printing 
Works Peking 
twee waarden 
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ZAKENJUBILEUM L. H. THOLEN POSTZEGELDIEFSTAL 
utrecht — Een van de drukst bezochte recepties die wij dit 

jaar bezochten was die ter gelegenheid van het feit dat de 
heer L. H. Tholen veertig jaar verbonden was aan de ven
nootschap G. J. & D. Tholen N.V., op 5 september in Utrecht. 

Vele vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de tand-
artsenijkunde en de filatelie kwamen de jubilaris en zijn 
echtgenote in restaurant Esplanade gelukwensen. 

De Centrale Directie van PTT was vertegenwoordigd door 
de heer G. H. A. M. Verbraak, het Postmuseum door mejuf
frouw E. Driessen, conservatrice Postwaarden, de Nederland-
sche Vereeniging van Postzegelhandelaren door haar voor
zitter S. Rietveld, de Nederlandse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen, waarvan de heer Tholen erelid is, door de heren 
J. J. Jonker, H. P. van Lente en C. G. van Veenendaal, het 
Maandblad door C. H. W. Heusdens (vice-voorzitter), mr. A. 
van der Flier (secretaris), H. P. van Lente (penningmeester), 
A. Boerma (hoofdredacteur) en A. van Laer (administrateur). 

Directeur Tholen neemt de Maandbladteqel en een boekenbon in 
ontvanqst van de heer Heusdens, vice-voorzitter van het Dagelijks 
Bestuur van de Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie Links mevrouw Tholen, rechts de heer Van Lente, 
mr A van der Flier en de hoofdredacteur 

Jaarverslag Stichting Filatelie 1 9 6 8 

Uit het jaarverslag van de Stichtmg Filatelie, dat is toe
gezonden aan de besturen van de belanghebbende vereni
gingen, blijkt dat er in 1968 rond 3500 kaders zijn uitgeleend 
tegen een vergoeding van ƒ 5,— per kader, vervoer en 
verzekermg inbegrepen. De kaders zijn gebruikt voor één 
nationale (Eindhoven), drie regionale (Groningen, Sittard en 
Tilburg), twintig plaatselijke tentoonstellingen en de nationale 
jeugdtentoonstelling in Rotterdam. 

Van de subsidies aan de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen is ruim de helft besiteed aan tentoonstellingen 
(f 18.824,04 van ƒ 35.612,05). De rest is verdeeld over Biblio
theek, Bondsdocumentatiecentrum, Dag van de Postzegel, 
jury-opleiding, Nederlands Filatehstisch Centrum, Publikaties 
en Studiegroepen. De Stichting voor het Philatelistisch Jeugd
werk in Nederland heeft bijna ƒ 2000,— ontvangen. 

Op voorstel van de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren werd maximaal ƒ 100.000,— gereserveerd 
voor een propagandafilm over de filatelie, bestemd voor 
bioscoop, televisie en verenigingen. (Naar wij vernemen is 
deze film onlangs voor de leden van bestuur en de raad van 
advies gedraaid). De NVPH heeft voorts maximaal ƒ 35.000,— 
aangevraagd voor een filatelistische wandkaart van Neder
land, die bestemd is voor de lagere scholen. Deze kaart zou 
nog dit jaar gereed komen. 

Het vermogen van de Stichting bedraagt ruim drie miljoen 
gulden. 

Het jaarverslag van de Stichting Filatelie kan door belang
stellenden worden aangevraagd bij de secretaris van de 
Stichting Filatelie: C. G. van Veenendaal, Assumburg 70, 
Amsterdam-11. 

BLOEMENDAAL — Bij een inbraak in Bloemendaal is 
voor ongeveer ƒ 2000,— aan postzegels gestolen. Vermist 
worden een donkerblauw DAVO-album Zwitserland, goed 
gevuld met zegels ter v/aarde van ongeveer ƒ 1500,—. 
Voorts een groen stockboek, inhoudende zegels uit de ge-
hole wereld, een bruin gemarmerd stockboek en een op-
bergmap met couverts, tezamen voor een ƒ 500,— waarde. 

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de 
recherche in Bloemendaal, telefoon (023) 25 91 01. 

PORTUGAL Z.O.Z. 
LISSABON — De Portugese postadministratie gebruikt de 

witte achterkant van sommige pHjstzegels om er in drie talen 
bijzonderheden over de emissie op te drukken. Ze deed dat 
ook al in 1895 met de Antonius-uitgifte (Yvert 109/23), waar 
een gebed op stond. Inmiddels is de filatelie daar geseculari
seerd. 

Op de zegel die op 16 juli 1969 uitgegeven werd ter gelegen
heid van het tweede eeuwfeest van de stad San Diego in de 
Amerikaanse staat Califomië is aan de ommezijde vermeld 
dat het standbeeld op de voorzijde de Portugese zeevaarder 
Jao Rodrigues Cabrilho voorstelt, die de westkust van Noord-
Ameraka verkende in de zeventiende eeuw. 

Een afweekpartijtje Portugal bracht aan het licht dat de 
Madeira-serie, van 17 augusitus van het vorig jaar, ook al 
bedrukt was op de keerzijde. Hierop staat: Het eiland Madei
ra/Parel van de Atlantische Oceaan/Madeira, een van de 
beroemdste wijnen ter wereld wordt geoogst: bij het voor
gebergte Girao, het hoogste van Europa. 

nmFw^^9^^'m99 9www9w^ 
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— Jodo Rodnguo» Cobnlho novagodor 
potuguö« qu« eiplorou o cos>a ocid«nlol 
do America do Norte no »«c XVII 

— Jodo Rodnguss Cobnlho novigoleur 
porlugoii qui g explore lo cote occidentale 
de I Amerique du Nord, ou XVII a iiècle 

— Jodo Rodrigues CabriLhc, Portuguese 
navigator, explorer of North America t 
Weitern Coo«, in the 17* Century 
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oktober 1969 5 4 7 



voor uw boekenplank 
SPECIALE CATALOGUS 1970 VAN DE POSTZEGELS VAN 
NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN. Uitgave van 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren, 
postbus 618 te 's-Gravenhage, prgs / 4,50. 

De 29ste editie van de Speciale Catalogus brengt enkele 
veranderingen, die niet algemeen gewaardeerd zullen worden. 

Door het afsluiten van de serie „Koningin Juliana type 
Hartz en profil" zijn de later verschenen waarden van 18, 
24 en 95 cent in de hoofdserie ondergebracht, waardoor in 
de nummering een verandering is gekomen. Door voorts de 
1 cent type Van Krimpen (cijfer) onder te brengen in de 
serie postzegels uit postzegelboekjes 1966-1969 is eveneens 
een extra catalogusnummer gebruikt waardoor de numme
ring van vorige jaren is veranderd. Diegenen die albums ge
bruiken met nummering volgens een oudere catalogus komen 
kierdoor in moeilijkheden, evenals die filatelisten die hun 
ruilboekjes nog naar de oude catalogus genummerd heb
ben. Volgens de Commissie tot samenstelling zal deze proce
dure ook in de toekomst gevolgd worden, waardoor wij dus 
voor meer verrassingen komen te staan wanneer de serie 
„Juliana Regina" wordt uitgebreid. 

Evenals vorige jaren zijn de prijsbepalingen aan de hand 
van de geldende marktwaarden vastgesteld. Er zijn slechts 
weinig veranderingen aangebracht in de prijzen voor de 
postzegels. Bij de eerstedagenveloppen is er voor de oudere 
nummers wel een verlaging voor vele enveloppen, waaruit 
mag blijken dat de zeer fors gestegen prijzen niet meer 
door de verzamelaars betaald worden. 

De druk — volgens onze zegsman in een ander procédé — 
is niet bijzonder geslaagd. Vele afbeeldingen zijn erop achter
uitgegaan door fletsere druk. Verwacht mag worden dat 
bij een volgende uitgave wat meer aandacht besteed kan 
worden aan de afbeeldingen. 

Wij meldden hierboven de 1 cent Van Krimpen uit de 
postzegelboekjes. Wie verwacht had de tegelijkertijd uit
gegeven zegels van 25 cent „Juliana Regina" uit de boekjes 
ook daar te vinden, komt bedrogen uit. Deze zijn opgeno
men na dezelfde zegels in de hoge waarden ƒ1 ,— en 
f 1,25 (de ƒ 1,50 ontbreekt), zodat in de toekomst ook hier 
nummerveranderingen zullen komen. 

Een aantal zetfouten is blijkbaar niet afdoende gecor
rigeerd, „Europazegel 1966" van 40 cent zal ongetwijfeld 
ongebruikt 70 cent moeten kosten. Een fout die al in de 
vorige druk voorkwam is ongewijzigd overgenomen: Drs. 
A. M. A. van Willingen (in plaats van Van der Willigen). Een 
nieuwe fout betreft de geldigheidsduur van de eerste drie 
emissies van 1968, Postcheque- en Girodienst, Zomerzegels 
met bruggen en Europazegels, die onbepaald is en niet, zoals 
staat gedrukt, op 31 december 1969 eindigt. De toepassing 
van de nieuwe spellingregels laat ook veel te wensen. Een 
andere onjuistheid, die ook uit de vorige druk is over
genomen, betreft de waarde — ongebruikt — van het 
strookje Vluchtelingenzegels, die lager is dan de onge
bruikte zegels die men uit een strook kan scheuren. En zo 
zijn er bij de zegels uit de postzegelboekjes — al dan niet in 
samenhang — ook enkele vraagtekens. 

Maar afgezien van deze, overigens kleine, tekortkomingen 
is de catalogus een handig boekwerk, waarnaar vele ver
zamelaars uitgezien hebben. Het is de verdienste van de 
N.V.P.H, ieder jaar weer een catalogus Nederland en Over
zeese Rijksdelen te brengen die onontbeerlijk is bij de ver
koop van doubletten en bij onderlinge ruil. 

H. 

THE POSTAL BOOKLETS OF NETHERLANDS, DUTCH 
EAST INDIES, CURAQAO, by J. Dekker. Prfls ƒ 7,50. Ver-
krügbaar bq de Bondsbibliotheek. 

Tijdens de HAGAPOST-tentoonstelling in mei 1969 is 
een boekje verschenen dat in eerdere nummers van dit 
blad al twee keer terloops is genoemd, maar dat nog niet is 
besproken, wat het toch zeer bepaald verdient. Het is een 

5 4 8 oktober 1969 

Amerikaanse publikatie van de Nederlandse Bond via de 
Netherlands Philatelic Society te Chicago, maar het is door 
een Nederlander geschreven en het is getiteld: „The postal 
booklets of Netherlands, Dutch East Indies, Curasao", dat 
wil dus zeggen dat het handelt over de postzegelboekjes 
van ons eigen land en over die van het voormalige Neder-
lands-Indië en van Curacao, tegenwoordig ons Rijksdeel 
Nederlandse Antillen. 

De schrijver is voor de lezers van het Maandblad geen 
onbekende: Jan Dekker. Deze heeft in het Maandblad van 
september 1965 voor het Bondsdocumentatiecentrum al een 
volledig onderzoek over de postzegelboekjes van Nederland 
gepubliceerd en het is dit overzicht dat nu, in het Engels, en 
aangevuld tot en met de boekjes die in februari 1969 ver
schenen, in boekvorm voor ons ligt. 

„Boekje" schreven wij in het begin van deze bespreking 
en dat verkleinwoord slaat dan op het aantal bladzijden 
tekst en illustraties, samen niet meer dan 33 in getal, maar 
niet op het formaat van 21 bij 28 centimeter. Dit grote for
maat levert het voordeel op dat de tekst behoorlijk wijd 
uit elkaar is gedrukt en dat er voor de illustraties een 
flinke ruimte is beschikbaar gekomen, wat het raadplegen 
van dit handboek zeer vergemakkelijkt. 

De postzegelboekjes hebben in ons land altijd een stief
moederlijk bestaan geleid, ja, wij kunnen gerust zeggen dat 
niemand er ooit naar heeft omgekeken, of er aan gedacht 
heeft dat je zoiets óók kon verzamelen, totdat in september 
1964 de eerste boekjes met samenhangende zegelwaarden 
verschenen, bevattende de 5 plus 15 en de 7 plus 15 cent. 
Speciale Catalogus nummers 821, 822 en 825. Toen ineens 
ging ook de Nederlandse verzamelaar een licht op en werd 
via het verzamelen van samenhangende zegels in allerlei 
mogelijke en onmogelijke combinaties ook aan de belang
stelling voor de boekjes als zodanig een stevige impuls 
gegeven. 

Maar er bestaat voor dit nieuwe verzamelgebied ook een 
wetenschappelijk gefundeerde basis, en de eer deze basis te 
hebben gelegd komt zonder twijfel aan Dekker toe. Hij 
heeft, bijgestaan door het Postmuseum en door de Directie 
Zegelwaarden te Haarlem, uit de archieven het materiaal 
weten te putten, aan de hand waarvan zijn overzicht kon 
worden samengesteld; een overzicht dat als „the last word" 
op dit terrein kan worden beschouwd. 

Over de postzegelboekjes van Curagao was voer zover ons 
bekend, nooit eerder iets gepubliceerd. Wel worden in de 
Amerikaanse Scott-catalogus sinds jaar en dag de „booklet 
panes of 6", dus de boekjes velletjes van zes stuks, als 
verzamelwaardige variaties gecatalogiseerd. Maar natuurlijk 
bestudeert niemand in ons land de Scott als het om onze 
eigen zegels gaat. En dus kan men gerust zeggen dat niemand 
er hier iets van af wist. 

Wat de boekjes van Nederlands-Indië aangaat, hierom
trent bestond een publikatie in het Nederlandsch-Indisch 
Tijdschrift voor Postzegelkunde van mei 1940, dat de periode 
1905-1922 bestrijkt; daarna zijn in Indië geen boekjes meer 
uitgegeven. 

Dit alles en nog veel mcor kan men in Dekkers publi
katie lezen. Wie die heeft doorgenomen kan met recht ver
klaren dat hij er alles van weet. Door de kleinigheid dat 
het handboek in het Engels is geschreven late niemand zich 
weerhouden. Wijze van catalogisering en illustraties spre
ken een duidelijke taal. Het boekje is voor de civiele prijs 
van ƒ 7,50 verkrijgbaar bij de Beheerder van de Bonds
bibliotheek te Arnhem; zie daarvoor de aankondiging in de 
rubriek van de Nederlandse Bond, in het augustusnummer, 
bladzijde 448. 

MR. G. W. A. DE VEER 

DE BELGISCHE POSTWAARDESTUKKEN. Samengesteld 
door de Société Beige de i'Entier Postal, uitgegeven door de 
V.z.w.d. „Pro-Post", (1969). Prys B.fr. 75,—. 

Dit boek is te beschouwen als de tweede druk van het 
destijds bij Davo, Deventer verschenen ,,Les Entiers Postaux I 
de Belgique, Congo Beige et Luxembourg" (1950). Van de U 
samenstellers van toen treden ook nu weer op R. Marler, H 
dr. J. Stibbe en A. Wéry, drie Belgische verzamelaars van H 
naam. H 

Thans zijn in deze bijgewerkte druk de Kongo en Luxem- H 
burg niet opgenomen, maar België zelf heeft een enorme H 
uitbreiding ondergaan: negen bladzijden zijn gewijd aan de H 
-10% opdrukken van 1948 en éénenzestig bladzijden aan de H 
Publibelkaarten. Verder zijn er aanvullingen en verbeterin- H 



gen, onder andere in de prijzen die het boek „up to date" 
maken. 

Het zou mij niet verwonderen wanneer de uitgave van 
deze catalogus een belangrijke stimulans in België zal ge
ven aan het verzamelen van postwaardestukken. De belang
stelling hiervoor is internationaal sterk groeiende. 

Een tweede punt is dat het gebruiken van de Neder
landse taal een voordeel betekent voor de verzamelaars in 
het Vlaamse land. Helaas zal een Nederlandse lezer er toch 
wel op bedacht moeten zijn dat de Franstalige bewerkers 
„Vlaamse" woorden kozen, die niet altijd overeenkomen met 
het Nederlands spraakgebruik. België kende van oudsher 
„postkaarten", terwijl de uitgifte van 1967 voor het eerst 
van „briefkaart" spreekt. Een geïllustreerde briefkaart met 
„vue" wordt „zicht"; wij spreken van „bijslag", hier heet 
dat „bijtaks". Als men op zulke zaken bedacht is dan zijn 
er weinig moeilijkheden. 

De verzamelaars van Belgische postwaardestukken zul
len deze nieuwe catalogus niet kunnen missen en de prijs 
is beslist niet hoog voor een boek op kunstdrukpapier en 
gebonden in blauwlinnen band met goudopdruk. Een goed 
stuk werk van de Belgische postwaardestukkenvereniging 
waarmede zij geluk te w^ensen is. 

J. H. BROEKMAN 

LES TIMBRES-POSTE ILLUSTRES. Contenant la nomen
clature générale de tous les timbres-poste et Ia reproduction 
de tous les types émis jusqu'a ce jour, dans les divers pays 
de l'univers. (1840-1864) par J. B. Moens, Bruxelles J. B. 
Moens, Libraire - Editeur, 1864. 
Torino. Giulio Bolaffi Editore. Reprint' 1968. Prijs 4000 lire. 
(ongeveer ƒ 25,—). 

Een Italiaanse herdruk van de oude postzegelcatalogus, 
indertijd door Moens in 1864 samengesteld. Niet de oudst 
bekende postzegelcatalogus, maar wel de meest interessante 
uitgave met een schat aan filatelistische gegevens. 

Dit werk was indertijd een handboek voor de eerste fila
telisten, waarin alle bekende postzegels staan beschreven 
in chronologische volgorde, dat wil zeggen volgens datum 
van uitgifte. 

Zo zien we bijvoorbeeld bij Frankrijk de volgorde: 
Cérès 20 ets zwart en 1 franc vermiljoen, daarna de 1 

franc karmijn en de 40 ets vermiljoen, dan in 1850 de 25 ets, 
enzovoort. 

Van Nederland is uitsluitend de eerste emissie aangegeven, 
waarbij de 5 cent zow^el in donker- als lichtblauw is op
genomen. 

Van enkele gebieden zijn interessante bijzonderheden ver
meld, onder andere van Italië en de Oud-Italiaanse staten, 
van Oostenrijk en van de oudste Amerikaanse uitgaven, 
waarbij in het bijzonder veel aandacht is geschonken aan de 
privaatpost en lokaalzegels. Dit laatste gebied zal ons ze
ker aanspreken, dank zij de unieke inzending van Robson 
Lowe op de in maart van dit jaar gehouden expositie in 
Scheveningen ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan 
van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
Een uitgebreide lijst van deze bijzondere uitgaven is opge
nomen. 

Van alle aangegeven zegels en van vele poststukken zijn 
bijzonder duidelijke clichés opgenomen, waardoor het geheel 
echt een handboek is geworden. Kortom, deze herdruk, vol
komen identiek aan de oorspronkelijke uitgave van 1864, 
is een hoogst interessant filatelistisch werk, in het bijzon
der voor de klassieke verzamelaar. 

Het boek is ingedeeld in vijf hoofdstukken: Europa (meest 
omvangrijk), Azië, Afrika (beide zeer klein), Amerika 
(reeds uitvoerig) en Oceanië. Een en ander voorafgegaan door 
een interessant overzicht van het postwezen vanaf de aller-
vroegste tijden. 

In tabelvorm is toegevoegd een overzicht van de data van 
uitgifte der eerste zegels in de verschillende Europese lan
den. Engeland als eerste in 1840, daarna enkele Zwitserse 
Kantons in 1843, vóór 1850 onder meer nog gevolgd door 
Frankrijk en België. Nederland staat op deze lijst als één 
van de lateren in 1852, na de meeste Oud-Duitse staten. 
Turkije sluit de rij in 1863. 

Uit het bovenstaande blijkt wel, dat de firma Bolaffi een 
seer loffelijk initiatief heeft genomen door de oude cata
logus van Moens uit 1864 opnieuw uit te geven. We hopen 
dat vele filatelisten van dit klassieke werk zullen genieten. 

A. KRIJFF 

CATALOGUE YVERT ET TELLIER 1970. Editions Yvert & 
Tellier, 37, Rue des Jacobins, Amiens/Ancienne Maison 
Theodore Champion, 13, Rue Drouot, Paris. Prqs 70,40 F. 
(inclusief 9,40 F portokosten). 

Deel I Frankrijk, Andorra, Monaco, Nooi'd-Afrika, Saar-
gebied en voormalige koloniën en landen in de ge
hele wereld die tot het Franse cultuurgebied worden 
gerekend. Formaat 125 x 210 mm, 703 bladzijden. 
Prijs 7 F. 

Deel II Europa. Formaat 175 x 250 mm, 909 bladzijden. 
Prijs 29,70 F. 

Deel III Overzee. Formaat als deel II, 1390 bladzijden. 
Prijs 33,70 F. 

Het zal ons benieuwen wanneer de „standaardcatalogus" 
van de Nederlandse verzamelaar weer uit haar jasje groeit, 
want elk van de drie delen wordt elk jaar dikker. „Frank
rijk" wordt langzamerhand rijp voor het grotere formaat en 
zal dan meteen wel overgaan van twee op drie kolommen 
per bladzijde en „Overzee" komt in aanmerking voor deling 
in tweeën. 

We hebben nu weer een nieuwe „Yvert". Het schijnt wel 
te moeten, want alle rondzendingen en alle advertenties 
gaan nog steeds uit van de Yvertnummers. Maar elk jaar 
wordt het raadsel waarom het gros van de Nederlandse 
verzamelaars hiermee nog altijd werkt ons groter. 

Het is een enorme prijslijst en geen „catalogus", waaraan 
men bij het opzetten van een verzameling of bij welk be
scheiden begin van specialisatie dan ook iets kan hebben. 

En als die prijzen nu nog zo juist waren. Het is bijzon
der moeilijk in drie dikke banden alles up tot date te hou
den, maar bijvoorbeeld de Oosteuropese landen zijn in feite 
vrijwel en bloc zwaar overgewaardeerd. Dat er een Fede
ration Internationale de Philatelie bestaat, die bepaalde ze
gels van tentoonstellingen uitsluit, schijnt in Amiens nog 
steeds niet bekend te zijn. Althans enige vermelding van 
„verboden" zegels als zodanig hebben we niet kunnen 
vinden. 

Het drukken van een dergelijk driedubbel werk kost wel 
enige tijd. Men is daar kennelijk al vroeg in het jaar mee 
begonnen. In deel III van de uitgave 1970 vonden we nog 
geen enkele in het jaar 1969 uitgegeven zegel. Zelfs een 
courant land als de USA houdt op met de kerstzegel 1968. 
Alleen in het achtergevoegde „supplement" vinden we de 
nieuwtjes ongeveer zo als in het februarinummer van het 
Maandblad vermeld, zodat we kunnen aannemen dat dit 
supplement omstreeks 1 februari ter perse is gegaan en de 
catalogus zelf toen al gedrukt was. 

Deel II gaat een stuk verder en heeft in het supplement 
zelfs al zegels die in het meinummer van het Maandblad 
gemeld werden, zodat we hier als drukdatum van het sup
plement wel ongeveer 1 mei kunnen aannemen. Het tijd
schema zal dus bij benadering geweest zijn: 

februari-maart-april: Overzee 
mei-juni-juli: Europa 
augustus: Frankrijk 

Maar is het nu nodig dat, terwille van het gelijktijdig ver
schijnen, het Overzeedeel duidelijk vier maanden in het ma
gazijn is blijven rusten — en verouderen? 

Laat men er toch mee ophouden alle drie delen tegelijk 
uit te geven. Het kan technisch gewoon niet en het is in 
feite verlakkerij als „editie 1970" een boek uit te geven 
waarmee men in februari 1969 al is gaan drukken en dat 
in mei al ongeveer gereed voor de verkoop was. 

Over de prijzen in de catalogus zeiden we al iets; over 
de prijs van de catalogus wilden we ook iets zeggen. Ken
nelijk met het oog op de export staat in de catalogus zelf 
geen prijs in Franse francs vermeld. Maar het is toch niet 
geheel onbekend dat de Franse franc niet zo lang geleden 
gedevalueerd is. De situatie is thans zo dat wie op de ver
schijningsdatum de Yvert in Frankrijk voor Frans geld 
kocht of hem daar nu gaat kopen in Nederlands geld ƒ 36,— 
kwijt is en wie hem hier in de winkel koopt van ƒ 42,— tot 
ƒ 55,—. Ra, ra, hoe kan dat ? ? ? 

FL. 
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STANLEY GIBBONS POSTAGE STAMP CATALOGUE, 
PART 1, BRITISH COMMONWEALTH 1970; uitgave van 
Stanley Gibbons Ltd., 391 St'rand, London W.C.2, prvjs 27 sli. 
6 d., vertegenwoordiger voor Nederland Van Dieten Boeken 
Import, Tournooiveld 2, Den Haag. 

Als eerste van de Engelse catalogussen verscheen dit sei
zoen deel I, als steeds keurig verzorgd en ook dit jaar weer 
uitgebreid tot 716 bladzijden. 

Bij de Engelse zegels zijn de laatste onderzoekingen over 
de ongetande koningin-Victoriazcgels verwerkt, terwijl 
enkele onlangs ontdekte afwijkingen van de moderne ze
gels opgenomen werden. 

Bij de overige landen zien wij een vernieuwing in de 
omschrijving van de „Kangeroe"-zegels van Australië en 
de opdrukken van 1922 van Ierland. Doch ook bij andere 
landen is de beschrijving aangepast aan recente onder
zoekingen. 

Een nieuwe rubriek is een voorlichting voor de verzame
laar; druktechnieken, papiersoorten, perforaties en water
merken worden omschreven en afgebeeld, zodat men de 
omschrijvingen in de catalogus kan nagaan aan de hand 
van afbeeldingen. Een zeer nuttige aanvulling. 

De prijzen zijn aangepast — lees verhoogd — enerzijds 
door de devaluatie van het pond sterling van vorig jaar en 
anderzijds door een stijging van de verschillende zegels, 
enkele prijzen van de oudere emissies zijn zelfs fors ver
hoogd. 

Als enig nieuw land is dit jaar Biafra opgenomen. 
Voor de verzamelaars van deze gebieden een zeer goede 

en aanbevolen catalogus. H. 

STANLEY GIBBONS „ELIZABETHAN" POSTAGE STAMP 
CATALOGUE, 1970; uitgave van Stanley Gibbons Ltd., 391 
Strand, London W.C.2, prijs 27 sh. 6 d., vertegenwoordiger 
voor Nederland Van Dieten Boeken Import', Tournooiveld 2, 
Den Haag. 

Hoezeer in de behandelde gebieden het aantal uitgege
ven zegels stijgt blijkt v/el uit het vergrote aantal blad
zijden dat nodig was om alle tijdens het bewind van 
koningin Elizabeth uitgegeven postzegels te catalogiseren. 
Dit jaar is de inhoud met 116 pagina's uitgebreid tot 688 
bladzijden, waarop 10.630 zegels zijn vermeld met 6.215 af
beeldingen! 

Het aantal afwijkingen, plaatfouten en druktoevallig-
heden is wederom gestegen. Naar onze mening wordt de 
laatste tijd wel zeer veel aandacht besteed aan wat men 
als druktoevalligheid wel op iedere emissie tegenkomt, zon
der dat dit nu bepaald in een catalogus opgenomen moet 
worden. 

De noteringen — die van de uitgevende handelaar — zijn 
aangepast aan het gestegen prijspeil. Naarmate Engeland 
meer bijzondere emissies uitgeeft, stijgt de belangstelling 
voor dit verzamelgebied, met als gevolg een grotere vraag 
voor de iets oudere emissies. 

Al met al een zeer nuttige catalogus voor de veraaynelaar 
van de „moderne" emissies van Engeland en zijn over
zeese gebieden. H. 

„FACIT 1970" SPECIALIZED CATALOGUE OF NORDIC 
STAMPS; uitgave van Frimärkshuset AB., Mäster Samuels-
gatan 3, S.111.44 Stockholm, prijs Zw.Kr. 18,—, vertegen
woordiger voor Nederland Postzegelhandel „Viking", Bod-
denst'raat 55, Almelo. 

Het is ieder jaar een genoegen deze catalogus over de 
postwaarden van de Scandinavische landen en hun gebie
den te ontvangen. Niet alleen om de uitvoerige omschrij
ving der postzegels maar ook om de gespecialiseerde art i
kelen die als een lange inleiding aan de eigenlijke catalogi
sering voorafgaan. 

Dit jaar begint deze met een overzicht van de meest 
bijzondere Zweedse postzegels, ook op briefstukken. Er is 
een uitvoerige studie over het aantal bekende poststukken 
met zegels van de emissies van 1856-1886 en men komt 
daarbij tot verrassende ontdekkingen. Dan iets over het 
papier waarop de Zweedse cijferzegels zijn gedrukt, door 
de bekende publicist Sven Akerstedt, gevolgd door een 
zeer uitvoerig artikel over de Finse postzegelboekjes; druk, 
samenstelling der vellen en een opsomming van al wat er 
is uitgegeven. Een uitvoerige beschrijving van de emissie 
van 1901 besluit de artikelen. Een overzicht van de post-
tarieven van Deens West-Indië zal voor de verzamelaars 

van dit gebied een welkome handleiding zijn bij het op
zetten van hun collecties. 

De catalogus zelf is wederom op enkele punten verbeterd. 
Zoals gebruikelijk worden niet alleen de hoofdnummers en 
alle bekende afwijkingen vermeld, doch ook de naam van 
de ontwerper, de oplage, druktechniek en alle bijzonder
heden die voor de Scandinaviëverzamelaar van belang zijn. 

De lokale postdiensten van Zweden en Denemarken zijn 
opgenomen, alsmede afbeeldingen van zeer vele stempels. 
De prijzen zijn die van de uitgevende handelaar. Voor 
de verzamelaar van deze gebieden de aanbevolen catalogus. 

H. 

„AFA" FRIMAERKEKATALOG 1970. Uitgave van Aarhus 
Frimaerkehandel, Bruunsgade 42, Aarhus C, Denemarken, 
prijs niet genoemd, 208 bladzijden. 

Hoewel het aantal in de Scandinavische landen uitgegeven 
postzegels niet in eenzelfde mate stijgt als dat in enkele 
andere landen, breidt deze handige catalogus toch ieder jaar 
uit. Dit jaar zijn de postwaardestukken van Denemarken 
opgenomen en uitvoerig gecatalogiseerd. 

Alle Scandinavische landen en hun gebieden worden om
schreven en duidelijk afgebeeld. Speciale bladen geven af
beeldingen van bijzondere stempels terwijl de Deense ze
gels met reclame-aanhang uitvoerig zijn vermeld. 

De prijzen zijn die van de uitgevende handelaar en ver
schillen niet veel met die van andere speciale catalogussen op 
dit gebied. 

Voor de verzamelaar van Scandinavië die niet te ver spe
cialiseert een goede catalogus. H. 

BRIEFMARKEN-KATALOG ZUMSTEIN EUROPA 1970. Uit
gever: Zumstein & Cie., Inhaber Hertsch & Co., Bern. In 
Nederland verkrijgbaar b\j J. L. van Dieten, Tournooiveld 
2, Den Haag. Prüs ƒ27,—. 

In een fleurig oranjerode band ligt de 53e editie van de 
Zumstein Europa voor ons (Ten overvloede: behalve van . 
Zwitserland geeft Zumstein alleen een catalogus van Europa ■
uit; er is geen Zumstein voor buitenEuropese landen). Het 
begrip Europa strekt zich overigens ■wel uit tot de voor ■ 
malige Duitse koloniën en tot de algemene uitgifte voor de ; 
Franse koloniën, maar niet tot overzeese gebieden van ; 
andere landen. 

Na een gebruiksaanwijzing in het Duits, Frans en Engels . 
is de catalogus verder in de Duitse taal. Zwitserland gaat ' 
voorop met 37 van de totaal 1.200 pagina's van drie kolom ' 
men. Dit deel bevat, in een iets beknopter tekst (onder 
meer geen oplaagcijfers) en kleiner formaat afbeeldingen, 
hetzelfde als opgenomen is in de kleine ZwitserlandLiech
tenstein catalogus van Zumstein. 

De catalogus is overzichtelijk ingericht, zodat het opzoe
ken van een bepaalde zegel gemakkelijk gaat. Mogelijk wordt 
dit veroorzaakt doordat de afbeeldingen wat kleiner zijn 
dan in bijvoorbeeld de Yvert. Storend is het dat gewerkt 
wordt met grote vetgedrukte nummers en met kleinere 
nummers. Alle normale frankeerzegels hebben een groot 
nummer, bijzondere zegels als regel een klein nummer. Maar 
van omstreeks 1933 tot omstreeks 1945 treffen we vele bij
zondere zegels (ook toeslagzegels) met een groot nummer 
aan. Deze jaartallen verschillen van land tot land. Bij Zwit
serland hebben alle bijzondere zegels zonder toeslag een 
groot nummer, evenals de Pro Juventute en Pro Patria
zegels tot 1950. Daarna zijn deze zegels van een klein nummer 
voorzien, evenals alle andere toeslagzegels. 

Wat de prijzen betreft is voor Zwitserland hier en daar 
een bescheiden prijsverhoging vergeleken met vorig jaar 
te constateren. Voor Nederland komen de noteringen, reke
ning houdend met het koersverschil tussen Zwitserse frank 
en gulden, ongeveer overeen met die in onze speciale ca
talogus. Ongebruikte zegels zijn ongeveer op het dubbele 
genoteerd; de gebruikte zegels zijn hieraan aangepast. Al
leen schijnt men in Zwitserland niet te begrijpen dat de ze
gels uit onze kinderzegelvelletjes in veel groter aantal ge
bruikt zijn en dat hiervoor een lagere notering moet gelden 

Een pluspunt voor de Zumstein is het feit dat de cata
logus geheel „bij" is; zo staat voor Nederland de Benelux
zegel er al in. Alle zegels op fluorescerend en op fosforise
rend papier zijn opgenomen en alle zegels van de FlPlijsl 
van schadelijke uitgiften (inclusief onze kinderzegelblokken 
zijn duidelijk gemerkt. Al met al een zeer bruikbare cata
logus, waarvan aanschaffing kan worden aanbevolen. W 

» 5 0 oktober 1969 



WIJ ONTVINGEN 

JAARVERSLAG NEDERLANDS POSTMUSEUM 1968 
Het negenendertigste jaarverslag van het Postmuseum aan 

de directeur-generaal der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie bevat geen filatelistische artikelen. Onder de diverse 
schenkers treffen wij de naam aan van de heer H. G. van 
de Westeringh uit Utrecht, die afstand heeft gedaan van 
vijfhonderd geïllustreerde briefkaarten met afbeeldingen van 
postkantoren. 

De collectie is door aankoop verrijkt met zes unieke com
plete ongetande proefvellen van de uitgifte Nederland 1867 
5 cent type II in verschillende kleuren en met twee gehele 
vollen van de emissie Nederland 1876, V2 cent, type I in 
verschillende perforaties, waaronder de interessante kam-
tanding I2V2 : 12B. Bij laatstgenoemde aankoop heeft het 
Bonds Documentatie Centrum bemiddeld. 

Het aantal bezoekers w âs in het verslagjaar 27.000. 

LES CACHETS d'OBLITERATION DES BUREAUX DE 
PARIS, depuis Ia creation du timbre (1849) jusqu'a nos jours 
(1968) par D. de Vries. Edition H. W. van der Vlist. Amster-
dam-1969. Formaat 195 x 235 mm, 27 bladzyden stencil. 
Verlirygbaar door oversclirüving van ƒ 5,25 op postgrirorelce-
ning nummer 60 60 01, t'en name van H. W. van der Vlist, 
Klarenburg 273, Amsterdam. Franco tliuis. 

Een keurig boekje met een inleiding in het Nederlands, 
waarbij alle behandelde stempels zijn afgebeeld. Men vindt 
er verscheidene aanknopingspunten in voor het opzetten van 
een verzameling Parij se poststempels, die op zestien blad
zijden bijeen zijn gebracht. Vier lijsten met stempels van 
bijzondere afdelingen, voorsteden, stationskantoren en hulp
kantoren completeren het geheel. De toelichtingen bij de 
lijsten zijn in het Frans gesteld. Er bestaat ook een uitgave 
met een Franse inleiding ten behoeve van de Franstalige 
lezers. 

VOOR UW BOEKENPLANK 

LIECHTENSTEINER BRIEFMARKEN-KATALOG 1970. 
Phila Verlag 9490 Vaduz 730; 96 pagina's. Prijs Zw.Fr. 4.—, 
inclusief portokosten. 

Een nieuwkomer op de markt, zeker oprecht welkom ge
heten door de uitsluitend Liechtensteinverzamelaar. De 
zeer beknopte geschiedenis van het vorstendom vooraf en 
een overzichtelijke indeling geven een prettige indruk, ter
wijl het opnemen van de postkaarten een novum is. Dit 
laatste komt tegemoet aan de vraag van het stijgend aantal 
verzamelaars van poststukken. Of de fors gestelde prijzen 
juist zijn zal in het komende jaar kunnen worden bezien; 
in ieder geval is er nu een basis. 

