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ZEGELS MET TAB OP SMAAKVOLLE F.D.C.'s 

Publicatie van de Beneluxagent der Isr. P.T.T. 

SKANDINAVIE 
SLECHTS EEN ADRES, POSTZEGELHANDEL VIKING BODDENSTRAAT 55 ALMELO... 

telefoon 0 5 4 9 0  6 4 1 7 

Postzegelhandel 
„ t RAEDTHUYS" 
(eig. J. D. Muis) 
Raadhuisstraat 41  Amsterdam  Telefoon 22 09 01, b.g.g. 12 31 23 

heeft voor u één van de grootste postzegelvoorraden van Neder
land, ruim honderd grote dikke winkelboeken vol tegen normale 
prijzen. O.a. 

Nederland en O.G. Gebruikt vri jwel alles aanwezig, zelfs 7'/2 et 3gaats rol
tandtna, luchtp. Curagao en Suriname. Al le weldadigheidsuitgiften voorradig. 
WestEuropa: o.a. grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vatl
caan, Zweden, IJsland enz. enz. Prijzen in het algemeen 50 et per Yvert
frano, 1e pi . 1 0 % minder. 
OostEuropa: grote voorraad, vooral Rusland en Hongarije (veel ongetand), 
in het algemeen 40 et p. Yvertfranc. behalve nieuwe uitgiften. 
Eng. Kol.: 9 winkelboeken vol , hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth. 
Azië: atle landen, veel Japan, Yemen enz enz. 
ZuldAmerlka: grote stock van alle landen, veel luchtpost. 
Afrika: alle landen, ook de nieuwe staten. 
Israël: grote stock, in het algemeen 5 0 % Benco, ook Ie dagenv. 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken), RUIMTEVAART, POSTZ. 
op POSTZ., SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES, VER. EUROPA. 

Onlangs aangekocht een zeer grote luchtpostcollectie hele wereld, w.o. veel 
brieven. Eveneens grote collectie scheepvaart. 

Albums, Insteekboeken, catalogi, loupes in ruime sortering voorradig . . . 

U kunt bij ons rustig zitten postzegelen onder het genot van een heerlijke 
kop koffie of een glaasje frisdrank Maneolijsten worden omgaand, in ieder 
geval binnen 14 dagen behandeld. Donderdag's gesloten. 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstraat 41  Amsterdam  Telefoon 22 09 01 

(privé: Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefoon (023) 24 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 ultkaveling. 



PRIJSCOURANT 1970 
Is zojuist verschenen, 6 pagina's met honderden koopjes! Vraag deze 
r i jk geïllustreerde prijslijst aan, evenals onze nieuvi^e rui l / inkoopli jst 
1970. Beide zijn GRATIS verkri jgbaar! Zojuist ontvangen. Pracht 
collectie OOSTENRIJK, 1000 stuks, 'n r i jkdom aan oude en nieuvtre 
zegels! Slechts fM5,—. 

RUSLAND jaargang 1968 compleet, 133 zegels en i Gedenkblocks, 
licht gestempeld Yvertwaarde ruim 90 frc Slechts f 27,50 
Collectie 300 ZWITSERLAND, veel Pro Juventute enz. enz. 'n zéér 
mooi object! Prijs f62,50. 
Collectie 500 ZWITSERLAND, iets héél bijzonders, 1 keer leverbaar. 
f 1 2 5 , -

2000 ENGELSE KOLONIËN en GEBIEDEN, 'n zeer 
vergevorderde collectie afkomstig van een 
Engelse kolonel, 't mooiste goed zit erin We
gens tijdgebrek voor slechts f129.— 

3000 ENGELSE KOLONIËN en GEBIEDEN, de eige
naar kocht zich arm, de man v/as bezeten van 
Eng Kol zegels Thans voor een lachwekkend 
laag pniije van slechts f 295.— 

1000 EUROPA-zegels Ga ze eens per stuk kopen > 
Bi| ons voor 'n fragment van wac U anders kwi|t 
bent f 22,95 

1500 EUROPA-zegels in doos waarbij minstens zo'n 
1000 verschillende zegels Bi| ons maar f27,90 

200 FINLAND Een prachtige collectiei Slechts 
f 18.95 

300 FINLAND, 'n object om door te zetten, vele 
waardevoile exemplaren zitten er reeds in 
Slechts f49.— 

400 FINLAND, zet dat nu eens doori f 119.— 
100 FRANKRIJK, maar nu allemaal Grootformaat 

Gedenkzegels enz . waarbi) door ons niet op 
waarde is gelet (Ti}d is ook kostbaar ) slechts 
f 10.95 

200 FRANKRIJK, dit moet U kopen, los kopen kost 
veel meer Stechcs f6.95 

300 FRANKRIJK, iets bi|zonders in de betere klasse 
f 12.50 

500 FRANKRIJK, werkelijks iets buitengewoons' 
Ook niet te vergelijken met aanbiedingen elders 
van enkele kwartjes goedkoper* f 27.50 

800 FRANKRIJK, dit moet U zien. wat mooi' Het 
duurste goed' Slechts f 139,— 

1000 FRANKRIJK. bi|na 'n land compleet een col
lectie om wakker van te liggen voor slechts 
f249.— 

200 FRANSE KOLONIËN en GEBIEDEN, bijna alle
maal poscfns. 'n gigantisch pakket voor slechts 
f11.95 

300 FRANSE KOLONIËN en GEBIEDEN, een meer 
dan prachtige collectie, veet uniek materiaal' 
Slechts f24.90 

500 FRANSE KOLONIËN en GEBIEDEN, zeker het 
geld waard, slechts f 36.— 

1000 FRANSE KOLONIËN en GEBIEDEN, wonder
schoon f96.— 

1000 FRANSE KOLONIËN en GEBIEDEN m doos. 
waarbij tenminste enkele honderden verschil
lende exemplaren De rest is kostbaar ruilma
teriaal Slechts f 49.95 

100 GRIEKENLAND, zeer modern, liefst 85 stuks 
grote zegels met de mooiste motieven Gaan 
weg voor f 11,95 

50 HONDURAS, zeldzaam f9.90 
200 HONGARIJE, klem en groot, erg mooi en met 

kostbaar f 6.45 
200 HONGARIJE, allien grote mooie zegels met 

een hoge cataloguswaarde Pak mee, voor ruil 
of verkoop' f 10.95 

400 HONGARIJE, klein en groot maar met 'n enorm 
aantal grote aantrekkelijke zegels welke per 
stuk veel geld opbrengen' Toch maar voor alle 
400 f 17.95 

500 HONGARIJE, klem en groot maar thans met 
nog vèèl meer grote dure zegels Er zijn klanten 
die er tien tegelijk kopen, gelijk hebben ze. er 
valt viel geld te verdienen' Slechts f24.95 

1000 HONGARIJE, bijna allemaat grote zegels met 
een kapitale waarde De hete handel kost slechts 
f 4 8 , -

1000 HONGARIJE in doos. waarbij minstens 500 ze
gels verschillend zijn Voor U voor f35.— 

200 INDONESIË, wederom samengesteld door le
ken' U komt de meest schaarse zegels tegen 
Koop gerust enkele pakketten tegelijk, de voor
raad IS echt niet eeuwigdurend f 14.95 

400 INDONESIË, leuk als leken deze pakketten ma
ken, van catalogusVvaarde hebben ze schijnbaar 
nimmer gehoord De duurste zegels' Slechts 
f39.95 Alti in. het is verplicht een gratis Indo-
nesie-album erbij te aanvaarden Een geheel gra
tis presentje van FIORANI' 

500 INDONESIË en NED INDIË Ze gaan weg voor 
f49.— 

600 INDONESIË en NED INDIË. ja. als U iets moois 
voor een krats zoekt dan is dic hec wel. slechts 
f62.50 

1000 INDONESIË en NED INDIË Neem 'n week va
kantie om dit uit te zoeken en ce verwerken, 
het IS iets geweldigs' Slechts 3 collecties aan 
wezig voor (p collectie) f119.— 

1000 INDONESIË, in doos, waarbij ruim 400 verschil
lende dure zegels Prachtzegels' Allien, het 
album gaat er gratis bij, dus maak vast wat 
ruimte in Uw boekenkast f 74,75 
INDONESIË, stapel van 13 verschillende schaarse 
F D C 's Winkelwaarde minimaal f35.— Bij ons 
gaan ze weg voor f 11,95 
INDONESIË. Sukarno-carnets Oplage 1000 se
ries 'n Uniek stuk voor Uw collectie Speciale 
afstempelmg op de nrs 424/33 Slechts f 8.95 

100 ISRAËL, wat 'n pracht, wat 'n grootformaat
zegels' Toch maar slechts f 11,85 

400 ISRAËL in doos. waarbij minstens ICO verschil
lende dure zegels Gehele doos kost maar f37.95 

300 ITALË, wel iets anders dan U wellicht gwend 
bent te kopen, mi i r mooie (en zeldzame) ge-
legenheidszegels' f9,95 

500 ITALIË, wat een enorm aantal grote Gedenk
zegels zijn hierbij' Dit pakket is vele malen z'n 
geld waard Mogelijk koopt U het elders lèts 
goedkoper, doch met in zo'n uitzonderlijk mooie 
samenstelling met zovele dure zegels Slechts 
f27,50 

1000 ITALIË in doos, waarbij minstens 500 verschil
lende prachtzegels De rest .U weet het en 't 
wordt eentonig, is schitterend en waardevol 
ruil- en verkoopmateriaal Deze prachtdozen 
gaan weg voor slechts f 42.50 

100 AFGHANISTAN, iets zeldzaams' f 19,95 
50 ALBANIË. Grootformaat, enorm f 5,95 
91 ALBANIË compl series, licht gestemp Gaan 

weg voor f 29.95 
100 ALBANIË, ongebruikt, pracht aansluiting op 

bovenstaande f 16,95 
100 ARGENTINIË, weinig geld voor 'n pracht pak

ket f3,95 
50 AUSTRALIË, veel dierenzegels f 1,95 
50 AUSTRALIË, Groot'ormaat, nieuw f 3.45 

100 AUSTRALIË, veel gedenkzegels f3.95 
100 BELGIË, pak maar mee f2,35 
100 BELGIË, pracht Grootformaat' f 5.45 
200 BELGIË, waarbij lastige ex f6,45 
300 BELGIË, veel „Beeld"-zegels f 11.95 
500 BELGIË, nog 'n enkel pakket f 25,— 
600 BELGIË, uitzonderlijk mooi f 39.95 
800 BELGIË, 'n enkele collectie f 79,50 

1000 BELGIË in doos. minstens 500 verschillend, gaan 
weg voor f 39.95 

1000 BELGIË en KONGO, 'n koopje f 99.50 
100 BOHEMEN en MÄHREN, oude pnjs f9.95 
100 BRAZILIË, 'n fraai pakket f 5,75 
50 BRAZILIË. Grootformaat f4.95 

100 BRAZ LIË, Grootformaat , 'n pracht f 9.95 
100 BRITS INDIA, speciaal' f2.50 
100 BULGARIJE, mooie zegels f 2.95 
200 BULGARIJE, tegen inkoopprijs f 5.95 
300 BULGARIJE, veel Grootformaat f12,95 
500 BULGARIJE, zeldzame zegels f 29,95 

1000 BULGARIJE in doos. minstens 500 verschillend, 
erg mooi f 42,50 

26 BURUNDI, pracht series' f 16.95 
100 CANADA, 'n oude samenstelling f 3.95 

50 CHILI, vele luchtpost f 2,95 
100 CHILI, enorm veel luchtpost f6,95' 
100 CHINA, helft Grootformaat f 2,50 
100 CHINA, allemaal Grootformaat f 3.95 
200 CHINA, met te geloven f5.45 

400 

675 

NEDERLAND-NED INDIË en INDONESIË, een pracht van een samen
stelling met veel bijzondereen postfrisse zegels, een koopje f 14.75 
NEDERLAND - NED INDIË - INDONESIË - NIEUW GUINEA - SURI
NAME' Zeer mooi pakket voor een buitengewoon lage prijs f27.50 
zegels' Dit zijn onze GOUDDELVERSDOZEN' Schitterend goed U vindt 
o a NEDERLAND, gebruikt en ongebruikt, veel weldadigheid. NEDER
LANDS INDIË - INDONESIË - NIEUW GUINEA - NED ANTILLEN -

CURACAO en SURINAME' Elke partij heeft minstens een catalogus
waarde van f125.— De winkelwaarde zou terecht f 110,— moeten be
dragen, maar U betaalt slechts f45.-

1100 NEDERLAND - NED INDIË - INDONESIË - NIEUW GUINEA - NED 
ANTILLEN - CURACAO en SURINAME iets geweldigs' Uw album is met
een gevuld, RUIM f 250.—cataloguswaarde WINKELWAARDE f200.— 
BIJ ons slechts f99.-

WERKELIJKE GOUDMIJNEN!! 1 KG US.A MISSIEZEGELS. DAGENLANG SORTEERGENOTi SLECHTS f24.50 

Vele verzamelaars ontdekten dat ' t geld nog steeds op straat ligt, als men de straat maar weet I Ons Engels Icilowaar zit nJ. stikvot met fosforzegets, 
waarvan sommige f4,50 tot f 18,— per stuk genoteerd staan.'(Zie betreffende rubriek sinds februari m dit blad). 
Vi kilo Engeland, enorm groot aantal, zeer modern. Slechts f 12,50 + f 1,80 porto. 1 kilo Engeland „Super", geweldigl Slechts f 29, h f 2,50 porto. 

W(| ontvingen een parci)t|e Engelse Bankposc. bestaande uit allemaal Grootformaat 
Gedenkzegels, het mooiste van het mooiste' Vele Engelse schilderi|zegels, enz enz 
Alles gaat weg voor de abnormaal lage prijs 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 

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

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

% kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) f21.50 
y, kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels i± 12 500 zegels) f42,50 
YJ kilo CANADA, kantoorpost. modern' Met grootformaat' f 12.50 
Yt kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n rijk sortiment met veel groot formaat-

zegels' n Koopje f 12,50 

50 gram West-Duitse Bankpost, allemaal Grootformaat-Gedenkzegets der Duitse 
Bundespost, geheel ongesorteerd, een pracht en rijk sortiment voor slechts f 18,95, 
ook deze voorraad is zéér beperkt 

Yt kilo WEST-DUITSLAND, met iets van de Oost-Zone, mèt gelegenheids-
zegels f 12,50 

Ya kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 12.50 
Yi kilo NOORD-IERLAND, zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met heel 

erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 12,50 
Va kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed. beslist onuicgezocht. 

veel gedenkzegels Kleine voorraad f 12 50 
1 KILODOOS NOORWEGEN, vergezeld door de missie, enorm mooi' 

Slechts f25 — 
Yi 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 

HEEFT V 'N POSTZEGELMANIE? 
Postzegelhandei H. FIORANI DAN MET SPOED NAAR FIORANU 

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

Portokosten ext ra Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes Postgiro41511 t.n.v. I.J. Mark 
te Zoetermeer 
A F H A A L A D R E S S E N : Wi j nemen bundel- en massawaar in betaling. Vraag inkoopli jst. 
„F lopost" , Woestduinstraat 109, Amsterdam-W. Tel. 15 24 55. MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 6816 78 
MARK, J. W. Frisostraat 48. Zoetermeer 



INHOUD VAN DIT NUMMER 

GOED 
GEZIEN 
MET 

PHILIPS 
BLACK
LIGHT 
LAMP 
ivv 

6 WATT 

Fluorescerend of 
niet - fluorescerend-
dat is geen 
vraag meer! 
In vele landen — Denemarken, Duitsland, 
Engeland, Zweden, België, Nederland — 
verschijnen reeds regelmatig luminesce-
rende zegels. Ten behoeve van opzet-
stempelmachines zullen steeds méér van 
deze zegels worden uitgegeven. Herken 
ze snel en met zekerheid! Met de nieuwe 
Philips T W 6 watt blacklightlamp — 
speciaal voor fluorescerende zegels. Een 
onmisbaar onderdeel van de uitrusting 
van elke serieuze filatelist. 

Uitgevoerd met E27 lampvoet; aan te 
sluiten op spanningen van 200/250 volt; 
geen voorschakelapparaat nodig; 
prijs f 26.95. 

PHILIPS 
DE NIEUWE PHILIPS TW6W 
FLUORICENTIELAMP 
is voor de handel verkrijgbaar bij 

C. WOUDENBERG - IMPORT - EXPORT 

FILATELISTISCHE HANDELSONDERNEMING 
Lijsterbeslaan 18 te Oostvoorne (Z.H.) 
Telefoon (01885) 34 09 
Wij zijn de specialisten op het gebied van de 
fluorescentie en fosforescentle, alsmede importeur 
van Telo, Philatell e.a. apparatuur. 

ALBUM- EN STOCKBOEKENINDUSTRIE 
„NEERLANDIA" - UTRECHT 
Ceylonlaan 11 - Telefoon (030) 88 08 34 - Postrekening 35 20 03 

INSTEEKBOEKEN: 

Uranus, 8 kartons met 
stroken. In moderne tw( 
cm, ƒ6,20 per ex. (Bi. 
franco thuis.) 

elk twaalf pergamijnstroken. Totaal 192 
ïekleurige band met goudopdruk, 23 x 32 

bestelling van 3 ex. ontvangt u deze 

ZWARTE INSTEEKKAARTEN: 

Voor de verzending van kleine z 
op 2 pag. elk 5 pergamijnstroken 
15 cm dichtgevouwen. 
Bij afname van 100 insteekkaarter 

200 insteekkaarter 
500 insteekkaarter 

Stort het bedrag van uw bestelli 
u ontvangt uw zending met enkele 

chtzendingen. 4 pag., waarvan 
zijn geplakt. Formaat pim. 11 x 

f 25,50 + ƒ 1,50 porto 
f 45,40 + f 2,50 porto 
ƒ103,50 franco thuis 

rig op postrekening 352003 en 
dagen thuis. 

Hoofdartikel 667 
Hoe werd de eerste Belgische postzegel geboren . . 668 
En de boer hij ploegde voort 670 
Gevaarlijke vervalsingen 672 
De 20 oenitimes bruin van Luxemburg 1892 673 
Over de Oostgrens 674 
Kerstpuzzel 677 
Canadese post 678 
Dixieland Calling 681 
Whiskey en moord in de filatelie 682 
Openbaar ministerie veroordeelt stadsposit 684 
Hollandse schilders op Hongaarse postzegels 685 
Het eerste volau'tomatische postkantoor 686 
Kinderzegels 688 
Agenda 691 
Tentoonstellingen en jubilea 692 
Rubriek Nederland 694 
Rubriek Overzee 695 
Rubriek Postwaardesltukken / Rubriek Stempels . . 696 
Rubriek België 697 
Rubriek Post uit Parijs 699 
Rubriek Brief uilt Londen / Verenigde Naties / 
Suid-Afrika 700 
Wij lazen voor u 701 
Beroemde filatelisten 702 
Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen . . 703 
Verenigingsnleuws 704 
Nieuwe uitgiften 707 

Zegels van Nederland 
&O.R 
tegen Postkantoorprijs 
Hoe dit kan? Dat moet u mij niet vragen, het is echter wel een eerlijke 
zaak. Profiteer dus nu! Deze aanbieding is geldig t/m 15 jan. 1970, de 
nummering is volgens N.V.P.H. cat. 1970. Alle zegels zijn postfris 
zonder plakker, minimale afname per bestelling ƒ10,—. 

Nederland 
807/10 
811 
816/17 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 
836/38 
839 
840/41 
842/46 
847/48 
84;/53 
855 
856/57 
858 
895/63 

0,53 
0,12 
0,42 
0,15 
0,35 
0,15 
1,35 
0,15 
0,62 
1,— 
0,60 
1,40 
0,38 
1,35 
0,18 
0,85 
1,45 
1,60 

868/69 
870/74 
875 
876 
877/81 
882/83 
889/93 
894/98 
899 

Ned.-
Antil len 
347/50 
352 
355/57 
358/63 ; 
364/67 . 
368 

0,60 
1,60 
2,50 
0,20 
1,75 
0,65 
1,75 
1,75 
2,50 

' ; » ' 

1 
1,80 
0,50 
1,10 

.0,42 
•J.80 

' 0,50" 

369 
370 
371 
372/75 
376/79 
380/83 
384 
385/88 
389/92 

1,— 
0,50 
0,50 
1,22 
1,80 
1,22 
0,40 
1,80 
1,80 

Suriname 
419 
420/23 
424 
425/26 
427/30 
431/34 
435 

0,50 
1,60 
0,50 
0,50 
1,40 
1,60 
1,20 

436/37 
438 
439/46 
447/48 
449/52 
453/57 
458/59 
460/61 
462/66 
467 
468/69 
470/74 
475/76 
477/78 
479/80 
481/83 
484/88 
489 
Lp. 35/46 

1,-
1,30 
0,78 
0,50 
1,0' 
3,-
1,1 
1,1' 
3,-
1,2 
0,9 
3,-
0,70 
0,90 
0,70 
1,10 
3,— 
1,20 
9,30 

HAWID: 20% KORTING (ALLE MATEN VOORRADIG). 
LEVERINGSVOORWAARDEN: ALLEEN BIJ VOORUITBETA
LING OF ONDER REMBOURS PORTO 1,— EXTRA, REMBOURS 
2,10 EXTRA. GRATIS: PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG. 

D. J. van der Zwaan 
POSTBUS 9062 - AMSTERDAM 

POSTGIRO: 1963854 T.N.V. D. J. V. D. ZWAAN, A'DAM 
- . ̂ -
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VRIJHEID BLIJHEID 

Geen enkele filatelist heeft behoeven te twijfelen dat de kerstdagen 
in aantocht waren. Hét seizoen was nog maar nauwelijks op gang geko
men of de ene kerstzegel na de andere werd aangekondigd en tegen 
Sinterklaas was het een lawine van hele series geworden, waarin de 
communistische en mohammedaanse landen niet zijn achtergebleven. En 
het lijkt er niet op dat de musea voorlopig uitgeput raken wanit al mogen 
de namen van de schilders ons langzamerhand vertrouwd worden en 
al mogen de voorstellingen bedriegelijk veel op elkaar lijken, doublures 
komen minder voor dan men oppervlakkig bekeken zou denken. 

Het zij verre van ons dalt we zouden willen uitroepen: weg met die 
museumstukken, maar hét is wel nuttig te wijzen op modeverschijnselen 
in de filatelie. Fauna en flora hebben in de afgelopen jaren een uitbun
dige opleving gekend en zijn nu ingezakt tdt het niveau van andere 
hoofdthema's die een zeker burgerrecht hebben verkregen, zoals sport en 
ruimtevaart. 

Sommige wereldcatalogussen zijn begonnen voor enkele populaire lan
den tabellen op 'te nemen w^aarin de verschillende emissies in een aantal 
hoofdthema's zijn ondergebracht en enkele landencatalogussen geven ver
schillende thema's een apart teken. 

We kregen onlangs een Uruguay-catalogus onder ogen waarin het 
thema Kunst al is gesplitst in schilderijen en beeldhouwkunst, en dat 
voetbal daar hoog staat genoteerd blijkt duidelijk: taalspelen vormen de 
verzameling waarin het thema sport is vertegenwoordigd. 

Wij schreven hierboven „Vrijheid blijheid" en dat is een gezand be
ginsel in de filatelie. Van onze kant zullen wij modeverschijnselen signale
ren en waarschuwen tegen vervalsingen en ongewenste, onrechtmatige en 
schadelijke uitgiften. Of de verzamelaar zich daarvan iets wil aan
trekken is zijn eigen zaak. Alleen als hij wil tentoonstellen zal hij reke
ning moeten houden met bepaalde voorwaarden en voorschriften, die 
inltemationaal zijn overeengekomen. Hij mag alles verzamelen, maar mag 
niet alles tonen. 

Kerstzegels vormden tot voor enkele jaren een leuke verzameling en 
ook een aardig tentoonstellingsobjedt, maar we kunnen ons voorstellen 
dat de overvloed beginners afschrikt om er aan te beginnen en gevorder
den dwingt tot het omzien naar een minder bevolkt gebied. Zodra deze 
tendens blijkt, is het modeverschijnsel voorbij, maar een ix>stadministratie 
die eenmaal van deze smakelijke vrucht heeft geproefd, is heel moeilijk 
tot inkeer te brengen. Elk jaar één kerstpostzegel is wel het minste wat 
van de passagiers in de nieuwe kerstomnibus verwacht kan worden. 

We zullen de goede Stemming die filatelisiten eigen is er nielt door laten 
bederven en wensen al onze lezers van heler harte: 
EEN GEZEGEND KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR! 

DAGELIJKS BESTUUR, 
RAAD VAN BEHEER, 
HOOFDREDACTEUR, 
ADMINISTRATEUR. 
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HOE WERDEN DE EERSTE 
BELGISCHE 
POSTZEGELS GEBOREN? 

door Julien P. Jordens 
van de Belgische Academie voor Filatelie 
Titularis van de „Léon de Raay" Medaille 

ANTWERPEN. Teen het vcorätel van Rowland Hill door heit 
Britse Parlement werd aangenomen, wat zou leiden tot 
de „Postal reform" (Posthervorming), kon niemand ver
moeden dat het bedrukt papiertje met beeldenaar van de 
regerende vorstin Victoria, dat later de naam „P o s t z e -
g e 1" zou dragen, zo'n succes zou worden. 

Inderdaad, de tot nogtoe bestaande gewoonten en prak
tijken bestonden hierin dat het algemeen aangenomen werd 
dat de b e s t e m m e l i n g van een schrijven er het port 
zou voor betalen, port dat berekend werd volgens afge
legde afstand. Een banaal incident zou in de vastgeanker-
de tradities en gebruiken een totale ommekeer brengen. 

Het initiatief van Rowland Hill was stoutmoedig; 
voortaan zou de a f z e n d e r het port van de brieven ver
effenen, een eenheidsport van één, of twee pennies. 

Met volharding en moed hield hij vol en wist te zegevieren. 
Op 6 mei 1840 zag hij zijn wens in vervulling gaan... de 

„Penny Post" werd werkelijkheid, de „Postzegel" — de be
faamde „Penny Black" — werd geboren. 

Van meet aif werd het een succes dat in het buitenland 
met veel belangstelling werd gevolgd. Vanaf 1843 zien wij 
beurtelings Brazilië, New-York, Zurich, Geneve, Bazel, 
U.S.A., Mauritius en Frankrijk het Britse voorbeeld vol
gen. 

Deze hervorming in het postwezen liet onze Belgische 
ministers niet onverschillig, en reeds in 1840 werd de toen
malige directeur der Belgische posterijen, L. Bronne, naar 
Londen gezonden om ter plaatse het nieuwe systeem te 
onderzoeken en er verslag over uit te brengen. 

Bij zijn terugkeer stelde hij voor een bedrukt omslag 
met een zegelfiguurtje met volgende aanduidingen: het 
staatswapen met daaronder VINGT CENTIMES. Heel een
voudig en gelijkend op het Britse omslag „Mulready". 

Dit voorstel werd echter niet aanvaard. Nochtans, ge
zien het zeer gunstig uitgebracht verslag, werd besloten 
ook in België postzegels te maken ter frankering van de 
briefwisseling. 

Krachtens de wet van 22 april 1849 zouden de nieuwe 
postzegels de beeldenaar van koning Leopold I dragen, in 
de waarden van 10 centiemen (bruin) en 20 centiemen 
(blauw). 

Twee graveerders — van erepenningen — de gebroeders 
Jacques en Leopold Wiener werden op hun beurt naar Enge
land gezonden, om aldaar het nodige materieel te kopen 
voor het vervaardigen van postzegels, en ook werden ze 
gelast een „ontwerp van postzegel" in te dienen. Jacques 
Wiener stelde twee projecten voor. Deze werden verwor
pen, daar de gelijkenis veel te wensen liet. J. Wiener richt
te zich dan tot een beroemde Britse graveerder, J. H. Ro
binson. Als model legde hij voor — hetzelfde had hij ook 
gebruikt — een prachtige tekening van koning Leopold I, 
van de hand van Ch. Baugniet. 

Twee afgekeurde ontwerpen voor de epaulettenzegels met de 
beeltenis van koning Leopold I van de Belgische kunstenaar 
Jacques Wiener 

Geschilderd portret van Leopold I, koning der Belgen, door Charie 
Baugniet, omstreeks 1843 gebruikt voor de gravure van de pos 
zegels, die bekend staan als de „epauletten" 

Deze laatste, een Belgische kunstenaar, woonachtig i 
Londen, was daar gelast met het tekenen van de lede 
van de Britse adel. Hij liet deze portretten in staal of ko 
per graveren door J. H. Robinson — de fotografie heston 
toen nog niet, en gegraveerde portretten en tekeninge 
konden verveelvuldigd worden. 

De ontwerpen van J. H. Robinson werden door tussen 
komst van J. Wiener aan de Belgische regering voorgc 
legd. 

De werkstukken waren prachtig op gebied van uitvod 
ring en gravure maar schenen niet aan de wens van konint 
Leopold I te voldoen. De schouderversierselen (epauletteip 
waren volgens de vorst eerder verkeerd geplaatst, waaif 
door het geheel een misvorming vertoonde waaraan v e i ^ 
holpen diende te worden. 
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Portret van J. H. Robinson, de Britse kunstenaar die aan de hand 
van Baugniet's portret van koning Leopold I, de gravures maakte 
voor de Belgische epaulettenpostzeqels 

Maar... de bovenvermelde Wet was formeel: de zegels 
van 10 centiemen en 20 centiemen waren voorzien voor 
1 juli 1849 en er bleef geen tijd meer over om een nieuwe 
gravure te maken. Uiteindelijk werden de twee voorstellen 
van J. H. Robinson aangenomen en op de vastgestelde da
tum zagen in België het daglicht de eerste twee postze
gels, in de filatelistische taal gekend als „Epauletten". 

Ondertussen werd door J. H. Robinson hard gewerkt aan 
een nieuw type, met de vorstelijke beeltenis in een ovaal 
gevat, doch zonder de bewuste „epauletten". 

Amper honderd dagen na het verschijnen van de 10 cen
tiemen en 20 centiemen Epauletten werd op 17 oktober van 
hetzelfde jaar een 40 centiemen karmijn te koop gesteld 
in het type „Medaillon", op hetzelfde papier gedrukt als 
de eerste twee, met watermerk „L.L." en omlijsting ge
kend onder de benaming van „L.L. encadré". 

Onze eerste twee Belgische postzegels zijn dus 120 jaar 
oud en niettegenstaande er een groot aantal van gedrukt 
werden (van de 10 centiemen 2.500.000 en hetzelfde aantal 
voor de 20 centiemen) zijn de mooie exemplaren, met vier 
brede randen... wat men breed kan noemen! zeer moeilijk 
te vinden en behalen op veilingen zeer hoge prijzen vol
gens kwaliteit. 

M 
':m ^-m i;m 
1 • A 
' /̂ f 

' - - ' , ƒ 

„ZLJI"-

• - . / W j ^ 

. j ^ ë 
4^S 
ÜM 
^^3 ^ H 
&r.' 

% 
K 
W<\ 
^^•^ 
^<Ä 

Afdruk van de oorspronkelijke gravure — co/n original — van de 
epaulettenzegel van 20 centiemen 

Daar de „tanding" van postzegels — wat nu normaal 
lijkt — in die tijd onbekend was, moest de postbeambte in 
1849 door middel van een schaar het gewenste aantal 
zegels uit het blad snijden. Men kan zich gemakkelijk voor
stellen dat een dergelijke manipulatie zorgeloos werd ver
richt, dat in 80 op 100 gevallen het zegelbeeld werd inge
sneden en dat de „marge" geraakt of eenvoudig verwij
derd werd. De zegels uit deze „strijd" gekomen met vier 
gelijklopende boorden mogen terecht als zeldzaamheden 
aangezien worden; ze bereiken liefhebbersprijzen. 

Ongebruikte exemplaren van de — ongetande — epaulettenzegels 
van IO en 20 centiemen 

Fraai gestempeld exemplaar van de — ongetande — epauletten
zegel van 20 centiemen 

Daarboven komt de factor „afstempeling" een woordje 
mee praten. Om zeker te zijn dat de postzegel geen tweede 
maal zou gebruikt worden diende hij vernietigd te worden 
door middel van een inktstempel. De keus is in België 
gevallen op zeer zware slempels: het nummer van het post-
bureel, omringd door vette barren of strepen, die in de 
meeste gevallen de zegel ontsierden. Zuivere afstempelin
gen worden geprezen, zoals de foto weergeeft, en zulke 
zegels halen hoge prijzen die tot 10.000 frank kunnen oplo
pen. 

De zeer zeldzaam overgebleven zegels „ongebruikt" (in 
de filatelistische taal: „nieuw"!) zijn wereldzeldzaamhe-
den en bereiken prijzen volgens de staat, frisheid, gom en 
kleur, die in de tienduizenden liggen. Bijvoorbeeld een gaaf 
exemplaar rossig-bruin — zeldzame tint — van de 10 cen
tiemen haalt gemakkelijk 40.000 frank. 

De verzamelaar die dergelijke „epauletten" wenst te ver
zamelen zoekt vooreerst de verschillende kleurschakeringen 
op, zowel van de 10 centiemen bruin als van de 20 centiemen 
blauw. Hierin vindt hij licht grijsbruin tot donkerbruin 
(acajou) en als hoogtepunt de rossigbruine kleur (brun-
roux). In de 20 centiemen loopt het van zeer licht blauw 
tot hevig donkerblauw — zwartblauw is uiterst zeldzaam 
— de melk- en cobalttinten zijn erg gewaardeerd. 

Buiten de tinten komen aan de beurt de „afstempelingen" 
waarvan de verschillende bureelnummers worden gezocht... 
en er zijn moeilijke bij. Burelen als Brussel, Antwerpen, 
Gent, Luik, dus van grote steden kan men doorgaans ge
makkelijk vinden. Het is anders gesteld met nummers van 
plaatsen met een gering aantal inwoners... men vergete niet, 
het gebeurde allemaal in 1849. Deze kleine burelen zijn 
schier onvindbaar. Zegels op brieven van die tijd worden 
hardnekkig op veilingen betwist. 

Zegels in paren, banden of blokken vormen grote rari
teiten, in zoverre ze in prachtstaat zijn en vormen een 
sieraad op een albumblad. Men zou nog moeten spreken 
over afwijkingen en retouchen van de gravure, over zeld
zame stempels, over de „unieke" stukken onder strenge 
bewaking bewaard in ons Belgisch Postmuseum (Rogier
laan - Brussel) maar plaatsgebrek laat het niet meer toe... 
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j^en de boer hij ploegde voort" 

In zijn „Ballade van den boer" beschrijft Werumeus 
Buning hoe onder alle omstandigheden, oorlogen incluis, 
het werk van de boer onverminderd doorgaat. En steeds 
weer herhaalt hij in deze ballade de zinsnede: ...de boer hij 
ploegde voort. 

Dat ploegen, die bewerking van de grond, dat is het be
gin van de cyclus die de landbouwer telkenmale opnieuw 
aanvangt en tot een einde brengt. De aarde vormt de 
grondslag van onze voeding en die aarde dient op de daar
voor geëigende tijd bewerkt te worden om ons — bewoners 
van de aardbol — de Produkten van land en tuinbouw te 
kunnen leveren. 

De ploegende boer in Werumeus Bunings ballade spande 
paarden voor zijn ploeg. Zijn collega's elders, die niet over 
paarden beschikken, gebruiken andere dierlijke trekkracht, 
zoals een span ossen, yaks, kamelen of muildieren. 

Ook in onze moderne maatschappij is onze ploegende boer 
nog steeds aan het werk, alleen loopt hij in de ontwikkelde 
landen vrijwel niet meer achter zijn trekkende paarden aan, 
maar spant hij zijn gemechaniseerde paardekrachten voor 
de ploeg. 
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Zwitserland, Yvert 367 
Ploeg met paardentractie 

Rhodesie, Yvert !65 
Ploeg met lar)dbouwtrekker 

En niet voor de ploeg alleen, maar ook voor de vele andere 
werktuigen die de landbouwer — en ook de tuinbouwer — 
tegenwoordig ter beschikking staan en die hen het werk 
helpen verlichten en de schaars en duur wordende arbeids
krachten helpen vervangen. 

Land en tuinbouwmachines, landbouwtrekkers, melkma
chines, maar ook landbouw en tuinbouwbedrijfsgebouwen 
tezamen met de daarbij nodige transportmiddelen en ar
beidstechnieken, deze alle hebben de laatste decennia een 
belangrijke wijziging te zien gegeven 

Tanganyika, Yvert 49 
Schijvenploeg met landbouw

trekker 
Formosa, Yvert 360 

Motorhandploeg 

Specialisatie in land en tuinbouw gaat steeds verder en 
vergt aanpassing van het machinepark. 

Ook in de filatelie is deze ontwikkelingsgang te volgen. 
Sinds Cyrus Hall McCormick, die wij aantreffen op een in 
1940 uitgegeven 3czegel van de Verenigde Staten omstreeks 
1840 als eerste met een graanmaaimachine, de „reaper", 
op de markt kwam en met zijn arbeidsbesparende machines 
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de weg baande tot een grote uitbreiding van de gemecha
niseerde landbouw, is er veel veranderd. Afbeeldingen van 
landbouwapparaten komen steeds meer op postzegels voor, 
vooral na de tweede wereldoorlog. En wanneer men de ze
gels van vele landen aandachtig bestudeert dan ziet men 
ook in de weergave van de landbouwbeelden dat de tijd 
niet heeft stilgestaan. De voortschrijding van de techniek 
weerspiegelt zich ook in de tekeningen op de zegels. 
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DDR , Yvert 606 
Plantmachine voor maïs 

1' 
»J 

**"* ; 
^ ^ . .' 

4 
¥^ 

* 
^ 

;* {j ; 

Vietnam (Noord), Yvert 288 
Rijstplantmachine 

De zaaiende Cérèsfiguur op de Franse zegels „doet" het 
zeer goed, al zaait zij dan ook tegen de wind in, maar in de 
moderne tijd worden de akkers met zaaimachines, getrok
ken door landbouwtrekkers, ingezaaid voor een nieuwe 
oogst. 

Het onderhoud van de akkers met het opgroeiende ge
was kan sneller en goedkoper gebeuren met een wied
machine dan door de boer met zijn knechts. 
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SovjetUnie, Yvert 2812 
Beregenmgsinstallatie 

NieuwZeeland, Yvert 395A 
Bemesting met superfosfaat 

vanuit vliegtuig 

Zeis en sikkel zijn daar waar dat mogelijk is vervangen 
door de maaimachine, de maaidorser, de combine. 

Toediening van mest met de hand heeft plaats gemaakt 
voor de gemechaniseerde bemesting met bijvoorbeeld een 
schotelmeststrooier of op grote terreinen zelfs door mest
toediening uit vliegtuigen. 

Machines kunnen ook aangepast worden aan de bijzondere 
eisen die de te verrichten werkzaamheden stellen, zoals 
bijvoorbeeld een bietenoogstmachine, die in één werkgang 
de bieten met het loof uit de grond trekt, het loof en de 
kop van de biet afsnijdt en de behandelde biet in een 
transportwagen stort. Voor de bewerking van natte rijst
velden maakt men in het Verre Oosten tegenwoordig ge
bruik van motorhandploegen, die zich zeer goed eigenen 
voor het bewerken van kleine percelen. 

De moderne wetenschap, tezamen met de techniek, bie
den de landbouwer veel nieuwe mogelijkheden voor ver 
hoging van de produktie per oppervlakteeenheid en voor 
een betere verwerking van de oogslten. De landbouwmachi 
ne speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook het gebruik
te plantmateriaal, dat veelal verkregen is na intensieve 
samenwerking van de proefstations met de mensen van de 
praktijk, is hierbij van belang. 

Door het kruisen van verschillende rassen is men er de 
laatste jaren bijvoorbeeld in geslaagd nieuwe graansoorten 
te kweken die tot dusverre verkregen opbrengsten verre 



achter zich laten en op deze wijze een belangrijke bijdrage 
leveren tot de bestrijding van de honger in de wereld. Het 
is dan ook heel begrijpelijk dat de door het International 
Rice Research Institute te Los Banyos in de Philippijnen 
ontwikkelde rijstsoorten IR5 en IR8, die opbrengsten per 
hectare geven die vier tot vijfmaal groter zijn dan die ver
kregen met het traditionele plantmateriaal, door de lokale 
landbouwers als „wonderrijst" worden betiteld. 
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Bulgarije, Yvert 999 

Graanmaaidorser 
bovjetUnie, Yvert 238b 

Machinaal schoffelen van 
maïsveld 

om te komen tot een economischer werkwijze, een beter 
Produkt, een snellere behandeling of een kostprijsverlagen
de bedrijfsvoering. Van veel nut zijn daarbij ook bijvoor
beeld buitendagen waar praktijkdemonstraties gegeven 
kunnen worden en bijvoorbeeld wedstrijden in het ploegen 
gehouden worden. 

Nederlandse zaadwinningsbedrijven hebben — ook in het 
buitenland — een goede naam, niet alleen wegens de kwa
liteit van hun zaden voor land en tuinbouw, inclusief de 
sierbloementeclt, maar ook door de resultaten van hun po
gingen om nieuwe en betere rassen te verkrijgen. 

In de tuinbouw maakt men onderscheid tussen tuinbouw 
in de open lucht en de teelt onder glas, in serres of waren
huizen, waarbij dan in Nederland direct de naam van het 
Westland valt. De teelt onder glas vraagt van de tuinder 
veel extra kennis op het gebied van verwarming, grond
bewerking en beregening, alsook van de reactie van de 
gewassen op condities die in kassen nu eenmaal anders 
zijn dan in de vrije natuur. 

Dat de gemeentebesturen zich degelijk bewust zijn van 
het belang van land en tuinbouw voor het hun toever
trouwde bestuursgebied kan onder meer worden afgeleid 
uit de teksten van de stempelvlaggen die voorkomen in de 
frankeermachines van bijvoorbeeld de gemeente Schiplui
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Columbia, Yvert 520 
Rijstmaaidorser 

D.D.R . Yvert 348 
Bietenrooier 

den (ZH) „De eerste gemeente met aardgas voor de tuin
bouw" of van Waarder (Z) „Goede producten van Land
en Tuinbouw". 

Tentoonstellingen op het gebied van de land en tuinbouw 
zijn een uitgelezen middel om de mensen van de praktijk 
een inzicht te verschaffen in de mogelijkheden die fabrikan
ten van een brede schakering van Utensilien verwachten 
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Nederland. Stempel Landbouwtentoonstelling Kampen van 27 au
gustus 1956 met uitbeelding van ploegen. (Catalogus Van der Wart 
493 A) 

Frankrijk, Yvert 706. Stempel Salon de la machine agricole 53l47 

Hoewel dergelijke evenementen in de eerste plaats de 
vakbroeders zullen aantrekken kan de belangstellende bui
tenstaander er zeker ook het nodige opsteken, zeer zeker 
als hij als beeldverzamelaar in „Landbouw" geïnteresseerd 
is. En dan kan die geïnteresseerde postzegelverzamelaar 
zeker niet beter doen dan tussen 19 en 24 januari 1970 de 
te Amsterdam te houden „Land en Tuinbouw RAI 1970" te 
bezoeken. 

A. SMIT 
STUDIEGROEP LANDBOUW 
„DE BEELDFII,ATELIST" 

India, Yvert 115. Eerstedagenvelop Wereldlandbouwtentoonstellmg 
New Delhi; in het stempel (301259) twee maiskolven en een 
korenaar. 

LAND EN TUINBOUW RAI 1970 
De Land en tuinbouw RAI 1970 — tentoonstelling 

mechanisatie in land en tuinbouw, terrein en ga
zonbewerking — wordt de grootste overdekte expositie 
die ooit in Nederland op dit gebied is gehouden. 

Alle hallen van het RAIcomplex, ook de nieuwe 
Amstelhal met verbindingshal, worden gebruikt, het
geen een totale vloeroppervakte oplevert van om en 
nabij 50.000 vierkante meter. 

Voor de rond 240 deelnemers is netto een 31.500 m^ 
standoppervlakte beschikbaar. Men kan er een uit
gebreide sortering zien van de kleinste tuinappara
tuur tot en met de grootste landbouwmachines. 

De hoofdonderwerpen zijn: landbouw, tuinbouw, 
bosbouw en terrein en gazonbewerking. De Centra
le van Plattelandsvrouwenorganisaties heeft er een 
voorlichtingsstand ten behoeve van de echtgenotes 
van de bezoekers. 

Adres: Europaplein 8, Amsterdam. Duur: 19 tot 
en met 24 januari 1970, dagelijks 09.0017.00 uur. Toe
gangsprijs ƒ 3,50. 
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Gevaarlijke vervalsingen 
CURASAO 
Een geraffineerd vervalste portzegel 

Tot de zeldzaamste portzegels van onze overzeese rijks
delen behoort ongetwijfeld de 25 cent Curasao, uitgifte 1889, 
in type II. 

Van deze waarde zijn indertijd door Enschedé aan de 
Haarlemse Controle 136 gave vellen van 100 stuks afgele
verd en ieder vel bevatte zegge en schrijve één exempllaar 
in het tweede type. Er zijn dus 136 exemplaren van deze 
zegel geweest, wat zeker niet zeggen wil dat ze nu, tachtig 
jaar later, nog alle 136 bestaan. 

In het Postmuseum bevindt zich een bijna compleet vel 
van de 25 cent; bijna" wil zeggen dat er één zegel aan 
ontbreekt en die ene zegel is nu juist... de 25 cent type II! 
Blijkbaar heeft de oorspronkelijke eigenaar die rariteit er 
uitgehaald; om het vel te completeren is er later op de 
open plaats weer een type II ingezet — maar niet het ori
ginele exemplaar wat aan de afwijkende centrering duide
lijk te zien is. 

CIVIELE PRIJS 
Onlangs kreeg een Nederlandse verzamelaar die in Pa

rijs op de postzegeljacht was een gebruikte 25 cent type II 
aangeboden voor een civiele prijs. Een civiele prijs? Ja, de 
verkoper zei tegen hem dat er in Frankrijk voor dergelijke 
variëteiten van Nederlandse koloniale zegels maar een heel 
kleine markt was zodat hij dit exemplaar billijk wilde ver
kopen. Als wij goed zijn ingelicht was die prijs minder dan 
een vierde deel van de waarde volgens de Speciale Catalo
gus die ƒ 2000,— bedraagt. Een koopje dus. 

Wij beelden dit koopje hierbij af. 
Ziet u er iets bijzonders aan? 
Zo op het eerste gezicht lijkt het een mooi gaaf exem

plaar, mogelijk zelfs écht gebruikt en niet zomaar met een 
welwillendheidsafstempeling. 

Maar wie wat scherper kijkt zal het opvallen dat de 
waardecijfers scheef staan, de 5 staat duidelijk iets hoger 
dan de 2. 

Misschien ziet deze opmerker ook dat in de afstempeling 
onder de tweede C van Curagao de cedille ontbreekt. 

Wie deze twee merkwaardige feiten heeft geconstateerd 
is daarmee de waarheid op het spoor: wij hebben hier te 
doen met een allergevaarlijkst getrucqueerde zegel! 

Dit is er gebeurd: Een vervalser heeft uit een goedkope 
ongebruikte Curagaose portzegel in type II (mogelijk wel 
een exemplaar van de volgende emissie met CENT!) het 
middenstuk uiterst voorzichtig en nauwkeurig uitgesneden, 
zodat hij de omranding van een type Il-zegel overhield. Hij 
heeft daarna uit een ongebruikte 25 cent portzegel nummer 
7 van Curagao in het veel goedkopere type III (of misschien 
wel uit een 25 cent nummer 5 van Suriname!) het midden
stuk even nauwkeurig en voorzichtig uitgesneden en hij 
heeft dit middenstuk ingezet in de type Il-omranding, van 
welke manipulatie een 25 cent port Curagao type II het 
resultaat was. 

Dat het inzetten van een dergelijk cirkelrond stukje pa
pier in een eveneens cirkelrond gat geen gemakkelijk werk
je is, heeft de vervalser ondervonden. Hij slaagde er al
thans niet in dit zó nauwkeurig te doen dat het midden
stuk helemaal recht kwam te staan; zie de hiervóór ge
maakte opmerking over de scheefstaande cijfers. 

Om de vervalsing zo goed mogelijk te camoufleren werd 
de zegel na de trucquering afgestempeld met een geheel 
vals stempel Curagao, waarbij de vervalser merkwaar
digerwijze de cedille vergat, merkwaardig zeker voor een 
Fransman, als het tenminste een Fransman was. 

Is de vervalsing aan de achterzijde van de zegel te zien? 
Haast niet! 
Die achterkant is iet of wat smoezelig, zoals het een echt 

gebruikte zegel betaamt, maar de overgang tussen omran
ding en ingezet middenstuk is alleen bij opvallend licht en 
bij sterke vergroting zichtbaar. 

De Bondskeuringsdienst had er wel even tijd voor nodig 
met deze zegel tot de eindconclusie te komen: een geraf
fineerde, zeer gevaarlijke vervalsing! 

VERVALSINGEN RIJKSDELEN OVERZEE II 
SURINAME 
Hulpuitgifte 1909. Vals I(eerdrul(paar 

In het Maandblad van november 1968, bladzijde 639, heb
ben wij beschreven en afgebeeld een valse 5 cent Suriname 
hulpuitgifte 1909, een getand exemplaar. Speciale Catalo
gus nummer 59. Wij hebben er daarbij op gewezen dat 
deze vervalsing ook doorstoken zou kunnen voorkomen en 
zelfs wel als getande of doorstoken keerdruk. En warem
pel, er was nog geen jaar verlopen of daar duikt deze keer-
druk op, eveneens een getand exemplaar. Speciale Cata
logus nummer 59a. 

Het is de heer Peter C. Tukker uit Atlanta, U.S.A., die 
ons deze verrassing bezorgt. 

Wij beelden het stuk hierbij af. 

Het is duidelijk dat deze nieuwe vondst uit dezelfde bron 
stamt als het eerder beschreven losse exemplaar. De rode 
kleur, die te donker is, is dezelfde en ook de tanding 
(lijn 12%) komt overeen. Zoals wij destijds reeds opmerk
ten is juist deze tanding het gemakkelijkst als vervalsings-
kenmerk hanteerbaar, want de echte zijn getand ll'/a x lO'/a, 
als ze tenminste niet doorstoken zijn. 

Voor de afstempeling van het keerdrukpaar is hetzelfde 
valse stempel gebruikt als voor de losse zegel; de afdruk 
is iets beter leesbaar en blijkt als datum te hebben 18-6-1909 
(niet 18-8, zoals wij eerst meenden te zien). 

STEENDRUK 
Door bepaalde kenmerken van de druk krijgen wij nu bij 

het drukpaar de zekerheid dat we met steendruk te doen 
hebben. 

Ongetwijfeld heeft de vervalser een steen met een (on
bekend) aantal zegelbeelden vervaardigd, want de drie 
thans ter beschikking staande zegels (het losse exemplaar 
plus het keerdrukpaar) hebben alle drie bepaalde lithogra
fische omdrukfouten, waardoor ze als typen van elkaar te 
onderscheiden zijn. 

Blijft nu nog het zoeken naar de doorstoken vervalsing! 
Het ligt voor de hand dat die ook moet bestaan. 

Mr. G. W. A. DE VEER 

6 7 2 december 1969 



ZWENDEL IN VERVALSINGEN 

's-GRAVENHAGE — Op de omslag van goudpapier van 
de schitterend uitgevoerde catalogus van de Atlantis Auctions 
Galerie AG, CH-6902 Lugano-Paradiso, dlie op 7 en 8 maart 
1969 haar eerste veiling hield in het Zürichse hotel „Elite 
Carlton", staait een bandje met twee Zwitserse lökaalzegels, 
een Baseier duifje en schild met kruis rayon H. Het stukje 
is een vervalsing die al in 1940 als zodanig werd ontmaskerd. 
Ondanks ernstige waarschuwingen van Zumstein werd het 
stukje geveild en bracht 25.000 Zwitserse franks op. 

De Westduiltser Hahn, de man die schuil gaat achter de in 
Lugano gevestigde Filatelica Classica, is verantwoordelijk 
voor soortgelijke stukken die op het ogenblik stuivertje 
wisselen op Internationale veilingen in West-Europa. De Ita
liaanse politie heeft onlangs ingegrepen en Hahn in hechtenis 
genomen en zijn huisbediende huisarrest opgelegd. 

De heer R. Boekema in 's-Gravenhage toonde ons twee 
paginagrote advertenties van Filatelica Classica, waarin twee 
Duitse brieven worden aangeprezen als onvergelijkelijke 
zeldzaamheden. Dat zouden ze inderdaad zijn, als ze niet vals 
waren. Van dergelijke stukken zijn er tien in omloop. 

De heer Boekema, wiens achterdocht al enige tijd gaande 
was, heeflt twee zegels uit dezelfde bron ter keuring ge
zonden naar de Zwitserse bond van filatelistenverenigingen. 
Ze zijn hierbij afgebeeld. Het vonnis van bondskeurmeester 

J. Dekker 

Op bladzijde 632 van het novembernummer van ons 
Maandblad is in de rubriek „Wij lazen voor u..." een 
stukje overgenomen uit „Le Moniteur du Collectionneur" 
nr. 4/1969 van 15 juni — waarom wordt de exacte bron
vermelding er niet bij vermeld? — over de bekende „fout-
druk" — beter non-émis — 20 centimes bruin type 1891. 

In navolging van het origineel bevat genoemd referaat 
enige apert onjuiste mededelingen en een dwaze theorie 
die als feit is neergeschreven, waardoor nieuwe legende
vorming te verwachten is. 

Juist omdat we nu alles weten omtrent deze in Haarlem 
gedrukte zegel en destijds reeds alle gegevens daarom
trent aan de heer J. P. Klein zijn medegedeeld, lijkt het 
aangewezen hierop terug te komen. 

Het is zeer twijfelachtig dat het ooit in de bedoeling heeft 
gelegen de gehele serie op 23 juli 1891, de dag van de in
tocht van groothentog Adolf van Nassau, te laten verschij
nen, daar tot dan toe alle Luxemburgse emissies geleddelijk 
naar behoefte, dat wil zeggen na uitverkoop van het oudere 
type, verschenen. Dat men op de feestelijke dag van de 
intocht de beide belangrijkste waarden, namelijk voor de 
brieven in het binnenland en naar het buitenland wilde 
laten verschijnen is daarentegen duidelijk. 

Enschedé ontving, tegelijk met de originele gravure in 
staal, matrijzen ter grootte van 25 zegels van de 10 en de 
25 centimes uit Berlijn, waarvan elk een tweetal drukpla-
ten zijn gemaakt. 

Het werden velletjes van 25 zegels, omdat de tijd ont
brak eerst nog platen van 100 klaar te krijgen. Van de 20 
centimes was nog geen sprake! 

eerst bruin 
1880 bruingrijs 1882 oranje later oranje 

André Nussbaum-Bisser luidt: vals, zowel zegel als stempel. 
De ene is op de gomzijde voorzien van een (waarschijnlijk 
vals) stempel. Zco van Zumstein & Cie, Bern en de andere is 
getekend met Müller-Mark. 

Volgens de heer Boekema lopen er ook verbindingen van 
het komplot via Nederland, al zijn er nog geen gevaarlijke 
stukken in Nederlandse veilingen ontdekt. Sommige stukken 
worden op de ene veiling iteruggenomen en op de andere weer 
aangeboden. 

Links een De Sperativervalsing van postzegel en stempel, rechts 
een vervalsing van zegel en stempel van onbekende herkomst. 
Beide gekeurd door André Nussbaum 

Bijna een jaar later op 20 juli 1892 kwam in Haarlem 
het navolgende telegram binnen (vertaald uit het Frans): 

Luxemburg 20.7.1892 3.05.-3.20 's namiddags RP 30 woorden 
Enschede Zonen Haarlem Acht kisten verzonden op 14. juli -
Stop - Bestaat de mogelijkheid een waarde - welke dan ook -
der nieuwe postzegels op zaterdagmorgen te ontvangen, even
tueel in vellen van 25 stuks? 

