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t o t dekking onzer behoefte. 

Voor belangrijke objecten 

bezoeken wij u thuis -
ook s avonds ot s zaterdags 

1968 

^ 

ITED NATIONS 

STAMP CATALOG 

Lindner 

Verenigde 

Naties 

1968 
200 bladzijden, 
925 afbeeldingen 
4500 pri jzen 

Deze Speciale Catalogus in de Engelse taal met prijzen In Dollars Is een 
waardevol handboek bij het ,,Speciaal Verzamelen" van de uitgiften 
der Verenigde Naties. Geheel nieuw verschenen en veel belangrijker 
dan de vorige uitgaaf van het jaar 1967. Een vraagbaak voor een ieder. 
Prijs ƒ 13,50 (redeli jk in vergelijking t o t het nut dat d i t boek als studie-
werk afwerpt). 

Vraagt uw leverancier. Hi j zal u gaarne van dienst zi jn. 

LINDNER IMPORT ..NEDERLAND" 
Postbus 143 ■ H I L V E R S U M 

12e VEILING 

27 APRIL 1968 
Ook in deze veiling wederom honderden 

collecties, restanten, etc, alsnnede 
Nederland en O.G. in vele kavels. 

Voor de volgende maandelijkse veilingen 
kan nog goed materiaal ingezonden worden. 

Ontvangt u onze catalogus nog niet? 
Een briefkaartje is voldoende 

om deze regelmatig te ontvangen. GRATIS I 

POSTZEGELVEILING 

'f Oosten 
PERIKWEG 27 - ENSCHEDE - TELEFOON (05420) 188 24 



NIEUWE ALBUMREEKS VAN: 

STANLEY GIBBONS 
LONDON 

PRIJS: 
f 27,50 
per album 

LANDENALBUMS: 
ENGELAND 
AUSTRALIË 
CANADA 
NIEUW-ZEELAND 
ST.-VINCENT - ST.-KITTS-NEVIS 
JAMAICA 
MALTA - GIBRALTAR 
BAHAMAS - BERMUDA 
CYPRUS 
IERLAND 

Alle zegels afgebeeld en gedrukt op prima papier. Het geheel in een 
zeer fraai uitgevoerde ringband. Jaarlijl<s verschijnen supplementen. 
In voorbereiding o.a.: ISRAËL en ZWITSERLAND. 
Verkrijgbaar bij de postzegelhandel of bij 

VAN DIETEN BOEKENIMPORT 
Tournooiveld 2 - Den Haag 

16.- PER KILO 
BETALEN WIJ VOOR GROOTFORMAATZEGELS VAN 

NEDERLAND OP PAPIER 

3. - PER KILO 
BETALEN WIJ VOOR UITGEZOCHTE KILO'S NEDERLAND 
IEDER KWANTUM SNELLE AFWIKKELING 

GEEN ZENDINGEN ONDER f50,-

„NOVIOMAGUM" 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e WALSTRAAT 17 - NIJMEGEN - TEL. (08800) 2 0638 
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Postzegelhandel „Marian Daub" 
Jan van Galenstraat 165 hs, Amsterdam-West 

Tel. (020) 8 86 83. Postgiro 687471 

NOG EVEN • • • 
. . . . en het is weer gebeurd! Nu nog de laatste balen! Wij hebben geen tijd om de zaak zelf uit te zoeken. Jammer, 
maar u profiteert!! O N U I T G E Z O C H T E MISSIEKILO*S NEDERLAND! ! Ontzettend veel gelegenheids- en 
toeslagzegels. Ze gaan weg voor de oude (en te läge) prijs van f*13,95 per Rilo! VELE VONDSTEN ! | 

Bij aankoop van elke f 25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete series! 
KILODOOS NOORWEGEN, verzegeld door de missie, enorm 
mooi! Slechts f25,— 
afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) f 19.50 
afgeweekte BUITENLANDSE zegels i± 12.500 zegels) f37,50 
CANADA, kantoorpost, modern' Met grootformaat! f 12,50 