Jammer dat nog slechts enkele varianten werden opge
nomen en men zelfs wat dit betreft niet zo ver gaat 
als de Spezialkatalog van Zumstein. Ik vermoed overigens, 
dat de „Ring der Liechtensteinsammler" nog wel wat te 
wensen zal hebben. 

De nummering geschiedt op grond van Michel en Zum
stein — de clichés zijn duidelijk. De prijzen werden over 
drie kolommen verdeeld, waarbij de kolommen postfris en 
ongebruikt (met plakker) grote verschillen te zien geven. 
Trouwe lezers weten mijn mening — voor die onbeschadigde 
gom moet men te diep bukken en mijn advies is dan ook dat 
niet te doen. 

POM 

STUDIEGROEP ZWITSERLAND, MEDEDELINGEN 4 
De redactie van de studiegroep Zwitserland, die bijna 

honderd leden telt, moet een dringend beroep doen op 
alle studiegenoten om een handje te helpen bij het schrij
ven en redigeren van artikelen. Dit nummer bevat bij
dragen van J. Doorenbos („Originalplatten" staande Helve
tia en De „Landesaustellunj; 1939" en de filatelie) en van 
W. J. Pfeiffer (Trein- en bootstempels IV). Voorts een op
gave van de bijzondere Stempels gebruikt in 1968, tijd
schriften- en literatuuroverzicht, plaatfouten en ander Zwit-
sei-s nieuws, waarin de mededeling dat de heer P. O. M. van 
Hasselt is benoemd tot erelid van de Cercle d'étude phila-
télique du Léman te Lausanne en dat in 1971 in Bazel de 
nationale Zwitserse postzegeltentoonstelling zal worden ge
houden onder de naam NABAS. 

50 JAHRE POSTMINISTERIUM 
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het mi

nisterie voor Posterijen in Duitsland is deze zomer in het 
Bondspostmuseum in Frankfurt aan de Main een tentoon
stelling gehouden, waarvoor onder de titel „50 jaar post-
ministerie" een geïllustreerde gids is uitgegeven. Het is een 
geschiedenisboekje van de Duitse posterijen, dat wordt inge
leid door de huidige PTT-minister dr. W. Dollinger. 

MÜLLER-KATALOG 1970, SCHWEIZ/LIECHTENSTEIN 39e 
EDITIE; 320 pagina's. Uitgever: Urs Peter Kaufmann, Basier-
Taube Verlag AG, 4000-BaseI 10. Prijs 4,80 Zw.frs. 

Do uitgever doet bij hot verschijnen van deze speciale ca
talogus steeds mededeling van het aantal prijscorrocties dat 
moest worden toegepast. Opvallend is, dat dit er toch nog 
4985 waren, terwijl de markt stabiel kan worden genoemd. 
Bij een nauwkeurige inspectie blijken deze correcties dan 
ook vaak gering en alleen voor de oudere uitgiften — con
form Zumstein — tot tien percent op te lopen. 

Vijftig nieuwe emissies moesten Worden toegevoegd sinds 
de laatste uitgave, waarbij ook de nieuwe UNO-zegels van 
Geneve — 4 oktober 1969 — zijn gerekend. Deze 39e editie 
wordt even prettig gepresenteerd als alle vorige. Het is een 
praktische catalogus, waarin het gehele Zwitserse verzamel-
gebied, met inbegrip van Liechtenstein en Campione d'Italia, 
is opgenomen. De meest gevraagde plaatfouten, retouches en 
dergelijke zijn genoteerd. 

Aan te bevelen voor beginner en gevorderde verzamelaar, 
niet alleen vanwege de goede tekst en toelichting, de dui
delijke bladverdeling en opmaak. POM 

ZUMSTEIN - KATALOG SCHWEIZ/LIECHTENSTEIN 1970. 
Uitgever Zumstein & Cie., Inh. Max Hertsch & Co., Bern 
(Schweiz). Verknggbaar bij J. L. van Dieten, Tournooiveld 
2 te Den Haag. Prijs ƒ 2,90. 

Deze bekende tweetalige catalogus — Frans en Duits — in 
zakformaat is de goede leidraad voor de niet al te gespe
cialiseerde verzamelaar van Zwitserland en Liechtenstein. 
Duidelijke illustraties en een goed systeem voeren hem door 
de 264 pagina's, waarin een overvloed aan gegevens omtrent 
alle Zwitserse zegels is opgenomen. 

Ik noem slechts kantonale post, algemene gebruikswaar
den, keerdrukken, luchtpostzegels, uitgiften ten bate van 
Pro Patria en Pro Juventute, de dienstzegels van de inter
nationale bureaus in Geneve, port- en spoorwegzegels enzo
voort, alle met de belangrijkste varianten, terwijl eveneens 
de zegels van Liechtenstein en Campione d'Italia worden 
vermeld. 

Bij de prijsstelling is een afzonderlijke kolom voor de 
blokken van vier opgenomen en de prijzen voor F.D.Cs 
worden onder de series aangegeven. 

Wat de prijzen betreft: een lichte stijging bij de oudere 
uitgiften, waarmee dan bedoeld wordt, vóór 1910 — verder 
zijn de echte goede stukken nu prijshoudend maar in het 
algemeen komt er in de prijzenmarkt nog weinig beweging. 

De onmisbare catalogus voor het steeds groeiend aantal 
verzamelaars van Zwitserland. 

POM 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek In het novembernummer Hoewel deze agenda met de meeste zorg wordt samengesteld, kan de redactie 
dienen uiterlijk op 25 oktober in het bezit te zijn geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet plaatshebben van de 
van de redactie genoemde evenementen op de aan haar opgegeven tijdstippen. 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82 's-Gravenhage 

Telefoon (070) 63 09 49 

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

m plaatdruk 
- Keur en kleur Schatten van Neder

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

ven en zegels rondom 1869) 
- Nieuv\/ geëxposeerd vervolg col

lectie C D Ricardo Japanse bezet
ting Westkust van Sumatra (slot), 
Rio (kruisopdrukken en opdrukken 
Dai Nippon Yubin) Benkoelen (krui
sen en steropdrukken), Malaya (op
drukken type I en II, vervalsingen, 
periode zonder zegels/opdrukken, 
Penang, Johore) Met ingang van 
18 oktober 

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

- Beeldfi latel ist ische tentoonstell ing 
, Rembrandts oeuvre in miniatuur" 
Tot en met 15 november 

- Overzicht frankering en stempeling 
Luchtpost Nederland - Nederlands 
Indie 

- De schri j fcultuur schrijfmaterialen 
de schri j fkunst en de brief 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar 

1969 
17-19 oktober 
New/ark (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 Inlichtingen A B J M van 
der Burght, Van Heurnstraat 39, 's-Hertogen
bosch 
22-25 oktober 
Londen Brit ish 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 Zui 
derkade Inlichtingen H B Demoed, Dog
gersbank 9, Emmeloord 
25 oktober 
Delfzij l Najaarsruildag Wijkcentrum Uit-
wierderweg, 10 00-18 00 uur Toegang vri j 
Tafelreservering H J Brauns Jachtlaan 20a, 
telefoon (05961) 24 51 Philatelistenvereni-
ging , De Fivel 
25 oktober 
Hilversum Nationale ruildag handelaren-
stands Totohal gemeenteli jk sportpark, NS-
halte , Soestd i jkerst raatweg' , 10 00-17 00 
uur Toegang vri j Inlichtingen Secretaris 
Postzegelvereniging „Hi lversum & Omstre
ken ' 

25-26 oktober 
Bonn Tentoonstell ing Philabonn met buiten
landse deelneming m de Duitse rang II ter 
gelegenheid van het tachtigjarig bestaan 
van de vereniging „1889" met grote ruildag 
op zondag Bijzondere envelop, stempel en 
t i jdel i jk postkantoor Inlichtingen Herbert 
Witt , 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, Ni j 
megen Telefoon (08800) 7 0 3 9 6 Prijs- ƒ3 ,— 
per meter 
26 Oktober 
Baesweiler Internationale Interphil ruildag 
ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 
van de plaatseli jke vereniging in het restau
rant „ Z u 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
tentoonstel l ing ter gelegenheid van de twin
t igste verjaardag van de Duitse Democra
t ische Republiek, in het stadhuis Tijdelijk 
postkantoor, bi jzondere postwaardestukken, 
postzegels en stempels Inlichtingen DDR 
301 Magdeburg, Steubenallee 2 
1 november 
Rotterdam 22e Europoortruildag in ,,De 
„N ieuwpoor t " , Grote Kerkplein, 09 00-17 00 
uur, georganiseerd door de Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereeniging Inlichtingen en ta-
felreserveringen C de Wit, Crooswi jkse-
singel 29-b, Rotterdam 3011 
I november 
Heerenveen Ruilbeurs Het Posthuis, 10 00-
17 00 uur Inlichtingen Secretaris Postzegel
vereniging ,,Heerenveen" 
3 november 
Eerste dag van uitgifte Kinderpostzegels 
Nederlandse Anti l len 
8 november 
Leiden Nationale ruildag Kantine Glos & 
Leembruggen, Langegracht 8-12, ingang 
achterzijde Derde Binnenvestgracht Inlich
t ingen H Brinks, secretaris Philatelica, 
afdeling Leiden, Van Wassenaerlaan 34, 
Oegstgeest 
8-11 november 
St Lambrechts Woluwé Negende nationale 
postzegeltentoonstel l ing van de Koninkli jke 
Landsbond der Belgische Postzegelkringen 
Zaal Poseidon (Brussel) 
8-9 november 
Hannover HONOVRE '69 Postzegeltentoon
stell ing in de Duitse rang 2 met internatio
nale deelneming Freizeitheim Hannover-
Ricklingen 
8-9 november 
Dusseldorp Tweede Westeuropese ruildag, 
Europa-Halle Zaterdag 14 00-20 00, zondag 
09 00-18 00 uur Tijdelijk postkantoor, spe
ciaal stempel Inlichtingen H Paikert, Ar
beitsgemeinschaft Düsseldorfer Briefmarken-
Sammlervereine e V , 4000 Düsseldorf, Kro-
nenstrasse 78, telefoon 34 51 00 

I I november 
Eerste dag van uitgifte Kinderpostzegels en 
-velletje 

15-16 november 
Deventer Internationale ruildagen Kantine 
Thomassen & Drijver, Parallelweg, 10 00-
17 00 uur Toegang vri j 
22-23 november 
Zevenaar Regionale Jeugdpostzegeltentoon-
stel l ing, georganiseerd door de Gelderse 
Filatelisten-Vereniging ,,De G lobe" onder 
auspiciën van de Stichting voor het Phila-
telistisch Jeugdwerk in Nederland Zaal 
, ,Buitenmolen" bij het station Inlichtingen 
A W Hoogveld, Vincent van Goghstraat 19, 
Zevenaar 
5-8 december 
Wenen övebr ia 1969 Nationale postzegel
tentoonstel l ing, bijzondere show ,,Honderd 
jaar Oostenri jkse postkaart", met internatio
nale deelneming Wiener Messepalast In-
licntingen VÖPHV, Postfach 79, 1096 Wien 
Geen kaderhuur, toegang vri j 
15 december 
Eerste dag van uitgifte Statuutzegel Neder
land, Nederlandse Anti l len en Suriname 
17-21 december 
Neubeckum Tentoonstelling van Westfaalse 
postgeschiedenis ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de Neubeckumse post in het 
raadhuis Speciale kaart Tijdelijk postkan
toor uitsluitend woensdag Toegang vri j In
lichtingen Gunter Hohenstein, 473 Ahlen, 
Dahikeweg 12 

1970 
29 april-3 mei 
Saarbrücken Nationale postzegeltentoon
stell ing met internationale deelneming Sa-
bria '70 Inlichtingen Pierre Seguy, 6632 
Saarwell ingen, Rotdornweg 6, Postfach 33 
DBR 
14-18 mei 
Zwol le Nationale postzegeltentoonstell ing, 
gemeenteli jke Sporthal Inlichtingen G Ba
zuin, Oosterlaan 3, Zwol le Telefoon na 
18 00 uur (05200) 1 99 64 

V E I L I N G A G E N D A 
1969 
17, 18, 23, 24 en 25 oktober 
Brussel Veiling Wil ly Belasse, rue du 
Midi 43A 45, 45A Collectie Leopold 
IM 
29-31 oktober 
Londen Veil ing Stanley Gibbons 
Drury House Russell Street Drury 
Lane, W C 2 
3-7 november 
Zur ich Veil ing Schwenn AG, Bahn
hofstrasse 18, Postfach 166, CH-8022 
Zurich Telefoon 44 18 77 
6-8 november 
Amsterdam Veil ing 238, R Postema, 
Nes 59-63 
10-13 november 
's-Gravenhage Veil ing 435, J L van 
Dieten, Tournooiveld 2 
12-14 november 
Londen Veil ing Stanley Gibbone, 
Drury House, Russell Street, Drury 
Lane, W C 2 
3-5 december 
Londen Veil ing Stanley Gibbons, 
Drury House, Russell Street, Drury 
Lane, W C 2 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

BENELUX
POSTZEGELTENTOONSTELLING 

'sGRAVENHAGE — Minister Luns 
had op 8 september geen enkele officiële 
handeling te verrichten bij de symboli
sche eerste verkoop van de Benelux
ix>stzegel en de opening van de post
zegeltentoonstelling in het Beneluxhuis 
in 'sGravenhage, maar hij was er wel 
en enkele hooggeplaatste verzamelaars 
zagen kans hem een handtekening te 
ontfutselen op hun Beneluxenvelop. 

Burgemeester V. G. M. Marijnen van 
Den Haag, in zijn kwaliteit van voor
zitter van het Beneluxcomité, kocht de 
nieuwe zegel van hoofddirecteur der 
Posterijen A. G. de Vries en dr. W. van 
Cauwenberg, ambassadeur van België 
opende de tentoonstelling. De derde 
Beneluxpartner, Luxemburg, was ver
tegenwoordigd door zijn ambassadeur 
Paul Reuter. Voorts waren er vertegen
woordigers van de ministeries van Eco
nomische Zaken en Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk en vele leden 
van de Centrale Directie van PTT en 
van het hoofdbestuur van de I.V. Phila
tellica, van wie de heer M. de Meijer 
tevens het bestuur van de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVerenigingen ver
tegenwoordigde. 

f2 oktober 1964 

Enkele genodigden, die door het korte 
erblijf van de minister van Buitenland
e Zaken diens handtekening misten, 
laagden er in daarvoor de ontwerper 
■an de zegel te strikken, Otto Treumann, 
ie met zijn echtgenote aanwezig was. 
In het vouwblad dat aan de genodig

en werd overhandigd wordt over het 
irerk van de kunstenaar het volgende 
ezegd: 
Hij heeft de vlaggen van de drie lan

en, herkenningssymbolen bij uitstek, 
amengevoegd itot in elkaar overlopende 
anen om daarmede de in de overeen
omst bereikte eenheid aan te geven en 
m tevens het feestelijk karakter van de 
erdenking te benadrukken. Treumann 
rächt in de voorstelling een ruimtelijke 
erking door een draaiing in de banen 
elke een dynamiek oproept die de 
ijker intrigeert. 
Het was jammer dat de „postzegel

jntoonstelling" niet op het niveau stond 
aarop deze werd geopend. Er waren 
echts twee inzenders, het Nederlandse 

Speciale envelop met de drie landswapens 
en de handtekening van de ontwerper Otto 
Treumann 

Postmuseum en een lid van de I.V. Phi
latelica. Onderwerp zou zijn de tijdens 
het bestaan van de Benelux in de drie 
landen uitgegeven postzegels. Het Post
museum toonde de zegels van Neder
land uit die periode in postfrisse blok
ken van vier. Helaas was de „filatelis
tische franje", waarmee ook een der
gelijke collectie interessant gemaakt 
had kunnen worden, vrijwel afwezig. 

In de „particuliere" inzending België 
troffen wij helaas alle op de „zwarte 
lijst" van de Federation Internationale 
de Philatelie voorkomende zegels uit die 
periode aan. Bovendien was er nog een 
aantal „vignetten" in opgenomen die 
met postzegels alleen de uiterlijke vorm 
gemeen hebben. 

We laten gaarne iedereen vrij in wat 
hij in zijn verzameling wil opnemen en 
hoe hij zijn verzameling wil opzetten. 
Doch op het ogenblik dat men „offi
cieel" voor het voetlicht treedt dient 
men zich aan bepaalde regels te houden. 
Juisit bij een gelegenheid als deze, waar 
vele bezoekers verwacht kunnen worden 
die meer van de Benelux dan van de 
filatelie afweten, is het zaak iets te 
tonen dat aan alle filatelistische eisen 
voldoet. Een niet ervaren bezoeker zou 
misschien nog kunnen gaan denken dat 
— en dan doel ik op enkele uit vele: 
op de „EuropaBeaulieu"blokken — er 
ook allemaal bij hoort. Het hoort er nu 
juist precies niet bij en wij kunnen 
slechts betreuren dat het bestuur van 
de I.V. Philatelica noch de inzender dit 
blijkbaar begrepen heeft. Het geheel 
was daardoor helaas allesbehalve een 
propaganda voor de filatelie. 

Maar de enveloppen werden uitste
kend verkocht, dat wel. 

FL. 

REMBRANDT OEUVRE IN 
MINIATUUR IN HET POSTMUSEUM 

rr^vww^n^^rm 

Togo 1968: De anatomische les van profes

sor Nicolaes Tulp 

•sGRAVENHAGE — In het Neder
lands Postmuseum, Zeestraat 82 te 
'sGravenhage, wordt van 16 septem
ber tot en met 15 november een ten
toonstelling gehouden op beeldfilate
listisch gebied. 

Getoond wordt hoe Rembrandts 
oeuvre door kunstenaars van verschil
lende landen op de postzegels is weer
gegeven. 

Originele ontwerpen van Nederlandse 
kunstenaars, waaronder het ontwerp 
van Jan Sluyters die de eerste Rem
brandtpostzegel ter wereld ontwierp, 
zijn mede uitgestald. 

\ 
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Bulgarije 1956, op welke zegel men kan zien 
hoe de naam Rembrandt in het Cyrillisch 
schrift wordt weergegeven. Het letterteken 
P komt overeen met onze R en het teken H 
met onze N. De slotletter T ontbreekt 

BUITENLAND 
EUROPESE 
POSTZEGELTENTOONSTELLING 

DORTMUND — Het pleit toch wel 
voor Nederland als verzamelg&bied dat 
een Duitse filatelist zijn gehele Duits
landcollectie van de hand doet en de 
opbrengst daarvan in drieëneenhalf jaar 
tijd omzet in een Nederlandcollectie 
die met verzilverd brons wordt be
kroond. Dat is Karl Heinz Fratscher, 
wiens inzending lin Dortmund niet sterk 
was in voorfilatelie en in brieven, nog 
zonder onderscheid in stempels, maar 
wel met drie adreskaarten, die qua 
frankering in menige vaderlandse col
lectie niet zouden misstaan. Deze ver
zameling is geen gril van een beginner, 
maar de weloverwogen keus van een 
gevorderde filatelist. 

Hij had geen enkele ernstige fout 
gemaakt en dat kon men niet zeggen 
van een andere collectie, die werd aan
gediend als een speciaalverzameling 
Nederland. Op brieven werden daarin 
voorbeelden getoond van de Haarlemse 
en de Utrechtse druk van de emissie 
1864. Alle stempels luiden in 1865, ter
wijl pas in oktober 1866 de postzegel
drukkerij van de Munt aan het huis 
Enschedé werd overgedragen. Een proef
stempel, dat in 1866 werd gebruikt, 
wordt ten onrechte gedateerd in 1868, 
een Nederlands stempel Britsche Paket
post via Brindisi wordt versleten voor 
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een Brits produkt en een Gouda-stempel 
met takje moet doorgaan voor een 
spoorwegstempel. 

Het verkeerd voltooien van langstem-
pels die gedeeltelijk op een zegel terecht 
zijn gekomen leidt soms tot komische 
gevolgtrekkingen, zoals TERMUNTER-
ZIJK. 

Geen gebrek aan ,,filatelistische" souvenirs 
in Dortmund: twee verschillende envelop
pen, drie verschillende stempels en dan nog 
een Brits veldpostkantoor, dat voor DM 2,50 
(5 sh) een bijzondere envelop van bijzonder 
groot formaat verkocht, voorzien van een 
bijzonder groot formaat stempel, hierbij op 
een vierde van de ware grootte afgebeeld. 
Ter vergelijking- de andere envelop is tot 
een derde verkleind 

De Nederlanders hebben het er in 
Dortmund niet slecht afgebracht. De 
heer J. Kok Rzn. uit Zwolle, die eerste, 
tweede en derde emissie toonde in de 
erehof, ontving een gouden „Hambur
ger", als ereprijs beschikbaar gesteld 
door de veilinghouder E. M. Mohrman 
in Hamburg. 

Verguld zilver kregen de heren H. W. 
van der Vlist uit Amsterdam (Frankrijk 
1852-1876), H. J. van Wiechen uit Zwolle 
(Thracië) en J. Boesman (Wereldcatalo
gus ballonpost), zilver voor mevrouw G. 
Leibbrand-van Woersem uit Voorthui-
zen (Paarden ten dienste van de post en 
van de sport) en verzilverd brons voor 
de heren E. Engelbert uit Amsterdam 
(Duitse post in China) en L. A. Leib-
brand uit Voorthuizen (Nobelprijsdra
gers) en brons voor de heer B. van der 
Gulik uit Wateringen (Maria, moeder 
Gods). Het Maandblad ontving verguld 
zilver. 

Het aantal inzendingen-Nederland 
volgde met drie onmiddellijk na Zwit
serland en Liechtenstein, met elk vijf. 
Nederland deelde de tweede plaats met 
Denemarken, Spanje, Tsjechoslowakije 
en Israël. Frankrijk kwam na Duitsland 
uit de bus met zes, maar zelfs Oosten
rijk kwam niet verder dan twee, waar
mee het gelijk stond met Groot-Brit-
tannië, Ierland, Joegoslavië en Polen. 

Duitsland was in de lengte (driemaal 
Bauten), in de breedte (koloniën), in de 
diepte (Ouddultse staten. Norddeutsche 
Postbezirk en Thurn und Taxis) en in 
de hoogte (Inflatie) in alle toonaarden 
rijkelijk vertegenwoordigd. 

De Nederlanders sloegen een goed 
figuur. Er waren twee buitenlanders in 
de erehof; een Zwitser en een Neder-
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lander, er waren tien buitenlanders 
onder de inzenders van landverzame-
lingen, van wie vier Nederlanders, er 
waren vier buitenlanders in de thema
tische klasse, van wie drie Nederlan
ders en er waren vier buitenlanders in 
de literaituurklasse, van wie twee Neder
landers. Alleen bij de jeugd ontbrak 
Nederland naast Denemarken, Groot-
Brittannië, Luxemburg en Oostenrijk. 

In doorsnee wijkt het soort inzen
dingen niet veel af van een regionale 
tentoonstelling in Nederland, al moet 
wel gezegd worden dat wij met onze 
Amphilex-kaders aan de top staan. In 
Dortmund zagen we zeker vijf verschil
lende soorten kaders, waarvan er niet 
één zich met onze kaders kan meten. 
De meeste ramen worden tegen elkaar 
opgesteld in houten opzetters die op 
tafel worden gezet. We zagen staande 
metalen kaders waarin de ramen aan 
touwtjes moesten hangen. De jeugd 
moest genoegen nemen met ramen 
waarin niet meer dan vier bladen 
geplaatst konden worden. De meeste 
ramen waren niet van glas maar van 
mica voorzien, dat vaak bol stond. De 
inzenders moes'ten maar vertrouwen op 
de toegezegde strenge bewaking. 

De verlichting gaf geen problemen 
omda't er geen direct daglicht is in de 
Westfalenhalle, waar de tentoonstelling 
van 12 tot 21 september werd gehouden. 
De kaders stonden in de arena van het 
stadion die met een plankier was afge
dekt en in de omloop onder de tribunes, 
geheel gescheiden van de ovale tentoon
stellingsruimte, vond men verscheidene 
postadministraties, waarbij de Neder
landse Filatelistische Dienst, uitgeverij
en en handelaren. 

Het interessantste onderdeel van de 
tentoonstelling waren de vele „Heimat-
collecties", die een gebied of een plaats 
tot onderwerp hebben. Ditmaal zagen 
we Berlijn, Dithmarschen, Dortmund, 
Düsseldorf, Kreis Beckum, Essen, Kiel, 
Königsberg en bet Hultschiner Länd
chen, dat merkwaardig genoeg ingedeeld 
was bij de landenverzamelingen in 
plaats van bij de Bijzondere onderwer
pen, zoals de overige. Als u Hultschin 
op de kaart zoekt moet u kijken naar 
Hlucin. Het ligt bij Ostrava in Tsjecho-
sloAvakije. De inzender liet brieven zien 
van verschillende plaatsen in dit grens
gebied, met vóór 1919 Duitse en daarna 
Tsjechische plaatsnamen in de stempels. 

Een opvallende inzending was die van 
de Belg Josef Feldmann uit Viersen, die 
de blauwe Mercuriuszegel toonde op 
echtgelopen Oostenrijkse kranten. Deze 
verzameling werd met goud bekroond. 
De gouden medaille bij de bijzondere 
onderwerpen viel ten deel aan dr. Wal
ter Lippens voor zijn verzameling Euro
pese samenwerking op PTT-gebied en 
bij de thematische verzameling was het 
Hans Paikert met zijn collectie Europese 
Beweging. 

Van de ruim 250 inzendingen stonden 
er zeventien in de erehof, zeventig bij 
de landenverzamelingen, 27 bij bijzon
dere onderwerpen, veertien bij lucht
post, 54 bij thematische collecties, 59 in 
de jeugdafdeling en veertien in de lite-
ratuurklasse. Boeken en tijdschriften, 
waaronder het Maandblad, lagen onbe
reikbaar in hermetisch gesloten vitrines, 
hetgeen toch niet in overeenstemming is 
met de bedoeling van een literatuuruit
stalling. 

De catalogus was een handig werkje 

met een artikel over de postgeschiede-
nis van de vroegere vrije rijks- en 
Hanzestad Dortmund, ontleend aan een 
omvangrijk geschiedkundig werk. Daar
in heb ik tevergeefs gezocht naar een 
mogelijke verklaring voor de onvervalst 
Nederlandse straatnamen als Pennings-
kamp, Willem van Vlotengtrasse, waarin 
een groothandel in grillapparaten zich 
siert met de naam Keukenhof. Het boek
je bevat voorts een bijdrage van Pierre 
Seguy, hoofd van de publiciteitsdienst 
van de Westduitse bond van filatelisten
verenigingen, over het voor en tegen 
van grote postzegeltentoonstellingen. 

A. BOERMA 

Ter ere van de aanwezigheid van de Israeli
sche postadministratie in de officiële klasse 
werd een stempel gewijd aan Bar Kochba 
— ,,zoon der ster" — een zinspeling op 
Numeri 24.17, de naam van een aanvoerder 
der loden uit de opstand tijdens de Romein
se keizer Hadrianus (132-135 na Christus 

WESTDUITSE BONDSDAGEN EN 
FILATELISTENDAG 1969 

GARMISCH-PARTENKIRCHEN -
Tijdens de 23ste Bondsdag van de West
duitse filatelisten in Garmisch-Parten
kirchen is een bijzonder fraaie postzege 
uitgekomen waarop een zegel var 
Beieren van 3 kreuzer uit 1867 met he 
landswapen in reliëf is gedrukt. In he 
bijzondere stempel werd een „gesloter 
molenradstempel" met het nummer 25i 
gebruikt. De hierbij afgebeelde enveloi 
werd uitgegeven ter gelegenheid van d< 
zeventigste Duitse filatelistendag. 
I 1 

De Westduitse en de Zwitserse „Stich 
ting Filatelie" hebben voor gezamenlijk 
rekening een nieuw staand kader late 
aanmaken, dat in Garmisch werd ge 
toond en dat volgend jaar tijdens d 
nationale tentoonstelling in Saarbrücke: 
(29 april-3 mei) zal worden gebruikt. 

De tweehonderd Westduitse bezoeikei 
hadden gasten van zustervereniginge 
uit Oostenrijk en de Verenigde Statet 

De algemene vergadering nam kenn 
van een bepaling in de nieuwe postwe 
volgens welke het namaken van onge 
dige postzegels strafbaar wordt ges te lÄ 
De mogelijkheid om vervalsers gerechH 
telijk ite vervolgen is daarmee geopeniH 

Voorts werd eenstemmig een beroeH 
gedaan op de filatelistische pers oiH 
advertenties van reparateurs te weig^B 
ren, iets wat het Maandblad sinds jasH 
en dag doet. H 



NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING ZWOLLE 1970 
Georganiseerd met financiële steun van de Stichting Filatelie en van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigringen 

14-18 MEI 1970 

Secretariaat: O. Bazuin, OosteAaan 3, Zwolle. Telefoon: na 18.00 uur (05200) 199 64 
Penningmeester: Dr. H. J. van Wiechen, Nieu^vstraat 55, Zwolle 
Postgirorekening Nutsspaarbank Zwolle: 80 44 60 

ZWOLLE — De jury van de Nationale 
postzegeltentoonstelling „Zwolle 1970", 
die volgend jaar van 14 tot en met 18 
mei in de Overijsselse hoofdstad zal 
worden gehouden, is als volgt samen
gesteld: 
H. K. Berghuijs, Deventer 
Mr. H. J. Bemsen, 's-Hertogenbosch 

A. Boerma, Heemstede 
J. H. Broekman, Bergen (N.H.) 
Mr. A. van der Flder, 's-Gravenhage 
N. van Gelder Sr., Amstelveen 
J. J. Jonker, Eindhoven 
K. F. Kleiman, Haren (Gr.). 
H. van der Made, 's-Gravenhage 
Drs. E. A. Mennega, Utrecht 

Ph. Smulders, 's-Gravenhage 
C. G. van Veenendaal, Amsterdam 
Mr. W. S. Wolff de Beer, Huizen (N.H.) 

Aanmeldingsformulieren verkrijgbaar 
bij: 

G. BAZUIN, 
Oositerlaan 3, 
Zwolle. 

VRAGEN KAMERLEDEN 
Vragen in de Tweede Kamer over het NVPH-monopolie voor 
de eerstedagenveloppen van Nederland 

's-GRAVENHAGE — Twee leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal hebben aan twee ministers van de 
regering-De Jong een vraag gesteld over het beleid van PTT 
inzake de beschikbaarstelling van eerstedagenvelopf)en. 

De beide heren, dr. ir. A. P. Oele en drs. J. van Thijn 
stellen minister J. A. Bakker (Verkeer en Waterstaat) en 
minister L. de Block (Economische Zaken) voor zogenoemde 
eerstedagenveloppen niet langer door de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhandelaren, maar door PTT ter 
beschikking te laten stellen. 

Zij wijzen er op dat de Vereeniging sinds 1950 het mono
polie van de aanmaak en uitgifte heeft en informeren of de 
prijsverhoging van 15 tot 20 cent per envelop met ingang van 
30 september in overeenstemmmg is met de thans geldende 
prij sbeschikking. 

Uitgaande van hët standpunt van de minister van Verkeer 
en Waterstaat zoals dat in een brief van maart 1966 werd 
neergelegd, namelijk dat ter voorkoming van disharmonie in 
uitvoering tussen zegel en eerstedagomslag slechts één model 
officieel kan worden erkend, zou de consequentie moeten 
worden getrokken dat PTT het officieel erkende model ter 
beschikking stelt, aldus menen de beide Kamerleden van de 
oppositie. 

DE AERO-PHILATELIST, september 1969 
Het orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Aero-

Philatelisten „De Vliegende Hollander" bevat een geschied
kundig overzicht van de vijftigjarige KLM en een beschrij
ving van de eerste luchtverkeertentoonstelling vijftig jaar 
geleden in Amsterdam. Voorts een in memoriam de lucht
vaartpionier dr. A. N. J. Thomassen é Thuessink van der 
Hoop, wiens portret in 1928 op een Nederlandse luchtpost
zegel werd afgebeeld. Hij overleed op 2 februari 1969, 75 
jaar oud. 

THE AEROFIELD, Edited by N. C. Baldwin (No. 333). Pu
blisher: Francis J. Field Ltd., Sutton Coldfield, Warwick
shire, England. Price 2 sh. 6 d. 

Deze aflevering van het blad van de Britse aerofillatelis-
ton bevat een verslag van drs. J. Boesman over zijn bal-
lonavontuur van de afgelopen zomer in Sofia, een goed 
gedocumenteerd artikel van redacteur Baldwin over de 
vijftigjarige KLM, een in memoriam mr. K. Viehoff, de lucht
postbekroningen van de Hagapost en het bericht dat drs. 

J. Boesman is opgenomen in het bestuur van de American 
Airmail Society. 

MERAVIGLIE DEI FRANCOBOLLI van Alberto Bolaffi Co, 
uitgegeven door Fratelli Fabbri. Pr\is niet opgegeven. 

„Wonderlijke wereld van de postzegel" is de naam van 
deze Italiaanse encyclopedie die in wekelijkse afleveringen 
verschijnt, met postzegels als bijkomend illustratiemateriaal. 
Wij kregen de aflevering Zuid-Afrika toegezonden, schitte
rend uitgevoerd, op glanzend papier gedrukt, met prachtige 
kleurenfoto's, waarbij de postzegels, gedeeltelijk gebruikt, die 
in zakjes waren bijgevoegd, een bijna armetierige indruk 
maakten. Bovendien waren er enkele zegels van andere 
Afrikaanse staten tussen de Zuidafrikaanse gemengd. Het 
kan zijn dat hiervan in Italië itachtigduizend exemplaren per 
week verkocht worden, ons lijkt het vlees noch vis. 

Het echt aardige is dait op de kaft de omslagen zijn 
afgebeeld van een twintigtal vooraanstaande filatelistische 
bladen ter wereld. Een ervan ds het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

AFBEELDING BEHOREND BIJ HOOFDARTIKEL 
Zo ziet een stukje van de „eindeloze" drukbaan van inhouden voor postzegelboekjes eruit op de Reginadruk-
pers. In het midden wordt de drukbaan gescheiden en op de boekjesmachine worden beide helften versneden 
tot boekjes, kant en klaar met karton er om heen. Men ziet de keerdrukken in het midden, waarvan ongeschei
den delen in omloop zijn gekomen. 
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NEDERLAND 
Rubnekredacteur. C H W Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

KINDERPOSTZEGELS 1969 
(Dienstorder H.535 van 11 september 1969). 

1. Algemeen. 

De Kmderpostzegels zullen van 11 november 1969 tot en met 
3 januari 1970 op alle positinrichtingen verkrijgbaar worden 
gesteld. 

2. Waarden, toeslagen en doel. 

De zegels worden uitgegeven in de frankeerwaarden 12, 15, 
20, 25 en 45 cent. De toeslagen bedragen respectievelijk 8, 
10, 10, 10 en 20 cent. De prijs van de serie is ƒ 1,75. Ten
einde de werkzaamheden verbonden aan de verkoop van de 
zegels door tussenkomst van de Nederlandse schooljeugd te 
vereenvoudigen, zijn — evenals vorige jaren — wederom 
speciale velletjes vervaardigd, bestaande uit vier postzegels 
van 12 cent (+ 8 cent toeslag), vier postzegels van 15 cent 
(+ 10 cent toeslag) en twee postzegels van 25 cent (-f- 10 cent 
toeslag). De verkoopprijs van het velletje is ƒ 2,50. 
De velletjes zullen eveneens verkrijgbaar zijn op de post-
inrichtingen en bij de plaatselijke comités. 
De netto-opbrengst boven de frankeerwaarde is bestemd 
voor steun aan de arbeid ten behoeve van het bescherming
en hulpbehoevende kind. 

5. Bevordering verkoop. 

Op de medewerking van de ambtenaren wordt weer een beroep 
gedaan teneinde de verkoop zoveel mogelijk te bevorderen. Ter 
vergroting van het debiet zal onder meer kunnen worden bijgedra
gen door te gelegener tijd met een enkel woord de aandacht van de 
kopers van zegels op deze bijzondere postzegels te vestigen. 

6. Aanvang verkoop. 

Met de verkoop mag niet eerder dan op 11 november '1969 
worden begonnen. 

7. Comités. 

Voorschotten van Kinderpostzegels aan comités mogen pas 
op 11 november aanstaande worden verstrekt. 

Voor zover nodig wordt nog verwezen naar de voor deze 
zegels geldende bijzondere bepalingen betreffende de ver
koop, de reclame en de tentjes in de hallen. 
De directeuren c.q. kantoorhouders wordt verzocht, op daar
toe gedaan verzoek, de gesloten trommels van de penning
meesters van de plaatselijke comités voor de verkoop van 
do Kinderpostzegels, voor zover daarvoor voldoende en ge
schikte ruimte beschikbaar is, op het kantoor te doen be
waren. 