Directeur Pastes F. Neumann 

Bedoelde zaterdag was 23 juli 1892, de eerste verjaar
dag van de intocht van groothertog Adolf van Nassau! Op 
22 juli werden 100 velletjes van 25 zegels van de 20 cen
times bruin naar Luxemburg gezonden, die kennelijk van
wege de verkeerde kleur NIET werden uitgegeven. 

Het is irïteressant dat ui)t de latere corresjjondentie dui
delijk blijkt hoe deze vergissing ontstond. 

Het telegram liet de keuze van waarde en kleur geheel 
over aan Enschedé. Wegens de grote haast was het ook 
niet mogelijk nog proeven in te zenden. Het komt hier op 
neer dat men zich in Haarlem vergiste en de kleur nam 
van de 20 centimes van het oude wapentype waarvan En
schedé in de jaren 1880/1881 enige waarden had gedrukt, 
tijdens de voorbereiding van de emissie 1882 Allegorie die 
juist door de emissde 1891 zou worden vervangen. 

Het was de bedoeling in Luxemburg de kleuren van de 
emissie 1882 aan te houden en de 20 centimes 1882 was 
oranje. De definitieve 20 centimes oranje werd voor het 
eerst op 30 maart 1893 in vellen van 100 afgeleverd, nog 
voorafgegaan door de 12V2 centimes op 17 december 1892, 
de 37'/2 en 50 centimes op 23 februari en de 5 francs 
op 22 maart 1893. 

In het oorspronkelijke artikel van de heer Klein wordt ge
zegd dat de stempelafdruk TP op de velranden het eigen
domsmerk van de Luxemburgse posterijen is, daarop ge
plaatst nadat de vellen overgenomen waren van de Regi
stratie („Enregistrement"). Ook deze schijnbaar feitelijke 
mededeling is onjuist en moet de duim des heren Klein ont
sproten zijn, daar de stempelafdruk TP door de Controleur 
te Haarlem op de vellen is geplaatst voordat deze aan En
schedé ter verwerking werden afgegeven. Bovendien ont
ving Enschedé de bestellingen rechtstreeks van de poste
rijen in Luxemburg en leverde de zegels ook aan deze in-
stainitie af, NOOIT aan de Enregistrement! 

Zo wordt duidelijk, dat zelfs nu nog vooraanstaande fi
latelisten artikelen publiceren die niet betrouwbaar blij
ken, zodat oppassen nog steeds de eerste eis is daar men 
anders in goed vertrouwen fabeltjes helpt verspreiden. 

De 20 Centimes bruin van Luxemburg 1892 

december 1969 6 7 3 



over de oostgrens 
GEALLIEERDE BEZETTINGSPOST 

Op 19 maart 1945 werden in Aken de eerste zegels van 
de „Allied Military Post" verkocht (afbeelding 1). Hoewel 
deze titulatuur doet denken aan „militaire" post waren 
deze zegels toch bestemd voor de burgerbevolking in het, 
onder militair bestuur staande, bezette gedeelte van Duits
land. 

De bezetters zelf hadden steeds hun eigen „dienst- en 
veldpost", waarvoor geen postzegels gebruikt werden maar 
die door speciale enveloppen en stempels als zodanig ge
kenmerkt was. 

Wij kennen dit in Nederland ook, in de bezettingsjaren 
bestond naast de Nederlandse PTT een speciale „Deutsche 
Dienstpost Niederlande", waarvan de bezettingsautoritei
ten gebruik maakten. (Afbeelding 2) Daarnaast verkocht 
deze Duitse Dienstpost nog Duitse postzegels speciaal ook 
voor verzamelaars, die ook met een speciaal stempel afge
stempeld konden worden. (Afbeelding 3). 

Speciaal stempel ..Deutsche Dienstpost Niederlande" Amsterdam, 
20 4 1944; de optimistische vermelding ..Deutschland wird siegen" 
IS toch met in vervulling gegaan i 

Brief via de Deutsche Dienstpost Niederlande door een Duitse 
..Dienststelle" aan een firma in Den Haag verzonden — door de 
Nederlandse PTT besteld 

Van deze Duitse Dienstpost in Nederland is naar mij be
kend nimmer veel studie gemaakt. In Duitsland heeft men 
dit echter wel gedaan en hierover verscheen van de hand 
van Hans Egon Vesper (AIJP) een studie die in een drie
tal monografieën door de Stiftung zur Förderung der Phi
latelie und Postgeschichte e.V. te Frankfort (de Duitse 
tegenpool van onze Stichting Filatelie) zijn uitgegeven. 

Het zijn de publikaties 5, 6 en 7, respectievelijk op 1 april, 
1 juli en 1 oktober 1968 verschenen. 

Belangstellende verzamelaars kunnen deze zolang de 
voorraad strekt aanvragen tegen inzending van een inter
nationale antwoordcoupon per publikatie. 

Men denke er echter wel aan dat het hier geen catalo
gus met prijzen betreft. Het is uitsluitend een zeer uitvoe
rige beschrijving van alle bureaus van de geallieerde be
zetters met de door hen gebruikte speciale stempels voor 
de door hen verzonden poststukken. 

Vele illustraties van speciale stempels verluchten het 
werk, dat in totaal — de drie stuks — 96 pagina's telt, en 
voor wie in dit zeer speciale verzamelgebied geïnteres
seerd is een schat van gegevens bevat. 

Veldeel zegels van de A.M. Post met randinschrift Allied Military 
Postage Stamps — Germany 60 Pfennig 

ENGELSE VELDPOST - OOK DOOR NEDERLAND 
Velen onzer zullen zich nog het „Engelse kamp" in Hoek 

van Holland herinneren. Verlofgangers van het Engelse le
ger in Duitsland reisden over Hoek van Holland en ook 
de voor Engeland bestemde „veldpost" reisde met een spe
ciale trein, die tussen Hoek van Holland en Herford reed. 
Bij de lijst van Britse veldpostnummers vinden we bij Ves
per aangegeven: 
280 Bahnpost Herford-Hoek van Holland, tot 1947. 
307 eerst Schleswig, later Eindhoven. 
694 eerst Hoek van Holland, later Bielefeld. 
893 eerst Düsseldorf, daarna Hoek van Holland, daarna 

Hohne. 
963 eerst Hoek van Holland, later Düsseldorf en Münster. 
983 eerst Keulen, later Hoek van Holland. 

Deze post werd gestempeld met „Field Post Office" of 
afgekort F.P.O., met datum en veldpostnummer. De „post-
districten", waarin het door de Engelse legers bezette 
gebied (B.A.O.R./British Army of the Rhine) verdeeld 
was, hadden ook speciale nummers voor Hoek van Holland 
(18) en Eindhoven (35). 

In laatstgenoemde plaats werd waarschijnlijk in het bij
zonder ook de post verwerkt die via Mönchen-Gladbach 
kwam. Omstreeks 1954 werd de indeling van de Britse veld
post veranderd en werd het B.F.P.O. (British Forces Post 
Offices). Hoek van Holland kreeg toen het nummer 27, 
Eindhoven bleef 35. 

Brieven van deze Britse veldpost kunnen ongetwijfeld ook 
in Nederlands bezit zijn. Eigenlijk hadden deze, door de Ne
derlandse PTT verder vervoerd en besteld, van postzegels 
voorzien moeten zijn, doch aan te nemen is dat ze steeds on
gefrankeerd zonder straf port zijn uitgereikt. 

De schrijver geeft een voorbeeld van een dergelijke naar 
Zwitserland verzonden en daar gratis uitgereikte brief. Als 
een neutraal land al deze veldpostbrieven zonder meer 
overnam zal Nederland als geallieerde dat zeker gedaan 
hebben. 

DIENST-POST 
Naast de militaire „veldpost" die diende voor post van 

de militaire instanties en de militairen zelf bestond er, 
toen ook het burgerlijke bestuur weer op gang kwam een 
British Mail Centre, dat voor de bureaus van de „Control 
Commission" en onderhorige instanties — waaronder ook 
Nederlandse! — werkte. Deze post werd door het Mail 
Centre aan de Duitse PTT doorgegeven die voor de — 
kosteloze — bestelling moest zorgen. 

Precies zoals de Nederlandse PTT de brief van afbeel
ding 2 kosteloos in Den Haag bezorgde! 

Dergelijke brieven" van de Britse bureaus zullen wel bij 
uitzondering in Nederlandse handen gekomen zijn, daar 
zij uitsluitend betrekking haäden op het civiele bestuur 
in het bezette Duitsland. 

AMERIKAANSE EN FRANSE POSTEN 
In grote lijnen liep het in de Amerikaanse en Franse 

zonen op dezelfde manier als in de Britse, zowel „veld
post" als „dienstpost" fungeerden, waarbij de Franse veld
post het gemak had van de korte afstand tot het moeder
land. 
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ANDERE MOGENDHEDEN 
België had wel een uitgebreid veldpostnet, doch géén 

„dienstpost" daar de Belgische troepen in de Britse zone 
gelegerd waren. Aanvankelijk werd trouwens ook van de 
Britse veldpost gebruik gemaakt, wat te gemakkelijker 
ging omdat deze haar eerste hoofdkwartier op het continent 
in Brussel vestigde. Begin april 1946 verschijnt de Belgi
sche veldpost met eigen stempels. De Belgische civiele 
diensten maakten steeds gebruik van de Engelse of Ame
rikaanse „dienstpost". 

Nederland had voor de bezettingstroepen geen eigen veld-
of dienstpost in Duitsland. De post van de Nederlandse mi
litairen ging via het Britse veldpostbureau 851, dat reeds 
in april 1944 bij de Nederlandse troepen in Engeland werkte. 
In 1951 werden bij manoeuvres in Duitsland „N.A.P.O."-
(Netherlands Army Post Offices) kantoren voor de Ne
derlandse troepen ingezet. In de herfst 1954 kwamen voor 
het eerst „Veldposf'-kantoren bij de Nederlandse troepen 
die in Duitsland oefenden. 

Ook Denemarken, Luxemburg en Noorwegen hadden 
troepen in Duitsland die ook zelf voor hun post zorgden. 
(Afbeelding 4.) 

FL. 

P.S. De drie boekjes bevinden zich ook in de Bondsbiblio
theek voor wie ze wil inzien. 

Pakketkaart van de Noorse troepen in Duitsland (1947/53) met 
stempel: „Norsk Feltpostkontor Tyskland-Oslo" 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
20 JAAR D D R " 

VAN 31 OKTOBER TOT 9 NOVEMBER 1969 
IN MAAGDENBURG 

Het bestek van dit blad laat niet toe dat wij van alle 
„nationale" postzegeltentoonstellingen die er in Europa ge
organiseerd worden een uitvoerig verslag geven. De vele 
aspecten die in de D.D.R. toch wel geheel anders liggen 
dan hier te lande geven ons aanleiding toch over deze ten
toonstelling het een en ander te vertellen. Waarbij wij 
voorop willen stellen dat wij ten aanzien van de vele po
litieke facetten die deze tentoonstelling had geen partij wen
sen te kiezen, doch uitsluitend objectief zullen vertellen 
wat wij er zagen. Voor een goede lezer moet dat duidelijk 
genoeg zijn. 

OMVANG VAN DE TENTOONSTELLING 
De catalogus vermeldde niet minder dan 499 inzendingen, 

waarvan echter, door het niet volledig aankomen van alle 
in Tsjecho-Slowakije gehuurde kaders, niet alles aanwezig 
was. De indeling was als volgt: 
1. Inzending van het Ministerium für Post und Femmelde-

v/esen. 
2. Ereklasse, waarin: juryleden, uitgenodigde inzenders 

en verzamelingen die in de loop van de laatste twee 
jaar nationaal „goud" of internationaal „zilver" had
den gehaald (48 inzendingen). 

3. Concurrentieklasse, verdeeld in; 
1. Thematische verzamelingen die in verband staan met 

de aanleiding tot deze tentoonstelling (tvvrintig jaar 
DDR) (122 Inzendingen). 
a. De wetenschap van de bevrijding van de arbeiders

klasse en de Duitse geschiedenis, in het bijzonder de 
rol van de Duitse arbeidersklasse in de strijd voor 
democratie en socialisme en voor het behoud van de 
vrede. 

b. De ontwikkeling van de socialistische economie. 
c. Het wetenschappelijke, culturele en sociale leven in 

de D.D.R. 
d. De groeiende internationale erkenning van de D.D.R. 

en de buitenlandse betrekkingen van onze socialisti
sche staat. 

2. Andere thematische en motief-verzamelingen. (172 in
zendingen.) 

3. Landen-, gespecialiseerde en studieverzamelingen. (154 
inzendingen.) 
a. Duitsland tot 1933. 
b. Duitsland na 1945. 
c. Andere landen van Europa. 
d. Overzeese landen. 
e. Postgeschiedenis. 
f. Luchtpost. 
g. Speciale gezichtspunten. 

De thematische verzamelingen waren alle in de grote 
„Stadthalle" de landenverzamlingen in een geheel nieuw 
tentoonstellingsgebouw daar vlak naast opgesteld. 

LEEFTIJD VAN DE INZENDERS 
Er was geen speciale „jeugdklasse" doch de leeftijd van 

bijna alle inzenders was in de catalogus vermeld. Dit was 
zeer interessant omdat men kon zien hoe de belangstel
ling van de verschillende leeftijdsgroepen gericht was. De 
leeftijdsgroep van 21 tot 25 jaar ontbrak geheel — op die 
leeftijd hebben de mensen kennelijk andere interessen dan 
postzegels. Van 25 tot 30 jaar troffen wij er 14 en van 30 
tot 40 jaar waren er 90 inzenders. Het lijkt ons dat de leef
tijdsopbouw bij de Nederlandse verzamelaars wel niet veel 
anders zal liggen. 

Verdeeld naar „thematisch" of „landen" vonden wij het 
volgende beeld: 

to t 21 
j a a r 

Themat i sch ee r s t e groep 35 
Thema t i s ch t w e e d e g roep 47 
Sub to taa l t h e m a t i e k 82 
Landenve rzame l ingen 1 

25-40 
j a a r 
34 
49 
83 
21 

41-55 
j a a r 
23 
49 
72 
64 

boven 55 
j a a r 
23 
18 
41 
61 

De enige jeugdige „landenverzamelaar" hing nog bij de 
„speciale gezichtspunten" met „Luchthavens en de er aan
komende luchtvaartmaatschappijen". 

Dat het totaal lang niet de 500 bereikt wordt mede ver
oorzaakt door het feit dat er zeer vele „collectieve" in
zendingen waren, deels van jeugdgroepen, deels van „be-
drijfswerkgemeenschappen". 

THEMATISCHE VERZAMELINGEN 
Bij thematische verzamelingen gaan wij er nog steeds 

van uit dat de postzegels het verhaal moeten vertellen en 
dat de beschrijving zo veel mogelijk beperkt moet blijven. 
Zover was men hier nog niet. 

In het bijzonder in de eorste groep zagen wij vele in
zendingen die meer konden worden gekarakteriseerd als 
een opstel over de D.D.R. of over Lenin, geïllustreerd met 
enkele postzegels, dan wat wij onder thematische verzame
ling verstaan. De Duitse aard om alles met (soms wel eens 
wat te) veel nadruk te willen aantonen kwam hier toch 
wel flink om de hoek kijken. 

De onderwerpen in de tweede groep waren verder wel 
ongeveer dezelfde als bij ons. Ruimtevaart was met 28 
Inzendingen wel favoriet, maar ook Olympische spelen, 
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Verkeer, Planten en dieren (alles bij elkaar zelfs 35), Schil
derijen en beeldhouwwerken en Techniek waren populaire 
onderwerpen. 

„Padvinders" ontbraken uit de aard der zaak, in hun 
plaats kwamen in de eerste groep de „Pioniere". 

VERZAMELINGEN „DUITSLAND" 
De zegels in Duitsland uitgegeven van 1933 „Frideri-

cus" tot 1945 „Volkssturm" zijn in de D.D.R. nog steeds 
als een variant op Orwell „non-existing stamps". Doch daar 
dit filatelistisch niet de interessantste tijd is was het geen 
gemis deze zegels niet te vinden. Een zestiental verzame
lingen „Oud-Duitsland' toonde heel aantrekkelijk mate
riaal, waarvan een verzameling „Baden" mijns inziens te
recht met goud bekroond werd. In de verzamelingen 1872-
1932 vonden we allerlei bekende goede stukken, bijvoor
beeld de luchtpostzegels van 1912 met alle opdrukken zo
als E.EL.P., Gelber Hund e.d. en heel moeilijke inflatie
zegels op stuk, zoals de dienstzegels 10 oranje en 50 Mil
liard. 

Uit de jaren 1945/1948 zagen we verscheidene stukken 
met Hitlerzegels met zwartgemaakte beeldenaar. In die 
tijd officieel toegelaten, maar thans merkwaardigerwijze 
voor de officiële ruil met het buitenland „verboden waar". 

Koosum-Kaffeswerk 'j' e I t o ? , , 
M ( t 9 « } « b u r g 

H o f e n ï t f a 8 B 9 

y * — — - II i,,,,,,,,,,,,,,,!^,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,^^ 

Z.K.D.-brief uit Maagdenburg In 1956 stond op het bewaren van 
een Z.K.D.-brief tuchthuisstraf; nu worden ze gewoon verzameld 
en wat meer zegt: ook tentoongesteld. Ook in de D.D.R. kan het 
verkeren! 

doch wel weer toegestaan om tentoongesteld te worden. 
De „handstempels" uit 1948, in het bijzonder natuurlijk 

die van Maagdenburg zelf, waren behalve in de „algemene" 
verzamelingen ook nog in vijf speciale verzamelingen ver
tegenwoordigd. Van de zes verzamelingen „Dienstpost der 
D.D.R." waren er drie die ook de „Z.K.D.-stroken" bevat
ten. Twee slechts tot 1959, één tot 1964, waarbij ook de hier 
te lande uit de kilowaar bekende blauwgrijze „briefstuk-

voor uw boekenplank 

SCANDINAVIAN INTERNATIONAL PHILATELY, uitgever 
en redacteur C. Nieuwland, Postbus 8042, Rotterdam. 

Een nieuwe verschijning in de filatelistische pers, die een 
bescheiden steentje wil bijdragen tot verruiming van de 
internationale contacten tussen de verzamelaars van de Scan
dinavische landen. Deze uitgave van (twaalf bladzijden ziet 
er met een duidelijke druk zonder zetfouten verzorgd uit. 

Er staat onder meer een lijst in van Scandinavië-vereni-
gingen buiten de Scandinavische landen en een overzicM 
uit acht verschillende publikaties, met eenvoudige illustraties. 

Wij sluiten ons aan bij de wens van de Amerikaanse „con
sultant" van de redactie, R. Norby, redacteur van „The 
Posthorn" en de „Scandinavian Scribe", van welke laatste hij 
ook de uitgever is: Gelukwensen en veel succes. 

jes". Met vemietigingsstempel „Ungültig" heb ik echter 
geen enkel stuk gezien. Of die alleen voor de export be
stemd zijn? 

ANDERE LANDENVERZAMELINGEN 
Opvallend was het bijzonder fraaie materiaal van Frank

rijk, waarvan twee verzamelingen het tot een gouden be
kroning brachten. Verzamelingen die beslist ook in Neder
land hoge ogen gegooid zouden hebben. Verder veel Scan
dinavië, Oostenrijk, Polen (twee maal „Groszy-opdruk-
ken"), Tsjecho-Slowakije 1918-1938, met beide de twee 
„Hymneblokken", eigenlijk alles net als bij ons. Alleen bij 
de Overzeese landen was Israel afwezig, evenals de U.S.A. 
en Zuidwest-Afrika begon pas nè de Duitse koloniale ze
gels. 

POSTW AARDESTUKKEN 
Deze troffen we niet alleen aan ter verluchtiging van 

vele landenverzamelingen — ook de enige ingezonden ver
zameling Nederland bevatte verschillende briefkaarten — 
doch ook verschillende speciaalverzamelingen waren inge
zonden. Wij zagen „Die Ganzsachen der DDR", „Deutsche 
Ganzsachen nach 1945" maar ook „Die Ganzsaclien Nor
wegens bis 1900'. 

POSTZEGELHANDEL 
Er waren enkele handelarenstands. Het interessantste 

waren de prijzen van de „Westelijke" nieuwtjes. Oosten
rijk werd aangeboden tegen DM 1,— per Schilling, Frank
rijk tegen DM 5,— per Fr. (De „officiële" koers is gelijk 
voor „Oost" en „West'-DM). Er was geen officiële ruil-
dag, doch in de tentoonstellingsruimte zag men wel men
sen om de tafel ijverig zitten ruilen, in het bijzonder oude
ren. 

In de catalogus trof men ook advertenties van postze
gelzaken aan, hoofdzakelijk „officiële", zoals „H.O." van 
de Staats- „Handels-Organisation". Verder stond in de ca
talogus een grote advertentie van een „restaurateur" van 
postzegels. Men vond dit heel normaal — „oude schilderijen 
worden toch ook gerestaureerd" was de opvatting. 

Hoewel de tijd te kort was om hierover zekerheid te 
krijgen was de indruk toch dat men probeerde de finan
ciële aspecten van de filatelie naar de achtergrond en de 
culturele — en politieke — aspecten naar voren te halen. 
De staat steunt daartoe de filatelisten zeer. Het budget 
van deze nationale tentoonstelling beliep ongeveer zes 
maal het bedrag waarvoor in 1969 in Nederland de natio
nale tentoonstelling „Hagapost" werd georganiseerd. De 
entreeprijs van DM 1,50 was wel op een gelijk niveau. 

CONCLUSIE 
De organisatie van de filatelie in de „Zentraler Kultur

bund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands" en 
in de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen is 
natuurlijk op een geheel andere leest geschoeid. Maar dat 
neemt niet weg dat er oolï daar zeer veel echte filatelisten 
zijn, die precies als wij plezier hebben in het bijeenbren
gen van een verzameling postzegels die meer is dan een 
aantal chronologische rijtjes zoals we die uit de oude 
voordrukalbums kennen. Het verschil in het regime waar
onder we leefden was geen beletsel om elkaar over het 
onderwerp postzegels uitstekend te kunnen begrijpen. 

FL. 

DIE POSTWERTZEICHEN DER DEUTSCHEN BUNDES-
POST, uitgegeven door het Bundesministerium für das Post-
und Fernmeldewesen, Bonn. 

Het jaarverslag van de Westduitse posterijen 1967, dat voor 
ƒ 75,— te koop is, bevat een deel over postzegels dat inte
ressant genoeg geacht werd voor een afzonderlijke uitgave. 
Men vindit er de uitgegeven zegels in kleur in afgebeeld en 
daarbij in wit-zwart een aantal niet goedgekeurde ont
werpen. Het was het laatste jaar van het zuinige uitgifte-
beleid met 25 zegels, waarvan er acht gebruikszegels waren. 

Alle ontwerpers, ook van de niet gekozen ontwerpen, wor
den bij elke zegel genoemd, met het totaal aantal van de af
gewezen ontwerpen. Zo komt men tot een totaal van 33 ver
schillende ontwerpers met 27 aangenomen en 118 afgewezen 
ontwerpen. 

Het zal ons benieuwen of de afschaffing van het miinisiterie 
voor PTT in West-Duitsland ook zal leiden tot verandering 
in het uitgiftebeleid op het gebied van postwaarden en 
publikaties. 
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KERST 

PUZZEL 

1969 
EEN 

KWESTIE 

VAN 

HALVE 

CENTEN 

Uw puzzelredacteur heeft zich dit jaar niet gewaagd aan 
een uitgewerkte tekening. In plaats daarvan een feestelijke 
omlijsting in de VOITO van een postzegel bij de traditionele 
kerstpuzzel. De opgave die nu volgt heeft de tekenaar al
leen maar geïnspireerd. Het wordt een kwestie van cen
ten, van halve centen zelfs. 

Als we onze „handelarencatalogus" ter hand nemen — 
het geeft niet of uw exemplaar een paar jaar oud is — dan 
zien we daarin onder meer postzegels met zeer lage nomi
nale waarden. 

In het verleden verschenen zegels die je voor een „half-
je" (halve cent) aan het loket kon kopen. Vele postzegels 
hebben het licht gezien met een waarde-aanduiding die 
eindigde op V2 (cent). 

Onze opgave is afgestemd op twee elementen: zeer lage 
nominale waarden en waarde-aanduidingen met V2. De vra
gen zijn: 
a. Welke verschillende waarden van Nederlandse postze

gels en andere zegels, in de NVPH-catalogus vermeld, 
met waarden van een halve cent tot en met een kwartje, 
zijn uitgegeven, in de volgorde zoals ze voor het eerst 
in de catalogus zijn vermeld? 
Om u op weg te helpen: de eerste is de 5 cent van 1852. 

LET OP: de juiste volgorde is bepalendI! 
b. U wilt zoveel mogelijk verschillende zegels waarvan de 

waarde-aanduiding op V2 eindigt voor één kwartje „ko
pen". 
Welke, en hoeveel, waarden zijn dat? 
Toeslagbedragen, voorzover op de zegels vermeld, tel
len ook mee. U mag van een toeslagzegel van 5 + 2V2 
cent beide bedragen gebruiken, maar niet samengesteld 
als Vil cent!! 
Schrijf uw antwoorden op een kaart, gefrankeerd met 

tenminste 20 cent aan Kinderzegels (ten bate van de Stich
ting voor het Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland) en 
stuur die vóór 12 januari 1970 aan de redactie van het Ne-
derlandsch Maandblad voor Philatelie, Bronsteeweg 86, 
Heemstede.*) 

In een der volgende nummers van het Maandblad zullen 
oplossing en uitslag worden meegedeeld. 

Voor goede oplossers zijn vijf waardebonnen van ƒ 10,— 
beschikbaar gesteld door de Raad van Beheer. 

Veel succes ermee! G. J. MINHOLTS 
*) Inzenders uit het buitenland Icunnen gebruik maken van daar 
uitgegevert bijzondere postzegels en hebben een week respijt van de 
sluitingsdatum. 
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Canadese post 
UITGIFTE PROGRAMMA 1970 

De volgende zegels zullen volgend jaar door de Canadese 
posterijen worden uitgegeven: 
Op 7 januari zal de kleur van de 6-centszegel normale 

serie worden gewijzigd van oranje in zwart. 
Een zegel van 6 cents voor het honderdjarig bestaan 

van de provincie Manitoba kan worden verwacht op 27 ja
nuari. 

Een 6-centszegel voor het honderdjarig bestaan van de 
Northwest Territories zal in omloop worden gebracht op 
27 januari. 

Beide zegels zijn ontworpen door Kenneth Lockhead, Win
nipeg. De Manitoba- en Northwest Territories zegels zullen 
gedurende zes maanden in dit gedeelte van Canada ver
krijgbaar zijn. ' 

Een zegel van 6 cents voor het Internationale biologisch 
programma zal op 18 februari in circulatie worden gebracht. 

Op 18 maart verschijnen vier zegels van elk 25 cents 
frankeerwaarde voor de EXPO 70 in Tokio. Deze zegels 
zullen op dezelfde wijze worden gedrukt als de sportserie 
van 1957. De ontwerper van deze zegels is Takao Tanabe, 
Vancouver. 

De 15de april is de datum waarop een zegel van 6 cents 
ter herdenking van Henry Kelsey, ontdekkingsreiziger van 
West Canada in verkoop komt. Het ontwerp van deze zegel 
is van Dennis Burton, Toronlto. 

Op 13 mei zullen twee zegels in de waarden 10 en 15 
cents in omloop worden gebracht ter herdenking van het 
25-jarig bestaan van de Verenigde Naties. De ontwerper van 
deze zegels is Brian Fisher, Vancouver. 

Louis Riel zal op 10 juni worden herdacht met een zegel 
van 6 cents en de ontdekkingsreiziger Sir Alexander Macken
zie wordt herdacht met een zegel van 6 cents op 14 juli. 

Ter herdenking van het vijftigjarig bestaan van de 
„Groep van zeven" (schilders) zal een zegel van 6 cents 
worden uitgegeven op 12 augustus. Voor deze zegel wordt 
een reproduktie gebruikt van een schilderstuk door Arthur 
Lismer. 

Sir Oliver Mowat zal worden herdacht met een zegel op 
18 september, waarde 6 cents. 

De jaarlijkse kerstzegels zullen wederom verschijnen op 
7 oktober, waarden 5 en 6 cents. 

De laatste zegel van het jaar zal worden uitgegeven op 
4 november, ter herdenking van Sir Donald Alexander 
Smith waarde 6 cents. , 

De Verenigde-Naties-en-Expo-70-zegels zullen gedurende 
drie maanden verkrijgbaar zijn over het gehele land. 

DE POSTZEGELBOEKJES 
Doordat steeds meer en meer verzamelaars zich gaan toe

leggen op speciaal verzamelingen is de vraag naar Cana
dese postzegelboekjes gedurende de laatste jaren toegeno
men. In het begin nam de verzamelaar genoegen met 
slechts een enkel velletje van een boekje in zijn collectie. 
Nu echter verlangt men complete boekjes. Dit is dan ook 
de reden waarom in de handboeken elk velletje van elk 
boekje afzonderlijk wordt opgenomen en geprijsd. Slechts 
enkele catalogussen geven nu ook een waardering voor 
complete boekjes. 

De boekjes bestaan uit een of meer velletjes van drie tot 
zes zegels. Tussen de velletjes is meestal een blaadje 
transparant papier aangebracht. De kaft is van dun karton. 
Bij de eerste boekjes voorzien van het wapen van Canada 
en de woorden „Canada Postage" in het Engels of Frans. 
De binnenzijde van de omslag bevat postale informatie in 
het Engels of Frans, maar sinds 1948 in beide talen. Plak
band en een nietje houden het geheel bij elkaar; sinds 1928 
wordt alleen nog maar een nietje gebruikt. 

De zegels voor de postzegelboekjes zijn altijd gedrukt van 
speciaal voor dit doel gemaakte platen. In het begin wer
den de platen zo samengesteld dat elke afdruk twintig vel
letjes van elk zes zegels opleverde. In de dertiger jaren 
werden de platen gewijzigd en elke afdruk leverde nu zes
tig velletjes op. 

Het eerste postzegelboekje, uitgegeven in juni 1900, bevat 
in een omslag van dun rood karton twee velletjes van elk 
zes zegels van de 2 cents roze koningm Victoria van de uit
gifte 1898. De velletjes zijn niet geperforeerd, behalve aan 
de hechtrandzijde waarmede ze zijn bevestigd in de om
slag. Dit is het geval met alle uitgegeven postzegelboek-
jes. De nominale waarde bedraagt 24 cents; maar de ver
koopprijs is vastgesteld op 25 cents. Van de eerste boekjes 
werden er 1.202.000 uitgegeven, maar algemeen wordt aan
genomen dat er nog maar vijftig complete boekjes be
staan. De prijs van dit boekje is in de loop der jaren ge
stegen tot ƒ 1500,—. 

CANIADA POSTAGX: 
^ — i I j I 

i 

Boekjeskaft met ,,Notice (Bekendmaking). Change In Postal Rates 
(Wijziging in posttaneven) For New Rates seefPostmaster" (voor 
nieuwe tarieven wendt u tot de postdirecteur) 

Gedurende de eerste wereldoorlog werden de posttarie-
ven gewijzigd en de postzegelboekjes werden op de buiten
zijde van de omslag voorzien van de volgende opdruk in 
paars, „Notice change in postal rates For new rates see 
postmasiter". Tevens werd een speciale „oorlogstoeslag" in
gevoerd en in sommige boekjes werden deze speciale ta
rieven over de aanwezige tarieven geplakt. 

Tussen 1922 en 1925 werd het eerste combinatieboekje in
gevoerd. Het bestond uit een velletje van elk vier zegels van 
de 1-2-3 cent koning George V. Van dit boekje werden er 
maar 600.000 uitgegeven. Ondanks dit geringe aantal is de 
prijs momenteel nog altijd ƒ 80,—. 

Boek/esinhoud zes zegels, 1 c oranje koning George V, 1928 

In 1928 brachten de Canadese posterijen een speciaal 
boekje in circulatie voor de bewoners van het platteland. 
Het bestond uit drie velletjes van elk zes zegels van 1 cent. 
twee velletjes van elk zes zegels van 2 cents en een vel
letje van zes zegels van 5 cents koning George V. Totaal 
72 cenlts maar het moest door de bestellers aan de 
plattelandsbevolking worden verkocht voor 73 cents. De 
officiële naam is het „Rural route Combination Booklet", 
maar het wordt door de verzamelaars en de postzegelhandel 
het „Farmers booklet" genoemd. 

In 1942 werd weer een ander formaat boekje in omloop 
gebracht. Dit boekje bestond uit drie strips van elk drie 
zegels van de 1 - 3 - 4 cents van de uitgifte koning George VI. 
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Boekjesinhoud vier zegels, 3 c rood koning George VI, 1942 

Boekjesinhoud drie zegels, 1 c groen koning George VI, 1942 

Gedurende 1949 kwamen de posterijen tot de ontdekking 
dat zij geld verloren op de verkoop van 24centsboekjes 
voor 25 cents. Om dit verlies zo klein mogelijk te houden 
werd besloten de postale informatie, gedrukt op ae binnen
zijde van de omslag, en de velletjes transparant papier 
achterwege te laten. 

Tevens werd het eerste boekje met een nominale waarde 
van $ 1.00 in circulatie gebracht. Dit boekje had de vol
gende inhoud: een velletje van zes zegels van 3 cents, een 
velletje van zes zegels van 4 cents koning GeorgeVluit
gifte; twee velletjes van elk vier zegels van de 7 cents lucht
post uitgifte 1946 en twee velletjes van elk vier strookjes 
„By Airmail/Par Avion". Van dit populaire boekje wer
den in zeer korte tijd 504.500 stuks door het publiek ge
kocht. Dit boekje wordt door de postzegelhandel en verza
melaars aangeduid als ,,Combination Gift Postage Stamp 
Book". 

Automaten voor de verkoop van postzegelboekjes wer
den eveneens in 1949 in gebruik genomen. Voor dit doel 
werd het nietje vervangen door een gestikte draad. Tegen
woordig maakt men echter weer gebruik van een nietje. 

De verhoging van het briefport in 1954 van 4 cents op 5 
cents, had tot gevolg dat de posterijen nu een boekje van 
25 cents voor 25 cents moesten verkopen. De postkantoor
directeuren kregen daarom opdracht alleen boekjes te ver
strekken wanneer door het publiek hier uitdrukkelijk om 
werd gevraagd. 

r '■■s\ 

'Ü 

S4 

2̂" 
Boekjesinhoud tien zegels, vijf maal 1 c bruin en vijf maal 4 c rood 
en tweetalige tekst tweemaal: 
Address all mailjclearly, correctly and completely 
Mettez toujoursjune adresse claire,!exacte et complete 
(Adresseer alle post duidelijk, juist en volledig) 
Het eerste velletje is naar binnen gevouwen om de zegels van 1 c 
te kunnen afbeelden 
Kaft van dit boekje uit 7967 is rood met de belettering en het 
gestileerde nationale embleem (esdoornblad) uitgespaard in wit. 
De tweetalige tekst 
Canadian postage stamps must be used onjmail posted in Canada 
II faut apposer des timbres canadiens sur/Ie courrier poste au 
Canada 

(Canadese postzegels moeten gebruikt worden op post die in 
Canada ter post wordt bezorgd) 
Aan de binnenkant van de kaft links de binnenlandse tarieven voor 
brieven en briefkaarten, nationaal en lokaal; rechts de tekst: 
An apartment number is a necessary part of/a postal address — 
please encourage the use/of apartment numbers 
Le numero de ïappartement complètelI'adresse. Toujours l'indiquer 
est unelpratique a encourager 
(Het appartementsnummer is een onmisbaar deel van een post
adres — hef gebruik van appartementsnummers wordt vriendelijk 
aanbevolen) 

Sinds 1954 heeft men de omslag aanzienlijk gewijzigd en 
maakt men gebruik van moderne voorstellingen. Postale 
informatie wordt ook weer afgedrukt op de binnenzijde van 
de omslag en de transparante velletjes worden ook weer ge
bezigd. Automaten voor de verkoop van postzegelboekjes 
zijn vrijwel op elk postkantoor aanwezig en van de terug
houdendheid van de loketambtenaren om postzegelboekjes 
te verkopen is niets meer te merken. 

Ik mag niet nalaten de nieuwste vrucht van de posterij
en te vermelden. Als laatste van de 56 boekjes die in de 
loop der jaren zijn verschenen werd in mei 1968 een boekje 
uitgegeven met een nomimale waarde van $ 1.00. De inhoud 
bestaat uit een vel van twintig zegels 5 cents lopende uitgif
te. Het vel bestaat uit twee verticale stroken van elk tien 
zegels dat dubbel gevouwen in de omslag wordt aange
bracht. 

Wat de toekomst op het gebied van postzegelboekjes zal 
brengen is onmogelijk aan te geven. In het algemeen laten 
de Canadese posterijen zich niet uit over hun toekomstplan
nen. 

Tot slot volgt hier een overzicht van alle tot op heden 
verschenen boekjes met oplagecijfers, voor zover bekend. 

Koningin Victoria 18981902 
2 cents roze 

Koning Edward 1903 
2 cents rood 

Koning George V 19121918 
1 cent groen Engels 

Frans 
2 cents rood Engels 

Frans 

Koning George V 19221925 
1 cent geel Engels 

Frans 
3 cents rood Engels 

Frans 
3 cents bruin Engels 

Frans 
combinatie 1 cent geel, 2 cents groen, 3 cents bruin 

Koning George V 19221925 
combinatie 1 cent geel, 2 cents groen, 3 cents rood 

Koning George V 1928 
1 cent oranje Engels 

Frans 
2 cents groen Engels 

Frans 

Rural Route Combinatie 1928 
1 cent oranje, 2 cents groen, 5 cents paars 

Koning George 

1 cent groen 

2 cents groen 

2 cents rood 

V 1930 
Engels 
Frans 
Engels 
Frans 
Engels 
Frans 

1.202.000 

10.600.000 

4.443.500 
200.000 

7.475.000 
167.000 

981.225 
163.750 

3.027.900 
168.000 

1.600.000 
200.000 
600.000 

75.000 

99.575 
16.375 

4.160.000 
328.825 

50.650 

115.000 
10.000 

1.016.000 
111.000 

1.694.000 
115.000 

Koning George V 1931 
2 cents bruin Engels 147.000 

Frans 30.000 
3 cents rood Engels 3.444.000 

Frans 115.000 
combinatie 1 cent groen, 2 cents bruin, 3 cents rood 
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Engels 
F r a n s 

Kon ing George V 1932 
1 cent groen Engels 

F r a n s 
2 cents b ru in Engels 

F r a n s 
3 cents rood Engels 

F r a n s 
combinat ie 1 cent groen, 

Engels 
F r a n s 

2 cents b ru in , 3 cen ts rood 

Koning V 1935 
1 cent groen 

2 cents b r u i n 

3 cents rood 

Engels 
F r a n s 
Engels 
F r a n s 
Engels 
F r a n s 

combina t ie 1 cen t groen, 
Engels 
F r a n s 

Kon ing George VI 1937 
1 cent groen Engels 

F r a n s 
2 cents b r u i n Engels 

F r a n s 
3 cents rood Engels 

F r a n s 
combina t ie 1 cent groen, 

Engels 
F r a n s 

2 cen ts b ru in , 3 cents rood. 

302.000 
20.000 

72.087 
15.461 

103.000 
10.284 

2.424.000 
216.000 

125.000 
40.292 

102.000 
11.400 

102.400 
31.700 

2.350.000 
301.000 

370.850 
27.600 

2 cents b ru in , 3 cen ts rood. 

296.344 
51.500 

196.900 
42.000 

13.455.000 
1.595.474 

1.703.600 
227.474 

Koning George VI 1949 (lierzien ontwerp) 
4 cents rood Engels 

F r a n s 
m e t ges t ik te d raad , Engels 
combina t ie 1 cent groen, 3 cents purper , 4 cenlts rood 

Engels 
twee ta l ig 

4 cents oranje Engels 
twee ta l ig 

4 cents oranje Engels 
twee ta l ig 

m e t gest ikte draad , Engels 
3 cents p u r p e r Engels 

tweeta l ig 

Koning in Elizabetli I I 1953 
3 cents rood twee ta l ig 
3 cents rood Engels 

inclusief 75.000 Engels , tweetal ig 
vernie t igd. 

4 cents p u r p e r Engels 
twee ta l ig 

combina t ie 1 cent, 3 cents en 4 cents 
twee ta l ig 
Engels 

1954 Bever 5 cen ts 
tweetal ig , nietje 
tweetal ig , gest ikte d r a a d 

Koningin Elizabetl i I I 1954-1956 
5 cents tweetal ig , ges t ik te d r a a d 

4.500.000 
1.203.000 
250.000 

914.500 
332.950 
991.700 
204.875 

5.300.125 
1.597.300 
130.425 
825.000 
202.200 

50.000 
200.000 

2.502.000 
700.275 

154.060 
305.500 

2.004.000 
101.500 

300.275 

Kon ing George VI 1942 
1 cent groen Engels 699.000 

F r a n s 145.000 
tweeta l ig 99.000 

2 cents b r u i n Engels 75.000 
F r a n s 10.000 

3 cents rood Engels 4.630.000 
F r a n s 560.000 

combina t ie 1 cent groen, 2 cents b ru in , 3 cents rood, 
Engels 700.000 
F r a n s 102.000 

Koning George VI 1943 
3 cents p u r p e r Engels 1.201.000 

F r a n s 61.000 
twee ta l ig 407.000 

4 cents rood Engels 24.114.000 
F r a n s 1.789.000 
twee ta l ig 3.001.000 

combina t ie 1 cent groen, 3 cents pu rpe r , 4 cents rood 
Engels 5.406.000 
F r a n s 496.000 
twee ta l ig 992 000 

Combina t ion Gift Pos tage s t a m p boolc 
3 cents purper , 4 cents rood koning George VI 1943 
7 cents Luch tpos t 1946 

Engels 404.500 
F r a n s 100.000 

Koning in Elizabetl i I I 1954-1956 
4 cents p u r p e r 
combina t ie 1 cent b ru in , 4 cents purper , mode rne omslag 

Koning in Elizabetli I I 1963-1967 
5 cents b l a u w 
combina t ie 1 cent bru in , 4 centö rood 

Koning in Elizabetli I I 1967 
5 cents b l a u w 
combina t ie 1 cen t bru in , 4 cents rood 

Mei 1968 
5 cents b l a u w (20 x 5 cents) 

De oplagecijfers zijn ove rgenomen van een publ ika t ie der 
Canadese posteri jen. 

Engels = gedruk t m e t Engelse postale informatie en t a 
r ieven. 

F r a n s = ged ruk t m e t F r a n s e postale informat ie en t a 
r ieven. 

Twee ta l ig = ged ruk t m e t pos ta le informatie en t a r i even in 
be ide ta len. 

A. P. BEN.JAMINSEN 

voor uw boekenplank 

SLOVENSKY S T A T 1939, by H u g o K a u f m a n n . Society of 
Pliilatelic^ Amer icans , P.O. Box 9086, Cincinnat i , Oliio 45209. 
Pr i i s $ 2.50. 

De t i te l v a n dit w e r k j e v a n 38 bladzi jden, „Slovensky 
s ta t 1939", du id t op de opdruk op postzegels v a n Tsjechoslo-
waki je nada.t B o h e m e n en Morav ië in m a a r t 1939 door Hi t l e r s 

t roepen w a r e n bezet en d e Dui t se nazi reger ing een m a r i o -
n e t t e n b e w i n d a a n he t hoofd v a n h e t afgescheiden gebied 
h a d geplaats t . 

Officieel k regen 22 postzegels en 9 krantezegels d e opnlruk, 
m a a r er komen ook a n d e r e voor en er zijn h e r d r u k k e n ge
m a a k t . Officieel voor de Wereldpositvereniging, onde rhands 
voor een hoge p o s t a m b t e n a a r en ook bes taan e r rege l rech te 
verva ls ingen. 

De schrijver, toenter t i jd positzegelhandelaar in Bra t i s lava , 
heeft deze opd rukken doorvors t en er in december 1939 in 
Brat is lava ' een boek over u i tgegeven in de Duitse t aa l ; l a te r 
cok in he t Tsjechisch. Deze h e r d r u k brengt he t ze ldzame 
w e r k b innen bere ik v a n iedereen die dit land verzamel t . 

6 8 0 december 1969 



dixieland 
calling 
KERSTZEGEL 1969 VOORAFGESTEMPELD 

Vrij plotseling heeft de Amerikaanse postadministratie 
een proef aangekondigd met voorafgestempelde zegels. 

Zoals misschien niet algemeen bekend in Nederland: in 
de Verenigde Staten is voor grote verbruikers van postze
gels een regeling in zwang, waarbij men de zegels voor
zien van een (gedrukte) afstempeling aan het postkantoor 
koopt. Het gebruik van deze zegels is echter aan strikte 
bepalingen onderhavig, en ze mogen alleen door vergunning
houders geplakt worden. 

In vier Amerikaanse steden echter is per 7 november jl. 
een proef begonnen met het verstrekken van voorafge
stempelde zegels aan het publiek. De zegel hiervoor ge
kozen is de kerstzegel, mede omdat deze zegel nu het 
meest op niet-commerciële post gebruikt wrordt. 

31259 »AIIEARIY uSfZlPCODE 31147 j 31072 MAILEARIY 

Vooraf Stempelingen voor iedereen . . 

De vier steden zijn Atlanta in Georgia, Baltimore in 
Maryland, Memphis in Tennessee en New Haven in Con
necticut. Zegels van deze vier steden zijn, zoals de afbeel
ding toont, vooraf gedrukt met de naam van de stad, de 
postale afkorting van de staat en het geheel tussen twee 
zwarte balken. De getoonde zegel van Atlanta, Ga, is — 
zeer ongelukkig — midden over het zegelbeeld afgestem
peld. 

Aangezien het hier een proef betreft, zijn de zegels niet 
verkrijgbaar bij de filatelistisChe dienst in Washington; 
voor verzamelaars heb ik een aantal in reserve gehouden, 
die voor ƒ 0,25, plus 75 cent port, bij mij te verkrijgen zijn. 
Ik kan, mede omdat het aantal uitgegeven zegels gering 
is, geen plaatnummers of andere randstukken sturen. De 
zegels van alle vier kantoren zijn bij mij verkrijgbaar. 

Over „precancels", de Amerikaanse naam voor vooraf
gestempelde zegels, het volgende. Deze manier van verzen
den van grote hoeveelheden post wordt al ongeveer hon
derd jaar toegepast. Echter, tot op de dag van vandaag 
zijn er officieel nog nooit herdenkingszegels voorafge-
stempeld uitgegeven. Dat u er misschien toch een in uw 
verzameling heeft is mogelijk doordat verscheidene post
kantoren, tegen de reglementen in, soms wel „commemo-
ratives" hebben voorafgestempeld. 

Een bekend voorbeeld is het postkantoor van Ancoa in 
de Panamakanaalzone, dat herhaaldelijk herdenkingsze
gels heeft bedrukt met een voorafstempeling. Ook de klei
nere postkantoren zondigen nog wel eens tegen deze re
gel. 

In „Dixieland Calling" in december vorig jaar is al ge
wag gemaakt van de nieuwe „Huck"-pers. Deze nieuwe 
kerstzegel is weer op deze elektronisch bestuurde pers 
gemaakt; wat goed te zien is aan de te kort afgesneden 
perforatie links. Dit soort afwijkingen is gewoon, een goed 
geperforeerde randzegel is zeldzaam. 

Dit naar aanleiding van een aantal brieven, die ik vorig 
jaar over de uitvoering van de kerstzegel ontving. 

Een van de tien miljoen ... 

„EERSTEDAGENVELOP" 
Op het moment dat deze aflevering van Dixieland Cal

ling wordt geschreven zijn nog steeds niet alle eerstedag
afstempelingen van de ApoUo 11-zegel door de filatelis-
tische dienst verzorgd. Het totale aantal covers (afbeel
ding) wordt door deskundige verzamelaars geschat op ten 
minste tien miljoen, een aantal dat tot op heden een record 
is. Het tot nog toe grootste aantal eerstedagenveloppen is 
gestempeld zeven jaar geleden. Het was de Mercuryzegel, 
met een totaal aantal eerstedagafstempelingen van meer 
dan drie miljoen. 

Tussen haakjes, officieel kunnen de drie ApoUo 11 astro
nauten de bestbetaalde brievenbestellers ter wereld zijn. 
De posterijen hier kennen een voorschrift, dat bestellers 
van kleine platitelandskantoren met weinig post en grote 
afstanden uitbetaald worden naar de af te leggen afstand. 
Neil Armstrong, de commandant op de maanreis, beloof
de Postmaster General Winton M. Blount een flinke re
kening voor het bestellen van de brief met het speciale 
maansitempel, dat meegeweest as op de reis. (afbeelding) 

De datum is 20 juli en niet 26 juli, zoals abusievelijk werd 
gezet in het oktobernummer, bladzijde 538. 

Van de enige echte Apollo-11-cover is dit een afbeelding Er zijn 
twee maren bij- 1. de postzegel is geen echte postzegel, maar een 
tandeloze drukproef in zwart van de veelkleurige zegel die op 
9 september uitkwam en 2 stempel en cover tiebben de reis naar 
de maan wel meegemaakt, maar het stempel werd pas op de 
terugweg op de envelop geplaatst. Neil Armstrong en kolonel 
Edwin E Aldrin zijn betere astronauten dan filatelisten, want ze 
kwamen met tijdig toe aan de postale behandeling 
Deze bijzondere envelop wordt bewaard in het archief van de 
Amerikaanse posterijen. Aldus meldt David Lidman, de filatelis-
tische medewerker van de New York Times 

NIEUWE UITGIFTEN 
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„HOOP VOOR DE KREUPELEN" is het thema van een 
speciale postzegel uitgegeven te Columbus, Ohio, op 20 
november. De zegel is uitgegeven om de aandacht te ves
tigen op het werk van „The National Society for Crippled 
Children and Adults", beter bekend als „The Easter Seal 
Society"; een vereniging die zich inzet voor rehabilitatie 
van kreupelen. 

De voor dit jaar aangekondigde zegel in de serie „Ameri
can Painters" geeft een reproduktie van het schilderij 
„Oude Modellen" van William M. Harnett. De zegel is in 
de voorverkoop gegaan op 3 december te Boston, Massa-
chussetts, waar het werk hangt in het „Museum for the 
Fine Arts". 

Harnett (1848-1892) schilderde zo realistisch dat hij eens 
gearresteerd werd vanwege het schilderen van een bank
biljet op een stilleven. Hem werd vervalsing ten laste ge
legd, doch hij werd vrijgelaten. 

Geboren in Ierland, kwam hij als een kind naar Amerika. 
Hij groeide op in Philadelphia, verhuisde later naar New 
York, waar hij werkte als zilvergraveur en onderwijl stu
deerde bij Cooper Union. Daarna studeerde hij zes jaar 
in Europa, waar hij onder de indruk kwam van de zeven
tiende eeuwse Hollandse stillevenschilders. 

Harnett was befaamd om zijn details, zijn echtheid van 
weergave. Als hij ergens exposeerde moest er een spe
ciale bewaking worden ingesteld om te voorkomen dat het 
publiek zijn werken aanraakte. Men wilde de dingen op 
zijn schilderijen aanraken, zo echt leken zij. 

Van Sir Daniel Cooper, eerste president van de Philatelic 
Society in Londen, het genootschap dat later het predikaat 
„Royal" mocht gaan voeren, zijn ons twee transacties met 
oude Hawaiiaanse postzegels overgeleverd. In een brief aan 
een andere filatelist noemde Cooper onder de transacties 
die hij gedaan had er een wat vaag; vermeldde daarin niet 
de waarden die hij had weten te bemachtigen. Hij schreef 
alleen maar dat hij een .blauwe op erg dun papier voor 
£ 5 tegengekomen was en dat hij die zegel voor dat bedrag 
ook gekocht had. Verder schreef hij dat hij enkele maanden 
later een man had ontmoet die een aantal van dezelfde ze
gels had, maar ze niet wilde verkopen, tot geen enkele prijs. 

Ik bleef na die weigering de meest vriendschappelijke be
trekkingen met de man onderhouden, zo ging de heer Cooper 
verder en op zekere dag, toen hij behoorlijk van de whiskey 
die ik voor hem had meegebracht genoten had, deed ik hem 

Waarschijnlijk de laatste zegel voor dit jaar is een nieuwe 
45 cent expressezegel. De vergoeding voor „speciale deli
very" is per 14 juli omhooggegaan van 30 naar 45 cent, 
en een nieuwe zegel was nodig. Deze is in de voorver
koop gegaan op 21 november .tijdens de ASDA*-show m Ma
dison Square Garden te New York. 

De zegel geeft een gestileerde verzinnebeelding van het 
snelle vervoer van „special delivery "-post; twee pijlen in 
tegenovergestelde richting. De zegel is uitgevoerd in Ame-
rika's nationale kleuren: rood, wit en blauw. 

DIXIELAND II 
Voor de titel van deze rubriek is in het oktobernum

mer (bladzijde 538) een verklaring gegeven. Dat is niet de 
enige, zo meldt de heer Ferd. Lelie uit Amsterdam. Vol
gens zijn lezing zou de benaming Dixiecraten niets te 
maken hebben met het „DIX" op de Franstalige bankbil
jetten van tien dollar uit New Orleans, maar alles met de 
Britse astronoom Dixon, wiens naam is verwerkt in de 
Mason-Dixonlijn, de scheidslijn tussen de zuidelijke „sla-
ven"-staten en de noordelijke „vrije" staten van Noord-
Amerika. 

De zogenaamde Dixielandstaten zijn de staten beneden 
de „Mason-Dixonline" of „Mason and Dixon's Line" 
(M.D.L.), de grenslijn tussen de staten Maryland en Penn
sylvania, die tussen 1763 en 1767 werd vastgesteld op 
39° 43' 26" noorderbreedte door de Britse astronomen 
Charles Mason en Jeremiah Dixon. Zij beslechtten daar
mee een geschil tussen de Baltimores, de eigenaren van 
Maryland en de Penns, de eigenaren van Pennsylvania. 

De Mason-Dixonlijn werd later ongeveer de grens tussen 
de slavenhoudende staten in het zuiden en de niet-slaven-
houdende staten in het noorden, tijdens de burgeroorlog 
tussen noord en zuid. 

De M.D.L. als aanduiding van de grens tussen „vrije" 
en „slaven"-staten werd voor het eerst gebruikt bij de
batten in het Congress over de Missourilijn van 1820. Deze 
scheidingslijn liep verder naar het westen, langs de Ohio 
tot aan de monding van die rivier, langs de oost-, noord
en westgrens van de staat Missouri en vandaar west
waarts langs de breedtegraad 36° 30'. 

De aanhangers van Dixon noemden zich Dixiecraten. Zij 
zijn de zuidelijke Democraten die zich verzetten tegen het 
toekennen van gelijke rechten aan blanken en zwarten. 
Van iemand die uit het zuiden komt wordt in de Verenigde 
Staten gezegd: hij komt uit het land van Dixie. 

Hoe het ook zij, in ieder geval stof om over na te denken, 
aldus de heer Lelie. 
• ASDA — American Stamp Dealers Association, de NVPH van de Verenigde Staten. 

in de filatelie 
het voorstel enkele Australische zegels, waarvan ik wist dat 
hij ze zocht, met hem te rullen en toen was hij direct ak
koord. Voor die zegels zou ik bij verkoop tien gulden ge
maakt hebben, was zijn lakoniek commentaar. 

Tien gulden plus een fles wliiskey en nog eens ongeveer 
zestig gulden voor tenminste twee zegels van Hawaii eerste 
emissie, dat kan er als koopje voor die tijd mee door. Maar 
hoewel wat avontuurlijk en tijdrovend, het is alles legaal 
en beide partijen waren tevreden. Benodigd waren al
leen wat geld, wat doubletten en wat whiskey. 

Misschien is de kreet „Daar zou ik een moord voor wil
len doen" ook wel eens over onze lippen gekomen. Dan 
ging het misschien om wat ijskoud water ter verfrissing, of 
een bad na een warme, stoffige wandeling. Anderen spre
ken misschien sneller van een „moordgriet". Als dergelijke 
kreten nu eens letterlijk in vervulling gingen, dan zouden 
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er toch wel bijzonder tragische situaties kunnen ontstaan. 
De reden dat zoiets in dit filatelistische blad aan de orde 
komt, is dat een moord om één postzegel werkelijk eens be
gaan is en dat een niets vermoedend filatelist ■— ons steeds 
afgeschilderd als rustige en tevreden mensen — voortijdig 
aan zijn einde is gekomen. Roofmoord om één postzegel. . . . 