50 gram DENEMARKEN, bankpost, allemaal grootformaat. Prachtig ƒ 4,50 
VS kilo ENGELAND, enorm groot aantal, zeer modern f 12,50 
y, kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n ri|k sortiment met vel grootfor

maat-zegels! 'n Koopje f12,50 
INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 12,50 
NOORD-IERLAND, zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met 
heel erg veel plaatjeszegels en vele vondsten. Toch slechts f 12,50 
NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitgezocht 
Veel gedenkzegeis, kleine voorraad f 12,50 
SPANJE, modern goed, kleine voorraad f 12,50 
GEMENGD BUITENLAND ELITE MIXTURE' Veel landen, veel 
avontuur, alles door elkaar, dus zoeken maar! f 12,50 
GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE! Idem vele landen, veel 
avontuur f24,50 

DROOMPARTIJ, ruim 500 louter motiefzegels, ruimtevaart, sport, bloemen, 
vlinders, torren, kevers, vissen enz. enz. Zéér grote winstmogelijk
heden f27,50 

MAMMOETPARTIJ, een doos inhoudende 450 tot 500 waardevolle buiten
landse zegels, meest grootformaat, dieren, bloemen, sport enz. 
Deze partijen gaan weg voor slechts f 12,95 

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

'Ä kilo 
/ , kilo 
'/■ kilo 

/ , kilo 
'/. kilo 

'/, kilo 

'A kilo 
/ , kilo 

1 kilo 

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

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

625 tot 650 zegels! Dit zijn onze G O U D D E L V E R S D O Z E N ! 
schitterend goed van N E D E R L A N D E N DE OVER
ZEESE RIJKSDELEN, u vindt o.a. N E D E R L A N D , ge
bruikt en ongebruikt, veel weldadigheid, NEDER
L A N D S  I N D I Ë , I N D O N E S I Ë , N I E U W G U I N E A , N E D . 
A N T I L L E N , C U R A S A O en S U R I N A M E I Elke partij 
heeft minstens een cataloguswaarde van f125,—. De 
winkelwaarde zou terecht f 110.— moeten bedragen, 
maar nu betaalt u slechts f45,— 

1100 N E D E R L A N D  N E D . I N D I Ë  I N D O N E S I Ë  N I E U W 
G U I N E A  N E D . A N T I L L E N  C U R A S A O en SURI 
N A M E iets geweldigs! U w album is meteen gevuld. 
Ruim f250,— cataloguswaarde. Winkelwaarde f200,—. 
Bij ons slechts f99,— 

GOLIATHPARTIJ ,,DE LUXE", inhoudende 725 tot 750 waardevolle zegels, 
buitengewoon geschikt voor wederverkopers en als ruilmateriaal 
Ruim f 100,— handelswaarde! Slechts f25,

Postzegelhandel H. F\ORANl'n postaegeimanie ? Ban ttaar FIOHA.NI! 
POSTORDERADRES: (vooruitbet. of rembourszending) Beatrixlaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tel. (02534) 397. 

Portokosten extra I Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden Icoopjes 
Po$tgiro41511 t.n.v. l.j. Mark 
te KAAG 

AFHAALADRESSEN: Wij nemen bundel en massawaar in betaling. Vraag inkooplijst. 
i.Fiopost". Woestduinstraat 109, AmsterdamW. Tel. 15 24 55. MARK. Primulastraat 19. Den Haag. Tel. 



LeuiMhtrm 
Albums 

Leuchtturm Secura-Falzlos-Albums (met Haw^id-stroken) 

Nederland vanaf 1852 tot heden 
vanaf 1945 tot heden 

nr. 
nr. 

312 SF / 9 5 , -
0312 SF 6 3 -

Israël met TAB compleet nr. 787 TABSF 9 7 , -

Vatlcaan m. kerkl. Staat compleet 
vanaf 1959 tot heden 

nr. 
nr. 

313 SF 70,50 
0313 SF 4 4 , -

Europa-Unie vanaf 1956 tot heden nr. 371 SF 61,50 

Verenigde-Naties vanaf 1951 tot heden nr. 552 SF 4 3 , -

Uitgebreide prijslijst verkrijgbaar bij uw hande
laar of bij de Alleenvertegenwoordiger voor 
Nederland: 