8. Terugzending niet-verkochte exemplaren. 

Nict-verkochte exemplaren dienen door de kashouders tus
sen 5 en 7 januari 1970 op de voorgeschreven wijze aan het 
districtspostkantoor te worden teruggezonden. Op de ver
pakking moet in „ROOD" de aanduiding „Kinderpostzegels" 
worden gesteld. 

9, 10 en 11 voorschriften van interne PTT-aard. 
l ïEDERUND NEDERLAND JNEDERUND 

2 +8C 15 +10C 2 0 +10C 

NEDERLAND PEDERLAND 

.+TOC 

3. Ontwerper, voorstellingen en kleuren. 

De Kinderpostzegels 1969 zijn ontworpen door de kunste
naar Dick Bruna te Utrecht. De belettering is verzorgd door 
de typografisch ontwerper P. C. Cossee te 's-Gravenhage. 

Waarden en Voorstellingen 
toeslagen 
12+ Beent 
15 + 10 cent 
20+10 cent 
25 + 10 cent 
45 + 20 cent 

Kind met fluit 
Kind met viool 
Kind met trommel 
Drie zingende kinderen 
Twee dansende kinderen 

Kleuren 

blauw, geel en zwart 
rood en zwart 
rood, geel en zwart 
geel, rood en zwart 
groen, rood en zwart 

Overige bijzonderheden. 

De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen Grafische 
Inrichting N.V. te Haarlem. 

Druktechniek: rasterdiepdruk 
Zegelformaat: 25 x 36 mm 
Beeldformaat: 22 x 33 mm 
De zegels zullen voor onbepaalde tijd voor de frankering 
geldig zijn. 

Persbericht S.7975'69 voeg't hieraan nog toe: 

Tanding: 
Papier: 
Gomming: 
Velindeling: 

kamtanding 12% : 14 
zonder watermerk 
synthetische gom 
10 X 10 ii 100 zegels 

Afgaande op de zwart-wit foto's lijkt ons dit een ge - | 
slaagde emissie. Immers de aanduiding „Voor het Kind" ont
breekt weliswaar op de zegels al vele jaren, maar men k a n | 
uit de afbeelding direct opmaken, dat het „iets" met kin
deren te maken heeft zodat vergissing met andere toeslag
series uitgesloten is. De afbeeldingen zijn raak door hun een
voud en verraden een groot vakmanschap doordat met | 
enkele lijnen een aansprekend beeld is verkregen. 

Wat ons minder kan bekoren is de weer opgenomen waar
de van 15 cent. Men heeft ons deze waarde verklaard doorl 
te wijzen op de veel met Kerstmis en Nieuwjaar verzondenl 
gelukwenskaarten, die nog al eens meer dan 20 gram we-T 
gen en derhalve met 15 cent gefrankeerd dienen te wor-| 
den, doch dit argument wil er bij ons niet in. 

De serie is al duur genoeg, terwijl wij ons menen te her-l 
inneren, dat vorig jaar de verkoop een kleine daling tq 
zien gaf. 

Het aantal series, dat de filatelisten kopen voor hun ver-| 
zamelingen zal niet verminderen, doch het aantal zegela 
dat diezelfde filatelisten kopen om hun filatelistische posi 
te frankeren wordt ieder jaar kleiner wanneer wij de bij 
ons binnenkomende post als graadmeter kunnen beschou4 
wen. Men begrijpe ons goed, wij zijn overtuigd van het zeeJ 
goede werk dat het Comité voor de Kinderpostzegels iedeij 
jaar weer doet met het binnengekomen geld, maar zouderi 
er niet méér zegels verkocht kunnen worden als de toe-j 
slag wat lager was? 

Tenslotte behoeven wij hier niet nogmaals onze afkeuring 
uit te spreken over het bijzondere velletje dat door een toeJ 
slag van bijna zestig percent boven de frankeerwaarde auto-I 
matisch op de lijst van schadelijke uitgiften van de Fédé-f 
ration Internationale de Philatelie komt en de Nederlandse 
PTT een abonnement ten tijde van Kerstmis op deze lijsj 
bezorgt. Wij weten wel waarom deze velletjes worden uit-l 
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gegeven, ook hoe de huisvrouw ieder jaar wordt belegerd 
door de schooljeugd en zo gauw mogelijk één of meer vel
letjes bestelt om van het gebel af te zijn en zich aan de 
huishoudelijke zaken te kunnen wijden. DAT het anders 
kan bewijst ons Rijksdeel Suriname, dat al vele jaren deze 
velletjes, ook voor de Kinderzegels, uitgeeft en waar men 
weliswaar éénmaal is gestruikeld, doch overigens steeds bin
nen de perken van de internationaal filatelistisch gestelde 
regels is gebleven. Dat moet hier toch ook mogelijk zijn? 

BENELUXZEGEL 1969 
Een zeer eenvoudig, doch daarom niet minder pakkend 

ontwerp van Otto Treumann voor de Beneluxpostzegel is 
door Joh. Enschedé en Zonen prima gedrukt in natuurlijke 
kleuren. De symbolisering van de drie kleine landen die een 
verenigdEuropainhetklein stichtten toen deze landen 
slechts aan zelfbehoud dachten, is voor een ieder duidelijk. 

De technische bijzonderheden der veldelen, die wij tot he
den onder ogen kregen zijn als volgt: 

tanding: 
etsingrnummers: 
telcüfers: 
ponstekens: 
markeerboogr jes: 
overige 
bgzonderheden: 

afwykingen: 

boven en onderzijden twee gaten doorlopend 
geen 
links 1 tot en met 10, rechts 10 tot en met 1 
geen 
geen 

in de bovenmarges kleurstrepen van de 
gebezigde kleuren 
met uitzondering van enkele stippen en 
andere druktoevalligheden tot heden niet 
gemeld 

De heer G. F. Fischer te Nieuwendam zond ons de hierbij 
afgebeelde maximumkaart van de Belgische Maximaphilen 
v.z.w.d. *), waarop de Nederlandse zegel. In afwijking van 
het zegelbeeld is de Belgische driekleur hier als basis ge
bruikt, wat het beeld naar onze mening niet ten goede is 
gekomen; maar het is moeilijk een goede kaart te maken. 

♦) ,.vereniging zonder winstgevend doel" 

N I E U W E T E K S T P O S T Z E G E L B O E K J E S 
Verscheidene lezers hebben schriftelijk en telefonisch onze 

aandacht gevestigd op de nieuwe tekst in de postzegelboekjes: 
PCGD / Postgiro ook voor u / gemakkelijk, snel, secuur en 
PCGD / Betaal Giraal Uw / Postgiro zorgt ervoor. Dit in 
afwijking van de tekst die abusievelijk werd afgebeeld en 
beschreven op bladzijde 493 van het septembernummer. 

In een van de volgende nummers van het Maandblad zullen 
wij een volledige lijst afdrukken van de teksten die tot dusver 
gebruikt zijn. 

ter gelegenheid van de opening van het nieuwe relaystation 
van Radio Nederland Wereldomroep op het middelste van 
de A(ruba), B(onaire) en C(uragao)eilanden. 

De andere voor de laagste waarde van de folklorezegels, 
die in vier waarden werd uitgegeven op 23 juli 1969. Op 
deze zegel van 10 cent, die een toeslag van 5 cent heeft 
voor cultureel en sociaal werk, is een carnavalsfiguur uit
gebeeld. 

KINDERPOSTZEGELS 
Op 3 november verschijnen de vier Kinderpostzegels met 

toeslag, ontworpen door Charles S. Corsen uit Willemstad, 
Curasao. Prijs in Nederlandse munt ƒ 1,80, plus 4 percent 
BTW. 

Voorstelling 
jongen met gitaar 
meisje met blokfluit 
jongen met marimula 
meisje aan de piano 

Waarde 
6 + 3 cent 
1 0 + 5 cent 
20+10 cent 
25 + 11 cent 

Kleuren 
oranje en violet 
geel en groen 
lichtblauw en rood 
roze en bruin 

SURINAME 
KINDERPOSTZEGELS 

Op 21 november verschijnen de vijf Kinderpostzegels, met 
toeslag, ontworpen door S. Robles de Medina uit Paramaribo, 
gewijd aan de „konferjarispelen", de jeugdspelen op (de 
vroegere) „koninginnedag" — 31 augustus, de verjaardag van 
koningin Wilhelmina. Prijs in Nederlandse munt f 3,—, plus 
4 percent BTW. 

Het jaarlijkse velletje bevat twee zegels van 10+5 en één 
zegel van 20+10 cent. Prijs in Nederlandse munt ƒ 1,20, plus 
4 percent BTW. 
Waarde 
10+ 5 cent 
1 5 + 8 cent 
20+10 cent 
25 + 12 cent 
30+15 cent 

Voorstelling 
Kussengevecht 
Eetwedstrijd 
Mastklimmen 
Zaklopen 
Hardlopen met 
hindernissen 

Kleuren 
blauw en paars 
oker en sepia 
grijs en blauw 
roze en blauw 
lichtgroen en sepia 

INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE 
VIJFTIG JAAR 

Op 29 oktober verschijnen twee zegels ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van de Internationale arbeidsorgani
satie. Ontwerp uitgewerkt door Joh. Enschedé en Zonen te 
Haarlem. Prijs in Nederlandse munt ƒ 0,70, plus 4 percent 
BTW. 
Waarde Kleuren 
10 cent zwart en blauwgroen 
25 cent zwart en granaatrood. 

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

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Deze beide maximumkaarten werden vervaardigd door de 

Nederlandse maximaphilist G. F. Fischer. 
De ene voor de zegel die op 6 maart 1969 werd uitgegeven 

IN MEMORIAM 
In hetzelfde nummer van „Postal Stationery" van jull-

augustus waarin George C. Slawson nog een mededeling doet 
over Kanaalzone moet de redactie zijn overlijden op 13 juli 
melden. Met hem ging een der beste kenners van Amerikaan
se briefkaarten, die daarover regelmatig publiceerde, heen. 

„Die Ganzsache" meldt het overlijden van luitenant-kolonel 
b.d. Th. Junker, een bekend verzamelaar en publicist, onder 
meer bekend door zijn catalogus „Die deutschen Ganzsachen 
1850-1930". Een figuur uit de oude garde van de destijds zo 
vermaarde Berliner Ganzsachen Sammler Verein. 
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FRANKRIJK 
In „l'Entier Postal" van mei wijst J. Dumont op een vondst. 

Er blijken twee opdrukken „Complement / de Taxe percu" in 
kastje te bestaan. Deze dateren uit de Duitse bezettingstijd, 
toen bij decreet het porto verhoogd werd voor de briefkaart 
van 0,80 tot 1,20, maar nieuwe briefkaarten waren er niet en 
bij frankeren met een E>ostzegel was verboden. De vondst werd 
gedaan op een briefkaart uit Algiers van 18.7.42. 

OOSTENRIJK-HONGARIJE 
Op 1 olotober 1869 verscheen de eerste briefkaart als post-

waardestuk in Oostenrijk en in Hongarije. 
Op dit eeuwfeest hopen we in een der volgende nummers 

nader "terug te komen. 

f*s| 

Hongarije viert het eeuwfeest van de Oostenrijkse briefkaart 

RUSLAND 
Dat „l'Entier Postal" tegenwoordig van vele illustraties is 

voorzien blijkt een groot voordeel te zijn. Er worden acht 
nieuwe briefkaarten van de U.S.S.R. gemeld, waarvan er drie 
worden afgebeeld. Tevens worden drie nieuwe enveloppen en 
twee luchtix>stenveloppen afgebeeld. 

U.P.S.S. 
Op zaterdag 8 november 1969 houdt de United Postal 

Stationery Society haar jaarvergadering dn Miami, Florida. 
Vorig jaar werd voor het eerst een veiling gehouden. De 
tweede, die dit jaar zal plaatshebben, vermeldt 345 kavels met 
een zeer aantrekkelijk aanbod. 

Ook de 120e veiling van poststukken door Higgins & Gage 
te Pasadena geeft in 754 nummers een zeer fraaie opsomming 
van de postwaardestukken en brieven die men bij dit huis 
kan verkrijgen. Op de frontpagina is een topstuk afgebeeld: 
een brief van 1865 met een Amerikaanse en een Hawaiiaanse 
postzegel, gestempeld in San Francisco en Hawaii. Volgens 
Scott $ 1400,—. 

Maar nog schaarser zullen wel zijn de twee Chinese brieven 
uit 1644, de Tsing-dynastie. Daarop is aangebracht een notitie 
dat de overbrenger van deze brief zich niets mag aantrekken 
van regen of nacht, maar dat hij zich tot aan zijn bestemming 
moet haasten: ga zo vlug als het vuur en vlieg. De veiling
houder noemit geen taxatie anders dan in de vorm van vraag
tekens. Gelukkig dat we aan de afbeelding iets mochten zien 
van deze uitzonderlijke stukken. 

E. FLADUNG. PRICED CATALOGUE OF POSTAL STA
TIONERY OF THE WORLD. 1969; 1st edition. Section 13 
Natal to Orange River Colony. Uitgave Higgins & Gage, 23 No 
Santa Anita, Pasadena, California 91107. Prüs van deze af
levering $ 4,50. 

In deze aflevering, die niet te lang na de vorige — met de 
„dikke" letter „M" — verscheen zijn opgenomen: Natal, Nepal 
(rijk geïllustreerd), Netherlands, Netlierlands Antilles, Nevis, 
Nieuw Caledonië, Nieuwe Republiek, Nieuw Zuid-Wales, 
Nieuw-Zeeland, Newfoundland, Nicaragua, Niger, Niger Coast 
Protectorate, Nigeria, Noord-Bomeo, Noord-Rhodesië, Noor
wegen, Nossi Be, Nyassa en Nyassaland Protectorate, Obock, 
Oldenburg, Oltre Giuba, Orange Free State en Orange River 
Colony. 

Als bijlagen worden verstrekt: het eerste deel van een 
nieuwe bewerking van Oostenrijk, twee bladzijden Canada, 
een bladzijde Jamaica, drie bladzijden Japan en zes bladzijden 
aanvullingen en prijsherzieningen. 

De werkwijze van de auteur is mij door het bieden van 
hulp bij de bewerking van Nederland nu volkomen duidelijk 
geworden. 

De heer Fladung laat zich van alle zijden documenteren en 
doet daaruit dan zelf een keuze. De stukken zelf en de 
ervaring van verzamelaars worden op verantwoorde wijze 
verwerkt. 

5 5 8 oktober 1969 

Bij Oranje Vrijstaat wordt bijvoorbeeld onder briefkaart 8 
de opdruk op twee naast elkaar geplakte V2 penny zegels 
vermeld, zonder prijs. Fladung neemt het bestaan ervan niet 
aan en vermeldt dat de opname in de Ascher-catalogus op 
grond van één (gebruikte) kaart (uit de verzameling van 
dr. Asscher) geschiedde. 

Naar mijn mening is dit nooit een hoofdnummer te noemen. 
Verkeerdelijk zijn in plaats van één twee zegels geplakt. Maar 
een dergelijke opdruk op een kaart zonder zegel komt ook 
voor en levert vermoedelijk de oplossing van het raadsel: een 
vel zegels werd voor beplakking van formulieren gebruikt. 
Toen er een zegel te veel gebruikt was, moest één formulier 
zonder zegel blijven. 

Ook de briefkaart nummer 13, met het wapenschild van de 
firma Borckenhagen is Fladung niet duidelijk geworden. Deze 
kaart is door Leon de Raay in zijn boek uitvoerig beschreven. 
Men kan er meesmuilend over doen, maar het ontstaan is, 
hoewel moeilijk bewijsbaar, toch niet zo moeilijk. Het is óf 
een onduidelijk gegeven drukopdracht geweest óf een in de 
moeilijkheid geraakte zetter (het goede cliché was in het 
dagbladzetsel terecht gekomen) heeft een erop gelijkend 
cliché, dat wel bereikbaar was, tijdelijk afgedrukt. 

Nederland interesseert ons het meest. Detailkritiek zal ik 
hier niet leveren. Niet duidelijk is de doorlopende nummering 
van postbewijzen, pwstwissels en postgirostortingsbewijzen. 
Maar voor zover ik weet zijn sinds Moens de briefkaarten 
van de Dienstverrigting te Rotterdam nooit meer zo uitvoerig 
opgenomen en afgebeeld. Wij in Nederland zullen Geuzendam 
wel blijven gebruiken, maar het is verheugend dat de Ameri
kaanse verzamelaar toch een bruikbare gids kreeg. 

J. H. BR. 

STEMPELS 
Rubriekredacteur. Drs A M A van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

FRANKEERMACHINES 
Ter aanvulling op het gemelde in het julinummer werd 

ons nog een envelop van de N.V. Samsom getoond, waarop 
een afdruk van de gewone Francotyp-frankeermachinp 
FR 14090 voorkwam, welke op de plaats van de datum
stempel in drie regels „ALPHEN a/d RIJN bijzondere rege
ling" afdrukte, terwijl in de omlijsting van de waardestem 
pel aan weerszijden de letters PTT verticaal voorkwamen 

Kennelijk is deze machine nu voor tweeërlei gebruik uit 
gerust. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Van de in het vorige nummer gemelde nieuwe stempels 

kunnen wij hierbij nog een afbeelding opnemen. 
Bijzondere poststempels werden gebruikt: 

1. voor poststukken, afkomstig uit een speciale brieven
bus, geplaatst in restaurant „De Wijde Wereld" op de 
Luchthaven Schiphol ter gelegenheid van de 8e Dag vap 
de Aorofilatelie; 

2. in het tijdelijk opengestelde postkantoor Amsterdam-
Congresgebouw van 6 tot en met 10 oktober ter gelegen
heid van het „Second International Congress on Project 
Planning by Network Analysis". 

-Tip '• 

, ^ ^ 
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MACHINESTEMPELS 
Van de in het vorige nummer gemelde nieuwe stempels 

kunnen wij hierbij nog een afbeelding opnemen. 
Een tijdelijk gebruik van de navolgende stempelvlaggen 

kan worden gemeld: 
1. van 29 september tot en met 23 oktober te Arnhem met 

tekst 3de Lustrum QUERCUS 2325 oktober 1969; 
2. van 1 tot en met 29 oktober 1969 te Rotterdam met tekst 

ERASMUS ROTERODAMUS 14691969; 
3. van 8 oktober tot en met 5 november te 'sGravenhage en 

Hilversum met tekst; 50 jaar omroep 1919 6 november 
1969. 

A^^^M^^ 
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TYPENRADERSTEMPELS 
1.9.1969 Naamswijziging van het hulppostkantoor Olde

holtpa in Oldeholtpado. 
Gevestigd: plattelandspostagentschap Huissen't 
Zand. 

1.10.1969 Gevestigd: postagentschap MaastrichtKeurmees
tersdreef. 

BELGIË 
Rubnekredacteur; L C Mademan, Alf. Schneiderlaan 61, Deurne C, België 

MIJN POSTCODENUMMER 

B2100 DEURNE 

\ 2omm* 

De vijftiende december 1969 wordt een posthistorische dag 
voor België. Het was het staatsblad van 5 september 1969 
dat ons officieel het in toepassing brengen van postcode
nummers bekend maakte met ingang van 15 december 1969. 

Theoretisch zou het hierop neerkomen dat ieder der 2586 
gemeenten een nummer krijgt. Praktisch werden 2567 num
mers toegekend, waaronder enkele aan speciale diensten. 

De code is gebaseerd op de postale directies en is niet af
gestemd op de provincies. 

Het eerste cijfer van het codenummer, dat altijd uit vier 
cijfers bestaat, verwijst naar de onderscheidelijke directies. 

De afbakening dezer postale directies vindt men terug op 
het complementair vignet, afgedrukt naast de zegels der 
onlangs in postzegelboekjes vrijgegeven zegels. 

Voorbeelden: in de ene richting hangt St. Niklaas (2700) in 

OostVlaanderen af van Antwerpen (2). In tegengestelde 
richting is Leuven (3000) afzonderlijk van Brussel, ofschoon 
beiden in Brabant (1) liggen. 

Aan het codesysteem hangt ook nog een politiek probleem 
gehecht. Het taalprobleem ligt er immers in verward, zo
dat de wetgevers de moed niet konden opbrengen het post
codenummer der Voergemeenten aan Limburg toe te wijzen, 
dit omdat enkele Fransdolle politiekers aan deze Neder
lands (Diets) sprekende gemeenten willensnillens hun Fran
se grandeur willen opdringen. 

Zoals reeds aangehaald krijgen zekere diensten of organi
saties een afzonderlijk nummer. Zo hebben wij: 
1010  Rijksadministratief Centrum Brussel. 
1100  Bestuur der Postchecks. 
1110  NAVO Brussel. 
7010  SHAPE België. 

Het verwondert mij ten zeerste dat de dunst bevolkte 
gemeente van het land, Zoutenaaie, met haar bevolking van 
enkele tientallen, het nummer 8484 toebedeeld kreeg. Er 
moeten dus grotere gemeenten zonder codenumer zijn. 

Daar de meeste Europese landen een postcodesysteem in 
gebruik hebben, en teneinde verwarring uit te sluiten, 
moet dit codenummer van een letterteken voorafgaan. Dit 
teken is hetzelfde als dit door de betrokken landen op de 
voertuigen aangebracht. Deze zijn: 
België 
Denemarken 
Duitse Bondsrepubliek 
Frankrijk 
Italië 
Liechtenstein 
Nederland 
enzovoort 

B 
DK 
D 
F 
I 
FL 
NL 

Verder dringt men erop aan dat het laatste cijfer van 
het nummer 20 mm vóór de gemeente of plaatsnaam ge
plaatst zou worden. Met de toepassing van dit codesysteem 
verwachten wij ons aan de verschijning van het postcode
nummer in de stempels. Verder hoop ik voor het publiek 
dat de bestelling van post, door toepassing van dit systeem, 
heel wat vlotter zal verlopen. 

TARIEFWIJZIGING 
Wij kunnen ons in België in de maand oktober aan een 

posttariefaanpassing verwachten. Drukwerk zou een zegel 
van 1,50 fr. vergen, en het gewone briefport zou insgelijks 
met 50 centiemen de hoogte ingaan töt 3,50 fr., terwijl 
ook het tarief van een postkaart met dezelfde verhoging op 
2,50 fr. wordt gebracht. 

TOERISTISCHE REEKS 
De toeristische reeks werd weder aangevuld met twee ze

gels in de waarde van 2 fr. Hier kan men spreken van 
prachtig werk. De zegels stellen Veurne en Vielsalm voor 
naar tekeningen van H. Verbaere. Zoals de vorige zegels in 
deze reeks werden zij uitgevoerd in veelkleurige diepdruk 
met gravure door Decuypcr voor de Veurnezegel en Spinoy 
voor de Vielsalmzegel. Zij komen in vellen van honderd 
exemplaren. De oplage is onbeperkt. 

CULTURELE REEKS 
De culturele reeks is gewijd aan de tapijtkunst, dewelke 

nagenoeg vier eeuwen in onze gewesten tot grote bloei 
kwam. De tapijtkunst was in de zuidelijke Nederlanden ten
minste zo vermaard en van hoog gehalte als de zo gekende 
Vlaamse schilderkunst. 

De reeks bevat drie liefdadigheidsvignetten naar samen
stellingen van de Etablissementen Malvaux — de verzorgde 
heliogravure in meervuldige kleuren werd in de zegel
drukkerij te Mechelen, in vellen van dertig exemplaren 
ieder, gedrukt. De vignetten stellen ieder een fragment voor 
uit gekende wandtapijten. 
Zo hebben wij: 
1 fr. + 50 c. uit een tapijt in het Palazzo Doria te 

Rome, genaamd: de geschiedenis van 
Alexander de Grote: krijgsverrichtingen 
en fabelachtige daden. Het tapijt werd 
waarschijnlijk te Doornik in de vijftiende 
eeuw geweven. 

3 fr. + 1,50 fr. uit een, naar alle waarschijnlijkheid in de 
achttiende eeuw te Oudenaarde geweven 
tapijt — Het feest — naar motieven van 
David Teniers — te aanschouwen in het 
huis Osterrieth, Antwerpen. 
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10 fr. 4 fr. een uiterst dankbaar fragment, maar ook 
zeer geslaagde drukkersprestatie en kleu-
renkeus, uit het tapijt: De Handelingen van 
de Apostelen — De genezing van de 
lamme — Een Brussels tapijt uit de zes
tiende eeuw en nu eigendom van het Na
tionaal Patrimonium van Spanje — Ma
drid. 

De verkoopprijs van deze reeks is met haar 20 frs. binnen 
redelijke grenzen gebleven. 

MAANLANDING 

POST UIT PARIJS 

Met een extra groot formaat postzegel in de waarde van 
6 fr. en een liefdadigheidsblokje, liefst astronomisch met 
20 + 10 frs. geprijsd, heeft ons ministerie van PTT haast zo 
een indrukwekkende sprong gemaakt als de drie astronauten 
zelf. Zonder voorafgaande aankondiging kon men wat foto's 
samenkletsen om dan toch eervol in de rang te kunnen 
staan met de — Trucial States — die ook zulke stunts uit
halen. Mogelijk komt er met deze uitgifte evenwicht in het 
budget der posterijen, dat nu met 3,5 miljard te kort schiet. 

Waarom op onze tweetalige zegels nog een derde toevoe
gen? — m casu — het Engels? Dit kan in de toekomst best 
vergeten worden — ofschoon deze uitgifte geen voorafgaan-
delijke bekendmaking kreeg, was er toch op vier plaatsen een 
voorverkoop op 20 september. De uitverkoren plaatsen wa
ren: Gent, Gilly, Koksijde en Tilff. 

POSTW AARDESTUKKEN 
Over „De Belgische Postwaardestukken", aangekondigd in 

het septembernummer, laat de heer J. H. Broekman in dit 
nummer zijn licht schijnen. 

NIEUWE UITGIFTEN 
De nieuwe uitgiften van 6 september brengen ons enkele 

mooie zegeltjes, maar tevens een paar wansmakelijke 
prentjes. Met de drie zegels der culturele reeks alsmede de 
zegel en het bijzonder blaadje, ter verheerlijking der maan-
reis, behalen wij een topprestatie van tien zegels in een en 
dezelfde maand. 

25 JAAR BENELUX 
Een Benelux-zegel in de waarde van 3 fr. kwam op 6 sep

tember te Brussel - Nijvel en Oostende in voorverkoop. Het 
onderwerp, volgens een tekening van O. Treumann uit Ne
derland, deed bijzonder fris aan, en is erg leuk op briefom
slagen. De uitvoering in heliogravure was verzorgd door 
de Zegeldrukerij te Mechelen. De zegels komen in vellen van 
dertig zegels met een oplage van 10.500.000 exemplaren. 

FLORAREEKS 
De Florareeks van twee zegels, ieder in de waarde van 

2 fr., is niet als een hoogstaand kunststukje te waarderen. 
Weer zijn het overladen kleurrijke prentjes, ontdaan van 
ieder greintje esthetiek. Waarom zich niet tevreden stellen 
met een enkele roos en een paar begoniaplanten? De ont
werpen der beide zegels zijn van O. Bonnevalle, waarschijn
lijk naar de vingerwijzing der postadministratie. 
De oplage van iedere zegel is vastgelegd op 3.500.000, en werd 
te Mechelen gedrukt in vellen van dertig exemplaren. De 
voorverkoop werd te Annevoie, Gent en Jambes gehouden. 

Rubriekredacteur 

D de Vnes, Waalstraat 53 ' , Amsterdam-Z 

HET TYPE WAPEN VAN AUCH IN DE 5 CENTIMES 
De afwijkende tanding voor de automaatzegels in dit type 

(13x13 in plaats van 14x13) wordt van deskundige zijde op 
mijn verzoek als volgt toegelicht: 

Beide zegels, zowel voor de oplagen in vellen als voor die 
op de rollen voor de postzegelautomaten, zijn in boekdruk 
gedrukt. De tandingapparatuur voor de automaatzegels moest 
echter veranderd worden, omdat deze voor de vellen was 
ingesteld op twee veldelen van vijftig zegels. Deze indeling 
is voor de fabricage op rollen niet nodig, waardoor de hori
zontale tanding 13 in plaats van 14 werd. 

Er is, behalve de tanding ook nog een ander herkennings
symptoom als verschil tussen zegels van de vellen en van de 
rollen. In de nul vóór het cijfer 5 zit bovenaan een heel 
klein vlekje, dat is ontstaan bij het schoonmaken van de 
cliché voordat de oplagen in roulettes werden gedrukt. 

De zegels die op rollen zijn verschenen missen dit vlek
je omdat het nadien werd verwijderd. 

In het augustusnummer was er in deze rubriek sprake van 
komende „Marianne'"-zegels in fluorescence. Dit moet, naar 
de deskundige heer G. H. F. Meijer mij terecht corrigeert, 
fosforescence zijn. Maar alle naspeuringen ten spijt is er 
op dit gebied tot nu toe weinig te ontdekken. 

KLATERGOUD 
Op geheel ander gebied biedt de Franse vindingrijkheid 

wel weer mogelijkheden om de filatelisten in de buidel te 
laten tasten. Het veelbesproken ,,Napoleonjaar" heeft, be
halve de uitgifte van een zegel ter herdenking van zijn ge
boortedag, een aantal souvenirs dat er zijn mag! Een maxi-
mumkaart (16x23 cm) met de zegel van Monaco; op goud 
gedrukt 60 francs, op zijde gedrukt 50 francs. Eerstedag-
enveloppen van SAN'A (tot mijn schande moet ik bekennen 
dat ik tot nu toe nooit van dit land gehoord had) met zegels 
in 18 karaats bladgoud: 130 francs; oplage 130 exemplaren. 
Losse zegels 95 francs. 

Dit alles wordt aan de man gebracht door een zeer bekende 
en bonafide postzegelhandelaar in het hartje van Parijs, 
onder auspiciën van de Wereldbond van Corsicanen (!) 

Wij zijn nu alleen nog maar benieuwd wanneer het sup
plement van do FlP-lijst met de verboden uitgiften zal ver
schijnen. 

Op 25 augustus (en niet in september zoals in de vorige 
Post uit Parijs vermeld werd) verscheen de zegel ter her
denking van de bevrijding van Parijs, 25 jaar geleden. Het 
werd een zegel in de waarde 45 centimes (waarom weet nie
mand) met een toeslag van 10 centimes. De zegel vertoont 
de afbeelding van de tweede pantserdivisie en het conter-
feitsel van maarschalk Leclerc. Het beeld confronteert ons 
met de historische gebeurtenissen van 18 tot 25 augustus 1944 
toen de Franse troepen, gesteund door de Binnenlandse 
strijdkrachten (F.F.I.) de laatste verzetshaarden van de Duit
se bezetting moesten opruimen en zegevierend de Franse 
hoofdstad binnentrokken. 

SPOEDETIKETTEN 
Omdat het blijkbaar nog al te veel voorkomt dat brieven 

niet volgens het „haasf'tarief worden verzonden, hebben 
de Franse posterijen etiketten ter beschikking gesteld, ver
meldend het woord ..LETTRE" die dienen om de brieven 
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van deze urgentie-aanduiding te voorzien. Hierbij een af
beelding van zulk een brief, die abusievelijk met 70 centi
mes in plaats van met 40 centimes is gefrankeerd (het nor
male briefport voor het buitenland) omdat de afzender ver
moedelijk niet op de hoogte was dat het briefport naar Ne
derland voor brieven tot 20 gram gelijk is aan dat voor 
binnenlands verkeer. Al met al is het stuk er filatelistisch 
niet minder interessant door geworden. 

SUID-AFRIKA 
Rubrieksredakteur: F. G. E. Nilant, Universiteit van Pre
toria, Pretoria. Suid-Afrika. 

GOUGHEILAND 
Gougheiland is 'n klein eilandjie op 40° S.B. in die Atlan-

tiese Oseaan. Dit lê ten Weste van Kaapstad, en naby 
Tristan da Cunha. Die eiland is 'n Britse besitting, maar 
vanaf die begin van die sestiger jare het die Suid-Afrikaanse 
weerburo daar 'n permanente weerstasie opgerig. Dit staan 
in daaglikse draadloosverbinding met Kaapstad. 

Jaarliks word die personeel afgelos as die ekspedisie-
skip R.S.A., wat spesiaal vir hierdie soort werk gebruik 
word, na die eiland vaar. Daar is geen spesiale poskantoor 
of besondere stempel op die eiland nie. Die pos word ge-
woonlik vervoer deur die R.S.A. of deur enige boot wat 
toevallig langs die eiland kom. 

Eintlik kan natuurlik geen Suid-Afrikaanse posseëls vir 
versending van briewe vanaf 'n Britse eiland gebruik word 
nie. Daar word egter 'n sekcre gemoedelikheid by die ver
voer van die pos toegepas. Die briewe van die eiland word 
gewoonlik na aankoms in Suid-Afrika voorsien van 'n stem
pel van die Departement van Vervoer, wat die weerstasies 
onder beheer het, terwyl die pos wat in Kaapstad uitgelaai 
word 'n paquebot-stempel op die seëls ontvang. 

Hierdie jaar het die versamelaarspos blykbaar nie met die 
R.S.A. teruggekom nie. Die pos is „persoonlik" saamgegee 
met een van die personeellede van die eiland se weerstasie. 
Die briewe dra geen paquebot-stempel nie, maar 'n hele 
aantal koeverte is gevlek as gevolg van water. 

Op navraag is meegedeel dat die sak, waarin die pos hom 
bevind het, gedeeltelik by die oorlaai in die water tereg 
gekom het. 

Die briewe is vervolgens by die Departement van Ver
voer afgestempel en na die Filateliekantoor in Pretoria 
gebring. Hiervandaan is die koeverte verder verstuur. 

Ons leer in elke geval hieruit dat die pos daadwerklik op 
Gougheiland was en nie sommer êrens bly lê en tenslotte 
van 'n welwillendheidstempel voorsien word nie. 

STEMPELS VAN DIE VOLKSRAAD 
Die Republiek van Suid-Afrika het, net soos Nederland, 

'n hoofdstad en 'n afsonderlike regeringstad. Pretoria is die 
land se hoofdstad, maar die wetgewing word in Kaapstad 
tot stand gebring. Die eerste verteenwoordigende volksraad 
wat in Kaapstad gesit het, w âs tydens die ou regering van 
die Kaapkolonie. 

Betreklik vroeg is by die regeringsgebou 'n afsonderlike 
stempel gebruik vir pos van ministers en volksverteenwoor-
digers. Die eerste stempel wat bekend is, is uit 1871. Moont-
lik dat dit eerder gebruik is; hiervan bestaan daar egter geen 
voorbeelde nie. Dit is 'n klein ronde stempeltjie wat, be-
halwe die datum in die middel, die teks „Houses of Parlia
ment" meld. Hierdie stempel het baie lang in gebruik ge-
bly, selfs tot nadat die Kaapkolonie opgehou het om te be
staan en Suid-Afrika tot 'n Unie verenig is. 

Eers in die begin van die twintiger jare is die stempeltjie 
vervang deur 'n nuwe een. Dit was groter van afmeting en 
hierdie slag was dit tweetalig: „Houses of Parliament" in 
die boonste rand, en „Parlementshuis" aan die onderkant. 

Op sy beurt is op 15 Mei 1965 hierdie stempel weer ver
vang deur 'n stempel met 'n nuwe ontwerp. Dit was weer 
groter van afmeting, 'n sirkel van 34 mm., terwyl die let
ters baie kleiner is. Bo staan „Parlementsgebou", onder 
„Houses of Parliament". Nog altyd is daar egter geen stads
naam nie. Vandag is daar eenselfde soort stempel in gebruik, 
egter met toevoeging van Kaapstad/Cape Town. 

(met saamwerking ,,S.A. Postmark Society") 

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

UIT HET „MAURITIUS MARKTBREVIER": 
Bij de Westberlijnse Zoobloks schijnen verschillen te be

staan in de kleuren der opschriften. Een en ander is slechts 
een gevolg van een teveel of tekort aan drukinkt, doch 
hierdoor gaan de kleuren van licht naar donker en ook 
de letters worden wat onregelmatiger. De handel bemoeit 
zich er niet mee. Na een felle speculatie — de oplage van 
viereneenhalf miljoen was in vijf eneenhal ve dag uitver
kocht! — gaan de prijzen nog steeds heen en weer; men 
verwacht een eindprijs tussen twee en drie mark. 

De schilderijenzegels van Roemenië met de afbeeldingen 
van beroemde ,,naakten" zijn een schlager geworden. De 
Westduitse handel kon maar nauwelijks aan de vraag vol
doen! Vooral het blokje schijnt krap te worden. 

Tegelijk met de nieuwe catalogussen brengt de firma 
Borek een nieuw soort album op de markt, het Borek-
catalogusalbum. Het is een combinatie van de catalogus 
met een insteekalbum. In een ringband heeft de verzame
laar nu de mogelijkheid de insteekbladen te vullen aan 
de hand van de er tegenover liggende catalogusbladzijde. 
Opzoeken in de catalogus is niet meer nodig; de catalogi
sering staat ernaast. Een dergelijk album voor ,,Bund und 
Berlin" komt op nog geen twintig mark. Het is per blad ver
krijgbaar en jaarlijks zijn supplementen en catalogusbladen 
nieuw verkrijgbaar. 