Het gruwelijke verhaal begint met een postzegel van 
Hawaii, een 2 cent, eerste emissie, zo'n „Migsionary\"ziegel. 
Deze zegels waren al in het begin, dat is 1851 (een jaar voor 
Nederland ermee begon) zó schaars dat de kenners niet 
proberen kunnen ze te platen maar al blij zijn van elke 
bekende zegel een „biografie" te kunnen opstellen. 

De zegel waarom het hier gaat, bevond zich laatstelijk 
in de Burrusverzameling. Burrus kocht hem op een Ferrari
veiling. De biografie houdt zich niet bezig met de figuur
lijke bloedvlekken die aan de zegel kleven, en noemt ook de 
eigenaar vóór Ferrari. Vermoedelijk heeft ook Ferrari hem 
op de veiling van de nalatenschap van het slachtoffer, 
waarover hier sprake komt, verworven. 

In juni 1892 was de zegel in het bezit van Gaston Leroux, 
in die tijd een Parij se verzamelaar van naam. Deze werd op 
een kwade dag vermoord in zijn woning aangetroffen. Het 
was een zeer mysterieuze misdaad en de politie stond aan
vankelijk voor een raadsel, tastte — zoals dat heet — vol
ledig in het duister. 

Er kon geen motief voor de misdaad gevonden worden. 
Er was een groot bedrag aan contant geld in huis, maar 
daaraan ontbrak geen centime. Het lag onaangeroerd; er 
was niet naar omgekeken. In een lessenaar vlakbij het ont
zielde lichaam stond een ladenkastje, dat wel halfgeopend 
was, maar een gouden horloge met diamantj es bezet en 
verschillende gouden munten en penningen lagen ook daar 
onaangeroerd op hun plaats. Roof, zo dacht men aanvan
kelijk, kon het motief niet geweest zijn. Ook kon de politie 
niet achterhalen of het slachtoffer persoonlijke vijanden 
had gehad. Niets wees hier op. 

Een paar van de kundigste rechercheurs van Parijs wer
den met de zaak belast. Een week na de moord vond één 
van hen een aangrijpingspunt, een mogelijk motief voor de 
moord. De zorgvuldig bijgehouden index van de postzegel
verzameling — gelukkig dat er toen nog niet zoveel post
zegels waren uitgegeven als tegenwoordig — werd geheel 
nagelopen en gecontroleerd aan de hand van de aanwezige 
verzameling. Alle zegels werden aangetroffen, zoals dat be
schreven stond, met uitzondering van één exemplaar. Dat 
was een zegel van Hawaii, de 2 cent van eerste emissie, van 
1851. Een zegel die toentertijd zo ongeveer een vierduizend 
gulden waard geweest moet zijn. Burrus kocht hem in 
1921, nog geen dertig jaar later, voor ongeveer veertig
duizend gulden. 

Een rechercheur ging dit spoor natrekken. Hij stroopte 
alle postzegelzaken in de stad Parijs af waar zulk een zegel 
mogelijk verkocht zou kunnen worden of waar verzame

laars zich zouden kunnen aanmelden om er een te kopen. 
Na vele gesprekken met handelaren en kenners viel de 

verdenking op een verwoed verzamelaar, een zekere Hector 
Giroux. De rechercheur, intussen al wat wijzer geworden, 
ging zich voor een even verwoed verzamelaar uitgeven, 
zorgde dat hij van filatelie en het vakjargon steeds meer 
te weten kwam en verzekerde zich van een goede introductie 
om in de kwaliteit van medefilatelist bij Giroux over de 
vloer te komen. Enige maanden hield de politieman zijn 
ogen goed open en wachtte zijn tijd af, intussen zich van 
een goede kennis tot een gewaardeerd vriend opwerkend. 

Tot op zekere avond, geheel terloops, de rechercheur
verzamelaar het gesprek ongezocht op de zeldzaamheid van 
de oudste postzegels van Hawaii in het algemeen bracht en 
die van de 2 cent in het bijzonder. Gastheer Giroux was in 
een enthousiaste stemming geraakt en liet zijn vriend het 
exemplaar van de 2 cent, dat hij in zijn bezit had, zien. De 
volgende dag werd Giroux voor een verhoor aangehouden 
en aan de tand gevoeld. Hij slaagde er niet in een aanvaard
bare uitleg te geven van de manier waarop hij de zegel in 
bezit gekregen had. Een persoon of schakel noemde hij niet 
Besloten werd hem toch maar op het bureau te houden en 
een proces tegen hem te beginnen. 

Bewijs kon weliswaar niet afdoende geleverd worden, 
maar op een zekere dag brak de weerstand van Giroux er 
bekende deze tenslotte de moord op zijn vriend Leroux ge
pleegd te hebben, nadat deze geweigerd had hem de be
geerde Hawaiiaanse zegel te verkopen. Giroux had het niet 
kunnen verdragen dat zijn serie, ondanks zijn vele moeite, 
nog steeds incompleet w a s . . . . 

In onze dagen zou Simenon het thema genomen kunnen 
hebben voor een roman, of Marten Toonder voor een tele
visiefilm. Maar wat niet is kan komen, al zijn er in onzf 
dagen wel meer spectaculaire spektakelstukken als banb 
roof, heroïnesmokkel, diamantdiefstallen en vliegtuigka
perijen. Dat is nieuws voor de frontpagina van de grote pers. 

Ons verhaal over de filatelistische moordzaak uit 1892 
eindigt hier. De latere bezitters, Ferrari en Burrus hebben 
er niets mee uitstaande gehad. De postzegel bleef bewaard, 
het slachtoffer werd begraven. De namen van Leroux, 
Ferrari en Burrus komen voor in het stamboek van de 
zestien ,,moeilijke" Hawaiiaanse postzegels als tijdelijke 
eigenaren. De moordenaardief Giroux wordt daarin niet 
genoemd. 

Als Nederlander weersta ik de verleiding niet er een 
didactisch slot aan Ite breiden. Doe voor een postzegel 
nooit een moord. Vrijheid én zegel raakt men kwijt en van 
verzamelen komt niets moer. Dan zit er misschien meer mo
gelijkheid in dat avontuurlijke verhaal van de Whiskeyfles 
van Sir Daniel Cooper. Een middel waarmee wel vaker ge
werkt zal zijn, al is ons dat dan niet altijd overgeleverd. 

J. H. BROEKMAN 

Veilingopbrengsten van topstul<ken 
VEILING 273 J. K. RIETDIJK N.V., 'SGRAVENHAGE 

Engeland 1929, Postcongres in blokken 
Gibraltar 1921, 5 Pond, nummer 90 
Malta 1913, 10 Shilling, nummer 53 
Frankrijk 1863, 5 francs, nummer 33 
Frankrijk 1877, 1 centime, nummer 84 
Frankrijk 1917, 5 + 5 francs, nummer 155 
Israël 1948, nummers 19 met tab, postfris 
Vaticaan 1934, De zes Provisorien 
Monaco 1920, 5 + 5 Francs, nummer 43 
Rusland, luchtpost 1200 Mk, nummer 7 
Zwitserland 1850, nummers 15, 20, 23 op 1 brief . . 
Denemarken 1851, 2 Sk, nummer 1 
IJsland, luchtpost 1933, nummers 1214 
IJsland, luchtpost 1933, nummers 1214 
Zweden 1855, 3 Sk, nummer 1 
Zweden 1918, 55 en 80 öre 
Nederland 1905, 10 gulden, nummer 80 
Nederland, roltanding Vk cent, nummer 32 
NederlandsIndië 1864, 10 cent, nummer 1, blok 

van zes 

f 1.700,
1.350,
1.450,
1.800,
2.250,

750,
2.600,
1.650,
4.000,
1.800,
1.650,

525,
1.250,
1.325,
1.750,
1.700,

510,
860,

„ 3.400,

Enige spectaculaire opbrengstprijzen van de 435e veiling 
van de firma J. L. van Dieten te Den Haag. 

Duitsland VINETA 1901 provisorium op brief
stukje gebruikt ƒ 4.400,-

Karolinen PONAPE 1910 provisorium op brief-
stukje gebruikt ƒ 1.900,-

Engeland 1867 £ 5 oranje, ongebruikt prachtstuk ƒ 2.150,-
Straits Settlements 1904 $100, ongebruikt pracht

stuk ƒ 4.400,-
Vaticaan 1934 Provisorien, ongebruikte pracht

stukken met eerste plakker ƒ 1.625,-
IJsland 1933 Hopf lug, ongebruikte prachtserie . . ƒ 1.400,-
Zweden 1918, 55 en 80 öre nagenoeg postfris . . . . ƒ 1.500,-
Nederland 1905, 10 gulden N.V.P.H. no. 80 post

fris ƒ 600,-
Nederland 1913, 10 gulden N.V.P.H. no. 101 ge

bruikt prachtblok van tien stuks, waarin de fout-
druk no. 101 f ƒ 3.650,-

Totale opbrengst van de gehele veiling bijna ƒ 500.000,—. 

december 1969 683 



openbaar ministerie eist veroordeling van stadspost 

LEEUWARDEN — De heer J. A. Schalekamp moet zijn 
stadspostdienst staken en boete betalen wegens overtreding 
van de Postwet, aldus de eis van de Leeuwardense officier 
van Justitie, mr. M. L. de Haas. De uitspraak van de kanton
rechter, mr. F. H. van den Brink, heeft u inmiddels via tele
visie, radio of krant kunnen vernemen, want heit vonnis zou 
op 11 december schriftelijk worden gewezen. De zaak stad-
post is daarmee echter niet van de baan, want de heer 
Schalekamp is van plan desnoods tot in de Hoge Raad door 
te zetten. 

Hem wordt ten laste gelegd: 
1. het vervoeren van brieven door middel van zijn mede

werkers in de maand augustus voor een vrij aanzienlijk 
aantal afzenders en 

2. het vervoeren van brieven door middel van twee met 
name genoemde medewerkers, ieder voor een met name 
genoemde afzender, namelijk de Leeuwardense Melkln-
richting en de Bondsspaarbank. 

De heer Schalekamp gaf volmondig toe zich schuldig te 
hebben gemaakt aan het eerstgenoemde, maar hij bestreed 
zijn schuld in het tweede geval omdat de Postwet naar zijn 
mening het vervoeren van brieven van één afzender toelaat. 

PRO MONOPOLIE 
De officier hield een uitvoerig requisitoir uitgaande van het 

PTT-monopolie, neergelegd in het eerste artikel van de Post
wet van 1954, waarvan het eerste lid luidt: „De Staat is, be
houdens de bij Algemene maatregel van bestuur te bepalen 
gevallen, met uitsluiting van anderen, bevoegd Itot en belast 
met het vervoer van brieven". 

Mr. de Haas stelde met nadruk dat alle argumenten van de 
zijde van de heer Schalekamp betreffende een vermeende 
te hoge prijs van het poPto en van een vermeend gebrek aan 
service van PTT voor de strafbaarheid van het ten laste 
gelegde totaal irrelevanit zijn 

Op de algemene regel van het PTT-monopolie is in hoofd
zaak één uitzondering: iedereen mag zijn eigen brieven tegen 
vergoeding buiten de postdienst om laten bezorgen. Die regel 
is verder uitgewerkt in artikel 3 van het Postbesluit van 
1955, eerste lid, sub e. 

De officier concludeerde op grond van overvloedige 
jurisprudentie dat de heer Schalekamp post vervoert in strijd 
met de Postwet. Ook het door de heer Schalekamp laten ver
zorgen van post van telkens één afzender valt volgens de 
officier onder de werking van de Postwet. 

Mr. de Haas eiste voor het eerste punt van de tenlaste
legging de maximumstraf, een boete van f 500,— of 50 dagen 
hechtenis, omdat de heer Schalekamp willens en wetens de 
Postwet heeft overtreden en daarvoor desgevraagd als enig 
argument opgeeft dat „het zo lekker verdient". Over de 
tweede overtreding, waarbij de heer Schalekamp in de me
ning verkeert vrijuit te gaan, oordeelde de officier iets milder. 
Hij eiste / 250,— boete of 25 dagen hechtenis. 

CONTRA MONOPOLIE 
Het juridische betoog van de officier bleek de heer Schale

kamp te zijn voorbijgegaan. Halverwege zijn verweer, dat 
hij zelf voerde, onderbrak de kantonrechter hem met de op
merking: ,,U moet niet de wettelijke regeling maar de dag
vaarding bestrijden". 

De heer Schalekamp toonde zich een felle tegenstander 
van het monopolie, dat PTT zijns inziens niet verdient. Hij 
heeft weinig waardering voor de leiding, het beleid, de effi
ciency, de ambtelijke hiërarchie en de service in het staats
bedrijf. 

Volgens de heer Schalekamp had hij geen straf verdiend 
maar een beloning omdat hij, in de woorden van de plaats
vervangend hoofddirecteur der Posterijen, drs. Ph. Leenman, 
..PTT klaar wakker had geschud" met zijn stadspost. In plaats 
van dank te krijgen is hij door PTT aangeklaagd. 

Dr.s Leenman heeft gezegd dat het briefgeheim door mijn 
medewerkers niet bewaard kan blijven, maar PTT werkt hier 
in Leeuwarden 's-avonds en zaterdags met hulpkrachten van 
buiten en schakelt taxi-ondernemingen in om bussen te lich
ten. Wij zien kans, aldus de heer Schalekamp, het gehele 
land te bedienen, inclusief de onrendabele gebieden, tegen 
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een veel en veel lager tarief dan PTT. Hij verlangde tenslot
te geen beloning, maar wel een „onschuldig"verklaring, zon
der toekenning van straf, wegens het bewijzen van een dienst 
aan de gemeenschap. 

GRONINGEN: 15 DECEMBER 
Na afloop van de zitting gaven de heer Schalekamp en zijn 

Helderse medestander R. J. Pesie een persconferentie in 
Hotel-restaurant De Klanderij, die onder meer werd bijge
woond door twee vertegenwoordigers van de personeelskrant 
van PTT „Aangetekend", waarin uitvoerig verslag is gedaan. 

De heer Schalekamp deelde mee dat hij op 15 december 
een stadspostdienst in Groningen zou beginnen. Hij heeft 
er al een grote klant gevonden, de Nutsspaarbank met zeven
honderd brieven per dag. In Hengelo heeft hij een bondge
noot gevonden in een zekere Koopmans, die in Twente wil 
gaan werken op basis van de ervaringen die in Leeuwarden 
zijn opgedaan. 

De heer Pesie uit Den Helder ondersteunt de actie met ge
documenteerde stencils aan Kamerleden, Kamers van Koop
handel, Middenstandsverenigingen, pers en politieke partijen. 

Na de persconferentie ontspon zich een sportief-vinnig ge
sprek tussen de twee heren van „Aangetekend" en de heren 
Pesie en Schalekamp over echte en vermeende feilen en 
fouten in het dienstbetoon van PTT. 

Intussen heeft de heer Schalekamp een nieuwe stadspost
zegel laten maken en op 5 december in gebruik genomen. 
Het is een ontwerp van de zestienjarige Jeanette Bijlsma, 
leerlinge van de Vakschool voor Detailhandel in Leeuwar
den. Haar werk was het winnende ontwerp in een prijsvraag 
waarvoor zes stukken waren ingestuurd. Het stelde Rood
kapje voor met POST op haar mandje geschreven en de boze 
wolf onder een pet met PTT er op. Voortijdige publikatie 
van dit ontwerp in het Friesch Dagblad van 25 november 
deed de heer Schalekamp besluiten tot een nieuw ontwerp: 
Klein Duimpje en de reus, waarvan de symboliek niet minder 
duidelijk is. 

DRIE OPLAGEN 
Van de oorspronkelijke stadspostzegel Schalekamp/Pesie 

blijken drie oplagen te zijn gemaakt: de eerste 2000 vel, 
de tweede 1000 en de derde 1075. Het verschil kan men 
zien aan de kleur van het papier, dat witter en gladder is 
bij de tweede en derde oplaag en aan de perforatie als men 
een strip van drie met aanhangende onbedrukte randstrook 
heeft. Die stroken zijn aan de onderrand korter en aan de 
linkerrand smaller bij de eerste oplaag. 

Aangenomen dat de drukkosten van het totaal van 4000 vel 
ongeveer ƒ 2500,— hebben gedragen en dat het aandeel van 
de heer Pesie ƒ 500,— is geweest, dan bedraagt de kostprijs 
van een velletje van 30 Schalekamp-zegels ƒ 0,50 en van een 
strip van 3 zegels ƒ 0,05. Driekwart van het totaal is naar de 
verzamelaars gegaan, aldus schat de heer Schalekamp die de 
stripjes verkoopt voor / 0,40 en voor een brief ƒ 0,75 verlangt. 
Sommige handelaren vragen ƒ0,75 voor een strip en ƒ1,25 
voor een brief. Voor de heer Schalekamp zou de bruto-
opbrengst van de 3000 vel die naar de verzamelaars zijn 
gegaan, ƒ 12.000,— bedragen. Stelt men zijn kosten — brief
papier, telefoon, porto enzovoort op ƒ 2000,— dan moet hij er 
ongeveer / 10.000,— aan overhouden. 

Het postkantoor in Den Helder past er wel voor op dat zijn stempel 
niet op de Pesiezegel komt. . . 



NEDERLANDSE SCHILDERS OP HONGAARSE 
POSTZEGELS 

De Hongaarse PTT, de laatste jaren traditiegetrouv^f met 
het uitgeven van postzegels met afbeeldingen van schilde
rijen uit het Museum van Schone Kunsten te Boedapest, 
heeft voor dit jaar de keus laten vallen op een serie schil
derijen van Nederlandse schilders uit de zeventiende eeuw 
en een van de Vlaamse barokschilder Anthonie van Dyck. 
De serie is zeer goed van uitvoering, de kleuren vertonen 
de warme tinten zoals die gebruikelijk waren bij de schil
derijen uit het gouden tijdperk van onze schilderkunst. De 
barok vierde toen hoogtij en talrijke schildersscholen kon
den bogen ieder op een eigen stijl. 

De zegel van 40 filler sitelt „Joannes de Evangelist" voor, 
geschilderd door Anthonie van Dyck. Deze Vlaamse barok
schilder werd geboren te Antwerpen 22 maart 1599 en over
leed te Londen 9 december 1641. Hij was een leerling van 
Hendrick van Balen en later van Rubens, met wie hij ge
ruime tijd samenwerkte en van wie hij een sterke invloed 
onderging. In 1621 maakte hij een studiereis naar Italië en 
kwam vooral onder invloed van Titiaan. Een zijde van zijn 
meesterschap schuilde ongetv/ijfeld in zijn vermogen om zijn 
modellen weer te geven in de sfeer van hun landaard, zon
der daarbij zijn eigen persoonlijkheid als schilder onderge
schikt te maken aan het karakter van zijn opdrachtgever. 
In zijn laatste periode vanaf 1632 was hij schilder aan het 
hof van Karel I van Engeland. 

„Landscliap met boeren" op de zegel van 60 filler afge
beeld, is van de hand van Pieter de Molün, die werd ge
boren te Londen 6 april 1595 en begraven te Haarlem 23 
maart 1661. Hij werd in 1616 meester in het gilde te Haar
lem. Hij was bij uitstek een landschapschilder. 

„Jongen steekt pijp aan", 1 forint, stelt voor een schilderij 
van Hendrick ter Bnigghen (Terbruggen). Geboren te De
venter in 1588 en overleden te Utrecht 1 november 1629. Hij 
was een leerling van Abraham Bloemaert en behoorde tot 
de zogenaamde Utrechtse Caravangisten. Van 1604-1614 
verbleef hij in Italië en werd een volgeling van Caravaggio. 
Hij is de schilder van bijbelse, mythologische en genrestuk
ken. 

„De kattenfamilie" op de zegel van 2 forint is een typisch 
voorbeeld van het werk van Jan Steen. Deze schilder, ge
boren te Leiden in 1626 en aldaar begraven 3 februari 1679 
was een leerling van Nicolaas Knupfer. Hij onderging de 
invloed van al zijn tijdgenoten doch verwerkte dit op zijn 
eigen wijze. Hij is vooral beroemd geworden door zijn volks
tonelen die vaak een vriendelijk moraliserende strekking 
en enkele malen een politieke achtergrond hadden. Behalve 
een meester in het weergeven van boertige typen was hij 
ook een gevoelig uitbeelder van bijbelse verhalen. Zijn veel
zijdig werk munt uit door een rake schildering van allerlei 
karakters, warmkleurige stillevens en een stemmingsvolle 
sfeer, terwijl hij bovendien een knap portrettist was. 

„De Globe" heeft 2500 leden 

In de op 22 november 1969 te Zevenaar gehouden alge
mene vergadering van de Gelderse Filatelisten-vereniging 
„De Globe" deelde voorzitter H. L. J. Weidema mede dat het 
ledenaantal de 2500 heeft overschreden. 

De groei van de vereniging is de laatste paar jaar wat 
minder snel gegaan dan vijf tot tien jaar geleden. Als men 
echter bedenkt dat voor het bereiken van de eerste vijf
honderd leden bijna zestig jaar werd gedaan, dan is een 
aanwas sindsdien (oktober 1955) van tweeduizend leden 
toch niet gering te noemen. 

„De Globe", thans met 21 afdelingen die vrijwel de 
gehele provincie Gelderland bestrijken, maakt zich met 
haar 2500, straks wellicht 3000 leden op, om in 1972 het 
75-jarig bestaan te herdenken. 

„De brieflezende vrouw", afgebeeld op de zegel van 3 
forint, is gemaakt naar een werk van Pieter de Hoogh, een 
der grondleggers van de „Delftse figuurschilders". Hij 
werd geboren te Rotterdam 20 december 1629 en overleed 
te Amsterdam omstreeks 1684. In 1655 was hij lid van het 
St. Lucasgilde te Delft, waar tussen 1655 en 1665 zijn mees
terwerken ontstonden in wedijver met Vermeer. Aanvan
kelijk hadden zijn werken een gouden toon en overheersten 
de rode en roodbruine tinten, later wordt de toon meer zil
verachtig en zijn de kleuren vaak wit en blauw. Typisch voor 
zijn interieurs zijn de doorkijkjes in een volgend vertrek 
en naar buiten. Kenmerkend zijn de zonlichteffecten en de 
intimiteit van zijn interieurs. 

Dirck Hals, leerling van zijn broer Frans, werd gedoopt 
te Haarlem 19 maart 1591 en werd aldaar begraven 17 mei 
1656. Hij is vermoedelijk in Italië geweest. Zijn schilderijen 
zijn gedateerd van 1614-1654. Hij schilderde bij voorkeur ge
zelschapstukken. Getuigenis hiervan is zijn werk „Gezel
schap dat zich in de vrge natuur vermaakt", afgebeeld 
op de zegel van 4 forint. 

De hoogste waarde, 5 forint, van deze serie stelt het por
tret voor van „De ischilder Jan Asselgn" van de hand van 
Frans Hals. Hij is hoofdvertegenwoordiger van de Haar
lemse school, werd geboren te Antwerpen omstreeks 1580 en 
overleed te Haarlem tussen 26 en 29 augustus 1666. Hij werd 
naast Rembrandt een der grootste portretschilders uit dat 
tijdperk. Hij beschikte over een meesterlijke ongeëvenaarde 
toets. Zijn portretten getuigen van een overmatige levens
lust en van een diepe scherpe observatie en vooral zijn kin
derportretten munten uit door natuurlijkheid en levendigheid. 

J. W. SMITS 

ROMAN STATES AND VATICAN CITY, BOLAFFI'S 1970 
gespecialiseerde postzegelcatalogus, twaalfde druk. Uitgever: 
S.C.O.T. via Vittoria 1, 10123 Turijn (Italië); 138 bladzijden, 
24 X 17 cm. Prys $ 3.—, £ 1.6.0, DM 12,—. 

Het zegt wel iets over de populariteit van een verzamel-
gebied als een Italiaanse uitgever de twaalfde editie van een 
catalogus over het Vaticaan en zijn voorgangers in het Engels 
kan laten verschijnen. Men vindt er vrijwel alles in, met de 
kleinste bijzonderheden. Ook voor de thematische verzame
laar is het een aantrekkelijk werk door de uitvoerige en zorg
vuldige beschrijving van de voorstellingen op de Vaticaanse 
zegels. 

Het formaat is wat onhandig, maar indeling en druk zijn 
daartegenover uitstekend, hoewel aan de illustraties wat 
meer zorg besteed had kunnen worden. Bijzonder duidelijk 
zijn de tekens waarmee de onderscheidene filatelistische bij
zonderheden zijn aangeduid. Een blik er op is voldoende om 
zich zonder terugbladeren te herinneren wat er bedoeld 
wordt. 

De prijzen, aangegeven in Amerikaanse dollars, zijn, vooral 
van de klassieke stukken, over het algemeen iets hoger dan 
vorig jaar. 

A. BOERMA 
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FRANKRIJK HEEFT DE PRIMEUR VAN 

HET EERSTE 
VOLAUTOMA-
TISCHE POSTKANTOOR 
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In Montgeron, een twintig kilometer ten zuidoosten van 
Parijs, is enkele maanden geleden een volautomatisch post
kantoor in bedrijf genomen. Dank zij de ver doorgevoerde 
automatisering functioneert dit kantoor, dat is ondergebracht 
in een groot winkelpand, voor een tiental verschillende 
PTT-dienstverleningen, zonder enig tussenkomst van per
soneel. 

De gehele apparatuur neemt een ruimte in van vier meter 
lengte bij twee meiter hoogte, met een diepte van rond 
tachtig centimeter. Dit geheel van automatische apparatuur 
en elektronisch gestuurde mechanismen geeft de PTT-klant 
service op een aantal gebieden: frankering van poststukken, 
afgeven van cheques, verzorgen van telefonische en telegra
fische verbindingen, verkoop van postzegels en verschaffen 
van inlichtingen. 

Vanuit een centraal gelegen reken- en controlecentrum 
worden de automatisch uitgevoerde handelingen gestuurd en 
gecontroleerd. Het resultaat is dat alle dienstverlening ge
schiedt volgens de bestaande regels en voorschriften. Natuur
lijk zal het gebruik van deze apparatuur voor de klanten 
in het allereerste begin wat vreemd aandoen, maar zoals 
duidelijk is ondervonden, hot publiek went spoedig aan de 
te volgen handelwijze en raakt er betrekkelijk snel mee 
vertrouwd. 

Maar wat een voordeel: op elk gewénst moment kan men 
geholpen worden tijdens het boodschapp>en doen. Indien 
men vertrouwd is geraalct met het systeem, wordt snelle 
service verkregen; het geheel is bijvoorbeeld ook op de 
zaterdagmiddagen te gebruiken. Dit geeft voor de toekomst 
nog meer perspectief: bijvoorbeeld geplaatst in station- of 
metrohal kan het gebruik tot bijna twintig uur per etmaal 
worden opgevoerd. 

Met deze ingebruikstelling te Montgeron wordt een eerste 
ervaring opgedaan. Het ligt in de bedoeling op betrekkelijk 
korte termijn elders een tweetal nieuwe eenheden in dienst 
te stellen. We mogen aannemen dat bij gunstig verloop van 
de proefnemingen een groot aantal van deze apparaturen 
zullen worden ingezet ten behoeve van de Franse PTT-
klanten. 

Op bijgaande foto's is te zien hoe een en ander er in de 
praktijk uit ziet. Op de nevenstaande foto een totaal over
zicht van het gehele „automatische kantoor". 

Van links naar rechts: 
1) De telefoon- en telegraaf mogelijkheden compleet met 

handleiding en tarieven. 
2) Afgifte van pakketten, die via een automatische weging 

er. frankering zijn gereed gemaakt. 
3) Afgifte van cheques, die gedurende deze proeftijd nog 

maar tot kleine bedragen (maximaal 20 francs) kunnen 
gaan (begrijpelijk wegens het risico in deze proeftijd). 

4) Kassa waarin allerlei betalingen en handelingen kunnen 
worden verricht die op de instructies voorkomen. 

5) Verzorging van frankeerstrookjes voor vrijwel alle soor
ten poststukken onder diverse voorwaarden, zoals ex
presse, aangetekend enzovoort, alsmede het bestellen van 
postzegels voor filatelistische doeleinden. 

6) Het verschaffen van inlichtingen op PTT-gebied. 
7) Het automatisch wegen, zowel van brieven als van pak

ketten. 

Alles bij'elkaar een overzichtelijk, beknopt geheel, waar
mede na enige oefening vlot gewerkt kan worden. Deze 
conclusie heeft men tenminste uit de opgedane ervaring 
kunnen afleiden. 

De andere afbeeldingen laten zien hoe pakketten, die 
voor de verzending gereed zijn gemaakt, in het automa
tische postkantoor worden gepost, hoe betalingen worden 
verricht, hoe een envelop, verzonden uit het „automatische 
kantoor" er uit ziet en waar men Montgeron op de kaart 
moet zoeken. 

Deze primeur geeft een service die voor de toekomst nog 
veel mogelijkheden biedt. Bovendien zal het de filatelisten 
een nieuw verzamelgebied geven: „Frankeerstrookjes van 
geautomatiseerde postkantoren". 

A. K. 

•) Zoals door D. de Vries gesignaleerd In zijn rubriek „Post uit 
Frankrijk", augustusnummer 1969, bladzijde 442. 
Overgenomen uit „Postes et Telecommunications" No. 163 (juli 1969), 
zie ook PTT-Nieuws, juli 1969, bladzijden 260/263. 

Pay« Bas 
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kinderzegels 
Wie vindt dat Tante Pos 
ons té veel laat betalen 
moet daarom juist een gros 
der Kinderzegels halen! 

Slechts wie dan veel betaalt 
weet: alles komt ten goede 
aan iets dat waardig is 
dat wij er flink voor bloeden .. . 

Maandagavond 17 november konden de televisiekijkers 
dit schone lied door het jubilerende Farce-Majeurteam, 
dat zijn vijftigste uitzending vierde, horen zingen. Getuige 
van de opname waren wij op 11 november 1969 bij de offi
ciële verkoop van de eerste kinderpostzegels van dit jaar 
in het Haagse postkantoor aan de Prinsenstraat, waar 
Farce Majeur achter het stalletje stond. 

Ingeleid door de heer J. A. H. van der Vlugt, directeur 
van het postdistrict 's-Gravenhage, hield professor dr. J. 
Koekebakker, voorzitter van het bestuur van de Stichting 
Nederlands Comité voor Kinderpostzegels een pleidooi 
voor deze nieuwe actie, die meer moet opbrengen dan de 
vorige (ƒ5.150.000,—). 

Hij bood de scheidende Hoofddirecteur der Posterijen, de 
heer A. G. de Vries, een bronzen beeldje aan van Theo 
Dobbelman, twee spelende kinderen voorstellende, met de 
dank aan PTT voor haar medewerking en nodigde vervol
gens mr. J. Klaassesz, Commissaris der Koningin in de 
provincie Zuid-Holland uit de symbolische eerste koop van 
de kinderzegels 1969 te doen bij leden van het Farce Ma-
jeurteam, dat inmiddels met zijn attributen voldoende op
zien in het postkantoor had gebaard om publiek te krijgen. 

Mr. Klaassesz kocht voor vijftig gulden een meer dan 
levensgroot getand zelfportret uit de kijkkast. Hij vond het 
een dure grap: zegels van ƒ 0,12 -|- ƒ 48,88 moeiten uit
zondering blijven; PTT en verzamelaars zouden er zeker 
bezwaren tegen hebben. Bovendien zouden ze maar voor 
weinigen betaalbaar zijn. Daarin schuilt nu juist het aan
trekkelijke van de echte kinderzegels. Toeslagen van 8 tot 
20 cent behoeven niemand de kop te kosten. Iedereen kan 
en behoort ze dus te kopen. Hopelijk lukt het ■weer vele 
miljoenen goedkope kinderzegels aan de man en vrouw 
te brengen. „Het kind" vaart daar wel bij, aldus mr. 
Klaassesz. 

voor uw boekenplank 

CATALOGUE SPECIALISE ILLUSTRE DES TIMBRES 
POSTES DE LUXEMBOURG 1970  Prüs 50 frs. 

Dit werkje, uitgegeven door de Bank van de Zegel, be
vat 204 bladzijden, gedrukt op een degelijke papiersoort. 
Het boekje is tweetalig FransDuits opgesteld. 

De klassieken zijn zorgvuldig gecatalogiseerd voor va
riëteiten en kleurschakeringen. Afzonderlijk worden prij
zen bepaald voor paren, strippen en blokken — los of op 
brief. 

Voor de nummers 1 en 2 worden bijkomstige prijzen ver
meld voor afstempelingen. 

Hetzelfde is ook waar voor de verschillende tandingen 
der latere emissies. Van de nummers 334/55 (1946) af 
worden ook prijzen voor de eerstedagenveloppen genoteerd. 

Buiten de dienst en takszegels wordt aan de voorafge
stempelde zegels de nodige aandacht besteed. 

Vooraleer het werkje besloten wordt met de Europaze
gels, worden de postwaardestukken naar waarde geschat. 

De Luxemburgverzamelaar, zowel de specialist als de 
eenvoudige landenverzamelaar, kan veel hulp en genoegen 
vinden in deze catalogus. 

L. C. MADEMAN 

Professor Koekebakker dankte tenslotte de „medespe
lenden". Mr. Klaassesz voor het goede voorbeeld, de heer 
De Vries voor de nieuwe zegels, de heer Van der Vlugt 
voor de gastvrijheid in zijn kantoor en Farce Majeur voor 
de luidruchtige en oorspronkelijke eerste verkoop. 

Ook elders in het land werd de Kinderzegelactie met 
groot of klein vertoon ingeluid. In Amsterdam op de Dam 
verrichtte de Ajaxspeler Ruud Krol de aftrap door een bal 
te schieten door een vergrote zegel van 25 cent, die in 
een goal was opgehangen en in Breda kwam carnavalsprins 
Driekus I met zijn volgelingen naar het postkantoor aan de 
Oude Vest om daar zijn offer van ƒ 11,11 te brengen op de 
elfde van de elfde. 

Mr Klaassesz, Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-
Holland, met zijn postzegel in de hand met leden van Farce Maieur 
Ted de Braak (met bolhoed), Fred Benavente (met snor en pet) en 
Alexander Pola (met bril en pet) 

Foto J Th Bettonviel 

STANLEY GIBBONS WORLD STAMP CATALOGUE, 
„SIMPLIFIED" 1970 EDITION. Uitgave van Stanley Gib
bons Ltd., 391 Strand, London W.C.2, prys 45 shillings, ver
tegenwoordiger voor Nederland Van Dieten Boeken Import, 
Toumooiveld 2, Den Haag. 

Alle postzegels van de gehele wereld in één catalogus is 
ieder jaar weer een opgave die Gibbons thans op 1.760 
bladzijden heeft opgelost. Wanneer men geen prijs stelt 
op een opsomming van ontwerpers, tandingen en druktech
niek is dit een goede oplossing. In het bijzonder voor de 
beeld- en thematische verzamelaars is het een groot voor
deel alle zegels van de gehele wereld in één band te kun
nen vinden. De afbeeldingen zijn talrijk en vrij goed ver
zorgd. 

Dit jaar is voortgegaan met de nummering volgens de 
„grote" Gibbons catalogussen; dit is voor het Britse Ge
menebest gebeurd, terwijl enkele andere landen eveneens 
van voor Gibbons uniforme nummers zijn voorzien. 

De prijzen — die van de uitgevende handelaar — zijn aan 
het gestegen prijspeil aangepast. 

Voor de beeldverzamelaar een aanbevolen werk, voor die 
filatelisten die landen verzamelen zonder specialisatie een 
zeer nuttige catalogus. 

H. 
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^^Kerstzegels onder de loep^^ 

's-GRAVENHAGE — In het Nederlandse Postmuseum, 
Zeestraat 82 te 's-Gravenhage, wordt van 16 november 
tot en met 15 januari 1970 een kleine expositie gehou
den op beeldfilatelistisch gebied, waarbij kerstzegels van 
verschillende landen onder de loep genomen worden. 

Hoe hebben de verschillende ontwerpers het kerstfeest 
overgebracht op het kleine zegeloppervlak en in hoe
verre zijn zij er in geslaagd de grootsheid en de wijding 
van het „O Kerstnacht schoner dan de dagen" in hun 
ontwerp tot uitdrukking te brengen? Een interessante 
vraag die door deze expositie op bescheiden, maar dui
delijke wijze beantwoord wordt. 

Allereerst is de Nederlandse kunstenaar André van 
der Vossen aan het woord. Voor de weldadigheidsze-
gels 1930 ontwierp hij twee zegels waarop het Christus
kind voorkomt. Éénmaal gezeten op de schouder van 
Christophorus als het licht der wereld, dat uitgedragen 
wordt en eenmaal in de kribbe met de os en de ezel 
als bevoorrechte creaturen die het wonder mede moch
ten aanschouwen. Het is vooral deze laatste zegel in de 
waarde van I2V2 cent, die in zijn pure, onopgesmukte 
opvatting van het gebeuren in de kerstnacht direct de 
aandacht vraagt voor Hem op wie de wereld wachtte. 

Het niet uitgevoerde ontwerp van Hil Bottema voor 
de weldadigheidspostzegels 1961 toont ons méér dan de 
zegel van André van der Vossen de gehele entourage. 
Niet alleen het kind maar de gehele stal, waarboven de 
ster straalt, is afgebeeld. Twee kinderfiguurtjes nemen 
de plaats in van de herders. De simpliciteit van de voor
stelling wordt nog verhoogd doordat de figuren uitge
knipt zijn en vervolgens opgeplakt. Perspectief is hier
mede vermeden, wat de vlakverdeling ten goede komt. 
Twee ontwerpen, die betrekking hebben op het octaaf 
van Kerstmis, tonen voorstellingen van het Driekonin
genfeest. 

In dezelfde opvatting en volgens dezelfde techniek 
ontwierp Hil Bottema een voorstudie voor één der waar
den van de weldadigheidspostzegels 1961. De drie uit
geknipte, uitbundige knapenfiguurtjes suggereren op dit 
niet-uitgevoerde ontwerp de landelijke feestvreugde die 
Christus' geboorte na 2000 jaar nog altijd weet op te 
roepen. 

Veel bedachtzamer en bijna ingetogen is het afgebeel
de knaapje op SjoUema's ontwerp voor de weldadig
heidspostzegels 1933. De enorme lichtende ster, het met 
kinderlijk ontzag bezielde knaapje en de als afsluiting ge
bezigde banderol met tekst, beheersen op gelukkige wijze 
het beeldvlak en brengen iets over van die nacht „scho
ner dan de dagen". 

in het Postmuseum 

Eeuwenlang heeft Christus' geboorte schilders en 
beeldhouwers geïnspireerd tot het vervaardigen van 
meesterwerken, die thans de trots zijn van de musea 
over de gehele wereld. 

Wat was voor de postadministraties aantrekkelijker 
dan deze indrukwekkende doeken, gesigneerd door 
een Rembrandt, een Titiaan, een Murillo of een Botti
celli, op hun kerstuitgiften te reproduceren? 

Door hun vaak pompeuze opzet en weelderige stoffe
ring lenen vele doeken zich absoluut niet voor repro-
duktie op het kleine beeldvlak van de postzegel. Alleen 
de schilderstukken waarbij de Heilige familie het middel
punt vormt, discreet omgeven door enige herders of de 
zich in het duister van de stal verliezende koppen van 
ezel en os, zijn het meest geëigend voor hett zegelbeeld. 

Werkelijk goede voorbeelden hiervan tonen de zegels 
van Vaticaanstad 1959 en 1960; Nieuw-Zeeland 1960, 
1961, 1963 en 1968; Spanje 1965, 1967 en 1968; Groot-
Brittannië 1967; Malawi 1968; Granada 1968 en Venezue-

Ook de kerstuitgiften van Vaticaanstad 1961 en 1964 
tonen reprodukties van schilderijen, maar dit keer van 
Aziatische kunstenaars. De voorstelling op de uitgifte 
van 1961 stamt van de Chinese kunstenaar Luc Ch én. 
De Madonna knielt naast het Kind, dat op een bed van 
stro te ruste is gelegd. In plaats van de ons zo ver
trouwde stal speelt het gebeuren zich af op een terras 
langs een rivier en ademt alles de sfeer van de oude 
Chinese rolschilderijen. 

Ook de Japanse schilderes Theresa Kimiko Koseki 
verplaatst de geboorte van de stal te Bethlehem naar 
het Japanse interieur, waar op de „tami" en achter de 
„sjoji" het „Licht der Wereld" geboren is. Dit intieme 
familietafereeltje siert op waardige wijze de uitgifte van 
Vaticaanstad 1964. 

Bij het reproduceren van een schilderij op de post
zegel bepaalt de ontwerper zich alleen tot de esthetische 
verzorging van de zegel, dus het indelen van het vlak 
en de plaatsing van tekst en waardecijfer, die in tegen
stelling met de afbeelding wél ontworpen moeten wor
den. 

De zegels met hun gekleurde afbeeldingen doen dik
wijls wat „plaatjesachtig" aan. Om hieraan te ontko
men worden de reprodukties vaak door de ontwerper 
als gravure uitgevoerd, waardoor ook zijn kunstenaar
schap medezeggenschap krijgt (Vaticaanstad 1959 en 
I960). Mooie voorbeelden bieden de gegraveerde zegels 
van Oostenrijk 1963, 1967 en 1968, waarop details van 
beroemde kerststallen en een houtsculptuur uit de vijf
tiende eeuw zijn afgebeeld. 

Van een geheel persoonlijke opvatting getuigen de 
als reliëf aandoende voorstellingen op de uitgifte van 
Hongarije 1943, die seriegewijs hoogtepunten rond het 
kerstgebeuren laten zien. 

Men treft ook voorstellingen aan die indirect met 
Kerstmis te maken hebben, of alleen de gedachte daar
aan willen benaderen. Zo vertoont de uitgifte van Nieuw-
Zeeland 1962 een Madonna in gebed, naar een schilderij 
van Sassoferrato, waarbij de naar beneden gerichte blik 
der Madonna en de gevouwen handen de gedachte aan 
de kribbe opwekken. 
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Veel verder hiervan af staan de zegels van het Va
ticaan 1968 en van België 1967, waarop het pompeus aan
geklede beeldje van het Kind Jezus en het miraculeuze 
Madonnabeeld van Hasselt eerder de nadruk leggen op 
de kerkelijke schatten dan op het kerstfeest zelf. 

Veel beter is de keuze van de Madonna, naar een 
schilderij van Hans Memlinc, op de kerstuitgifte van de 
Verenigde Staten van Amerika 1966, die door kleur en 
eenvoud de sfeer van Kerstmis weet te treffen. 

Het is voor een ontwerper heel aanlokkelijk wanneer 
hij zijn fantasie de vrije loop kan laten. Gibraltar en 
Malta boden hem deze kansen voor hun uitgiften over 
de jaren 1964/1968. Helaas doet de ver doorgevoerde 
stilering afbreuk aan de duidelijkheid van de voorstel
ling. De intieme sfeer heeft plaats moeten maken voor 

^ 

ira r 
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een theatrale opvatting, die eerder aan het ontwerp voor 
een theaterscene doet denken dan aan de pure eenvoud 
waardoor de geboorte in de stal zich kenmerkte. Die 
eenvoud vinden wij terug in de afbeeldingen op de kerst
uitgiften van Canada 1967 en de Filippijnen 1968, waar 
de ontwerper de glorie van de kerstnacht door pure 
kinderstemmen laat uitjubelen! 

Sommige landen hebben het gezocht in afbeeldingen 
die hoegenaamd niets met Kerstmis te maken hebben, 
zoals bijvoorbeeld de reproduktie van Dürers „Bidden
de handen" op de uitgifte van Canada 1966 en de hout
sculptuur, een eskimofamilie voorstellend, op de uitgif
te van datzelfde land uit 1968. 

Een goede sfeerbenadering brengen de afbeeldingen 
op de uitgiften van Malawi uit de jaren 1964 en 1966. 
De ster in het Oosten straalt hier achtereenvolgens boven 
de wereldbol en de stede Bethlehem, waar het wonder 
is geschied. Ook de Norfolk eilanden brengen de ster 
als hoofdmotief van de kerstuitgifte 1968, maar nu om
geven door een krans van bloemen. Streng symbolisch 
zijn ook de uitgiften van België en Australië uit het jaar 
1968. De kerstkaars op de zegel van België herinnert 
aan het huiselijke kerstfeest. Daarentegen leidt het 
symbolische kerkraam op de uitgifte van Australië 1968 
onze blik naar Bethlehem, alsof de kunstenaar heeft 
willen zeggen: Niet hier achter deze muren, maar ginds 
in gene stede „daar is 't geschied voorwaar". 

Tot besluit zien wij op de kerstzegel van Nieuw
Zeeland 1964 een openluchtdienst afgebeeld ter herden
king van Christus' geboorte, zoals wij die elk jaar 
opnieuw weer vieren in de kerken of binnenshuis, opge
luisterd door de vele vaak mooie kerstpostzegels, die 
voor de ■ beeldverzamelaar een interessant en dankbaar 
terrein vormen. 

F. A. d'HERSIGNY 

Voor uw boekenplank 
OFFICIËLE CATALOGUS BELGIË 
NIËN EN EUROPA 1970  Pröu 75 frs. 

VROEGERE KOLO-

Deze catalogus, uitgegeven door de Belgische Syndicale 
Kamer der Postzegelhandelaars, telt 272 bladzijden waar
van 157 uitsluitend aan Belgische postzegels voorbehou
den. De vroegere koloniën en de daaruit voortvloeiende re
publieken Congo, Rwanda en Burundi nemen 101 bladzij
den in beslag. De laatste bladzijden zijn gewijd aan de 
„Europa"zegels. 

Het werkje interesseert ons in hoofdzaak voor het ge
deelte België, waarvan wij een retrospectie houden van 
sommige prijzen: 

No. 
1 
147 
176 
179/81 
556/67 
880/91 
961/63 
lOOS/7 
1037 

Beschr i jv ing 
E p a u l e t t e n 
5 f r anken 
2 fr. he lm 
Olymp, spelen 
ORVAL 
U.P.U. 
Flora l ién 
Leopold n i 
Adolphe Max 

1139/46 Kongo 
B F 5 
B F 2 8 
B F 3 5 

B o r g e r h o u t 
V. D. Weyden 
Melaa t sen 

1970 
30.000 800 
3.3O01.20O 
5.8004.600 

270 110 
240 170 

3.8003.000. 
160 85 
850 10 
30 25 

300 160 
650 550 

1.6001.600 
40 40 

1969 
30.000 800 
3.2001.150 
5.8004.500 

270 110 
240 170 

3.8003.000 
160 85 
850 10 

25 25 
300 160 
650 550 

1.6001.600 
40 40 

1965 
15.000
1.800

450 
800 

3.7002.700 
75

100
40 
90 

1.3001.100 
70

150
8

100
300

1.600
25

4,') 
4 
7 

75 
300 
600 
25 

1958 
10.000250 

750400 
1.100800 

30 20 
50 50 

600575 
35 35 
25 3 
8 6 

60 60 
225250 

1260 — Europa 1963 — wordt geen aandacht geschonken. 
Private uitgaven worden onder deze hoofding aangeduid. 

L. C. MADEMAN 

1970 BELGElLLUSTREERDE CATALOGUS PRINET 
GIË  Prüs 75 frs. 

Deze catalogus, uitgegeven door de uitgeverij Dereume 
te Brussel, kent haar 45ste uitgifte. Het werkje, op degelijk 
papier uitgegeven (229 bladzijden), geeft van nummer 1405 
af gekleurde reprodukties van de gecatalogiseerde zegels. 

De prijsvergelijking met een parallel lopende catalogus 
blijkt mij wel eens nuttig. 

No. 1 
No. 147 
No. 176 
No. 179/81 
No. 556/67 
No. 880/91 
No. 961/63 
No. 1005/07 
No. 1037 
No. 1139/46 
No. B F 5 
No. B F 28 
No. B F 35 

Epau le t t en 
5 f r anken 
2 fr. he lm 
Olympische Spelen 
ORVAL 
U.P.U. 
Flora l iën 
Leopold I I I 
Adolphe M a x 
Kongo 
Borge rhou t 
V. D. W e y d e n 
Melaa t sen 

40.0001.200 tegen 30.000
3.7001.300 tegen 
6.5005.000 tegen 

325 140 tegen 
220 200 tegen 

4.0003.250 tegen 
175 90 t egen 

1.100 25 tegen 
35 30 t egen 

325 175 tegen 
625 625 tegen 

1.6001.600 tegen 
45 45 tegen 

3.300
800 

1.200 
5.8004.600 

270
240

3.800
160
850

30
300
650

1.600
40

110 
170 

3.000 
85 
10 
25 

160 
550 

1.600 
40 

Uit deze opsomming blijkt duidelijk dat de prijzen enigs
zins stagneren, wat naar mijn mening de filatelie slechts 
kan dienen. Zelfs een daling van enkele opgeschroefde 
waarden zou niet slecht zijn. 

De reeks 1139/46 — de onafhankelijkheid van Kongo — 
die binnen enkele weken niet meer te koop gesteld werd, 
is mijns inziens als de zeldzaamste moderne reeks te be
schouwen. De zegels kregen een goed gebruik, dit met 
een oplage die onder de 300.000 exemplaren bleef. 

Van nummer 785 af wordt de prijs van de eerstedagen
velop onder de passende zegel vermeld, wat zeer praktisch 
is. 

Ook krijgen wij afzonderlijke prijzen voor de fosforesce
rende KoningBoudewijnzegels. 

Aan regelmatig voorkomende afwijkingen zoals in nr. 

De prijzen liggen bijna met een zekere regelmaat hoger 
dan in de andere Belgiëcatalogus. De officieel uitgegeven 
zegels zowel als de nietofficiële uitgiften (private uitgaven) 
worden opgenomen en genummerd met varëteiten. Dit is 
erg storend voor beginnelingen en oningewijden. 

Eerste dag omslagen (F.D.C.) worden afzonderlijk op
gesomd, te beginnen met het nummer 785. Boordnummers, 
gekend als plaatnummers, zijn voor verschillende zegels 
gecatalogiseerd tussen de nummers 165 en 1045. 

De zegels „Europa" zijn ook in dit werkje opgenomen. 
Met al de illustraties in kolomvoorstelling kan men niet 

anders zeggen dan dat het werkje verzorgd uitgegeven 
werd. 

L. C. MADEMAN 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek In het Januarinummer 
dienen uiterlijk op 21 december In het bezit te 
zijn van de redactie. 

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

r 

^ 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, 's-Gravenhage 

Telefoon (070) 63 09 49 

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

in plaatdruk 
- Keur en kleur Schatten van Neder

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

ven en zegels rondom 1869) 
- Tweemaal Erasmus — Ontwerpen 

van Sem Hartz voor de oudste 
(1936) en de nieuwste (1969) Eras-
muspostzegel van Nederland De 
originele met de hand gestoken 
gravures in staal op postzegel-
grootte Interessante bijzonderhe
den aangaande de totstandkoming 
der beide postzegels 

- Nieuw 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) Tot 30 januari 
1970 

- Nieuw geëxposeerd Afghanistan 
en Albanië 

- De postzegels van Azerbeidsjan, 
Cuba, Estland, Israël, Kongo 
Democratische republiek, Letland, 
Opper-Silezië, Servië en de Ver
enigde Staten van Amerika 

- Beeldfilatelistische tentoonstelling 
,,Kerstzegels onder de loep" Tot 
en met 15 januari 1970 Zie ook 
bladzijden 689/690 

- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands 

Indie 
- De schpjfcultuur schrijfmaterialen, 

de schrijfkunst en de brief 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar 

1969 
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 vrij In
lichtingen Gunter Hohenstein, 473 Ahlen, 
Dahikeweg 12 

1970 
tot en met 28 februari 
Parijs Postmuseum, 4, rue Samt Romain 
6eme Tentoonstelling ,,Napoleon et la 
Poste' Datumstempel groot formaat met 
afbeelding van de onderscheidmgsplaat die 
gedragen wordt door de bestellers van het 
regeringskantoor Toegangsprijs werkdagen 

1 franc, zon- en feestdagen O 50 franc 
2-3 januari 
Lisse Postzegeltentoonstelling ter gelegen
heid van het vijftigjarig bestaan van de 
afdeling Bloembollenstreek van de I V Phi
latelies Op zaterdag 3 januari ruilbeurs en 
veiling ,,De Witte Zwaan" aan het Vierkant 
Inlichtingen H de Jong, Hyacintenstraat 13, 
Lisse 
13 januari 
Eerste dag van uitgifte postzegel herden
king professor E M Meijers, schepper van 
het nieuwe Burgerlijk Wetboek 
24 januari 
Purmerend Regionale ruildag, gebouw „De 
Doele", Koemarkt, 14 00-22 00 uur Toe
gangsprijs f 0,50, jongeren tot 16 jaar gratis 
Verrassing voor elke tiende bezoeker Tafel-
reservering (ƒ2,50 per stuk, 120 x 80 cm) 
F Wabeke, Eemstraat 12, Purmerend Tele
foon (02990) 41 29 Philatelica-afdeling Pur-
merender Postzegelruilclub 

7 februari 
Rotterdam 23e Europoortruildag in De 
Nieuwpoort, Grote Kerkplein, 09 00-17 00 
uur Inlichtingen en tafel reservering Rotter-
damsche Philatelisten-Vereeniging p/a C de 
Wit, Crooswijksesingel 29b, Rotterdam 3011 

28 februari 
Goes Ruildag met veiling in de grote kan
tine van de Veilingvereniging Zuid-Beveland, 
Fruitlaan 4, 10 00-17 30 uur Toegang vrij 
Inlichtingen 1V Philatelica, afdeling Goes 
en omstreken p/a B C van Tienhoven, 
M D de Grootstraat 98, Goes 
7 maart 
Alblasserdam Regionale ruilmiddag met 
veiling ter gelegenheid van het vijftienjarig 
bestaan van de Postzegel-vereniging De 
Posthoorn, afdeling van Philatelica Kantine 
Werf van der Giessen-de Noord n v , 12 00-
17 00 uur Speciale attracties, ook voor 
jeugdige filatelisten Inlichtingen G Takken, 
Beatrixsingel 21, Hendrik Ido Ambacht (ZH) 
13-15 maart 
New York City Internationale postzegelten
toonstelling Interpex, Americana Hotel In
lichtingen Industrial Exhibitions, Ine, 121 
West 45th Street, New York, N Y 10036 
14-15 maart 
Pirmasens Postzegeltentoonstelling Pirma-
phila II in de Duitse Rang II, met internatio
nale deelneming 
21-22 maart 
Beckum Duits-Zwitserse jeugdpostzegel-
tentoonstelling in de Duitse Rang II, Meis-
terschule fur das Tischlerhandwerk, Schleck-
hoffsweg Zaterdag 11 00-18 00, zondag 
10 00-18 00 uur Tijdelijk postkantoor, spe
ciaal stempel, bijzondere envelop Zondag 
provinciale jaarvergadering van de jeugd-
bond Inlichtingen G Buchwald, 4723 Neu
beckum, Am Volkspark 34 D B R 
27-30 maart 
Fribourg (Zwitserland) Tentoonstelling ter 
gelegenheid van de honderdste verjaardag 
van de oorlog 1870/1871, CENTEX, salon 
van specialisten uit België, Duitsland, 
Frankrijk en Zwitserland Inlichtingen 
secretariaat Union Timbrologie Fribourgoise, 
12 avenue Montenach, CH 1700, Fribourg, 
Suisse 

3-5 april 
Detmold Postzegeltentoonstelling DEPOSTA 
1970 (Rang II) ter gelegenheid van het twin
tigjarig bestaan van Landesverband Nord-
rhein-Westfalen Inlichtingen Wilhelm Ber-
ster, 493 Detmold, Sachsenstrasse 32 
4 april 
Rotterdam 24e Europoortruildag in ,,De 
Nieuwpoort", Grote Kerkplein, 09 00-17 00 
uur 

10-12 april 
Poughkeepsie, New York Filatelistische 
tentoonstelling DUPEX XII ter herdenking 
van de 25ste sterfdag van president Frank
lin D Roosevelt Inlichtingen Gustav Det-
jen Jr, Pleasant Valley, NY 12569, Area 
Code 914,635-2850, U S A 

27 april-14 mei-
Sydney Nationale postzegeltentoonstelling 
met internationale deelneming Anpex 1970 
ter gelegenheid van de ontdekking van de 
oostkust van Australië door Captain Cook 
Inlichtingen Secretariaat Anpex 1970, Box 
E 166 PO St James, N S W 2000, Austra
lia 

29 april-3 mei 
Saarbrücken Nationale postzegeltentoon
stelling met internationale deelneming Sa-
bria '70 Inlichtingen Pierre Seguy, 6632 
Saarwellingen, Rotdornweg 6, Postfach 33 
DBR 

6-10 mei 
Vlissingen Regionale tentoonstelling ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 
de afdeling Vlissingen van de IV Phila
telica 

14-18 mei 
Zwolle Nationale postzegeltentoonstelling, 
gemeentelijke Sporthal Inlichtingen G Ba
zuin, Oosterlaan 3, Zwolle Telefoon na 
18 00 uur (05200) 199 64 

15-16 mei 
Luton, Bedfordshire Eerste internationale 
thematische tentoonstelling in Groot-Brit-
tannie „U K Thematics 70" Inlichtingen 
Mr Colin Fountain, 66 Newark Road Luton, 
Beds, Great Britain 

30-31 mei 
Luzern Tentoonstelling ter gelegenheid van 
het tachtigste congres van de Zwitserse 
bond van filatelistenverenigingen, met ruil
beurs Hotel Union Inlichtingen Max 
Brandie, Neue Aarauerstrasse 1, 5034 Surh, 
Schweiz 

18-26 september 
Londen Internationale postzegeltentoonstel
ling Philympia 1970 Inlichtingen Walter 
House, 418-422 Strand, London, W C 2 

r 
V E I L I N G A G E N D A 
1970 
26-27 januari 
's-Gravenhage Veiling posthistone, 
voornamelijk de collectie-Viehoff 
J L van Dieten, Tournooiveld 2 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 
REGIONALE N.O.P. 