Postzegelgroothandel 

WF.HEIHAm 
Parnassusweg 24 huis 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 
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Dit 15 slechts een greep uit ome grote voorraad Wii hebben momenteel een complete 1 
collectie van dit land en kunnen praktisch alles ongebruikt leveren Ook ve 
Stuur ons 

e f d c 
uw mancoliist en wii maken zichtzending Aan ons onbekenden verzoeken j 

WIJ om referenties. 
Postzegelhandel T iNE DE BUHR 

N . Z . Voorburgwal ï « , AMSTERDAM-C. 
Te l . 23 33 24. b.g.g 18 69 55. Postgiro 566731 

D R O O G B O E K - 2,50 
VOOR HET DROGEN VAN AFGEWEEKTE ZEGELS 
Hoogstaande kwaliteit, prima vloeipapier, stevige omslag van karton, ligt vlak op tagel 
d m v spiraalbinding Afm 21 V2 X 28 cm, 10 bladen Toezending per post na ont
vangst van f2.50 -I- fO.50 verzendkosten op postrekening 536825 WEDERVERKO
PER VRAAG ONZE PRIJZENm 
C. WOUDENBERG IMPORT-EXPORT; OOSTVOORNE 
Lijiterbeilaan 18, (postbus 2«). Telefoon (01885) 34 09/32 25 
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45e jaargang - maart 1968 (522) 

Op 9 april verschijnen de Zomerpostzegels 1968, die dan tot en met 
25 mei op alle Nederlandse postinrichtingen verkrijgbaar zijn. Het lijkt 
wel of PTT inhaakt bij een bekende actie en de postale consument met 
deze zegels toeroept: „Kom over de brug"! Immers de toeslag, die op 
de zegels wordt betaald, gaat door tussenkomst van de Stichting 
Comité voor de Zomerpostzegels naar landelijke en regionale instellingen 
voor volksgezondheid, maatschappelijk werk en culturele doeleinden. 
En wie wil daar niet eens voor over de brug komen! 

De sterke prenten van Nederlandse bruggen, die de zegels sieren, zijn 
van de Haagse ontwerper R. J. Draijer, de tekst en de waardecijfers 
werden verzorgd door P. C. Cossee, eveneens uit 's-Gravenhage. 

De serie vestigt de aandacht op de Nederlandse bruggenbouw door de 
eeuwen heen. Na de tussen 1280 en 1298 gebouwde Maasbrug in de 
Limburgse hoofdstad volgt de 17e-eeuwse brug over de Amstel; op de 
uit 1868 daterende spoorwegbrug over de Lek volgen de modernste brug
gen van Nederland: de brug over de Nieuwe Maas ten oosten van 
Rotterdam en de gigantische brug over de Oosterschelde, van Schouwen 
naar Noord-Beveland. 

Het zijn niet de eerste bruggen die op Nederlandse postzegels werden 
afgebeeld; voor het eerst komen bruggen voor op de 7V2 cent ANVV-
serie, 1932 (Speciale Catalogus nummer 246); markant is de afbeelding 
van de 10 cent Zomerzegel 1950, nummer 554, een brugdeel dat wordt 
ingevaren en dat later van de Keizersveerbrug bleek te zijn en niet 
zoals oorspronkelijk vermeld werd van de Moerdijkbrug. Maar ook op de 
20 cent, nummer 555 — de afbeelding van een motorschip — komt op de 
achtergrond een brug voor. 

maart 1968 127 



De bestemming van en de 
Nederlandse postzegels van 

De posttarieven en de gebruiksvoorschriften 
Bij de ingebruikneming van deze serie postzegels op 1 

oktober 1867 bestond er in Nederland nog geen uniform 
briefport (zoals dat in Groot-Brittannië in 1840 tegelijk met 
de eerste postzegels was ingevoerd), want na een kleine 
verlaging in 1855, bedroegen de portikosten voor een enkel
voudige binnenlandse brief nog steeds 5 cent, indien de af
stand tussen het postkantoor van verzending en dat van be
stemming ten hoogste 30 kilometer bedroeg en 10 cent, als 
de brief over een grotere afstand moest worden vervoerd. 