UIT DE „REVUE" DER BERNER BRIEFMARKEN 
ZEITUNG: 

Stilaan raakt men eraan gewend, dat er in Groot-Brittan-
nië geen nieuwe emissie meer kan verschijnen zonder dat 
er na een paar dagen meer of minder opvallende foutdruk-
ken gevonden worden, die eigenlijk tot het drukuitschot 
behoren. Door de meerkleurendruk in grote oplagen bevin
den er zich steeds meer vellen in de zendingen naar de 
postkantoren waarop een kleur geheel of gedeeltelijk ont
breekt. Een zakenman in Chesterfield kocht onlangs voor 
zijn correspondentie enige vellen van de negen pence waar
de uit de kathedralenserie. Tot zijn verbazing ontdekte hij 
één vel waarop de zwarte kleur en dus ook de waarde
cijfers ontbraken. Met het vermogen dat deze vondst hem 
oplevert zal hij nog lang zijn correspondentie kunnen fran
keren ! 

UIT DE DEUTSCHE ZEITUNG FÜR 
BRIEFMARKENKUNDE: 

Goede resultaten bereikten de Westduitse postzegelhande
laren de laatste weken met de verkoop der combinaties uit 
het Oostenrijkse operablok. De prijs voor de achttien ver
schillende combinaties ligt rond de dertig mark. Gestempeld 
zijn de combinaties moeilijker te krijgen dan postfris. 

De datum in Japanse stempels stelt veel verzamelaars 
voor raadsels daar zij niet weten dat Japanse datums van 
rechts naar links worden gelezen. Luidt een datum bijvoor
beeld 44.1.6, dan werd de stempel geplaatst op 6 januari 1969. 
Het getal 44 betekent het vierenveertigste regeringsjaar van 
de keizer, die in 1925 op de troon kwam. Telt men 44 en 25 
op dan krijgt men het jaar van onze tijdrekening. 

UIT L'ECHANGISTE UNIVERSEL: 
Uit een artikel van Henri Dupont valt op te maken, dat 

de luchtpostzcgel nummer 9 Yvert van Chili foutief is om
schreven en geprijsd. De zegel in de door Yvert opgegeven 
kleur vermiljoen is tenminste zestig maal de opgegeven 
prijs waard, daar deze kleur de zeldzame afwijking is. De 
normale kleur is rood of rozerood. Voor de normale kleur 
is de Yvertprijs wèl goed. 

FLUORESCEREND EN FOSFORESCEREND 
In de nieuwe Yvert 1970 staat bij Nederland een fout die 

wel niet zo hinderlijk zal zijn voor de Nederlandse verza
melaar doch die voor degenen die op basis Yvert Neder
landse zegels ruilen met het buitenland wèl moeilijkheden 
kan opleveren. 
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Het was ons al opgevallen dat Yvert in zijn supplement 
in de Echo de la Timbrologie de 25 cent fosforescerend 

ï (NVPH-catalogus nummer 621) een hoofdnummer gaf. Dit 
was des te opvallender, daar Yvert de vier voorafgaande 
waarden, 12, 15, 20 en 45 cent, nooit had opgenomen. Dit zijr 
de zogenaamde „Rotterdamzegels" op fosforescerend papier 
met w^atermerk. 

Yvert heeft nu de 25 cent fosfor met watermerk opgeno
men als vierde zegel bij de zogenaamde „Goudazegels" van 
1962. Daardoor prijkt deze zegel nu als nummer 757A, flu
orescerend en zonder watermerk, in plaats van fosfores
cerend mèt watermerk. Na nummer 609A wordt naar deze 
fout verwezen. 

Voor hen die het niet goed meer uit elkaar weten te hou
den: luminescerend papier wordt verdeeld in: 

fluorescerend: oplichtend onder speciale lamp (Gouda). 
fosforescerend: nèlichtend onder speciale lamp (Rotterdam). 

UIT PHILATELIE INTERNATIONAL: 
In oktober 1961 werd bij Utermöhle onder kavelnummer 

54/162 een prachtig randstuk Saksen nummer 1 met drie 
snijlijnen en langstempel „Altenburg 31 dec. 1851" voor 
DM 180 aangeboden en voor DM 1200 toegeslagen. Het stuk 
had echter een groot gebrek: de gehele rechteronderhoek 
was afgescheurd, inclusief de rozet. Aan de beide prijzen 
is te zien hoe verschillend de beoordeling was. 

De koper liet de zegel bij de restaurateur Hans Bühler 
restaureren. Het werd een waar meesterwerk! Nu kwam het 
stuk, waarvan de Saksenspecialist Walter Opitz zei, dat het 
een buitengewoon luxe stuk van de eerste rang was en een 
der mooiste die hij ooit gezien had, op de veiling bij Salomon 
in februari 1962 onder kavelnummer 76/1136. Taxatieprijs 
DM 2750, opbrengst DM 3800. 

Vijf jaar later, in februari 1967 kwam hetzelfde stuk nog
maals ter veiling. Dit keer bij Schwenn onder kavelnummer 
8/3799. Taxatieprijs DM 3500, opbrengst DM 6400. 

En in hetzelfde artikel in dit nieuwe Zwitserse blad, dat 
zoals u al wel gemerkt zult hebben over restauraties han
delt: het beroemde vel van de zegel Saksen nummer 1, dat 
in 1967 bij Schwenn voor DM 620.000.— geveild werd, is 
zwaar beschadigd en gerestaureerd. Het heeft namelijk als 
reparatiemateriaal gediend voor de onderkant van een tapijt 
op het kantoor van een Saksische postmeester! 

MOORD EN DOODSLAG OM VIER EGYPTISCHE ZEGELS 
Onder deze titel lazen we in Mauritius het volgende ver

haal over de zegels van Egypte, Yvert nummers 111-114, 
Michel nummers 112-115: 

Over het Suezkanaal fluiten nu en dan granaten, doch 
overigens is het er doods en stil en alleen de veertien sinds 
de zomer van 1967 in het Bittermeer vas'tliggende schepen 
herinneren eraan dat deze waterweg eens een belangrijke 
verkeersader was. 

De opening van het Suezkanaal in het jaar 1869 was een 
gebeurtenis van de eerste rang. Dit gold eveneens voor de 
ingebruikneming van de haven van Port Fouad op 21 decem
ber 1926, welke haven die van Port Said moest ontlasten. 

Voor de Egyptische post was deze gebeurtenis aanleiding 
tot het uitgeven van herdenkingszegels. De drie waarden 
van de kort tevoren uitgegeven serie voor de scheepvaart
conferentie te Cairo (Yvert 108-110), alsmede de verjaar
dagzegel voor koning Fouad (Yvert 104) werden voorzien 
van de opdruk „Port Fouad". 

De oplage was zeer klein: 2500 stuks voor elk van de lage 
waarden en 1500 stuks voor de hoogste waarde. De gehele 
oplage werd naar het postkantoor te Port Fouad gezonden, 
met de opdracht dat 's morgens aan iedere koper slechts 
één serie verkocht mocht worden en dat 's middags de ze
gels alleen aan de officieel uitgenodigde gasten afgegeven 
mochten worden. 

De zegels waren alleen op de dag van uitgifte, 21 decem
ber, geldig voor frankering. 

Voor de postzegelhandelaren was dit een vervelend geval, 
want in die tijd bestonden er nog geen filatelistische dien
sten waar men zich op de nieuwe uitgiften kon abonneren. 

In de loop van de nacht voorafgaande aan de dag van 
uitgifte verzamelde zich voor het kleine postkantoor een 
grote menigte, voornamelijk mensen die zich voor een goede 
fooi bereid hadden verklaard voor de handelaren een serie 
te gaan kopen. Toen echter 's morgens het enige loket van 
het postkantoor geopend werd, kon ook de gedurende de 
nacht gemobiliseerde politie de gang van zaken niet in de 
hand houden. 

Volgens berichten uit die tijd is het er heet aan toe ge
gaan. In het postkantoor en ook daarbuiten moet de vloer 
bezaaid zijn geweest met onder de voet gelopen mensen, 
onder wie enigen, die het slachtoffer waren geworden van 
vechtpartijen en messteken. Vijf personen verloren in deze 
chaos het leven. 

Lang voor de officiële sluitingstijd werd al bekend ge
maakt dat de zegels uitverkocht waren. Dit schijnt niet ge
heel waar geweest te zijn, want sommige kooplustigen 
wisten er via een achterdeurtje en de onvermijdelijke 
„baksjisch" nog zoveel te krijgen dat er 's middags zelfs 
niet meer genoeg voorraad was voor de genodigden. 

In de Frankfurter Briefmarken Zeitung heeft in februari 
1927 nog een advertentie gestaan van de sigarettenfabriek 
Nestor Gianaclis te Cairo, die onder bepaalde voorwaarden 
Port-Fouadzegels beschikbaar stelde voor rokers van haar 
merk „Queen". Over de afloop van deze reclame-actie is niets 
bekend. 

De eindbalans met vijf doden op de dag van uitgifte werpt 
echter wel een somber licht over deze serie! 

Wegens de hoge catalogusnoteringen hebben ook de ver
valsers niet stil gezeten. Er zijn zeer goede valse opdrukken 
in omloop. 

SUPERMARKET 
In de Bemer Briefmarken Zeitung van oktober, het huis-

orgaan van de firma Zumsitein, lezen we dat de bekende 
firma Harris Publications in Londen op 16 juli een super
markt voor postzegelalbums, catalogi, literatuur en filatelis
tische benodigdheden heeft geopend. Zelfbediening dus. 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN - VERENIGINGEN 

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

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Jb. Groen, Eikenlaan 15, Geestbrug (gemeente Ooster-

hesselen). 
Alvorens enige relatie aan te gaan met de heer Jb. Groen, 

ook handelende onder de naam EUROPHILATELIE, wordt 
u verzocht inlichtingen in te winnen bij de Beheerder van 
het Bondsinformatiebureau. 
Fortunamail 

Naar aanleiding van de vele klachten ontvangen over de 
zendingen van FORTUNAMAIL heeft het Bondsinformatie
bureau contact opgenomen met Fortunamail. Deze onder

neming heeft daarop laten weten dat de computer enige tijd 
niet goed heeft gewerkt, zodat retourzendingen NIET wer
den verwerkt. Ongeveer zeshonderd cliënten hebben daar
door ten onrechte aanmaningen ontvangen! Inmiddels is de 
storing verholpen en heeft de onderneming haar excuses 
aangeboden. 

Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 
aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
klachten omtrent verzamelaars of handelaren, wende men 
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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-1. 

P E R I O D I E K A F T R E D E N VAN LEDEN V A N H E T 
B O N D S B E S T U U R 

Volgens het rooster zijn a a n de b e u r t v a n a f t reden : P. Th. 
v a n der Heijden (voorzitter) en de commissar i ssen P . O. 
M. van Hassel t en G. C. Tops, die zich alle dr ie h e r k i e s b a a r 
stellen. 

Kandidaa ts te l l ing van pe rsonen voor lid v a n he t b o n d s -
bes tuur , die in de jaar l i jkse a lgemene ve rgade r ing moe ten 
w o r d e n benoemd, m o e t schrifteli jk vóór 1 n o v e m b e r geschie
den bij he t secre tar iaa t . 
(Huishoudelijk r eg lemen t a r t ike len 11 en 12). 

V E R E N I G I N G R I J S W I J K 
De Vereniging van Pos tzege lve rzamelaa r s Rijswijk, secre

ta r i s J. van Gastel , H. Raves te i jnp le in 65, Rijswijk (Z.H.), is 
enige tijd ten onrech te opgevoerd gewees t als lid van de 
Neder landse Bond. Al le b e l a n g h e b b e n d e n w o r d t e r op ge
wezen da t „ R i j s w j k " he t l i dmaa t schap v a n de Bond nie t 
bezit. 

KRING V A N 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. 
G R I E K E N L A N D : H. C. v a n Ginhoven , R e m b r a n d t p l e i n 110, 
Lisse. 
GROOT-BRITTANNIË: W. A. Ligtenberg, Anemonenstraat 
46, Purmerend. 
IBERIA: K. van Leeuwen, Berlagestraat 6, Huizen (NH). 
OOSTENRIJK-HONGARIJE: L. Wijnkamp, Curiestraat 16-11, 
Amsterdam-O. 
OOST-EUROPA: G. Bordewijk, Floreslaan 148, Vlaardingen. 
SCANDINAVIË: Drs. Th. J a n s e n , V a n Forees tweg 145, Delft. 
ZUID-AZIË: G. H. Hillen Sr., Mozartlaan 31, Aalsmeer. 
ZUIDWEST PACIFIC: F. Bender, Com. Suyslaan 48, Rijswijk 
(ZH). 
z m D E L I J K AFRIKA: H. G. van de Westeringh, Tolsteeg
singel 17 bis, Ut rech t . Bi jeenkomst : z a t e rdag 25 oktober 1969. 
Pos tmuseum, Zees t raa t 82, ' s -Gravenhage . A a n v a n g 10.00 uur . 
ZWITSERLAND: P. O. M. van Hasselt, Prins Hendriklaan 
87, Utrecht . 
ULTRAVIOLET: G. H. F. Meijer ing., Sarphatistraat 109, 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA: C. G. van Veenen
daal, Assumburg 70, Amsterdam-11. 

B O N D S B I B L I O T H E E K 
Beheerder : H. L. J . Weidema, J a n V e t h s t r a a t 9, A r n h e m . 

Telefoon: (085) 42 59 06. 
De Bondsbibl iotheek is gevest igd in he t gebouw v a n de 

Gelderse Bibliotheek, M a r i ë n b u r g s t r a a t 12, A r n h e m . G e 
opend: ui tgezonderd m a a n d a g en za te rdag dageli jks 10.00-
12.30 (ook zaterdag) en 13.30-17.30 (ook maandag ) . Bovend ien 
woensdag 19.00-21.00 uur . M a a n d a g m o r g e n en z a t e r d a g m i d 
dag gesloten. 

Aanvragen voor het lenen v a n boeken schrifteli jk te r i ch 
ten a a n de Gelderse Bibl iotheek, a l le over ige co r r e sponden
tie aan de beheerder . 

De in 1962 ve r schenen cata logus v a n de Bondsbib l io theek 
is u i tverkocht . E r is een l e e n e x e m p l a a r in de b ib l io theek 
aanwezig dat gedurende één weel-: te r besch ikk ing w o r d t 
gesteld. De in 1965 en 1968 u i tgegeven supp l emen ten zijn 
op aanv raag bij de Gelderse Bibl io theek gra t i s verkr i jgbaar . 

L^st van aanwinsten 
(Vierde lijst s inds he t verschi jnen van he t t w e e d e supp le 

men t ; eerste, tweede en de rde lijst respect ievel i jk in het 
Maandblad van j anua r i , apr i l en j u n i 1969). 

Voor de t i te ls is h e t ca ta logushoofds tuk aangegeven ; 8.7 is 
een n i euw hoofds tuk: „Liechtens te in" . 

1.1. Arnold M. S t range . Cumula t ive i ndex London P h i l a 
telist Volume 1 to 77. 1969. 

1.2. In te rph i l a '69. 
2.6. Diverse schr i jvers . S. L. Har tz in de grafische were ld . 

1969. 
2.6. A l e x a n d e r J. Sefi. An in t roduc t ion to Advanced P h i 

lately. 1926. 
3.2. Heinr ich Walz. Het filatelistisch m a t e r i a a l in de t h e 

mat i sche ve rzamel ing (in: Fi la te l is t ische essays, b i j 
lage bij ca ta logus Hagapos t 1969). 

3.5. V Int . J u g e n d k o n f e r e n z der F I P u n d Int . Sympos ium 
„Praga 1968". 1969. 

4.1. Uni ted Phi l . Society. Pos tage S t a m p s of U.N. P h i l a 
telic In te res t No 3. 1968. 

5.1. J a n Dekker . Pos ta l Booklets of Ne the r l ands , Du tch 
Eas t Indies , Curagao. 1969. 

5.1. J . A. Decas t iaux . P a y s Bas, E tude su r la p remiè re 
emission des t imbres -pos te des P a y s Bas (1852-1863). 
1951. 

5.1. G. C. van Balen Blanken , J a n Poul ie en Ber t B u u r 
m a n . N e d e r l a n d 1852 5 cent p l aa t IV. 1969. 

5.2. Fi la te l is t i sche essays (schri jvers: d r s . A. M. A. van 
de r Willigen, J . Giphar t , F r a n s B lom en D. W. de 
Haan) . Bijlage bij ca ta logus Hagapos t . 1969. 

5.2. D. C. Hoogerdijk. De k le in rond- en dubbe l l e t t e r s t em-
pels van Neder l and m e t de pr i j snoter ingen. 1968. 

5.3. Geuzendam' s Catalogus van de P o s t w a a r d e s t u k k e n 
van Nede r l and en Overzeese Ri jksdelen. Tweede d r u k 
1969. 

6.3. Luc. Her lan t . Cata logue des M a r q u e s Posta les du 
H a i n a u t de 1648 a 1849. 1949. 

7.7. C. Deloste. His to i re Pos ta le et Mi l i ta i re de la D e u x i è m e 
G u e r r e Mondia le 1939-1945. 1969. 

8.5. F. X. Andres , H an s Emmeneger , Alfred Müller, An ton 
Lipp. Grosses H a n d b u c h der Abs t empe lungen auf 
Schweizer M a r k e n 1843-1907. T w e e delen me t een deel 
afbeeldingen. 1969. 

8.5. Verzeichnis der Maschinens tempel u n d O r t s w e r b e -
s tempel (Zwitser land) . N a c h t r a g 1967/68. 1969. 

8.6. J e a n Louis Nagel . La régie can tona le des postes du 
can ton de Neucha te l 1806-1850. 1968. 

8.7. G e r h a r d W. Blümel . Die Pos t s t empe l Liechtens te ins . 
Heft 2 Schr i f tenre ihe Ring der L iech tens te insammler . 
1964. 

8.7. Die Wer tb r l e fkuve r t s u n d Wertbr iefze t te l von Liech
tens te in 1912-1965 (Heft 3, idem). 1965. 

8.7. Rudolf Otto. Geme inde Botenpos t Vaduz-Seve len . 
(Heft 4, idem). 1966. 

8.7. Dr. G e r h a r d Dit t r ich. Lexicon zur Liechtens te in P h i 
latelie. (Heft 6 idem). 1967. 

8.7. Alfons Marxe r . Die ö s t e r r e i ch i sche Zensur s t empe l des 
e r s ten Wel tkr ieges 1914-1918 auf Liechtens te in i schen 
Pos t s tücken (Heft 5, idem). 1967. 

9.3. G ü n t h e r Schwarz . Br ie fmarkenspez ia lka ta log der 
Bogens igna tu ren Westzonen 1945 bis 1949. 1969. 

9.5. Deutsches Reich. „Fa l sch -S tempe l " der Inf la t ion 1919-
1923. Infla, 1966. 

9.5. J u l i u s Bochmann . Kata log de r Deutschen Gelegen
he i t s s tempel 3e Lieferung (Heft 55 Rhe in -Donau) . 1968. 

9.7. B r u n o Schmid t u n d Bodo Gericke. Die deutsche Fe ld 
post im Osten u n d die Luf t fe ldpostdiens t Osten im 
Zwei ten Wel tkr ieg . (Heft 1969/1. Arch iv für Deutsche 
Postgeschichte^ 1969. 

9.8. Alber t F r i e d e m a n n . Die Pos twer tze ichen und E n t 
w e r t u n g e n der deu tschen Pos t ans t a l t en in den Schu tz 
gebieten u n d im Ausland. 3e Auflage (Van di t w e r k 
in a f lever ingen zijn t hans tv/ee de len - twaa l f a f leve
r ingen aanwezig) . 

10.2. C. R. H. Pa r sons , C. G. Peachy a n d G. R. Pa r son . 
S logan P o s t m a r k s of the Uni ted Kingdom. Th i rd S u p 
p lement . 1969. 

10.4. Yves M a x i m e Danan . Emissions locales et Aff ranchis -
sements de G u e r r e des Hes de la Manche . 1968. 

12.1. A F A S k a n d i n a v i a n Fr imserke Kata log . 1969. 
13.2. G. Barp . Ers tes J a h r h u n d e r t der Br ie fmarke in I t a 

lien. 1968. 
14.2. Ka r l Huber . Das Wappen-Mi t t e l s tück von ö s t e r r e i c h -

Lombarde i /Vene t i en 1850. 1969. 

S T I C H T I N G VOOR H E T P H I L A T E L I S T I S C H J E U G D W E R K 
IN N E D E R L A N D 
Secre ta r i s : N. A. van Bakelen, J a v a s t r a a t 20, Nijmegen. 
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VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N D E ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient, getikt 
op ofhcieel kopijblad (in duplo) , en tezamen met 
de mutatiestrookjes en eventueel de maandstaa t 
voor de komende maand in het bez i t t e zijn 
van de a d m i n i s t r a t e u r , u i ter lqk op de volgen
de data 
novembernummer 23 oktober 1969 
decembernummer 20 november 1969 
j anua r inummer hierover volgen tijdig na

dere 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 maandstaa t eerst met de laatste zen
ding strookjes te worden ingestuurd Nooit een 
tweede maandstaa t voor dezelfde maand mzen-
den 
H H Secretarissen en Leden-administrateurs 
wordt d r i n g e n d verzocht zich s t r i k t aan ge
noemde data te houden Indien te laa t w o r d t 
i n g e z o n d e n , i s p l a a t s i n g in bet n u m m e r v a n 
de k o m e n d e m a a n d bes l i s t NIET m o g e l q k . 

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

Z E G E L V F R Z A M E L A A R S Secr M r L C de O u d e 
's-Gravelandseweg 682 Schiedam Tel ( 0 1 0 ) 2 6 03 93 
Ledenadm J Wmd, Celebesstraat 33, Vlaardingen Tel 
(010) 34 34 26 

A f dell ngssecrelartat en 
Alkmaar C Groet Coornhertkade 16 Alkmaar 
Alpken a d HIJn ] C Meijer Zaalbergstraat 52, Alphen 

a d Rijn 
Almelo J K v Kalsbeek, Geert Grotelaan 13, Almelo 
Amsterdam A W A Tofohr Hoofdweg 75 (bel), Am

sterdam-W 
Apeldoorn B ten Hoopen, Jacht laan 134 Apeldoorn 
Arnhem E J Bergman, Goudensteinstraat 10, Arnhem 
Bodegraven T C Rieuwerts, Spoorstraat 44 Bode

graven 
Boskoop C Bulk Reiierskoop 142, Boskoop 
Deventer [ v d Saag, Fr v Mierisstraat 13 Deventer 
Epe IJ v d Veer, Gelnaweg 8-1, Epe 
Goot en Eemland K Verzijden, Arminiushof 19, Hi l 

versum 
Haarlem D G Prins, Gen Foulkeslaan 24, Aerden-

hout 
Heerhugowaard L v Dijk, Bi 1 derdijkstraat 2 Heerhugo-

waard 
Krommenie C A Siebehng, P Latensteinstraat 1, Zaan

dam 
Leiden A L Beker, Wilhelmmapark 8, Oegstgeest 
Lelystad W H Schraal, Marderhoek 16, Lelystad 
Lochem B Frank, Ch de Bourbonlaan 19 Lochern 
Monster F A J a nm aa t , Choorstraat 62E Monster 
Nijmegen B A Ont rop , Nijhoffstraat 9, Nijmegen 
Oudewaler K G Lamsveld, Kon Jul ianastraat 7, Oude -

water 
Steenwijk G A Talen, Pr Bernhardstraat 74, Steen

wijk 
Suriname Joh Peek, P O B 403, Paramar ibo 
Twenthe J T h Friesen, Rembrandst raa t 18 Goor 
Utrecht A Dusee, Niftarlakeplantsoen 15, Utrecht 
Vlaardingen P J Slangen, Merel laan 45, Vlaardingen 
Voorschoten E Ta lman , Pr Bernhardlaan 46, Voor

schoten 
W -Friesland A Janssens, J P Coenstraat 56, Hoorn 
Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van 

ons lid 915, de heer G J Cardinaal , Apeldoorn 
2 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A " Secr se 
Mevr A Cramerus-v d Wildenberg, Weth Romhouts-
straat 62, Breda Tel 32307 

Bijeenkomsten Ledenvergadering m a a n d a g 27 okt 
19 30 uur in Gemeenschapshuis ,De Kleiberg" , Dr 
Struyckenstraat 9 Breda Jeugdbijeenkomst zondag 
2 nov van 10-12 uur m Opleidingscentrum B B , Cingel-
straat 2, Breda (bij K M A ) 

Kopij-adres voor jeugdblad J Booy J r Jac Roman
straat 164 Breda 
3 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z F G E L V F R Z A M E -
1 AARS „ 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 Rad ing Tel 
(02157) 489 

Ledenvergadering vrijdag 31 okt 1969 20 15 uur, Hotel 
Krasnapolsky Warmoesstraat , Amsterdam 

Overleden 284 C Arnoldy, 274 Prof Dr A Kummer , 
1026 H J de Vas 
4 

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

Ledenvergadering dinsdag 28 okt a s 8 uur in 
, Tivoli Agenda Jaarverslagen Dir Rondzendingen en 

Veilingmeester Bestuursverkiezing Aftredend en herkies

baar P O M van Hasselt, A C M O o r , H Riemers en 
J Wiek I vent tegenkandidaten voor aanvang der verga
dering bij het bestuur te melden Veiling Verloting Lan-
denwedstnjd Portzegels Europa 
5 

H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E E N I G I N G 
Secr I- Bender, Corn Suyslaan 48, Rijswijk ( Z H ) , 
ledenadm A van Woerekom, Alexancierstraat 9, s-Gra-
venhage 

Bijeenkomt 23 oktober 69 in Diligentia, Lange Voor
hout 5, 's-Gravenhage 
6 

I N T E R N A T I O N A L L V E R E N I G I N G „ P H I L A T E -
LICA Secr Drs H C Kruidenier de Mildestraat 23 
's-Gravenhage Tel (070) 24 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, Weimarstraat 376, 's-Graven
hage Tel (070) 33 37 90 

Algemene Ledenvergadering Alg ledenvergadering (na
jaarsvergadering) zaterdag 15 november 1969, 10 30 uur 
te Utrecht in een der zalen van Cafe-Rest Smits, Vreden-
burg 14 De agenda omvat, naast de gebruikelijke punten 
Behandeling van de begrotingen voor het j aa r 1970, be
noeming van leden der kascomnnissie voor het jaar 1969 
en behandeling van de bestuursvoorstellen tot wijziging 
van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de 
vereniging 

Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
vermelden van de volgende leden Bb 3113 C H Ker-
Img, Bilthoven Sk 7650 A Sassen, Haar lem en H P C 
van Melle, secretaris van de afdeling Land van Cadzand 
te Zuidzande 

Afdelingen De in het vorige nummer opgenomen vol
ledige lijst van de afdehngssecretanaten en -bijeenkomsten 
is m de periode 15 augustus-15 september 1969 als volgt 
gewijzigd 

Amstelveen Bijeenkomsten thans op de 3e dinsdag 20 uur 
in het Verenigingsgebouw Burgemeester Haspelslaan 325 
Amstelveen 

Amsterdam Secr J van Menen, Dusartstraat 58, Am-
sterdam-Z De bijeenkomsten in Amsterdam-Noord zijn 
in het vervolg op de 2e dinsdag van de maand , 20 00 uur, 
in gebouw De Purmer Kerkepad, Nieuwendam 

Europoort Het grote gebied dat door deze afdeling werd 
bestreken en het aan ta l leden heeft het noodzakelijk ge
maakt , deze afdelmg te splitsen in drie afzonderlijke af
delingen, nl B R I E L L E / V O O R N E , R O Z E N B U R G / 
M A A S S L U I S en H E L L E V O E T S L U I S Secretaris van de 
afd Brielle/Voorne is de heer E L Bijl Asylpiein 15, 
Brielle Opgave van de secretariaten der beide andere 
nieuwe afdelingen volgt 

Land van Cadzand W n d secr J M Bijl Brouwerij
straat 51, Oostburg (Z ) 

Nijverdal De secretaresse, Mevr J A O u d e Roelink-
Huis in t Veld IS verhuisd naa r Kerkstraat 94, Nijverdal 
7 

R O T T E R D A M S C H E P H I L A l L L I S T E N - V L R E I -
N I G I N G Secr G C Tops, Schiebroeksesmgei 19 Rot-
terdam-3012 Pel (010)22 86 78 Ledenadm P W van 
der Stel, V a n Wijngaardenlaan 72, Rot terdam-3026 Tel 
(010) 19 23 16 

Ledenvergadering maandag 27 okt '69 in Gebouw De 
Nieuwpoort" , Grote Kerkplein 5, Rot te rdam 8 uur n m 
Gewone agenda, waa raan toegevoegd 1 Vaststelling con
tr ibutie voor 1970, 2 Voorstel v/h Bestuur tot royement 
van een aanta l leden wegens wanbetal ing van de contri
butie Bezichtiging van de kavels der veiling 25 okt '69 
in het clublokaal van Stichtinggebouw ,,De Heuvel" , 
St Laurensplaats 5 Rot terdam Nog te houden leden
vergaderingen in 1969 24/11 en 22/12 Clubbijeenkom-
sten Elke zaterdag van 14-17 uur m een der zalen van 
Stichtinggebouw ,,De Heuve l" en elke donderdag van 
19 30-22 30 uur in „De Gunst" , Bnelselaan 192 Rotter
dam 

Overleden Met leedwezen geven wij kennis van het over
lijden van onze leden 1 1 9 7 H A Bresser en 218 M J G 
Hornschuch, beide Rot te rdam Zij rusten in vrede 
8 

P H I L V E R „ A M E R S F O O R T " Secr J W Zwart 
Amersfoortsestraat 78E, Soesterberg Tel (03463) 17 08 

Bijeenkomsten iedere 4e donderdag v d maand in Cafe 
Kobus a d Poort" Amersfoort Zaal open 19 30 uur 

aanvang 20 15 uur 
Rondzendingen Boekjes vooi rondzendingen aan leidet 

Rondzendverkeer M P Bergers, Vinkenweg 20, Soest-
dijk 
10 

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

Bijeenkomsten 28 oktober, 11 en 25 november , Societeits-
avonden 
12 

P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G „ W E R K S P O O R A M 
S T E R D A M " , AFD F I L A T E L I E Secr H v d Braak 
Schierstins 75 Amsterdam B V 

Clubavonden dinsdag 21 oktober en m a a n d a g 10 no
vember bij Werkspoor-Amsterdam aanvang 20 uur 
16 

G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G D E 
G L O B E " Secr I r T h van der Feijst, Bennekomseweg 
13, Heelsum Telefoon (08373) 32 10 Ledenadministrat ie 
Mej M J Renssen Leeuwenklaan 10, Zutphen 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn Arnhem 
Barneveld Brummen Dieren, Doetinchem Ede List, 

Epe, Lichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, Oosterbeek 
Renkum-Heelsum Rheden-De Steeg, Velp-Rozendaal 
Wageningen, Winterswijk 7evenaar en Zutphen 
17 

VF R F N Ï G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS , ASSEN" Secr A F J de Jong, Vredeveldse-
weg 19, Assen Tel (05920) 1 39 20 Ledenadm J Nie-
wold. Plataanweg 10 Assen l e l (05920) 1 25 66 

Bijeenkomsten Ruil- en vergaderavonden elke laatste 
dinsdag v d maand in Concerthuis Bellevue, Assen 
20 uur Jeugdbijeenkomsten elke 2e zaterdagmiddag v d 
maand van 4-6 uur, onder leiding van Mevr Y Broek-
Sikkes en enkele bestuursleden 

Mededeling Wegens vertrek van onze rondzendcom-
missaris L N Byker is thans in deze functie benoemd 
J J G Schaap, M r P J Troelstralaan 190, Assen Deze 
laatste doet een beroep op de leden hem rondzendboekjes 
toe te zenden, opdat het rondzendverkeer gedurende de 
overdrachtsperiode zo soepel mogelijk blijft draaien 
20 

DE „ K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B " B E V E R 
W I J K Secr W W M Visser, Plantage 97, Beverwijk 
Tel (02510) 2 6 1 8 2 Postgiro 1558745 t n v penn mr 
Kenn Postz Cl Beverwijk 

Bijeenkomsten 20 okt , 3nov , -\ veiling, 17nov in ,,De 
Opgang ï l o r a s t r a a t 2 Beverwijk Aanvang 19 30 uur 
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 
I 68 70 

Vergaderingen 2e maandag van de maand in Cafe-Rest 
„ D e Harmonie" , Brinklaan 112, Bussum Aanvang 8 uur 
24 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E F I V E L ' 
D E L F Z I J L Secr H J Brauns, Jacht laan 20a Delfzijl 
Tel (05961) 24 51 

Bijeenkomsten 6 november in het Zeemanshuis Vanaf 
december iedere eeiste maandag van de maand in het 
Zeemanshuis 3 november bezoek aan de Ver te Hooge-
zand Belangstellenden opgeven bi| de secr 25 oktober gro
te ruildag in het Wijkcentrum te Delfzijl (N ) van 10 00-
18 00 uur 

Voor de pas opgerichte rondzenddienst kunnen nog 
boekjes worden ingeleverd bij de rondzendcommissaris 
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 sse Mej E v d Griend, 
BiUitonstraat 91 , Dordrecht 

Bijeenkomsten ledere tweede woensdag van de maand in 
gebouw C J M V Burg de Raadtsingel, Dordrecht Aan
vang 20 30 uur zaal open vanaf 19 uur Gelegenheid tot 
ruil kopen en verkopen 
35 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ G R O N I N G E N " 
Secr R A Talens, Korreweg 86 Groningen Tel (050) 
3 18 12 Ledenadm G J Kolenbrander Westerst Drift 
119 Haren Tel (050) 4 45 14 

Bijeenkomsten elke 4e maandag van de maand, in cafe-
restaurant t Huis De Beurs, Vismarkt te Groningen Zaal 
open voor ruilen om 19 00 uu r , het officiële deel der ver
gadering begint om 20 uur 

I n november veiling waarbij veel interessant materiaal 
ter tafel zal worden gebracht Geïnteresseerden voor een 
veilingcatalogus en/of inzendingen voor onze veilingen ge
heven zich te wenden tot onze veihngcommissaris J La-
gaay de Sav Lohmanplein 12a te Groningen Tel (050) 
3 28 63 
36 

H A A R I E M S E U L A T E L I S T I S C H E V E R ! N I G I N G 
, O P H O O P VAN ZEGELS ' , 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 30 oktober 
a s in de aula van de A H Gerhardschool, ingang poort 
Raaks Haar lem Eerstvolgende ruilavond op 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 F N Secr 
C van Dishoeck, Lintjensstraat 21, Heerlen fel 1 99 31 

Bijeenkomsten donderdag 6 nov '69 in het Pancratms-
huis. Nobelstraat Heerlen, zaal 5 Ruilavond donderdag 
20 nov e k eveneens in het Pancratiushuis, zaal 4 Beide 
avonden zaal open 7 uur 

Veiling Voor de veiling van 1 dec 69 kunnen kavels 
worden ingeleverd bij Mevr W Matze van Hal , Pe-
troniusstraat 7, Heerlen Tel 1 68 64 en bij de secretaris 
41 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H I L V E R S U M & 
O M S T R E K E N " Secr W V Mei Neuweg 52 Hilver
sum Tel (02150) 4 45 48 

Bijeenkomsten Ledenvergadering 20 nov 69 Ruilbeurs 
elke zaterdagmiddag van 14-17 uur Alle bijeenk in 
Stichting Openbare Bibliotheek s-Gravelandseweg 55 
Hilversum 25 oktober '69 nationale ruildag in de Totohal 
v/h Gem Sportpark, Hilversum 
42 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L 
V E R Z A M E L A A R S L E I D E N Secr H Gaykema, Nic 
Beetsstraat 14 Hazerswoude-Rhi |nenburch Tel (01710) 
30 60 

Mededeling Veilingmeester thans A de Hoop, Haag
weg 148, Leiden bij wie m het vervolg kavels kunnen wor
den ingeleverd 

Bijeenkomsten donderdag 13 nov '69 in Huize , ,Over t 
HofT Gerecht 10, Leiden voor de jeugdafdeling Leden
vergadering woensdag 22 oktober '69 in het Logegebouw 
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Steenschuur 6, Leiden. 
43. 

P H I L A T E L I S T L 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 iO, Maastricht. 