EMMELOORD — De plaatselijke 
kranten hebben de driedaagse ten
toonstelling van de Philatelica-afde-
ling Noordoostpolder, waarover in no
vember (bladzijde 620) verslag is ge
daan, het volle pond gegeven. Zowel 
de Noordoostpolder als het Nieuwe
land brachten het bericht met foto 
daags na de opening op 23 oktober. 

De jury kende de volgende prijzen 
(*) met ereprijs) toe: 
Eerste prezen: 
*)H. E. Aitink, Hengelo: Censuurpost, 
*)C. Bieshaar, Zwolle: Japanse bezet
ting Sumatra. 
N. Boogaard, Emmeloord: Nederland 
1852, 
*)E. van Egten, Deventer: Luchtpost 
Nederland-Nederlands-Indië, 
*)E. Fuldauer, Hengelo: Israël, 
*)W. H. Mulder, Hasselt: Vaticaan, 
*)J. D. Neuteboom, Veendam: Noor
wegen, 
*)N. J. Vooren, Hengelo; Nederland 
puntstempels, 
*)C. van Zon, Zwolle: Londense post 
1788-1900. 

Tweede prezen: 
P. C. Daleboudt, Zwolle: Verenigd 
Europa, 
M. Dijkstra, Coevorden: Heraldiek, 
*)J. Kok Rzn., Zwolle: Friese stem
pels op gehele stukken, 
*)L. A. Leibbrand, Voorthuizen: No
belprijswinnaars en Postzegels op post
zegels, 
*)G. Leibbrand-van Woersem, Voort
huizen: Paarden, 
A. van Urk, Urk: Israël eerstedagen-
veloppcn en „Bijbel & religie". 

Derde prijzen: 
H. B. Demoed, Emmeloord: West-
Duitsland na 1945, 
*)D. G. van den Hazel, Zwolle: Hon
derd jaar Rode Kruis, 
*)Tj. de Jong, Groningen: Nederlands-
Indië, Japanse bezetting, republiek 
Indonesië 1940-1945, 
C. W. Jonkers, Emmeloord: U.S.A., 
B. P. Klunne, Zwolle: Groot-Brittan-
nië Elizabeth II, 
J. Koning, Kampen: Scheepvaart, 
E. H. Overmars, Zwolle: Vertalen van 
opschriften op postzegels, 
*)F. Sonnema, Leeuwarden: Neder
land klassieke afstempelingen, 
W. P. van Tilburg, Zwolle: Nederland 
Puntstempel 19 en Plaatfouten en af
wijkingen, 
*)G. M. Vos, Zutphen: Honderd jaar 
Zutphense post, 
H. de Wilde, Kampen: Nederland eer-
stedagenveloppen. 

Diploma's: 
P. C. Daleboudt: West-Duitsland Ge
bouwenserie 1948, 
*)H. Takken, Zwolle: Zwitserland Pro 
Juventute & Pro Patria en Nederland, 
verschoven opdruk op nummer 549, 
H. Hustinx, Zwolle: Canada, 
J. B. Verheijen, Arnhem: Vlinders, 
J. Vonk, Emmeloord: Nederland, 

J. R. F. Mitchell, IJsselmuiden: 
Sprookjes, 
G. J. Soldaat, Hengelo: U.S.A. zegels 
en eersiedagenveloppen. 

Erepryzen: 
Anja M. Boogaard: U.S.A. na 1953 
(jeugdinzending), 
Ruurd Boogaard: Nederland, eerste-
dagenveloppen (jeugdinzending), 
H. Buitenkamp, Veendam: Kerstze
gels, 
W. K. Erf mann. Harderwijk: Surina
me (ereklasse), 
F. Netten-Jansen, Emmeloord, 
G. G. Wiersma, Leeuwarden, Neder
land 1852 (ereklasse). 

Burgemeester F. M. Par)thaleon baron van 
Eek, burgemeester van Noordoostpolder vol 
belangstelling bij de kaders in „Prinsenhof" 
bij de opening van de tentoonstelling op 
23 oktober. Naast de burgemeester de heer 
N. Boogaard, voorzitter van de afdeling 
Noordoostpolder van de I.V. Philatelica en 
mevrouw F. Netten-Jansen, lid van het be
stuur en van de tentoonstellingscommissie 

VERZAMELAARSCLUB DIKKERS 
5 JAAR 

HENGELO — Ter gelegenheid van 
zijn vijfjarig bestaan heeft de „Verza-
melclub Dikkers" op 14 en 15 novem
ber 1969 in Hengelo een tentoonstelling 
gehouden van inzendingen van eigen 
leden. In veertig kaders lieten acht
tien leden zien welke mogelijkheden 
het verzamelen van postzegels biedt. 

Naast landenvsrzamelingen van Ne
derland en Rijksdelen overzee, Euro
pa en enkele buiten-Europese landen, 
waren de motiefverzamelingen met 
negen inzendingen vertegenwoordigd. 
Een inzending van de club zelf, be
staande uit poststukken die betrekking 
hebben op G. Dikkers & Co. N.V., zorgde 
voor een speciale noot in het tentoon
gestelde. 

Op vrijdagavond 14 november heette 
voorzitter H. v. d. Bijl vrijwel alle le
den van de club en een aantal geno
digden welkom. Namens de Nederland
se Bond van Filatelisten-Verenigingen 

was de vice-voorzitter, de heer H. L. 
J. Weidema, aanwezig. 

Na de officiële opening van de ten
toonstelling door ir. W. B. K. Boom, 
directeur van de firma Dikkers, zagen 
en hoorden de aanwezigen de diale
zing „Sex in de Filatelie", waarbij het 
auditatieve gedeelte werd verzorgd 
door de heer E. Fuldauer. 

Op zaterdag 15 november was er te
vens een ruilbeurs, waarvan druk ge
bruik gemaakt werd. 

REGIONALE GELDERSE JEUGD 
ZEVENAAR — De filatelist die op 

22 november uit Maassluis was komen 
rijden om de regionale postzegelten
toonstelling van de Gelderse jeugd in 
Ze venaar te zien, had met 160 kilometer 
terugrijden voor de motorkap, waar 
voor zijn rit gehad. Het evenement, dat 
op 22 en 23 november 1969 in café-
restaurant „De Buitenmolen" werd ge
houden, is in alle opzichten geslaagd. 
De ruimte is — afgezien van de ver
lichting — bij uitstek geschikt voor een 
postzegeltentoonstelling van een kleine 
honderd kaders, met een apart zaaltje, 
dat eerst gebruikt werd bij de opening 
en later diende voor onderlinge ruil, 
voorbehouden aan beneden de 21 jaar, 
de leeftijdsgrens waarop men ophoudt 
jeugdlid te zijn. 
De vraag wanneer een verzameling op
houdt een jeugdcollectie te zijn drong 
zich onweerstaanbaar op bij de ver
zameling van de negentienjarige G. van 
Enck uit Zutphen, die heel onschuldig 
werd aangediend als ,,Frankeerzegels 
Veth en Vliegende Duif". Die verzame
ling stak met hoofd en schouders boven 
alle andere uit en kreeg terecht de 
— enige — eerste prijs. Alleen enkele 
verschrijvingen in de bijschriften ver
leenden aan deze collectie het recht tot 
de jeugd gerekend te worden. Het ma
teriaal was volwassen: vele zeldzame 
tandingfouten en spiegeldrukken van 
deze koning-Wilhelmina- en „cijfer"-
zegels. Een bijzondere vorm van spe
cialisatie. 

De beide tweede prijzen waren voor 
echte jeugdinzendingen, waarmee niets 
ten nadele van deze verzamelingen ge
zegd wil wezen. Menig oudere verzame
laar kon er een voorbeeld aan nemen. 
De achttienjarige J. van Bakelen uit 
Nijmegen kreeg de ene voor haar Zwit
serland, waarin zowaar enkele post-
waardestukken: twee briefkaarten met 
stempels uit 1885 en 1895. De andere was 
voor een fraai opgezette collectie Zoog
dieren van de vijftienjarige E. Smit 
uit Zevenaar. Verder waren er 32 derde 
en 26 vierde prijzen op een totaal van 
106 inzendingen. 

De jury, bestaande uit de heren J. J. 
Jonker en J. D. Brandt, respectievelijk 
voorzitter en vice-voorzitter van de 
Stichting voor het Philatelistisch Jeugd
werk in Nederland, die de tentoonstel
ling onder haar vleugels had genomen, 
met ir. A. Sonneveld, leider van de 
jeugdafdeling Wageningen van de orga
niserende Gelderse Filatelistenvereni-
ging „De Globe", had een kleine veertig 
percent van de inzendingen buiten de 
prijzen laten vallen. De arbeid van de 
jury was meteen bij de opening open-
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baar: achter het glas bij elke in2sending 
een kaartje waarop getypt: kademum-
mer, naam van de inzender, aantal pun
ten en de eventuele prijs. Een voor
beeld ter navolging. 

Zwakke punten zijn over het alge
meen dezelfde die men bij „grote" ten
toonstellingen ziet: gebrek aan zin voor 
orde en netheid in de presentatie en bij 
de beschrifting en het door elkaar zet
ten van gebruikte en ongebruikte zegels 
in thematische collecties. 

Er waren ongeveer tweemaal zoveel 
thematische als landenverzamelingen, 
een verhouding die niet opzienbarend is. 
Dieren waren veruit favoriet met ne
gentien, gevolgd door transport (mid
delen) tien, sport negen, ruimtevaart 
zeven, bloemen drie, kunst twee en dan 
nog zes verschillende andere thema's. 

VERRASSING 
De verrassing bij de landen was niet 

dat Nederland en Suriname het tot 
twintig inzendingen brachten, maar wel 

dat Indonesië het buitenland aanvoer
de met een totaal van zeven, gevolgd 
door Duitsland vijf, Europa en Frank
rijk ieder drie, Australië en Zwitser
land ieder twee en nog zes andere lan
den. 

Uitgesproken voorkeuren bij een gro
te verscheidenheid waren pluspunten 
van het geheel dat een verzorgde indruk 
maakte, niet in het minst door de strak
ke opstelling in de kaders van de Stich
ting Filatelie. 

Burgemeester F. W. J. van Gent van 
de gemeente Zevenaar, ingeleid door de 
Globe-commissaris voor de jeugdafde
lingen, A. W. Hoogveld, en voorafge
gaan door de heren H. L. J. Weidema 
namens de Nederlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen en J. D. Brandt 
namens de Stichting voor het Philatelis
tisch Jeugdwerk, ontpopte zich als een 
vurig bewonderaar van de moderne wij
zen van verzamelen door de jeugd. Zelf 
filatelist, zei hij getroffen te zijn door 
de weinig materialistische instelling van 

de jongeren, die eerder geneigd zijn te 
kijken naar hun collectie dan naar de 
kosten. De burgemeester nodigde de 
jeugd uit met hem de tentoonstelling te 
openen omdat het „jullie tentoonstel
ling is". Hij deed een beroep op zijn 
jeugdige publiek een volgend maal iets 
anders te verzinnen in plaats van het 
ouderwetse lint doorknippen. 

Zeven van de elf jeugdafdelingen van 
De Globe namen aan deze tentoonstel
ling deel, plus twee zelfstandige jeugd
clubs uit Borculo. Het bezoek van zowel 
ouderen als jongeren was verheugend 
groot De eenvoudige catalogus bevatte 
in het kort alles wat men van een goede 
gids mag verwachten. Hij zou nog aan 
bruikbaarheid gewonnen hebben als bij 
de namen behalve de kademummers 
ook de onderwerpen van de collecties 
waren vermeld en als er een blanco vel 
was ingelegd voor aantekeningen. Het 
had voor de prijs van f 0,50 best ge
kund. 

A. BOERMA 

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

14-18 MEI 1970 

Secretariaat: G. Bazuin, Oosterlaan 3, Zwolle. Telefoon: na 18.00 uur (05200) 199 64 
Penningmeester: Dr. H. J. van Wiechen, Nieuwstraat 55, Zwolle 
Postgirorekening Nutsspaarbank Zwolle: 80 44 60 

ZWOLLE — Er zijn nog vrij veel 
verzamelaars die wel de formulieren 
hebben aangevraagd, maar die daar
na nog niet van zich hebben laten ho
ren. Wilt u er vooral rekening mee 
houden dat de inzendingstermijn op 
31 december sluit? Dit geldt natuur
lijk ook voor hen die alsnog formulie
ren willen aanvtagen. 

Bij voorbaat dank voor uw gewaar
deerde medewerking, want hoe eerder 
wij een volledige inventaris kunnen op

maken, des te vlotter kan alles afge
wikkeld worden. 

Er zijn nog twee nieuwtjes. De 
Nederlandse Vereniging van Post
stukken- en Poststempelverzamelaars 
houdt tijdens Zwolle '70 op zater
dag 16 mei haar vergadering dn Zwolle, 
evenals de Nederlandsche Aerophilate-
listische Vereeniging „De Vliegende 
Hollander", die op Pinkstermaandag 
18 mei bijeenkomt. Waarschijnlijk wor
den beide vergaderingen gehouden in 
de tudnzaal van Hotel Wientjes. Meer 

bijzonderheden over deze bijeenkom
sten zullen ook in deze rubriek bekend 
gemaakt worden. 

Wij van Zwolle zijn verheugd dat 
twee belangrijke verenigingen in onze 
stad zullen vergaderen tijdens de ten
toonstelling. Deze vorm van samen
werking verdient alle lof. 

Tot slot: goede feestdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar toegewenst van 
het organisatiecomité Zwolle '70. 

G. BAZUIN, Oosterlaan 3, Zwolle. 

JEUGDINZENDINGEN 
De nationale tentoonstelling „ZWOLLE 1970", die van 

14 tot en met 18 mei 1970 in de Gemeentelijke Sporthal te 
Zwolle gehouden wordt, heeft, zoals gebruikelijk, ook een 
jeugdafdeling. Ingezonden kan worden door: 
a. jeugdleden van de bij de Nederlandse Bond van Fila

telisten-Verenigingen aangesloten verenigingen; 
b. jeugdleden van de bij de Stichting voor het Philatelis

tisch Jeugdwerk aangesloten jeugdclubs; de leiders en 
leidsters ontvangen ter zake een rondschrijven van de 
werkgroep Tentoonstellingen. 

Jeugdleden zijn zij, die op 31 december 1970 niet ouder 
zijn dan 21 jaar. 

Voor de jeugdleden ad a. geldt het volgende: 

1. Inschrijfformulieren kunnen worden aangevraagd tot 15 
februari 1970 bij de voorzitter van de werkgroep tentoon
stellingen, de heer C. Smith, Pieter de Hooghstraat 14 te 

's-Hertogenbosch. 
2. Deze formulieren moeten duidelijk en volledig worden 

ingevuld en mede zijn ondertekend door de secretaris 
van de vereniging waarvan het jeugdlid lid is. 

3. De aanmelding kan geschieden door inzending van een 
formulier in drievoud voor elk object aan de heer 
C. Sniith te 's-Hertogenbosch vóór 1 maart 1970. 

Daarna zal aan allen worden bericht vóór welke datum 
en aan welk adres de jeugdverzamelingen moeten worden 
ingezonden. 

Collecties die naar het oordeel van de jury het voor een 
nationale tentoonstelling vereiste niveau niet halen, kun
nen van deelname worden uitgesloten. 

Indien de omvang van de gezamenlijke jeugdcollecties 
groter is dan het aantal beschikbare kaders, zullen de ob
jecten die door de jury het laagste worden gewaardeerd 
niet worden tentoongesteld. 

Er is in de jeugdklasse geen kaderhuur verschuldigd. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C.H.W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

UITGIFTEPROGRAMMA 1970 
De Filatelistische Diensit van PTT, Beatrixlaan 11, 's-Gra-

venhage, verstrekt het onderstaande voorlopig overzicht van 
het posltzegeluitgifteprogramma van Nederland voor 1970. 

Het ds mogelijik dat dit programma nog wordt uiftgebreid 
met ulitgiften en dat de data van uitgifte gewijzigd zullen 
worden. 

13 januari Burgerlijk Weitboek, nieuwe be
werking door (wijlen) professor 
E. M. Meijers. 

10 maart Wereldtentoonstelling 
Osaka (Japan). 

1 aprU Herdenking 25 jaar Bevrijding 
14 april Zomerix>stzegels 

4 mei Europazegels 
22 juni Herdenking Verenigde Na(ties 

25 jaar 
Conferentie Interparlementaire 
Unie 

28 juli Nederlandse Hartstichting 

november Kinderpostzegels 

1 zegel 

1 zegel 

1 zegel 
5 waarden, 
melt toeslag 
2 zegels 
1 zegel 

1 zegel 

3 waarden, 
melt (toeslag 
5 waarden, 
mat toeslag 
plus velletje 

POSTZEGELBOEKJES 
De Filatelistische Dienst maakt ons erop attenit dat de lijst 

van de postzegelboekjes die in het novembernummer is op
genomen op de bladzijden 616/617 niet gebruikt kan worden 
als bestellijsit. De lijst is in deze vorm een filaltelistische pu-
blikatie, maar de Filatelistische Dienst kan boekjes mët deze 
bijzonderheden nielt leveren. 

Wie postzegelboekjes wil bestellen dient zich te houden aan 
de bestelnummers die voorkomen op de formulieren die men 
kan aanvragen bij de Filatelistische Dienst: Prinses Beatrix-
laan 11, 's-Gravenhage. 

STATUUTZEGEL 1969 
Bq zondere postzegel ter gelegenheid van het vy f tienjarig 
bestaan van het Statuut voor het Koninkryk der Nederlan
den. 
(Dienstorder H.691 van 13 november 1969) 

1. Algemeen. 

Ter gelegenheid van het tot stand komen van het Statuut 
voor het Koninkrijk der Nederlanden in 1954, zal op 15 

december 1969 een bijzondere postzegel (zonder bijslag) 
in de waarde van 25 cent worden uitgegeven. 

2. Ontwerp. 

De zegel is vervaardigd naar een ontwerp van de kun
stenaar Pieter Brattinga te Amsterdam. De postzegel 
toont de beeltenis van koningin Juliana, met op de achter
grond, als symbool van samengaan, een door de zon be
schenen weg. 

3. Verkooptijdvak. 

De zegel zal van 15 december 1969 tot en met 10 januari 
1970 op alle postinrichtingen verkrijgbaar zijn. Aan het 
publiek moet gedurende genoemd tijdvak bij aankoop 
van postzegels van 25 cent de Statuutpostzegel worden ver
strekt, tenzij speciaal om zegels van de normale uitgifte 
wordt gevraagd. 

Met de verkoop mag niet vóór 15 december aanstaande 
worden begonnen. 

Eventueel op 10 januari 1970 nog voorradige exempla
ren behoren te worden uitverkocht. 

4. Bijzonderheden. 

Kleuren: 
Bijzondere tekst: 

Beeldformaat: 
Zegelformaat: 
Druktechniek: 
Papiersoort: 
Drukker: 

blauw, rood, geel. 
Statuut voor het Koninkrijk der Neder
landen 1954-1969. 
33 X 22 mm. 
36 X 25 mm. 
rasterdiepdruk. 
zonder watermerk/fosforescerend. 
Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrich
ting N.V. te Haarlem. 

De zegel is voor onbepaalde itijd geldig voor de frankering. 

Alleen voor postdistrictdirecteuren. 

5. Door de directeur Zegelwaarden zal tijdig een eerste 
voorraad van deze bijzondere postzegels worden toegezon
den. Voor zover de verstrekte voorraad niet voldoende 
mocht zijn dient aanvulling te worden gevraagd. . 

De directeuren dienen zorg te dragen, dat de postzegels 
mede voorhanden zijn op de tot hun ressort behorende 
postinrichtingen, waarbij gewaakt moet worden voor vroeg
tijdige verkoop. 

Alleen voor postdistrictdirecteuren en postdirecteuren. 

6. Verzocht wordt de sta'tionhouders en postagenten in te 
lichten en tevens de nodige maatregelen te treffen, dat de 
zegels mede voorhanden zijn bij de bestellers belast met 
de behandeling van postzaken aan huis tijdens de bestelling. 

AFSCHEID DIRECTEUR 
ZEGELWAARDEN 

HAARLEM — De heer L. Loos heeft 
op de laatste dag van oktober als Di
recteur Zegelwaarden afscheid geno
men van de Dienst Controle op de 
aanmaak van Postwaarden in de Nau
we Appelaarsteeg te Haarlem. Dat ge
beurde onder regie van zijn opvolger, 
de heer N. W. de Groot en diens rech
terhand, de heer L. de Werker, in de 
stijl van de heer Loos met toespraken. 

Wat de vertegenwoordigers van het 
Maandblad — de heer L. H. Tholen 
voorzitter van de Raad van Beheer en 
de hoofdredacteur — was voorgehou
den als een receptie bleek een volledig 
bezette zittende aangelegenheid te zijn, 
waar het overigens heel informeel toe
ging. 

De heer Loos, die door meer dan een 
spreker werd getekend als de verbin
dingsofficier tussen de Centrale Direc
tie van PTT, de opdrachtgeefster bij 
de postzegelaanmaak en de directie 

van Enschede, de grafische inrichting 
waar de postzegels gemaakt worden, 
had 's morgens al afscheid genomen 
van het personeel van Enschedé. 
's Middags kwamen voornamelijk de 
Posterijen aan het woord en vertegen
woordigers van de Directie Douane en 
Verbruiksbelasting bij het ministerie 
van Financiën. De heer Loos verzorg
de namelijk niet alleen zegelwaarden 
voor de post, maar ook andere rijks-
waarden, zoals voor accijnzen en sta
tistiek. 

Drs. H. J. A. M. van Haaren, hoofd 
van de Dienst voor esthetische vorm
geving van PTT had een bijzondere 
verrassing: een postzegelboekje met 
twee Andreaskruizen en vier zegels in 
keerdruk met de beeltenis van de 
scheidende directeur Zegelwaarden. 
Het Inschrift op de zegels luidt: „Lef-
fert Loos Rex z/w PTT 1919/1969", 
waarbij z/w niet zal slaan op heit Rex 
(koning), noch op de waardeloosheid 

van het produkt, maar op het ontbre
ken van een waarde-inschrift op deze 
schentszegels, waarvan de overslag ook 
nog was voorzien van een bijzondere 
tekst. De heer Van Haaren verklaar
de de aanduiding Rex als volgt: „ko
ning van de menselijkheid, ondanks 
vijftig jaar PTT". 

Mr. J. J. van der Goes, directeur 
van het postdistrict Haarlem overhan
digde de afscheidsoorkonde met leg
penning van PTT. 
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7. Artikel van interne PTT-aard. 
Persbericht S 1Ö174'69 voegt hieraan toe: 
Tanding: 14 : 12%. 
Gomming: synthetische gom. 
Velindeling: 10 x 10 is 100 zegels. 

Zolang wij de zegels niet in de originele kleuren gezien 
hebben, zullen wij ons van een oordeel over het ontwerp 
onthouden. 

POSTZEGELS VAN 50 CENT 
(Dienstorder H.680 van 6 november 1969). 

De postzegels van 50 cent waarvan de verkoop op 1 sep
tember jl. werd beëindigd (zie dienstorder H.454), zullen 
met ingang van 17 november 1969 weer verkrijgbaar zijn 
op alle postinrichtingen. De zegelkashouders kunnen de 
bovengenoemde zegels op de gebruikelijke wijze aanvra
gen bij de Afdeling Grootzegelverkoop van het postdistrict. 

De directeur Zegelwaarden zal zorgdragen voor ambts
halve verstrekking van deze postzegels aan de districts
postkantoren. 

K.W.F. ZEGELS 1969 
Helaas is de bespreking van deze bijzondere postzegels 

achterwege gebleven, zodat deze alsnog volgt. 
Uit de tekst blijkt waarvoor de zegels zijn uitgegeven. 

Zonder de tekst zou het ook een voorstelling kunnen zijn 
van bijvoorbeeld een telefooncentrale. De normale verza
melaar zal er moeite mee hebben gehad uit de voorstelling 
een gestileerde kreeft te distilleren. Toch is het een knap 
ontwerp, vooral door de „kreeft" beurtelings in wit en een 
donkere kleur voor de koppen, scharen, sprieten en poten, 
en het lijf te nemen. De kleuren zijn goed gekozen, de druk 
is zoals steeds prima. 

De technische bijzonderheden der veldelen zijn als volgt: 
tanding: boven- en onderzijden doorlopend, 

rechter en hnkerzijden een gat doorlopend, 
etsingnummers: geen. 
telcijfers: rechts 1 tot en met 10, 

links 10 'tot en met 1. 
overige 
bijzonderheden: geen. 
afwijkingen: tot heden niet gemeld. 

FILATELIELOKETTEN 
Castricum is nu definitief geworden op de tweede woensdag 
van de maand van 16.00-17.00, Venray heeft andere openings
uren gekregen: eerste en derde woensdag van de maand van 
17.00-18.00 uur en Krimpen aan de IJssel is wegens de zeer 
geringe omzet gedurende de proefperiode opgeheven. 
Capelle aan de IJssel is definitief geopend op de derde woens
dag van de maand van 16.00 tat 18.00 uur. Ridderkerk ikreeg in 
oktober bij wijze van proef gedurende zes maanden een 
loket op de laatste vrijdag van de maand van 17.30 uur 
tot 18.30 uur. Het loket te Maassluis is thans definitief ge
vestigd en wel op de tweede vrijdag van de maand van 
19.00 tot 20.00 uur (koopavond!). Ook Zoetermeer kreeg 
een definitief loket, dat opengesteld is op de tweede vrij
dag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur. Winschoten heeft 
thans ook een definitief loket op de tweede maandag van 
de maand van 16.00 tot 17.00 uur. Het loket te Hendrik-Ido-
Ambacht wordt definitief en krijgt gewijzigde openings
uren en wel op de derde woensdag van de maand van 
17.00 tot 18.00 uur. 

Tenslotte kreeg Joure in november een bijzonder loket, 
voorlopig bij wijze van proef gedurende zes maanden op 
de derde vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur. 

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

STATUUTZEGELS 
Op 15 december 1969 verschenen voor Nederland, Surina

me en de Nederlandse Antillen de Statuutzegels in de waar-
•̂ en van elk 25 cent. 

Op 15 december 1954 ondertekende koningin Juliana te 
's-Gravenhage het Statuut voor het Koninkrijk der Neder
landen, waarin de staatkundige regeling, overeengekomen 
door Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, 
werd bevestigd. Uit vrije wil aanvaardden de drie landen 
een nieuwe rechtsorde waarbinnen elk land in het vervolg 
de eigen belangen kon behartigen, de verzorging van ge
meenschappelijke belangen op voet van gelijkwaardigheid 
op zich nam en zich verplichtte tot het onderling verlenen 
van hulp en bijstand. 

De staatsinrichting van Nederland wordt geregeld in de 
Grondwet, die van Suriname en de Nederlandse Antillen 
in staatsregelingen. De drie landen nemen bij hun wetge
ving en bestuur de bepalingen van het Statuut in acht. 

Het papier is zonder watermerk, fosforescerend. Hierme
de treden Suriname en de Nederlandse Antillen dan 
toe tot de landen die luminescerende zegels uitgeven. Dit 
heeft op zich niets te betekenen, want in de twee genoem
de landen wordt nog geen postmechanisatie toegepast en 
zijn dus geen fosforescerende zegels nodig. Maar in ver
band met de aanmaak voor alle drie landen zijn de zegels 
op hetzelfde papier gedrukt. 

Ook voor de twee nieuwe landen een begin van een lu
minescerende zegelverzameling en daar kunt u nu mee be
ginnen. Het zal voorlopig wel bij deze ene uitgifte blijven, 
maar allicht dat er nog meer luminescerende zegels in 
combinatie met de Nederlandse uitgifte van bepaalde her
denkingszegels zullen verschijnen. 

Aldus meldt de heer G. H. F. Meijer van de Studiegroep 
Ultraviolet. 

SURINAME 

De heer Fischer te Nieuwendam maakte ook de hierbij 
afgebeelde maximumkaart voor de zegel die op 2 oktober 
werd uitgegeven in de waarde 25 cent ter herdenking van 
de honderdste geboortedag van Mahatma Ghandi. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
De heer G. F. Fischer vervaardigde ook de hiernaast afge

beelde maximumkaarten. 
De ene voor de zegel die op 6 maart 1969 werd uitgege

ven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe relay-
staition van Radio Nederland Wereldomroep op het mid
delste van de A (ruba), B (onaire) en C (uragao)-eilanden 

De andere voor de laagste waarde van de folklorezegels 
die in vier waarden werden uitgegeven op 23 juli 1969. Op 
deze zegel van 10 cent, die een toeslag heeft van 5 cent 
voor cultureel en sociaal werk, is een camavalsfiguur uit
gebeeld. 
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MAXIMUMKAARTEN 
Hierbij de afbeediingen van de beide maximumkaarten die 

in oktober wel werden beschreven, maar niet afgebeeld. 

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

DUITSLAND 
We ontvingen de verschenen aflevering van de HeVo-

Deutschland-Ganzsachen-Katalog, waarover we vorige 
maand reeds schreven. Het mapje voor losbladige tekst 
bevat ditmaal elf dubbelzijdig bedrukte bladen met een in
leiding. De tekst beslaat de briefkaarten 160-328 (van 1924-
1944). 

Het is een prijscourant met nettoprijzen van Heinz Voe-
mel, 7410 Reutlingen, Postfach 612. De prijs van deze afle
vering is DM 2.70. 

DEENS WEST-INDIE 
Victor E. Engs.trom te Upper Montclair heeft persklaar 

een manuscript over „The Postal Stationery of the Danish 
West Indies", waarvan gedeelten waarschijnlijk in „Post
al Stationery" zullen verschijnen. 

Dr. R. L. MOTT 
Als een overdruk uit „The American Philatelist" ver

scheen „Postal Stationery, A Guide to a fascinating World
wide Philatelic Pursuit". Een degelijk situk propaganda 
van de man, die onlangs ook in Nederland op bezoek was 
(zie Maandblad van september 1969, bladzijde 489). 

„POSTAL STATIONERY" 
De aflevering van september-oktober kondigt de jaar

vergadering van de United Postal Stationery Society aan 
(met grote veiling van onder andere topstukken). Uitge
breid zijn nieuwtjes opgenomen: 12 bladzijden met 4'/2 
bladzijde illustraties. In deze rubriek kunnen we niet zo 
uitgebreid zijn. Het lidmaatschap van de U.P.S.S. kost 
$ 4,- per jaar. 

HONDERD JAAR BRIEFKAART 
De 68 jaar oude Berliner Ganzsachen Sammler Verein 

heeft privé een briefkaart 20 pf groen, Deutsche Bundes-
post Berlin, laten verschijnen waarvan het linkergedeelte 
in zwart op geel vermeldt: 1869/100 Jahre Postkarte mit 
eingedrucktem Positwertzeichen/ 1969. 

De Organisatoren van de Dag van de Postzegel in Kiel 
1969 lieten een dergelijke briefkaart privé drukken met 
20 pf groen, Deutsche Bundespost, waarvan het linkerge-
deeDte vermeldt: Correspondenz-Karte/100/1869. Postkarte 
.1969,in rood en zwart. 

Het artikel in het novembernummer wordt hiermede 
aangevuld; ook in het nieuwe Duitsland wordt de primeur 
van Oostenrijk en Hongarije (1 oktober 1869) — overigens 
zonder de naam van dr. Hermann te noemen — erkend. 

VERANDERDE OPZET IN CATALOGISERING 

Toen Senf vóór de eerste wereldoorlog zijn postwaar-
destukkencatalogus, tenslotte als een afzonderlijk deel 
naast de postzegelcatalogus liet verschijnen (het laatst 
voor het jaar 1914) werd er slechts één mogelijkheid van 
landencatalogisering toegepast: de alfabetische volgorde. 
Senf was Duits, dus Egypte begon met een A, Zweden 
en Zwitserland met een S, Hongarije met een U. 

Ook de Ascher in 1925-1928 en de Beckhaus van 1938 hiel
den dat systeem aan. Intussen veranderden de verzamel-
gewoonten. Van wereldcollecties ging men meer en meer 
over op landencolleoties of groepen van landen, die histo
risch bijeenhoorden. 

De Neuer Ganzsachen Katalog, van nè de tweede we
reldoorlog, behandelde al spoedig Duitsland, voorafgegaan 
door de oud-Duitse staten. Beieren, Helgoland en Württem
berg, gevolgd door de koloniën, bezette gebieden, volksstem-
mingsgebieden, zodat men in de delen 2-6 nagenoeg alles 
vindt waar in de wereld Duitse Post gewerkt heeft. 

De Amerikaanse catalogus van Ed Fladung (Higgins & 
Gage) heeft nu bijvoorbeeld alle staten (zoals Bhopal, 
Haiderabad, Travancore om er slechts enkele te noemen) 
nè India opgenomen. 

In „Die Ganzsache" troffen we een artikel aan waarin 
er op gewezen w^ordt dat zoiets ook met goed succes zou 
kunnen gebeuren voor de gebieden van de Malaysische 
Postunie: Johore, Kedah, Kelantan, Malaya, Negri Sem-
bilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Singapore, 
Straits Settlements en Trengganu. Hier ligt de zaak his
torisch ingewikkelder met gefedereerde en niet-gefedereer-
de staten in het verleden, maar er is toch wel uit te komen. 

Op deze wijze werkende wordt de wereldcatalogus meer 
systematisch ingericht en daardoor ook bruikbaarder voor 
de verzamelaar van landengroepen, die volstaan kan met 
de aanschaf van dat gedeelte dat hem speciaal interes
seert. 

Het leek ons goed deze ontv/ikkeling te signaleren. 

Het blijkt dat in elke Studiegroep die met steun van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen wordt in
gericht tevens een aantal postwaardestukkenverzamelaars 
en stempelverzamelaars aanwezig zijn. Het zou goed zijn 
wanneer de catalogusredacties op de hoogte kwamen van 
hun eventuele speciale verlangens. 

Het tweede punt dat we willen signaleren is dat de re
dacteuren van postzegelcatalogussen er steeds meer toe 
overgaan (Yvert bijvoorbeeld) om de waardestempels die 
alléén op postwaardestukken voorkomen in een afzonder
lijke rubriek op te nemen. 
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De Nederlandse Speciale Catalogus van de Nederland-
sche Vereeniging van Postzegelhandelaren is helaas zover 
nog niet. 

STEMPELS 
Rubriekredacteur Drs A M A van der Willrgen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

SURINAME 
Wij danken de heer D. Smits te Paramaribo voor de mel

ding van het in november (bladzijde 625) afgebeelde bij
zondere stempel, dat op 23 september 1969 werd gebruikt 
ter herdenking van het veertigjarig bestaan van een lucht-
lijn der Pan American World Airlines in Suriname. 

De heer Smits deelde ons mede, dat hij voor belangstel
lenden een aantal van deze enveloppen beschikbaar heeft 
ä f 0,90 per stuk, te verhogen met ƒ 0,50 porto voor een 
of twee stukken, ƒ 0,60 voor drie of vier stukken en ƒ 0,70 
voor vijf of zes stukken. Betaling kan geschieden op de 
Nederlandse girorekening 14328 ten name" van D. Smits, 
Nieuwstraat 5 te Wageningen. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Voor de uitgifte der kinderzegels was wederom zowel het 

speciale stempel voor de eerste dag van uitgifte (op de 
semi-officlële enveloppen) in gebruik als een bijzonder 
stempel, gebruikt in het Autopostkantoor, dat van 11 tot 
en met 13 november was gestationeerd op de Dam in Am
sterdam. Met dit laatste stemi>el werden alle kaarten en 
enveloppen gestempeld, mits uitsluitend gefrankeerd met 
één of meer kinderzegels 1969. 

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

NIEUWE UITGIFTEN 

Acht november 1969 was weer een van die uitgiftedagen, 
uitverkoren door de Belgische Postadministratie. Inder
daad waren er die dag drie postzegels en een liefdadigheids-
vignet die hun voorverkoop kenden. 

TUNNEL ONDER DE SCHELDE EN 
AUTOWEG VAN WALLONIË 

f'^Sx .̂ «'-"°%. 

Een speciale brievenbus was op 14 en 15 november aan
wezig in de Koninklijke Militaire Academie te Breda en 
de daarin geposte stukken werden ter gelegenheid van het 
4e Ruimtevaart Symposium van de Hermann Oberthgesell-
schaft, afdeling Nederland voorzien van een bijzondere af
stempeling. 

Ook voor de op 15 december verschenen Statuutpostze
gel was een stempel met Inschrift „Eerste Dag van Uit
gifte" in gebruik, waarvan wij in het volgende nummer 
een afbeelding zullen opnemen. 

MACHINESTEMPELS 
De in het septembernummer gemelde en in oktober af

gebeelde stempelvlag voor 50 jaar omroep werd blijkens 
een nader bericht tot en met 8 in plaats van tot en met 5 
november gebruikt. 

TYPENRADERSTEMPELS 
2.10.1969: Opgeheven: postagentschap Eindhoven-Schubert-

laan. 
30.10.1969; Gevestigd: postagentschap Zoetermeer-Palenstein 

(in plaats van 20 oktober). 
3.11.1969: Gevestigd: postagentschap Venlo-Vinckenhof-

straat. 
10.11.1969: Bij postkantoor Rotterdam-IJsselmonde werd ver

vangen door een postagentschap Rotterdam-Bo-
venstraat. 
Gevestigd: Bijpostkantoor Rotterdam-Groot 
IJsselmonde. 

13.11.1969: Gevestigd: postagentschap Roermond-Donder-
berg (in plaats van 13 oktober). 

8.12.1969: Gevestigd: postagentschap Sitterd-iLimbrichter-
veld. 

Met een nationaal paartje, één zegel voor Vlaanderen 
en één zegel voor Wallonië, werd de openstelling van de 
tunnel met dik vijf maanden vertraging in herinnering ge
bracht, terwijl het bestaan van de wegwisselaar te Loncin 
werd bekend gemaakt. 

De eerste zegel, in de waarde van 3 frank, toonde ons de 
inrit van de tunnel op de linker Schelde-oever, en een sil
houet van de Onze Lieve Vrouwe Toren te Antwerpen. Het 
geheel werd symbolisch geforceerd door een zeeschip dat 
boven de tunnel heen vaart. In werkelijkheid kan men dit 
zo niet ervaren, doch Verbaere paste hier een toelaatbare 
kunstgreep toe. 

Op de 6 frank-waarde wist hij de plaats te lokaliseren door 
links achter de verkeerswisselaar een paar „terrils" te 
tekenen en rechts onder het „perron" een gekend monu
ment te Luik. 

Beide zegels komen in veelkleurige diepdruk. De gra
vure werd voor de 3 franlï-zegel door Schotte, en voor de 
6 frank-zegel door Leclercqz uitgevoerd. Als oplage zijn 
10.500.000 voor de laagste waarde en 2.750.000 voor de 
hoogste waarde de getallen. De voorverkoop had plaats 
respectievelijk te Antwerpen, Brussel, Gosselies en Luak. 

GRAAF HENRY CARTON DE WIART 
Teneinde de honderdste geboortedag te herdenken van 

deze politieker, dewelke 55 jaar volksvertegenwoordiger 
was, werd een zegel in de waarde van 6 frank uitgegeven'. 
Als rechtsgeleerde en knap redenaar verwierf hij gezag 
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in binnen- en buitenland. Hij was houder, buiten het eerste 
ministerschap, van verschillende andere portefeuilles als 
minister en vertegenwoordigde ons land op verschillende 
internationale organismen. 

De beeltenis op de zegel weergegeven, is naar een samen
stelling van de Etablissementen Malvaux en gebaseerd op 
een doek van Gaston Geleyn. De gravure is van de hand 
van Verheyden. De bruine kleur, toegepast door de Zegel
drukkerij te Mechelen, maakte een echt mooie zegel van 
het onderwerp met zijn frisse achtergrond. Als oplage weer 
2.750.000 exemplaren. In voorverkoop gesteld op 8 novem
ber te Amay, Eisden en te St. Lambrechts Woluwé. 

HET NOODWENDIGE LIEFDADIGHEIDSVIGNET 
Als inwoner van het Antwerpse was het voor mij een hele 

veropenbaring van het bestaan van de Kwartelkleurige 
Antwerpse Baardkriel in kennis gesteld te worden. Als ver
zamelaar was de pret er voor mij snel af, daar dit gebeur
de door toedoen van de uitgifte van een liefdadigheids-
vignet in de waarde van 10 frank + 5 frank. Dit is een 
vervelend hoge prijs voor deze opgedrongen kennis. 

Het haantje naar een tekening van Severin werd heel 
prachtig in veelkleurige heliogravure op het vignet — ver
groot formaat — door de zegeldrukkerij te Mechelen af
gedrukt. Voor de tekst in diepdruk was Spinoy met de gra
vure belast. 

Het geheel zou beter een decalcomanie kunnen geweest 
zijn voor de kinderen om op de rug van hun hand over 
te brengen. Een kinderoog houdt immers erg veel van 
schelle kleuren. 

NIEUWE POSTTARIEVEN 
Na lang over en weer gepalaber werden eind oktober 

de nieuwe posttarieven vastgelegd, die vanaf 15 november 
van toepassing zijn. Deze verhogingen werden niet gretig 

door het publiek verwelkomd. Enkele dezer tarieven zien 
er als volgt uit: 

BRIEVEN: 
briefport tot 20 gram — binnenland 3,50 frank 

tot 100 gram — binnenland 7,— frank 
briefkaart — binnenland 2,50 frank 
briefport tot 20 gram — buitenland 7,— frank 

per 20 gram meer — buitenland 4,— frank 
briefkaart buitenland 4,— frank 
aantekentaks van 10 tot 15 frank opgedreven, 
expressetaks van 12 tot 18 frank verhoogd. 

DRUKWERK: 
binnenland 
tot 20 gram — 1,50 frank 
tot 50 gram — 2,50 frank 
tot 100 gram — 3,— frank 
tot 250 gram — 4,50 frank 

buitenland 
tot 50 gram 3,— frank 
voor iedere 50 gram meer 1,50 frank. 

KONINLKIJKE LANDSBOND DER 
BELGISCHE POSTZEGELKRINGEN 

Op zondag 9 november hield de Landsbond zijn jaarlijkse 
statutaire vergadering. Door een geheime stemming wer
den de volgende heren voor een periode van twee jaar aan
gesteld als beheerder: Hornick, Steyaert, Stibbe, De Vos, 
Hardy en Van De Moortel. 

De nieuw samengestelde beheerraad stelde dr. Stibbe 
aan als bestuurder van de Landsbond. Vooraleer tot ge
noemde verkiezing overgegaan werd, reikte de uittreden
de voorzitter, de heer L. Steyaert, de filatelistische on
derscheidingen 1969 uit. 

De heer Borgniet was laureaat voor de medaille voor 
Nationale filatelistische verdienste, terwijl de heer Capon 
de Letterkundige filatelistische verdienste toegezegd 
kreeg. 

De heer Ph. Walravens, uittredend beheerder, die al 
veertig jaar zijn kring in de Landsbond vertegenwoordigt 
en twintig jaar als beheerder zetelde, stelde zich niet meer 
kandidaat. De voorzitter verleende hem voor bewezen 
diensten aan de filatelie de titel van ere-ondervoorzitter 
van de Landsbond. 

DAG VAN DE POSTZEÓEL 
De Dag van de postzegel werd in 1936 te Luxemburg op 

het congres van de Federation Internationale de Philatelie 
ingesteld, en de organisatie ervan aan de nationale bonden 
opgelegd. In België werd deze dag voor de eerste maal 
in 1937 gevierd. De positadministratie verleende toenter
tijd haar medewerking met de uitgifte van het grijze lief-
dadigheidsvignet — Prins Boudewijn 2,45 frank + 2,50 
frank. 

Na de moeilijke voor-, tijdens- en na-oorlogsjaren, span
de de Landsbond zich in om een gelegenheidszegel daartoe 
van de postadministratie af te dwingen. Dit gelukte haar in 
1957 met de zegel nummer 1011. Nadat er na heel wat 
geschipper in 1958 weer geen zegel losgemaakt kon worden, 
is dit wel gelukt van 1959 af. 

Nu wenst de postadministratie zelf de „Dag van de post
zegel" toe te kennen aan het organisme van haar keuze. 
Dit ruikt wel wat erg naar „totalitaire democratie" om 
met zachte woorden te zeggen dat vadertje staat zich nu 
ook volledig met de vrijetijdsbesteding van zijn burgers 
wenst te bemoeien. Dat de Koninklijke Landsbond zich 
daartegen met klem verzette, is meer dan logisch. Zij or
ganiseert dan ook als enige nationale vereniging zonder 
winstgevend doel de „Dag van de Postzegel" 1970. Deze 
gaat door op 5 april 1970 te Brussel, Gembloux, Luik, 
Marchienne-au-pont, Mechelen, Oostham, Sleidingen, Vir
ton en Wervik. 

EUROPAZEGELS 
De verkoop van de Europazegels wordt op 2 en 3 mei 

1970 georganiseerd. 
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POST UIT PARIJS L ^ 
Rubriekredacteur. 

D de Vries, Waalstraat 531, Amsterdam-7 

Dit is de laatste regelmatige „Post uit Parijs". Zeer 
tot onze spijt moet de heer De Vries, die een bijzonder 
drulcke werlckring en een bijzonder bezet filatelistisch 
leven heeft, zijn geregelde medewerking aan het Maand
blad opgeven. Gelukkig heeft hij zich bereid verklaard de 
filatelistische kennis die hij op zijn veelvuldige bezoeken 
aan Parijs opdoet op ongezette tijden bekend te maken. 

Wij zijn ervan overtuigd dat zijn vele lezers met even
veel teleurstelling als wij kennis zullen nemen van deze ver
andering. Wij zullen de heer De Vries dankbaar zijn voor 
elke bijdrage in de toekomst. 

OORLOGSTENTOONSTELLING 
In het Zwitserse Fribourg gaat men de Frans-Duitse oor

log van 1870/1871 filatelistisch herdenken. Met Pasen 1970 
(om precies te zijn van 27 tot 30 maart) wordt daar een 
internationale herdenkingsexpositie gehouden onder de 
naam CENTEX. Vele belangrijke verzamelingen uit Zwit
serland, België, Frankrijk en Duitsland (waarom niet uit 
Nederland??...) zullen daar met een uitgebreide documen
tatie getuigen van het vele interessante dat deze periode 
op postaal gebied heeft nagelaten: 

Ballons montés, Boules de Moulins, Bordeaux-emissie, 
Papillons de Metz, Rode Kruis, Elzas-Lotharingen, gemeng
de frankeringen en nog heel veel meer zal daar hopelijk in 
groten getale te zien was. 

Belangstellenden kunnen inlichtingen krijgen bij Centex, 
Avenue de Montenach 12, CH-1700-Fribourg (Suisse). 

REDT VENETIË 
Indien het nog niet voldoende bekend mocht zijn: de stad 

Venetië is op de lange duur gedoemd te verdwijnen. Het 
zeewater ondermijnt deze stad al vele eeuwen en dat is 
voor de UNESCO aanleiding om een campagne te voeren 
voor het behoud van deze barokcultuur. En dat is dan 
weer voor de Franse PTT een goede reden om in de loop 
van het komende jaar dit streven te steunen met de uit
gifte van een speciale zegel ter redding van de stad Vene
tië. 

OVERPRODUKTIE 
Er zijn, terugblikkend op het bijna verstreken jaar 1969, 

42 nieuwe zegels in Frankrijk uitgekomen (drie meer dan 
in 1968). De totale frankeerwaarde bedroeg Fr. 26.20 dat 
is bijna 9 francs meer dan vorig jaar. 

Hoewel dit in vergelijking met vele andere landen nog 
wel acceptabel genoemd kan worden, (Frankrijk ligt wat 
het uitgiftebeleid betreft zo'n beetje in de middenmoot), 
het grote discussiepunt vormen hier de onbruikbare frankeer-
waarden waarin het nieuwe ministerie van PTT de zegels 
cileegt uit te geven. 

Zo zijn er van die 42 zegels tien in de waarde 45 centi
mes en negen in de waarde 70 centimes uitgekomen, en 
niemand ziet het nut van deze beide frankeerwaarden in... 
Het is niet anders dan geld van de verzamelaars vragen, 
maar postaal verantwoord is het niet. Misschien gebeurt 
het toch nog eens dat alleen voor de frankering bestemde 
zegels als echte filatelie zullen worden beschouwd. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Voorlopig echter zullen wij moeten volstaan een getrouwe 

opsomming te geven van hetgeen er aan nieuwe uitgiften 
is verschenen. Ter afsluiting van dit jaar volgt hier de op
gave van de laatst uitgekomen zegels: 

Op 20 oktober de zegel gewijd aan de Nationale School 
voor Kunst en Handwerk te Chatenay-Malabry. Deze 

rCOU C£NTQAU Drs AI^IS gT MANU ACTUBfS 

school, bestemd voor de gespecialiseerde opleiding van 
technici en industriemensen, werd in 1829 in het hartje 
van Parijs geopend. Thans bevindt de school zich ten zui
den van de stad; er studeren 275 mensen. Het ingenieurs
diploma van deze school heet ECP (Ecole Centrale de 
Paris). 

De zegel werd gegraveerd door een zekere Derrey, een 
nieuwe naam onder de vele bekende Franse meester-
graveurs. 

Op 27 oktober de zegel met de afbeelding van de Redou-
table (letterlijk „de verschrikkelijke") de eerste Franse 
kernonderzeeboot. Dit paradepaardje van de Franse ma
rine, (voor zover deze beeldspraak opgaat!), dat een be
manning heeft van 135 koppen, werd in Cherbourg ge
bouwd. 

Op 10 november verscheen een viertal zegels: in grootfor
maat Het Circus, naar een schilderij van Georges Seurat. 
Seurat werd geboren in 1859. Hij stierf op 32-jarige leeftijd. 
Het schilderij dat in 1888 werd gemaakt kwam via par
ticulier bezit in 1927 in het Parijse Louvre. Het bevindt 
zich nu in de Kaatsbaanzaal (Salie de Jeu de Paume) in 
de Franse hoofdstad. 

Op dezelfde datum drie zegels in de serie beroemde 
mannen uit de Franse geschiedenis. De eerste zegel geeft 
een afbeelding van Lodewijk XI en Karel de Stoute; 
Lodewijk die in 1461 koning van Frankrijk werd en de 
jonge hertog van Bourgondië die in 1467 onder de naam 
Karel de Stoute de geschiedenis zou ingaan. 

De tweede zegel ter herdenking van Pierre du Terrail, 
heer van Bayard (1476-1524) herinnert aan de slag bij 
Brescia in Noord-Italië in 1512. De afbeelding op de zegel 
is ontleend aan een schilderij dat te zien is in het museum 
te Versailles. 

De derde zegel is gewijd aan Hendrik IV en het Edict 
van Nantes (13 april 1598). Deze nieuwe wetgeving, waar
van de zegel een fraaie reproduktie geeft, maakte des
tijds een eind aan de religieuze verdeeldheid in het toen
malige Franse rijk. 

In de serie „Herdenking 25 jaar Bevrijding" verscheen 
nog een nakomertje. De zegel met de afbeelding van gene
raal Leclerc, nu met Inschrift „Liberation de Strasbourg" 
(bevrijding van Straatsburg); de stad waar op 22 no
vember 1944 de Franse tweede pantserdivisie zegevierend 
binnentrok. Op die 22e november is dan ook in Straats
burg de eerste dag van uitgifte gevierd. 

Tot slot de twee laatste zegels van het jaar: de Rode-
Kruiszegels, met de afbeeldingen van twee werken van 
Nicolas Mignard, voorstellend „de zomer" en „de winter". 
Ook deze zegels zijn, zoals elk jaar gebruikelijk met deze 
toeslagzegels, eveneens uitgegeven in carnets (boekjes) 
van tweemaal vier zegels. 
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FOSFORZEGELS 
De heer G. H. F. Meijer van de Studiegroep Ultraviolet 

meldt nog dat de fosforescerende zegels ook op til zijn in 
Frankrijk. Het zullen wel de „Republique"-zegels van Chef-
fer in de waarden 30 en 40 centimes worden, dus nu de 
25, 30 (twee kleuren, twee drukken) en de 40 centimes in 
de normale uitvoering er vóór. Wat is normaal? Tot nu 
toe — niet luminescerend! Nu kunt u ook een speciaal ver
zameling aanleggen. 

BRIEF UIT LONDEN K^ 

FILATELISTISCH KOOKBOEKJE 
De Britse huisvrouw die niet weet wat des avonds op 

tafel te brengen kan sinds 1 december bij de post terecht 
voor recepten. Toen kwamen namelijk postzegelboekjes uit 
met zegels van 1, 4 en 5 pence plus twaalf recepten, met 
kleuren geïllustreerd. 

Er zijn vier blaadjes met zegels. Het eerste met vijftien 
zegels van 5d., twee en drie met ieder vijftien zegels van 4d. 
en het vierde blad met drie zegels van 5d., zes van 4d. en 
zes van 1 pence in samenhang. 

De frankeerwaarde is gelijk aan de verkoopwaarde, na
melijk een pond sterling. De recepten zijn gratis. 

ONDEUGEND GUYANA 
Een postzegelhandelaar heeft van de regering van Guya

na iets meer dan vier miljoen herdenkingszegels van ver
schillende uitgiften gekocht, die door de posterijen zijn ge
stempeld. De betaalde prijs is laag, vermoedelijk de oud-
papier-waarde. Men verwacht hier dat deze zegels binnen
kort voor een koopje op de markt zullen komen. 

Onnodig te zeggen dat de filatelistische waarde van de 
postzegels van Guyana aanzienlijk gedevalueerd is, ter
wijl verschillende verzamelaars van dit gebied minder be
reid zullen zijn de toekomstige uitgiften van dit Zuidameri-
kaanse land te kopen. 

TENTOONSTELLING DAVID GENTLEMAN 
Vorige maand werd in het nationale postmuseum een ten

toonstelling geopend van de ontwerpen en de postzegels 
van David Gentleman, die sinds 1962 48 Britse postzegels 
voor bijzondere uitgiften heeft ontworpen en daardoor een 
speciaal stempel heeft gezet op de recente bijzondere uit
giften. De zeer uitgebreide tentoonstelling neemt twee ga
lerijen van het museum in beslag. 