Een zeer groot deel der brieven werd nog ongefrankeerd 
verzonden, omdat er nog geen verschil in tarief bestond 
tussen gefrankeerde brieven en brieven, waarvan het 
port bij de geadresseerde in ontvangst moest worden geno
men; een overblijfsel uit de tijd, waarin men twee motie
ven meende te hebben om zijn te verzenden brieven niet 
vooruit te frankeren: 
1. de post zou na ontvangst van het vooruitbetaalde porto 

geen belang meer hebben bij de aflevering van de brief 
op zijn bestemming en dus geen of minder zorg eraan 
besteden dan aan een ongefrankeerde brief; 

2. men mag degene, aan wie men een brief schrijft, niet 
beledigen door het porto vooruit te betalen. De afzender 
zou daardoor laten blijken te veronderstellen, dat de ge
adresseerde die 5 of 10 cent niet zou kunnen betalen. 

Alleen voor aangetekende brieven moest het aanteken-
recht altijd vooruit worden betaald en door middel van 
een postzegel (van 10 cent) op de brieven worden verant
woord. Het gewone port van 5, 10 of meer cents kon de 
afzender echter naar eigen inzicht zelf betalen of op de ge
adresseerde afwentelen. 

Van de zijde van het bedrijfsleven en van de overheid 
kwam echter hoe langer hoe meer aandrang op de afzen
ders van brieven om deze franco te verzenden, met name 
indien ze aanbiedingen, sollicitaties en dergelijke betroffen. 
In couranteadvertenties uit die tijd, waarop antwoord werd 
verwacht, kan men dikwijls lezen: ,,Brieven, franco te ver
zenden . . . . " 

Mede hierdoor kwam men tot ander inzicht omtrent de 
vraag wie over het algemeen het briefporto zou moeten 
betalen en ongetwijfeld realiseerde de postadministratie 
zich daarbij tevens, dat de behandeling en vooral de be
zorging van gefrankeerde brieven heel wat tijdbesparing 
oplevert ten opzichte van het incasseren van dikwijls kleine 
portobedragen aan tal van huisdeuren en bij vele kantoren, 
vooral naarmate het postverkeer in omvang toenam 

Ongeveer twintig jaar na de vorige belangrijke posther-
vorming van 1850, waarbij onder andere was besloten tot 
invoering der postzegels in 1851 (hetgeen door verschillende 
omstandigheden tot 1 januari 1852 moest worden uitge
steld), kwam er in 1870 een volgende serie belangrijke her
vormingen tot stand, welke ook het gebruik van de postze
gels aanmerkelijk beïnvloedde. 

De belangrijkste verbetering was wel de invoering per 1 
januari 1871 van het uniforme briefport van 5 cent voor 
een binnenlandse brief tot een gewicht van 15 gram en het 
gelijktijdig invoeren van een verhoogd porto (5 cent per 
zending boven het normale port), indien de afzender niet 
frankeerde en de portbetaling dus aan de geadresseerde 
overliet. 

128 maart 1968 

afstempeling op de 
de uitgifte 1867 (III)*) 

Door drs. A. M. A. van der Willigen 

Op dezelfde datum werd in navolging van andere lan
den de briefkaart ingevoerd: voor het binnenland met een 
zegelafdruk van 2'/2 cent en voor het buitenland aanvankelijk 
zonder, doch sinds 1873 eveneens met een zegelafdruk van 
5 cent. Van 1871 tot 1873 moesten deze officiële briefkaart-
formulieren met buitenlandse bestemming dus met postze
gels worden gefrankeerd en in de eerste jaren kwamen hier
voor derhalve zegels van de uitgifte 1867 in aanmerking. 
Deze zegels op briefkaarten zijn echter zéér zeldzaam, om
dat briefkaarten voor het buitenland vermoedelijk nog wei
nig gebruikt werden en ook vandaar zelden terugkwamen. 

Voorts werd de postwisseldienst gemoderniseerd, onder 
andere door het ingebruiknemen van nieuwe formulieren, 
waarop de betaling van het „postwisselregt" (~ porto) door 
middel van postzegels moest geschieden en werd de moge
lijkheid geopend postkwitanties ter incasso door de poste
rijen aan te bieden. Voor deze postkwitanties zelf werden 
geen formulieren voorgeschreven, maar wèl werd bepaald, 
dat deze kwitanties één voor één van postzegels voor het te 
betalen incassorecht moesten worden voorzien; een bepa
ling, welke tot 1896 bleef gehandhaafd. 

En tenslotte werd nog per 1 januari 1871 de verzending 
van brieven met expressebestelling (tegen betaling van een 
extra-recht van 15 cent of hoger voor bepaalde gevallen) 
ingevoerd. 