Bijeenkomsten: Ledenvergadering 20 oktober. Beurs
avond 3 november en ledenvergadering 17 november a s. 
telkens 20,00 uur in ,.De Groote Sociëteit" Vrijthof, Maas
tricht. 
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. Ruil
avond: 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 in CaféRest. , ,Zeelandia", Bloemenmarkt !9 
Tevens gelegenheid tot veiling van postzegels e.d die om 
half 8 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. SteinerSpork, 'sGravendijkwal 79, Rotter
dam3 

Bijeenkomsten: 2e dinsdag van de maand. Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rot terdam. 
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 . Tel (04250) 2 64 64 

Ledenvergadering: 5 november in CaféRestaurant »Ca
sino", St. Jozefstraat 38, Tilburg . 
54. 

P O S T Z E G E L C L U B „ W A S S E N A A R " Secr : W. van 
der Worp, Starrenburglaan 70, Wassenaar. 

Vergaderingen' elke tweede donderdag in de maand. 
55 

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

Bijeenkomsten: elke tweede en vierde maandag van de 
maand in ,, Ken nemerhof", Kennemerlaan 116 Aanvang 
j eugd : 18.30 Aanvang volwassenen: 19 45 
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. 

Vergaderingjveihnglruüavond: iedere 2de donderdag van 
de maand , aanvang 20 00 uur in het Jeugdhuis aan de 
Julianalaan Jeugdclub van 18.45 tot 20.00 uur Ruil

beurs voor de Bollenstreek zaterdag 1 november a.s van 
10 tot 17 uur in het „Trefpunt" . Heerenweg, Warmond 
Iedereen is van harte welkom 
67. 

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

Ledenvergaderingen. ledere derde dinsdag en contact
avonden op iedere eerstt dinsdag van de maand Afwij
kingen op deze algemene regel zullen tijdig, zo mogelijk 
per convocatie, worden bekendgemaakt Voor onze zeer 
goed lopende afdeling Rondzendverkeer bestaat er drin
gend behoefte a a n goede boekjes Nederland en Overzeese 
Rijksdelen Alle inzendingen ziin volledig verzekerd tegen 
de normale risico's. Voor inzendingen en/of eventuele in
l icht ingen: Dir. Rondzenddienst : Mevr. J, F. Visser
Huizenga, Perkstraat 27, Zwijndrecht. Tel . (01850) 
2 58 69. 
69. 

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

Bijeenkomst: donderdag 13 nov. Prins Hendrikplein 7, 
Veendam Zaal open 19 uur 
71 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G . D R I E L A N D E N 
P U N T " , VAALS. Secr : W . BuUes, St. Paulusstraat 1, 
Vaals. 

Bijeenkomst • 14 nov. a s 8 uur in lokaal Scheffers. Maas
trichterlaan 102, Vaals, met dia's over het verzamelen van 
postzegels Ook metleden zijn van harte welkom. 
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, 
Jan van Nassaustraat 70, ' sGravenhage. Tel . (070) 
24 93 09 

Bijeenkomsten ■ iedere derde dinsdag van de maand in 
,Hotel du Passage", Passage 31, 20 uur. 

74. 
P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G T H O M A S S E N EN 

D R I J V E R  V E R B L I F A D E V E N T E R , afd F I L A T E L I E 
Hoofd Rondzendverkeer : E. den Adel, Witte de With
straat 36, Twello Tel . (05712) 21 82 

Regionale rutlavond: Ie donderdag van de maand, 1922 
uur in de kantine van het bedrijf aan de Parallelweg. Toe
gang vrij, 
75. 

S K F  P O S T Z E G E L C L U B „ F R I M Ä R K E T " , V E E 

N E N D A A L Secr : Klaas Katers t raat 46, Veenendaal . 
Bifeenkomsten • dinsdag 11 nov. : Ruilavond + Veil ing; 

donderdag 11 d e c : Ruilavond met verloting. Aanvang 
20.00 uur in de S.K.F.kantme 
77. 

P H I L A T E L I S T L N V E R E N I G I N G „ H O O G E Z A N D 
S A P P E M E E R " Secr. . G. J. M Vlek, Erasmusweg 129 
Hoogezand Tel . (05980) 37 17 

Veremgingbijeenkomsten 3 nov. en 1 dec. 1969; 2 jan. , 
2 febr en 2 maar t 1970, m Hotel Struve, Sappemeer, 
8 uur. 

O p de bijeenkomst van 3 nov a s zal een delegatie van 
de philatelistenverenigingen uit Appingedam en Delf
zijl aanwezig zijn 

Ruildag in , ,De K e r n " , Hoogezand, zaterdag 15 novem
ber van 12 tot 18 uur Ook Duitse verenigingen zijn uitge
nodigd. Toegang vrij. 
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. 

Vergadering/ruil avond vrijdag 7 november 1969, a a n 
vang 19.30 uur m , ,Het Wapen van Leiden" . Indien moge
lijk lezing en verloting. 
81 

F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E K L O M P " , 
W I N T E R S W I J K . Secr.: W. Peletier, Zuilenesstraat I I , 
Winterswijk. Penningm ; J. N. Kuypers, Molenstraat 6, 
Winterswijk, giro 120 35 55. 

Bijeenkomsten elke Ie maandag van de maand 20 uur in 
Cafe D. A van de Riet, Zonnebrink 17, Winterswijk. O p 
de clubavond in november veiling Kavels ten minste één 
week van te voren inzenden aan G Pleyte, Cypresstraat 
47, Winterswijk. Minimumbedrag per kavel ƒ2 ,50 Drin
gend verzoek de bestelde zegels van de Rijksdelen af te 
halen bi) de penningmeester. Bezoek regelmatig de c lub
avonden, dan blijft u , ,b i j " . 
94. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ T E L S T A R " , P U T 
T E N (GId.). Secr.: P. Aagenborg, Paderbornstraat 8, 
Putten. 

Vergaderingen c.q. ruilavonden: 3e donderdag van de 
maand, in het repetitielokaal van het Puttens M a n n e n 
koor naast Café-Restaurant 't Puttertje, Pu t t en ; waarvan 
Convocatie wordt toegezonden 
97. 

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

Vergader-ruilavond 2e maandag van de maand in 't Ba
ken te Heerenveen, aanvang : 19 00 uur. 1 nov. '69 ruil
beurs in , ,Het Posthuis", Hcerenveen, 10-17 uur . 
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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 

oo 1 
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 

10% goedkoper 
e d 

 Tel. (05490)6417 

1 
DIRECT GELD voor verzamelingen, partijen, restanten 
Gaarne aanbiedingen met prijs 

Postzegelhandei G. v. d. Eynde 
Broekemalaan 1 
UTRECHT (Tuindorp) 
Telefoon 71 39 94 

Dat wij van liefst 3 0 landen klasse FDC 
m abonn verz en reeds 20 j r tot veler tevredenheid, is bekend genoeg 
Maar dat wiJ van deze landen óók de postfrisse zegels leveren sinds 
enkele jaren op veler verzoek is nog met zo bekend Tevens gestempeld 
Ned en O G waarvan oók terugvoorraad Uitgebr circulaire tegen ant
woordporto 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE  NVPHIFSDA 
Blondeelstraat 36  Rotterdam14  Telefoon (010) 20 40 70  Giro 50 74 07 

Zuid Nederlandse Postzegelveiling 
Onze a.s veiling zal worden gehouden op zaterdag 25 oktober 
1969 te BUNDE in het Expopaviljoen, Tnchterstraat 8. 
Op verzoek wordt de veilingcatalogus toegezonden. 
Voor onze volgende veiling kan nog goed materiaal worden 
ingezonden 
Inl. Ir. G. J. P. Buys, Papenweg 67, Bunde, tel. (04401) 15 41 

MAXIMUMKAARTEN EN GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Benelux (3 krt van Ned, Belg, Lux) ƒ2,95. Erasmus (2 krt.). 
p. stel: ƒ2,25 Sur.: Ghandi. ƒ1,65. Engeland: Ghandi: ƒ2,95 
Rondzendboekjes: kunst, ruimtevaart, vliegtuigen, scheepvaart, 
sport e.a, 

POST Ê ^ ZEGEL 
DORPSSTRAAT 13 - ABBEKERK - TELEFOON (02298) 278 

VERSCHILLENDE 
POSTZEGELS 
VOOR 
SLECHTS 

EEN KOOPJE 
VOOR 

VERZAMELAARS 

Een reusactitige col lectie uit alle werelddelen Bevat de Togo Kennedy 
Memorial en de Slavensene, de Paus op Monegaskische zegels, Spaanse 
schilderingen. Spoetnik op Duitse zegels, Stalin op Tsjechoslowaakse 
zegels, Franse Antarctische zegels en andere fascinerende postzegels Te 
veel om op te noemen 
Totaal 123 verschillende voor f 1, — , ter introductie van het goedkoop kopen 
uit het buitenland 
(Postzegels worden voor 14 dagen op zicht gezonden U kunt kopen wat u 
hebben wil t en u kunt de rest terugsturen) 
Sluit ƒ 1 . ~ aan ongebruikte Hol- _ _ - ^ 
landse postzegels in en vraag B R O A D W A Y A P P R O V A L S 
naar aanbieding N F 5 50, Denmark HUI, Londen S.E.5, England 

oktober 1969 5 6 5 



IS HET U BEKEND, 

dat 

ENGELSE KOLONIËN 
zich momenteel in een 
grote internationale 
belangstelling mogen 
verheugen en trouwens 
altijd gedaan hebben? 

In onze 274e postzegelveiling, 
die van 8-10 december 
a.s. zal plaatsvinden, 
komt o.a. een kostbare 
collectie Engelse Koloniën 
onder de hamer, 
uitsluitend ongebruikt, 
met grote rari teiten. 

Vraagt tijdig toezending 
van de veilingcatalogus. 

Voor onze postzegelvei
lingen kunt U elke dag 
inzenden. 

Bij belangrijke objecten 
komen wij U gaarne 
thuis bezoeken. 

J. K. RIETDIJK n.v. 
DEN HAAG 

Plaats 31A 

GOEDKOOPSTE PRIJSLIJST! 
Unieke aanbiedingen per 1 
zolang de voorraad strekt 
Nummering volgens 
Brazilië 
Nr 397 
Duitsland 
Nr 49/52 
Indonesia 
Nr 67/71 
Nr 72/80 
Nr 81/95 
Nr 112/16 
Nr 117 
Nr 127/32 
Nr 133/36 
Nr 142/45 
Nr 150/53 
Nr 164/78 
Nr 200/03 
Nr 209/13 
Nr 220/22 
Nr 223/27 
Nr 242/47 
Nr 252/56 
Nr 257/61 
Nr 262/67 
Nr 268/75 
Nr 300/02 
Nr 303/05 
Nr 322/27 
Nr 375/78 
Nr 379/82 
Nr 383/86 
Nr 387/90 
Nr 395/97 

l x 
2,65 

0.40 

2 . -
5,50 
0,90 
0,10 
0,05 
0,20 
2,50 
290 
3,75 
1,20 
2.75 
1 , -
0,25 
1 10 
0,65 
0,20 
0.25 
0.20 
0 20 
0.30 
0 40 
0.20 
0.10 
0,12 
0,20 
0,20 
010 

Al les IS postfris 
gestempeld 

lOx 
19.95 

3 -

16.50 
5 0 . -

8 . -
0.80 
0.40 
1.50 

22,50 
27 50 
32 50 
1 0 , -
2 5 , -
9 , -
2.25 

1 0 . -
5 50 
1,50 
2,25 
1.50 
1.50 
2.50 
3.25 
1,50 
080 
1 -
1,50 
1,50 
0.80 

zonde 

Yvert, NVPH en 
Indonesia 
Nr 420/23 
Nr 424/33 
Nr 434/45 
Nr 446/49 
Nr 453/55 
Nr 472/86 
Nr 489/93 
Nr 494/97 
Nr 502/10 
Nr 515 
Nr 516/35 
Nr 548 
Nr 549/58 
Nr 559/62 
Nr 579 
Nr 580/82 
Nr 583/4 
Nr 585/6 
Nr 587/89 
Nr 590/91 
Nr 592/94 
Nr 595/99 
Nr 600/01 
Nr 602 
Nr 603/05 
Nr 606/07 
Nr 608/09 
Nr 610/12 
Nederland 
Nr 405/21 
Nr 757/58 

plakker Al l 

LEVERINGSVOORWAARDEN 
Uitsluitend tegen vooru 
f 1.60 extra te voorden 

tbetaling Vo 

l x 
0.15 
0.40 
0,30 
0,20 
0.25 
0.30 
0.25 
0.20 
0.80 
0.35 
1,50 
0,50 
1,60 
0,65 
0,40 
0.40 
0 60 
1 10 
0.60 
1,10 
3,25 
1 25 
0.60 
0.40 
1.25 
0.70 
1.30 
1,30 

0,70 
0 40 

360 in 

en per 
Zonnebloem 

lOx 
1,25 
3,50 
2,50 
1,50 
2 , -
2.50 
2 . -
1.75 
6.50 
3,25 

12.50 
4.50 

13.25 
5 . -
3 . -
3.50 
5 . -

1 0 , -
5 . -
9 . -

3 0 . -
1 0 . -
5 . -
3 , -

1 0 . -
6 , -

1 2 , -
1 2 , -

6 , -
3,50 

dien ° 

or porto- en 

Nederland 
Nr 812/15 
Nr 830/34 
Nr 842/46 
Nr 849/53 
Nr 854 
Nr 855 
Nr 859/63 
Nr 870/74 
Nr 877/81 
Nr 889/93 
lucfitp 4/5 
luchtp 10 
Ned.-lndië 
Nr 298/303 
Nr 317/21 

10 

l x 
1,10 
1,35 
1,25 
1,60 
4,75 
0,20 
1,80 
1,50 
2 , -
1,80 
0.45 
0.15 

1,35 
0,40 

Nieuw-Guinea 
Nr 78/81 
Roemenië 
1889/95° 
2156/65° 
2345/66° 
Wit Ruslan 
Nr 1 t/m 5 
Slowakije 
Nr 122/27 
Spanje 
Nr 1044/45 
Turl<ije 
Nr 1522/23 
Nr 1611/13 

vermeld dan 

1 , -

0,70 
1,50 
0.60 

d 
0.45 

1,60 

0.45 

1,10 
0,60 

IS het 

administratiekosten 
jvergemaakt of m de brief worden bijge 

VERZENDHUIS DE GRAAFF 
POSTGIRO 1851486 POSTBUS 3379 

sloten 

lOx 
9,50 

12,50 
12 -
15 , -
42,50 

1,60 
1 6 , -
13,50 
1 8 , -
16,50 

4 . -
1.25 

11,50 
3,50 

9 , -

6 . -
12.50 

4 . -

3 , -

13,50 

4 , -

9,50 
4,75 

luxe 

dient 

AMSTERDAM 

Nrs cat Yvert — Alte aanbiedingen vrijbli jvend — * = ongestempeld 
België nr 258/266 f 4 5 , - , 293/298* f 33,50, 301 ' ƒ 5 5 , - , 308/314» ƒ 31.50. 
325 f 5 5 . - , 326/332» f49.60 356/362» f 97.50. 383 f 110 . - . 390/393» f 3 6 . - . 
400* f 110 , - , 410» f 9 0 , - , 504/511* f 6 0 , - , 827/831* f 4 5 , - , 876/878* f 2 7 , - , 

f 1 8 0 , - , 892/897* f 6 0 . -

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN 
BERGSELAAN 225 B - ROTTERDAM 

P O S T Z E G E L H A N D E L „DE V E L U W E " 
J V d Berge - Apeldoorn - Nieuwstraat 66 - Telefoon 162 81 / 31043 

Unieke wereldcotlectie poststukken/Ganzsachen voorradig Aanbiedingen p 
land van Zuid-Amerika Britse Kolomen, Azie. Rusland, Oostlanden, Italië, 
Oostenrijk, Scandinavië Duitsland. Zwitserland, Frankrijk Een X-comb/ 
inruil mogelijk voor oude brieven + porten en oude ansichtkaarten Ned 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN; 
VATIKAAN nrs 26-38 ong f 1 5 0 , - , nr 39 ong f 4 0 , - , nr. 39 gebr f 8 , -
nrs 40-43 ong f 1 5 0 , - , nrs 66-71 ong f 5 0 0 , - ; nrs 66-71 gebr f 1 5 0 , -
nrs 72-79 ong f 2 0 0 , - . 85a-85g ong ƒ 100 , - , nrs 86-89 onq f 3 0 , - , nrs 
98-101 ong f 6 . - . nrs 140-149 ong f 9 0 - . nrs 150-157 onq f37.50. nrs 
158-160 ong f 7 0 - . nrs 161-162 ong f37.50. nrs 163-166 ong ' '«v en 
nrs 167-171 ong f 1 2 0 . - ' " " ' " " - - - - - ^ 
nrs 176-186 ong f 7, 
— 202 ong f ; 
nrs 207-209 ong / oo, —. nrs ^\O-^\H uny / ^ o . - . nrs c\o-£.\ I uiiy ƒ ! • , . -
nrs 218-220 ong f 1 5 . - . nrs 221-226 ong f 1 5 , - . nrs 234-236 ong f 1 2 . -
nrs 237-240 ong f 1 4 . - . vl iegpost nrs 18-19 ong f 3 3 0 - . nrs 22-23 ong 
f 1 4 0 . - . nrs 24-32 ong f 2 0 , - , nrs 33-34 ong f 3 0 , - , nrs 45-46 ong f 2 8 -

Al le nummers na 240 fiebben wij m voorraad, deze kunt u kopen tegen 
40 cent de Yvert Frank 

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

200-202 ong f°27,'50, nrs ^uo-^u-, uny , ^ u , - , 
- " " ■ 213-214 ong f 2 5 , - , nrs 

-162 ong f37,50, nrs 163-166 ong f67,50, 
s 173 ong f 2 6 , - , nrs 174-175 ong f 3 0 , - , 
89-190 ong f42,50, nr 191 ong f 110, - . nrs 
1-204 ong f 2 0 , - , nrs 205-206 ong f 2 0 , - , 
213-214 ong f 2 5 , - , nrs 215-217 ong f 1 4 . - . 

161-162 ong 
nrs 

nrs 1 
203 

nrs 



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 de heren A. G. C. Baert in 
Den Haag, P. Kranenburg in Teheran en New Stamps in Londen. 

Speciale dank aan de heer Kranenburg, die ons vele jaren, eerst uit Columbia, 
later uit Iran, regelmatig van al le nieuwtjes op de hoogte hield. Zijn belangloze 
hulp is van groot voordeel geweest voor de Nederlandse verzamelaar. Wij 
zouden het op prijs stellen als zijn voorbeeld, indien mogeli jk, door buitens
lands verbli jvende lezers werd nagevolgd. 

Voor inlichtingen en/of i l lustraties — speciaal van verschil lende Midden- en 
Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen 
dragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons van 
harte aanbevolen. 

1^ Di t teken is geplaatst bij uitgiften die verboden zijn voor tentoonstel l 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 
A N D O R R A 

20-10-'69. Reprodukties altaarschilderingen uit 
Jean de Caselles. 

St. 

0.30 F. bruin, rood, violet, donkerbruin. 
0.40 F. sepia, buin en grijs. 
0.70 F. roze, roodbruin en rood. 

BELGIË 4 
22-9-'69. Flenste maanlanding. 

6 fr. donkerbruin. Gedeelte maankaar t , met landings
plaats, foto van de drie ruimtevaarders. 
20 ' 10 fr. blauw. Blokje waarin zegel met ongeveer ge
lijke afbeelding, maar verticaal in plaats van horizontaal 
in linker bovenhoek en verder afbeelding van astronaut, 
die uit maanschip op de maan stapt. 

DUITSLAND (BERLIJN) 

Albeelding zegel gemeld in september, bladzijde 515. 
24-10-'69. Slot serie Berüjners uit de negentiende eeuw. 

10 Pf. Paardentram (C. W. Allers). Olijfbruin. 
20 Pf. Schoenmaker (A. von Menzel) . Donkergroen. 
30 Pf. Drie Berlijnsen (Franz Kruger) . Karmijnbruin . 

DUITSLAND (OOST-) 
Afbeelding zegels gemeld in september, bladzijde 515. 

2ojMïHr; 

i ) l 1 ! ^ ( I I I 

lil in lïi.iK 

DUITSLAND (WEST-) ^ 
Afbeelding zegels gemeld in september, bladzijde 515. 

FINLAND 
14-8-'69. Honderdste geboortedag componist Armas 

Jarnefelt (in plaats van Vilho Sjostrom zoals abusievelijk 
vermeid in juli, bladzijde 401). Wij danken de heer H . van 
Gelder, secretaris van de studiegroep Kunsten van de 
Beeldfilatelist voor deze opmerking. 

24-11-'69. Honderd jaar schoolbestuur. 
0.40 mk. Verschillende tekens symboliseren het onderwijs
systeem. 

FRANKRIJK 

REPUBLIOUE FRANCAISE 
070 • 

sous MARIN APflOPULSION NUCUAiHE lANCIU» VfBtOHi 

er _jr o tfüüÈSf LC CIMQUC 

KUBUQLf lOWDl NAT^M^ I H ^ N i . 

O - ö Ü H s r r ^ ^ . ' ^ H S R f ^ ' ^ ^ - ^ 

20-10-'69. Herdenking escadrille Normandie-Niémen. 
0.45 F. Twee vliegers drukken elkaar de h a n d ; s taande 
en vliegende vliegtuigen; omranding met wapenfeiten. 

20-10-'69. Nieuwe school voor kunst en kunstnijver
heid in Chatenay-Malabry. 
0.70 F. Overzicht van het gebouwencomplex en embleem. 

27-10-'69. Onderzeeboot „Redou tab l e " . 
0.70 F. Gestileerde weergave van het schip onder water. 

10-11-'69. Nieuwe zegel in schilderijenserie. 
1.— F. Reproduktie van , .Het circus", door G. Seurat. 

10-1!-'69. Grote figuren in de Franse geschiedenis. 
0.80 F. Lodewijk X I en Karel de Stoute. 
0.80 F. Bayard, slag van Brescia. 
0.80 F. Hendrik IV en het Edict van Nantes. 

GIBRALTAR 
6-11-'69. Oude uniformen van leger en marine. 

1 d. Officier koninklijke artillerie, 1758. 
6 d. Lid van koninklijk Anglian regiment, van tegen

woordig. 
9 d. Soldaat Royal engineers uit 1786. 
2 sh. Marinier uit 1707. 

GRIEKENLAND 

12-10-'69. Vi)fenlwintig j.iai bcvii |ding. 
4 dr. Symbolische compositie met afbeelding van antiek 

standbeeld van Athena. 
5 dr. Verzet van het Griekse volk. 
6 dr. Deelname van Griekse strijdkrachten aan gevechten 

der geallieerde strijdkrachten op verschillende fron
ten. 

HONGARIJE # 

4 .̂ Bfirti 

MhGYAMW^^^ MAG ^ 4 1 

Atheeltliniï zegels geniei<l in september, bladzijde 507. 

IERLAND 

^ Voor meer nieuwtjes, z ie laatste nieuwtjes pagina. oktober 1969 5 6 7 



239e veiling 
Deze wordt gehouden van 6 -8 november 1969 

Voor deze verkoping mochten wij uitermate be

langrijke inzendingen ontvangen, in het bijzonder 

van Nederland en Overz. Rijksdelen. 
Vele betere zegels en series in meervoud en in 

blokken van vier, o. a. Watersnood 1953 in volle

dige strook van 10 ex., met gedeeltelijke opdruk

ken. Cat. waarde Fis. 5.000,—. 

Mocht U onze veilingcatalogus nog niet ontvan

gen, vraagt U deze dan p.o. aan. 

Voor de 240e Veiling (11-13 december) kan nog 

tot en met 12 november worden ingezonden. 

POSTZEGELVEILING R. POSTEMA 
Singel 276, 
Amsterdam 
Telefoon 2 4 9 7 4 9 



2-10-'69. Herdenking M a h a t m a Gandhi . 
6 d. zwart en groen; 1 sh. 9 d. zwart, geel en groen. Portret 
van Gandhi (1869-1948) 

U E C H T E N S T E I N 
4-12-'69. Wapens van geestelijke leiders. 

30 r. Klooster van Sint Luzi in Ghur. 
50 r. Abdij van Pfaffers. 
1.50 Fr. Bisdom Ghur. 

4-12-'69. Drie nieuwe zegels in serie „Sagen uit Liech
tenstein". 
20 r. De bedrogen duivel. 
50 r. De vuurrode geitebok. 
60 r. De schat op de Grafenberg. 

4-12-'69. Honderd jaar telegraaf in Liechtenstein. 
30 r. Wapens van Liechtenstein, Zwitserland en een kan
ton. 

10-i0-'69. Iweehonderdsle verjaaidag eerste volks
telling. 
65 o rood en geel. Ponskaart. 
90 o blauw en rood. Gestileerde menselijke figuren. 

OOSTENRIJK 

17-10-'69. Vakbond van PTT-personeel vi)ftig iaar. 
2 s. Bliksemschicht door posthoorn. 

5-12-'69. Dag van de postzegel 1969. 
3.50 sch. + 0.80 sch. Antiek post-uithangbord uit Unken, 

P O L E N ^ 

20-9-'69. Onthull ing monument in Majdanek. 
40 gr. Afbeelding monument , opgericht ter herdenking van 
de slachtofifers van het concentrat iekamp in Majdanek. 

30-9-'69. Poolse regionale klederdrachten. 
40 gr. Klederdracht uit Krzczonów, Lublin. 
60 gr. Idem uit Lowicz, Lodz. 
1.15 zl. Idem uit Rozbark, Katowice. 
1.35 zl. Idem uit beneden Silezie, Wroclaw. 
1.50 zl. Idem uit Opoczno, Lodz. 
4.50 zl. Idem uit Sacz, Krakow. 
5 .— zl. Idem van de bergbewoners, Krakow. 
7.— zl. Idem utt Kurpie, Warschau. 

R O E M E N I Ë 
Afbeelding zegel gemeld in september, bladzijde 507. 

SAN M A R I N O 
17-9-'69. Schilderijen van R. Viola (aanvullende ge

gevens op melding in septembernummer) . 
20 1. Gezicht op de berg Ti tano. 
1801. Pier in Rimini . 
200 1. Haven van Riccione. 

SOVJET-UNIE 4 

Aibeelding zegel gemeld in september, bladzijde 515. 
10-9-'69. Natuurreservaat Beloweshskaja Puschtscho. 

4 k. Zwarte ooievaar !2 k. Los. 
6 k. Hert 16 k. Ever 

10 k. Wisenten. 
10-9-'69. Honderdste geboortedag Gandhi . 

6 k. Portret van de Maha tma . 

SPANJE 
12-10-'69. Onderzoekers en ontdekkers van Amerika. 

10 p. Ambrosio O'Higgins (in plaats van 1 p . zoals ge
meld in augustus, bladzijde 453). 

3-11-'69. Kerstzegels 
10 p . Geboorte, al taar van Gerona (in plaats van 1 p 

zoals gemeld in augustus, bladzijde 453). 
4 - l l - ' 6 9 . Vervolg serie klederdrachten. 

6 p . Provincie Orense. 

Aibeelding zetjels gemeld m augustus, bladzijde 453 en 
september b!adzi|de 509. 

I-10-'69. Zestiende congres Wereldpostunie in Tokio. 
3.20 kcs. Symbolische voorstelling. 

25-10-'69. Vervolg wapenserie, 
0,50 kcs. Zes zegels met de wapens van zes verschillende 
steden. 

9.9- '69. Volksdansen. 
30 k. Uit Bar. 
50 k. Uit Caydacira. 
60 k. Uit Halay. 

100 k. U i t K i l i c - K a l k a n . 
130k. U i tZeybek . 

18-10-'69. Eerste postvervoer met vliegtuig in Turkije. 
60 en 75 k. 

20-11-'69. Negenhonderd jaar geleden werd boek 
, ,Kutadgu Bili" geschreven, handelend over menselijke 
welvaart. 

ZWEDEN 

13- lü- '69. Honderdste gebooi ledag van schrijver 
Hjalmar Soderberg (1869-1941). 
45 o brum, twee- en driezijdig getand. Portret van schrij

ver. 
13-10-'69. Honderdste geboortedag dichtet Bo Berg

man . 
55 o groen, twee- en driezijdig getand. Portret dichter. 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

6-7-'69 '1 oeristenserie. 
2 a. Kaar t van het land. 
4 a Bergbeklimmer. 
7 a Ruiters in de bergen. 

ALGERIJE 

Afbeelding zegels gemeld in september, bladzijde 515. 

ARGENTINIË 

20-9-'69. Toeslagserie voor het kind. 
20 + 10 p. Eend in water. 
26 + 13 p . Specht op boom. 

4-10-'69 Honderd jaar mili 'air staatscollege. 
20 p Ingang met boog en embleem. 

AUSTRALIË 

15-i0-'69. Kerstzegels 
5 c. Geboortescène in glas-m-lood-raam. 

25 c. Levensboom. Christuskind in kribbe en kerstster. 
22-10-'69. Postzegelboekje met zegels van vier eerste 

ministers. 
5 c. Sir Edmond Barton. 
5 c. Mr . Alfred Deakin. 
5 c. Mr . J. C. Watson. 
5 c. Sir George Reid. 

12-11-'69. Vijftigste verjaardag vlucht Londen-Aus
tralië. 
5 c. Vickers Vimy toestel met Kei th Smith, W. H . Shiers 

en J. M . Bennett. 
5 c Vliegtuig B.E.2E verlaat primitief vliegveld voor eer

ste vlucht over Australië. 
5 c. Grondonderzoek met oude Ford. voor landing van 

Vickers Vimy. 

^ Voor meer nieuwtjes« zie laatste nieuwtjes pagina. oktober 1969 5 6 9 



(Gedeelte van een dultse serie uit het 3e kwartaalabonnement). 

301; 

Wat is eigenlijk 
Investment Philatelie? 
Het verzamelen van postzegels Is altijd al een boeiende hobby 
geweest. Een goed bijgehouden verzameling is dan ook altijd één 
van de beste geldbeleggingen geweest. Een eerste vereiste is 
dat men met overleg verzamelt. Het investmentabonnement 
biedt u hiertoe de gelegenheid om mee te profiteren van de vaak 
spectaculaire stijgingen. Door een klein bedrag per maand krijgt 
U een waardevolle collectie postzegels waarbij stijgingen van 
20 tot 50% geen uitzonderingen zijn. 

Hobby en geldbelegging tegelijk. 
Voorslechtsf 15,per maand ontvangt U alle nieuwe postzegels 
van de tien meest aantrekkelijke landen. U kunt kiezen uit twee 
typen. Type A; België, Frankrijk, Andorra, Duitsland, Engeland, 
Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Malta en Liechtenstein of Type B; 
hetzelfde als type A echter zonder Malta en Liechtenstein, 
hiervoor in de plaats krijgt U dan Luxemburg en Vatikaan. 
Terugkoopgarantie; indien U dit wenst kopen wij het investment 
abonnement tegen de volle prijs van U terug. 

Hoe word ik investmentabonnee? 
Door maandelijks f 15, op onze postgiro of bankrekening te 
storten, (uiterlijk de 5e dag van de maand). Ook kunt u f 45, per 
kwartaal ineens storten. Precies aan het einde van ieder kwartaal 
worden de nieuwe postzegels per aangetekende post aan U 
verzonden. Tegelijk bij uw inschrijving ontvangt u onze 
uitgebreide investment Philatelie informaties. 

Investment Philatelie 
Hierbij geef ik mij op als investmentabonnee met in
gang van 1 oktober voor (aantal invuilen) abon
nement(en) volgens type (A of B) tegen een 
maandelijks bedrag van f 15,. Ik ontvang hiervoor alle 
nieuwe postzegeis van de bovengenoemde ianden. 
Het bedrag voor de maand oktober maak ik hierbij 
tegelijk aan U over. 

NAAM 
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BAHAMAS 
26-8-'69. Bevordering toerisme, ter gelegenheid van 

miljoenste bezoeker. 
3 c. Boten voor sportvissers. 

11 c. Gezicht op „Paradise beach" . 
12 c. Zeilboten. 
15 c. Parade op Rawson plein. 
Ook blokje met de vier zegels en randversiering. 

B H O E T A N 

30-M-b') Rf l iyuu/ . i.. l),-<lsl).iiM(i< n. li.iliuki u p / i | d e , 
zelfklevend. 
ISch . Jowoj i Palden Atisha, boeddhistische heilige uit 

Bengalen. 
75 ch. Chhana Dorji, hoofd van de goden van Tantr ik. 
2 .— nu. Sangay Marmey-dzey, de zesde Beoddha, de 

verlichter. 
5.— nu. Jowoji Palden Atisha, boeddhistische heilige uit 

Bengalen, leefde in Tibet . 
6.— nu. Beschermheilige van Tibet^ tekenen voor geluk 

en de derde Boeddha. 
Ook blokje, waarop drie waarden zijn samengevoegd, 
75 ch. en 5.— en 6.— nu. getand en ongetand. 

BOEROENDI 

29-7-'69. Blokje, getand en J^ ongetand bij de serie 
ontwikkelingsbank, gemeld in augustus, bladzijde 455. 

12-9-'69. Eerste bezoek van paus aan Afrika. 
3 4 2 fr. en 17 ^ 2 fr. Portret van de paus. 
5 ^ 2 fr. Portret paus, kaart Afrika en vliegroute. 

10 f 2 fr. Portret en vlag, samengesteld uit vlaggen di
verse landen. 

14 I- 2 fr. Portret en luchtopname van St.Pietersplein, 
Rome. 

40 I 'l fr. Portret en schildering van Afrikaanse heiligen. 
50 + 2 fr. Paus op troon en portret . 
Blokje met de twee hoogste waarden, getand en X ongetand. 

B R A Z I U Ë 
2-7-'69. Bevordering visteelt, inlandse vissen. 

10 c. Hyphessobrycon. 
15 c. Pygocentrus nat terren. 

20 c. Megalamphodus megalopterus.. 
30 c. Gymnocarymbus ternetzi. 

I0-9-'69. Eerste etappe van waterkrachtcentrale van 
Jupia. 
20 c. Damwand en gedeelte stuwmeer. 

27-9-'69. Tiende biennale van Sao Paulo. 
20 c. en 50 c. 

BRITS GEBIED INDISCHE OCEAAN 
Oktober '69. Schepen van de ei landen. 

45 c. Zeilvaartulg. 
75 c. Pirogue. 
1.— r. Motorschip Nordvaer. 
1.50 r. Zeilschip. 

B R O E N E l 
Oktober '69. Opening nieuw jeugdcentrum. 

6, 10 en 30 c. Gezicht op het gebouw en portret heerser. 

CAMEROEN 

CAfylEROUN • FEDERAL 
2 POSlr «flltNNt C A F ^ 

I0-9-'69. Vijfjaar Alnkaanse ontwikkelingsbank. 
30 f. Embleem van de bank. 

25-9-'69. Negerschrijvers. 
15 f. Price Mars, Haï t i , (1876-1969). 
30 f. Aimé Césaire, Mart inique, geboren 1913. 
30 f. W.E.B. Dubois, U.S.A., (1868-1963). 
50 f. Langston Hughes, U.S.A., (1902-1967), 
50 f. Marcus Garvey, Jamaica , (1887-1940), 

100 f. Rene M a r a n , Mart in ique, (1887-1960). 
Ook blokje met de zes zegels samengedrukt, 

29-10-'69. Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorgani
satie. 
30 en 50 f". Embleem en Inschrift. 

12- l l - ' 69 . Herdenkmg Canadese humorist Stephen 
Butler Leacock. 1869-1944. 
6 c. groen, geel, rood en zwart. Portret Leacock, op achter

grond masker en silhouet van stadje Mariposa. 

CENTRAAL A F R I K A A N S E REPUBLIEK 
myUBUQUE CËNTTRAFRICAÏNË 

4-11 - '69. '1 \\ eeliundci dslc gebooi tedag Napoleon I. 
reprodukties schilderijen, luchtpost. 

100 f. . .Bonaparte, eerste consul", door Girodet - Trioson 
(1767-1824). 

130 f. , ,Ontmoeting Napoleon en Frans I I " , door Gros, 
(1771-1835). 

200 f. ,,Huwelijk Napoleon met Marle-Louise", door 
Rouget, (1784-1869). 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
l-9- '69. Eerste verjaardag negenjarenplan voor vrij 

opvoedkundig svsteem. 

S 1.—. en S 5.—. 1 wee leerlingen bespieken lessen, ach
tergrond activiteiten buiten school. 
$ 2.50. en S 4.—. Twee leerlingen werken in laboratorium 
en schoolcampus op achtergrond. 

C O N G O (BRAZZAVILLE) 
10-9-'69. Vijfjaar Afrikaanse ontwikkelingsbank. 

25 en 30 f. Embleem van de bank en wapen. 

C O N G O (KINSJASA) 

22-7-'69. Gebruiksserie met landswapen. 
10 s. oranje. 15 s. blauw, 30 s. groen, 60 s. paars en 90 s. 
l ichtbruin. 

September '69. Gebruiksserie portret generaal Mo-
boetoe. 
l k. l ichtblauw, 2 k. oranje, 3 k. groen, 5. k roze, 6 k. 
donkerblauw, 9,6 k. lichtgroen, 10 k. lichtpaars, 20 k. 
geel. 50 k. donkerpaars en 100 k. l ichtbruin. 