PHILYMPIA LONDON 1970 
Koningin Elizabeth heeft haar patronaat gegeven aan 

de internationale tentoonstelling Philympia 1970 waarvan de 
totale uitgaven meer dan honderdduizend pond zullen be
dragen (ongeveer ƒ860.000,—). Er komt een bijzonder post
zegelboekje in een oplage van een miljoen stuks, dat voor 
de tentoonstelling begint in de verkoop komt ter stimule
ring van het bezoek. De omslag zal het Philympiavignet 
dragen. De advertenties worden geplaatst door de Britse 
postzegelhandel. 

Tenslotte wens ik u allen aan het eind van het filatelis
tische jaar 1969 „A Merry X-Mas and a Happy and Pros
perous New Year". 
Londen, 1 december 1969. CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 
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VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur 

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

Bovensteweg 6, Mook 

OOK ZWITSERSE VN-ZEGELS IN DE KALAHARI 
Konden wij in het sepltembemummer, bladzijde 497, op 

gezag van de postale aultoriteiten in Lobatsi, melding ma
ken van het feit dalt de PTT in Botswana — het vroegere 
Beetsjoeanaland — VN-postzegels voor filaitelisiten in voor
raad heefï, ithans bericht de Botswaanse postadministratie 
dat het diensltbeitoon aan verzamelaars nog verder strekt. 
Ook de VN-zegels in Zwitserse munteenheid zijn sinds 10 ok
tober in de Kalahari verkrijgbaar. 

De filatelisitische dienst van PTT in Lobatsi — postbus 
100 — levert u de gehele serie met een nominale waarde van 
Zw.Fr. 5,90 voor 102 cent in Botswana Rand. 

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

KERSSEËLS 
Ook hierdie jaar is weer 'n velletjie met die sgn. Kers-

seëls uitgegee. Die seëls word verkoop vir Ic per stuk. 
Hulle het geen frankeerwaarde nie, sodat die hele bedrag 
ten gunste kom van die tering-bestryding. 

Soos in die afgelope jare die geval was, bestaan die 
agtergrond weer uit 'n landkaart van Suidelike Afrika in 
groen, met die blou see daaromheen. Hierdie jaar is die 
motief skoenlappers (vlinders) van Suid-Afrika. 

Van die twintig seëls waaruit elke velletjie bestaan, het 
tien een skoenlapper, die ander tien telkens twee: die man-
netjie en die wyfie. Langs die skoenlappers staan die rooi 
kruis vir teringbestryding, 'n wit hokkie met 'n spring-
bokkop en de meedeling „Kersfees Suid-Afrika 1969 -
Christmas South Africa 1969", om en om in Afrikaans en 
Engels. Langs die rande is die prys van die velletjie ver
meld: 20 c , en die woorde: prevent TB - Buy Christmas 
Stamps, voorkom tering - koop Kersseëls. Ondersteun 
Sonskyntehuise - Support Sunshine Homes". 

Tewens word meegedeel dat die oorspronklike tekeninge 
van die skoenlappers gemaak is deur mnr. E. C. Byrne 
van Westville, Natal. 

In teenstelling met die diere en voëls van vorige jare, 
word hierdie slag nie die soortnaam van die insek op die 



seëls genoem nie. Die kleure is egter opvallend helder
der van kleur as vroeër, sowel die groen as die kleure van 
die insekte self. 

RYENDE POSKANTORE 
In Augustus is 'n nuwe mobiele poskantoor in gebruik ge-

neem in Worcester in die Kaap. Dit is die mobiele poskan
toor no. 17. 

De stempel is rond, 27 mm. deursnee, met die teks: Mo
biele PK/ Mobile P.O. No. 17 / Worcester. Die datum
stempel staan in syfers in die middel. 

Eerstedag afstempelings is uiters skaars, omdat die 
publiek nie vooraf van die ingebruikneming in kennis ge
stel is nie. 

VELDPOSKANTOOR 
Hierdie tydelike veldposkantoor was vanjaar in gebruik 

van 15 September tot 10 Oktober in die nabyheiid van Port 
Alfred aan die Ooskus, waar die jaarlikse militêre oefeninge 
plaasgevind het. 

Die stempel is dieselfde ronde stempel van elke jaar, met 
die plattegrond van die Kasteel in Kaapstad in die mid
del en die aanduiding RSA / 1 VPK / datum / 1 FPO. 
Die letters A en B in die datum dui aan of die posstuk 
in die oggend of gedurende die middag gepos is. 

Oggend (A)-stempel en Middag (B)-stempel 

Die publiek het geen toegang tot die tydelike poskantoor 
nie; alle fila'telistiese pos in behandel deur die Filatelis-
tiese Büro in Pretoria. 

FOSFORESSERENDE BEHANDELING VAN POSSEÊLS 
Die meganiese hantering van pos in die Repubiek het 

nou 'n stap verder gekom en 'n aantal outomatiese rang-
skik en rojeermasjienes is bestel. 

Fosforesserend wit raampie 

Stempel EeOfeestuitstalling Z(uid) A(fnkaansche) R(epubliek) 100 
(Jare) op de eerste dag van uitgifte 6 / 6 9 Johannesburg 

Hierdie masjienes sal by verskeie van die groter sorteer-
kantore geïnstalleer word. As gevolg van die groot afstan-
de in die land (van Johannesburg na Kaapstad is net sover 
as van Amsterdam na Boedapes), wat hul eie probleme 
saambring, kon hierdie meganiseringsplanne, waaraan 
reeds lang gewerk is, eers nou daadwerklik tot uitvoe
ring gebring word. 

Wat die posseëls betreft beteken dit die aanbring van 
'n lagie fosforesserende stof op die wit raampie van die 
posseël, waarop die masjienes reageer. 

Die Staatsdrukkery het reeds opdrag ontvang om die 
hele gewone gebruikstel, met uitsondering van die 50c en 
die R 1 seëls, voortaan volgens hierdie metodc te vervaar
dig. 

Van die spesiale herdenkingseëls ZAR 100 (6 oktober 1969) 
is die 2'/2C seël van 'n laag fosforesserende stof voor
zien. Van die gebruikstel het die 3 c en die 1 c seëls met fos
foresserende behandeling verskyn. Die ander waardes sal 
volg namate die ou voorraad op raak. Daar word verwag 
dat amptelike koeverte, poskaarte en lugbriewe (vel-
letjies) in die toekoms ook op 'n soortgelyke wij se behandel 
sal word. 

* * * 
De heer G. H. F. Meijer van de Studiegroep Ultraviolet 

tekent hierbij aan dat het frame van de postzegels fos-
forescerend werd gemaakt, vanaf de tanding tot in het 
beeld met een circa 3 millimeter brede rand langs de ze-
gelomtrek. 

Tot nu toe bracht alléén Japan een dergelijke uitvoering. 
Japan is echter sedert 1968 overgegaan op het optische 
systeem en gebruikt de kleur van de postzegels voor dit 
doel. Verder werden in Zuid-Afrika de 1 cent- en 3 cent
zegels fosforescerend gebracht. De 1 cent in witte onder
grond met de twee rode bloemen en de 3 cent met de vogel 
Shrike, de 5 cent (Baobab) en de V/2 cent (Maize), de 
postkaart (geïllustreerd) met IV2 cent (Afrikanerbul) en 
dan nog de luchtbrieven 2V2 en 5 cent. Allemaal met ge-
fosforesceerd frame. 

U ziet men zet er vaart achter. Voor specialisten een wel
kome gelegenheid om dit gebied nieuw op te zetten, we
gens de luminescentie en de verschillen in druk. Grote en 
kleine letters en nu fosforescentie. Hierdoor bent u „in" 
wat uw U.V. verzameling Zuid-Afrika betreft. Men begint 
net en u heeft nu de mogelijkheid up-to-date te blijven. 

Rubriekredacteur B v d Velden, Gestelsestraat 89, Eindhoven 

REPARATIES - JA OF NEE? 

Een oud onderwerp, maar het wordt de laatste tijd wel 
weer actueel. Wij hebben al eens verteld hoeveel adver
tenties te vinden zijn in Westduitse bladen, waarin wordt 
aangeboden postzegels te repareren. Ook ziet men veel ad
vertenties waarin beschadigde postzegels te koop wor
den gevraagd. Vooral in Westduitsland staat dit onderwerp 
nu ter discussie. 

Hier volgen twee uittreksels uit artikelen van Frank Ar-
nau en Pierre Seguy. De conclusie laten we graag aan 
u over. 

Eerst dan Frank Arnau, ook in Nederland bekend als 
filatelistisch auteur, in de Briefmarken Spiegel: 

VERGEFELIJK 
Hij begint met te zeggen dat hij de „werkzaamheden" 

aan postzegels in drie groepen wil verdelen: Verfraaiing, 
Verbetering en Reparaties. 

Onder verfraaiing moet bijvoorbeeld worden verstaan het 
wegstrijken van een vouwtje en hiertegen is volgens Ar
nau geen enkel bezwaar. Volgens hem is het een kwestie 
van voorrang verlenen aan het esthetisch gevoel door de 
verzamelaar. Deze verfraait alleen de aanblik, vandaar 
de naam van deze eerste groep. 

Dan de verbetering. Hieronder vallen ingrepen zoals 
het verwijderen van plakkerresten, het aanzetten van een 
tand, het wegwerken van roestvlekjes of van vetsporen, 
die door de „postfrisplakkers" van tijdens de laatste oorlog 
zijn veroorzaakt. Ook van deze handelingen is Arnau geen 
tegenstander. Naar hij schrijft ziet hij ook niet graag een 
medeburger met een slecht gebit! 

U vindt misschien zijn standpunt te ruim? Hij begon zijn 
artikel dan ook met toe te geven dat hij vroeger afwerend 
stond tegenover dit alles, doch dat hij nu zijn mening toch 
veranderd had. 

Tot slot de reparaties. Dit is een ander gebied. Zoals 
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de naam al aangeeft moet hier schade hersteld worden, 
zoals het bijwerken van dunne plekken. Reparaties kun
nen ook gericht zijn op het behoud van de zegel en het af
remmen of stilzetten van het vervalproces. 

De orthodoxe filatelisten wijzen dit alles af, aldus Amau. 
Voor hen zijn verfraaiing, verbetering en reparatie straf
bare handelingen. Hij vraagt zich dan af hoe zij oordelen 
over het restaureren van kunstwerken. Het is dwaas zegt 
hij om dit laatste goed te keuren en hetzelfde voor kost
bare postzegels af te wijzen. Er zijn immers veel schade
gevallen, die met de tijd steeds erger worden, zoals kleur-
oxydatie en het optreden van zwamvorming. 

En zijn postzegels niet evengoed voortbrengselen der 
drukkunst als de kostbare miniaturen? 

Dan zegt hij nog het een en ander over het werk van de 
keurmeesters. 

Sommigen van hen, en ook verzamelaars, wensen dat 
postzegels waaraan „gewerkt" is aan de achterkant wor
den gemerkt. Dit wijst hij met klem af. Nergens in musea 
gebeurt zoiets en niemand neemt er aanstoot aan dat 
kunstwerken gerepareerd zijn zonder dat dit is vermeld. 
Daarbij komt nog dat eigenlijk voor het keuren van post
zegels een apparatuur nodig is die dermate kostbaar is 
dat geen enkele keurmeester daarover de beschikking 
heeft. Arnau noemt een bedrag van ver over de honderd
duizend mark! 

Hij besluit met de conclusie dat men zoveel mogelijk de 
deugd in het midden moet laten en ieder vrij laten zijn 
eigen grenzen te stellen in zijn liefhebberij. Zelf oordelen 
en zelf verantwoordelijk zijn voor zijn aankopen is volgens 
hem het beste. Aan de handel wordt overgelaten zijn aan
biedingen zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Kan een 
handelaar kwade trouw ten laste worden gelegd, dan staat 
niets het inschakelen van de rechter in de weg. 

SCHADELIJK 
De mening van Pierre Seguy in Mauritius over dit on

derwerp is volkomen afwijkend. 
Het gevaar dat de verzamelaar loopt door zijn medever

zamelaar die een set reparatiegereedschappen heeft aan
geschaft is volgens hem maar heel klein, omdat de vak
bekwaamheid er niet bijgeleverd wordt. 

Wel heel gevaarlijk acht hij het werk van de reparateurs, 
die dunne plekken herstellen, beschadigde kleuren bijwer
ken en randen aanzetten. Het verschil in prijs tussen eer
ste en tweede keus in de postzegelhandel is zo groot, dat de 
hogere prijs het eerste doel van de reparatie kan zijn. Als 
dat geen bedrog is, zo vraagt hij zich af, welke definitie 
moet de wet dan wel hiervoor geven! 

De reparateur weet natuurlijk wel dat er met de door 
hem bewerkte zegels bedrog gepleegd kan worden. Wan
neer hij echter tegen beloning zegels repareert kan hem 
geen direct bedrog verweten worden, want hij voelt zich 
niet verantwoordelijk voor wat zijn klant later met de ze
gels doet. 

De reparateurs beroepen zich erop dat het bij oude post
zegels om kunstschatten gaat, waarvoor de restauratie een 
bescherming betekent tegen voortschrijdend verval. Men 
restaureert immers, zo zeggen zij, ook oude schilderijen en 
wel geheel officieel. Zo zelfs dat musea hun eigen restau
ratieateliers hebben en het vak van restaurateur een ge
acht beroep is. 

Zij vergeten daarbij echter dat een kunstvoorwerp het 
enige voortbrengsel is van persoonlijk scheppend handwerk, 
ledere mechanische herhaling, zeker in massaproduktie, is 
geen kunstwerk maar een reproduktie. 

Men kan natuurlijk van mening zijn dat het bij de post
zegel om een cultuurhistorisch document gaat. Als dat zo 
was dan zou monumentenzorg ingeschakeld moeten wor
den, wanneer zo'n zegel verkocht werd of naar het bui
tenland werd gebracht. Deze definitie is ook niet houd
baar. 

Repareren is niet hetzelfde als restaureren. Repareren 
kan onder bepaalde omstandigheden betekenen dat bedrog 
in de hand wordt gewerkt. Een op zich geacht beroep 
komt daardoor in een kwade reuk te staan. Daarom 
moet het de zorg van de beoefenaren van dat beroep zijn 
zich van die lasterlijke twijfel te bevrijden. 

In de eerste plaats zouden zij alleen maar reparaties moe
ten uitvoeren wanneer de klant ermee akkoord gaat dat 
de zegel als zodanig gekenmerkt wordt. Niet gemerkte 
stukken kunnen maar al te gemakkelijk slachtoffers ma
ken en werken onzekerheid bij de verzamelaars in de hand. 

Zij zijn schadelijk voor de filatelie. 

BEROEMDE FILATELISTEN 

Thomas Keay Taphng, afgebeeld op de Taplingmedaille die sinds 
1920 eenenveertig maal door de Royal Philatelic Society Is uit
gereikt 

De meeste grote verzamelingen van beroemde filatelis
ten zijn geveild of op andere manieren verkocht en zo over 
de gehele wereld verstrooid. Eén der weinige die in hun 
geheel nog bestaan is de collectie van Thomas Keay Tap-
ling, één der grootste verzamelingen ter wereld. 

Tapling, die in 1855 werd geboren, begon al post
zegels te verzamelen vóór hij tien jaar was. In 1873, twee 
jaar na de oprichting, werd hij lid van de Royal Phila
telie Society — die tóen nog niet „Royal" was — en na 
tien jaar haar vice-president. Hij studeerde rechten te 
Cambridge en promoveerde daar in 1878. In 1885 ging hij 
in de politiek en werd in 1886 afgevaardigde voor Harbo-
rough, Leicester. 

Als verzamelaar was hij voortdurend op jacht naar bij
zonderheden voor zijn verzameling. Hij correspondeerde en 
ruilde met alle grote verzamelaars uit die tijd. Het is be
kend dat hij een blauwe tweepenny Mauritius „Post Of
fice" verkreeg in ruil voor een zegel van Afghanistan bij 
de bekende verzamelaar Ferrari. 

Een groot gedeelte van de verzameling van Tapling be
stond uit aankopen van andere collecties, zoals die van Mr. 
W. Image voor £ 3000 in 1881 en die van de gebroeders 
Caillebotte in 1887 voor £ 5000. 

Tapling verzamelde op kleine kaartjes met een rode 
rand die dan met de zegels erop in zijn geheel op het 
albumblad werden bevestigd. Hij werkte volgens een be
paald systeem, door eerst een uitgifte in zijn geheel onge
bruikt op te nenven en dan elke waarde afzonderlijk in va
riëteiten, kleurverschillen, tandingen en watermerken. 
Ter vergelijking nam hij ook herdrukken, nadrukken en ver
valsingen op, die naast de echte zegels werden geplaatst. 

Ook gehele stukken met interessante stempels nam hij 
in zijn verzameling op. Hoewel dat niet gebruikelijk was in 
die tijd verzamelde hij ook paren, strippen en blokken. 

De vroegere verzamelaars besteedden nog niet zoveel 
aandacht aan kwaliteit der zegels of aan goede opbergme-
thoden. De Taplingcollectie bevat vele verbleekte zegels 
en enkele exemplaren in slechte staat. De verzameling is 
echter een voorbeeld van een collectie uit die tijd en wan
neer dergelijke zegels zouden worden vervangen zou 
het niet meer een echte Victoriaanse verzameling zijn. 

Tapling stierf jong; in 1891 overleed hij op zesender-
tigjarige leeftijd tengevolge van pleuris. Zijn verzameling 
vermaakte hij aan het Britse volk, onder de voorwaarde 
dat die nooit verkocht zou mogen worden. 

Sir Edward Denny Bacon, een goede vriend van Tapling, 
werd aangesteld om de verzameling op te zetten en te 
verzorgen. In 1892 kwam de verzameling in het Britse mu
seum; de brandkast die de albums bevatte woog meer dan 
twee ton! 

In de meimaand van 1892 begonnen Bacon en zijn assistente 
miss Jane Hamilton met de arbeid aan de collectie, die 
duurde tot september 1899. Bacon vulde zelf ook nog enkele 
manco's aan en zo kon de gehele collectie worden uitge
stald in het Britse museum, waar zij nog steeds intact als 
geheel te zien is. 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

Secretaris C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-11. Telefoon (020) 44 00 72 
Penningmeester: H. P. van Lente, Cnra$aostraat 35-1 te Amsterdam-W. Telefoon (020) 38 83 64 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
klachten omtrent verzamelaars of handelaren, wende men 
zich tot de beheerder: H. P. van Lente, Curagaostraat 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. 

COMMISSARIS VOOR BOEDAPEST 1971 
Het Bondsbestuur heeft benoemd tot commissaris voor de 

internationale postzegettentoonstelling BOEDAPEST 1971 de 
heer A. Boerma, Bronsteeweg 86 te Heemstede. 

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

burg 70 te Amsterdam-11. Telefoon (020) 44 00 72. 
Aanvragen om inlichtingen of opgaven als deelnemer kun

nen worden gericht tot de navolgende secretariaten: 
DE ARABISCHE WERELD: G. Bordewijk, Floreslaan 148, 
Vlaardingen. 
BELGIË: G. Kuiper, Trans 21, Arnhem. 
CHINA: C. Mulder, Kievietstraat 23, Alphen a. d. Rijn. 
DUITSLAND: A. F. J. Aben, De Hoogstraat 22, Vlijmen (NB). 
FRANKRIJK: Mevrouw P. Teeuwissen, Winklerlaan 136, 
Utrecht-O. 

Bijeenkomst zaterdag 7 februari in het Nederlands Past-
museum, Zeestraat 82, 's-Gravenhage. 
GRIEKENLAND: H. C. van Ginhoven, Rembrandtplein 110, 
Lisse. 
GROOT-BRITTANNIË: R. C. Goedvrind, Deurloostraat 
47hs, Amsterdam-lO. 
IBERIA: K. Van Leeuwen, Berlagestraat 6, Huizen (NH). 
OOST-EUROPA: G. Bordewijk, Floreslaan 148, Vlaardingen. 
SCANDINAVIË: Drs. Th. Jansen, Van Foreestweg 145, Delft. 
ULTRAVIOLET: G. H. F. Meijer ing., Sarphatistraat 109, 
Amsterdam-C. 
USA/CANADA: T. Tuizenga, Hoendiepstraat 17, Amster
dam (Z). 

Op 10 januari 1970 zal te Utrecht de oprichtingsbijeen
komst worden gehouden in Hotel Terminus, Stationsplein 3, 
Aanvang 11.00 uur. Alle belangstellenden zijn welkom. 

VOORAFSTEMPELINGEN: F. J. A. de Groot, Gerard 
Keilerstraat 8, 's-Gravenhage. 
ZUID-AZIË: G. H. Hillen Sr., Mozartlaan 31, Aalsmeer. 

Bijeenkomst zaterdag 13 januari, Restaurant Vredenburg, 
Vredenburg 13, Utrecht. Belangstellenden hartelijk welkom. 
ZUIDWEST PACIFIC: F. Bender, Corn. Suyslaan 48, Rijswijk 
(ZH). 
ZUIDELIJK AFRIKA: H. G. van de Westeringh, Tolsteeg
singel 17 bis, Utrecht. 
ZWITSERLAND: P. O. M. van Hasselt, Prins Hendriklaan 
87, Utrecht. 

STROOKJES FILATELISTISCHE FRANKERING 
Het bestuur van de Nederlandse Bond heeft gegomde 

strookjes laten vervaardigen naar het hierbij afgebeelde mo
del, met een tekst wöarin op de postambtenaren een beroep 
wordt gedaan de filatelistische frankering van een poststuk 
voorzichtig te stempelen. Het is de bedoeling deze strookjes 
te plakken op de voorzijde van filatelistisch gefrankeerde 
post. 

Men kan deze strookjes bestellen bij een minimumafname 
van twintig velletjes van 48 stuks (totaal 960 strookjes), bij 
de Beheerder van de Bondsbibliotheek, Jan Vethstraat 9, 
Arnhem, door overschrijving van ƒ 7,50 op zijn postgiroreke-
ning, nummer 85 34 66. 

^tli^^a^tmmMmM4 

afstottipelenau.b. ' 
DANK UI ! 

WAARSCHUWING 

Het Bondsbestuur vestigt er de aandacht op dat halffa
brikaten uit de drukbaan die in de drukkerij van Joh. En
schedé Grafische Inrichting N.V. te Haarlem wordt ver
werkt tdt inhouden van postzegelboekjes niet mogen 
worden getoond op tentoonstellingen die onder de hoede van 
de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen worden 
gehouden. 

Deze halffabrikaten, herkenbaar als keerdrukken of als 
veldelen die breder zijn dan de kaft van een postzegel
boekje, vallen onder de „onrechtmatige uitgiften" om
schreven in punt 5 van de definitie van de Federation In
ternationale de Philatelie van Schadelijke, onrechtmatige en 
ongewenste uitgiften: „Series, postzegels of blokken, die 
onttrokken zijn aan rechtmatige emissies en die niet via 
de posterijen zijn verkocht". 

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

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

Gelderse Bibliotheek, Mariënburgstraat 12, Arnhem. Ge
opend: uitgezonderd maandag en zaterdag dagelijks 10.00-
12.30 (ook zaïterdag) en 13.30-17.30 (ook maandag). Bovendien 
woensdag 19.00-21.00 uur. Maandagmorgen en zaterdagmid
dag gesloten. 

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

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

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

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

O. M. Vellinga, De Poststempels van Nederland, 
Herdruk 1969 uitgegeven door de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen ƒ 30,— 

G. C. van Balen Blanken/Bert Buurman, Neder
land 1852, 5 cent plaat III, 1968 „ 20,— 
Idem, plaat IV 1969 20,— 

Filatelistische Essays, bijlage bij de catalogus 
HAGAPOST 1969 , 3,— 

Strookjes filatelistische frankering per 960 stuks „ 7,50 

Voor de volledige lijst van verkrijgbare boekwerken wordt 
verwezen naar het novembernummer van dit blad. 

december 1969 703 



STICHTING FILATELIE 

Het bestuur is thans als volgt samengesteld: 

voorzitter: 
vice-voorzitter: 
penningmeester: 
hd: 
secretaris: 

Mr P. J. C. Schipper te Rotterdam 
S Rietveld te 's-Gravenhage 
K. H. Philips te Amsterdam 
P. Th. van der Hey den te Waalre 
C. G. van Veenendaal te Amsterdam-11, 
Assumburg 70 (telefoon 020 - 44 00 72). 

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

„Het ABC van het postzegels verzamelen", voor jong en oud 
de aangewezen handleiding voor beginnende verzamelaars 
kan men bestellen door ƒ 3,50 over te schrijven op postgiro-
rekenmg nummer 40 51 87 van de Stichting voor het Jeugd
werk, Alkmaar. 

VERENIGINGSNIEUWS 

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

De kopij voor het Verenigingsmeuws dient, g'-tikt 
op officieel kopijblad {in duplo) , en tezamen met 
de mutatiestrookjcs en eventueel de maandstaa t 
voor de komende maand , in he t bcxlt t e z q n 
van de admiolatrmtcur , n l t cr lgk op de volgen
de data 
j anuar inummer zie circulaire 
februarinummer 12 februari '70 
m a a r t n u m m e r 12 maar t '70 
Aangezien de maandbladen het volgend j aa r 
vroeger in de m a a n d verschijnen, zijn deze da ta 
vroeger gesteld dan tot nu toe Ook de d a t u m 
voor inzending van nmkometule (kleine hoeveel
heden) mutatiestrookjes wordt hierdoor ver 
vroegd. ZIJ dienen voortaan 10 dagen n& de hier
boven genoemde data i n het bez i t vmn d e ad
m i n i s t r a t e u r te zijn Alleen mogelijk als u al 
eerder in de m a a n d hebt ingezonden I n dit geval 
de m a a n d s t a a t met de l aa t s t e zending strook
jes inzenden 
H H Secretarissen en leden-administrateurs 
wordt d r i n g e n d verzocht zich s tr ikt a a n de ge
noemde da ta te houden Indien te laa t ^vordt 
i n g e z o n d e n , i s p l a a t s i n g in he t n u m m e r v a n 
de k o m e n d e m a a n d b e s l i s t NIET m o g e l ^ k . 

N E D E R L A N D S G H E V E R E E N I G I N G V A N P O S T 
Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr M r L C de O u d e , 
's-Gravelandseweg 682, Schiedam Tel (010) 26 03 93 
Ledenadm J Wind , Celebesstraat 33, Vlaardingen Tel 
(010)34 34 26 

Betaling contributie 1970 De leden n ie t aangesloten bij 
een van onze afdelingen, worden verzocht de contributie 
voor het jaar 1970, vóór 1 februan 1970 te voldoen door 
storting of overschrijving op Girorek 33805 t n v Penning
meester Ncd Ver v Postz verzamelaars, Graaf Florislaan 
58 te Bussum Mocht de contributie op 1 febr a s nog niet 
zijn ontvangen, d a n volgt afvoering als h d van onze ver
eniging Leden aangestoten bij een van onze afdelingen, 
worden verzocht de contributie ad ƒ 14,— te voldoen aan 
de penningmeester van hun afdeling doch eveneens vóór 
1 februari 1970 

Tot ons leedwezen, moeten wy het overlijden melden van 
onze leden 128 C Bovenkerk, Eindhoven, 606 J H 
Hemelrijk, Apeldoorn , 1244 Mevr R M Kuylen-v d 
Vlerk, Ugche len , 1284 C OuthofT, Alkmaar , 1776 J v 
Straalen, Vlaardingen en H v d Vondel , Val thermond 

Wijziging secretariaten 
Arnhem Mej L v Haa ren , Heersweg 12, Dru ten 
Deventer H r J v d Hooff, Ant v Dijkstr 37 Deventer 

2 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A " , Secr se 

Mevr A Cramerus-van den Wildenberg, Weth R o m -
boutsstraat 62, Breda Tel 3 23 07 

Ledenvergadering maandag , 22 dec 19 30 u in Gemeen
schapshuis „ D e Klciberg" , Dr 6truyckenstraat 9, Breda , 
avond met verrassingen 

De Penningmeester verzoekt de leden hun contributie 1970 
ad f 12,— te willen over maken op postrekening 1675666 
t n V penningmeester-ledenadministratie P V ,.Breda 
Onder degenen die vóór de kerstdagen hebben betaald 
wordt een aan ta l prijzen verloot Willen de bui tenleden 
opgeven wat h u n verzamelgebied is, dat vergemakkehjkt 
het werk van de vertotingskommissie 

Jeugdbijeenkomst zondag 4 januari 1970 van 10 - 12 u 
in Opleidingscentrum B B , Cingelstr 2, Breda (bij 
K M A ) 

Kopy-adres Jeugdblad J Booy jr J ac Romans t raa t 164, 
Breda 

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 L A A R S 
„ 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 2 jan 1970, 20 15 u Hotel Kras-
napolsky, Warmoesstraat, Amsterdam 

Overleden 771 G Eysker, 237 W F Slangen 
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 I 
G I N G Secr H G V d Westeringh, Tolsteegsingcl 
17-bis Voor ledenadm P O M van Hasselt, Prins Hen
driklaan 87, Utrecht 
Ledenvergadering Dinsdag 16 dec 8 uur n m in ,.Tivoli", 
Utrecht Agenda dialezing Zwitserland, s taande Helvetia, 
door Dr I r J Doorenbos Veiling, verloting en landen-
wedstnjd, luchtpoststukken Europa 

Algemeen Als bestuursleden zijn herkozen P O M van 
Hasseh, A C M Oor, J Wiek, afgetreden H Riemers 
Benoemd als bestuurslid, tevens veilingmeester J Schou
ten, Meidoomlaan 24, Linschoten Attentie van de leden 
op dit gewijzigde adres 
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, F Bender, Corn Suyslaan 48, Rijswijk Z H , Le
denadministrat ie A V Woerekom, Alexanderstraat 9, 
's-Gravcnhage 
6 

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

Mededelingen contributie 1970 Te r besparing van incasso-
en administratiekosten worden de leden beleefd uitgeno
digd thans over te gaan tot betal ing van de contnbut ie 
voor het jaar 1970 

De b ^ een afdeling aangesloten leden dienen de voor 
hun afdeling vastgestelde contributie te voldoen aan de 
penningmeester van de afdeling en wel vóór de door het 
afdelingsbestuur vastgestelde uiterste d a t u m 

De n ie t bij een afdeling aangesloten leden worden ver
zocht de contributie voor 1970 vóór 1 januar i 1970 te vol
doen door storting of overschrijving op postgirorekening 
nr 315284 ten name van de Alg penningmeester I V 
Philatehca, Hulshorststraat 249, ' s -Gravenhage Gaarne 
hierbij vermelden naam en voorletters, het juiste adres en 
het op de l idmaatschapskaart 1969 voorkomende l idmaat-
schapsnummer Voor de n ie t bij een afdeling aangesloten 
leden bedraagt de contributie 1970 

a I n Nederland woonachtig f 12,50 
b I n het bui tenland wonend ƒ 14,— 
Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 

vermelden van de volgende leden der vereniging Am J L 1, 
Gé Tigchelaar, Amsterdam, Gv 81 , F Rinaldi , Schevenin-
gen , Gv 1322, K Hofstra, ' s -Gravenhage, R m 2269, H 
Vrooman, Ro t t e rdam, At 3887, J Brandsen, Amersfoort, 
Gv 4306, R de Bruyn, Voorburg , Gv 5649, W van den 
Hoff, 's-Gravenhage en Gv 7846, A M Schoevers Wasse
naar 

Jubileumboekje Van het in 1961 door de vereniging ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan uitgegeven jubileum
boekje, dat tal van interessante hlatehstische artikelen be
vat, IS nog een aantal exemplaren beschikbaar Toezending 
van een exemplaar volgt, franco per post, na ontvangst 
van ƒ 3 , — op postgirorekening no 187781 ten n a m e van 
H C Kruidenier, 's-Gravenhage 

Afdelingen O p 18 november 1969 konden wij wederom 
een nieuwe afdehng van onze verenmging installeren, n 1 
de afdehng B U N N I K Hartelijk welkom' 

De afdelingssecretanaten en -bijeenkomsten zijn thans 
als volgt 

Aalsmeer B J Koedijk, Oosteinderweg 3, Aalsmeer, Ie 
dinsdag van de maand 20 uur in gebouw „ I r ene" , Kanaa l 
straat 10, Aalsmeer, 2e woensdag even m a a n d 20 u u r te 
Nieuw-Vennep, 2e dinsdag oneven maand te Hoofddorp 
in gebouw „De Inktpot" , Bernardstraat naast de R K 
Kerk, Hoofddorp 

Alblasserdam Mevr M Takken-Docters van Leeuwen, 
Beatrixsingel 21 , Hendrik Ido Ambach t , Ie m a a n d a g 
19 30 uur in de cantine van , ,Van der Giessen-De Noord 
N V ", Alblasserdam 

Amerongen-Leer sum M Broos, Rijksstraatweg 297, Leer-
sum, na convocatie 

Amersfoort Alb de Wilde, Einsteinstraat 22A, Amers
foort, Ie dinsdag 19 15 uur in de vergaderzaal van de 
Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort 

Amstelveen J H M Groothuis, Else Mauhsstraat 16, 
Amstelveen, 3e dinsdag 20 uur in het verenigingsgebouw 
Burgemeester Hasp>elslaan 325, Amstelveen 

Amsterdam J van Menen, Dusartstraat 58, Amster-
dam-Z , , Ie donderdag 20 uur vergadering en 3e donder
dag 20 uur ruilavond in het van Nispenhuis, Stadhouders
kade 55, Amsterdam, 2e woensdag ruil bijeenkomst in het 
Cultureel Wijkcentrum, Slotermeerlaan 150, Amsterdam, 
2e dinsdag 20 uur ruilbijeenkomst m gebouw „ D e Pur
mer" , Kerkepad, Nieuwendam 

Badhoevedorp J van Weering, Pa Verkuijllaan 161, Bad-
hoevedorp, 2e donderdag 20 uur in het K a t h Jeugdge-
bouw, Adelaarstraat 22, Badhoevedorp, ingang School
plein achter de R K Kerk 

BloemboUenstreek H de Jong, Hyacintenstraat 13, Lisse, 
voor 18 jaar en ouder Ie maandag vergadering en 2e 
woensdag ruilavond voor onder 18 jaar Ie woensdag, alle 
bijeenkomsten in „ O A S E " . Bondstraat 13, Lisse, 3e 
woensdag ruilbeurs in Huize „Weltevreden", V a n den 
Endelaan. Hillegom 

Brtelle-Voorne E L Bijl, Asylplein 15, Brielle, n a con
vocatie 

Bunntk W J Verkerk, Boomgaardweg 1 IA, Odijk 
( U t r ) , 2e dinsdag 20 uur in „ ' t Trefcentrum", Burge
meester Van de Weyerstraat, Bunnik 

De Bilt-Btlthoven Mevr J M Hoppencr-Van der List, 
Zonneplein 4, Bilthoven, 2e dinsdag 20 uur in Restaurant 
„De Schouw' , Emmaplein, Bilthoven 

Deventer C H Zaalberg, Acacialaan 27, Twel lo , Ie 
vijdag 19 30 uur in een der zalen van de Bouwkundige 
Vereniging, Papenstraat hoek 't Klooster, Deventer 

Driebergen J W de Vries, Wethouder Teselinglaan 22, 
Driebergen, 2e donderdag 20 uur in gebouw „Salem", 
achter de Grote Kerk aan de Hoofdstraat, Driebergen 

Echt P M G Jennen, Leliestraat 37, Echt ( L ) , n a 
convocatie 

Emmen J Schokker, H Boomstraat 1. E m m e n , n a con
vocatie in Hotel , ,Gnmme" , Stationsstraat 37, Emmen 

Enkhutzen Jac Kofman, Noorder^veg 22, Enkhuizen, 
2e dinsdag 20 uur m het Nutsgebouw, Wcsterstraat 127, 
Enkhuizen 

Flakkee H Noordijk, Dorpsweg 27, Sommelsdijk, 3c 
donderdag in de bovenzaal van „De Kok" , Sommelsdyk. 

Goes B C van Tienhoven, M D de Grootstraat 98, 
Goes, 3e dinsdag 19 30 uur in de cantine van de Veilmgs-
vereniging ,,Zuicl-Beveland", Fruitlaan 4, Goes 

* s-Gravenhage A Renooij, Smaasappelstraat 79, 's-Gra-
vcnhage-8, 2e woensdag 19 30 uur ruilavond en 4e 
woensdag 19 00 uur ledenvergadenng in gebouw „Amici-
tia", Westeinde 15, s-Gravenhage 

's-GravenzoTide H van Veen, Heenweg 31, 's-Graven-
zande , laatste vrijdag van de maand 19 30 uur in het lo
kaal van de Evangelische Unie, ingang naast perceel Lang-
gestraat 183, 's-Gravenzande 

Gromngen „'iPoststuk" J Deden, Hoornsediep 109, Gro
ningen, laatste maandag 20 uur in het clubgebouw 
„West-End", Adr van Ostadestraat, Groningen 
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Haarlem J R W M Versteeg, Bantamstraat 14, Haar 
lem, 3e vrijdag 20 uur in „ H K B " Tempeliersstraat 35, 
Haar lem 

Harderwijk J H Bosman, Marnixstraat 1, Harderwijk, 
na convocatie in het Groene Kruisgebouw, Fnsialaan 51, 
Harderwijk 

Hellevoetslms-Z^idland J Peiger, Schroderstraat 6, Hel-
levoetsluis, elke eerste za terdag van de maand van 13 30 
tot 17 00 uur ruilbeurs in gebouw ,,De Kern , Hellevoet-
sluis Ledenvergadermgen na convocatie 

HtUegom L Vermey, Akeleistraat 23, Nieuw-Vennep, 
na convocatie in de cantme van de Draka-fabnek, Van den 
Ende laan, Hillegom 

Hoek van Holland] P van der Hoek, de Cordesstraat 127 
Hoek van Holland Ie dinsdag 20 uur m ,,De Thuis
haven" , Concordlastraat 8, Hoek van Hol land 

'/ Hogeland Mevr Huizinga-Kraai , Emmaweg 13, 
Uithuizen, 3e donderdag 20 uur in , ,De Kande laa r ' , 
Schoolstraat, Uithuizen 

Hoorn G J M Hergarden, 't Keern 99, Hoorn , na 
convocatie 

/ Kabtnelsluk G J Minholts , Stadsweg 3, Oosterhoge-
brug, Post Groningen, 3e dinsdag 20 uur m het dorpshuis 
,,De Schakel , Rijksweg 15, Oosterhogebrug 

Kampen W G Ch Albrecht, Mauntss t raa t 16, K a m 
pen , 2e dinsdag 20 uur in ,, De Stadsherberg ' IJssetkade, 
Kampen 

Katwijk S Hofstra, Noordwijkerweg 54, Katwijk a d 
Rijn 

Land van Cadzand W n d secr J M Bijl, Brouwerij
straat 51, Oostburg (Z ) 

Land van Horne A A Janssen Eijkerstokweg 16, Heyt-
huysen (L ) 

Langedijk C Visser Czn, Benedenweg 212, St Pancras, 
3e dinsdag 20 uur in gebouw ,,De Anbouw , naast de 
Geref Kerk, Noordscharwoude 

Leiden H Brinks, van Wassenaerlaan 34, Oegstgeest, 
3e donderdag 19 15 uur in de cantine van de firma 
,Clos & Leembrugge N V ", 3e Binnevestgracht 3, Lei

den 
Maarn M Boerrigter, Raadhuis laan 5, M a a r n , laatste 

vrijdag 20 uur in ,, t Poortsche Bos , Kronerweg 2-4, 
Maarn 

De Maasmond J F G Ladage, Sterrenplein 7, Spijke-
nisse, na convocatie 

Maastricht C M Vogels, Electronstraat 4, Heer bij 
Maastr icht , Ie maandag 20 uur in Hotel „Aux Pays-
Bas", Vnjthof 7, Maastricht 

Meppel H Start, J an van Galenstraat 9, Meppe l , 
iedere maandagavond ruilbijeenkomst in Hotel ,Kwint" , 
Kerkplein, Meppel 

Middelburg P Weststrate, Sprencklaan 9, Middelburg , 
4e donderdag 19 30 uur in het gebouw ,De Schake l ' 
Bachtensteene 14, Middelburg 

Noordoostpolder H B Demoed, Doggersbank 9, Emmel-
oord, na convocatie in het bijgebouw van de Herv Kerk, 
Emmeloord 

Noordwijk H J Nieuwstraten, Koninginneweg 40, 
Noordwijkerhout, 2e m a a n d a g 20 uur in het jeugdhuis 
„De Rank ', Golfbaan 99, Noordwijk 

Nijverdal Mevr J A O u d e Roelink-Huis in t Veld, 
Kerkstraat 94, Nijverdal, 2e m a a n d a g m Hotel „Buur-
sink". Nijverdal 

Ommen J Lucas, Jh r van Nahuijsstraat 79 O m m e n , 
na convocatie 

Oostelijk Flevoland G H Wooldrik, Het Kompas 16, 
Dronten, na convocatie 

Oud-Beijerland C Weeda, Oleanderst raat 14, Oud-
Beijerland, na convocatie 

G J Peeien, Brmnisse S de Koning Oudestraat 13 
Bruinisse, na convocatie 

Purmerend F Wabeke, Eemstraat 13, Purmerend , na 
convocatie op donderdagavond 20 uur in gebouw ,,De 
Ark", Willem Eggertstraat, Purmerend 

Rotterdam J J van der Vorm, Parkweg 229, Schiedam, 
Ie dinsdag 20 uur veilmgavond en 3e dinsdag 20 uur ver
enigingsavond in het Beursgebouw, ingang Meent hoek 
Rode Zand, Rot terdam 

Rozenburg-Maassluis E Tabak , Jul iana van Stolbérg-
laan 26, Rozenburg, na convocatie 

Rtjnsburg Jac P Noort, Dahliastraat 26, Rijnsburg, na 
convocatie 

Schalkwijk'Haarlem W J Ardewijn, Leonard Springer
laan 68, Haar lem, na convocatie in het Wijkcentrum, 
Laan van Angers 5, Haarlem-Schalkwijk Tevens maande
lijks een bijeenkomst in Hotel Keur , Zeestraa*, Zandvoort 

Schouwen-Duiveland J van Urk, P D de Vosstraat 8, 
Zienkzee, na convocatie in het Gafe-Restaurant , ,Mondra-
gon", Zienkzee 

Schijndel C W M van Tilborg, L'j ster beslaan 130, 
Schijndel, 3e donderdag 19 30 u u r m Hotel „Amicitia", 
Hoofdstraat, Schijndel 

Soest Mevr E Spoelstra-Schroder Stadhouderslaan 
35, Soest, Ie vrijdag 20 uur m gebouw „ D e Rank ' , Soes-
terbergsestraat 18, Soest 

Terneuzen P J Baard, Axelsestraat 4, Terneuzen, 
laatste maandag 19 30 uur m het P Z E M -gebouw, in
gang Wilhelminaplantsoen, Terneuzen 

Tiel F C P Beckers, Scheeringlaan 9, Tiel , na con
vocatie in gebouw ,, Opwaar t s " , Sint Waiburgst raat 15, 
Tiel 

Uithoorn C W Berg, P C Hooftlaan 24, Ui thoorn , 
4e dinsdag 20 uur m gebouw ,,De Hoeksteen", Hugo de 
Grootlaan 3, Uithoorn 

Utrecht H T h M Gents , Cantondreef 81, Ut recht , 
3e donderdag 20 uur in cafe-Restaurant , ,Smits ' , Vreden-
burg 14, Utrecht 

Veghel C J J M de Wert , J an van Amstelstraat 3, 
Veghel , laatste vrijdag 20 uur in Cafe ,,De Molen ' , 
Molenstraat 38, Veghel 

Venlo J Nogaredc, Ie Lambertusstraat 27, Ven lo , 
2e maandag 20 uur in Café „Spoorzicht", Kaldenkerker-
weg 35, Venlo 

Vhsstngen J H W Kayser, Boned ijkestraat 112, Vlis-
singen, 3e donderdag 20 uur vergadering in de cantine 
van het Stadhuis, Stadhuisplein, Vlissingen en Ie maandag 
ruilavond in de bovenzaal van „He t Anker" , Bonedijke-
straat, Vlissingen 

Volkei R Beekmans, Udenseweg 5, Volkel , na convo
catie 

Weert H J H Teunissen, Kazernelaan 1, Weer t , na 
convocatie 

Weesp H J Meemnk, Middenst raat 64, Weesp, Ie 
maandag 19 30 uur in zaal ,,Paolo Soprani" , Claes Del
steeg, Weesp 

Wieringen J H W Thooïen, Beltstraat 36, Hippoly-
tushoef, na convocatie in zaal , ,Concordia", Konings
straat, Hippolytushoef 

Woerden Ph Gevaert, Stationsweg 12, Woerden , 4c 
woensdag ruilavond in zaal , ,Concordia", Havenstraat 4, 
Woerden 

Ze^st G Kok, Ernst Casimirlaan 13, Zeist, na convo
catie in ,, Boschlust ', Zeist 

Zoelermeer A W Vedder , Van der Werffstraat 31, 
Zoetermeer, 2e donderdag 20 uur m gebouw „ ' t Tref
pun t" , Dorpsstraat 135, Zoetermeer 

Zwolle E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle , na convo
catie m de turnzaal van Grand-Hote l „Wientjes", Sta
tionsweg, Zwolle 
7 

R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I -
G I N G Secr G C Tops, Schiebroekscsingcl 19, Rotter-
dam-3012 Tel (010)22 86 78 Ledenadm P W van der 
Stel, Van Wijngaardcnlaan 72, Rottcrdam-3026 Tel 
(010) 19 23 16 

Bijeenkomsten Ledenvergadering maandag 22 dec '69 
m gebouw „De Nieuwpoort" , Grote Kerkplein 5, Rotter
dam, 8 uur nm Gewone agenda, Voorstel van het bestuur 
het aantal bestuursleden uit te breiden tot 11 Bezichtiging 
van de kavels der veiling op zaterdag 20 dec '69 in het 
culblokaal van Stichting Gebouw ,, De Heuvel" , St 
Laurensplaats 5, Rot terdam Clubbijecnkomsten elke 
zaterdag van 14 tot 17 uur m een der zalen van het Geb 
„ D e Heuvel" , adres zie boven Elke donderdag van 19 30 
tot 22 30 uur in „ D e Gunst" , Brielsclaan 192, Rot te rdam 

Contributie De contributie voor 1970, ten bedrage van 
ƒ 10,— (junioren ƒ 8,—) dient voor 1 feb a s te zijn vol
daan op girorekening 517293 t/n Rotterd Philat Ver-
eeniging, Adm Contributie, Rot te rdam Na deze da tum 
wordt gedisponeerd onder berekening van ƒ 3 ,— voor 
incasso- en administratiekosten 

Overleden Met leedwezen geven wij kennis van het over
lijden van onze leden 186 S Mosmans, Ro t t e rdam, 
951 H A Tonnon , Spijkemsse, 506 J Sc hreuder, Berken-
woude Zij rusten in vrede 

8 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ A M E R S 

F O O R T " Secr J W Zwart, Amersfoortsestr 78E, 
Soesterberg Tel (03463) 17 08 

Bijeenkomsten iedere 4e donderdag v d maand m Cafe 
,,Kobus a d Poort" , A'frt 

Rondzendingen Boekjes voor rondzendingen aan M P 
Bergers Vmkenweg 20, Soestdijk 

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

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

Bijeenkomsten dinsdag 6 januar i rui lavond, dinsdag 20 
januari ledenvergadering Beide in Krasnapolsky, ingang 
Warmoesstraat kleine zaal Aanvang 20 00 unr 

Overleden J C Bijl, G Eijsker, A Heynis en J Wagen-
huyzen 

Royement opgeheven Mevrouw M M A Jonassen-Smit 
De leden, welke nog niet hebben betaald, worden ver

zocht de contributie voor het jaar 1970 ad ƒ 12,50 per om
gaande over te schrijven op gem giro P 3017 of postgiro 
467574 t n v de Philatelist 

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 23 December, 13 en 27 januar i 1970, 
Socie te itsa vonden 

Overleden N J Staal, Amsterdam 

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 " A F D F I L A T E L I E Secr H v d Braak 
Schiersins 75, Amsterdam B V 

Clubavond maandag 12 januari by Werkspoor-Amster
dam ingang Oostenburgergracht aanvang 20 uur Vol
gend voorjaar bezoek aan het Nederlands Postmuseum, 
Den Haag Leest hierover de circulaire die omstreeks de 
jaarwisseling wordt verzonden 

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 Feyst Bennekomseweg 
13, Heelsum Tel (08373) 32 10 Ledenadministratie 
Mej M J Renssen, Leeuweriklaan 10, Zutphen . 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, 
Barneveld Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede, Eist, 
Epe, Lichtenvoorde Lobith, Nijmegen, Oosterbeek, 
Renkum-Heelsum, Rheden-De Steeg, Velp-Rozendaal , 
Wageningen, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen 

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

LAARS „ASSEN' Secr A F J de Jong, Vredeveldse-
weg 19, Assen Tel (05920) 1 3 9 20 P e n m n g m tevens 
ledenadm J Niewold, P la taanweg 10, Assen Tel 
(05920) 1 25 66 

Ruil- en vergaderavonden elke laatste dinsdag van de 
maand in concerthuis Bellevue, Assen, 20 uur Jeugdbij-
cenk elke 2e zaterdagmiddag van de maand van 4-6 uur, 
onder leiding van Mevr Y Broek-Sikkes en een van de 
bestuursleden 
20 

DE „ K E N N E M L R P O S T Z E G E L C L U B ' BEVER
W I J K Secr W W M Visser, P lantage 97, Beverwijk 
Tel (02510) 2 6 1 8 2 Postgiro 1558745 t n v Penn mr 
Kenn Postz. Club, Bverwijk 

Contributie en rondz gelden over 1969 gelieve u vóór het 
einde van het jaar te voldoen 

Bijeenkomsten 29-12-1969, 12-1 en 26-1-1970 in ons 
clublokaal ,,De Opgang ' , Florastraat 2, Beverwijk Aan
vang steeds 19 30 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 Jach t l aan 20a, Delfzijl 
Tel (05961) 24 51 

Bijeenkomsten Rui lavond m a a n d a g 5 jan '70 in het 
Zeemanshuis, Delfzijl, aanv 19 30 uur, met dia-lezing 
over een motiefverzamelmg Alg jaarvergadering voor 
1970 2 februan 1970 

Contributie voor 1970 dient voor 1 maar t te zijn betaald 
aan de penn m F v d Molen Roerstraat 15, Delfzijl 
25 

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

Bijeenkomsten ledere tweede woensdag van de maand in 
Gebouw C J M V , Burg de Raadtsmgel , Dordrecht 
Aanvang 20 30 u Zaal open vanaf 19 uur Gelegenheid tot 
ruil, kopen en verkopen 
27. 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O V E N ' Secr 
L Burghoorn, Helmerslaan 74, Eindhoven Tel (040) 
6 25 16 

Bijeenkomsten elke eerste woensdag van de maand in de 
Mulierzaal van Philips Ontspanningscentrum 

Geroyeerd wegens wanbetal ing P de Graef, J Hompes, 
J M A Vrijken, al len Eindhoven en Mevr A Prince, 
Oirschot 
28 

P H I L I P S ' P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , 
E I N D H O V E N Secr sse Mevr T h J A Neggers, Euro
palaan 26, Nuenen 

Eerstvolgende bijeenkomst m a a n d a g 5 jan 1970 in de 
kantine van de aï"d USFA, Aanvang 20 00 uur 
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 ,Westerse Drift 
119, Haren (Gr) Tel (050)4 45 14 

Bijeenkomsten elke 4e m a a n d a g van de maand in cafe-
restaurant 't Huis de Beurs, Vismarkt hoek Folkingestraat, 
Groningen Zaal open voor ruilen 19 u u r , het officiële deel 
der vergadering 20 uur Wij verzoeken onze leden hun 
contributie voor 1970 zo spoedig mogelijk te willen over
maken op post rek. no 852363 t n V Penningmeester Phila
telisten Vereniging Groningen te Groningen 

Bij besluit van de ledenvergadering 1969 bedraagt de 
contributie thans ƒ 12,50 Zij die na 1 maar t a s betalen 
dienen ƒ 15,— te betalen Namens de penningmeester ver
zoeken WIJ u hiervan goede nota te nemen 
36 

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

Algemene vergadering donderdag 15 januar i 1970 De 
prijzen van de gratis algemene verloting zullen zo enigs
zins mogelijk voor 1 januar i m het bezit van de gelukkige 
winnaars zijn' 

Adreswijzigingen komen nog steeds veel te laat in het 
bezit van de secretaris Geeft u die s v p altijd zo spoedig 
mogelijk op aan bovenstaand adres 
37 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E R L E N Secr 
C van Dishoeck, Lintjensstraat 21 , Heerlen Tel 1 9 9 3 1 

Bijeenkomsten jaarlijkse kienavond maandag 22 dec e k , 
toegankelijk voor leden en hun huisgenoten Eerste verga
dering in 1970 donderdag 8 januar i Beide in het Pancra-
tiushuis. Nobelstraat, Heerlen 

Contributie 1970 Het bedrag van de contributie voor 
1970 IS onveranderd ƒ 10,— Dit bedrag kan worden vol
daan door overschrijving/storting op girorekening 1054384 
t n v Penmngm Postzegelvereniging Heerlen of door af
dracht ter vergadering 
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 

Ledenvergadering 18 december a s Zaal open 19 00 u u r 
Ruilbeurs iedere za terdagmiddag van 14 00-17 00 u u r 
Wilt u s V p uw contributie ad ƒ 1 1 , — voor 1970 over

maken op postrekening n r 360655 t n v de penningmees
ter Alle bijeenkomsten te Hilversum 's-Gravelandseweg 55 
bij de Stichting Openbare Bibliotheek 
42 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L 
V E R Z A M E L A A R S , L E I D E N Secr H Gaykema, Nic 
Beetsstraat 14, Hazerswoude-Rhynenburch 2432 Tel 
(01714) 30 60 

Vergadering I n verband met Kerstmis is de december-
vergadering verschoven naar dinsdag 16 december a s 
Logegebouw, Steenschuur 6, Leiden Aanvang 8 uur precies 

december 1969 7 0 5 



Agenda zoals gewoonlijk met veiling, verloting en n a af
loop gelegenheid tot ruilen. Jeugdafdeling; Vergadering 
donderdag 8 januar i 1970 in Huize „Over 't Hoff", Ge
recht 10, Leiden. Aanvang 19.00 uur . 

Overleden: 527 W. V. van Gessel, Leiderdorp. 
43 . 

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

Bijeenkomsten 5 januar i 1970 Beursavond en 19 januar i 
1970 Ledenvergader ing. Telkens 20 00 uur in „De groote 
Sociëteit" Vrijthof, Maastricht. 
44. 

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

Rmlavond: iedere 2e maandag van de maand . 
48. 

P H I L A T E H S T E N C L U B „ R O T T E R D A M " . Secr.: 
Mevr. T . B. Steiner-Spork, *s-Gravendijkwal 79, Rotter
d a m - 3 . 

Bijeenkomsten: 2e dmsdag van de maand, Beursgebouw, 
ingang Meen t 110, Rot te rdam. 
52. 

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

Ledenvergadering: 1 januari in Café Restaurant „Cas ino '" 
St. Jozefstraat 38, Ti lburg . 
55. 

P O S T Z E G E L V E R E E N . „ I J M U I D E N " . Sccr.sse: 
G. Velthuizen, Linnaeusstraat 99. 

Bijeenkomsten: elke tweede en vierde maandag van de 
maand in , ,Kennemerhof", Kennemer laan 116. Aanvang 
j eugd : 18.30, volw: 19.45. 
57. 

P O S T Z E G E L C L U B K O N . N E D . Z O U T I N D U -
S T R I E N .V. H E N G E L O (OV.) . Secr.: D. IJspeerd, Fa
zantstraat 125, Haaksbergen. Tel . (05427) 24 14. 