Voor alle vorengenoemde (nieuwe) mogelijkheden was 
men dus in de jaren 1871 en 1872 aangewezen op het gebruik 
van postzegels der uitgifte 1867, afgezien van de mogelijk
heid ook de — nog geldige, maar niet meer verkrijgbare 
— zegels der uitgiften 1852 en 1864 en de voor drukwerken 
bestemde zegels van 1869 te gebruiken. 

Hiernaast laten wij een overzicht volgen van de gebruiks
mogelijkheden van deze zegels en van de voornaamste ta
rieven, welke tijdens de jaren, dat deze zegels verkrijgbaar 
waren, van kracht zijn geweest voor het binnenland en voor 
enkele andere landen. 

Aangetekende brief op 1 luli 1870 uit Zwolle naar 's-Gravenhage 
verzonden, waarop uitsluitend het aantekenrecht van 10 cent in 
postzegels is voldaan. Het gewone porto van 10 cent, te betalen 
door de geadresseerde is met het getal „10" op het adres vermeld. 
De cursieve letter „B" in ovaal geeft aan, dat deze brief aan loket 
B voor de aangetekende stukken te 's-Gravenhage moest worden 
afgehaald. 

I 



Frankering van: 
1. brieven 
2. drukwerken 
3. briefkaarten, 

postkwitanties 
4. aantekenrecht 

18671870 

facultatief 
verplicht ̂ ) 

verzending nog 
niet mogelijk 

verplicht 

18711873 

verplicht') 
verplicht 
verplicht 

verplicht 

Tarieven voor brieven van enkelvoudig gewicht: 
Binnenland 
tot 30 km vervoers
afstand 5 cent 5 cent 
boven 30 km vervoers
afstand 10 cent 5 cent 
NederlandsIndië 
per zeepost 
per landmail 
via Southampton 

via Marseille 
via Triest 
via Brindisi 
Nederlands WestIndië 
België 
Duitsland 

GrootBrittannië 
Frankrijk 
Zwitserland 
Verenigde Staten van 
NoordAmerika 

30 cent 

75  55 cent 

70  60 cent 

20 cent 

verzendingsmoge
'lijkheid opgeheven 

60 cent 
1 0 0  6 5  5 5 cent 55 cent 

60 cent 
65  55 cent 

20 cent 
10 of 20 cent 

(2 rayons) 
15 oent 
30 cent 
30 cent 

40  25 cent 

60 cent 
55 cent 
10 cent 
10 cent 

15 cent 
20 cent 
15 cent 

25 cent 

Als enkelvoudig gewicht gold als regel 15 gram, doch voor 
Frankrijk en Zwitserland was dit vóór 1871 slechts 7V2 gram, 
terwijl België en Frankrijk nè 1871 als enkelvoudig gewicht 
10 gram aanhielden. 

Briefkaarten konden onmiddellijk na de invoering in 1871 
worden verzonden naar Duitsland, Oostenrijk en Zwitser
land, maar moesten dan worden gefrankeerd als brief! 

Indien in bovenstaande tabel meer bedragen (in kolom 1) 
zijn vermeld, heeft dit betrekking op de in diè jaren toe
gepaste tariefsverlagingen. 

Uit dit kleine lijstje van uiteenlopende tarieven voor bui
tenlandse brieven blijkt al wel, dat de tijd rijp was voor de 
oprichting der Wereldpostvereniging in 1874 ter bevordering 
van de samenwerking der postadministraties op velerlei ge
bied. 

Als één der eerste belangrijkste beslissingen wist men een 
overeenkomst tot uniformering en (voor vele landen, waar
onder Nederland) verlaging der internationale posttarieven 
tot stand te brengen. Een en ander valt echter al buiten de 
normale gebruiksperiode van de hier besproken serie post
zegels van 1867. 

(wordt vervolgd) 

•) De voorgaande artikelen verschenen in het meinummer 1967, 
bladzijden 230234, en in het februarinummer van dit laar, blad
zijden 70 en 71. 

1) Inzoverre ,,verplicht", dat ongefrankeerde brieven slechts tegen 
betaling van S cent extra boven het gewone porto aan de ge
adresseerden werden afgegeven. 

2) Tot 1 januari 1869 moest de betaling aan het postkantoorloket ge
schieden, omdat nog geen postzegels van lagere waarden dan 
5 cent beschikbaar waren. 