C O O K EILANDEN 
7-7-'69. Definitieve ultgifledatum sportserie gemeld 

in juli. bladzijde 407. 

CUBA 

5-8-'69. Tien jaar Cubaanse filmindustrie. 
1 c. Tekening met filmtoestel. 
3 c. Symbolische weergave van documentaire films. 

13 c. Beweegbare bioscoop. 
30 c. Drie gezichten: speelfilms. 

20-8-'69. Schilderijenserie: Napoteonmuseum In Ha
vana. 

1 c. Bonaparte in Milaan, door Andrea Appiani de oude
re. 

2 c. Hortense de Beauharnais, door Francois Férard. 
3 c. Napoleon als eerste consul, door J. B. Regnaul t . 
4 c, Elisa Bonaparte, door Robert Lefèvrc;. 
5 c. De kroning van Napoleon, door J. B. Vibert . 

13 c. Brigadier van de kurassiers, door Jean Meissenier. 
30 c. Napoleon Bonaparte , door Rober t Lefèvre. 

D A H O M E Y 

«ERIBUflüEDUBÄHOIBf: 

10-9-'69. Vijfjaar Afrikaanse ontwikkelingsbank. 
30 f. Embleem van de bank en hoorn des overvloeds. 

22-9-'69. Economische samenwerking Europa-Afrika. 
30, 45 en 100 f. Symbolische voorstelling. 
Blokje met deze drie waarden samen. 

25-9-'69. Rotary internat ional . 
50 f. Embleem. 

DOEBAI 

13-l0-'69. Eerste onderwatei tank vooi olie-opslag ter 
wereld. 

5 d. Constructie tank. 
20 d. T e water lat ing tank. 
35 d. Ligging tank. 
60 d. Portret heersei, boorplatform en monument voor de 

eerste olie-export. 
1.—r. Werkplatform met vliegveld voor helikopters. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
l5-8- '69. Kampioenschappen amateurbasebal l . 

l, 2, 3, 7 en 10 c , 1.— p . Verschillende spelsituaties en 
baseballstadia. 
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KOOPJES HALEN 
SUPERPARTIJ DUITSLAND. 
ledere partij bevat ruim 2500 zegels ONUITGEZOCHT en 
ONGESORTEERD Wij garanderen dat u tenminste 1000 ver
schillende zegels zult aantreffen 
Ze gaan weg voor een fracti« van de werkelijke waarde Slechts 
f47,50 per parti) Snel bestellen, kleine voorraad 

SUPERPARTIJEN NEDERLAND, INDIË, INDONESIA, 
CURASAO, SURINAME, NIEUW GUINEA. 
ledere partij bevat ruim 2000 ONUITGEZOCHTE EN ONGESORTEERDE zegels (door 
leken samengesteld) Wij garanderen dat u tenminste 1000 verschillende zegels zult 
aantreffen (hec kan uiteraard ook véél en véél meer zi)n) Cata loguswaarde ' ' ' ' " Enkele 
honderaen guldens De winkelwaarde zou zeker f 250,— bedragen Bij ons betaalt 
u slechts f99,— 

MINI-PARTIJEN NEDERLAND & O.G. 
Ruim duizend zegels, waarvan gegarandeerd 600 verschillend Enorme winkelwaarde. 
Toch betaalt u bij ons maar ƒ37,50 Meteen bestellen 
200 Nederland f 5,50 300 Nederland f 12,50 400 Nederland f 27,50 
500 Nederland f 47,50 600 Nederland f 99,— 700 Nederland f 258,— 

50 Ned Indie f 4,95 100 versch Ned Indief12,95 
200 NEDERLANDS INDIË, bijna compleet, meteen bestellen voor f 24,95 
50 CURACAO/NED ANTILLEN, nu voor f9,25, 100 CURACAO/ANTILLEN. nu f24.95 
200 verschillende zegels CURACAO/NED ANTILLEN, zeer interessant en laag in pnjs, 
slechts f 85,— 
50 SURINAME, commentaar overbodig f8 ,75 , 100 SURINAME, slechts enkele partijen 
hiervan voorradig voor f 19,95, 200 verschillende zegels SURINAME, hoe het kan be
grijpen we zelf niet, toch is de pnjs maar f69,— 
NU GOEDKOOP KOPEN 300 verschillende zegels INDONESIA, hoe bestaat het voor 
f 14,95, bovendien ontvangt u hierbij geheel gratis de complete sene diertjes met RIAU 
opdruk (nrs 26/32) ter waarde van f 6 , — 
NOG BEPERKT LEVERBAAR 50 complete postfrisse series INDONESIA, voor f 9.95 
cataloguswaarde ± f 35,— (gezien beperkte voorraad kunnen wij aan elke besteller 
slechts een set verkopen) 

RESTANTEN 
W I J ruimen onze restanten op Ze zijn gesplitst in diverse partijen 
GROTE PARTIJ f 25,— EXTRA GROTE PARTIJ f 50,— 
SUPER PARTIJ f 100,— SUPER DE LUXE PARTIJ f 250.— 
Elke partij bevat zeer veel avontuur, losse zegels, bundels, vellen, afgeweekte en onafge-
weekte zegels, kortom teveel om op te noemen Ook de cataloguswaarde is met te be
cijferen Eén onzer cliënten schreef over deze restantpartijen „Bij deze zeg ik u hartelijk 
dank voor de ontvangen restantpartij Ik trof zowaar een postfns blokje aan met een 
cataloguswaarde van f220,— Om kort te gaan de partij was beslist de moeite waard en 
uiterst geschikt m prijs " 

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

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

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

3,50 
8,75 

17,— 
37,50 

3,95 
12,50 
25,— 
3,95 
8,75 

15,75 
37,50 
6,25 

200 Ruimtevaart 
300 Ruimtevaart 
100 Schilderijen 
200-Schilderijen 

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

100 Luchtpost 
50 Muziek 
50 Paarden 

17,50 
39,75 
9,75 

24,75 
4,95 
3,25 
4,95 
4,95 
3,25 
7,50 
4,95 
4,95 

50 Religie 
50 Rode Kruis 

100 Rode Kruis 
50 Schepen 

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

100 Vogels 
50 Vruchten 

4,95 
4,95 
8,75 
3,95 
7,50 
4,95 
4,95 
4,95 
4,95 
4,95 
9,75 
4,95 

LANDEN PARTIJEN 
100 ANGOLA, enorm voor f 17,50 
200 ARGENTINIË, veel grootformaat gelegenheidszegels, weggeefpnjs f8,95 
500 BELGIË, zeer interessant, f 17,75 

1000 BELGIË, werkelijk een unieke collectie, de prijs is laag gehouden ƒ95,— 
50 BOHEMEN en MORAVIË, voor slechts f5,95 
50 BRAZILIË, hoofdzakelijk complete series, grootformaat gelegenheidszegels, post

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

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

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

100 BELGISCHE KOLONIËN, met veel mooie platen f7,50 
200 BELGISCHE KOLONIËN, nu voor f 14,75 
300 BELGISCHE KOLONIËN, voor maar f39 ,— 
500 BELGISCHE KOLONIËN, zeer moeilijk om zoveel zegels bij elkaar te krijgen slechts 

enkele partijen hiervan voorradig voor f99 ,— 
100 CHINA, uitsluitend grootformaat f3,95 
300 CHINA, met veel leuk goed f6,95 

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

65 CUBA, groot formaat zegels voor f6,75 

BIJ A A N K O O P V A N f 25.— OF MEER O N T V A N G T U GEHEEL G R A 
TIS W A A R D E V O L L E SERIES DER GEHELE W E R E L D I I I I I I 

100 CUBA, alleen grootformaat zegels, zeer veel motieven, om de prijs hoeft u het niet 
te laten f9,75 

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

1000 DUITSLAND f29,75 
400 DENEMARKEN, uiterst goedkoop f49,50 
500 ENGELSE-KOLONIËN, een unieke samenstelling, naast de gewone zegels treft u 

ook zeer interessante exemplaren aan f 11,95 
1000 ENGELSE KOLONIËN, hoe is het mogelijk f44,— 

100 EGYPTE, uitsluitend groot formaat f 14,95 
300 EGYPTE, waarvan ± 200 groot formaat, een mooi object om verder uit te breiden 

f39 ,— 
500 ENGELAND f225,— 
100 FINLAND, erg leuk voor f4,95 
100 FRANSE KOLONIËN, interessante samenstelling f4,95 
200 FRANSE KOLONIËN, erg leuk f9,75 
300 FRANSE KOLONIËN, met veel bloemen, dieren e d f22,50 
500 FRANSE KOLONIËN, met te geloven f42,50 

1000 FRANSE KOi-ONIËN, met veel zorg vergaard, eenmaal voorradig f 99 ,— 
50 GUINEE, alteen grootformaat f8.75 
50 GROENLAND, zeer schaars f39,75 
50 HAITI, groot formaat, om zoveel zegels van dit land bij elkaar te krijgen valt niet 

mee f 12,75 
200 HAITI, fantastisch f47,50 
100 HONGARIJE, neem mee voor f 1,95 
100 HONGARIJE, alleen platen f4,50 
500 HONGARIJE, waarvan ruim 400 groot formaat Yvertwaarde enkele honderden 

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

groot formaat zegels f 44,— 
100 IERLAND, nu voor f 24,75 

1000 ITALIË, hoe bestaat het voor oie prijs f95 ,— 
100 ISRAËL, erg leuk f8,75 
200 ISRAËL, met zeer veel gedenkzegels Eigenlijk is de prtjs van f 29,50 veel te laag 
300 ISRAËL nagenoeg het gehele land compleet, en dat voor f99 ,— 

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

100 INDONESIA, pak mee voor f3,95 
300 INDONESIA, hierbij GRATIS RIAU 26/32 f 14.95 
500 INDONESIA, ook hierbij gratis de nauzegels 26/32. toch is da pnjs maar f29.75 
100 JAPAN, erg leuk voor f7,50 
500 JOEGOSLAVIË in vele wereldcollecties ontbreken nog vaak zegels van dit land 

Schaf deze partij aan en de open plekken in uw album behoren tot het verleden 
Slechts f27,50 

50 KOREA, nu voor f 3 95 
100 MALTA en dat voor f 24.75 

50 MONACO, met mooie plaatjes f4,95 
100 MONACO meteen kopen voor f 12,50 
200 MONACO, nu kopen f65 ,— 
100 MONGOLIË, hoofdzakelijk groot formaat, prachtige plaatjes en motieven f9,50 

50 NOORWEGEN, weggeefpnjs f 1,75 
200 NOORWEGEN, bevat veel gelegenheidszegels f9,75 
100 NIEUW-ZEELAND, alleen groot formaat, bovendien een aantal complete series 

f 17,50 
300 OOSTENRIJK, een nadere omschrijving is overbodig, de prijs spreekt voor zichzelf 

f9,75 
500 OOSTENRIJK, met veel oudere zegels f 25 ,— 
100 POLEN, groot formaat f3,95 
500 POLEN, bijna onmogelijk voor f 22,50 

1000 POLEN, enkele malen voorradig voor f 85 ,— 
100 PORTUGAL f 5,50, ld 200 f9 ,75 , i d 300f13,50 
500 PORTUGAL, slechts enkele liefhebbers kunnen wij hiermee een plezier doen, f49,-

50 PORTUGESE KOLONIËN, f 4,75 
100 PHILIPPINEN, speciaal voor de liefhebbers stelden wij dit samen De ware kenner| 

zeggen „het is onmogelijk voor die pnjs" f9.75 
200 PHILIPPIJNEN f24.75 
100 ROEMENIË, alleen groot formaat plaatjes f4.50 
500 ROEMENIË, dit moet u beslist kopen Alleen groot formaat zegels. waarondeJ 

prachtige motieven, teveel om op te noemen Wij hebben het niet nageteld, maal 
eén onzer cliënten schreef ons dat de cataloguswaarde ruim Fr 300,— bedroeg| 
Ondanks deze wetenschap rekenen wij toch maar f34,50 

1000 ROEMENIË, hoe bestaat het, zoveel zegels voor slechts f65 ,— 
100 RUSLAND, groot formaat f 9,75 id 250 f 19,50 
500 RUSLAND, hoofdzakelijk series f 47,50 

1000 RUSLAND, hoofdzakelijk complete series, waaronder schaarse en betere exem| 
plaren, slechts f99 ,— 

50 SAN MARINO, hoofdzakelijk postfns f3,95 
lOOaSAN MARINO, ook hoofdzakelijk postfns f9.75 
200 SAN MARINO f49.50 
300 SAN MARINO f129.— 
300 SPANJE, leuk en laag m pnjs f 11,75 
500 SPANJE, een pracht van een collectie met veel gelegenheidszegels (ook schilderijeH 

f28,50 
50 SPAANSE KOLONIËN, en dat voor slechts f4.75 
50 THAILAND f9.75 

100 THAILAND f 19,50 

100 TSJECHOSLOWAKIJE, nu meenemen voor f3,50 
300 TSJECHOSLOWAKIJE, alleen groot formaat zegels, vooral van de laatste jarerj 

Dit werd nog nooit eerder aangeboden, en zeker niet voor de pnjs van f 11,, 
500 TSJECHOSLOWAKIJE, een nieuwe samenstelling, nog mooier en waardevoller dal 

voorheen f 29,50 I 
1000 TSJECHOSLOWAKIJE, een enorm aantal zegels A l kost u nog nooit een OosI 

Europees land. dan doet u het nu alleen al om de prijs van f59.50 
100 TURKIJE, hoe is het mogelijk voor f2,50 
300 TURKIJE, nu aanschaffen voor f 12,50 
500 TURKIJE, zeer leuk en aardig voor f22,50 

1000 TURKIJE, vraag ons niet hoe het kan, wij begrijpen het ook niet, DUIZEND vod 
f99,— 

100 USA, alleen groot formaat herdenkingszegels f4,95 
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10-9-'69. Viji jaai Aiiikaaiibe otitwikkeHngsbank. 
20 m. Embleem van de bank. 

10-9-'69. Honderdste geboortedag Gandhi . 
80 m. luchtpost. Portret Gandhi en emblemen van India 
en Egypte. 

ETHIOPIË 
24-10-'69. Vijfentwintig jaar Verenigde Naties: vrede 

en vooruitgang. 
10 c. 30 c. en 60 c. Verschillende gestileerde afbeeldingen 
symboliseren het werk van de Verenigde Naties. 

FIDZJI EILANDEN 
10-11-'69. Universiteit van de Stille Zuidzee. 

2 c. Kaa r t van het gebied waaruit studenten komen. 
8 c. Luchtgezicht op de plaats van de universiteit, met 

embleem. 
25 c. Nieuwe laboratoriumgebouwen. 

FILIPPIJNEN 

12-9-'69. Ontwikkelingsbank \ a n de Filippijnen. 
10, 40 en 75 s. Nieuw bankgebouw in Makati , Rizal. 

6-10-'69. Wereldkinderdag. 
10, 20 en 30 s. Elf kinderkopjes, verschdiende nationalitei
ten, herkenbaar aan hoofdtooi, lond VN-embIcem. 

^ FOEJEIRA 
22-9-'69. Eerste man op de maan . 

Serie ApoHozegels. uitgegeven in juni dit jaar . met ver
schillende opdrukken: namen van de drie ruimtcvaarders 
en herdenking van het feit. 

GABON 

25-7-'69. Eerste mens op de maan. 
1000 F. (CFA) Gedrukt op goudfolie. 

17-8-'69. Nationale hernieuwing. 
25 f. Symbolische voorstelling. 

13-9-'69. Twintig jaar Société des Pétroles en Afrique 
Equatoriale „ELF P P A F E " . 
25 en 50 ¥ (CFA) Symbolische voorstelling. 

GILBERT EN ELLICE EILANDEN 
20-10-'69. Kerstzegels. 

2 c. Madonna met kind, 's avonds aan het strand, met 
gras op voorgrond. 

10 c. Madonna met kind, 's avonds aan het strand, met 
zand op voorgrond. 

GRENADA 

I-8-'69. Cricket. 
In plaats van de waarde 50 c , afgebeeld in september, 
bladzijde 511, is de 35 c. ui tgekomen. 

Sep tember ' 69 . Maanland ing Apollo 11. 
Blokje 3 c. en S 1.—-. Zegels uit gemelde serie in blokje met 

portret ten van drie ruimtcvaarders . 
l-10-'69. Honderdste geboortedag M a h a t m a Gandhi . 

6, 15 en 25 c , $ 1.—. Verschillende afbeeldingen van 
Gandh i ; portret koningin Elizabeth. Ook een blokje met 
de vier zegels. 

GUINEA 
20-8-'69. Landing op de maan . 

25 f. Opstijging raket. 
30 f. Gezicht op de aarde , op weg naar de maan, met 

uitspringend Oost-Afrika. 
50 f. Separatie landingssloep van ruimtecapsule. 
60 f. De eerste mens op de maan . 
75 f. Landingssloep op de maan . met gezicht op de aarde. 

100 f. Vertrek van de maan . 
200 f. Landing in zee. 

GUYANA 

l-10-'69. Honderdste geboortedag Gandhi . 
6 en 15 c Portret Gandhi en spinnewiel. 

I R A N 
21-7-'69. Vi|f jaar regionale samenwerking voor ont

wikkeling tussen I ran , Pakistan en Turkije. 
3 zegels van 25 r. Reprodukties van Perzische miniaturen. 

26-7-'69. Vlucht Apollo 1 i en eerste mens op de maan. 
25 r. Astronauten op de maan , met landingsvaartuig en 
satelliet. 

6-8-'69. Verjaardag van de Ransar opvoedkundige 
revolutie. 
10 r. Arabisch schrift en gestileerde figuur. 

l-9-'69. Tien jaar oliewinning in zee, door I r an -
Italian oil Company. 
8 r. Kustlijn I ran, boorplatform, portret sjah. 

6-9-'69. Kunstfestival van Shiraz, Persepolis. 
6 en 8 1. Embleem festival. 

8-9-'69. Were ldcampagne tegen analfabetisme. 
4 r. Maan en ruimteschip, embleem en vingerafdruk met 
kruis eroverheen. 

ISRAËL 
Afbeelding zegel gemeld in augustus, bladzijde 457. 

I V O O R K U S T 
6-9-'69. Vijf jaar Afrikaanse ontwikkelingsbank. 

30 f. Embleem van de bank. 

K O R E A (ZUID-) 
l-9-'69. Serie sprookjes, deel 1. 

5 w. Stiefmoeder valt Kongji hard . 

7 w. Mussenzwerm helpt Kongji rijst te pletten. 
10 w. Os helpt Kongji bij het onkruid wieden. 
20 w. Kongji op weg naa r paleis in een draagstoel. 

l-9- '69. Nieuwe waarde gebruiksserie. 
40 w. Witte porseleinen vaas. Yidynastie. 
55 Bij e!ke waarde een ongetand blokje. 

18-9-'69. Zeventig jaar spoorwegen in Korea. 
7 w. Locomotief uit 1899, met rookpluim, waarin het ge

noemde jaartal ettelijke malen herhaald wordt. 
7 w. O u d e locomotief en modern treinstel. 

L E S O T H O 
26-9-'69. Roof-of-Africa-Rally. 

2 V2 c. Rallyauto passeert Mosothoruiter. 
12 Vz c. Rally-auto op een bergpas. 

15 c. 
20 c. 

Gezicht van het hoogste punt van de Sanipas. 
Kaart Lesotho met route en Independence Trophy . 

MADAGASCAR 
9-9-'69. Waa ide van de zegel Olympische Spelen, af

gebeeld in augustus, bladzijde 457, is 15 f. (en niet 30 f. 
zoals in de tekst is vermeld) . 

MALAWI 
Kerstzegels. 

2, 4 en 9 d., 1 sh. 6 d. en 3 sh. Silhouet van stad. waarboven 
witte duif vliegt. 
Blokje met alle vijf waarden, met reproduktie van ,,Bid
dende handen" van Durer. 

MALI 
REPIIBUQUE m' MAU ? 

Afbeelding zegel gemeld m september, bladzijde 515. 
10-9-'69. Vijfjaar Afrikaanse ontwikkelingsbank. 

50 en 90 f. Embleem van de bank. 

M A U R E T A N I Ë 

IO-9-'69. Vijfjaar Afrikaanse ontwikkelingsbank. 
30 f. Embleem van de bank. 

I3-10-'69. Kunstnijverheid. 
10 f. Hanger voor halsketting. 
20 f. Rahla . 

M E X I C O 

;coRReos 
mexico 

40« 

4-9-'69. Inwijding eerste metrolijn in Mexico-stad. 
40 c. Tunnel , waarin treinstel rijdt. 
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10-11-12 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. 

24 EN 25 NOVEMBER 
De Internationaal bekende collectie NEDERLAND EERSTE EMISSIE van de 
heer RICHARD BOYER, KOPENHAGEN. 

in DECEMBER 
De eerste velling in 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 januari-veil ing kan nog goed materiaal ingeleverd 
worden 

Catalogi gratis op aanvraag bij: 

V A N DIETEN POSTZEGELVEILINGEN 
Tournooiveld 2 - Den Haag 
Telefoon 070 -117661 

België - Frankrijk - Luxemburg 
Vraagt onze exclusieve zichtzendingen aan, die tot de bestverzorgde in Nederland behoren! 

Vier grote voordelen: # Geen koopverplichting 
# U kunt de boekjes een volle week doorkijken 
# Redelijke prijzen 
# Duidelijke omschrijving van de kwaliteit 

U treft er o.a. in aan: 

België 
Frankrijk 

Helm-, Mercier- en Grote Orval-serie. 

Enorm veel klassieke zegels waarbij met zeldzame afstempelingen. 
Zeer veel kleurvariëteiten. 
Van na 1900 prachtig materiaal, ook zonder plakker. 

Luxemburg Alle caritasseries zonder plakker én gestempeld. 
Intellectuelen ongestempeld en gestempeld. 
De schaarse 10,— Fr. groen zonder plakker. 
Het zeldzame Groene bloc ongestempeld en gestempeld (!) 

Even 'n briefkaart (s.v.p. met opgave van referenties) en wellicht voegt u zich bij de velen, die al jarenlang zichtzendingen van ons 
ontvangen. 

U kunt verzekerd zijn van een persoonlijke behandeling! 

Postzegelhandel G. Broers - Delft 
Speciaal België - Frankrijk - Luxemburg Multatuliweg 2 



M O N G O U Ë 
208'69. Eerhte mens op de maan . 

4 t. luchtpost. Blokje met Lunik 2, 19591969 en aarde en 
getande zegel met astronaut en maanlandingsvoertuig 
van de Apollo U, 217'69. 

NICARAGUA 
229'69. Inheemse produkten. 

5, 10, 20, 35, 40, 60 en 75 c. en 1 en 2 C , met afbeel
dingen van de voornaamste Nicaraguese exportartikelen. 

309'69. Internationale arbeidsorganisatie 50 jaar . 
Opdruk op de orchideeenserie. Tien zegels in de waarde 

5 c. en één zegel in de waarde 0,50 C. 

NIEUW CALEDONIË 
NOÜVEUEXAIEDONIE ET DËPENSANCES 

SägauyfUTüflE DE UllDWfttCUUERE NOUHEA PfiflLS 

210'69. 1 wcehonderclstc gebuurledag Napoleon. 
40 f. luchtpost. Napoleon in kroningskostuum, naar schil

derij van Gérard (17701835). 
210'69. Opening regelmatige luchtlijn Nouméa

Parijs. 
50 f. luchtpost. Kiland, boot, palmboom en vliegtuig. 

NIEUWE HEBRIDEN 
15IO'69. Landduikers van het Pinkstereiland. 

15 c. Toren waarvan gesprongen wordt . 
25 c. M a n tijdens sprong. 
i.— GF. Man hangt na sprong aan touwen. 
Zegels worden zowel met Franse als met Engelse tekst uit
gegeven . 

NIEUW ZEELAND 
910'69. Herdenking landing kapitein Cook 200 jaar 

geleden. 

4c. Portret Cuok, /eevaartkundig mstrument . 
6 c. Portret, silhouet van zijn bark Endeavour . 

18 c. Portret Cook en plant. 
28 c. Reisroute op kaart, portret koningin Elizabeth. 

November '69. Vijfentwintig j aa r corso. 
7 c. Jong meisje met korf voedsel achter koren. 
Bc. Vrouw geeft kind glas melk; op achtergrond kudde 

koeien. 

E F U B L I O U E DU NIGER 

109'69. Alnkaanse untwikkelingsbaiik vijl jaar . 
30 f. Symbolische voorstelling. 

1310'69. Internationale speelgoed ten toonstelling in 
Neurenberg. 
100 f. Luchtpost. Compositie van kind, omringd door 

speelgoed. 

NIGERIA 

O 
1'6 

_ NIGERIA 

19th 
APRIL 
1969 

STATE WEDDtMG 
209'69. Huweli)k genei aalmajoor Yakubu Gowon, 

hoofd van het militair bewind. 
4 d. en 1/6 d. Portretten Gowon en Victoria Zakari , vlag 
en wapen van het land. 

OOSTAFRIKA 
K e n y a 

159'69. Nieuwe waarden gebruiksseiie, inheemse 
dieren. 
70 c. Struisvogel, klein formaat. 
1 sh. 50. Vleermuisoorvos, groot formaat. 

Tanzanift 
'»■■■■■■■■■■»■■■■»■■>■■■ 

159'6y. Nieuwe v\aault'n gebriiiks^ei ie, vissen. 
70 c. Epinephelusfasciatui, klein formaat. 
1 sh 50. Caesio xanthonotus, groot formaat. 

OEGANDA 

Aibeeldmg zegels gemeld in september, bladzijde 513. 

OPPER VOLTA 
REPUBLiOUE B, HAüTEVOlTA 

ilNODONTlS 4RNOuai ROMAN 

109'69. Vijfjaar Afrikaanse ontwikkelingsbank. 
25 f. Embleem van de bank. 

l710'69. Serie inlandse vissen. 
20 f. Nannocharax gobioides.. 
25 f. Hemigrammocharax polli. 

150 f. luchtpost. Synodontis arnoulti . 

P A N A M A 
Augustus '69. Vijftig jaar Rotaryclub van Panama. 

13 c. Gedeelte van tandwiel en Inschrift. 
Augustus '69. Zesde telling van bevolking en wo

ningen. 
5 c. Menselijke figuren, kaart van Panama en emblemen 
voor woningen. 

Augustus '69. Volkstelling in Amerika. 
10 c. Kaar t van Noord en ZuidAmerika, menselijke 
figuren. 

PAPOEA & NIEUW GUINEA 

««^■«««■■■•«■i 

^ , 

249'by. Lerste regels van de rol. 
5 c. Paradijsvogel, tweezijdig getand, rollen van 1000. 

249'69. Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorgani
satie. 
5 c. Inheemse pottenbakker, 

2910'69. Plaatselijke muziekinstrumenten. 
5 c. Tareko. 

10 c. Garamut . 
25 c. Iviliko. 
30 c. Kundu . 

P E R U 
148'69. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

5.— en 6.50 s. Embleem en inschrift. 

POLYNESIË 

POLYNESIË. FBANCAISE 

1̂  
ü^ 

uro 
H 

1 

138'69. Sportserie. 
9 f. Boksen. 

17 f. Hoogspringen. 
18 f. Hardlopen. 
22 f. Verspringen. 

1510'69. Tweehonderdste geboortedag Napoleon. 
100 f. luchtpost. Reproduktie schilderij , ,Bonaparte ge

neraal en legeroverste in I ta l ië" , door Rouil lard 
(17881852). 

P O R T U G E S E GEBIEDSDELEN 

259'69. Honderd jaar administratieve hervormingen 
in overzeese gebiedsdelen; alle zegels dragen portret van 
Luis Augusto Rebelo da Silva. 
K a a p v e r d i s c h e e i l a n d e n : 2 .— e. 
Guinee : 0.50 e. 
Sint T h o m é e P r i n c i p e : 2.50 e. 
A n g o l a : 1.50 e. 
M o z a m b i q u e : 1.50 e. 
M a c a u : 90 a. 
T i m o r : 5.— e. 

R O E W A N D A 

109'69. Vijf jaar Afrikaanse ontwikkelingsbank, re 
produkties schilderijen. 
30 f. ,,De geldschieter en zijn vrouw" door Quinten 

Metsys, (14661530). 
70 f. ,,De geldschieter en zijn vrouw", door Marinus van 

Reymerswaele, (14971570). 
Beide zegels met embleem van de bank. 

Einde september '69. Eerste mens op de maan . 
100 fr. Blokje waarop landingsvaartuig, maanoppervlak 
en rondcirkelend ruimteschip. 

SAMOA (WEST) 

4c*»ax*eci? 

i'SAMOAISISIFO 
Afbeelding zegel gemeld in september, bladzijde 513. 
610'69. Kerstzegels, reprodukties schilderijen. 

1 s. Maagd met kind, door Muril lo. 
3 s. De heilige familie, door El Greco. 

20 s. De geboorte, door El Greco. 
30 s. Aanbidding door de wijzen, door Velasquez. 
Ook blokje met vier zegels samengedrukt. 

SENEGAL 
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Vraag bij uw handelaar naar de laatste nieuwtjes van 

het postzegelverkoopkantoor van de Crown Agents 

GUERNSEY 
NIEUWE DEFINITIEVE UITGAVE. 

Datum van uitgifte 1 oktober 1 969 
Tot deze serie behoren ook de niet afgebeelde waarden van 1/2, 1, 11/2 en 2 pence. 

K^sjS2±ÄW^=f^fm ïï^MMMSïmïimté K^j^A^tM^mmm KSMEMIM^Ï^M 

fsWiWwwfwmimm tmmmiÊm^^a^ rzwïwwmw^vrmns^ .jL. ÄJLÄHt j fcj i 

E I ^ M S K Y 

'^WiWWmW^MIMM ElElA m k^*MlßeAE 
O l T E ï l B J r S E ^ 
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C i U K R N r S K I Y 
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JERSEY 
NIEUWE DEFINITIEVE UITGAVE 

Datum van uitgifte 1 oktober 1969 
Tot deze serie behoren ook de niet afgebeelde waarden van 3 en 5 pence en 5 shi 

•««»»lcJ.rt« 
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10-9- 69 \ i|l jaai \*rikaanse ontuikkehnesbank 
JO en 45 f I nibleem van de bank 

2-10-69 Honderdste i?ebooi tedasr Maha tma Gandhi 
50 f Portret Gandhi 
Ook blokjes met viei zegels samen 

SEYCHELLEN 
\ lbeelding /eeel gfnield m spptembei bHd/ i | de 51D 

SINT LUCIA 
22-9-69 1 weehonderdste gebooiiedag Napoleon 

1D 25 35 en 50 c Silhouetportietten van Napoleon en 
[oiephine 
Dl uk Enschede Haai leni 

16-10- 69 Keistzegels itiJio^luktics -«ihildeiiien 
j en 25 c Maagd en kind door Delaioche 

10 en 35 c De heilige familie door Rubens 

SINT PIERRE EN MIQUELON 

b 10 69 / ced ie ien 
1 I Zeehonden 
J f Potvissen 
4 f Walvissen 
6 f Dolfijnen 

13-10-69 Sei ie oude mau t i eme v ei bindingen lusi^en 
Mart inique en Fianknjk 
H l Zeilschip L Ttoile-GianviUe uit 1690 
40 f Zeilschip L a Jilie - St -Jean de Luz uit 1 750 
48 f Zeilschip I e Jusie - L a Rochelle uit 1860 

SINT V I N C E N T 
23-10- 69 Nieuwe gebruikssene vogels 

' . c Troglodytes sedon 
1 c Butoiides virescens 
2 c Lexigilla noctis 
3 c Amazona guildingii 
4 c Myiadestes genibarbis sibilans 
5 c Columba squamosa 
6 c Coereba fleveola a t e m m a 
8 c Eulaema jagens 

10 c Coccyzus mmor 
12 c Buteogallus anthracinus 
20 c Turdus nudigenis 
25 c Tanagra cucullais 
50 c Tanag ia flavifrons 
5 1 — T>to alba 
5 2 50 r i aen ia flavogastei 

27-10-69 \ e i l e n m g onafhankelijkheid 
4 c Vlag mei wapen van Sint Vincent 

10 c Gevecht tussen inlanders en vroegeie invalleis 
JO C Gerechtsgebouw weegschaal en sceptei 

SPAANSE GEBIEDEN IN AFRIKA 
Sahara 

23-11- 69 Dag van de Postzegel 1969 
O 50 c 1 00 p 1 50 p en 25 00 p 

SWAZILAND 
\ lbeelding /egel gemeld in septenibe? bladzijde 3lD 

THAILAND 
5-10- 69 Internationale week van de cevchreven biiet 

1969 
50 s en 1 ^ b Alle aspecten van sthiijven versturen en 
ontvangen van brieven 
2 — en 3 ^ b Schrijven en veisturen van biieven 

24-10- 69 Dag van de Verenigde Naties 

50 s Handen houden wereldbol vast die bedekt is niet 
twee olijftakken 

18-1 1- 69 Be\" i dering van de mtvoei tm 
2 — b Winning van tm en embleem 

T O O O 

16-8-69 R(liL,nii/t ^ th ih ld i i tn 
5 F Laatste avondmaal Tintoiet to 
10 en 45 F Christus verschoning aan de Emmausgangeis 
Velasquez 
20 en 90 F Pmksteifeest, Fl Greco 
30 f De hemelvaart van Mai ia Botticelli 

1 9 69 Definitieve uitgiftedatum Fisenhowersene 
gemeld in augustus bladzijde 461 

10-9-69 Vnf jaar ontwikkelingsbank vooi Afrika 
5 10 30 45 60 en 100 F Symbolische voorstelling van 
zwarte hand die bankwezen t iansport of veeteelt draagt 

27-9- 69 Vi(ltig jaar internationaal Rode Kruis 
15 20 30 45, 60 en 90 F Verschillende activiteiten van 
het Rode Kruis 
Blokje van de waa ide 60 en 90 F 

18-10- 69 Nieuwe gebiuikssene gewijd aan het land
bouw ontwikkelingsplan van de jeugd 
2 5 8 20 30, 40 45 50 60 90 100 en 250 F Ver
schillende activiteiten van plattelandsjongeren 

18-10-69 Dienstzegels 
5 F Tomaa t en 10 F Maiskolf 

TRINIDAD EN TOBAGO 

H-IO 69 \ iitiKiuic <.ualLH.]iU(_ p II 1( l innlai ie vei-
eniging van het Britse Gemenebest 
10 c Interieur pai lementsgebouw 
15 c Kennedv-complex van de universiteit van Wesl-

Indie in Sint \ugust ine Tr inidad 
30 c Scepters van S tnaa t en Huis van de lepubliek 1 imi-

dad 
40 c Kanon van Scarborough 1 obago 

TSAAD 

REPÜM.IQUE DU TCHAD 

10-9- 69 Vi)l laar \ i nkaanse ontwikkelingsbank 
W f I mbleem van de bank 

19-9-69 Poiizegels 
1 f Pop van Kanem 
2 f Pop van Kotoko 
5 f Pop van kopei 

10 f Pop van Kotoko 
25 f Pop van Gueia 

TUNESIË 

10-9-69 Afrikaanse ontwikkehngsbank vi]f jaar 
60 m Symbolische voorstelling van het aandrijven van 

mdustnie wel rokende schoorstenen boorloren 

JC U M M AL Q I W A I N 
15-9- 69 Vlucht \po l lo 1 1 en landing op de maan 

O p d i u k op serie Geschiedenis van de luchtvaart uitge
geven op 21-12-68 gemeld in januar i nummer 1969 

\po l lo 11 Neil Aimsirong I dwm Mdim Ji Michael 
Collins Moon Landing 

U R U G U A Y 
15-8-69 Tweede wereldtenloonstelling in Monte

video 
2 p Fmbleem van de tentoonstelling 

VENEZUELA 
Augustus 69 Vijftig jaar Internat ionale iibeidsoiga-

nisatie 
2 50 b Fmbleem met handen en sleeksleutels 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 

14-10-69 Heidenking pies idtnl en genei i d Dwight 
D Fisenhower 
6 c zwait blauv\ en lo^e Poi t ie t van Lisenhowei 

20 I ! 69 Nationale bijstand voor kreupelen 
6 c Gestdecitlo uitbeelding van opstaan uit rolstoel 

V I E T N A M (ZUID-) 
29-8-69 Ethnische mindei heden m \ letnam 

1 d Staande vrouw m klederdiachl 
6 d Zit tende viouw 

50 d Staande man in klederdracht 

ZUID-AFRIKA 
6-10 69 Hondeid jaai postzegels m / i i i d - \fiika 

2 ' r \n t ieke postkoets bespannen met acht paaiden 
12^2 ^ Repioduktie 7egel van 1 sh uit 1869 Yvert no 3 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 
VERENIGDE NATIES 

21 11-69 Kunst bt| <ie V N 
6 c giijs bruin blauw samenhangend met Funesisc h 

mozaïek 
13 c gnjs biuin lOod 

BELGIË 
13-10-69 Nationaal werk vooi oorlogsinvaliden 

1 F donkergroen Oorlogsinvalide naai zegel 20 — 20 c 
van 1923 

20-10-69 Jeugdfilatehe 
1 I- lOze bruin blauw zwait Gestileeide postbestellci 

D U I T S L A N D WEST-
13-1 1- 69 Frnst Moritz Aindt 200 jaai geleden gebo

ren 
30 Pf Poiiret van de nistoncus w ijsgeei en vi ijheids-

dichtei 

HONGARIJE 
Septembei 69 Piestaties Hong ia i se vijlkinipeis 

40 f Paardspringen vignet vijfkimp 
60 f Floretschermen vignet vijfkamp 
1 Ft Pistoolschieten vignet vijfkamp 
2 Ft Zwemmen vignet vijfkamp 
3 Ft Haidlopen vignet vijfkamp 
5 Ft Litbeelding vijfkamp vignet Olympische toorts 

15-9-69 X X I I e internationaal kunsthisloiisch con 
gres 
1 f Geleerde aan werktafel pen en inkt van Rembrand t 

Getand en 5Ï ongetand 
1-10- 69 I euwfeest biiefkaait 

60 f Eeiste briefkaait en bus met blieven Getand en J^ 
ongetand 

Oktobei 69 Postzegelboekjes 
20 Ft Zegels van het type Donaubocht , dezelfde samen

stelling als de type Balaton-boekjes 
Oktober 69 Gandhi honderd jaai geleden geboien 

5 Ft Poitret Gandhi Getand en J^ ongetand 
Oktobei 69 V l l e congres V\ ereldfederatie vakvet -

enigmgen 
2 Ft Twee globedelen tonen hele aarde waaiop initialen 

F S M Getand en JJ ongetand 
Oktober 69 Janos Balogh Nagv vyftig jaai geleden 

overleden 
5 Ft Poitiet schilder (1874-1919) Getand en 5^ ongeland 

N O O R W E G E N 
3-11- 69 Fosfoiescerende uitgifte 

1,— groen 1 50 blauw en 2 — rood type koning Oiav \ 

P O L E N 
4-10- 69 Veiligheid op de weg 

40 Gr I inks lopen buiten tie bebouwde kom 
60 Gr Voorzichtig rijden door nederzettingen t n doipen 
2 50 Zl Tegenliggers met verblinden 

20-10-69 Vijftig jaai Internat ionale aibeidsorgani-
satie 
2 50 Zl Embleem II O en uitbeelding van iibeid in 

staatfabiiek 
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Schwenn Zürich 
verwacht U bij de 

speciale veiling 
Begin november 1969 houden wij weer een 
grote speciaai-veiiing. Het zwaartepunt ligt 
als gewoonlijk bij de klassieke uitgaven van 
Europa.ln het bijzonder is vermeldenswaard de 
liquidatie van de navolgende verzamelingen: 
ROEMENIË 

Met Moldavië 54 en 108Paraleopkabinet-
brieven en zeldzaamheden van de emis
sies 1858 /71 . 