Per 31-12-'69 beëindigt de vereniging de aansluiting bij 
het M a a n d b l a d . Alle andere activiteiten van de vereniging 
vinden normaa l doorgang. 
58. 

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

Vergadering!veilinglrutlavond: iedere 2de donderdag van 
de maand , aanvang 20.00 uur, Jeugdhuis, Ju l ianalaan . 
Jeugdclub vao 18.45 tot 20.00 uur . 

67. 
V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 

LAARS „ Z W I J N D R E C H T E N O M S T R E K E N " Secr.: 
J. G. Kooijmans, Rotterdanwe weg 62, Zwijndrecht. Te l . 
(01850)2 73 95. 

De juiste da ta voor de bijeenkomsten in 1970 zi)n nog 
niet vastgesteld en zullen aan de leden per convocatie 
worden bekend gemaakt. 
69. 

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

Bijeenkomst donderdag 8 jan . in hotel Java, Prins Hen
drikplein 7. De he©r Buitenkamp zal iets vertellen over zijn 
verzameling en een gedeelte ervan laten zien. Zaal op>en 
om 7 u. 
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 E N 
O M S T R E K E N . Secr.: Jh r . J. J. L. Hesselt van Dinter, 
J an van Nassaustraat 70, ' s -Gravenhage. Te l . 24 93 09 

Bijeenkomsten: derde dinsdag van de maand in „Hotel 
du Passage", Passage 31, 19.30 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 & 
D R I J V E R - V E R B U F A D E V E N T E R , Afd. F I L A T E L I E 
Secr.: T h . Hebing, Het Wilgert 36, Epse. Hoofd Rondzend-
dienst: E. den Adel , Wit te de Withstraat 36, Twello Tel 
(05712)21 82. 

Regionale rutlavond: Ie donderdag van de maand 19.00 
tot 22.00 uur, toegang vrij, inde kantine van het bedrijf aan 
de Parallelweg. 
77. 

P H I L . V E R . „ 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. T e l . (05980) 
3717. 

Ledenbijeenkomsten: 2 jan. , 2 febr. (jaarvergaderin), 2 
maar t , in Hotel Struvé, Sappemeer, 8 uur . O p 2 jan. is een 
handelaar aanwezig. 

De contributie ad . ƒ 12,50 voor 1970 vóór 1 febr. 1970 te 
voldoen op giro nr. 969577 t.n.v. penningm. Phil.Ver, 
Hoogezand-Sappemeer, Slochterstraat 101, Sappemeer, of 
op een van de verenigingsavonden. 

De Directeur Rondzenddienst zoekt voor 2 of 3 jaar een ver
vanger Wie wil dit interessante werk voor deze periode 
waarnemen? Stelt u zich in verbinding met de heer C. 
Zuur, Brederolaan 12, Hoogezand of een van de andere 
bestuursleden. 

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!rutlavond: Vrijdag 9 januari 1970 in „He t 

W a p e n van Le iden" Aanvang 19.30 uur . Herkennings
wedstrijd voor het bekertournooï en verloting; rondzen-
ding op deze avond aanwezig 
85. 

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

Bijeenkomsten: 9 j an . : ruilen en kienen; 30 j an . : ruilen en 
veiling. 

Bestuurswijziging: met ingang van 1 jan . 1970 is het 
secretariaat gevestigd: H . F, A. Maas, Don Boscostraat 6, 
Heemskerk. Directeur Rondzendverkeer* A. C. M . v. d. 
Nes, Jan van Kuikweg 191, Heemskerk. 
86. 

E E R S T E K E R K R A A D S E P H I L A T E L I S T E N V E R 
E N I G I N G , K E R K R A D E Secr : T h . J. Tossings, Ma
ria Gorettistraat 79, Kerkrade. Tel 31 17. 

Vergaderingen: elke 3e zaterdag van de maand in het 
lokaal van J. Chermin, Markt 54, Kerkrade. 
89. 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ R I J S W I J K " Secr : J . M. van Gastel, Hendrik 
Ravesteijnplem 65, Rijswijk (Z.H.) . Te l . (070) 90 11 90. 

Bijeenkomsten: 2e dinsdag van de maand in het gebouw 
Pax Intrant ibus, van Vredenburchweg 52, Rijswijk (Z.H.) 
Aanvang 19.30 uur . Tijdens alle bijeenkomsten veiling" 

Aanmelding voor de onlangs opgerichte jeugdafdeling 
(15-18) kan geschieden tijdens de bijeenkomsten en op 
adres secretaris 
94. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ T E L S T A R " , P U T 
T E N (GLD) . Secr.: H . D. Buitenwerf, De Ruyterstraat 45, 
Nijkerk (Gld.) . 

VergaderingIrutlavond: elke 3e donderdag van de maand, 
Waarvoor convocatie wordt toegezonden, in het repetitie
lokaal van het , ,Putten's Mannenkoor" , achter Hotel *t 
Puttertje te Put ten (Gld). Aanvang 20.00 uur . Voor de 
jeugdleden van 18.30-19.45 uur . 
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. 

Vergaderlrutlavond: 2e maandag van de maand in 't Ba
ken, Heerenveen. Aanvang 19.00 uur. 

I L A 
SLECHTS EEN ADRES, POSTZEGELHANDEL VIKING BODDENSTRAAT 55 ALMELO. 

telefoon 0 5 4 9 0 - 6 4 1 7 

= ongestempeld - Nrs cat Yvert - Alle aanbiedingen vrijblijvend 
BELGIË 
513/518* f39,50 
777/780' f24,50 
860/862* f S I , -

519/526* f21,50 
787/791* f 3 3 , -
863/867* f 4 8 , -

743/747" f 17,50 
827/831* f 4 5 , -
868/875* f 2 8 , -

Luohtpost nr. 5* f 32,50; nr. 15/23* f 32,50, nr 24* f 20,50 

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN - BERGSELAAN 25B 

773/776* f 28,50 
834/840* f 2 6 , -
892/897* f 5 5 , -

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 16281 / 31043 
Naast roltandingzegels ongebr en porten type-tandingen gebr., 
IS ook de voorraad stennpels en brieven enorm, voor hen die 
hun dorp/stad/streek verzamelen. Zichtzendingen mogelijk onder 
referentie. Tevens zoeken vi/ij oude ansichtkaarten Nederland, 
zov\̂ el in familie-albums, kleine of grotere partijen 

DE SLUITINGSDATUM 

VOOR HET 

JANUARINUMMER 

IS GESTELD OP: 

24 DECEMBER A.S. 

J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN N.V. 
Gespecialiseerd m filatelistische risico's; 
particuliere verzamelingen; rondzendverkeer 

\ van verenigingen - tentoonstellingen 
E. DU PERRONLAAN 44 - UITHOORN - TELEFOON (02975) 3422 

Wij wensen u prettige feestdagen 
en voor 1970 het allerbeste 
DORDTSE POSTZEGELVEILING - DORDRECHT 
Inkoop - Verkoop - Taxaties Telefoon (01850) 4 07 33 
(Onze volgende veiling is in voorbereiding Materiaal van goede 
kw^aliteit kan dagelijks ingezonden voorden) 



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

Telefoon ( 0 5 4 7 0 ) 2135 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wij, naast de 
verschillende postadministraties en -agentschappen, A. G. C. Baert In 's-Gra-
venhage, Pater Cyprianus in Rome en New Stamps in Londen. 

Voor inlichtingen en/of illustraties — speciaal van verschillende Midden- en 
Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen 
dragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wfj ons van 
harte aanbevolen. 

X Dit teken is geplaatst bij uitgiften die verboden zijn voor tentoonstellingen 
die gehouden worden onder de bepalingen van de Federation Internationale de 
Philatelie. De laatste aanvulling op de 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 gebruikelijke gegevens worden wel 
vermeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaarschuwd. 

EUROPA 
ALBANIË 

29-11-'69. Vijfentwintig jaar socialistische republiek. 
25 q. Soldaten. 
30 q. Olieraffinaderij. 
35 q. Gecombineerde maai- en dorsmachine. 
45 q. Hydro-elektrisch krachtstation. 
55 q. Arbeider, boer en soldaat. 
1.10 1. Feestende menigte. 

BELGIË 

15-I2-'69. Toeslagserie „Solidariteit 1969/70"; repro-
dukties fragmenten oude gebrandschilderde kerkramen 
waarop muziek instrumenten zijn afgebeeld. 
1.50 4- 0.50 fr. Sint Waudru kerk, Bergen. 
3.50 + 1.50 fr. Kerk van 's-Herenelderen. 
7. h 3 .— fr. Sint Jacobuskerk, Luik. 
9.— + 4.— fr. Koninklijke musea voor kunst en geschie

denis, Brussel. 
15-12-'69. Nationale maatschappij voor krediet aan de 

nijverheid. 
3,50 fr. bruin, blauw en zilver. Fabrieksgebouwen, tand-

wiel en muntstuk. 
15-12-'69. Kerstzegel. 

1.50 fr. Fragment schilderij „De volkstelling van Bethle
hem" van P. Bruegel de Oude . 

BULGARIJE 

10- l l - ' 69 . Vijfentwintig jaar Bulgaars leger. 
6 st. Turksblauw en zwart. 

10-11-'69. Honderd jaar Bulgaarse academie voor we
tenschap. 
20 st. zwart en rood. Portret Mar in Drinov, stichter 

academie. 
December '69. Herstellingsoorden. 

2 st. Sanatorium, Pavel Banja. 
5 st. Ziekenhuis, Hissar. 
6 st. Kindersanator ium, Kotel . 

20 st. Polikliniek, Naretschen. 
Reprodukties schilderijen uit nationale galerij. 

1 st. „Neophi th Rilski", tekening van Zahar i Zograph. 
2 st. „ M a a g d uit dorp German" , tekening van Stojanov. 
3 st. „Arbeidersfamilie", tekening van N. Balkanski. 
4 st. „Meisje maakt toilet", door Iwan Nenov. 
5 st. „Vrouwepor t re t" , tekening van Nicolai Pavlovitsch. 

13 st. „De toneelspeler Chrastjo Sarafow in de rol van 
FalstafT" tekening Detschko Usunov. 

20 st. „Portret van zijn vrouw", tekening N . Michailov. 
20 st. „Middage ten" , tekening Stojan Sotirov. 
40 st. „Zelfportret", tekening Tzeno Todorov. 

Oktober '69. Wereldkampioenschappen kunstturnen. 
1 st. Turns te r maakt figuur met d raad . 
2 st. Turnsters met hoepels. 
3 st. Turns ter met hoepel . 
5 st. Turnsters met bal len. 
13 + 5 st. Turnster met bal . 
20 + 10 st. Turns ter in sprong. 

Oktober '69. Visserij en vissenserie. 
1 st. Vaar tu ig voor de verre visserij. 
1 st. Merluccius capensis. 
2 st. Trachurus trachurus. 
3 st. Sardinops sagax ocellata. 
5 st. Dentex macrophta lmus. 

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

CYPRUS 
Verbetering blokje, gemeld in november, bladzijde 637 

waarde 250 m. (in plaats van 200m.). 

D E N E M A R K E N 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 649. 
11-12-'69. Gebruikszegel op fluorescerend papier. 

1 o zwart. Yver tnummer 207. 
15-l- '70. Vijftig jaar postgiro, fosfcrescerend papier. 

60 o. Rood en geel. Letters P O S T G I R O 1920/1970. 

'Dm??! 

. D Ä N M A R K © o ^ 

DUITSLAND BERLIJN 
7-l- '70. Herdenking Theodor Fontane. 

20 pf. Portret van de dichter en schrijver (1819-1898). 

DUITSLAND (OOST) 
25-11-'69. Volkskunst uit Lausitzgebied. 

10 pf. Model voor kerstgebak. 
20 + 5 pf. Bord uit volkskunst. 
50 pf. Speciaal gemaakt soort koek. 

2-12-'69. Vliegtuigtypen in de D.D.R. 
20 pf. Vliegtuig type AN-24. 
55 25 pf. Type Iljoesjin 18 (sperwaarde). 
30 pf. Toepolew 134. 
50 pf. Turbinehefschroefvliegtuig M I 8. 

10-12-'69. (Sovjet) Russische schilderkunst. 
5 Pf. Portret van een Siberische onderwijzeres, D . K . 

Sweschnikow, geboren 1912. 
10 Pf. De staalarbeider, W. A. Serow (1910-1966). 
20 Pf. Stilleven, E. A. Aslamasjan, geboren 1907. 
55 25 Pf. W a r m e dag, J . D . Romas, geboren 1902 (sper
waarde) . 
40 Pf. En weer wordt het lente, L. W. Kabatschek, ge

boren 1924. 
50 Pf. M a n aan rivier, W. J. Makowskij, geboren 1846. 

FINLAND 
22-I2- '69. Opening nieuw gebouw luchthaven H e l 

sinki. 
0,25 mk. DG-8-62 C F in vlucht boven Finlands lucht

haven. 
2- l - '70 . Nieuwe waarde wegens tariefverhoging. 

O, 50 mk. blauw. Leeuw type 1954. 

GIBRALTAR 

Ünr lorm of a Soldier Ar t i f 
icer, Roy»l Engineers, 1786 
Contemporary Cap Badfd 
I I depicted T h * Royal 
Enfineers have lerved in 
this Garr i ion w i th great 
dist inct ion both in Peace 
and War It could be laid 
that chit Corps was born in 

' Gibra l tar 

Afbeelding voor- en achterzijde zegels gemeld in oktober 
bladzijde 567. 

l-12-'69. Kerstzcgels, reprodukties schilderijen. 
5 d. „Madonna della Seggiola", door Raphael , Pi t t i -

galerij Florence. 
7 d. „Maagd en kind", door Luis de Morales, Nat ionale 

galery, Londen. 
1 sh. „Madonna op de rotsen", door Leonardo da Vinci , 

Nationale galerij, Londen. 
De zegels zijn als drieluik samenhangend gedrukt. 

HONGARIJE 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 649. 

december 1969 7 0 7 



MISTEN WIJ 
DE TREIN?? 

Als WIJ het Maandblad en ,,Mijn Stokpaardje ', met al die fantas

tische aanbiedingen, cnt isch en zorgvuldig doorlezen, dan zou 
bovenstaande vraag bevestigend moeten worden beantwoord 

Wij kunnen u geen goudmijntjes, 
rariteiten of normale zegels van de 
courante landen tegen spotprijzen in 
het vooruitzicht stellen. 

Als WIJ echter de resultaten van onze zichtzendingen bekijl<en, 
dan staat het, als een paal boven water, dat wij 

de aansluiting NIET misten. 
Sterker nog, het bli jkt meer en meer, dat deze zichtzendingen in 
een onmisbare behoefte voorzien 
Meer dan 35 jaar geleden begonnen wij er mee Toen al waren 
WIJ onze t i jd ver vooruit Het was immers de 

zuiverste vorm van zelfbediening, 
de verkoopwijze die de wereld inmiddels veroverde 
Zover dit noodzakeli jk was, pasten wij ons aan de veranderde 
normen in de f i latelie aan 
Van de oude degeli jkheid deden wij geen afstand, wel van een 
aantal gebieden, welke uit handelsoogpunt wel aantrekkelijk 
waren, maar waar wij niet meer achter konden staan 
Daarom verzorgen wij tegenwoordig alleen nog maar zendingen 
van 

Nederland en O.R. Zeer uitvoerig met 
t en t 
België  Luxemburg ■ Frankrijk 

Oostenrijk  Scandinavië incl. IJsland 
 Finland 
Voor en naoorlogs Duitsland, 
met gebieden 
Zwitserland incl uitvoerig 
dienstzegels 
Vaticaan  Engeland en Koloniën 

HOE LIGGEN NU DE KAARTEN Ons probleem is hoe met 
serieuze verzamelaars m contact te komen Wij weten best dat 
velen, die beslist wel belangstell ing voor deze werkwijze hadden, 
bij vroegere proefnemingen werden teleurgesteld Wij preten

deren ook niet het iedereen voor 1 0 0 % naar de zin te kunnen 
maken 
Maar bestaat er voor u ook geen prob leem' Is het voor u zo 
eenvoudig aan goed materiaal te k o m e n ' Waar kunt u nog een 
goede zichtzending van bv Engelse Kolomen beste l len ' Of 
zendingen van Frankrijk en Scandinavië en Zwitserland van 
belangrijke omvang en waarde ' 
Het gaat ons beslist niet uitsluitend om het aantrekken van 
kapitaalkrachtige en vergevorderde verzamelaars Ook pasbegin

nende of gevorderde verzamelaars zijn hartelijk welkom 
Vooral voor deze twee laatste categorieën hebben wij b v van 

Nederland en O.R. 
heel aantrekkeli jke boekjes, waarin, vooral van Nederland, vele 
series los zijn uitgepri jsd, zowel gebruikt als ongebruikt U 
behoeft beslist geen , ,r ichard" te zijn om van deze zendingen 
gebruik te maken Wel moet de minimumuitname per zending 
ƒ45 ,— kunnen bedragen U kunt de zendingen, al naar wens, 
1 X per maand, 2 x per maand, 1 x per 2 maanden of 1 x per 3 
maanden laten komen 

Neemt u eens een proef ! ! I I 
U loopt immers geen enkel risico! I ! 

Een proefzending wordt u franco toegezonden, zonder een 
enkele koopdwang, terwij l wij ook reeds voor de terugzending 
frankeerden 
Overwin even uw weerstand en vraag een zending aan Opgeven 
s v p volledig verzamelgebied, pasbeginnend, gevorderd of 
vergevorderd Of beter nog, belt u ons even op Wij zijn dan 
wederzijds ineens geïnformeerd 

["11—nri—|n POSTZEGELHANDEL 

^ i %: VAN DUYN & 
^ M W VERHAGE 
/ \ Y J L / / v Hoyledesingel 38 
> ^ ^ v ^ ( ^ i 3 ^ ; ^ ^ - 4 Pr.stbox 3195 

^ ^ ^ ^ ^ i ^ i ^ C ^ t Rotterdam (3013) 
. _ J Telefoon (010) 22 44 21 

KLEMSTROKEN 
HEBBEN ZEER VEEL VOORDELEN: 

1. Ondanks revaluatie van de Duitse Mark, 
ONVERANDERDE prijzen van de GELE en 
GROENE pakjes HAWID-klemstroken. 

2. HAWID-klemstroken worden al meer dan 
twintig jaar door miljoenen verzamelaars 
over de hele wereld gebruikt. 

3. De onderste folie beschermt uitmuntend de 
achterkant van uw postzegels. Postfrisse 
zegels kunnen nu nooit meer in het album 
vastplakken. 

4. Aan drie kanten open, zodat uw postzegels 
,,luchtig" zijn opgeborgen. Dit is ZEER 
BELANGRIJK! 

5. De bovenste folie beschermt de beeidkant 
van de ingestoken postzegels tegen elke 
beschadiging. 

6. De veerkracht van de lasnaad houdt de 
postzegels vast. Deze gaen dus niet scheef 
zitten en vallen er niet uit. 

7. De onderste folie is aan de achterkant gegomd. 
U kunt dus de HAWID-klemstrook direct in 
het album plakken. 

8. U kunt de postzegels vlug en gemakkelijk in de 
HAWID-klemstrook steken of ze er uit halen. 
Een ZEER GROOT VOORDEEL! 

9. Verkrijgbaar met doorzichtige bovenfolie op 
ZWARTE of DOORZICHTIGE ondergrond. 

10. HAWID-KLEMSTROKEN 2IJN BIJ IEDERE 
HANDELAAR VERKRIJGBAAR ! 

IMPORTEUR: 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

W. F. HEIMANN 
PARNASSUSWEG 24 HS. 
AMSTERDAM 9 



J O E G O S L A V I Ë 

ïBBasmassmÊm 

Afbeelding zeget gemeld in november, bladzijde 639. 
1311'69. Tweede zegel serie vijfentwintig jaar bevrij

ding hoofdsteden van het land. 
0.50 d. Wapen Skopje, hoofdstad Macedonië . 

9I2 '69. Vijftig jaar universiteit Ljubljana. 
0.50 d. Hoofdgebouw universiteit. 

1012'69. Europazegel ter gelegenheid van opname van 
Joegoslavië in de Europese PTTconfercntie. 
1,25 en 3,25 d. Gemeenschappelijk CEPTmotief. 

Zegels gedrukt in velletjes van negen m e t randschrift 
bij vier zegels. 

1712'69. Driehonderd jaar universiteit Zagreb. 
0.50 d. Gedeelte hoofdgebouw in cirkel gevat. 

1912'69. Derde zegel in serie vijfentwintig jaar be
vrijding hoofdsteden van het land. 
0.50 d. Wapen Titograd (het vroegere Podgorica). 

L U X E M B U R G 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 649. 
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MALTA 

811'69. Kerstzegels. 
1 f 1 d. Twee boeren spelen tamboerijn en doedelzak. 
5 + 1 d. Twee engelen spelen t rompet en harp . 
1 sh. 6 d. + 3 d. Vier koorknapen zingen kerstliederen. 
De drie zegels zijn samenhangend gedrukt ; achtergrond 
vormt een geheel en geeft silhouet van eiland. 

OOSTENRIJK 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 649. 

KI !>n B ] i K S 

O S i i KRI K Hl 

P O L E N 
1912'69. Volksbeeldhouwkunst uit Polen. 

20 gr. „Engel" , negentiende eeuw. 
40 gr. Fragment „De bedroefde Christus", negentiende 

60 gr. „De bedroefde Christus", negentiende eeuw. 
2.— zl. „De wenende vrouw", negentiende eeuw. 
2.50 zl. „Adam en Eva", door F. Czajlowski. 
3.40 zl. „Het meisje met de vogels", van L. Kudla . 
5.50 + 1.50 zl. „Koor" , van A. Zegadlo. 
7. h 1.50 zl. „Orge lman" door Z. Skretcwic^. 

R O E M E N I Ë 
68'69. Definitieve uitgiftedatum zegel t iende parti j

congres, gemeld in september, bladzijde 507. 
108'69. Definitieve uitgiftedatum serie economisch 

herstel, gemeld in september, bladzijde 507. 
238'69. Definitieve uitgiftedatum bevrijdingsserie, 

gemeld in september, bladzijde 515; afgebeeld in oktober, 
bladzijde 569 (waar abusievelijk verwezen n a a r 507). 

299'69. Definitieve uitgiftedatum schilderijenserie, 
gemeld in november, bladzijde 639. 

Oktober '69. Eeuwfeest Roemeense spoorwegen. 
55 b . Elektrische loc en stoomtrein, embleem C F R . 

Oktober '69. Dag van het leger. 
55 b . Monument . 

November '69. Serie folkloristische maskers. 
40 b. Masker uit Branesti, district Ilfov. 
55 b. Masker uit Tudora , district Botosani. 

1.55 1. Masker uit Birsesti, district Vrancea . 
1.75 I. Masker uit Rudaria , district CarasSeverin. 

SAN M A R I N O 
10l2'69. Serie „De religieuze deugden" 

ties schilderijen van Raphae l . 
20, 180 en 2001 . 

reproduk

S O V J E T  U N I E 
Afbeelding zegels gemeld in november, bladzijde 639. 
611'69. 52ste verjaardag Oktoberrevolutie, 

50 k. Blok, ongetand, met kop W. ï . Lenin in gouden 
reliëfdruk, naast uitspraak in rood, hamer en sikkel, 
ster en nog een tekst van Lenin. 

18 l l  '69 . Aluniecongres der kolchozboeren. 
4 k. Boerin en boer met opgeheven hamer en sikkel, sta

tuut der kolchozen. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 641. 
2510'69. Aanvullende gegevens in oktobernummer 

gemelde tweede serie wapens Tjechoslowaakse steden. 
0.50 kr. zwart, blauw, rood en goud. W a p e n Bardejov. 

[ C F S K O S L O V E N S K Ü \ 

IKes 

0.50 kr. zwart, blauw, rood en goud. Wapen Hranice 
0.50 kr. zwart, blauw, rood en goud. W a p e n Kezmarok. 
0.50 kr. zwart, blauw, rood en goud. W a p e n Krnov. 
0.50 kr. zwart, rood, zilver en goud. W a p e n Litomerice. 
0.50 kr. zwart, rood, zilver en goud. W a p e n Manet in . 

Z W E D E N 
Afbeelding zegels gemeld m november, bladzijde 641 . 
10l2 '69. Winnaars Nobelprijzen 1909. 

45 o groen, twee en driezijdig getand. Portret ten van 
A. Wilhelm Ostwald (18531932), chemicus en Emil 
Theodor Kocher (1841 1917), chirurg; chemisch em
bleem. 

55 o zwart, twee en driezijdig getand. Portret van Selma 
Lagerlof (18581940), schrijfster tegen achtergrond van 
boek. 
70 o zwart. Portretten van Guglielmo Marconi (1874
1937), fvsicus en uitvinder en Carl Ferdinand Braun (1850
1918), Duitse fysicus en primitief radiotoestel. 

BUITEN EUROPA 
AFAR E N ISSAS 

30l '70. Vliegveld Djibouti. 
85 f. luchtpost. Gezicht op stationsgebouw. 

iTTRUTOIRt FRSNCAIS DES WkHt. ETDrS ISSAS' 

A F G H A N I S T A N 
318'69. Nationale dag van Pashtunistan 1969. 

2 a. Opgaande zon en stralen. 

ALGERIJE 
1711'69. Serie met toeslag voor watersnoodslacht

offers. 
0.30 f̂  0.10 da en 0.95 + 0.23 da. Verdreven gezin met 
reddende hand. 

december 1969 7 0 9 



Hebt u er al eens over 
nagedacht... 
yUastrOtn onze veilingen steeds zeldzaam en interessant 

materiaal bevatten? 

W S S r o n f l inzenders juist ons dergelijk materiaal voor 
verkoop toevertrouwden? 

W s S r O i n onze veilingen zich steeds m een groot succes 
verheugen? 

Daar moeten redenen voor zijn ! . . 

OM SLECHTS ENKELE TE NOEMEN: 

1 Onze vijftigjarige ervaring als auctionans 
IS een garantie voor goede resultaten 

2 Kosten noch moeite worden gespaard 
om onze veilingen tot een succes te maken, 
uitgebreide foto-bijlagen, verzending van 
veilingcatalogi per l uch tpos t naar alle 
delen der aarde, nieuwe clientenwerving 
door veelvuldig adverteren, enz enz 

3 Iedereen kan ,,ongezien" op onze veilingen 
kopen door onze nauwkeurige beschrijving 
der kavels 

U kunt ELKE DAG INZENDEN! 

BIJ belangrijke objecten komen wij 
u gaarne thuis bezoeken 
voor een bespreking 

Vraagt de gunstige 
veiling-verlcoop-condities. 

Dat had u eerder moeten weten! 

Onze 275e Postzegelveiiing 
vindt in maart a.s. plaats 

J. K. RIETDIJK n.v. 
DEN HAAG 

Telefoon (070) 11 70 20 
Plaats 31a 

Vereniging: „DE BEELDFILATELIST" 
opgericht è2 maart 1952 

goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 19 januari 1960 - Nr 23 -
aangesloten bij de 

NED. BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
ledere FILATELIST, die voorlichting op zijn thematisch verzamel-

gebied op prijs stelt, is LID 
van de Vereniging , ,DE B E E L D F I L A T E L I S T " 

Tegen vergoeding van f 1 ,— aan postzegels of per giro, toe
gestuurd aan de secretaris Fr Wessels, Waldeck Pyrmontlaan 
26, DOORWERTH (giro 99 14 63) ontvangen belangstellenden 
ons orgaan en een nummer van het groepsnieuws, waarvoor zij 
zich interesseren 
Momenteel zijn de volgende groepen in studie BIOLOGIE -
RELIGIE & MYTHOLOGIE - SPORT & SPEL - GESCHIEDENIS -
AARDRIJKS- EN VOLKENKUNDE - KUNST - HANDEL & VER
KEER - ONDERWIJS WETENSCHAPPEN & CHARITAS - U N O / 
U PU/EUROPA - LANDBOUW & VEETEELT en RUIMTE & 
ATOMEN c a 
Andere studiegroepen zijn in voorbereiding 

U.S.A. 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden 

Ook uw manco-lijst is well<oin. 

„U.K.A."-STAiVIPS 
POSTBUS 124 - - s -HERTOGENBOSCH 

GOEDKOOPSTE 
PRIJSLIJST! 

UNIEKE AANBIEDINGEN PER 1 EN PER 10 
No 
Nederland 
287/88 
318/22» 
397/401» 
405/21 
423/27 
444/48 
504/05 
544/48 
550/55» 
55é/éO° 
578/81° 
601 
695/99 
752/56 
757/58 
771/73 
774/76 
791 
811 
812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 
836/38 
839 
840/41 
842/46 
847/48 
849/53 
854 
855 
859/63 
868/69 
875 
876 

1 X 

6.75 
4,50 
0,50 
0,75 
0.40 
0,50 
0.65 
5.— 

10.— 
20,— 
8,— 
0,20 
4,50 
4,— 
0,40 
1,20 
2,10 
1,30 
0,15 
1.10 
0.40 
0,70 
0,15 
0,40 
0,15 
1.40 
0.15 
0.70 
0,80 
0,65 
1.35 
0,45 
1,60 
5,— 
0,20 
1,80 
0,65 
2,50 
0,20 

10 X 

62,50 
37,50 

4,50 
6,50 
3,25 
4,50 
6 , -

45,— 
90,— 

180,— 
75,— 

1,80 
38,— 
35.— 

3,50 
10,— 
1 8 , -
1 1 , — 

1,30 
9,50 
3.50 
«.— 1.30 
3.25 
1,30 

1 3 , -
1,30 
6.— 
7,— 
5.50 

12,— 
3,75 

15,— 
45,— 

1,60 
16,— 

5,50 
22,— 
1,80 

No 
877/81 
886/68 
889/93 
894/98 
899 
25/26 Dienst 
4/5 Luchtpos 

Ned. Indië 
298/303 
317/21 
347/48 
349/50 

Nw-Guinea 
87/81 
1/6 Port 

Curasao 
158/63 
182/84 

1 X 
2,— 
5,50 
1,80 
2,10 
3,— 
3,50 

t0,45 

1,35 
0,40 
0.50 
0,50 

1 , — 
6,— 

3 , -
2,10 

Ned. Antillen 
211/17 
247 
354 

Suriname 
316 
345/46 
460/61» 
386/87 

Indonesia 
67/71 
72/80 
112/16 
133/36 
142/45 
150/53 

2,— 
1.10 
0.50 

0.75 
1.20 
1.40 
1 . — 

1,80 
5,50 
0,10 
2,50 
2,75 
3,75 

10 X 
18,— 
52,50 
17,— 
18,— 

27,50 
30,— 
4,— 

11,50 
3,50 
4,— 
4,— 

9,— 
55,50 

2 4 , -
17,50 

18,— 
10,— 
4,— 

6,50 
10,— 
1 2 . -
8,50 

15,— 
46,— 
0,80 

22,50 
2 6 , -
32,50 

No 
164/78 
185/88 
200/03 
228/30 
268/75 
322/27 
375/78 
420/23 
«24/33 
472/86 
516/35 
540/48 
549/56 
559/62 
563/78 
579 
580/82 
583/84 
585/86 
587/89 
590/91 
592/94 
595/99 
600/01 
602 
603/05 
606/07 
608/09 
610/12 
613/14 
615/19 
620/21 
622/26 
627/31 
632/35 
636/41 
642 
643/44 
645/46 
Port 40/46 

1 X 
1,20 
4,75 
2,75 
0,40 
0,20 
0,20 
010 
0.15 
0.40 
0.30 
1.25 
1,25 
1.60 
0,55 
3.— 
0.40 
0.40 
0,50 
1 , — 
0,50 
0,90 
3,25 
1,15 
0,60 
0,40 
1,20 
0,70 
1,30 
1,30 
1,60 
2,50 
1.10 
2.— 
2,30 
1,25 
2,— 
0,50 
0,75 
0,60 
3,— 

10 X 
10,— 
42,50 
25,— 

3.75 
1.50 
1.50 
0.80 
1.25 
3.50 
2.50 

I L 
I O , -
13,25 

4,— 
26.— 

3 , -
3.50 
4,— 
9,— 
4,— 
8 , -

30,— 
10,— 

5,— 
3,— 

10,— 
6,— 

11,50 
11,50 
15,— 
23,— 
10,— 
16,50 
21 ,— 
11,50 
1 8 , -
4,50 
7,— 
5,60 

2 5 , -

Nummering is volgens N.V P H. en Zonnebloem catalogus 1970-
Alles IS postfns zonder plakker Alleen indien° vermeld dan is het 
luxe gestempeld Voor andere series van Indonesia zie onze vorige 
advertentie 
LEVERINGSVOORWAARDEN: Levering zolang de voorraad 
strekt. Levering geschiedt uitsluitend tegen vooruitbetaling. Betaal
chequesworden door ons aangenomen. Voor porto-en administratie
kosten dient f 1,60 extra te worden overgemaakt. 

VERZENDHUIS 
DE GRAAFF 

Postgiro 1851486 Postbus 3379 Amsterdam 



50 da . Luxe proeven in een oplage van duizend stuks, van 
beide v/aarden. 

I-I2- '69. Schilderijen van Dinet . 
1.00 da. Algerijnse vrouwen. 
1.50 da . De wachters. 

B A H R A I N 
26-4-'69. Vijftig jaar opvoedings- en scHolingswerk. 

40, 60 en 150 f. Opgaande zon met getal „50" en em
bleem. 

B A R B A D O S 
16-12'69. Onafhankelijkheid van de jongens - pad

vinders. 
5 c. Embleem. 

25 c. Roeiende padvinders baai, portret koningin Eliza
beth. 

35 c. Padvinders rond kampvuur ; portret . 
50 c. Vijf verschillende padvinders en portret . 
Druk Enschede, Haar lem. 

B A R B U D A 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 641 . 

B E R M U D A 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 641 . 

BIAFRA 
25-9-'69. Bezoek paus Paulus aan Afrika. 

4, 6 en 9 d., 3 sh., Portret paus, kaar t van Afrika. 
10 sh. Blokje. Paus geeft pauselijke zegen. 

BIRMA 
l-12-'69. Vijfde SEAP - spelen. 

15 p . Voetballen. 
25 p . Hardlopen. 
50 p . Gewichtheffen. 
1.—k. Volleybal. 
Alle zegels met embleem spelen, met zes ineengevlochten 
ringen. 

B H O E T A N 
4- I I - '69 . Definitieve uitgiftedatum eerste Apollo-11-

serie. 
20-11-'69. Vervolg serie maan land ing van Apollo 11, 

luchtpost. 
3 nu . Eerste stap op maan . 
4 nu . Werkzaamheden op maan . 
5 nu . Lancering ruimtevaartuig. 
6 nu . Berging capsule. 

B O E R O E N D I 
2-12-'69. Kerstzegels,rcprodukties schilderijen. 

5 f. „Aanbidding door de drie koningen", door P. Rubens 
(1577-1640). 

6 f. „De maagd met het kind en St. Johannes" , door 
G . R o m a n o , (1492-1546). 

10 f. „De madonna en de lofzang", door S. Botticelli 
(1444-1510). 

Luchtpost: 
17 f. „De maagd en het k ind" , door B. Tisi Garofalo 

(1481-1559) 
26 f. „Heilig gesprek", door J. Negrett i (1480-1528). 
50 f. „De maagd en het kind", door G. Barbarelli (1478-

1510). 
Ook twee paar blokjes met respectievelijk de zegels 
voor gewone en voor luchtpost, elk weer getand en 
K ongetand. 

B O T S W A N A 
6- l l - ' 69 . Kerstzegels. 

1, 2, 4 en 35 c. Jonge vrouw met kind kijken uit naa r de 
ster van Bethlehem. 

Ook blokje met de vier zegels samen. 

BRAZILIË 
2-10-'69. Honderdste geboortedag Gandhi . 

20 c. Portret Gandhi en spinnewiel. 
17-10-'69. Eerste mens op maan . 

50 c. Portret pionier luchtvaarder Santo Dumont , Eiffel-
toren, Parijs en zijn luchtschip; landingsmodule ver
laat maan . 

26-10-'69. Ingebruikneming Usiminas staalfabriek. 
20 c. Gezicht op smelterij. 

31-10-'69. Vijfentwintig jaar staalfabriek Acesista. 
10 c. Hoogoven. 

CAMBODJA 
10-10-'69. Serie vlinders. 

3, 4 en 8 fr. Verschillende soorten vlinders. 

G A M E R O E N 
29- l l - ' 69 . Maanreis Apollo 11, luchtpost. 

REPUSLIQUE FEOEBAtE DU CAMEHOUN 

FEDERAL REPUBLIC OF CAMEROON 

200 f. Ruimtevaar tuig landt in zee, ruimtevaarders ver
laten vaartuig per boot; portret ten drie ru imte-
vaarders. 

500 f. Eerste stap op m a a n door Neil Armstrong. 

CANADA 
7-1-70. Kleurwijziging gebruikszegel. 

6 c. zwart. Gebruikszegel, Yvert 382A. 
27-1-'70. Eeuwfeest provincies Mani toba en North-

West Territories. 
6 c. rood, blauw, geel. Symbolische weergave van M a n i 

toba's centrale ligging in het har t van Canada . 
6 c. rood en zwart. Reproduktie „Betoverde u i l " van 

Kenojuak. 

CAYMAN EILANDEN 
4-11-'69. Nieuwe uitgiftedatum van de in november

nummer gemelde serie kerstzegels. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
15-l-*70. Luchtpostserie eerste mens op maan . 

1000 f. Portret drie rutmtevaarders. 

1000 f. Landingsvaartuig op m a a n . 
Beide zegels driehoekig formaat, met basis samen ge

drukt, zodat ze samen blokje vormen. 

CEYLON 
17-11-'69. Olympische week. 

25 c. Sportieve voorstelling. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
Oktober '69. Volkslandbouw. 

4 f. Oogst. 
8 f. Tarweveld. 
8 f. Boeren met boekje van M a o . 

Volksleger. 
8 f. Kustwacht. 
8 f. Soldaten in sneeuwlandschap. 
8 f. Volksleger. 

COLOMBIA 
29-10-'69. Twintig jaar instituut voor sociale zeker

heid. 
20 c. Gestileerde menselijke figuur en embleem. 

Dertiende Latijns-Amerikaanse neurologen congres. 
70 c. Menselijk hoofd met ingreep. 

28-11 - '69. Vijftig j aa r luchtvaart en eerste interameri-
kaanse postzegel tentoonstel ling Exfilbo-'69, Bogota. 
S 2.00. Luchtpost. Watervliegtuig en kustgebied. 
$ 3.50. Straalverkeersvliegtuig en Bogota op wereldhalf

rond aangegeven. 

CHRISTMAS EILAND 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 641 . 

C O M O R E N 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 641. 

C O N G O BRAZZAVILLE 
20-12-'69. Vijftig j aa r Internat ionale arbeidsorgani

satie. 

g 3BEAHtS4H0W iNtCI»tfr!8WAlE 88 im/Ml 13(3 i3t3 

25 f. Landbouw. 
30 f. Industrie. Beide zegels met embleem. 

C O O K EILANDEN 
21- l l - ' 69 . Kerstzegels, rcprodukties schilderijen vijf

tiende en zestiende eeuw. 
1 c, „Madonna met kind en heil igen", door Filippino 

Lippi (1451-1504). 
4 c. „De heilige familie" door Fra . B. della Porta (1457-

1517). 
10 c. „Maagd met kind en heil igen" door Hans Meml ing 

(1433-1494). 
20 c. „Maagd met kind en heil igen", door Rober t C a m -

pin, Vlaamse meester, (1378-1444). 
30 c. Maagd met kind, door Correggio (1494-1534). 

d e c e m b e r 1 9 6 9 7 1 1 



Eerste veiling in Nederland van uitsluitend 

POSTGESCHIEDENIS 
26 en 27 januari 1970 
waarin o.a. de collectie van wijlen mr. K. Viehoff 

Wat is postgeschiedenis? 
Een verzameling postgeschiedenis bevat de geschiedenis 
van het briefvervoer van de oudste tijden tot heden. In het 
algemeen zijn dit poststukken waarbij de eventueel gebruik
te postzegel(s) niet van belang zijn maar waar de stempel(s) 
of andere aanduidingen de geschiedenis van de posterijen 
en het poststuk verhalen. U kunt bijvoorbeeld poststukken 
met betrekking tot uw woon- of geboorteplaats verzamelen. 
Dit is bijzonder interessant en de inhoud van de brieven is 
soms zeer het lezen waard. 
Onze veiling bevat de volgende rubrieken: 
Oudste poststempels van Nederland; alle Nederlandse 
postkantoren; de Oostenrijkse en Spaanse Successieoor-
logen; de Franse Revolutie en de post van de Napoleonti
sche legers; Franse overheersing van Nederland (258 de-
partementstempelsl); Nederlandse militaire en marine-post; 
spoorwegbrieven; grenskantoren; cholera-brieven; zeebrie-
ven; Ned. Indië Ver. Oostindische Compagnie; luchtpost 
Nederland-Indië-lijn; luchtpost West-lndië; luchtpost buiten-
Nederland (w.o. Ballons Montés); lucht- en scheepsrampen-
post, enz. 
Alles is uitvoerig omschreven en vele stukken zijn afgebeeld 
in de handboek-catalogus. Onze vaste afnemers ontvangen 
de catalogus begin januari gratis. Nieuwe aanvragers ge
lieven ƒ3,50 op onze giro 17369 over te maken (vermelden 
catalogus nr. 437). 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 
TOURNOOIVELD 2 - DEN HAAG - TEL. (070) 11 76 61 



Ook een blokje met deze vijf zegels; zesde plaats portret 
koningin Elizabeth. 

COSTA RICA 
149'69. Wapenserie. 
Zeven waarden met wapens van San José, Cartago, 

Heredia, Alajuela, Guanacaste, Funtarenas en Limon. 

CUBA 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 642. 
210'69. Wereldkampioenschappen schermen 1969. 

1 c. OudEgyptisch schermen met wapen uit die tijd. 
2 c. Grieksromeinse strijders met zwaarden en helmen. 
3 c. Strijd tussen Vikingen en Noormannen . 
4 c. Toernooi te paard in middeleeuwen. 
5 c. Schermers uit de renaissance e n Frans blazoen met 

lelie. 
13 c. Japans schermen in samuraistijl. 
30 c. Strijd met machetes in de Cubaanse onaihankeiijk

heidsoorlog. 
50 c. Blokje met twee schermers, schermuitrusting en por

tret van Cubaanse Olympische kampioen in 1900 en 
1904, Ramon Fonst. Zegel ongetand. 

■ . . > . .  . . . > . . . ^ > ■ . . > . ^ > ^ 

2610~'69. Tien jaar nationale revolutionaire militia. 
3 c. Soldaat met uitrusting. 

28I0 '69. Tiende verjaardag verdwijning comman
dant Camilo Cienfuegos. 
13 c. Portret Cienfuegos; door bloemen gevormde Cu

baanse vlag drijft op zee. 

D A H O M E Y 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 642. 

D O M I N I C A 
3l l  ,69. Nationale dag ; beschermheiligen, naar glas

inloodramen uit kerken. 
6 c. St. Jozef. 
8 c. St, Johannes. 

12 c. St. Petrus. 
60 c. St. Paulus. 

Zegels met aanhangsel, waarop fragment van volkslied. 
December '69. Kerstserie, schilderijen. 

6 c. Heilige familie met lam, Rafael 14831520. 
10 c. Madonna van de rozenhaag, Botticelli 14441510. 
15 c. Maagd en Kind, Perugino. 
S 1.20. Maagd en Kind, Lippi 14571501. 

Blokje met de twee hoogste waarden . 

December 'b9. Maanlandingen. 
*̂  c. Columbia en eerste stap op maan . 
5 c. Wetenschappelijk proef op maan , Amerikaanse vlag. 
8 c. Armstrong en Aldrin verzamelen maanrotsen. 

30 c. Maansloep boven maanoppeirvlak, aarde op achter
grond. 

50 c. Achtergelaten plaquet te met handtekeningen van 
astronauten en president Nïxon, voetstappen op 
maan . 

60 c. Portret ten drie astronauten met Amerikaanse vlag. 
Blokje met vier hoogste waarden. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Oktober '69. Kankerbestrijding. 

1 c. M e t dolk doorstoken kreeft. 
Oktober '69. Tweede gedeelte serie elektrificatie. 

6 c. Stuwdam en meer van Tavera . 
10 c. luchtpost. Valdesiadam en meer. 

EGYPTE 
1511'69. Suez kanaal honderd jaar geleden geopend. 

20 m. Arbeiders werken aan kanaal , schepen op zee en 
kaart waarop oude en nieuwe route van Ind ié naar 
Europa. 

v*^^i£:iti,aäimtm 

15 l l  '69 . Herdenking Revolutie van 1919. 
20 m. Verschillende groepen mensen, vlaggen van revo

lutie en Egypte . 
1511'69. Honderd jaar opera van Cairo. 

20 m. Aanzicht operagebouw en scène uit opera Aida van 
Verdi , ter gelegenheid van opening Suezkanaal 
gecomponeerd. 

E T H I O P I Ë 
1012'69. Tweede gedeelte serie oude kruisen van 

Ethiopië. 
5 c , 10 c , 25 c. en 60 c. Verschillende kruisen, met m e n 
selijke figuren uit tijd van oorsprong van kruïs. 

FIUPPIJfNEN 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 643. 

AWflVERSARY 
19441969 

2411  '69. Week van de filatelie 1969. 
5 en 10 s. Opdruk „1969 Philatelie W e e k " op zegels 6 en 
20 s. uit serie „Volksdansen" van 1963, Yvert 576 en 578. 

X FOEJEIRA 
2510'69. Landing eerste mens o p m a a n . 

10, 25 en 50 d., 1.—, 2.—, 2.50, 3 . — , 4 .— en 5.— r. O p 
druk op Apollo serie, die in juni dit j aa r is uitgegeven, met 
verschillende teksten. 

Ook blokje met vier hoogste waarden kreeg vijf opdruk
ken. 

1911'69. 
G A B O N 

Wapenserie . 

20 f. Wapen Lambaréné . 
25 f. Wapen PortGenti l . 
30 f. Wapen Libreville. 

GAMBIA 
1512'69. Vijfendertig jaar luchtvcrbinding Afrika

Zuidamerika. 

'he GAMBIA \f' 

2 d. Duits schip Westfalia met katapultinstallatie voor 
lancering vliegtuigen. 

I sh. DomierWal vliegboot en kaart van het gebied. 
1 sh. 6 d. Kaar t van gebied en luchtschip Graf Zepp l in . 

Alle zegels met embleem Duitse luchtvaar tmaatschap
pij

G H A N A 
December '69. Vijftig j aa r Internat ionale arbeids

organisatie. 
4 np., 12^2 np . Tandrade ren en embleem. 

Zegels gedrukt in velletjes van twaalf rond schilderij. 
4 np . Gezicht van verre op Dordrecht , Albert Cuyp . 

12 Ï4 n p . Vrouw A. van Heusden en dochter op vismarkt
in Amsterdam, de Wit te . 

20 np . Erf van een steenhouwer, Canalet to . 

GILBERT & ELLICE EILANDEN 

Afbeelding zegel gemeld in oktober, bladzijde 573. 

G R E N A D A 
810'69. Definitieve uitgiftedatum van Gandhiserie 

gemeld in oktobet, bladzijde 573. 

GUINEE 
2810'69, Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorgani

satie. 
25 f. Symbolen voor technische vooruitgang. 
30 f. Radioomroep. 
75 f. Oogsten. 
200 f. Produktie van aardewerk. 

GUYANA 
1711'69. Kerstzegels. 

5 en 25 c. Maskeradefiguren, waarvan een op stelten. 
6 en 60 c. Regeringsgebouw. 
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KENNERS 
LeuchÉhtrm 
A/bums 

Leuchtturm Seruca-Falzlos-Albums (met Hawid-stroken) 
Nederland vanaf 1852 tot heden 

vanaf 1945 tot heden 
Israël met TAB compleet 
Vaticaan met Kerkelijke Staat compleet 
Europa-Unie vanaf 1956 tot heden 
Verenigde-Naties vanaf 1951 tot heden 
Belgié 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 

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 a 
ƒ 109,50 
f 7 5 , -
f 109,50 
f 82,50 
f 6 5 , -
f 48,50 
f 110,— 
f 86,— 
f 7 5 , -
f 82,50 
f 104,50 
f109,— 
f 57,50 
f 97,50 

ALLEEN BLADINHOUDEN 
Ned. Antillen vanaf 1949 tot heden 
Suriname vanaf 1945 tot heden 

nr 
nr 

12 NA SF 
12 SU SF 

f 18,75 
ƒ 34,25 

VERKRIJGBAAR BIJ UW HANDELAAR 

Importeur Postzegelgroothandel 

WF.HEIHANH 
Parnassusweg 24 huls 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 

1 K I A A C T n K I 7 B AAMRIEn iK i rS 1 

1 BRIEFKAART EN U ONTVANGT 2 
zichtzendboekjes postfris Nederland 
na 1940 + 1 boekje gebruikt voor 
1940 vragen wij uw speciale aandacht 
voor de hiernaast genoemde landen 

Veel mooi materiaal is hierin ver
werkt Vraaq eens een ZICHTZEN-
DING aan bij 

POSTZEGELHANDEL 
„DE LOUPE" 

LIJSTERBESLAAN 18 - ( P O B 2 4 ) 
OOSTVOORNE - TELEFOON 34 09 

1 BELGIË 
(ongebruikt) 
FRANKRIJK 
(ongebr en gebr) 
PORTUGAL 
(ongebr en gebr) 
MONACO 
(ongebr en gebr) 
GRIEKENLAND 
(gebruikt) 
BELG. CONGO 
(gebr en ongebr) 

Minimumuitname 
f30,— 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling 

St Jansstraat 5, Amsterdam Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam Tel (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

DER SAMMLER-DIENST het Duitse filatelistische tijdschrift 
Abonnementsprijs f25 80 per jaar 
(half jaar ƒ13 40) p-oefnr gratis! 
Advertenties prijzen op aanvraag 
Woordadvertentles opschrift-
woorden 60 et tekstwoorden 25 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland 

FILEKTURA - POSTBUS 54 - KATWIJK AAN ZEE 
POSTGIRO 51 69 28 BANKGIRO 47 59 00 146 - TELEFOON (01718) 4068 

• verschijnt eens per 14 dagen 
• gemiddeld 132 pag per nummer 
• nieuwtjes met fotopagina s op 

kunstdrukpapier 

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

TEL- en SCHRIJFMACHINES 
keuze uit 3000 machines Nieuwe VICTOR TELMACHINES met 
telstrook ƒ224— Nieuwe Amerikaanse elektr telmachines met 
verm en telstrook van ƒ 425 — NU ƒ 325,— El winkelkassa s 
met dagtotaal ƒ929— Nieuwe schrijfmachines met 24 32 45 
60 en 70 cm wagenbreedte alle schriftsoorten van GIGANT tot 
micro Nieuwe stalen schrijfbureaus uit voorraad met 3 5 of 6 
laden van ƒ 168,— af 
Komt u ook eens kijken? Alle dagen geopend U koopt bij ons 
prettig en 

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

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
het nieuwe postfris inschuifsysteem 
qeen plakker meer nodiq ■' 
190 m NEDERLAND vanaf 1945 

NEDERLAND oompleet 
CURACAO 1873 1948 
ANTILLEN vanaf 1949 
NW GUINEA compleet 
SURINAME 1873 1948 
SURINAME vanaf 1949 

54 bladen zonder band 
92 bladen _;:onder band 
24 bladen zonder band 
18 bladen zonder band 
7 bladen zonder band 

23 bladen zonder band 
29 bladen zonder band 

54 
92 
24 
18 
7 

23 
29 

bijpassende ringbanden (circa 75 bladen per band) plastic 
15 — leder 30 — skai 19 25 uitvoerige prijsli jst en Ampht 
lex souvenir (bladmonster) op aanvraag Vraag uw handelaar 
of rechtstreeks bij 
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HAITI 
128'69. Definitieve uitgiftedatum serie nationaal 

onderwijs, gemeld in november, bladzijde 643. 
229'69. Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorgani

satie. 
0.05, 0.10 en 0.20 g. gewone post en 0.25, 0.70 en 1.75 g. 
luchtpost. 

610'69. Eerste mens op maan . 
10 c. ApoUo 7 en Saturnusraket, 1968. 
15 c. Loskoppeling Apollo7 capsule. 
20 c. ApoUo 8. 
25 c. Eerste correctie in vlucht Apollo8. 
70 c. Apollo8 op 179.000 kilometer van aarde . 

1.— g. Apollo8 op kerstdag 1968. 
1.25 g. Apollo8 keert terug naar aarde . 
1.50 g. Apollo8 en de ruimtevaarders. 
55Serie ook met gewijzigde kleuren ongetand uitgegeven. 

14.11'69. Vlinderserie. 
10, 20 en 25 c. gewonepost, 50 c., 1.50 en 2.— g. luchtpost. 
Verschillende soorten inlandse vlinders. 

INDIA 
3010'69. Zevenenvijftigste Interpar lementai re con

ferentie 
20 p . Wereldbol en parlementsgebouw in New Delhi. 

INDONESIË 
111'69. Vijftig jaar eeste vlucht EngelandXndonesië

Australie. 
75 r. Achteraanzicht Vickers Vimy vliegtuig en gezicht 

op Boeroeboedoertempel. 
100 r. Zijaanzicht van vliegtuig en kaar t van Indonesische 

archipel. 

IRAN 
510'69. Tweede Aziatische internationale jaarbeurs . 

14 r. Embleem tentoonstelling. 
1310'69. Hoven voor billijkheidsrecht. 

8 r. Vrouwe Justitia. 
2410'69. Dag van de Verenigde Naties. 

1 r. Planten van bomen. 
2 r. Gezin in tuin. 
5 r. Gezin aan maaltijd. 

Alle zegelsgebaseerd op kindertekeningen; op elke zegel 
ook embleem V.N. 

IRAK 
911'69. Tien jaar Irakees nieuwsbureau. 

15 en 50 f. Radiobaken en kaart van I rak 

ISRAËL 
21l '70. Natuurreservaten. 

0.02 ÏjC Doumpalm (Hyphaene thebaica) in Aravavallei 
bij Elat. 

I 5 R R E L 

ma 
NtrUDE êl 

0.03 I £ Tahanawaterval in NahalIyonreservaat . 
0.05 1£ NahatBaraqcanyon in de Negev. 
0.06 I£. HaMasreq woud in de heuvels van Judea . 
0.30 l£. Soreqspelonk bij Bet Shemesh. 

2 l  l  ' 70 . Tovertapijt. 
0.30 1£. 

21170. Verdediging van Tel Hay, 1930. 
1.00 I £ . Portret Joseph Trumpeldor (18801920). 

I V O O R K U S T 
2211'69 Eerste wereldcongres Skalclub ïn Afrika. 

UI PUBLIQUE DE COTf D IVOIRE 
•7r\f 4 TOUR SMÊ pfCMe SPORTIVE 

30 f. Toerisme, sportvisserij. 
100 f. Vakantiedorp Assinie. 
100 f. Waterval van Man. 

JAMAICA 

Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 645. 
Originelen s tammen uit Londense nationale galerij, zo 

meldt de heer J . W . Smits uit Eindhoven. 

JAPAN 
Afbeelding zegels gemeld in november, bladzijde 645. 
2011'69. Achttiende zegel in serie nationale parken, 

nu gezichten op park van RikuchuKaigan. 
7 y. K a a p Kitayama. 

15 y. Goishikust 

\NIPPON 

25U '69 . Vijftig jaar Internationale arbeidsorgani
satie. 
15 y. Arbeider met veiligheidshelm, waarop embleem. 

1012'69. Nieuwjaarszegel 1970 (Jaar van de hond) . 
7 y. Waakhond van Hokkeji t empel ; de hond is stenen 
talisman uit achtste eeuw. 

K O R E A ZUID 
2310'69. Inwijding gebouw Koreaans instituut voor 

wetenschap en techniek. 
7 w. Gebouwen, reageerbuizen, structuur van molecuul 

en embleem. 
2710'69. Staatsbezoek van Diori Hamani , president 

van Niger. 
7 w. Portretten presidenten van Korea en Niger. 

^ O o k ongetand blokje met deze waarde. 
2810'69. Vijftigste jaarlijkse atletiek kampioenschap

pen. 