PERU 
Een belangrijke gespecialiseerde verza
meling met verschillende zeldzaamheden 
van wereldreputatie, zoals 1 Peseta en 
1/2 Peso in luxe-paar aan elkaar op gehele 
brief (Mi. 3a & 3b) en 1/2 Peso geel diago
naal gehalveerd op kabinet-brief. 

FINLAND en NOORWEGEN 
Vele luxe-stukken van de eerste drie 
emissies. 

HONGARIJE 
De grootste speciaalverzameling die er 
ter wereld bestaat. 

Zoals onze traditie voorschrijft is Zwitserland 
zeer goed vertegenwoordigd met alle kanto-
naalzegels, een luxe-stuk van Vaud 4 c, 
Bondspost, Rayons, Strubeli enz. 
Van 5 - 7 november 1969. 
Vraag onze catalogus aan - het is beslist de 
moeite waard. 



U moet nu snel beslissen! 

De inzendtermijn van de 21ste 
internationale Schwennveiling 
(24-29 november 1969) loopt 
spoedig af. 
Onze philatelistische experts hebben 
de handen vol want de reeds aanwezige 
inzendingen hebben reeds een flinke 
omvang bereikt. 
Maak ook gebruik van de grootste 
postzegelveilingsorganisatie in 
Europa: Elke veilingaankondiging gaat 
in de vorm van 20.000 catalogussen 
de gehele wereld in. Zo kunnen wij U 
garanderen dat U de best mogelijke 
resultaten behaalt. Completeert U onze 
aanbieding met Uw inzending, vóór 
de 20ste oktober! 

Een snelle beslissing... kan 
voor U een groot 

voordeel betekenen. 



Bekend, bemind en waardevast z i 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 Buch-Export und -Import GMBH 
DDR 701 Leipzig, Leninstrasse 16 
Duitse Demol<ratische Republiek. 

y L * * * * * * * * * M a a M a E E ^ 
j B r i a f m a r k e n L 

ISTH 
i M A I N Z t 

Zegels van Duitsland en van Europa kun
nen wij U als gerenommeerde firma tegen 
bijzonder gunstige prijzen aanbieden. 
Vraagt nog heden onze gratis-pri jsl i jst 
aan, het is echt de moeite waard. 
INKOOP: Wij kopen steeds betere losse 
zegels, verzamelingen, restanten enz. tot 
elk bedrag. Zendingen of schrifteli jke 
aanbiedingen steeds welkom van Duits
land en West-Europa. 

G. Loth, 
6500 Mainz. Rheinallee 40 
Duitse Bondsrepubliek. 

WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — PAKKETTEN — MENGSELS 

KILOGOED 
Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika, 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij in het bijzonder te kopen: 

• POSTZEGELS I N SERIES. Lage en middelbare waar
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkelijke goed
kope soorten. 

9 PAKKETTEN. Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels. 

• GROTE VOORRADEN 
en RESTANTVOORRADEN van alle soorten. 

• MENGSELS (KILOGOED) op papier. 
• V O O R O N Z E KLEINHANDELwensenwij eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben. 

VRI] OP AANVRAAG. Onze nieuwe inkoop-prijslijst. 
T O P - I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 
D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

t̂ ^ 

Verkoop aan Amer/'ko's grootste en Dest bekende importeur 

H. E. HARRIS &. CO. 
BOSTON, MASS 02117 U.SA - Cable- Harnsco, Boston 

Ä 



VFBMll LON VIF SUR ENVELOPPf-

Deze enkele luxe-exemplaren van zeldzaamheden en unieke stukken geven slechts een zwak beeld van 
het belangrijke materiaal van de komende veilingen van WILLY BALASSE op 17, 18, 23, 24 en 25 oktober 
a s m de eigen veilmgzaal, rue du Midi nrs 43A, 45 45A te Brussel 

In het bijzonder: 
1. het eerste deel van de verzameling België van Z M koning 

Leopold III 

2. een algemene verzameling aangeboden per land m kavels 
van hoge kwaliteit (Monaco compleet) 

3. een zeer fraaie selectie Frankrijk (zeldzaamheden en luxe
exemplaren) 

4. en het derde deel van een selectie voor de liefhebber 
van fraaie stukken, waaronder 

Oostenrijk, Mercurius met zeldzame afstempelingen, Duitse en Italiaanse Staten, Groot-Brittannie Spanje, 
zeldzame brieven van Helgoland, Lombardije, Luxemburg, Noorwegen Nederland de top-zeldzaamheden 
van Zwitserland, in luxe-exemplaren waarvan vele op brief, enz 
Alle bijzonderheden vindt u in het blad , Balasse-Magazine' , abonnement ƒ 7 , — per jaar, losse nummers 
ƒ1,50 Gekleurde afbeeldingen (Ongebruikte geldige zeqels worden in betaling aangenomen) 

Verkopersi Profiteer van de kooprage die zal worden opgewekt door onze volgende veil ing (5 en 6 decem
ber a s ) van de verzameling van Z M koning Leopold III van België om luxe-stukken, zeldzaamheden en 
verzamelingen in te brengen in deze sensationele serie veilingen die op 11, 12 en 13 december zal 
worden voortgezet 



KANAALEILANDEN 
JERSEY - GUERNSEY 
Op 1 oktober 1969 zullen de bovengenoemde 
Channel eilanden hun eigen postadministratie en 
postzegels hebben na eeuwen te hebben gewerkt 
onder toezicht van het Engelse postkantoor. 
Onderstaand een volledige opgave van hun eerste 
postzegel-uitgaven. 

Jersey definitieve uitgave 
1/2 d tot 1/6, 10 waarden 
1/2 d tot £ 1, - / - . 15 waarden, compleet 
F.D.C.'s, 8 zegels tot 9 d. 

compleet to t £ 1,- / -
Speciale presentatieverpakking 1/2 d tot £1,-/- in 
Postzegelboekjes, 3 verschillende 
6 strafportetikecten, postfris. compleet 
1 luchtpostblad ongebruikt 
Eerste gelegenheidsuitgifte ter herdenking 
de opening van de postdienst: 
4 waarden compleet 
complete vellen (60 series) 
G U E R N S E Y , definitieve uitgave 
1/2 d tot 1/6 d, 11 waarden 
1/2 d tot £ 1,- / - , 16 waarden, compleet 
F.D.C.'s 8 zegels, to t 6 d. 

compleet tot £ 1. - / -
7 Strafportetiketten, compleet postfris 
3 postzegelboekjes, compleet 
1 luchtpostblad, ongebruikt 
Eerste gelegenheidsuitgifte ter herdenking 
Isaac Brock 
4 waarden compleet 
complete vellen (60 zegels) 
ALLE PRIJZEN Z IJN F R A N C O 
Betaling in Nederlands bankpapier, bankcheque 

3de 

van 

van 

^^m^mm±^iM.^ëfmma.^^Ê^ i m 
^.mt .^C?i3 
vrrvT« 

ongebr. 
f 3 , -
f 24.25 

en f 27,— 
f 12,50 
f 5,50 
f 0,75 

f 2,50 
f 135,— 

f 3,25 
f 24,25 

f 1,75 
f 7,50 
f 0,75 

f 3 , -
f 168,75 

of internationale 
J. S A N D E R S (philatelist) Ltd., 5/7 Commercia 

^ 
'̂ •̂J .. . « r ^ ^ _ , . _ 

ymiß ^ dK^ Z 
gebr. F.D.C. 
f 3,25 
f 25,25 
f 3 , -
f 2 7 , -

f 2,75 f3 ,50 

f 3,50 
f 25,25 
f 3 , -
f 28,50 

f 3,25 f 4.50 

postwissel. 
Road. Southampton. Engelanc. 1 

R E C T I F I C A T I E 
In de advertentie van J. Sanders in het nummer van het Maandblad van 
augustus j l . was een vergissing gemaakt in de prijsaanduidingen van de 
zegels van de Tallyl lyn-spoorweg ter herdenking van de inhuldiging van 
de Prins van Wales. Deze hadden moeten luiden-

losse zegel / " 1 , — 
blok van 4 ƒ3,80 
compleet vel let je van 10 stuks ƒ9,— 

Hebt U het deze zomer prettig gehad ? 
Heel erg naar wij hopen en nu bent u weer gereed om uw fi latelistische 
activiteiten te hervatten. Uw mancohjst, zelfs van de moeili jke zegels, 
volgens Yvert en Tell ier deel I I I , kunnen wij uitvoeren dank zij onze unieke 
voorraad (van 1920 tot nu toe) welke wij in de jongste dertig jaar systema
tisch hebben opgebouwd. 
Er zijn in Nederland nog verzamelaars die ten onrechte van mening zijn 
dat het een ingewikkelde zaak zou zijn om in New York postzegels te 
kopen. Het tegendeel is waar, u zult ons antwoord of eventueel onze 
zending eerder in huis hebben dan u het van vele van uw collega's in 
Nederland zou hebben. 
Al les in perfecte staat, nummers naar Yvert, porto steeds extra 
Bolivia 
Brazilië 
Chi l i 
Costa Rica 
Dominic 
Egypte 
Haïti 

Republiek 

Honduras 
Japan 
Korea 
Liberia 
Mexico 
Mozambi 
Panama 

que 

PA 49/58 
288/290 
B.F. of PA 202 
133/135(6) 
B.F. 8. 8A (4) 
94/96 
277, PA 12, 13 
PA 198/206 
B.F. 1 
37, 38 
253A-C. PA 19A-C 
564/566, PA 119-121 
387/410 
211/214 

Religie 
Rode Kruis 
Rotary 
Sport 
Padvinders 
Kunst 
Olympische spelen 
Verenigde Naties 
Luchtpost-blok 
Bloemen 
100 jaar postzegels 
Ruimtevaart 
Dieren 
Medische wetenschap 

$ 9 . -
$ 8,50 
$ 23,50 
$ 28,50 
$ 44,50 
$ 1 0 , -
$ 7 5 , -
$ 48,50 
$ 2 7 5 , -
$ 22,50 
$ 19,50 
$ 5 5 , -
$ 64,50 
$ 5 , -

FRANK WARNER 
117 NASSAU STREET, NEW YORK, N.Y. 10038 USA 
,,One of the most complete stocks of the world — In the world" 

BUITENGEWONE AANBIEDINGEN No. 2 
publiceren duizenden postzegelaanbiedingen, series, velletjes: ongebruikt-
gestempeld. middenprijs, zeldzaam of gezocht. Prijs in Belgische francs 
met belangrijke kortingen op de catalogusprijs van Yvert 1970. 
Indien u verzamelt: Frankrijk en koloniën, Italië en koloniën. St. Marino. 
Trtést, Vaticaan, Letland. Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, 
Portugal en koloniën, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse Republiek, Egypte, 
Ecuador, Verenigde Staten, zult u hierbij zeker verantwoorde en voordelige 
koopmogelijkheden vinden. 

Proefnummer gratis op aanvraag 

HUBERT HENDRIKS 
Rue General Ruquoy 55 - Brussel 7 - België 

Gelegenheidszegels 
Groot-Brittannië 

1924 
1925 
1935 
1940 
1948 
1948 
1949 
1951 
1953 
1957 
1957 
1958 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1S65 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1968 
1968 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

• 

Brit. Empire Exhibition 
Brit. Empire Exhibition 
Silver Jubilee 
Penny Post Centenery 
Silver Wedding 
Olympic Games 
U.P.U. 75th Anniversary 
Festival of Britain 
Coronation 
Jubilee Jamboree 
Parliamentary Conference 
Brit. Empire Games 
Genernl Letter Office Tere. 
C.E.P.T. (Europa) 
Post Office Savings Bank Cent. 
C.E.P.T. (Europa) 
Commonw. Parliamentary Conf. 
Nat onal Productivity Year 
Freedom from Hunger 
Paris Postal Conference 
Nat onal Nature Week 
International Lifeboat Conf. 
Red Cross Centenary 
Commonv^. Pacific Cable 
Shakespeare Festival 
Geographical Congress 
Botanical Congress 
Forth Road Bridge 
Winston Churchill 
700th Anniv. of Parliament 
Salvation Army 
Joseph Lister 
Commonw. Arts Festival 
Battle of Britain 
Post Office Tower 
20th Anniv. United Nations 
I.T.U. Centenary 
Robert Burns 
Westminster Abbey 
Landscapes 
World Cup 
World Cup Winners 
Birds 
Technology 
Battle of Hastings 
Christmas 
E.F.T.A. 
Flora 
Paintings 
Sir Francis Chichester 
Discoversies 
Christmas 
Bridges 
Anniversaries 
Paintings 
Christmas 
Ships 
Concorde 
Anniversaries 
Architecture 
Prince of Wales 
Gandhi Centenary 

Nadere inlichtingen 

serie ongebruikt 
gewoon 
25,— 
85,— 
6,15 
6,75 

55,— 
4,— 
3,50 
1,75 

20,— 
8,— 
3,25 
6,— 

13,25 
8,— 
5,50 
2 — 
5 — 
5 — 
4,50 
1,75 
1,75 
7,— 
7,25 
5,— 

10,—(5) 
6,50 
7,— 
2,— 
2 — 
3,50(2) 
3,50 
2,— 
2,85 
4,25 
1,35 
2,20 
2,20 
2,25 
3,15(2) 
3,00 
1,75 
1,35 
1,55 
2,50 
2,50 
1,35 
1,35 
2,50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

fosfor 

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

28,75 
26,50 
10,— 
8,— 

31,— 
31,— 
24,50 
23,50(4) 
26,50 
28,50 
10,75 
9,75 
5,50(1) 

14,50 
7,— 
9,25 
9,75 
2,75 
6,— 

15,25 
7,— 
2,65(1) 
6,25 
3,75 

3,10 
4,— 
4,— 
4,— 
2,75 
2,75 
2,75 
1,25 
2,75 
1,60 
2,65 
2,25 
2,50 
1,60 
2,60 
1,60 
2,75 
2,25 
2,— 
0,85 

over onze 
NIEUWTJESDIENST 

worden U gaarne toegezonden 

London Stamp Exchange Ltd. 
5 BUCKINGHAM STREET - LONDON-W.C.2 
Bestellir igen en correspondentie aan. 

H. DEKKER - GRANIDASTRAAT 70" - AMSTERDAM-15 - TEL .(020)1825 09 
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Als u USA of UNO verzamelt vraag dan mijn nieuwste prijslijst 

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 

\ 1 

Filatelia Eugenio LIach, S.L. 
biedt u aan in de vorm van veertiendaagse aanbiedingen 
- Waardevolle klassieke zegels met fotoreprodukties 
— Moderne series van de gehele wereld 

Nieuwtjes — een supplement met de nieuwste uitgaven van de gehele 
wereld alle met afbeelding en met aanduiding m de daarvoor m aan 
merking komende gevallen van het thema waarop deze betrekking 
hebben 

- Speciale selectie' Klassieke en moderne topstukken met foto meestal 
in de originele kleur 
Afdeling motiefzegels Belangrijke aanbieding series van de meest ver 
zamelde thema s en suggesties voor nieuwe beeldverzamehngen 

— Fl latei istisehe hulpmiddelen Een grote keuze albums stockboeken en 
alle andere hulpmiddelen voor de fi latelist 
Nieuwtjesabonnement op nieuwe uitgaven van elk land of thema 
Dit alles en nog veel meer zult u in onze aanbiedingen vinden die wij 
u op verzoek gratis toezenden 
Schrijft u ons vandaag nog een verzoek deze te zenden' 
De betaling van uw aankopen kan plaats vinden in uw eigen valuta 

Filatelia Eugenio Liach, S.L. 
FONDËE EN 1915 

Avenue Generalisimo 489 
BARCELONE ESPAGNE 

UHAUBEK 

/ / 

SCHAUBEK 
BRILLANT ALBUMS 

IN KUNSTLEDEREN KLEMBANDEN 

Gemakkelijk hanteerbaar, DUBBELE klemnaad, 
geen verschuiven der zegels, 

volkomen vlakliggende bladen door stansing 

Uit ons „BRILLANT"-programma: 

f f 

NEDERLAND COMPLEET 
Nederland tot 1945 
Nederland vanaf 1945 1968 

OVERZEESE RliKSDELEN COMPLEET 
Nederlands Indie 
Nederlands Nieuw Guinea 
Curagao-Nederlandse Anti l len 
Suriname 

BELGIË COMPLEET 
BONDSREPUBLIEK EN WEST-BERLIJN 
D D R 
DENEMARKEN 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GROOT-BRITTANNIË 
IERLAND 
LUXEMBURG 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK met BOSNIË 
VATICAAN/KERKELIJKE STAAT 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
AUSTRALIË COMMONWEALTH 
ISRAËL 
U.SA 
UNO 
*) m 2 kunstlederen klembanden i 

Zojuist verschenen 
CANADA 

ƒ105,60 
f 63,60 
f 60,60 
ƒ181,80*) 
ƒ 60,— 
ƒ 26,10 
ƒ 56,70 
f 75,— 
ƒ 203,40*) 
ƒ 79,80 
ƒ131,40 
ƒ 79,20 
ƒ 7 8 , -
ƒ167,40*) 
ƒ 75,60 
ƒ 36,90 
ƒ 91,20 
ƒ 66,30 
ƒ181,80*) 
ƒ 66,30 
ƒ 57,90 
ƒ107,40 
ƒ120,90 
ƒ 61,80 
ƒ106,80 
ƒ126,30 
ƒ 38,10 

ƒ 65,40 

Direct uit voorraad leverbaar' 

Alle verdere Schaubek albums, zowel m de normale 
als de ,,Bril lant"-uitvoering, vindt u in onze grote prijs
lijst die gratis verkrijgbaar is 

Nadere inlichtingen ( w o proefblad ,,Brillant") ver
schaft gaarne uw postzegelhandelaar of 

SCHAUBEK IMPORT 
ROELF BOEKEMA 

Prmsestraat 58-60 hoek Juffrouw Idastraat 
Telefoon (070) 11 03 19 - Giro 7668 
Bank Hollandsche Bank-Unie N V 

Uitgever C F Lucke, SCHAUBEK VERLAG, DDR, 705 LEIPZIG 



25 gelegenheidszegels van 
Groot-Brittannië - GRATIS! 

Een verzameling van 25 verschillende zegels 
van Groot-Brittannië, alles gelegenheidszegels, 
regionale zegels en speciale uitgiften, vi/aar-
onder de nieuwe hogere waarden, Concorde, 
schepen, schilderijen enz. wordt u geheel gratis 
toegezonden als u onze beroemde ,,bananza"-
dozen op zicht vraagt, waarin 1000 plaatjes
zegels van de gehele wereld, ter keuze voor 
1 pence per stuk. 

THE STAMP CLUB 
(Dept. H/P 56) - Eastrington - Goole - Engeland 

SCHRIFTELIJKE VEILING 
Vraagt thans de rijk geïllustreerde catalogus aan van onze Ie 
schriftelijke veiling, welke u gratis zal worden toegezonden. 
De sluitingsdatum is 12 december a.s. 
De veiling bevat veel Skandinavië, Ierland, Engeland met kolo
niën, Duitsland met gebieden, Italië, San Marino, voorlopers van 
Verenigd Europa enz., enz.; alles in prima tot luxe kwaliteit. 
Voor elk kavel is een richtprijs aangegeven, waardoor het bieden 
zeer gemakkelijk is. 
Bovendien garanderen wij de echtheid van alle door ons ver
kochte zeqels gedurende een jaar. 
De commissie bedraagt 10%, terwijl wij geen tafelgeld bereke
nen. 
Een briefkaartje met naam en adres is voldoende of belt u even. 

POSTZEGELHANDEL C. OPSCHOLTENS 
Vrijheer van Eslaan 393 - Papendrecht - Telefoon (01850) 5 23 59 

VOORDELIG! 
FRANKRIJK - DUITSE BONDSREPUBLIEK 

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

[ POSTERIJENVERZEGELDE KILOWAAR NOORWEGEN 
Jaargang 1969 

f*^,- PER KILO (2 kg franco) 
FIRMA NORPHIL - Ammerudgr. 59 - Oslo 9 - P.Giro 204587 Oslo 

60 kinderbiokl^en 1965, postfris; 120 ICEM-blokken, postfns en op kaart; 
Liechtenstein, 75 series Mi.nr. 460/63 en 25 series Mi nr. 465/68. postfris, 
geef ik voor West-Europa, oud en modern en voorfi latelie en voor brieven 
uit Rusland van 1840-1945. 

REICHENBACH - 78 FREIBURG - ROHRGRABEN 5 - DUITSE BONDSREP. 

Propagandapakket met een cataloguswaarde van DM 600,— waarin meerdere 
series en topwaarden van DM 9,— tot 90, — , boekjes met zegels in samen
hang en één zegel van 100 dollar. Speciale prijs f32.— in bankpapier in 
aangetekende brief of op postgirorekening Köln 49697 Vraag ook onze 
gratis prijslijst 
EBELS - D4070, RHEYDT, BURGBONGERT - DUITSE BONDSREPUBLIEK 

Voor uw gave Nederlandse munten: postzegels van Nederland 
en Overzee volgens catalogus NVPH. 
Voor uw 
V2 centen 0,50 NVPH kwartjes 1,50 NVPH 

centen 0,10 NVPH '/z guldens 5,—NVPH 
2y2 centen 0,70 NVPH guldens 5,— NVPH 

stuivers 2,—NVPH rijksdaalders 10,—NVPH 
dubbeltjes 0,60 NVPH 

(alleen gave munten van vóór 1948) 
Catalogus van de Nederlandse munten .«. f 7,— 
Catalogus van buitenlandse munten ƒ21,— 
Serie van 9 munten Koningin Wilhelmina ƒ20,— 

A.J. vanden Berg 
Kortedijk 60 - Vlaardingen - Tel.(010)34 37 16 - Giro 674054 

ZICHTZENDINGEN 
van NEDERLAND en O.R., BELGIË, LUXEMBURG, FRANKRIJK, DUITSLAND, OUD-DUITSE 
STATEN, DUITSLAND na 1945 BONDSREPUBLIEK, BERLIJN en OOST-DUITSLAND 
(D.D.R.), ENGELAND, ZWITSERLAND SCANDINAVIË incl. IJSLAND, OOSTENRIJK, LIECH
TENSTEIN, RUSLAND, VATICAAN, MONACO, ITALIË en ITALIAANSE GEB., PORTUGAL, 
HONGARIJE, SPORT, DIEREN, BLOEMEN, GRIEKENLAND, PAKISTAN, TRIEST, TSJECHO-
SLOWAKIJE, SPANJE, SPAANS-MAROKKO, ISRAËL, U.S.A., etc. 

Tevens bijzonder mooi FRANSE KOLONIËN, zeer uitgebreid opgenomen, met zeer zeld
zame zegels en series, ook het moderne en LUCHTPOST uitgebreid aanv/ezig. 

ENGELSE KOLONIËN, zowel voor als na 1945 uitgebreid aanwezig. 

Buiten Ned. en O.R. (70/85% van de cat. NVPH) zijn de zichtzendingen uitgeprijsd op Yvert-
basis ca. 30/50%, vele landen zijn nagenoeg compleet opgenomen, door de constante aan
kopen, een steeds wisselende inhoud. 

GEEN BTW, wel een korting van respect, uitname ƒ30,-
ƒ 1000,—20%. 

5%, ƒ50,— 10%, ƒ100,— 15%, 

P R IJ 8 L IJ 8 T Een briefkaartje en u ontvangt elke maand gratis onze NIEUW uitkomende, steeds van 
INHOUD WISSELENDE PRIJSLIJST, met duizenden aanbiedingen, collecties, restanten etc. 

POSTZEGELHANDEL .OLYMPIADE" 
EIG.: G. L VAN TOOR - BINNENWEG 13 - LOENER8LOOT - TELEFOON (02949) 377 



Verzamelingen en partijen 
te Icoop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 22 09 01 

(prive Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefoon (023) 4 49 83, b g g (020) 12 31 23 

REEDS MEER DAN 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL-
LECTIES, VERZAMELINQEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot, er wordt contant betaald 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis 
Treed tegen een tarief van 5 % ook op als commissionair bij 
verkoop van uw collectie, ook wanneer u toch liever wilt 
laten veilen. Ik zorg dan voor juiste uitkaveling. 

DER SAMMLER-DIENST 
het Duitse f ilatelistische tijdschrift 

• verschijnt eens per 14 dagen 
• meer dan 100 pagina's per nummer 
• nieuwtjes met fotopagina's op 

kunstdrukpapier 

Abonnementspr i js f 11,80 per halfjaar 
f23,60 per jaar, proefnummer gratis' 
Advertent ies prijzen op aanvraag 
Woordadvertent ies opschriftwoor-
den 58ct, tekscv/oorden 24ct 

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

18.- PER KILO 
betalen wi j voor grootformaatzegeis van Nederland op papier 

2 . - PER KILO 
betalen wi j voor uitgezochte ki lo s Nederland 

Ook buitenlands kiiowaar steeds te koop gevraagd 
leder kwantum — snelle afwikkeling (geen zendingen onder ƒ 5 0 — ) 
Tevens te koop gevraagd complete series Nederland alléén In engros 
hoeveelheden 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

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

^Hawid klemstroken" U weet dat voor elke verzamelaar 

het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels Leverbaar 
zijn de volgende maten in zwart en wit Pakjes è 25 stroken lengte 21 cm 

Hoogte 16, 20, 21, 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm per pak f 2,50 
Hoogte 36, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 52 en 55 mm per pak f 3,50 
Pakjes a 10 stroken, twee zijden dicht 210x66, 210x86, 
130x85 148x105 en 160x120 mm per pak ƒ2,50 
Pakje a 7 stroken, twee zijden dicht 210x170 mm per pak ƒ3,50 
Hawid klemstrokensnijder ƒ 2,75, Hawid Simplex hefboomsnij-
apparaat ƒ13,90, tube lijm ƒ0,50 
BIJ bestell ing vermelden zwart of wi t Dit is slechts een greep uit onze 
voorraad klemstroken vraag onze complete prijsli jst 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden zonder verplichting tot kopen 
BIJ een bestell ing boven f 10 — worden u de klemstroken portvri j toege 
zonden 5 % korting biJ een aankoop boven f 10 — en 1 0 % korting bIJ een 
aankoop boven f 25 — 

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

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 met te onderschatten 

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

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

ZIJ bieden u 

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

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

Goede waar voor 
uw goede geld 

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

NEDERLAND en O R Zeer uitvoerig met t en t 
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 i i Ook al werd u 
in t verleden eens teleurgesteld, overwin dan nog een keer uw 
weerstand Een proefzending kost u immers mets, want wij 
betalen ook de retourporto Ook houdt het aanvragen geen 
enkele koopdwang in Maar mocht u nadien geregeld gebruik 
van de zendingen willen maken dan moet het te besteden 
bedrag wel minstens ƒ 45,— per zending kunnen bedragen Wij 
voelen dit zelf als een onaangename conditie aan De porto- en 
andere kosten zijn echter de laatste jaren zo onrustbarend 
gestegen, dat wij daar met onderuit komen Aan ons natuurlijk 
de taak u boekjes te sturen waarin u ƒ 4 5 — 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 
Hoyledesingel 38 
Rotterdam-3013 
Telefoon (010) 22 44 21 



KENNERS 
Leudhüurm 
Albums 

1 euchtturm Seruca-Fablos-Albums 
Nederland vanaf 1852 tot heden 

vanaf 1945 tot heden 
Israel met TAB compleet 
Vaticaan m kerkl 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 

787 TABSF 
313 SF 
371 SF 
552 SF 
314 1 SF 
314 II SF 
314 III SF 
315 SF 

0315 SF 
E - 308 1 SF 
0308 II SF 
0308 III SF 

0 3 

ƒ105 ,— 
f 7 2 , -
ƒ105 — 
ƒ 8 1 -
ƒ 63,— 
ƒ 4 8 , -
ƒ106,50 
ƒ 8 4 , -
ƒ 73,50 
ƒ 8 1 , -
ƒ102 ,— 
ƒ105 ,— 
ƒ 55,50 
ƒ 94,50 

ALLEEN BLADINHOUDEN 
Ned. Anti l len vanaf 1949 tot heden 
Suriname vanaf 1945 tot heden 

nr 
nr 

12 NA SF 
12 SU SF 

ƒ 1 8 , -
ƒ 33,— 

Postzegelgroothandel 

WF.HEIHANH 
Parnassusweg 24 huis 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 

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 in te 
ruilen 

TEL- en SCHRIJFMACHINES 
keuze uit 3000 machines Nieuwe VICTOR TELMACHINES met 
telstrook ƒ 224,— Nieuwe Amerikaanse elektr telmachines met 
verm en telstrook van ƒ 425,— NU ƒ 325,— El winkelkassa's 
met dagtotaal ƒ 929,— Nieuwe schrijfmachines met 24, 32, 45, 
60 en 70 cm wagenbreedte, alle schriftsoorten van GIGANT tot 
micro Nieuwe stalen schri jfbureaus uit voorraad, met 3, 5 of 6 
laden van f 168,— af 
Komt u ook eens k i j ken ' Alle 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 
Oen Haag, Laan van N.O. Indië 12, telefoon 83 94 46 

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
het nieuwe postfris inschuif systeem 
geen plakker meer nodig I ! 

FALZ 
LO/ 

ALBUM 
* 

190 m NEDERLAND vanaf 1945 
190 NEDERLAND compleet 
429 CURAQAO 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 — skai19 25 
bladmonster, uitvoerige prijsli jst en Amphilexsouvenir op 
aanvraag Vraag uw/ handelaar of rechtstreeks bij 

LINDNER IMPORT „NEDERLAND"  BOX 143  HILVERSUM 

J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN N.V. 

i Gespecialiseerd in filatelistische risico's, 
''^''" particuliere verzamelingen, rondzendverkeer 

van verenigingen  tentoonstell ingen 
WILL. BOOTHLAAN 242  POSTBUS 201  AMSTELVEEN  TEL. (02964) 1 22 23 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25. privé (020) 73 79 26. 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandvei l ige kasten f 295,— en f 480,— 

Tevens voorradig 8 0 z.g.a .n. b r a n d k a s t e n 
en kluisdeuren Interessante pri jzen 

Vraagt inl ichtingen 

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

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



Voor onze HERFSTVEILING 
ONTVINGEN WIJ O.A. 
EEN PRACHT COLLECTIE 

n ir NEDERLAND 
n ƒ OP TYPEN EN TANDINGEN GESPECIALISEERD 

LJoemma UITSLUITEND GESTEMPELD 

PRINSESTRAAT 58/60. E^^ ^^^^ interessante inzend 
hoek Juffrouw Idastraat 

s-GRAVENHAGE JAPANSE BEZETTING 
ETC ETC 

POSTBUS 45 

! 

ng 
VAN 

TELEFOON (070) 11 0319 Verdere inzendingen zien wij gaarne 

VERZAMELAARSBENODIGDHEDEN 
Voor het opbergen van 20 000 zegels Mahonie-postzegeldoos 
,,System Meinhardt" m 400 perg-zakjes 53 x 78 mm ƒ21.15 
Gedrukte mancolijsten gekleurd karton, nummering 1-2000 ƒ 0.20, 
vanaf 10 st ƒ0,16 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 wit perg-dekblad ƒ0,15, vanaf 100 st 
ƒ0,13 Droogboeken 12 bl vloeipapier 14 x 20 cm ƒ0,90, 20 x 
27 cm ƒ1,70 Rondzendboekjes klem ƒ0,23, groot ƒ0,32 Water
merkschaaltje zwart ƒ0.72 1000 plakkers voorgevouwen ƒ0.72 
Philatest-filter voor luminescerende zegels ƒ 7.80 Phila-Fleck 
maakt vuile zegels schoon ƒ3.50 Insteekboeken 22 x 30 cm 
16 pag 192 stroken ƒ6.40. 32 pag 384 stroken ƒ 10,45, 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 ƒO,02/st . 115 x 160, 
130 X 180 ƒ0.03/s t , 150 x 200 ƒ 0.04/st, 180 x 235 ƒ 0,05/st 
Kleurengids voor postzegelkleuren, natuurgetrouwe tinten ƒ 7.30 
Catalogi 1970 Yvert. Michel, Zumstein, Gibbons, NVPH, Facit, 
AFA Muntenalbums 
Opdrachten boven ƒ 3 0 , — 1 0 % kort ing, beneden ƒ 1 0 , — + 
f 0,50 verzendkosten 

P. W. MEINHARDT 
Vlaskamp 200 - Den Haag - Giro 1253414 - Tel (070) 83 36 83 

1 1 # * » Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
1 1 ^ k f\ Verenigde Staten word t u op aanvraag gaarne 
\m • ^ ^ • f ^ » toegezonden. 

Ook uw manco-l i jst is well<oin. 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: M U . K . A . " - S T A M P S 

POSTBUS 124 - ' s - H E R T O G E N B O S C H 

Mrs cat Yvert — Al le aanbiedingen vrijbli jvend — * = onqestempeld 
Italië nr 124/127' ƒ 50 - 140/142* ƒ 61 - 305/320* M 5 - 406/415» f 67 50 
556/557* /■50 - 602/603* ƒ67 50 635* f 2 2 50 luchtpost 96/101« f 40 50 
Oostenrijk nr 460A/465* f 67 50 471/476* f 67 50 477/480* ƒ 85 - 489/494* 
ƒ 28 - 506/514* ƒ 26 - 765/768* f SS - 794/797* ƒ 68 50 809* f 20 -

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN 
BERGSELAAN 225 B - ROl IbRDAM 

.. • ■ » f A f A ^ f ^ . f t f ^ A ^ A ^ f ^ , . 
T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

'T* •* ■ 
^; Schilderijenzegels \; 

Vraagt gratis prijsli jst ■■ ■ 

\ '. HEYMANS' 
POSTZEGELHANDEL 4^ 

^ ^ Valenusstraat 82  Schiedam ] ^ 
► Telefoon (010) 263951 \ 

^^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t 

De sluitingsdatum 

voor het novembernummer 

IS gesteld op 

28 oktober a.s. 

. 

.. 
NEDERLANDSINDIE 

omg aand tegemoet 

Voor onregelmatigheden in nietschrifteli jk 
ties, kunnen wij geen verantwoordel i jkheid 

Speciale aanbieding Liechtenstein 
No volaens Yvert 1970 De series met * zun 

No 
1/3* 
1a/3a* 
3b 
4/9* 
10 
11/16* 
17/24* 
25/39* 
40/42 
40/42 1 1 
43 
44 
t 12 ' / , 
45/51* 
c9 ' / , 
44A 
45 
49 
51 
52/59* 
t 12 ' / , 
61 
62 
t 9 ' / . 
61 
62 
63/71 • 
72/74 
75/77 
78/81 
82/89 
90/93 
94/107* 
108/10 
111 
112 
114/16 
117 
118/21 
123/27* 
128 
129 
130/34* 
135/36 
137/40 
141/52 
153 
154 
155/57 
158 
159/60* 
161/66* 
166 
167/71 
173/76 
177/81 
182/85 
186/88 
189/92 
193/96 
197/98 
199/212 
213/14 
215/17 
218 
219/21 
222 

ongebr. 
45,— 

250.— 

4.50 
1,50 

12.— 
1.40 
5.— 
1.50 
6,— 
1.75 
0,50 

1 4 0 , 

/ 1.25 
1,25 

7,50 
95.— 

' 0,75 
100.— 
45.— 
22,50 
50.— 

4 0 0 . 
20.— 

300,— 
60.— 

15.— 
52,50 

225,— 
13.— 

7,50 
700,— 
125,— 

y 
170 
4,25 

22,50 
2 0 . 

2.25 
3,25 

20.— 
20.— 
37,50 
10.— 
12.— 
7,50 

15.— 
6,25 
3,— 
5.50 
6,— 
1.25 

22,50 
15,— 
5.— 

15.— 
9.— 

37.50 

gebr 
2 5 . 
55.— 

200.— 
4,50 

2.50 

7,50 
6,25 

50,— 

3,— 

1.75 
3.50 

45.— 

2,— 
18,— 

4.— 
0.75 

100.— 

55.— 
450.— 

250.— 
70.— 
40.— 
18.— 
60.— 

7.50 

7 
1.75 
4.— 

25,— 

2,25 

24.— 

15,— 
18,— 

3.— 

No. 
223 
224/26 
227 
228/30 
231 
232/40 
241 
242 
243/45 
246 
247/49 
250 
251/62* 
263/65 
268/70 
271 
272 
273/76 
277/80 
281/83 
284/87 
288/90 
291/93 
294/95 
296/99 
300/03 
304/07 
308 
309/12 
313/14 
315/18 
319/21 
paartje 
322/23 
324/26 
327/30 
331/32 
333/35 
339/41 
342 
342A/49C* 
349B/C 
353/54 
359/63 
364 
365 
366 
367/69 
370/72 
373/76 
377 
378/80 
381 
382 
383/86 
387 
388 
389/92 
393 
397 
398 
399/402 
403 
404 
405/07 
408/11 
412 

ongebr 
17,50 
12,50 
20,— 
12.50 
5,50 

40,— 
0,50 
2,50 

12.50 

35.— 
25.— 
60,— 
22,50 
40,— 
30.— 

135.— 
45.— 
30.— 
5 5 . 
30.— 
20.— 
35,— 
65,— 
25,— 
14,— 
18,50 
1,40 

10,— 
4,50 

20,— 
7,50 

5.— 
15,— 
18,50 

1,75 
7.50 
7,50 
1.25 

22 50 

2,50 
25.— 

0,65 
1 , — 
1.75 
9,— 
3,75 
6.75 
5,50 
3.75 
0.75 
0.75 
5,— 
0,75 
0,75 
4.50 
1.50 

11 ,— 
0.65 
3.25 
1 . — 
0.40 
2,50 
2,50 
1,25 

opgegeven adverten

aanvaarden 
Administrat ie ,,Philatelie 

ook los 

gebr 

0.50 

30.— 

35.— 

5.— 

6,— 
12.50 

1.'5 

7,50 
1.25 

5.— 

22.50 
0,65 
1 , — 
1,75 
9,— 
3,75 
6,75 

0,75 
5.— 

1,50 

0.65 
3.25 
1 . — 
0.40 
2.50 
2.50 
1.25 

verkrijgbaa 

No 
413/16* 
417 
418/21 
422/24 
425 
426/27 
428/30 
431 
432 
433 
434/45 
446 
447/49 
450 
451/53 
454 
455 

Ltp. 
1/6 
7/8 
9/13 
14 
15/16 
17/23 
24/33 
34/37 

Bloc's 
3 
8 
9 
10 

Service 
1/8* 
9/10 
11/12* 
13/16* 
16a 
17/19 
20/21 
22/27 
28/34 
35/44 

Taxe 
1/12 
13/20 
21/28 

Uw zaak 

r 

ongebr 
3.— 
0.75 
3,— 
2,25 
0,65 
3,75 
1,50 
1,25 
0,65 
1.50 

10.— 
0,60 
1,85 
0.90 
1,80 

3.60 

200,— 
75,— 
37,50 
90.— 
15.— 
67.50 
10.— 

17,50 
85.— 

9.— 
3,75 

250,— 
140,— 

5,— 
3,75 

30,— 
25,— 

1,25 
7 
9!— 

12,50 

2,— 
20,— 
20,— 

rostzegelhandel 
P H I L A D E L P H I A 

Kruisweg 43  Haar 
Tel (023) 32 01 38 

gebr 
3,— 
0,75 
3.— 
2,25 
0,65 
3'.75 
1,50 
1,25 
0,65 

0,60 
1,85 
0,90 
1,80 
3,— 
3.60 

110.— 

90.— 
37.50 

17.50 

17,50 

9,— 
3,75 

250.— 
140,— 

7,— 
4,— 

32,50 
30,— 
1.25 
3 

2.50 

em 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor
delijkheid 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 

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 
ƒ 12,50. Pakket b 1 klemband met 
150 bladen ƒ 17,50. Pakket c. 7 m-
steekboekjes, 11 x 17 cm, 8 bladz. 
a 6 stroken, in omsl. geniet (nietje 
iets roestig) ƒ 5,— Pakket d. 1 
schroefband 20 x 26 cm, 100 bladen, 
blanco papier zonder ruitjes f 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. 

Ondoorzocht! 1250 Ned. kl. rond-
stempels, punt- en langstempels, 
alles gemengd f 125,— 2500 U.S.A. 
Precancels, 'n maagdelijke partij 
ƒ 100,—. 5925 voorafstempelingen 
België, alles doorelkaar f 110,—. 
Verder 'n mooie samenstelling 500 
verschillende Wereld (100 x) in 
bundels en vellen f 135,—. H. Fio-
rani, Borssenburg 9, Amstelveen, 
telefoon (02964) 1 61 81. 
Aangeboden- Nederland - zomer 
19S7 - 879 f zonder waarde-in-
schrift. Brieven onder nr. Ph. 386 
aan Boom-Ruygrok N.V., Haar
lem 
Aangeboden: betere Nederlandse 
series, postfris, billijke prijs. C. 
Willemsen, Lou Jansenplein 43-III, 
Amsterdam-W , tel. (020) 11 05 26 
Hongarije. Wij leveren u 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. 
Venezuela-Colombia. Abonnement 
voor nieuwe uitgaven. Ook gestem
peld. Tevens bewerking manco-
lijsten. E. Zielke, Alb. Schweitzer-
straat 1, Krommenie (NH), telefoon 
(02980) 8 34 69. 
Filatelist wil zijn verzameling 
Nederland en Overzeese Rijks
delen, Indonesië, F.D.C, en punt-
stempels verkopen. W G. Ringe, 
Dirkslandshof 63, Rotterdam-23, 
telefoon (CIO) 17 04 82, na 6 uur 
Nieuwtjes van Tsjechoslowakije 
(-1- FDC), D D.R en Rusland, door 
regelrecht contact voor nominale 
waarde + 25 cent porto. Inl : H. 
Wakkee, Capelweg 23, Renesse. 
FDC's Nederl. tegen 55-75 "/o NVPH 
cat. Van Diepenburchstraat 108 
Den Haag, telefoon 24 38 85 
Wegens leeftijd opruimen wereld
verzameling, liefst landsgewijs. 
Ook doubletten, massagoed, post
stukken, FDC's Tel. (05712) 10 36 
Stuur f 5,— plus postz. van 60 et 
en u ontvangt 25 versch vr. mun
ten W. Hofland, Eksterlaan 17, 
Bussum. Giro 381273. 

Verzameling Frankrijk vóór 1940, 
gebruikt. Cat. Yv. Frs. ± 1300,—, 
e a.b ± 100 ansichtk vóór 1940, 
f 25,—. P. Pont, Wentholtstraat 12, 
Ommen 

175 versch. postz Wereld, ged. 
grootform f 3,90. G. W. Heusink-
veld te Udenhout. Gironr 1386527 

Aangeboden: betere Oostenrijkse 
zegels, postfris en gebruikt; ook 
alle klass zegels. J A Rompes, 
Nijenrodeplantsoen 4-II, Utrecht, 
telefoon (030) 44 17 78. 

Te koop: Ned. en overzeese ge
biedsdelen, cat.w. f 8400,—, uiter
ste prijs f 3250,—. H. Meertens, 
Pr Hendriklaan 15, Eijsden (L.), 
telefoon (04409) 576. 
Te koop: pracht verzamelingen: 
V.S. Amerika (Fes. 50O0,—), A.B.C. 
Staten, Fe. 9000,—; Tsjechoslowa
kije, Fr. 5000,—; Skandinavie 8000,-
Rep. Indonesië en them, verz 
,,Schepen". FCD. C.S.R. en Ned. 
bez Rotterdam, tel. (010) 25 18 20. 
Hoogste bod gevraagd op: 858, 4x 
870 t/m 881, 4x 889 t/m 907. 9 series 
Amphilex vellen, 2x El, E81 t/m 83, 
E86 t/m 90 G Gaanderse, Schie-
broeksesingel 14, Rotterdam. 
FDC's Nederland El-30, Sur. El-10. 
J. Laman Trip, W. Beukelsstraat 
17, Amsterdam, tel. (C20) 94 60 09. 
100 versch Nederland: f 1,75; 150: 
/■2,90; 200: /■4,65; 250: ƒ 6,95; 300' 
f 9,80, 20O versch. Indonesië: 
f 5,85; 100 versch. Gr Form. USA: 
f 3,50; 100 versch. Gr. Form. Polen: 
f 2,75; 100 versch Gr. Form Bul
garije- ƒ3,40; 100 versch. Gr For-
m. Roemenie: f 2,75; 400 versch. 
Gr. Form Hongarije: f 9,35, 'h kilo 
gemengd buitenland: f 13,50, 250 
gram N.Zealand: ƒ 10,—; 250 gram 
Portugal: f 7,50; 100 gram Gr For-
m USA f 9,— , 100 gram Gr. Form. 
Engeland-Ierland- f 10.75. Geen 
portokosten. H NIEUWLAND, 
Zwaanshals 65, Rotterdam-11, tel. 
28 11 76, giro 580773. 

Aangeboden- Zwitserland en an
dere Europese landen. Telefoon 
(OleCfl) 3 97 82. 
Te koop of te ruil: postzegels 
(puntstempels), munten en oude 
Drentbriefkaarten. A. H. van Elk, 
Wilhelminalaan 6, Beuningen (Gld.). 
Wederom kan ik uit mijn doublet
ten aanbieden: ALLES grootfor
maat en gelegenheidszegels. 100 
gemengd Ierland f 2,75, 100 ge
mengd Malaya f 3,—, 50 versch. 
Malaya f 1,75; 100 versch. Malaya 
/ 4,50, 50 versch U.SA / 1,50; 100 
versch. U S A . f 3,75. Franco toe
zending na overmakjng op postr. 
368980 E. F. H Bruens, Brantsen-
straat 4, Arnhem 
200 Ned , uitsl. grootf. kind., wel-
dad., ed . , 10% hoge waarden; 
minst 70 versch ä f 10,— Kilow., 
waarvan 'U kg grootf , 1 kg ƒ 11,75 
P. Nieuwelink, Veenbesstraat 768, 
Soest. Giro 438590 
Israël, postfr. full-tab vanaf 55 •/« 
Benco; gebruikt 40 "/o. Porto extra. 
P. Nieuwelink, Veenbesstraat 768, 
Soest 
PTT-kilo's (laatste veiling), origin, 
verz 5-kilo-zak f 125,— (duizenden 
2V; guldens). Engeland, prachtkilo, 
veel gelegenheid, f 40,—. Franco 
toezending Rembourskosten extra. 
P. Koopmanschap, Huizerstraat-
weg 10, Naarden, telefoon (02159) 
1 94 65, giro 555957. 
Te koop (of in ruil voor punt- en 
klemr.st)- Ned. zegels vanaf 1852. 
E de Vries, Van Hogendorplaan 
100, Doetinchem, tel. (08340) 47 84 

'/: kg missie, f 5,— op giro 268761, 
Bats, postbus 25, Leerdam. 

Ie emissies: Nederland, Frankrijk, 
V.S , Midden- en Zuid-Amerika, 
Spanje, Ned. + Curacao portafwij-
kingen Veel motiefzegels op Ujst 
en op aanvraag. Oud Duitse staten. 
Stort f 0,50 op giro 1230776, t.n.v 
H Nolles, Egb Hiddingstraat 1, 
Steenwiik en u ontvangt uitge
breide prijslijst met omschrijving 
van kwaliteit etc. Interessante 
prijzen. 

FDC Ned. 2, 3 en 4 C. de Kok, 
Nw. Binnenweg 295a, Rotterdam, 
telefoon (010) 25 32 44 

Ned Indié 1911, 25 et. violet, fout-
druk DIENST kopstaand, postfris, 
echtheidscert. aanw. Br. aan Maas
kant, Rijnsburgerweg 37, Leiden. 

Stort f 2,St op gironummer 1507909 
t.n v. A. Lagendijk, Leliestraat 5, 
Vlaardingen, vermeld drie landen 
welke u het liefst wil hebben en 
u ontvangt het dubbele bedrag 
aan postzegels terug. 

G E V R A A G D 
C. Willemsen koopt gaarne vellen 
of veldelen Nederland - Overzee. 
Ook collecties. Lou Jansenplein 
43-III, Amsterdam. Telefoon (020) 
11 05 26. Gem. giro W2409. 
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. 
Te k. gevr. puntstempels en klein 
rondstempels. A. H. Bonefaas. Joh. 
Geradtsw. 132, Hilversum. Telef 
(02150) 4 48 08. 
Zoek 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. 
Twee speciaalverzamelaars vragen 
te koop: automaatzegels met telnr. 
op de gomzijde 8 et. (v Krimpen), 
10 et (Hartz), 18 ct. (Hartz). Ook 
ruil voor 2 et. met telnr. L A 
Schlosser, Ackersdijkstraat 86 B, 
Rotterdam, telefoon (010) 24 47 12 
Gevraagd: Zwitserland tot 1907; 
Puntstempels België; Europazegel 
Nederland 1969, 25 cent ongebruikt 
met rugnummer afkomstig van 
rollen J. van Dongen, Linnaeus-
straat 57, Amsterdam, tel. 5 14 11. 
J. A. Rompes koopt collecties, 
series en losse zegels, speciaal 
klassiek van oostenrijk. Nijenrode
plantsoen 4-II, Utrecht, telefoon 
(030) 44 17 78. 
Gevraagd- Ver Europa, compleet, 
doch zonder vóór- en meelopers 
W. Bouhuis, Sterrelaan 35, Hilver
sum 
Spanje, FDC Wapens, nr 3, nr. 4, 
nr. 5 Spanje, FDC, 2 Fig: Kleder
drachten, nr 1 t/m 6. H. Wielick, 
Vleutenseweg 148, Utrecht. 

Voor één van mijn buitenlandse 
relaties zoek ik te koop de lucht
postzegels nrs. 1, 2 of 3 van Neder
land, gebruikt tussen 1 5.21 en 6.1.22 
ter voldoening van luchtrecht op 
brieven of kaarten naar België, 
Frankrijk. Engeland of Duitsland. 
Heb voor eigen verzameling in
teresse voor losse zegels of brief-
stukjes van Ned Indie met punt-
stempel 65 of goed leesbare rond
stempels van Koepang (Timor) 
Aanbiedingen met prijs aan drs 
R. H Houwink, Parklaan 3, Zeist 

Door verzamelaar gevraagd: per 
mailboot vervoerde brieven ge
frankeerd met brandkastzegels. 
Brieven met gegevens en vraag-
orijs te richten aan. P O M van 
Hasselt, Prins Hendriklaan 87, 
Utrecht. 

De Rondzendcommissans van de 
,,Studiegroep Zwitserland" vraagt 
goede rondzendboekjes Zwitser
land, Liechtenstein; ook poststuk
ken zijn welkom Inzenden bij: 
Ir. A. Sonneveld, Eekhoornlaan 4 
te Wageningen 

Bednjfs Postzegel Club vraagt 
rondzendboekjes, eventueel reeds 
gecirculeerde. Voorkeur Ned. en 
O.G en motief: schilderijen, vo
gels, schepen en kerstzegeis, loop-
tiid plm. een half jaar Opgave 
aan: W. F van Everdingen. Prins 
Bernhardlaan 110, Voorburg (ZH) 

Wie ruilt Sur. FDC E3 of E5, E6, 
LP El voor Sur. E2, E7, E8, E9, 
ElO, E12, E13 (liefst onbeschreven) 
Telefoon (05277) 14 30. 

Te koop gevraagd: binnen-bulten-
landse R-strookjes, ook op brief. 
J. A. V. d. Wiel, Akkermanstraat 
15a, Rotterdam-21. 
Bod gevraagd op afl. Nederl. 
Maandblad 1940 gebonden (manco 
nr. 1), losse afl. 1960 t/m 1968, 
nr 1 1960 besch.; manco inh.opg. 
'60 en '62-'63. D. de Ridder, Bon-
kenburg 2, Uitgeest, telefoon (02513) 
23 86. 
Te koop gevr.: Nederland gebruikt 
nrs. 49, 136 t/m 138. Roltanding nrs. 
31, 71 t/m 101. Port nrs. 20, 28, 31 
t/m 43. Brandkast 1 t/m 7. Tele
gram nrs 1, 4, 7 en 12 Enveloppen 
E3. Van Riebeeck-afstempeling 
Tropeninstituut Amsterdam. Aan
biedingen met prijsopgaaf aan 
P. J. van Otterloo, Brahmslaan 135, 
Delft, telefoon (01730) 2 07 21. 
Gevraagd- Hong Kong, zegels en 
stukken, zoekt F. L. Maas, Veenen-
daalkade 289, Den Haag, telefoon 
(070) 66 44 56 
Gevraagd: zegels, hiervoor te ruil 
oude prentbriefkaarten. Chr. C. 
Bentem, Lijsterstr 34, Scheemda. 
Gevraagd: FDC's USA voorzien 
van vignetten, liefst in partijtjes. 
Schriftelijke aanbiedingen met ge
middelde stuksprijs aan G. J. Sol
daat, Mussenstraat 33, Hengelo (O). 
Gevraagd- Ned. Nieuw Guinea, 
FDC en gewone brieven verzorgd 
door en verzonden aan de expe
ditieleden van de Sterrengebergte-
Expeditie 1959, verder alle docu
mentatie F. Hugenholtz, Olympia-
plein 166, Amsterdam. 

DIVERSEN 
Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? 
Ja? Wordt dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: C. Spoelman, Irisstraat 18, 
Ridderkerk. Tel. (01804) 47 55. 
Zendt 150 Europa of Eng. Kol. aan 
J Bulder, Scarlattistr 48, Zwolle 
en u ontvangt eenzelfde aantal 
retour 

BUITENLAND 
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 
Ruil gezocht met Nederland. Geef 
Zweden en Skandinavie. Basis 
Zumstein en alleen naar manco-
lijst. E. Luuk, Skebokvarnsvagen 
281, IV, S. 124 35 Stockholm-Band-
hagen. 
Geef motiefzegels, vraag tegen
waarde van West-Europa. Nowak, 
postbus 9, Poznan 5, Polen 
Nieuwtjes van Berlijn en de 
Bondsrepubliek ontvangt u snel en 
eenvoudig rechtstreeks uit Berlijn-
f 1,10 per D M. nominaal, betaling 
in bankpapier in aangetekende 
brief, of op postgirorekening Ber-
lijn-West 12 15 66 Christoph Kapel
le, Box 75, 1 Berlijn 301 West. 
.lapan, postzegels, 150 versch. f 5,—, 
50 herdenkingszegels f 5,—, 6 FDC 
/ 5,—. Prijslijst gratis Yn. Kana-
gawa 664 Itami, Box 36, Japan 
(APHV). 
Zoek de Olympiade-zegels van 1928 
op brief, alsmede gehele stukken 
met of losse exemplaren van alle 
soorten Olympiade-stempels Geef 

Olympiade-propagandastempels 
van Helsinki uit 1940 en zegels van 
West-Duitsland en Berlijn Cor
respondentie in het Duits Aanbie
dingen aan F Karpmski D 422 
Dinslaken, Klarastrasse 51. 
Ruilen; Australië en omgeving, 
zegels en FDC's tegen Nederland
se. Corresp alleen Engels A Hop
per, 9 Henderson str , West-Bruns-
wick (Vict) 3055. Australia. 



NOG GEEN KENNIS GEMAAKT!! 
met onze droomparti)en NEDERLAND & OVERZEE' DAN IS HET DE HOOG
STE TIJD' ledere parti) bevat ruim 1000 verschillende zegels van Nederland, 
Indie (Incl Indon , NieuwGuinea, Curasao en Suriname plus een schat van ruil
materiaal ' leder van dexe collecties zit boordevol weelde en pracht en zal tot het 
beste behoren, dat U ooit aankocht' Tal van verzamelaars deden reeds gev/eldtge 
vondsten in deze partijen Cataloguswaarde tenminste f 350,—, pnjs slechts 
/■110,—' 

Idem, kleine partij, ruim 600 soorten, cat waarde ruim f150,—, slechts f 39,— 

GROTE DROOMPARTIj NEDERLAND ZONDER OVERZEE Dit is de collectie 
voor hen, die alleen Nederland verzamelen' Ruim 800 verschillende zegels met 
talloze zeldzame exemplaren' De partij voor avonden sorteergenot' Slechts 
f199,— (hoge cat waarde 

COLLECTIE I N D O N E S I Ë , nu nog completer en nog mooier' Ontbreekt 
ZEER W E I N I G aan Deze collecties werden meegenomen door een Ambonese 
vluchteling naar Singapore en vandaar naar Nederland gevlogen Of die zeldzame 
IRI ANBARATserie van 26 stuks er ook bijzit ' Nee, maar die geven wij U er
bij cadeau, helemaal gratis voor mets, een echt GROOTHANDELSvoordeel 
t je ' Slechts f49.— 

RESTANTPARTIJEN WERELD. Hienn zitten letterlijk alle restanten, die 
zich in de loop van de jaren btj ons opgestapeld hebben Gaan nu de deur uit 
VOOR EEN FRACTIE VAN DE INKOOPSPRIJS, uitzoeken is voor ons geen doen, 
sortering zou tienduizenden guldens arbeidsloon kosten, voor u de garantie van 
ZELDZAME VONDSTEN' Alles door elkaar losse zegels, vellen en brokken, 
afgeweekt en onafgeweekt VOLKOMEN ONUITGEZOCHT' 

Kleine partij f 25,— (gegarandeerde cataloguswaarde Fr 200,—) 
Grote partij f 50,—■ (gegarandeerde catalog us waarde Fr 450,—) 
SUPERPARTIJ f 100,—(gegarandeerde cataloguswaarde Fr 1100,—) 

GOLIATPARTIj f 200,—(gegarandeerde cataloguswaarde Fr 3000,—) 
(hiermee wordt U meteen postzegelmilhonnair') 

A T T E N T I E I De aangegeven cataloguswaarde is slechts een absoluut gegaran
deerd minimum' Het kan ook drie of vijf keer zoveel ztjn' 

LANDENRESTANTEN 
VEEL LEUKE ZEGELS VOOR WEINIG GELD!! 

Andorra, leuke collectie (50) f9.90 
Angola, bijzonder mooi (50) f6,75 
Arable (50) f 13,90 
Argentinië (198) f7,90 
Beieren, met zeldzaam goed (98) 
f U , 9 0 
België (200) f5,45 
België (300) f 10,95 
Belg.e (500) f22,50 
Bolivia (100) f9,90 
Brazilië, met veel leuk goed (100) 
f6,90 
Bulgariie (200; f 5,95 
Bulgarije (300> met veel grootformaat 
f 10,90 
Bulgarije, een prachtcollectie met 
maar liefst ongeveer 500 zegels, zeer 
veel grootformaat Slechts f 29,50 
China, uitsluitend complete series, al
leen grootformaat, honderden francs 
catalogusv/aarde Slechts f 24,90 (286 
stuks) 
Columbia, veel grootformaat (100) 
f5,75 
Costa Rica (50 , zeer mooi, f8,90 
Croatie (200) f39,— 
Cuba (97) prachtig goed, veel groot
formaat f6,90 
Denemarken (200), leuke verzameling 
om voort te zetten, f8,90 
Dominicana (50) f4,50 
Duitsland (497) f 13,90 
Duitsland (1000) een koopje f37,50 
Egypte (300), ongeveer 200 grootfor
maat, f39,— 
Egypte, bijna compleet, een pracht
object, ongeveer 50ö stuks, slechts 
f149,— 
Engeland (100) f4,90 
Fintand, leuke collectie (100) f 4,90 
Frankrijk (300) f 12,50 
Frankrijk (500), prachtobject f 27,50 
Franse Kolomen, bijna allemaal groot
formaat (100) f5,90 
Idem (300), prachtige verzameling, 
slechts f24,90 
Gibraltar (25) f7,90 
Griekenland (25) f7,90 
Groenland (15) f 3 90 
Haiderabad (25) f3,90 
Haiti, zeer mooi (25) f6,90 
Honduras, veel grootformaat (50) 
f9,90 
Hongkong, met zeldzaam goed (30) 
f4,95 
Ierland (50) f 4,90 
India heel leuk (100) f 2,50 
Idem, (200) f 11,90 

Irak, prachtig goed, (100) f6,90 
Israel (100), wat een mooie collectie, 
f11,90 
Italie(100)f1,95 
Itahe, leuke collectie (300) f9,90 
Itahe (500) f27,50 
Jamaica, vol prachtzegels (50) f 11 ,— 
Joegoslavië (200), slechts f6,25 
Joegoslavië, 300 prachtzegels, f 12,90 
Joegoslavië (500) f29,90 
Kenya (50) f6,75 
Letland (75) f 14,— 
Libanon (50) f 5,— 
Libanon (100) f 12,— 
Liberia, (50) wat mooi' Toch slechts 
f 15,90 
Liechtenstein, een lust voor het oog 
(50), slechts f 17,90 
Litauen, een zeldzaam land, moeilijk 
aan te komen (50) f 9 , — 
Luxemburg (100) f 13,50 
Malakka (50) f4,50 
Malta (50) f9,90 
Marokko, leuke collectie (50) f 13,— 
Mauritius (50) erg mooi, f 15,— 
Mexico, bijzonder mooi, (100) f 9 , — 
Monaco (25) f2,90 
Monaco (50) f5,90 
Monaco (100), leuk om voort tezetten, 
slechts f 12,90 
Mozambique (100) erg mooi, f 17,— 
NieuwZeeland (100), prachtgoed 
zeer de moeite waard, f6,75 
Noorwegen (200), ongelofelijk mooi, 
f 12,90 
Oostenrijk (300), met zeldzame exem
plaren, f 12,50 
Periie (200), slechts f 17,— 
Phihppijnen, allemaal grote zegels, 
(100) slechts f8,50 
Polen leuk om voort te zetten, (500) 
f29 — 
Roemenie (600), slechts f 39 ,— 
Tevens beschikbaar een collectie Roe
menie vrijwel compleet slechts f99,— 
Rusland (200), leuke collectie, f25 ,— 
San Marino (50) f3,95 
San Marino (100) f 11 90 
Spanje (500), prachtobject f 49 ,— 
Tsjechoslowakije, vrijwel complete 
collectie een waarlijk koopje, slechts 
f 7 5 

Turkije, een prachtige collectie, met 
veel zorg verzameld .slechts f 24,90 
Engelse Kolomen, kleine collectie 
(500) f 13,75. grote collectie (1000) 
slechts f35,—, ver gevorderde collec 
tie (2000) slechts f129,— 
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ENGELSE K O L O N I E N , een object opgeret zonder op kosten te 
l e t t en , waar in zich veel van het mooiste goed bevindt. N u te koop 
voor een f ract ie van de pri js die er voor betaald is. Slechts f 295,— 
(circa dr ieduizend zegels). 

AANBIEDING COLLECTIES 
PROFITEER! Vaak zi jn een of twee zegels u i t e e n col lect ie al m e e r w a a r d 
dan U voor het geheel betaa l t ! 
FINLAND, leuke verzameling, heel aardig om voort te zetten, f45 ,— 
I N D I A , uitgebreide verzameling, volgens Stanley Gibbons' catalogus Slechts 
f69,—(circa 500 stuks) 
ISRAEL, een goeddeels complete collectie, een prachtobject met veel zeldzaam 
goed Bovendien een zéér goede geldbelegging' Zéér hoge cat waarde' Slechts 
f99,—(circa 300 zegels) 
TURKIJE, een leuke collectie met veel gelegenheidszegels (circa 1000 stuks) 
Slechts f99,— 
FRANSE K O L O N I E N (en ex) Een schitterende collectie met zeer veel 
motiefzegels' f79 ,— (circa duizend stuks) 
Eveneens beschikbaar een buitengewoon uitgebreide collectie FRANSE KO
L O N I E N , eén van de mooiste objecten, die wij ooit m handen kregen' Zeer 
veel grootformaat en motieven' Slechts f225,— (circa 2000 stuks) 
R U S L A N D , een grote collectie van uitsluitend GELEGENHEIDSZEGELS, bijna 
allemaal complete series, zéér hoge catalog us waard e Slechts f 8 9 , — (circa 940 
stuks) 
BULGARIJE een prachtobject, waaraan weinig ontbreekt Ook veel van het 
klassieke goed is aanwezig Slechts f149,— 
SAARGEBIED, een uitgebreide collectie van circa 300 stuks met veel van het 
betere goed f225,— 
A L B A N I Ë , leuke collectie van dit meest afgesloten land van Europa f 5 5 , — 
(circa 300 stuks) 
C H I N A , een zeer uitgebreide collectie, een uitgelezen object om voort te 
zetten' Slechts f 99 ,— (circa 1500 stuks) Zéér hoge cataloguswaarde' 
PORTUGESE K O L O N I E N , uitgebreide collectie met veel motiefzegels 
Slechts f199,— 
NOORWEGEN, een leuk object, waaraan niet zoveel meer ontbreekt Slechts 
f 7 5 , 

FRANKRIJK, zeer uitgebreide collectie Wij taxeren, dat deze collectie los uitge
prtjsd zeker achthonderd gulden zou opbrengen Weggeefprijs f 225,— 
HONGARIJE, een vrijwel complete collectie, zou m Hongarije een fortuin op
brengen, mag helaas van de douane met ingevoerd worden Slechts f 99,— 
W I J hebben ook nog enkele kleinere collecties Hongarije, die circa duizend zegels 
bevatten Dexe collecties zijn van ZEER BIJZONDERE KLASSE Zéér veel her 
denkingszegels Slechts f49,— 
OOSTENRIJK, een zeer uitgebreide verzameling, waar weinig aan ontbreekt 
Een prachtig bezit voor weinig geld f145,— 
ZWITSERLAND, een uitgebreide verzameling, met veel modern goed, maar ook 
klassiek goed vertegenwoordigd f150,— 
VATICAAN, een prachtcollectie, met zo erg groot, maar met vele kostbare 
exemplaren Zeer goede geldbelegging De zegels van dit land nemen jaarlijks 
aanzienlijk in waarde toe Weggeefprijs f249,— (circa 250 stuks) 
JOEGOSLAVIË, zeer uitgebreide collectie met vele waardevolle exemplaren Is in 
Joegoslavië een veelvoud van de prijs waard, maar mag met ingevoerd worden 
Slechts f150.— 
SPAANSE K O L O N I E N , kleine collectie met veel mooi goed f129,— (circa 
400 stuks) 
I T A L I A A N S E K O L O N I E N , (en ex), een kleine, maar aardige collectie 
f59 ,— (circa 300 stuks) 
IJSLAND, zéér moeilijk aan te komen Aardige verzameling, bestaande uit circa 
150 zegels f59 ,— 
ENGELAND, een zeer uitgebreide verzameling met vele zeldzame zegels zoals 
no 1, de beroemde penny zwart met een cat waarde van f r 80,— Circa 500 
stuks Weggeefprijs f 250,— 
BEIEREN, een collectie waaraan zeer weinig ontbreekt (Circa 300 stuks) f149,— 
ITALIË, een uitgebreide collectie met veel mooi goed Zou los uitgeprijsd zeker 
het dubbele opbrengen Nu voor f 99 ,— (circa 1000 stuks) 
ZWEDEN, een vrijwel complete collectie Ook het klassieke goed ontbreekt met 
Slechts f140,— 
PORTUGAL, een aardig gevorderde collectie, slechts f59 ,— 
G I G A N T C O L L E C T I E N E D E R L A N D , goeddeels compleet , m e t meer 
dan 800 zegels (geen overzee). Veel weelde en pracht voor wein ig ge ld ! 
Slechts f 199,1 

KILOWAAR. Wi| verkopen uitsluitend kilowaar van klasse. In iedere kilo komt 
een aantal waardevolle zegels voor 
E N G E L A N D , met 20 k 30% gelegenheidszegels Bijzonder koopje hele kilo 
voor f 29,—, Engels pondspak (453 gram) voor f 14,90 
I N D O N E S I Ë , meest vellen, geen papier, meer dan 10 000 zegels per kilo (ruim 
150 soorten) halve kilo f 110,—, hele kilo f 199.—(cat waarae ruim f3000—) 
ISRAEL, met circa 10% gelegenheidszegels Halve kilo voor f75 ,—, 100 gram 
voor f 16,50 
TSJECHOSLOWAKIJE, zéér mooi Hele kilo (postverzegeld) f44,50 halve 
kilo f 23.50 
ENKELE M O T I E F S A M E N S T E L L I N G E N , zeer geschikt om als basis te 
dienen voor een verzamehng van het betreffende thema 
SCHILDERIJENCOLLECTIE, zeer uitgebreid, praktisch allemaal grootfor

maat Veel waarde voor slechts f49 ,— (circa 300 zegels) 
RODE KRUIS, 100 verschillende, slechts f6,90 
B L O E M E N C O L L E C T I E , vrijwel allemaal grootformaat Slechts f 29,— (circa 
300 stuks) 
Dl EREN COLLECTIE, vele verschillende landen, alweer bijna uitsluitend 
grootformaat, circa 500 stuks Slechts f 29 ,— 
SPORTCOLLECTIE, circa 500 stuks f 29 ,— 
R U I M T E V A A R T , een uitgebreide collectie voor een lage prijs f 29 ,— (onge 
veer 300 stuks) 
S v p vooruitbetaling of rembours Porto extra f 1,40 (rembours f 2,15) Wij fran
keren filatelistisch Bestellingen s v p schriftelijk of telefonisch (ook 's avonds) 

Postzegelgroothandel OPTIMUS 
Kamphuizenlaan 5, Arnhem, Tel . (08S) «2 10 30, Giro 156.55.27 



De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 
(meer dan 2 5 jaar onder de huidige deskundige leiding) 

%mm 
AMSTERDAM-C. 
Rokin 58 

TELEFOON (020) 
23 02 61-24 23 80 

ONZE VOLGENDE IMPORTANTE VEILING, DIE IN DECEMBER a.s. WORDT GEHOUDEN, 
IS IN BEHANDELING. 

DE INZENDTERMIJN HIERVOOR SLUIT ULT. OKTOBER a.s. 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN WORDT GAARNE VOORSCHOT VERLEEND. 

\*ayo 

Skandlnovia 

ES/o 

HET GROTE l'^^^^d ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
clichés. Gewicht 2y2 kg. Prijs ƒ16,— 
Idem, alleen NEDERLAND ƒ 10,50 

- LANDEN ALBUMS 
Indonesia ƒ10,— 
België 25,— 
Luxemburg 17,50 
Frankrijk 25,— 
Monaco ,20,— 
Groot-Brittannië 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,— 
Zwitseriand 22,50 
Denemarken ,, 15,— 
Noorwegen ,, 15,— 
IJsland 15,— 
Zweden 15,— 
Finland 15,— 
Skandinavië ,,50,— 
Europa (met Nato, enz.) 17,50 
Formaat 23x2772 cm: 
United Nations 10,— 
Rotary 10,— 
ALLE ALBUMS INCL SUPPLEMENT 1968 
BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

i D J i ^ 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 ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 

<"OFFSETDRUK BOOM-RUYGROK N V-HAARLET 