10 w. Koreaans worstelen. 
10 w. Schermen. 
10 w. Tackwondo. 
10 w. Volleybal. 
10 w. Voetballen. 

111'69. Tweede serie sprookjes. 
5 w. Haas naar ziekbed van prinses gebracht. 
7 w. Haas rijdt op schildpad n a a r paleis van draak . 

10 w. Haas vertelt verhaal om te kunnen ontsnappen. 
20 w. Haas lacht schildpad uit, die in water duikt . 
55Van alle zegels een blokje met ongetande zegel. 

l  l I  ' 6 9 . Toeslag zegel fonds zoeklichttoewijzing. 
7 + 3 w. Koreaanse vlag. 

5l*70. 
reptielen. 

LESOTHO 
Voetprenten en afbeeldingen voorhistorische 

^ !V 
^ " ■!—%*■•«» 

;tOo 

.^fcV' 
^^''" " " " " ^ 

■ ^ \ 

LESOTHO 
3 c. Verschillende voetafdrukken. 
5 c. Afdruk en schets van Gryponix. 

10 c. Afdruk en schets van Plateosauravus. 
15 c. Afdruk en schets van Tritylodon. 
25 c. Afdruk en schets van Massospondylus. 

U B E R I A 
1811'69. Tweede serie schilderijen. 

3 c. „De arenlezers", van Millet, 
5 c. „Gezicht op Toledo" , door El Greco. 

10 c. Negerhoofden, door Rubens . 
12 c. „Het laatste avondmaal" , door El Greco. 
15 c. „Dansende boeren", door Bruegel. 
20 c. Jagers in de sneeuw", door Bruegel. 
25 c. „De kruisafname", door Rogier van der Weijden. 
35 c. „De onbevlekte ontvangenis", door Muril lo. 

MALADIVEN 
November '69. Antieke Amerikaanse automobielen. 

2 1. en 25 1. Columbia Daumon Victoria, 1899. 
5 1. en 50 1. Dureya Phaeton, 1902. 
7 1. en 1 r. Packard S.24, 1906. 

10 1. en 2 r. Autocar Runabout . 1907. 

Blokje met beide hoogste waarden 
November '69. Overdruk op twee waarden van de 

serie Olympische Spelen 1968 ter ere van de afgebeelde 
winnaars van gouden medaille. 
50 1. met „Gold Medal Winner M o h a m m e d Gammoudt , 

5000 m. run Tunis ia" . 
1 r. met „Gold Medal Winner P. Trent in Cycling 

France" . 

MALAWI 
Afbeelding zegel gemeld in oktober, bladzijde 573. 

>J>Ä«^> a.* « ■ » ■ * .  . . | l l f „ j , , ^ ^ 

MALEISIË 
812'69. Rijstjaar 1969. 

15 en 75 c. Jonge vrouw met twee schoven rijst. 

M A U 
1111'69. Actie tegen pokken en mazelen. 

december 1969 715 
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241e Veiling 
Deze wordt gehouden van 22-24 januari 1970 

Catalogus op aanvraag gratis verkrijgbaar. 
Inzending voor volgende veilingen kan dagelijks geschieden. 

Wij wensen U prettige feestdagen en een voorspoedig 1970 

De no. mei 

No. 
1500/01 
1502 
1503/04 
1505/08 
1509/10 
1511/1* 
1515/1« 
1517/24 
1525/28 
1529/31 
1532 
1533 
1534 
1535 
153«/38 
1539 
1540 
1541/43 
1544/46 
1547 
1548/49 
1550/51 
1552/57 
1552/57» 
1558/«0 
1561/«2 
1563/64 
1565/69 
1570 
1571 
1572 
1573/79 
1580/89 
1590/91 
1592/94 
1592/94° 
1591/160« 

" l i j n 

4,50 
0,90 
2,75 
5,— 
1.75 
9,— 
3,75 

17,50 
«,— 6,— 
3,— 
0,75 
2,25 
1,75 
5,— 
3,— 
0,90 
2,— 
1.75 
1,10 
1,50 
8,50 
4,50 
0,75 
4,— 
2,50 
2,50 

3,75 
2,50 
1 , — 
8,50 

12,50 

2,75 
0,40 

1 1 , — 
1591/16060 22,50 
1607/14 
1615 
1616 
1617 
1613 
1619/23 
1624/32 
1633/34 
1635 
1636 
1637/42 

19,— 

0,90 
0,90 
1,60 
5.— 

17,50 
3,— 
1 , — 

10,— 

gebruikt. 

No. 
1643/50 
1651 
1652/61 
1««2 
1««3 
1 «64/69 
1670/72 
1 «70/72» 
1673 
1674/75 
1676 
1677/78» 
1679/80 
1681/89 
1690/1709 
+ Ltp. 159 
1710/14 
1715/19 
1720/25 
172« 
1727/32 
1727/32° 
1733/38 
1739 
1740 
1741/47 
1748/54 
1748/54° 
1755/59 
1740/68 
1769/72° 
1773/78 
1779/80 
1781/90 
1781/90° 
1791/97 
1791/97° 
1798/1803 
1804/13 
1804 ) 

10,— 
3,— 

1 « , -

1 , — 
6,25 
2,75 
0,50 
1,10 
1,50 
2,25 
0,50 

19,50 

11.25 
4 0 , -

«,50 
0,«0 
4,50 
1,20 
5,50 

«,— 5,— 
1,25 
4,— 
«,— 0,25 
5,— 

13,50 

«,50 
1,50 
4,50 
8,— 

1807/08 5 n i 5 , — 
1811/13 ) 
1814 
1815/17 
1815/17n 
1815/17° 
1818/2« 
1818/2«G 
1818/2«° 

0,75 
1.50 
3,50 
0,50 
«,50 

10,— 
1,25 

Speciale Aanbieding Roemenië vanaf No 1500 
No. 
1827/28 
1827/28° 
1829 
1829° 
1830/32 
1830/32° 
1833 
1833° 
1834/41 
1834/41° 
1842/49 
1842/49° 
1850/52 
1853 
1854/«2 
18«3/70 
ie«3/70° 
1871 
1871° 
1872 
1873/78 
1873/78° 
1879/87 
1888 
1889/95 
1889/95° 
189« 
189«° 
1897/1900 
1901 
1901° 
1902/07 
1902/07° 
1908/15 
1908/15° 
191«/22 
191«/22° 
1924/28 
1929/3« 
1929/3«° 
1937/41 
1937/41° 
1942/43 
1942/43° 
1944/51 
19a/51° 
1952/58 
1952/58° 
1959/«7 

1 , — 
0,20 
0,85 
0,20 
2,50 
0,40 
0,90 
0,20 
8,— 
1,50 

11 ,— 
1,75 
2,50 
0,75 
7,50 
8,— 
1,50 
7,50 

4,— 
3,75 
0,75 
«,-0.60 
6,50 
1,50 
2,— 
0,35 
3,50 
1.75 
0,40 
7,50 

7,50 

«.— 1.50 
3.75 
7.50 
1.25 
5,50 

2,10 
0,40 
7,50 
1,25 
5,— 
1,20 
«.— 

No. 
1959/«7° 
1968/75 
1968/75° 
1976/83 
1984/91 
1992 
1992° 
1993/2000 
1993/2000° 
2001/08 
2001/08° 
2009/12 
2009/12° 
2013/17 
2018/23 
2018/23° 
2024/31° 
2032/39 
2032/39° 
2040/45 
2046/49 
2046/49° 
2050/53 
2054/61 
2054/61° 
2062/66 
2062/66° 
2067 
2067° 
2068/75° 
2076/83° 
2084/91 
2084/91° 
2092/97 
2092/97° 
2098/99 
2098/99° 
2100/09 
2100/09° 
2110/17 
2110/17° 
2118 
2119/24 
2119/24° 
2125 
2125° 
2126/31 
2126/31° 
2131 A/F» 

1 , — 

«.— 1.25 

1.75 
0,40 
5.50 
1,25 
5,50 
1.25 
4,— 
0.90 
5.— 
3.50 
0,90 
2,— 

12,50 
4,— 
«,25 
2,— 
0,60 
3,50 
7,50 
1.50 
2.25 
0.60 
0,60 
0,15 
3,— 

7,50 
1,25 

10,— 
3,— 
3,75 
0,50 
8,50 
1,50 
8,— 
1,50 

25,— 
5,50 
1.50 
2.— 
0,«0 
5.— 
1,50 
2,— 

No. 
2132/37 
2132/37° 
2138/39 
2138/39° 
2140/41 
2140/41° 
2142/44 
2142/44» 
2145/54 
2145/54° 
2155 
2155° 
2156/65 
215«/«5° 
21 «6 
2166° 
21«7/«9 
21«7/«9» 
2170/74 
2170/74° 
2175/79 
2175/79» 
2180/84 
2180/84» 
2185/92 
2185/92» 
2193/98 
2193/98° 
2199/2204 
2199/2204» 
2205 
2205» 
220«/09 
220«/09» 
2210 
2211/18 
2211/18» 
2219/28 
2219/28» 
2229 
2229» 
2230/37 
2230/37» 
2238/39 
2238/39» 
2240/47 
2240/47° 
2248/53 
2248/53° 

«.25 
1 . — 
1.50 
o.«o 
2.50 
0,65 

10,— 
1.50 

1 1 , — 
2,50 
0.65 
0.10 
8.50 
1.50 
0.50 
0,15 
4 . -
1 . — 

1 1 . — 
2,— 
8,— 
1,50 

12,50 

1 1 , — 
2.— 

1 1 . — 
2.— 
7,50 
1.50 
0.50 
0,20 
7.50 
1,50 
0.40 
8.50 
1.50 
5.50 
1.50 
0.40 
0.20 
8.— 
1.50 
1.«0 
0.50 
8,50 
1,75 

20.— 
7.— 

U w z a a k : p o s t z e g e l h a n d e l P H I L A D E L P H I A K r u i s w e g 4 3 H a a r i e m , t e l 

No. 
2254/59 
2254/59 
22«0 
22«0° 
22«1 
2241° 
22«4/«5 
22«2/«5° 
2266 
2266° 
22«7/72 
22«7/72» 
2278/85 
228«/91 
228«/91» 
2292/98 
2292/98» 
2304/09 
2304/09» 
231«» 
2317/22 
2317/22» 
2324/28 
2324/28» 
2329/35° 
2341/44» 
2371/7«» 
2380 
2389/9« 
2389/9«» 
2397/99» 
2400/07 
2400/07» 
2414 
2415 
2408/13° 
241 «/21° 
2422° 
2432/30» 
2431/33» 
2440/45» 
244«/53 
2446/53° 
2454/59° 
No. 
Ltp. 
Horz.: 
1/3 
1/3° 

.: (023) 

13.50 
1.50 
1,50 
0,40 
1,25 
0,45 
5,50 
1 , — 
0.35 
0,15 
8,— 
1,50 
5,— 

1 3 , -
2,50 
5,— 
1,50 
6,50 
1,75 
0.25 
3,25 
1 , — 
3,25 
1,25 
1,75 
1,25 
2,25 
1,50 
5,— 
1.50 
1 . — 
5.— 
1.50 
1.45 
0,50 
1,50 
1.45 
0.45 
1.80 
1 . — 
1,80 
6,— 
1,80 
1.80 

1 2 . -
7.50 

No. 

Vert. : 
1/3 
H o r i . : 
4/6 
Vert.: 
4/6 
7/10 
11/13 
25/27 
28/30 
31 
32/33 
34/35 
36/37 
38 
3SA/B 
39/41 
42 
43 
U 
45 
47/48 
49 
50 
51/52 
53/55 
5« 
57/58 
«3/«4 
«5/48 
«5/«8° 
73/74 
73/74° 
87 
87° 
88 
88» 
91/100 
101 
103 
104/0« 
107/09 
107/09° 
111/17 
111/17» 
118 
+ lerie 
1 «90/1709 

320138 

10.50 

12.— 

225,— 
9,— 
0,«0 
0.50 
0.40 
0.75 
2.— 
3,— 
3,— 
0,55 
1,50 
1 , — 
1,20 
2,75 
0,80 
3,25 
5,— 
2,50 
4,50 

47,50 
5,— 
1 . — 
4.— 

20.— 
7.— 
0.75 

10,— 
1 , — 
4,25 
1,50 
3,— 
1 . — 

15,— 
12,— 
4,50 

17.50 
5.50 
1 . — 
5.— 
1.50 

i 
> 19.50 
\ 

No. 
Ltp. 
119 
120/25 
12« 
12«» 
127/33 
127/33» 
141/43 
143 
144/45 
144/45» 
144/48 
149 
149» 
150/5« 
175/59 
157/59» 
1«0 
1«1 
1«1» 
1«2/«5 
142/65° 
1«7/72 
173/74 
173/74° 
175/7« 
175/7«° 
177 
178/83 
184/88 
189/98 
189/98° 
199/208 
199/208° 
209 
209° 
210/13° 
214/17° 

Bloc's 
1 
2 
3/5 
3a/5> 
« 8A 
88 
9 
11 

1.75 
«.50 
1.50 
0.50 
4.50 
1,50 

12.50 
7,50 
4 , -
1.25 
4.50 
1,50 
0,«0 
«.25 
5.50 
1.25 
3.50 
1,75 
0,50 
«.— 1.50 
4.50 
3.— 
1 , — 
2,50 
0,75 
2,— 
7.— 
5,— 
8,50 
3.— 

20,— 
8 , -
1,75 
0.75 
3.50 
1 . — 

4.50 
2.75 
3.— 
5.— 

12,50 
1.50 
1,25 
3,25 
8.— 

YVERT 1970 

No. 

12/13 
14/15 
21 
27 
31A 
33 
34 
35 
3« 
3«° 
3«A 
37 
40 
40° 
45 
49 
51 
51° 
52 
53 
54 
54° 
55 
5« 
57 
59 
59 
«2 
«3 
«4 
«5 
«7 
48 
49 
Taxa 
113/1« 
117/20° 
121/2« 
127/32 

Service 
1/10 

5,50 
10.— 

4 . -
2.50 
9.— 
1.25 
1 . — 
0,70 

15,— 
10,— 
«.— 2.75 
2.— 
1,50 

25,— 
«.50 

15.— 
12.— 

3.50 
3.50 
«.-3.— 
4.50 

27.50 
27.50 

2 . -
1.50 

14.— 
7.50 
4,50 
5,50 
7,— 
4,— 
3,25 

1,75 
0,75 
2 
1,50 

9,— 
Wi j wansan 
cl ientele an rala-
t ies p re t t i ge 
feestdagen en 
aan voorspoedig 
1970 
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RFplßUQÜEDUnÄ 

50 f. Kind wordt ingcènt. 
2511'69. Honderdste geboortedag Mahatma Gandhi. 

150 f. luchtpost. Portret Gandhi. 

MAROKKO 

Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 645. 
2011'69. Tweede zegel Islamitische topconferentie 

Rabat, september '69. 
l.(M) d. Koning Hassan II op weg naar vrijdagse gebed. 

MEXICO 
Afbeelding zegels gemeld in november, bladzijde 645. 
Ill'69. Toeristenserie, luchtpost. 

MEXICO 

CORREOS 
~T f ■" 

80 c. Provincie Guerrero: Acapulco. 
80 c. Provincie Mexico: licht en geluid bij Teotihuacan. 
80 c. Provincie Yucatan: „El Caracol". 

811'69. Vijftig jaar Liga RodeKruisverenigingen. 
80 c. Rood kruis uit vele kleine rode kruizen samengesteld, 

MONGOLIË 
Afbeelding zegels gemeld in november, bladzijde 645. 

I i 

NEPAL 
1710'69. Godin Vijayashree. 

15 en 50 p. Oud paneel met houtsnijwerk betrekking 
hebbend op deze godin. 

NIGERIA 
1810'69. Vijfjaar Afrikaanse ontwikkelingsbank. 

4 d. Cijfer 5 en embleem bank. 
1 sh. 6 d. Embleem bank en zonsopgang. 

1511'69. Vijftig jaar Internationale arbeidsorgani
satie. 
4 d. Embleem met handen en steeksleutels. 
1 sh. 6 d. Wereldkaart en embleem I.A.O. 

2710'69. 
NORFOLK EILAND 

Kerstzegel. 

y 

CHRI.STMAS 
1969 

^P. 

Norfolk Island 
5 c. Gesneden kerstscène uit kapel van Sint Barnabas op 
het eiland. 

OMAN 
Opdruk op serie gebruikszegels. 
Opdruk in groen op eerder gemelde gebruiksserie, nu 

voor het „hart" van het land, Jebel Al Akhdar, of de 
Groene ber^. 

109' 69. Ruimtevaartserie. 
1 b. Ruimtevaarder zweeft vrij in ruimte. 
3 b. Landing in zee na terugkeer op aarde. 
4 b. Ruimteschip draait rond maan. 
5 b. Landingsvaartuig wordt in gereedheid gebracht. 

10 b. Landing op maan. 
15 b. Drie ruimtevaarders en maan. 
20 b. Loskoppeling raket. 
40 b. Eerste mens op maan. 

OOSTAFRIKA 

812'69. Vijfjaar Afrikaanse ontwikkelingsbank. 
30 en 70 c , 1 sh. 50 c , 2 sh. 50 c. Wortelende boom en 

embleem van de bank. 

OPPER VOLTA 

BETO^UEOEWE'lteill 

21ll'69. Economische samenwerking EuropaAfrika. 
100 f. Luchtpost. Gesymboliseerde samenwerking met ge
stileerde euphorbiaboom en verder emblemen. 

PAKISTAN 
lll'69 In gebruikneming internationale luchtvaart

route. 
DaccaTokio. 

20 en 50 p. Kaart, waarop route, meisje ïn Japanse kleder
dracht. 

PANAMA 
58'69. Bezoek paus Paulus aan LatijnsAmerika, 

reprodukties religieuze schildenjen. 
1 c. Raphael. 
2 c. Roberto Ferruzi. 
3 c. G. Bellini. 
4 c. Portugese school. 
5 c. Van Dyck. 

Luchtpost: 
6 c. Fr. Albani. 
7 c. Weense meester. 
8 c. Van Dyck. 

10 c. Portugese school. 
Blokje van 50 c. Andrea del Sarto. 
Oktober '69. Herdenking revolutie. 

3 c. Kaart Panama. 
10 c. Kaart en wapen Panama. 
13 c. Paleis van regering. 
50 c. Brug van de Amerika's over Panamakanaal. 

K QATAR 
November '69. Maanlandingserie Apollo11. 
1 d. Portret Neil Armstrong. 
2 d. Portret Edwin Aldnn. 
3 d. Portret Michael Collins. 

60 d. Man bij maanlandingsvaartuig op maan 
1.25 r. Maancabine stijgt op van maan. 

2 r. Apollocabine in zee met drijfring en rubbervlot. 

RIOEKIOE EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 647. 

SPAANSE SAHARA 
23ll'69. Dag van de postzegel 1969. Aanvullende ge

gevens gemeld in oktober, bladzijde 577. 

0.50 p. Inlander met trommel 
1.50 p. Inlander met fluit. 
2.— p. Trommel en inlander op kameel. 
25.— p. Fluit. 

EL SALVADOR 
40 en 50 c. Opdruk „Alunizaja Apolc11, 21 Julio 1969" 

op de zegels uit de Kennedyserie, Yvert lucht
post 193, gewone post 696. 

Blokjes 70 en 80 c. Yvert 20 en 21. 

SAMAO WEST 
Originelen van de schildenjen afgebeeld op de kerstserie 

gemeld in oktober, bladzijde 575 zijn te vinden in de 

Dresdener galerij (1 s.), Prado Madrid (3 s. en 30 s.) en 
Hospital de la CaridadIllescas (20 s.), aldus bericht de 
heer J. W. Smits uit Eindhoven. 

SENEGAL 
Afbeelding zegel gemeld in november, bladzi)de 647. 
1511*69. Economische samenwerking EuropaAfrika. 

100 f. luchtpost. Nieuw gebouwde brug en plakkaat: brug 
gebouwd met E.E.G.hulp 

2911'69. Dertig jaar Rotary club Dakar. 

december 1969 7 1 7 



RUSLAND, JAARGANG 1968 GESTEMPELD 
133 zegels + 4 blokken ƒ22,50, zonder blokken f20,— 
POSTZEGELHANDEL R. A. W. HEINSMA 
Lijnbaanssteeg 4 - Amsterdam - Tel 6 67 44 - Postgiro 629674 
Prijslijsten OOST-EUROPA op aanvraag gratis verkrijgbaar 

DIRECT GELD voor verzamelingen, partijen, restanten 
Gaarne aanbiedingen met prijs 

Postzegelhandei G. v. d. Eynde 
Broekemalaan 1 
UTRECHT (Tuindorp) 
Telefoon 71 39 94 

VERZAMELAARSBENODIGDHEDEN 
NIEUW. Tandingmeter ƒ 0,25 FDC-albums, 20 x 13 cm, voor 100 
Nederlandse covers, slechts ƒ7,80, 17 x 12 cm voor 80 buiten
landse covers ƒ 6,70 Kleurengids voor postzegelkleuren ƒ 7,30 
Insteekboeken, 22 x 30 cm 16 pag f^6,40, 32 pag ƒ10,45, 
64 pag ƒ19,95 Mahoni-postzegeldoos met 300 perg-zakjes, 
53 X 78 mm voor het opbergen van 20 000 dubbele zegels per 
land en/ot per catalogus ƒ21,15 Insteek-verzendkaarten, wit, 
15 X 11 cm, perg-dekblad ƒ0,15, per 100 ƒ13,50 Droogboeken, 
12 bl vloeipapier, 14 x 20 cm ƒ0,90, 20 x 30 cm ƒ1,70 Licht-
loep, zakformaat, vijfvoudige vergroting ƒ 5,95 Mancolijsten, 
gekleurd karton, nummering 1-2000 ƒ0,20, per 10 ƒ1,60 Perg.-
zakjes, catalogi, muntenalbums etc Vraag gratis uitgebreide 
prijslijst 
Opdrachten boven ƒ30,— 1 0 % korting, beneden ƒ10, h 
f 0,50 verzendkosten 
P. W. MEINHARDT 
Vlaskamp 200 - Den Haag - Giro 1253414 - Tel (070) 83 36 83 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN 
SURINAME ONGEBRUIKT ZONDER PLAKKER 
Nrs 31, 32, 33 ƒ 11,50, 43 ƒ 5,60, 45, 46, 47 ƒ 13,50, 115 ƒ 16,—, 
127-129 ƒ5,—, 146-149 ƒ23,—, 179-182 ƒ16,—, 183-186 ƒ10,—, 
187-189 ƒ3 75, 190-193 ƒ9,—, 194 ƒ15,—, 195-196 ƒ21,—, 
197-199 ƒ30,—, 202-205 ƒ37,—, 206-209 f5 ,—, 210-213 ƒ2,50, 
214-219 ƒ12,—, 220-228 ƒ10,—, 247-248, vigp 29-30 ƒ8,50, 
276-277 ƒ6,80, 278-279 ƒ8,—, 280-283 ƒ40,—, 295-296 ƒ6,60, 
297-307 ƒ7,50, 308 ƒ20,—, 312-315 ƒ16,50, 317-320 ƒ6,—, 
321-322 ƒ6,50. 326-329 ƒ3,80, 335 ƒ2,80, 336-339 ƒ5,—, 340-
344 ƒ10—, 349-353 ƒ6 30, 361-370 ƒ10,—, 379-383 ƒ4,—, 
398-402 ƒ3,90, 403 ƒ3,60, 453-57 ƒ3,20, 462-466 ƒ2,90, 470-
474 ƒ2,80, vIgp 1-7 ƒ850, 15 ƒ3,50, 16 ƒ11,—, 17 ƒ15,—, 
18 ƒ400,—, 19 ƒ55,— 

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

Mijn geïllustreerde prijslijst 1970 voor West- en Oosteuropese 
landen is verschenen 
Stort ƒ 1 , — op mijn giro 37 20 32 of zend ƒ 1,— aan postzegels, 
waarna ik u de prijslijst per omgaande doe toekomen 

Postzegelhandei A. W. COUWENBERGH 
Sarphatistraat 130 - Amsterdam - Telefoon (020) 94 02 63 
Persoonlijk bezoek uitsluitend 's avonds na telefonische afspraak 

ongestempeld - Nrs cat Yvert - Al le aanbiedingen vri jbli jvend 

ITALIË 
121/123' f22-
244/250* f 15 -
295/304* f 40 -

134/139* f22-
254/257* f23-
339/343* f 60 -

143/145* f 11 50 
263/271 * f 40 -

209/212* ƒ27 -
283/294* ƒ 30 -

Luchtp nr 31A* f 4 8 - nr 42/47* f 87 50 nr 52/55* ƒ 44 - nr 78/83» f 1 0 0 -

POSTZEGELHANDEL J C REN2EN BERGSELAAN 25 B ROTTERDAM 

SPECIALE AANBIEDING 
FRANKRIJK 
(Alles postfns zonder plakker) 
tijdelijk 15% ä 20% voordeliger 

Bovendien 
bij aankopen boven ƒ75,— 

Y v e r t nr. 841 slechts 
Y v e r t nr. 1100/04 slechts 
Y v e r t nr. 1132/38 slechts 
Y v e r t nr. 1140/41 slechts 
Y v e r t nr. 1470/75 slechts 

f 17.50 
f 4,50 
f 4,50 
f 2 . -
f 2,25 

Alles postfris zonder plakker. 

Op aanvraag zenden 
wij U onze uitgebreide 
prijslijst Franicrijlc. 

Een maand geleden zijn wij er in geslaagd op een zeer gunstige basis een grote voor
raad Franse postzegels in ce kopen Door deze gunstige inkoop kunnen wi| U deze 
postzegels tegen een prijs aanbieden welke over het algemeen belangrijk beneden 
de normale handelsprifs ligt De nummers zijn volgens de Yvert catalogus 1969 Dtt 
IS een goede gelegenheid om uw verzameling Frankrijk uit te bretden of met een 
Frankrijkverzameling te beginnen 

1254 
1255 
1256 
1257/62 
1263 
1264 
1265 
1266/67 
1268 
126» 
1270 
1271 
1272 
1273/76 
1277 
1278/7» 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288/91 
12»2 
1293 
1294 
1295/1300 
1301/05 
1306 
1307 
1308 
1309/10 
1311/18 
1319/22 
1323/24 
1325 
1326/27 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1338 
1339 

0,40 
0.65 
1 , — 
7,50 
0,30 
0,40 
0.50 
1,50 
0,35 
0,75 
0.30 
0,40 
0,45 
4,25 
0.55 
1,75 
0,60 
0,40 
0,50 
0.90 
1.50 
0,65 
0,55 
0,55 
2,75 
0,80 
0.35 
1 , — 
7,— 
4,25 
0,40 
0,90 
0,40 
1,20 
9,50 

21,50 
3,50 
0.55 
1.75 
0.90 
0,50 
0,35 
0,30 
0.60 
0,60 
1 . — 
0.90 
0.55 

1340/41 
1342 
1343 
1344 
1345/50 
1351 
1351a/54B 
1355 
1356/57 
1358/59 
1360/62 
1363/65 
1366/67 
1368 
1369 
1370/75 
1376/77 
1378 
137» 
1380/81 
1382/86 
1387 
1388 
1389 
1390/94A 
1395 
1396/97 
1398/99 
1400/01 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1407/11 
1412 
1413 
1414/17 
1418 
141» 
1420/21 
1423 
1424/27 
1428 
1429 
1430/31 
1432 
1433/34 

0.60 
0,90 
0.90 
1 . — 
6,— 
0.60 
1.10 
1,10 
1.50 
1.25 
2,25 

16,50 
2.50 
0.65 
0.65 
5,50 

17.50 
0.50 
0.90 
1.50 
2.— 
0.90 
0.55 
0,55 
7,— 
0.45 
1.50 
6.25 
1.75 
0.30 
0,40 
0,45 
0,45 
0.45 
3,75 
0,65 
5.50 
2.25 
0.35 
1.«0 
1,20 
0,50 
9,50 
0,75 
0.75 
1,25 
0,30 
1 . — 

1435/41 
1442/45 
1446 
1447 
1448 
144» 
1450 
1551 
1452 
1453 
1454 
1455/56 
1457/59 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464/65 
1466/67 
1468/69 
1470/75 
1476 
1477 
1478/79 
1480 
1481 
1482 
1483 
1484 
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490/91 
1492/94 
1495/97 
1498 
1499/1506 
1507 
1508/09 
1510 
1511/14 
1515 
1516 
1517/18 
1519 
1520 

5,25 
3,— 
0,50 
0,50 
0,30 
0,75 
0,50 
0,75 
0,50 
0.50 
0,40 
1,10 
3.75 
0.30 
0.35 
0.75 
0.30 
1.50 
0.90 
0.30 
3.— 
0,75 
0.45 
2.20 
0.75 
0.35 
0,35 
0,35 
0.45 
0.40 
0.75 
0,75 
0,75 
0,25 
0,90 
3,10 
1.40 
1,60 
8,— 
0.60 
1.10 
0,20 
2,— 
0,40 
0.45 
2.— 
0.60 
0.60 

1521/22 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530/31 
1532 
1533 
1534 
1535/36 
1537/39 
1540/41 
1542 
1543/47 
1548 
1549 
1550/53 
1554 
1555 
1556/57 
1558 
1559 
1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 

0,90 
0,40 
0,25 
0,40 
0,60 
030 
040 
0,60 
2,— 
0,25 
0,60 
0,40 
0,60 
1.40 
1,10 
0,40 
4,10 
0,25 
0,35 
1,70 
0,40 
1 , — 
0,90 
0,40 
0,60 
0,40 
0.25 
0.60 
0,40 
0,25 
0,25 

Luchtpott 
Lp 16/19 
Lp 20 
Lp 21/22 
Lp 23 
Lp 24 
Lp 28 
Lp 30 
Lp 34 
Lp 35/36 
Lp 38/41 
Lp 42 

f,^v 

6,25 
27,50 
4.50 
1.25 
1.25 
4.50 
1,80 
8,50 

15,— 
20,— 

2.— 

SPECIAAL BEGINNENDE VERZAMELAARS! 
Willen WIJ adviseren om van onderstaande aanbieding gebruik te maken en één of 
meer complete jaargangen — welke gunstig in prifs Irggen — te bestellen 

COMPLETE JAARGANGEN 
1965 compleet iU zegels f 23,90 
196« compleet 43 zegel« f 27,<S 
1967 compleet 31 zegel« f 15,15 
1968 compleet W zegel« f 20,15 

Deze aanbieding is vri|bli|vend en zolang de voorraad strekt 
Alle zegels zi|n POSTFRIS ZONDER PLAKKER en van prima kwaliteit Voor be
stellingen beneden f 35,— brengen wi | f 1.50 portokosten in rekening Betaling 
binnen 8 dagen netto 

ANTHONY C. M. BOHNENN 
INVESTMENT PHILATELIE 
Jac. van Lennepstraat 58 
Amsterdam • Postgiro 787445 
Bank: H. B. U. Amsterdam 



t ^ ^ W»iieil«lB)M.DUI«»CIUHI 

RfPUSLlQUE DU S£NEGAt 

K) 1 Roldi > t inbiet in t n tjeslileeid •*> niboc 1 
27 l i 69 loei ismesene 

20 l Ge/ichi op kaap Skinny Casama iu t 
30 f K a m p van Niokolo Koba 
35 I Troep olifanten m nationale park Niokolo Koba 
45 i Voo] raadschuren voor gerst op eiland Fadiouth 

i l 1 70 Veeihgslr veijarmg verdwiining vliegei 
I miU I e( iivdin 
W I luchtpost Roult 1 oulüuse Dakai vliegtuig en poi 

tret van vliegei 

SIERRA LEONE 
10 !)-69 V 1)1 jaar Afiikaanse ontwikkelingsbank 

ï ' t gewone post 9 ' t hichipost T mbleein 

SINT LUCIA 
27 10- 69 Nieuwe uitgiftedatum van m oklobernum 

I i i gemelde kerslserie 

ST V I N C E N T 
Al beelding zegel gemeld in oktober bladzijde 577 

4 1 
5 ( 
b t 

24-11 69 \ i c u w e gebruiksseiie inheemse vogels 
c Troglod> tes aedon wintei koning 

1 c Butorides virescens groene reigei 
' L Loxigilla noctis goudvink 

Amazona guildingii papegaai 
Myadesies genibaibis sibilans 
Columba squamosa duif 
Coeieba flavcola a t e rnma 

8 c I ulampsih jugularis kohbri 
10 c Cocryzus minor mangrovekoekoek 
12 c Buteogallus anthracinus zwaite buizeid 
20 c Turdus nudigenis histei 
25 c Tanagra cucullata 
50 c Tanagra flavifrons 

1 S T y t o alba kerkui! 
2 S Elaenia flavogaster 
5 S Geotrygon montana duif 

SYRIË 
6-10- 69 Internat ionale dag voor het kind 

12 Vj 25 en 27 -̂> p Kinderen dansen rcnd boom em 
bleem U N I C E F 

7 10-69 Heidenking M a h a t m a Gandhi 
12 ' en 2 7 ' J p Portret van Gandhi 

10-10-69 Katoenfestival 
12'/2 17 Vi en 25 p Bloeiende katoen en verschiHendevei-
werkingsfasen van produktie 

2 11-69 Tiende wetenschappehikc week en zesde 
Aiabisch wetenschappelijk congres 
12'/_ p Zesde Arabische wetenschappelijke conteientie 

kaart waarop aangegeven de islamitische gebie 
den 

25 p Gouden jubileum Arabische academie hoofdge
bouw 

27 '2 p Gouden jubileum universiteit van Oamascuit ge 
bouwen universiteit 

T I M O R P O R T U G E E S 
• 69 Herdenking vijftig jaar vlucht Sn Ross 

Smith Engeland-Australie 
2 e Kaar t Portugees Ttmor pijl met route portret Smith 
en wapens van Fngeland Portugal en Austrahü 

ST KITTS, NEVIS, ANGUILLA 
Afbeelding zegel gemeld in november bladzijde 647 

X SJARJAH 
31-10-69 Apollo-11 reis naar maan 

5 dh Gewone post Vier zegels 
75 dh Luchtpost Viei zegels getand en ongetand 
I I Luchtpost Viei zegels getand en cngetand 

Blokjes in de waarden 3 r en 4 r 
3 r Zegel op goudfolie getand en ongetand 
4 r Blokje met deze zegel 

T O G O 
18 10 69 Aanvullende gegevens definitieve serie ge

meld in oktober bladzijde 577 
2 f Landbouwkundig opleidingscentrum 
5 f Menseli)ke piramide 
8 f Tuinbouw opleiding 

20 f Veeteeltopleiding 
iO i Onafhankelijkheidspaiade 
40 f Spoitdemonstiat ie 
45 i Pioniei op trekkei 
50 f Dorpscooperatie 
60 f Instructie van trekkergebiuik 
90 1 luch tpos t Gioententeel t 

100 f Luchtpost Ondeiwiizei fii leeilingen 
250 1 Luchipcst Piomersoikest op maïs 

27 11 69 Afrikaanse bibliotheekorganisalie MOBA 
30 f Groot loimaat boek symboliseert werk van de Asso 

ciation Internat ionale poin Ie Developpement des 
Bibliotheques en \frique 

T R I N I D A D EN TOBAGO 
2-11 69 Definitieve uitgiftedatum serie Junior Kamer 

van Koophandel gemeld in november bladzijde 647 

T U R K S EN CAICOS EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in november bladzijde 647 

U M M AL QIWAIN 
De regering van U m m Al Qiwain maakt bekend dat de 

serie zegels met opdruk „Apollo-11 ook m ons blad bij de 
nieuwtjes in oktober gemald geen officiéle uitgave is en in 
feite geen serie postzegels is deze zegels zi|n door particu
lieren aangemaakt en zonder toestemming van de regering 
verkocht 

Tegelijkertijd wordt aangekondigd dat men geen te 
groot aanta l zegels in de toekomst zal uitgeven dat op
lagen bekend worden gemaakt en dat alleen de Britse 

Crown Agents als agent zullen optreden 
19 II 69 I anding van ruimtevaartuig Apollo 12 op 

maan 
10 d Ruimtevaarder op maan 
20 d Landingsvaartuig en beeld van maan 
30 d Lancering Apollo-12 
50 d Aarde en maan port ict ten drie ruimtevaardeis 
75 d M a a n en lancering raket 

1 — r Ruimtevaar tuigen en portret heeiser van U m m 
Al Q i w a m 

U R U G U A Y 
22-10-69 Herdenking beeldhouwer J L Belloni 

6 p Portret Bclloni en beeldhouwwerk De slag uit de 
periode van de onafhankelijkheidsoorlog 

VENEZUELA 
30-9 69 Stad Maraca ibo Vierhonderd jaar gesticht 

20 25 40 en 70 c 1 — b Verschillende episoden uit de 
geschiedenis van de stad 

V I E T N A M ( N O O R D - ) 
Afbeelding zegel gemeld in november bladzi|de 649 

f ^T)M<HU CON 

V I E T N A M (ZUID-) 
29 10 69 Vijftig jaar Internat ionale arbeidsorgani 

satie 
6 en 20 d Wereldbol en embleem 

X YEMEN REPUBLIEK 
bepiember 69 Ma^nlandlng Verbetering melding 

november blidzijde 649 
•/j b (in plaats van '4 b ) veer Permanent ruimtestation 

enzovoorts 
Reprodukttes schildenien uit galen) van Washington 

'4 b David van Del Castagno 
14 b Porti et 1 lena Grimaldi dooi Van Dyck 
'4 b Meisje met haar Duena door MuriUo 
2 b Agostma door Corot 
3 b Ginevra Bentivoglio door Ercole Roberti 
4 b Balthasat C oymans dooi Pians Hals 

55 YEMEN K O N I N K R I J K 
Oktobei 69 Geschiedenis van Fianknjk 

1 i/4 b Clovis 
^' / i b Jeanne ei Au 
2>2 b Lodewiik Xl\ 

2 b Kdiel de t j iote 
I uchtpost 

3 ' _ b Napoleon 
5 b Clemenceaux 
6 b Geneiaal De Gaulle 

10 b Blokje getand Geneiaat De Gaulle en vliegtuig 
Concoide 

10 b blokje ongetanrl De Gaulle Jeanne d Aic en 
Napoleon 

Zegels getand en ongetand 

Y E M E N (ZUID.) 
27 9 69 Hondeidste geboortedag Maha tma Gandhi 

35 f Portret Gandhi 

l • I O- 69 Dag van het gezin 
25 en 75 f Ouderpaa r met vier kinderen 

24-10- 69 Dag van de Verenigde Naties 
20 en 65 f Gebouw van de V N in New York en embleem 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 

ITALIË 
7-12- 69 Lilde Dag van de Postzegel 

25 1 Postkoets Sondiio Ti rano bespannen met vier paar
den 1903 

SOVJET-UNIE 
20-11-69 Russische spiookjes 

4 k Volkssprookje Wassihsa de schone 
10 k Volkssprookje 
16 k A S Poesjkin 
20 k Volkssprookje 
50 k A S Poesjkin 

Mar ia Morewna 
Sprookje van het gouden haantje 
Finist de mooie valk 
Spiookie van tsaai Saltan 

25-11 - 69 Ruimtevaai tuigen Venus 5 en Venus 6 naai 
planeet Venus 
4 k Vhegbaan volgstation kop Lenin in omlijsting en 

wapen Sovjet-Unic in vi)fhoek 
6 k Venus 5 in verschillende stadia viiegbaan 

IJSLAND 
6-1- 70 Landichapserie 

I k SneefellsjokuU 
4 k L axfoBs og Baula 
5 k Hattver 

20 k Fjardargil 

december 1969 7 1 9 
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ZWITSERLAND 

PRO JUVENTUTE-ZEGELS 1969 

Voortzetting van 
de serie 
„inheemse vogels". 
Dag van uitgifte: 
1 december. 

Een nieuwtjesabonnement vergemakkelijkt u het verzamelen van Zwitserse postzegels 

Postzegelverkoopbureau van de PTT - Parkterrasse 10 - CH-3000 Bern - Zwitserland 

Wij weten precies wat U denkt! 
U denkt dat het een ingewikkelde zaak moet zijn om in New York postzegels te 
bestellen en u kunt met geloven dat het voor een postzegelhandel mogelijk kan zijn 
om vandaag de dag 98% van alle postfrisse series en blokken van de gehele wereld 
sinds 1920 te leveren. 
Vele andere verzamelaars in Nederland dachten er net zo over, maar zij besloten om 
toch maar eens contact met ons op te nemen en nu behoren zij tot onze tevreden 
klanten. De uitvoering van de mancolijsten van verzamelaars is nu al dertig jaar onze 
hoofdbranche geweest. Zelfs de moeilijke uitgaven van overzee of van bepaalde mo
tieven waar u overal vergeefs naar hebt gezocht kunt u vinden bi j : 

FRANK WARNER 117 NASSAU STREET 
NEW YORK. N.Y. 10038 USA 

,.One of the mott complete stocks of the world — in the world'. 

Speciaal kerstpakket met cataloguswaarde van 600,— DM, o.a. zegel van 
100 dollar, topwaarden tot 90 DM, zegels in samenhang, topwaarden van 
Indonesië, en bovendien een gratis kerstgeschenk met 100,— DM catalogus-
waarde. Altes bij elkaar ƒ 36 — (Nederlands bankpapier in aangetekende 
brief of postgiro Köln 49697). Vraagt onze gratis prijsli jst. 
EBELS, postzegelgroothandel, D 4070 Rheydt, Burgbongert, Duitse Bondsrep. 

Schilderijenzegels 
Vraagt gratis prijslijst 

HEYMANS' 
POSTZEGELHANDEL 

Valeriusstraat 82 - Schiedam 
Telefoon (010) 263951 

Kilopakketten, motief-
en landenpakjes 

Prijslijst op aanvraag bij 
EUROMARK 

Postbus 421, Hilversum 

ZWOLSE POSTZEGELHANDEL 
Rodehaanstraat 14 
V o o r alles op postzegelgebied. Begin sept. John Lister Cat . Q u e e n 
Elizabeth II v o o r slechts 3,75 + p o r t o . Y v e r t - Michel - Stanley 
Gibbons enz. Bestel nu. Geopend vr . 19.00-21.00, za. 9 .30-18.00. 
Te l . 17656. 

.ST. KILDA 
(Schotland) 

Zegelserie 

van 1968 

GRATIS! 
Connpiete serie van 8 waarden gebruikt, nominaal £-,14/3, in miniatuur-
velletje gestempeld ,,First Day of Issue", een spectaculaire veelkleurige 
private uitgave met afbeeldingen van zeevogels, uitgegeven door de 
,,Scottish National Trust". De beste locale uitgifte van het Verenigd 
Koninkrijk tot op heden, dat ,,moet" iedere Groot-Brittannië-verzamelaar 
hebben. Normale prijs £ -,14/3. Worden u gratis gezonden, vraagt 
slechts een zichtzending bij 

D. J, Hanson Ltd. (Dept. D/P 53), Eastrington, Goole, Yorks. 

2 7 
^ Beroemde 

'ffé^ Schilderijen 

Postzegels 
RECHTSTREEKS UIT LONDON! Een unieke collectie, bestaande uit 27 
miniaturen in prachtige kleuren. Originele postzegels uit Panama, Paraguay, 
Roeanda. Boemenie, Eguador enz. Reprodukties van meesterwerken van 
Rubens, Rafael, El Greco, Muri l lo en andere grote kunstschilders. Nor
male waarde f 6,50. Nu ter introduktie van het kopen uit het buitenland 
— wat U 20 tot 60 procent bespaart — slechts ƒ 1,—. 
Sluit f 1 , — aan ongebruikte hollandse postzegels bij en vvjj zullen U niet 
teleurstel len. Vraag naar aanbieding Nr. NF 7. 

Gratis - Een souvenir van de BntSe B R O A D W A Y A P P R O V A L S 
Postzegeltentoonsteiling 196/ waarop de ^ n ruu\ rV u'll 
aangeboden post zegels met reprodukties ^ . LWimarK HUI, 

^ zi)n atgebeeld London S E 5,England. ^ 



n 1970 viert het bekende 
postzeqelhuis GRI 

rK zijn vijftigjarig bestaan. 
De 146stejubileumsveiling van 23 tot 27 Februari 
1970 zal nu het hoogtepunt zijn in de aan traditie 
zo rijke geschiedenis van de veilingen bij Grobe. 
U kunt met Uw inzending nog steeds aan deze 
top veiling deelnemen. Gelieve ons Uw zeldzaam-
heden, top stukken en klassieke postzegels toe 
te zenden. Wij kumen U dan nog in de jubileums
catalogus voor JK» # 1 | deze grote 
international^^lf W^eil ing opnemen. 

Hans Grobe 
3 Hannover 

Theaterstraße 7 
Westduiisland 

Tel. 0511-25220 



wilt 
u 

mei de meeste 
yifinst 

verkopen ? 
Dan zendt U ons voor de grote 

Schwenn-Winterveiling die in februari 1970 zal 

plaatsvinden nu terstond UW inlevering. 

De inleveringstermijn sluit 

31 december 1969. 

De internationale Schwenn-veilingen zijn ook voor u stijl. Schwenn beschikt over een staf van experts 
de goede partner. De bijzondere kracht van Schwenn met jarenlange ervaring op alle terreinen, 
is zijn financieel krachtige klantenkring over de Voorschotten aan inzenders tot elk bedrag en in elke 
gehele wereld. Met een oplage van meer dan 20.000 valuta. Schwenn geeft u advies op alle terreinen, 
catalogussen bereikt Schwenn de meest betekenende ook van financiële aard; in het bijzonder bij grote 
en prominente verzamelaars en de grote handelaars objecten en liquidatie van nalatenschappen. Schwenn 
in de gehele wereld. Schwenn-veilingen zijn geniet het vertrouwen van de filatelistische wereld, 
Internationale postzegelbeurzen van een geheel eigen daarom staat hij aan de top. 

Dc grootste postxegelveilingsorganisatie van Europa 

H. C. Schw9nn, 6 FrankfurtlM. 4, Boekenhalmer Landstr. 18, #• / . 72 03 Of 



Schwenn AG Zürich 
het internationale 

postzegel 
centrum 

Wij kopen voor onze klantenkring in de gehele wereld 
steeds grote goed onderhouden verzamelingen 

en wereldzeldzaamheden 
Voor onze internationale speciaal-veilingen accepteren wij 

inzendingen tegen beslist gunstige voorwaarden. 
Vraagt u ons informatiemateriaal eens aan! 

Wij adviseren u gaarne in vragen van belegging 
— ook ten aanzien van de fiscale punten — 

evenals bij de liquidatie van verzamelingen uit nalatenschappen 
of bij verdeling van erfenissen — ook op internationale basis. 

De postzegelveiiing met de relaties over de gehele wereld 

Schwenn AG - CH-8032 Zürich - Bahnhofstr. 18 - Postfach 166 - Tel. 4 4 18 77 



LONDON STAMP EXCHANGE Ltd 
5 Buckingham Street - London, W.C. 2 

Pri js l i js t Ge legen l ie idszege ls 
Groot -Br i t tann ië 

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 
1965 
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 
1969 
1969 

Brit Empire Exhibition 
Brit Empire Exhibition 
Silver Jubilee 
Penny Post Centenary 
Sliver Wedding 
Olympic Games 
U P U 75th Anniversary 
Festival of Britain 
Coronation 
Jubilee Jamboree 
Parliamentary Conference 
Brit Empire Games 
General Letter Office Terc 
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 
Pans Postal Conference 
Nat onal Nature Week 
International Lifeboat Conf 
Red Cross Centenary 
Commonw Pacific Cable 
Shakespeare Festival 
Geographical Congress 
Botanical Congress 
Forth Road Bridge 
Winston Churchill 
700th Anniv of Parliament 
Salvation Army 
Joseph Lister 
Commonv^ Arts Festival 
Battle of Britain 
Post Office Tower 
20th Anniv United Nations 
I T U Centenary 
Robert Burns 
Westminster Abbey 
Landscapes 
World Cup 
World Gup Winners 
Birds 
Technology 
Battle of Hastings 
Christmas 
E F T A 
Flora 
Paintings 
Sir Francis Chichester 
Discoveries 
Christmas 
Bridges 
Anniversaries 
Paintngs 
Christmas 
Ships 
Concorde 
Anniversaries 
Architecture 
Prince of Wales 
Gandhi Centenary 
Post Office Technology 
Christmas 

serie on 
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 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

gebruikt 
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 
2,— 
1,25 

! N i e u w t j e s d i e n s t 

Zonder enige verplichting kunt u zich opgeven 
voor een abonnement op de nieuwe uitgiften van 
Groot-Bnttannie. Bij de huidige koers worden de 
zegels geleverd voor ongeveer ƒ0,55 per shilling 
nominale waarde. 
Nadere inlichtingen worden u op verzoek toe
gezonden 

Speciale aanbiedingen: 
1955 Queen Elizabeth II, hoge waarden, 2/6. 5/-, 

10/- en £ 1 . — , watermerk St. Edward's 
Crown, (S.G. 536/539; Yvert 283/286), 
postfris(!) ƒ185,— 

1969 Queen Elizabeth II, nieuwe frankeerzegels, 
automaatstrip, 2d-t-2d-|-3d-l-1d-f4d, prijs 
per strip ƒ0,85 

1969 Nieuwe frankeerzegels, hoge waarden, 
2/6, 5/-, 10/- en £ 1 . — . prijs ƒ21,— 

Luchtpostbladen: 
1969 Prince of Wales 
1969 Christmas (3 stuks) 

f 0,70 
f 2 , -

1919 

\ ""^i^ i 
Op 12 november 1919 werd 
met de Vickers Vimy G/EAOU 
de eerste vlucht gemaakt van 
Engeland naar Port Darwin 
in Australië 
Ter herinnering aan dit feit 
werd op 12 november jl een 
speciale envelop per RAF 
Comet 4 van Engeland naai 
Australië gevlogen 
Prijs van deze envelop ƒ 6,50 

Bestellingen en correspondentie nieuwtjesdienst aan-. 

H. Dekker - Granidastraat 7 0 " - Amsterdam - 15. -
te l . (020)18 2 5 0 9 



ATENCION ESPANA! 
Als u zegels van Spanje verzamelt moet u vooral 
niet nalaten om onze uitgebreide aanbieding van 
complete series aan te vragen voor u tot aankoop 
overgaat. 

Wij zenden u deze gratis toe. 
De aanbieding loopt van de duurste series tot de 
laatste nieuwe uitgaven, en tegen de laagste prijs 
die u ergens zult vinden. 
Nummers naar Yvert, Michel en Gibbons. Betaling 
in guldens. Vraagt de lijst nog heden. 

FILATELIE EUGENIO LLACH, S. L. 
Avenida Generalisimo, 489 (Fondée en 1915) 

Barcelona 15 - Espagne 

KILOWAAR Vóór de inkoop in hec grooc is 
deze waar door mi| getest. 
Alleen de betere waar vindt U 
hieronder aangeboden 

Missiewaar 

Gehele wereld 
België, verzegeld 
Canada, luxe 
Duitsland 
Duitsland gewone 

frankeringen 
Idem 5 kg 
Engeland 
West-Europa 
Franknik 
Holland 
Spanje, verzegeld 

p.kg 
D M 
23,— 

18.— 
25,— 
18.40 

7.90 
36,— 
18,— 
30,— 
35,— 
17,90 
23.50 

Onneel verzegelde 
postlcilowaar 

België 
Denemarken 
Finland 1962 
Finland 1963 
Finland 1964 
Finland 1965 
Finland 1966 
Noorwegen 
Roemenie 
Zweden 
Tjecho Slowakije 

„Tr iumph" 

p kg-
D.M. 
39,— 
43,— 
50,— 
45,— 
49,— 
52.— 
44,— 
49,— 
39,— 

145,— 

26,— 

D.D.R. luxewaar» door de Staat vergezegeld, met bijlagen ter waarde van circa 
1000.— Mi-Mk kilo D M 58.— 
IJsland, orgineel door de Post verzegeld, bi| steekproef alleen reeds 60 stuks van 25 
Kr en 13 stuks van 50 Kr aangetroffen '/i k''^ D M 330,— Proefiakje uit orgmele 
verpakking van 50 gr D M 78,— 

Uitsluitend gelegenheidszegels 
P '/, l<9 
Denemarken 
Engeland 
Finland, grootformaatzegels 
Frankrijk, grootformaatzegels 
Italië 
Cuba 
Luxemburg, per 100 gram 

D . M 
35.— 
65,— 
34,— 
70.— 
34,— 
34,— 
34.— 

Portugal 
Zweden, oud en nieuw 
Zwitserland, met 25% Pro Juven 

tute, per 100 gram 
Zwitserland pakketzegels van 

30 ets of hoger 
Gehele wereld, grootformaat

zegels 

70 
/O 

30 

35 

48 

Porto steeds extra, levering uitsluitend onder rembours of tegen vooruitbetaling. 
Postgirorekenmg Hannover 123355 

POSTZEGELHANDEL 
GUSTEL BEUMER 
D 472 Beckum, Gelder Str. 106, Duitse Bondsrepubliek 

De 36ste VEILING 
van 27 oktober tot 1 november 1969 in 
W i e s b a d e n bereikte bij een geanimeerde bieding 
in de zaal met vele national i tei ten en door duizenden schrif
tel i jke biedingen: 

T O P O P B R E N G S T E N : 

Duitse Rijk: Kaart Luchtschip „Deutschland" DM UOO,— 
Duitse Post in China: Handstempel 30 Pf. 

ongebruikt DM 2200,— 
Kiautschou: 5 Pf. Mi. nr. 2 ongebruikt DM UOO,— 
Danz ig : „Gro te Innendienst" ongebruikt DM 2800,— 
Baden: 1 Kr. zwart op ivoorkleur in paar DM 2100,— 
1 kr. zilvergrijs met 3 kr. op briefstuk. DM 1150,— 

18 kr. groen, als enkele frankering op brief. DM 3700,— 
30 kr. geeloranje, in paar. DM 2900,— 
30 kr. met 3 kr. en 9 kr. op geheel stuk. DM 2000,— 

Rood stempel „ 28 " op brief met Mi. nrs. la en 6. DM 3100,— 
Rood stempel „115" op briefstuk met Mi . nrs. 5 & 6. DM 1800,— 

Beieren: 1 kr. zwart DM 1150,— 
1 kr. diepzwart DM 1350,— 

12 kr. rood in paar DM 1750,— 
6 kr. wapen, blok van 6 op brief. DM 4800,— 

12 kr. Mi. nr. 26 Y. DM 1350,— 
Bergedorf: 1 Sch. op brief. DM 2600,— 
Brunswijk: 1 Sgr. Mi. nr. 11 C. DM 3300,— 

VaSgr. Mi nr. 13. DM 2000,— 
Bremen: 2 Gr. Mi nr. 5 a op briefstuk. DM 5200,— 

10 Gr. Mi. nr. 8 op brief. DM 4500,— 
lOGr. Mi. nr. 14. 2 stuks op brief DM 6000,— 

H a m b u r g : 9 Sch., Mi. nr. 18 DM 1450,— 
Lübeck: / , Sch. Mi nr. 1 DM 2900,— 

1 Sch. Mi. nr. 2 DM 2500,— 
Mecklenburg-Schwerin: */» Sch. Mi. nr. 4 DM 4100,— 
Mecklenburg-Strel i tz : '/a Sgr. op briefstuk DM 3900,— 

3 Sgr. bruin. DM 2800,— 
Oldenburg : Stempel „ABBEHAUSEN" op brief DM 3200,— 

1/3 Sgr. Mi. nr. 5 DM 3500,— 
Vi Sgr. Mi. nr. 9 DM 5500,— 
'/a Sgr. Mi. nr. 10b. DM 2300,— 

Saksen: 3 Pfg. donkersteenrood DM 5800,— 
3 Pf. donkerrood. DM 3000,— 

Sleeswijk-Holstein: 1 Sch. M i . nr. 1 DM 2800,— 
2 Sch. Mi nr. 2. DM 6300,— 

W ü r t t e m b e r g : 9 kr. Mi. nr. 4 in blok van vier DM 4400,— 
18 kr. Mi. nr. 5 op briefstuk DM 1200,— 
18 kr Mi nr. 5 op brief DM 4100.— 

18 kr. Ml. nr. 5 in paar samen met Mi. nrs. 
I a en 3a op brief DM 6100,— 

18 kr. Mi. nr. 5 samen met 2 st. nr. I a en nr. 
2b op brief. DM 3800,— 

18 kr. Mi. nr. 10 DM 1850,— 
18 kr. Mi. nr. 10 met nrs, 8 & 14 op brief. DM 3300,— 
18 kr. Mi. nr, 15 op brief. DM 1350,— 
18 kr. Mi. nr. 34 op brief DM 2600,— 
18 kr. Mi. nr. 34 met nr. 35 

op geheel stuk met 3 Kr. DM 2300,— 
70 kr. bruinli la DM 4500,— 
70 kr. roodlila, ongebruikt in paar DM 5300,— 
70 kr. roodlila gestempeld. DM 2600,— 
Europa-verzameling 1840-1945. DM 14.500,— 

Inzendingen voor de 37ste Lange & Fialkowski-veiling 
worden nu reeds aangenomen. Wij nemen niet alleen uw inzendingen voor 
de veiling aan maar kopen ook netto ä contant al het interessante materiaal 
tot aan de grootste objecten voor de beste prijzen. Bij grote objecten komen 
wij deze na voorafgaande afspraak zelf ten huize van de inzender in ont
vangst nemen. Onverschillig of u terstond netto verkopen wilt . of voor de 
veiling wil t inleveren, de firma van uw vertrouwen moet zijn 

LANGE & FIALKOWSKI 
Langgasse 20/22 - Telefoon (06121) 30 3013 
Eigenaar Hubertus Lange - Beëdigd en officieel aangesteld veil ing
houder 



Vraag bij uw handelaar naar de laatste nieuwtjes van 

het postzegelverkoopkantoor van de Crown Agents 

GUERNSEY 
TWEEHONDERDSTE GEBOORTEDAG VAN GENERAAL BROCK 

Datnm van uitgifte 1 december 1969 

GAMBIA 
HERDENKING VAN DE PIONIER-LUCHTVERBINDINGEN 1934/1969 

Datum van uitgifte 1 december 1969 

*N«tWÏ«8Al«V or PtONEÏW J«OT«VtH9A(»y OF PtONWW 
»I« seovicra »Ba<-t»«» , 

*NNIV€RS*RV OP PION€»« 
»1« SERVICES I934-13«» 

Omtmt w»i 

Ihe GAMBIA Ih 
tSmat TnpfMMn 

e GAMBIA l'6^ 

O.A.B. EN G. 
VIJFDE VERJAARDAG VAN DE 

AFRIKAANSE ONTWIKKELINGSBANK 
Datum van uitgifte 8 december 1969 

Gemeenschappelijice tel<ening voor de waarden 
van 30 c , 70 c , 1 s 50 & 2 s 50 . 

VERENIGDE NATIES 
KUNST IN DE V.N. 

D a t u m v a n uitgif te 21 november 1 9 6 9 

DETAIL MOM THIRD CENTURV MOSAIC « »intlS l ' I IE MISMaiE 8» Hl* t iklE 

UNITED NATIONS 6'=| NATIONS UNIES 13^ 
tmmmmmtmmtÈÊi^kÊ^amÊmmÊmmÊÊÊtÊtÊÊiÊttÊÊÊIÊÊÊÊÊmÊÊi 



WIST U DAT U | n 

POSTZEGELS ^̂ ^ 
RECHTSTREEKS UIT 

CCCPIOI DE USSR KUNT BESTELLEN? 
^^JlOf j , 

F^CCCPÏ969 

Dit jaar geeft de USSR, net als in 1968, 
meer dan 125 postzegels en 5 blokken uit. 
Zegels met een totale waarde van meer dan 
11 roebel. Daaronder zullen ongeveer 70 
postzegels uitgegeven worden die de ruim
tevaart, sport, kunst, f lora en fauna e.d. 
als onderwerp hebben. Alle grote presta
ties in het afgelopen jaar, vooral op het 
gebied van de ruimtevaart en sport worden 
op speciale zegels vastgelegd. Wi j stellen 
u in staat een abonnement te nemen, waar
door u van toezending van deze prachtige 
zegels verzekerd bent. 

Abonnementsvoorwaarden: 

• het abonnement geldt uitsluitend voor onge
stempelde postzegels 

• het kan alleen voor het gehele jaar 1969 
worden aangegaan 

• de abonnementsprijs voor het gehele jaar is 
20 dollar 
22 dollar bij betaling in twee termijnen 
(11 dollar bij afsluiting en 11 dollar voor het 
tweede halfjaar 1969) 

• de betaling geschiedt vooruit, uitsluitend In 
dollars, Engelse ponden, Zwitserse francs en 
in guldens. Andere vormen van betaling wor
den niet geaccepteerd 

• de postzegels worden zonder extra kosten 
per aangetekend schrijven ten minste eenmaal 
per maand toegezonden. 

Geef UW bestellingen op aan 

V/O MEZHDUNARODNAYAKNIGA 
MOSKOU-G-200-

MAAN-ZEGELS 
en -BRIEVEN 

Het zal verzamelaars interesseren te vernemen dat de meeste van de 
hreronder vermelde maan-stukken op de postkantoren uitverkocht waren, 
hetzij door voorinschri jvingen, dan wel op de eerste dag van de verkoop. 
De beleggingswaarde van deze maan-stukken is hierdoor duideli jk en 
bovendien zijn ze dan nog van grote historische waarde. 

Verzamelaars m de gehele wereld gi l len om deze zegels en brieven en 
het rs nu de ti jd om met het verzamelen te beginnen, nu de prijzen nog 
op hun aanvangsniveau zijn. 

Apollo 11 Maan-herdenkingsuitgaven 
ongebruikt eerstedagbrlef 

1 België met souvenir-velletje f 4 , 5 0 — 
Souvenir-velletje alleen met eerstedagstempel 
ernaast f 4,— 

2 TsjechoslowakIJe f 5,75 f 8 . -
2 Dahomey f 6,50 f 8 , -
1 Groot-Brittannie, met een uniek speciaal 

stempel Southampton f 3,50 
9 Grenada, met souvenir-velletje f 8.50 * 
1 Hongarije, souvenir-velletje f 6.75 — 
4 Maldiven-eilanden f 4,50 * 
1 Polen, souvenir-velletje f 8,— f 3,50 

(losse zegel) 
1 Roemenië, souvenir-velletje f12,S0 r i4 ,75 
1 Ruanda, souvenir-velletje f13,50 ƒ15.75 
5 Seychellen f 3,75 f 4,75 
5 Zuid-Korea, met souvenir-velletje f 4,75 — 
6 Togo, met souvenir-velletje f 13,50 f18.— 
3 Trinidad f 3,75 
2 West-Samoa f 3,50 f 6,75 
1 U.S.A f 0,60 f 2,75 

Complete verzameling als hierboven 
aangeboden Dfi. 9 2 Dfi. 8 3 
De met een sterretje gemerkte eerstedagbrleven worden nog verwacht. 

J. SANDERS 
(PHILATELIST) LIIMITED, 
5/7, COMMERCIAL ROAD 
SOUTHAMPTON, ENGLAND 

Gelegenheldskoopl Voor ƒ 40,— zend ik u 2000 zegels van 
Vatlkaan, San Marino en Italië. Betaling per internationale post-
wlssel, bankpapier of onder rembours. 
Ersettigh Gabriele, Caselia Postale 116, I. 20100 Milano, Italië 

ZICHTZENDINGEN NEDERLAND EN OVERZEE 
Postfris - Geen uitnamepiicht 

C. S E V E N H U I J S E N 
Provenierssingel 16, Rotterdam, tel. (010) 28 55 18, giro 335372 

^Hawid klemstroken" U weet, dat voor elke verzamelaar 

het ideale middel is voor het opbergen van postfrtsse zegels. Leverbaar 
Zijn de volgende maten m zwart en wit. Pakjes i 25 stroken, lengte 21 cm. 

H o o g t e 16, 20 , 2 1 , 24 , 26 , 27 ,5 , 29 , 30 , 31 e n 3 3 m m p e r p a k f 2 ,50 
H o o g t e 36 , 39 , 40 , 4 1 , 44 , 48 , 49 , 52 en 5 5 m m p e r p a k f 3 ,50 
P a k j e s a 10 s t r o k e n , t w e e z i j d e n d i c h t : 2 1 0 x 6 6 , 2 1 0 x 8 6 , 
130x85 , 1 4 8 x 1 0 5 en 160x120 m m p e r p a k ƒ 2 , 5 0 
P a k j e ä 7 s t r o k e n , t w e e z i j d e n d i c h t : 2 1 0 x 1 7 0 m m p e r p a k ƒ 3 , 5 0 
H a w i d k l e m s t r o k e n s n i j d e r ƒ 2 ,75 ; H a w i d S i m p l e x h e f b o o m s n i j -
a p p a r a a t f 13 ,90 ; t u b e l i jm ƒ 0 , 5 0 . 

8i j bestell ing vermelden zwart of wit. Dit is slechts een greep uit onze 
voorraad klemstroken, vraag onze complete prijsli jst. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verpl ichting tot kopen. 
Bij een bestell ing boven f 10,— worden u de klemstroken portvri j toege
zonden. 5 % korting blJ een aankoop boven ƒ 10,— en 1 0 % korting bIJ een 
aankoop boven ƒ25,— 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak - Rotterdam-1 - Tel.(010)14 3580 - Giro 661478 

oi>0'o9o-9o» 



ZICHTZENDINGEN 
EUROPA 

van NEDERLAND en O.R., BELGIË, LUXEMBURG, 
FRANKRIJK, DUITSLAND, OUD-DUITSE STATEN, 
DUITSLAND na 1945, BUNDESPOST, BERLIJN etc, 
tevens de resterende DUITSE GEBIEDEN, o.a. 
DANZIG, MEMEL, SAARLAND, etc., ZWITSER
LAND, SCANDINAVIË, OOSTENRIJK, RUSLAND, 
VATICAAN, MONACO, ITALIË, HONGARIJE, 
GRIEKENLAND, etc. . . . 
Alle Europese landen zijn bijzonder goed voorzien 
in de LUCHTPOST, welke wij afzonderlijk 
opgenomen hebben, zowel WEST- als OOST
EUROPA, o.a. nagenoeg volledig opgenomen 
Bulgarije, FRANKRIJK, HONGARIJE. MONACO, 
ITALIË, RUSLAND, ROEMENIË, SPANJE, 
VATICAAN, POLEN etc. . . . 

BUITEN EUROPA, o.a. 

ISRAËL zeer uitgebreid opgenomen, Zuid-Amerika, 
ENGELSE KOLONIËN met zeldzaam materiaal, 
FRANSE KOLONIËN zeer uitgebreid, etc, tevens 
LUCHTPOST van nagenoeg alle landen, o.a. 
ITALIAANSE GEBIEDEN EN KOLONIËN, SPAANSE 
KOLONIËN, FRANSE KOLONIËN zeer uitgebreid, 
ZUID-AMERIKA zeer goed aanwezig, o.a. BOLIVIA, 
BRAZILIË, ECUADOR, URUGUAY, MEXICO, 
NICARAGUA, DOMINICAANSE REP., SALVADOR, 
ARGENTINIË, HAÏTI, PERU, PARAGUAY, PANAMA, 
CHILI. PHILIPIJNEN. CUBA, COSTA-RICA, 
GUATEMALA, COLUMBIA, VENEZUELA, etc etc. 

Tevens verzorgen wij ELKE MAAND een 
PRIJSLIJST, waarin duizenden aanbiedingen, zowel 
van de EUROPA-LANDEN als daarbuiten, vele 
landen worden steeds uitgebreid opgenomen, 
door de zeer vele aankopen een steeds wisselende 
INHOUD, een briefkaartje en u ontvangt deze 
PRIJSLIJST gratis. 
Korting zowel voor de PRIJSLIJST als de ZICHT
ZENDINGEN, bij een uitname van ƒ 30,— 5 %. 
ƒ 50,— 10 %, f 100,— 15 %. ƒ 1000 20 %. 

POSTZEGELHANDEL 
„OLYMPIADE" 
EIG.: G. L. VAN TOOR - BINNENWEG 13 
LOENERSLOOT - TELEFOON (02949) 377 

1 1 
r^» 
Sij IS^ 

d 9y[i -<•-' '^ 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 

1 Nieuwe brandveilige 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|zen 
Vraagt inlichtingen 

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

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

1 4 e VEIL ING O P 2 0 DECEMBER . . 
E.V. veiling wordt gehouden op 14 februari. Te allen tijde kan 
goed materiaal vi/orden 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 

P O S T Z E G E L V E I L I N G "TWENTHIA" 
POSTBUS 177 - ALMELO - TELEFOON (05490) 6417 

USA MAANLANDING FDC t.75. België, idem, gehéél cpl , 3 FDC t2,50 
Ned Dag Postz '68 (6) f 12,50 én natuurlijk alle m dit blad voorkomende 
nieuwe uitg West-Europa, USA, UNO, Israel op kwallteits-FDC én pfris 
voorr Tevens vele oudere FDC vanaf 1960, oók motief Uitgebreide circul 
gratis tegen antwoordporto Reeds 22 jaar een goede naam als verzend
huis 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE - NVPH-IFSDA 
Blondeelstraat 36 - Rotterdam-14 - Tel (010)20 40.70 - Giro 50 74 07 

DENEMARKEN, NOORWEGEN, ZWEDEN. IJSLAND. 
ENGELAND. MALTA, GIBRALTAR. CYPRUS. IERLAND 

Verzamelt u deze landen? Vraagt u dan een uitgebreide zicht-
zending aan Minimumuitname moet evenwel ƒ40,— zijn. De 
portokosten worden door ons betaald. 
Even een kaartje met referentie en opgave ongebruikt en/of 
gebruikt naar 

POSTZEGELHANDEL C. OPSCHOLTENS 
Vrijheer van Eslaan 393 - Papendrecht - Telefoon (01850) 5 23 59 

Te koop gevraagd 
Nederland en overzeese gebiedsdelen 
series postfris en gestempeld 
bundel- en kilowaar 
losse waarden, ook collecties, 
bij voorkeur belangrijke partijen, 
altijd aankoop ä contant 

A. J. de Wit 
Postbus 7055, Amsterdam-Z., tel. 713489, bij geen gehoor 442435 



POSTZEGELVEILING 
W. H. de Munnik 

Korte Houtstraat 20b - Den Haag 
Telefoon (070) 1805 00 

Onze eerstvolgende veiling wordt gehouden op 
9 en 10 JANUAR11970 

Voor deze veiling kan niet meer worden ingezonden, doch wel voorde volgende veiling. 
U kunt hiervoor dagelijks (ook zaterdag's) op ons kantoor terecht. 

Toezending dient uitsluitend per aangetekende post te geschieden. 
Verder kunt u ook nog materiaal brengen of zenden voor onze veilingen, 

die gehouden zullen worden op: 

36e veiling 9 en 10 januari 
37e veiling 6 en 7 februari 
38e veiling 13 en 14 maart 
39e veiling 17 en 18 april 
40e veiling 22 en 23 mei 

41e veiling 26 en 27 juni 
42e veiling 4 en 5 september 
43e veiling 9 en 10 oktober 
44e veiling 13 en 14 november 
45e veiling 18 en 19 december 

Verlangt onze gratis veilingcatalogus! 
Dit kan per telefoon of zonder portokosten met gebruikmaking van onderstaand bestelbiljet. 

Lees hiervoor ook onze advertentie op ommezijde. 

hierlangs afknippen 

Afa. (gaarne in blokletters) Fa. W. H. de Munnik, 

Antwoordnummer 858 

Den Haag 



POSTZEGELHANDEL 
W. H. de Munnik 

Korte Houtstraat 20b - Den Haag 
Telefoon (070) 18 05 00 

Binnenkort verschijnt onze 
GROTE UITGEBREIDE PRIJSCOURANT 1970 

Als steeds gratis op aanvraag verkrijgbaar. 

Bent u in Den Haag? 
Bezoekt dan eens vrijblijvend onze „Stamp Corner" waar u op uw gemak uw collectie 

kunt aanvullen met eerste klas zegels tegen populaire prijzen. 
Ook dit seizoen kunt u wederom gebruik maken van onze zeer mooie 

zichtzendingen 
Voor al uw wensen kunt u gebruik maken van onderstaand biljet en .. . zonder 

portokosten verzenden. Bij datgene wat u wenst behoeft u slechts het betreffende hokje 
zwart te maken. (U kunt ook meerdere hokjes invullen) 

Hoe dit biljet verzenden: 
In de eerste plaats duidelijk uw naam en adres vermelden. Biljet afknippen en in 

ongefrankeerde enveloppe doen. Op deze enveloppe schrijft u: 
Fa. W. H. de Munnil<, Antwoordnummer 858, Den Haag. 

hierlangs afknippen 

Gelieve mij te zenden: 
n veilingcatalogus 
n inzendvoorwaarden voor de veiling 
n grote prijscourant 1970 
n zichtzendingen Nederland of O.R., gestempeld of ongestempeld*) 
n zichtzendingen „Engelse Koloniën", gestempeld of ongestempeld*) 
n zichtzending „Verenigd-Europa", gestempeld of ongestempeld*) 
D zichtzending ,,Ruimtevaart", ongestempeld 

*) doorhalen wat niet van toepassing is 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor-
delUkheid nemen voor de bonafidl-
telt der onderstaande adressen 
Prijs der annnonces ƒ 0,85 per mm 
exclusief 4 «/o BTW 

A A N G E B O D E N 
Opruiming postzegels door oud-
verzamelaar, na storting van f 10,-
op giro 1479248 van K ten Dam, 
Esmoreitstraat 40, Amsterdam, ont
vangt u voor ƒ 10,- cat -waarde 
Ned postfr zegels in compl se
ries, plus 30 frs Yvert Europese 
zegels of 50 frs Yvert, zegels bui
ten Europa Gratis aanget toe
zending 

Aangeb coli. Ned, Sur , Ant., 
cat w N V P H ƒ 1000,— Bijna 
geh p fr z pi Vraag lijst aan 
Mols A H C N , Kastanjestr 32, 
Echt (L) 
Speciale Eianbieding van particu
lier: verzameling Duitsland, waar
bij Bondsrepubliek vrijwel com
pleet Grotendeels postfris Cata
loguswaarde Michel 1970 plm 
DM 3 60O Vraagprijs ƒ 1500,— 
Te bevragen tel (010) 20 22 24 

Polen-blok 2+3+4 postfris f 18,— 
Albanië-blok 6 postfris f 4,— 
Vraag prijslijst Ie emissies Neder
land Ned port afwijkingen Oud 
Frankrijk Spanje, Midden- en 
Zd Amerika Oud Duitse staten 
Stort ƒ 0,90 op giro 1230776 H 
Nolks, Egb Hiddingstr 1, Steen
wijk Uitgebreide omschrijving 
Interessante prijzen 

Vrijbl bod gevraagd op Michel-
Oostenrljk Zeitungsmarken Nr 8 
ongestempeld, nr 9 gestempeld 
tel (070) 55 22 09 (9-18 uur) 
Kleinrond, punt e a stempels; te
vens West-Europese landen, U S A 
en Eng gebieden voor gevorder
den, alles in mooie zlchtboekjes 
Ook voor clubavonden Drs A 
Willems Wilhelminalaan 17, Hulst 
(Z ), tel (01140) 24 96 
Zendt 250 grootformaat zegels aan 
T Groot Wijmers A8a, Wijdenes 
en u ontvangt eenzelfde aantal 
retour Geen Oost-Europa en Azië 

Geh. complete collectie Ie kwal. 
België, o a Mercier Helmen 
U P U en alle bloes postfr Compl 
fm '69 en laatste nieuwtjes postfr 
en gebr Alle spoorzeg aanw 
Event ook de F D C 's Gat w ca 
Yv Frcs 20 000 —, prima geldbe-
legg Te koop weg inkrimp v 
coli Serieuze aanvr en te be
zieht na afspr Mevr H Dick-
mann-Adriaans v Oldenbarne-
veltstr 65, Nijmegen Tel (08800) 
2 84 82 

Ter herd 50 jr Eng-Aust vlucht, 
spec. RAF env , gevlogen op 12-11-
'69 n Austr met een RAF Cornet 
4, voorz V de 1/9 herd zegel en 
spec handstempel British Forces, 
zeer mooi slechts enkele, p st 
f 8,50 Slagter, Linnenweverstr 9, 
Delft 

Aangeboden betere Nederlandse 
series, postfris, billijke prijs C 
WlUemsen, Lou Jansenplein 43-III, 
Amsterdam-W , tel (020) 11 05 26 

Aangeboden 2e keus albums met 
kleine schoonheidsfouten Blanco 
bladen met ruit onderdruk Kunst-
leren klemband, 25 x 28'/! 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 in-
steekboekjes 11 x 17 cm, 8 bladz 
ä 6 stroken in omsl geniet (nietje 
iets roestig) ƒ 5 — Pakket d 1 
schroefband 20 x 26 cm 100 bladen 
blanco papier zonder ruitjes ƒ 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 filatelistlsch ge-
frank Zolang de voorraad strekt 

Engeland. Nieuwste experimentele 
postz bkje vel l-5d 15 st , vel 2 
en 3-4d elk 15 st , vel 4-3 rijen 
V 5 st se-tenant 4-l-5-l-4d (de 
4d 1 fosf band links en rechts) m 
Illustraties (kleur), p st f 11,50 
Let wel, deze boekjes zijn expe
rimenteel I Slagter, Linnenwever
str 9, Delft 
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 
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 (of in ruil voor punt- en 
kleinr s t ) Ned. zegels vanaf 1852. 
E de Vries, Van Hogendorplaan 
100, Doetinchem, tel (08340) 47 84 
Hongarije. Wij leveren u alles, zo
wel oud als nieuw, blokken en ge
bieden m 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 
1250 postzegels wereld met grootf 
slechts ƒ 12,501 Euro-Tip postbus 
1001, Rijswijk Z H Niet goed'' 
Geld terug' Lev franco via giro 
1934422 t n V t n V Hallegraeff, of 
Remb plus porto 

Heeft u veel massawaar? Dat wil 
ik ruilen tegen zegels van Engelse 
Kolomen MancolQst opgeven, ik 
bezit zeer vele goede zegels Voor 
ieder Yvert frank 100 massa groot
formaat of 50 toeslagzegels Ook 
zegels van Nederland + Kol 
Daarvoor 200 massa voor ƒ1,— 
cataloguswaarde Eerst massawaar 
of lOO toeslagzegels sturen B v 
Harlingen, P K Drossaartstraat 
118, Vlaardingen 

Te koop of te ruil postzegels 
(puntstempels), munten en oude 
prentbnefkaarten A H van Elk, 
Wilhelminalaan 6, Beuningen (Gld ) 

Te koop Amphilex blokken pfr 
z pi /■ 50,— per stel + porto 
Serie ƒ 5,— + porto Frankrijk 
gest '45-'69 Per serie 40 pet Yvert 
ledere sene slechts eenmaal aan
wezig Nd Dwarsweg 35 Zeven
huizen (Z H ) 

Engeland Tip Service. Wij stro
pen de markt af geven tips en 
verkopen hoofdz bijz Engelse ze
gels w o fouten, var kleurdefec-
ten, wtmk verschillen, perfor 
fouten, etc Wij zijn geen nieuw-
tjesdienst, hiervoor is uw hande
laar (leveren u natuurlijk wel op 
verzoek) Enige items o a Yv 376 
Life boat 4d m opgetrokken zeil, 
zeer waardevol, slechts f 23,50, 
Yv 306/11 de Ie grafietstr sene 
gebruikt schaars en even waarde
vol als postfr nu nog f 9,50, 
nieuwste def sene z wtmk druk
fout z fosforstr 4 st (3-4-5d en 
)s6d ) wordt nu reeds grote jacht 
qt> gemaakt, p sene v 4 ƒ 2150, 
"ïV 239/40 Kanaaleil herd p sene 
v 2 slecHts ƒ 2,25 Voor uitv prijsl 
Slagter Linnenweverstr 9, Delft 

Proef 97 Cat. van Diëten, Post-
bewijs la, Ib, 2a, 2b Geuzendam 
J Veraart, Kerkstraat 18 Overlan-
gel 

Automatenboekjes. Alle teksten 
Prijzen zie Mnd bl nov Tevens 
alle combinaties, postfris tegen 80 
pet cat Eikenlaan 30, Waalwijk 

Aangeb. door part album Ned t/m 
1964 (grotend gebr , vanaf 1958 on-
gebr m pi) , cat w ƒ 2 650,— 
FDC's Ned Kind 1948 en nrs E l 
2, 3, 7, 15, 18, 18 fm 20, 24, 30 32 
t/m 35 37 t/m 40, 42 t/m 44, 47 t/m 
74 Hoogste bod gevr onder nr 
PH 538, Boom-Ruygrok N V , 
Haarlem 

Te koop postfris z pi Nederl nr 
332-349, 428-932 Luchtpost 12-13-14-
15, port 80-106 Cous 20-40 Com
pleet ƒ 1 250,— Ook losse serie 
Vraagt prijslijst C Willemsen, 
Lou Jansenplein 43-III, Amster
dam Tel (020) 11 05 26 
Ruimtevaart Verzamelaar biedt 
groot aantal postfrisse zegels 
ruimtevaart, alsmede FDC en Co
vers aan tegen werkelijk zeer aan
trekkelijke prijzen en voorwaar
den Vraagt u eens vrijblijvend 
een zichtzending aan Het zal u 
zeker niet teleurstellen W M 
Hoekstra, Langestraat 71, Win
schoten 
Aangeb Ned. no 1 postfns f 250,—, 
stort ƒ 1,25 op giro 1230776 t n v 
H Nolles, E Hiddingstr 1, Steen
wijk voor zichtzending 
Aangeb tegen elk aann bod 
Maandbl Philatelie 1951 t/m 1960 
geb , 1961 t/m 1968 losse no Jac 
de Legt, Zuidstraat 60, Den Hel
der 

G E V R A A G D 

Gevraagd Hong Kong, zegels en 
stukken, zoekt F L Maas, Veenen-
daalkade 289, Den Haag, telefoon 
(070) 66 44 56 
Te k gevr puntstempels en klein 
rondstempels. A H Bonefaas Joh 
Geradtsw 132, Hilversum Telef 
(02150) 4 48 08 
J A Rompes koopt collecties 
series en losse zegels, speciaal 
klassiek van OostenrÖk. Nijenrode
plantsoen 4-II, Utrecht, telefoon 
(030) 44 17 78 

Alle soorten bundels, massawaar, 
kllogoed door A v d Heijden, 
Hengelolaan 1196, Den Haag Tel 
67 08 75 

Gevraagd Oostenrijk vóór 1945, 
ook ruilen met nä '45 J E M 
Garssen, Englaan 3, Blaricum 

Brieven en zegels Duitsland 1945-
48 en Amerikaanse-, Britse-, Fran
se- en Sovjetzöne (Alleen partij
en) Sterk, Julianaflat C6, Biltho-
ven Tel (030) 78 55 10 
Ned. 65C, 87f, 153a, Rolt 5ÏA, Pak
ket 2B Ned.-Ind. 278 Untea 15c 
kleine opdr , 1 en 10c grote opdr 
Cur. 71, 71a links geknipt Sur 
HO alles gebruikt Tevens fil li
teratuur G van Dijk, Veldkamp 
2 Harderwijk 
Gevraagd proefpostzegelboekjes 
(2 stuks), uitgegeven in 1962 te 
Rotterdam T Molenaar, Schel de-
hof 19, Almelo Tel (05490) 13 23 
Gevraagd proefpostzegelboekjes 
(2 stuks), uitgegeven in 1962 te 
Rotterdam T Molenaar, Schelde-
hof 19, Almelo Tel (05490) 13 23 
Gevraagd Veilingcatalogus van 
belangrijke buitenlandse veiling
houders Balasse Magazine tot 
1968 Maandblad Philatelie jaargan
gen 1922 t/m 1964 Phil lit over 
Fng en Gnekse zegels K A 
Plantinga, Ranonkelstraat 147, Den 
Haag 
Spanje: Poststukken (Ganzsachen) 
gebr en ongebr , ook in ruil voor 
zegels C M Roggeveen, A Pau-
lownalaan 29, Zeist Tel (03404) 
1 54 73 
Nieuw Guinea: Te koop gevraagd 
poststukken van Australisch-, 
Brits-, Duits- en Ned Nw Guinea 
Inan Barat, Untea en Papua en 
New Guinea Verder stukken van 
Ned Indlé met poststempels van 
Nw Guinea Aanbiedingen met 
prijsopgaaf aan J L Havmga 
Hoofdstraat 68, Hoogeveen 
Zend mij 150 postzegels van West-
Europa in ruil voor 150 andere 
Voorkeur landen opgeven H 
Vaes, Berylaan 5, Woensdrecht 

Gevraagd Blokken van België 
no 1 t/m 34 en Luxemburg Zicht
zending met prijsopgave evt ook 
ruil aan P Kok, Robert Scott-
straat 30, Den Bosch Tel 4 40 78 
Te k gevr speciaalcatalogus 
China, niet ouder dan 2 jaar 
Aanb A Bijhouwer, Westeinde 
262, Berkhout 

D I V E R S E N 

Verzamelt u VN. en/of V.E.?7 
Ja'' Wordt dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied Secreta
riaat C Spoelman, Irisstraat 18 
Ridderkerk Tel (01804) 47 55 
Binnenkort verschijnt de uitgave 
Beer van Dingstee, eofilatelie Ne-
derlands-Indië, plm 50 pag vol
ledig geïllustreerd Corresp adres 
C ten Brink, Oosten de Bruyn-
str 147, Haarlem 
Stuur ƒ 5,60 en u ontvangt 25 
versch. vr. munten. W Hofland 
Eksterlaan 17, Bussum Giro 381273 
Gevraagd Ansichtkaarten (oud en 
nieuw) met afb van Ned steden, 
molens, t v -figuren enz Ook in 
ruil voor postzegels J Ph J van 
Lookeren, G H Breitnerstraat 20, 
Weesp Tel (02940) 24 58 

BUITENLAND 

Verzamelaar vraagt te koop 
strooibiljetten uit vliegtuigen uit 
de oorlogsjaren, ook ruil Josef 
Beyer 507 Bergisch Gladbach 
Ahornweg 15 Duitse Bondsrepu
bliek 
Zegels van Israël: Wordt lid van 
de , Eilat" club voor toezending 
van nieuwe uitgaven tegen post-
prtis en zes andere voordelen 
Vraagt gegevens aan Eilat Stamps 
Club P 542, Eilat, Israël 
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 
Kartonnen doos met circa 10.000 
onafgeweekte zegels van overzee, 
onuitgezocht, rembours, D M 20,— 
H Schmidt, D 4816 Sennestadt, 
Tannenweg 19a Duitse Bondsrepu
bliek 
Philcor-club-Italia geeft u ruilver-
blndmgen over de gehele wereld 
Vraagt onder inzending van US 
$ 1 — inschrijfbiliet en ledenlijsten 
aan bij Ulrich T Heer clubma-
nager, 1-20052 Monza (Italië) Via 
Meraviglia 1 Talen Engels en 
Duits 
1000,— gulden netto-cataloguswaar
de 100 gram afgeweekte zegels 
voor ƒ 50 — EBELS, Postzegel
groothandel, D 4070 Rheydt Burg-
bongert Postgiro Köln 49697 
Duitse Bondsrepubliek 

Ruil. Gevraagd Nederland en 
Frankrijk, gebruikt of toegeadres
seerd Geboden D D R postfns of 
gebruikt Heinz Bottek DDR 757 
FORST/Lausitz Cyrankiewicz Str 
14 

Sowjet-Unie. 1685 verschillende ge
stempelde zegels, uitsluitend com
plete series Franco toezending na 
overmaking van DM 195 — op 
mijn postgiro Frankfurt/Main 
11 81 10 Ench Massone, D 6635 
Schwalbach/Saar, Duitse Bonds
republiek Lid van de handelaars
vereniging APHV/Keulen 

JAPAN postzegels, 150 versch 
/'S — 50 Herdenkingszegels f 5,—, 
6 FDC f 5,— Prijslijst gratis 
Yn Kanagawa, 664 Itam 1, Box 36, 
Japan (APHV) 



PrljsHjsten. 1 Motiefzegels van de 
gehele wereld 2. Partijen, pakket
ten, verzamelingen 3 Series en 
losse zegels, Duitsland na 1933 
Duitse bezettingen 1939/45, Saar
land, Bondsrepubliek, BerUtn, 
D.D R , Verenigd Europa, Oosten
rijk, Zwitserland en Vatikaan te
gen 50 cent in geldige postzegels 
Ench Massone, D 6635, Schwalbach/ 
Saar, Duitse Bondsrepubliek Lid 
van de handelaarsvereniging 
APHV/Keulen 
PartUen. Uitsluitend complete se
ries tegen 15 pet van de Michel-
prijs 1969. A gehele wereld B di
to, doch zonder Arabische Sheik-
dommen C dito zonder Indonesië 
Voor DM 20,— plus DM. 1,50 voor 
porto ontvangt u zegels ter waar
de van Ml Mk 135,— (Mi 1969) 
Verschillende sorteringen lever
baar. Postgiro Frankfurt/Main 
11 81 10 Erich Massone, D 6635, 
Schwalbach/Saar, Duitse Bonds
republiek Lid van de handelaars
vereniging APHV/Keulen 

Zwitserland, de bijzonder mooie 
Pro-Juventute serie op R-brief en 
222 versch zegels, slechts voor 
ƒ 5,— Te bestellen onder con
tante betaling bij Werner Ludwig, 
9443 Widnau, Zwitserland. 

Voor 

onregelmatigheden 

m niet-schriftelijk 

opgegeven advertenties 

kunnen wij geen 

verantwoordelijkheid 

aanvaarden 

"Administratie Philatelie" 

POSTZEGELS 
Bent u nog geen lid van ons 
NATIONAAL ZEGEL SPAAR PLAN ? 

Vraag dan direct vrijblijvend onze prijslijst en om inlichtingen, 
welke u per omgaande worden toegezonden 

STADIONWEG 103 - AMSTERDAM-Z - TEL (020) 73 92 16 

is 

ZWOLSE POSTZEGELHANDEL 
Het adres voor uw filatelistische artikelen en voor uw nieuwtjes
abonnementen zegels en FDC 
Ook een goede voorraad Engelse kolomen na 1953 
Komt u eens binnen op vrijdagavond van 19 00 tot 2100 of 
zaterdags van 9 30 tot 18 00 uur 

RODEHAANSTRAAT 14 - ZWOLLE 

BIJZONDERE UITGIFTEN 
Kind 69 FDC bloc met het speciale st ƒ3 75, idem autopost
kantoor 1ste dag ƒ4,—, serie met st autop ƒ2,75, max krt 
m autop + 1ste dag ƒ4 95, idem bloc ƒ4,50 Antillen en 
Sur kind op luxe krt resp ƒ 5,95 en ƒ 8,45 Statuut Ned + 
Ant + Sur per stel op 3 krt ƒ4,25 
POST EN ZEGEL - Dorpsstraat 13 - Abbekerk - Tel (02298) 278 

Heeft u prijslijst nr 18 al ontvangen? 
Vraag hem anders direct even aan, werkelijk boordevol voor
delige aanbiedingen 
Tevens unieke afwikkeling van uw mancolijsten (indien gewenst 
vrijblijvende prijsopgave vooraf) 
Zendt mij uw mancolijsten van Ned en O G Indonesië, Ver 
Naties en overige verzamelgebieden 
Gaarne vermelding van wat u verzamelt 

a) Postzegels (postfns. ongebruikt of gebruikt) 
b) First Day Covers 
c) First Flight Covers 

Indien voorradig ook levering van losse waarden 
Gaarne zie ik uw aanvragen voor een prijslijst of uw manco-
lijst(en), met retourporto tegemoet 
Eenmaal een prijslijst aangevraagd bent u voor altijd verzekerd 
van toezending van nieuw te verschijnen prijslijsten 
Uitsluitend afwikkeling per post geen afhaaladres 

H. V A N L A A R 
Postbus 6066 - Amsterdam - Tel (020) 14 10 35 - Giro 549598 

Oudere nummers on 
zonder plakkers (** 

1» vanaf 
2« vanaf 
3° vanaf 

*• 5» 
6» 
8» 
9» 
10» 
11« 
12» 
U » 
24° 
25« 
26° 
27» 
28» 
29» 
41» 
42* 
43* 
45» 
46» 
47» 
49* 
49» 
64* 
66* 
66» 
67* 
68* 
70* 
71* 
74* 
75* 
76* 
61b* 
77* 
78* 
78» 
79* 
79» 
80* 
80» 
8 1 * 
82/83* 
84/86* 
84/86W» 
87/89* 
87/89» 
95» 
95» 
96* 
96» 
97» 
97» 
98* 
98° 
99* 
99» 
100* 
100° 
101* 
101» 
102/03* 
104* 
104» 
105* 
105° 
107/09* 
110/13* 
114/20» 
121/28* 
129* 
129° 
130* 
130° 
131* 
131» 
132/33* 
132/33» 
134/35* 
134/35» 
136/38* 
136/38° 
137° 
139/40» 
141/43» 
163* 
164* 
164° 
165* 
165° 
166/68» 
166/68° 
169/76» 

18,50 
18,50 
80,— 
7,75 
5,25 

59,— 
1,75 

18,50 
10,— 
47,50 
78,— 
30,— 

1,50 
30,— 

1,75 
3,75 

12,50 
72,— 

8,50 
35,— 

172,50 
245,— 

4,75 
16,50 
80,— 
52,50 
42,50 
28,— 
4,25 

10,— 
50,— 
7,— 
7,25 

38,— 
45,— 
13,50 
27,50 
35,— 
60,— 

2.75 
180,— 

3,90 
490,— 
4 2 5 , -

15,— 
6,— 

39,50 
1,75 
8,50 
3,50 
9 — 
4,50 
9,— 
4,— 

12,— 
12,50 
42,— 
1 2 , -
87,50 
32,50 

140,— 
25,— 

475,— 
425,— 

28,50 
85,— 
78,— 
90,— 
50,— 
27,50 
4.75 

16,25 
13,75 
12,— 
4,75 

110.— 
100.— 
105,— 
90,— 
35.— 
12,— 
22,50 
24,— 
80,— 
77,50 
30,— 
6,25 
7,50 
5,— 

45,— 
3,50 

98,— 
2,25 
5,25 
4,— 
3,75 

Blanco FD Covers in 
FD Covers met ope 
zi]n incl 
opdracht 

NEDERLAND 
gebruikt met plakker (») mooi geb 
en eerste 

177/98» 
191» 
199/202* 
199/202° 
203/07* 
203/07» 
208/11» 
208/11» 
212/19» 
212/19» 
220/23» 
220/23° 
224» 
224° 
225/28» 
225/28» 
229/31» 
229/31° 
232/35» 
232/35° 
236* 
237* 
236/37» 
238/39* 
238/39» 
240/43* 
240/43° 
244/47» 
244/47° 
248/51» 
248/51» 
252/55* 
255° 
256» 
257/60» 
257/60° 
261/64» 
261/64° 
265/66» 
265/66° 
267/68* 
268° 
269» 
269° 
270/73» 
270/73° 
274/77» 
274/77° 
278* 
278° 
279/82* 
279/82° 
283/86* 
283/86° 
287/88* 
288° 
289/92* 
289/92° 
293/95» 
295° 
296/99* 
296/99» 
300/04* 
300/04° 
305/09* 
305/09° 
310/12* 
312° 
313/17* 
313/17° 
318/22* 
318/22° 
323/24* 
324° 
325/26* 
326° 
327/31» 
327/31° 
332/45* 
346/49* 
347° 
348° 
349° 
350/55* 
350/55° 
356/73* 
374/78* 
374/78» 
402/03B* 

Roltand 
19/31* 
33/56» 
71/73» 
74/77» 
78/81» 

ruikt (°), 
dag brieven (F D Covers) 

105,— 
12,50 

9,50 
7,50 

17,50 
14,— 
8,75 
6,— 

38,— 
27,50 
12,25 
4,75 
8,25 
1 , — 

16,— 
7,50 

24,— 
18,50 
15,75 
9,— 

27,50 
42,50 
4,25 

32,50 
2 5 , -
25,75 
14,— 
45,— 
32,— 
25,— 
15,— 
12,50 
5,— 
7,25 

33.50 
16,— 
23,— 
14,— 
12,50 
5 50 

12,75 
5,25 
4,25 
1,25 

22,— 
12,75 
24,50 
8,50 

10,— 
3.25 

14,— 
6,— 

16.75 
6.— 
6,— 
4,25 

15,75 
4,75 
5.— 
1 . — 
8.75 
4.75 
7.— 
3,10 
8,50 
3,40 
2,35 
0,95 
5,25 
2.40 

10,50 
5,— 
4.25 
2,25 
4,50 
3.— 
6,— 
3,25 
7,50 

115,— 
5,— 

18,— 
18.— 
12,25 

4,— 
37,50 

4,— 
1,10 

45,— 

ng 
52,50 
87,50 
38,— 
19,50 
11,75 

82/85» 
86/89» 
90/93» 
94/97* 
98/101* 

Luchtposi 
1/3» 
1/3» 
6/8» 
6/8° 
9» 
12/13» 
12/13» 
12° 

Port 
1/2» 
20» 
25» 

17,— 
17,— 
24,— 
25,— 
24,— 

16,— 
290 

30,— 
8,75 

1 4 , -
190,— 
110,— 

55,— 

11,75 
15,— 
11,50 

Brandkast 
1/7» 
1/7»» 

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

295,— 
350,— 

137,50 
31,— 
19,25 

2,75 
4,25 

Postpakketver. 
M ma An Kn 
•!'■ 

Postbewi) 
5» 

IV, JV 

S 
35,— 

Postfris zonder 
p i s K K e r 
49»* 
66»» 
82/83*» 
102/03** 
134/35*» 
136/38»» 
139/40»* 
141/43»* 
166/68*» 
169/76** 
199/202»* 
203/07** 
208/11*» 
212/19** 
220/23** 
229/31*» 
232/35** 
240/43** 
244/47*» 
256»» 
270/73** 
274/77»* 
287/88** 
289/92** 
293/95** 
296/99** 
300/04»* 
305/09»* 
310/12** 
318/22»* 
323/24** 
325/26»* 
332/45»* 
346/49»* 
350/55" 
356/73** 
356a/d** 
374/78»* 
Luchtposi 
6/8 • • 
Roltandin 
12»» 
13»» 
15»» 
16»» 
30»* 
33/56*» 
68*» 
78/81»» 

110,— 
35,— 
7,50 

41 ,— 
30,— 

10O,— 
8,25 

10,— 
7,50 
4,50 

13,50 
25,— 
12,50 
55,— 
16,75 
33,— 
22.50 
32,50 
65.— 
10.50 
31.50 
35,— 
7,75 

22,50 
7,— 

12,50 
9,— 

11,50 
3,— 

14,50 
5,50 
6 — 
9,25 

160 — 
16,50 
46,— 
19,75 

5,25 

35,— 

^ 7 5 , 
6',— 

12,— 
16,— 
17,50 

124,— 
15 
15!— 

F. D. Covers 
E l 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 

dien beschikbaar 10% hogere pnis. 
igesneden en met net 

375,— 
160,— 

92,50 
72,50 
59,50 
62,50 

een afdeling 

E7 
E8 
E9 
E 10 
E l l 
E12 
E 13 
E 14 
E 15 
E 16 
E 17 
E 18 
E 19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E30 
E 31 
E 32 
E33 
E34 
E 35 
E36 
E 37 
E38 
E 39 
E40 
E 41 
E 42 
E 43 
E 44 
E 45 
E 46 
E 47 
E 48 
E 49 
E 50 
E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 56 
E 57 
E 58 
E 59 
E 60 
E 61 
E 62 
E 63 
E 64 
E 65 
E 66 
E 67 
E 68 
E 69 
E 70 
E 71 
E 72 
E 73 
E 74 
E 75 
E 76 
E 77 
E 78 
E7Ba 
E 79 
E 80 
E 81 
E 82 
E 83 
E 84 
E 84a 
E 85 
E 86 
E 87 
E 88 
E 89 
E90 
E 91 
E 92 
E 93 
E 94 
E 95 
E 96 
E 97 
E 98 
E99 
E 100 

postfns 

32,50 
45,— 
38,50 
22,50 
29.50 
1 1 , — 
32,— 
17,50 
23,50 
27,50 
22,— 
14.— 
19.— 
14.— 
12,50 
10,— 
16,— 
17,— 
21 ,— 
9,50 

21 ,— 
8,75 
8,— 
5,25 
6.50 
5,— 
8,— 
7,50 
1,50 
5,75 
1,60 
7,50 
2.— 
2,— 
4,25 
3,— 
5,75 
2,50 
2,25 
5,75 
5,75 
1,20 
3,25 
3,— 
4,— 
3,— 
1,40 
3,25 
1,60 
4,75 
2 , 
2,75 
2,75 
2,— 
2,— 
0,90 
1,75 
1 , — 
1,50 
0,60 
0,75 
0,60 
2,— 
0,60 
1.25 
1.25 
0.90 
2.— 
0,65 
2,— 
0,60 
1 , — 
1,75 
2,10 
0,90 
2,10 
0,60 
2,25 
1 . — 
1,10 
5,40 
2,25 
2,25 
0,60 
2,50 
1 , — 
0,60 
1,25 
2,50 
1 . — 
2.50 
1 . — 
1.75 
0.90 
0.75 
2,50 

alle zegels in prima kwaliteit, 1 
es getypte of geschreven adressen 

BTW Levermg zolang de voorraad strekt, porto extra 
Postgiro 

J. 
271040 

Prijzen j 
franco vanaf f 50.— 1 

H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 149  Halfvreg N . H .  Telefoon (020) 19 «1 87 



COMPLETE JAARGANGEN (NIET DUUR, WEL GOED) 
C O M P L E T E J A A R G A N G E N F R A N K R I J K (Postfr is zonder p lakker ) 
I960: 26 series nu 5 6 , -
1961; 20 series nu 82,50 
1962: 25 series nu 64,50 
1963: 18 series nu 69,50 
1964: 20 series nu 63,50 
1965: 19 series nu 37,50 

1966: 
1967 
1968 

23 series nu 42,50 
21 series nu 25,95 
27 series nu 29,50 

OOK LEVER IK OUDERE ZEGELS 

COMPLETE JAARGANGEN ZWITSERLAND (Postfris zonder plakker) 
1961 
1962; 
1963 
1964 

4 series nu 2 1 , - 1965; 
4 series nu 19,90 1966. 
5 series nu 29,50 1967: 
5 series nu 17,50 1968; 

8 series nu 15,95 
7 series nu 13,95 
6 series nu 23,50 
6 series nu 14,95 

C O M P L E T E J A A R G A N G E N N E D . - A N T I L L E N (Post f r is zonder p lakker ) 
1957 
1958: 
1959: 
1960: 
1961 
1962 

6 series nu 12,90 
4 series nu 39,50 
5 series nu 12,75 
3 series nu 
2 series nu 
3 series + 1 blok nu 

8,50 
4,90 

10,50 

1963: 
1964 
1965: 
1966: 
1967 

7 series nu 11,25 
4 series nu 7,50 
5 series nu 6,90 
5 series nu 6,25 
4 series nu 6,25 

Andere series lever Ik tegen 8 0 % N.V.P.H. 

C O M P L E T E J A A R G A N G E N S U R I N A M E (Postfr is zonder p lakker ) 
I960: 
1961 
1962 
1963: 

5 series nu 29.90 1964: 
3 series nu 18,50 1965: 
7 series nu 12,75 1966: 
4 series + 1 blok nu 12,75 1967 

4 series + 1 blok nu 
5 series + 1 blok nu 

10 series + 1 blok nu 
6 series + 1 blok nu 

12,25 
10,90 
19,90 
11,90 

OUDERE EN ANDERE SERIES LEVER IK TEGEN 80 % N.V.P.H. 

COMPLETE JAARGANGEN FDC'S NEDERLAND EN O.R. 
NEDERUVND: 
1963; 7 FDC'S nu 15,95 
1964: 9 FDC'S nu 9,25 
1965: 7 FDC'S nu 7,95 
1966: 5 FDC'S nu 7,50 
1967: 7 FDC'S nu 13,95 
NED.-ANTILLEN: 
1964: 4 FDC'S nu 7,50 
1965; 6 FDC'S nu 10,95 
1966: 5 FDC'S nu 7,20 

1967: 4 FDC'S nu 6,90 
SURINAME: 
1963: 
1964: 
1965 
1966 
1967 

4 FDC'S nu 9,90 
4 FDC'S nu 12,25 
5 FDC'S nu 10,50 

11 FDC'S nu 21,50 
7 FDC'S nu 13,75 

ANDERE FDC'S OOK LEVERBAAR 

ZEER LUXE SAMENSTELLINGEN, 
ALLES EERSTE KWALITEIT! 

100 versch. Albanië 8,50 
300 ,, België 9,95 
400 ,, België 14,95 
500 ,, België 17,50 
100 ,, Belgische koloniën 6,95 
200 ,, Belgische koloniën 12,50 
300 ,, Belgische koloniën 29,90 
400 ,, Belgische koloniën 59,50 
500 Belgische koloniën 79,50 
300 ,, China 5,95 

25 ,, Curasao 2,95 
50 ,, Curasao 8,95 

100 ,, Curasao 23,50 
200 ,, Curasao 79,50 
100 ,, Denemarken 4,90 
200 ,, Denemarken 9,75 
300 ,, Denemarken 15,95 
400 ,. Denemarken 47,50 

1000 ,, Duitsland 39,50 
500 ,, Frankrijk 39,95 
100 ,, Franse koloniën 6,50 
300 ,, Franse koloniën 19,50 
500 ,, Franse koloniën 39,50 

1000 ,, Franse koloniën 85,— 
100 ,, Finland 3,95 
200 Finland 15,95 
300 ,, Finland 49,50 
400 ,, Finland 99,50 
250 ,, Hongarije 9,95 
400 ,, Hongarije 17,50 

1000 ,, Hongarije 55,— 
200 ,, Indonesia 5,50 
400 ,, Indonesia 25,50 
500 ,, Indonesia 29,50 
500 Joegoslavië 39,75 
100 ,, Mongolië 7,50 
50 ,, Monaco 3,95 

L e v e r i n g s v o o r w a a r d e n : A l l e e n b i j v o o r 
u i t b e t a l i n g o f o n d e r r e m b o u r s . 
P o r t o 1 , — e x t r a . R e m b o u r s 2 ,10 e x t r a . 

D. J. van der Zwaan 
G i r o 1963854 - P o s t b u s 9 0 6 2 
A m s t e r d a m 

ITÉREIZEN 
NAAR PHILYMPIA 1970 
Voor fllatelisten (en familie) die het plan hebben de grote internationale postzegel-
tentoonstelling PHILYMPIA, welke van 18-26 september 1970 in Londen gehouden 
zal worden, te bezoeken, bestaat de gelegenheid dit voornemen op voordelige wijze 
te verwezenlijken. Wij hebben op basis van een Itéreïs twee aantrekkelijke mogelijk
heden samen laten stellen: 

Programma van vijf-daagse Ité reis naar 
Londen i.v.m. London International 
Stamps Exhibition 1970. 

September 
Don. 17 Amsterdam v. 19.00 BEA 

Londen a. 19.50 
Hotel Averard 4 nachten 

Maa. 21 Londen v. 19.15 KLM 
Amsterdam a. 20.10 

Intéprijs: f317,— per persoon, inclusief: 
a) vliegpassage Amsterdam-Londen en 
v.v. in de economy class; 
b) 4 nachten hotelverblijf op basis van 
een tweepersoonskamer met bad, ont
bijt, bedieningsgelden; 
c) luchthavenbelasting Schiphol. 
Toestag: f 38,— per persoon voor een 
éénpersoonskamer met bad. 

N.B.: Opgaven reisschema en prijs onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 

Hoewel de hotelruimte in Londen voor september 1970 nu al bijna volgeboekt is, 
hebben wij voorlopig een aantal hotelkamers kunnen reserveren. Wanneer u het plan 
heeft naar PHILYMPIA te gaan, hetgeen zeker de moeite waard zal blijken, en u wenst 
van onze aanbieding gebruik te maken, geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op, maar 
in elk geval vóór 1 maart. Ook hier geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. 
U zult beslist geen spijt hebben van deze fliatelistische vakantie! 

Programma tien-daagse duur van de ge
hele tentoonstelling) Ité ries naar Lon
den, i.v.m. Lodon International Stamps 
Exhibition 1970. 
September 
Don. 17 Amsterdam v. 20.00 KLM 

Londen a. 20.55 
Hotel Sc. James - 9 nachten. 

Zat. 26 Londen v. 18.10 
Amsterdam a. 19.05 

ftéprijs: f 438,— per persoon, inclusief: 
a) vliegpassage Amsterdam-Londen en 
v.v. in de economy class; 
b) 9 nachten hotelverblijf op basis van 
een tweepersoonskamer met bad, ont
bijt, bedieningsgelden; 
c) luchthavenbelasting Schiphol. 
Toeslag: f" 105,— per persoon voor een 
éénpersoonskamer met bad. 

J.L. VAN DIETEN 

T O U R N O O I V E L D 2 D E N H A A G 

COMMISSARIS-GENERAAL 

18.- PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op papier. 

2 . - PER KILO 
betalen wij voor uitgezochte k i lo 's Nederland. 

Ook buitenlands kilowaar steeds te koop gevraagd. 
leder kwantum — snelle afwikkeling (geen zendingen onder ƒ50,—). 
Tevens te koop gevraagd complete series Nederland, alléén in engros-
hdeveelheden. 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

„NOVIOMAGUM" 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
VAN HALL-LAAN 24 - NAARDEN-B 
TELEFOON 3 12 14 - GIRO 451627 

ZICHTZENDINCEN 

I van nagenoeg alle gew. landen 
BILLIJKE PRIJZEN 

R e f e r e n t i e s o p g e v e n s .v .p . C o l l e c t i e s t e k o o p g e v r a a g d 

M o m e n t e e l z e e r moo ie z ich tboek jes N e d . O . G . — Du i ts land enz. 
- S c a n d i n a v i ë — Eng. ko loniën — Z u i d a m e r i k . S t a t e n enz . , enz. 
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De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 
(meer dan 25 jaar onder de huidige deskundige directie) 

Makelaar-filatelistisch expert: P. Westerheiden 

ROKIN 58 - Amsterdam-C - Tel. 230261 - 242380 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL 
GERICHTE VEILINGEN 
In de loop van de maand JANUARI 1970 kan nog 
materiaal worden toegevoegd voor onze a.s. 
MAART-VEILING. 
Grote objecten gaarne spoedig, gezien de voor een 
doeltreffende verkoop vereiste behandeling en 
voorbereiding. 

Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot 
verleend. 

Mogelijk komt het decembernummer van het Maandblad nog tijdig genoeg onder 
uw ogen om u te attenderen op onze zeer belangrijke RESTANTENDAG, ZATER
DAG 20 DECEMBER 1969. 
Honderden verzamelingen, landenrestanten enz. enz. zullen ten verkoop worden 
gebracht, waarbij talrijke belangrijke en waardevolle kavels. 

m/O 

• iiî ^ 
Skandinovia 

Eyo 

HET GROTE l^^^^ÉTé 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 I (tot 1945) 20,— 
Spanje II (na 1945) 20,— 
Italië 25,—' 
Vaticaan 15,— 
Duitsland I (tot 1945) 20,— 
Duitsland II (na 1945) 25,— 
Oostenrijk 25,— 
Zwitserland 22,50 
Denemarken 15,— 
Noorwegen „ 15,— 
IJsland 15,— 
Zweden 15,— 
Finland 15,— 
Skandinavië 50,— 
Europa (met Nato, enz.) 17,50 
Formaat 23x271/2 cm: 
United Nations ,10,— 
Rotary 10,— 
ALLE ALBUMS INCL. SUPPLEMENT 1968 
BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

E!yo 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: 341/2 x 25 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 f 15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor '6 enveloppen) bestelnr. G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) ,, G 2 
1-delig (voor grote stukken) „ G 1 

Per stuk ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT: 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschrift FIRST 
DAY COVERS. Prijs 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 