Ha de invoering der briefkaarten in ons land op 1 lanuan 1871 
mochten deze krachtens speciale overeenkomsten met sommige 
landen ook daarheen worden verzonden, maar moesten aanvankelijk 
als brief worden gefrankeerd' Deze kaart werd in mei 1871 uit 
Amsterdam naar Basel verzonden 

Postkwitantie (eveneens sinds 1 januari 1871 ingevoerd) van okto
ber 1871 Het incassorecht moest tot 1896 met postzegels op de 
kwitanties zelf worden betaald 

z. 
Öntimnt̂  "■^siet^ 
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De grenzen der filatelie (II) 

1. Inleiding 
In de vorige jaargang van het Maandblad verscheen eerst 

in augustus: „Wat is filatelie en wat niet?" van dr. B. L. 
Werner (bladzijde 443) en in september een reactie daar
op van mr. W. S. Wolff de Beer onder bovenstaande titel 
(bladzijde 481). Dr. Werner gaat uit van de postzegel en 
komt tot het begrip „postwaarde" waaraan mr. Wolff de Beer 
in vragende vorm uitbreiding 'geeft zonder echter tot een 
duidelijke definitie te komen. Natuurlijk komt ook de post-
geschiedenis op het tapijt en ik ben het eens met mr. Wolff de 
Beer dat — wanneer men de filatelie oudergewoonte als 
„postzegelkunde" definieert — deze een onderdeel vormt 
van de postgeschiedenis. 

Daarnaast ontstond later het thematisch en beeldverza-
melen, een belangrijke vrijetijdsbesteding op basis van de 
postzegel, die echter in zijn opzet geen enkel verband meer 
heeft met de postzegelkunde of postgeschiedenis. 

We zien hier twee ontwikkelingen uitgaande van de post
zegel als zodanig, die we mijns inziens ook apart dienen te 
behandelen als we tot een omgrenzing willen komen. Juist 
het NIET gescheiden houden is wel de voornaamste oor
zaak der onduidelijkheid die er op het ogenblik bestaat. 

2. Het ontstaan en de ontwikkeling van onze hobby 
Sedert ruim een eeuw zijn er mensen gegrepen door die 

kleurige stukjes papier die op hun correspondentie tot hen 
kwamen. Zij gingen ze verzamelen en wilden weten wat er 
op dit gebied bestond. Lijsten werden tot catalogi. Men vond 
verschillen in kleur, type, tanding, papier en watermerk. 
Kortom de postzegelkunde kwam tot leven en het geheel 
kreeg de naam „Philatelie". 

In die tijd waren deze begrippen synoniem, doch de fila
telie breidde zich allengs uit, daar men steeds meer wilde 
weten en vastleggen. Allereerst kwamen de stempels op de 
zegels — de vernietigingsstempels — aan de beurt, niet in 
het minst omdat men in de begintijd algemeen de voor
keur gaf aan „gebruikt" en kennis van de vernietigings-
wijze een wapen was tegen de en masse opduikende res
tantenvernietigingen en valse afstempelingen. 

In de verzamelingen werden alle zegels opgenomen die 
betreklting hadden op het vervoer van brieven en pakketten 
om het even of zij door particulieren dan wel van staats
wege waren uitgegeven. Behalve de zegels werden ook de uit
geknipte zegelbeelden van enveloppen, briefkaarten, pak-
ketkaarten eiv-,dergelijke verzameld. 

Door de wassende stroom van nieuw verzamelmateriaal 
ging men zich beperken en aan het einde van de vorige 
eeuw verdwenen de particuliere zegels — op enkele uit
zonderingen na — uit de catalogi, tijdens de eerste wereld
oorlog gevolgd door de postwaardestukken. 

Dit resulteerde in een wezenlijke beperking van het alge
meen aanvaarde verzamelterrein tot de officieel uitgegeven 
zegels van staatspostbedrijven. Daarnaast bleven kleine 
groepen verzamelaars de afgestoten gebieden trouw, zodat 
zij toch niet buiten het begrip filatelie raakten. 

In diezelfde tijd kwamen de eerste protesten tegen „on
nodige uitgiften". Bekende voorbeelden zijn de Columbus-
serie van de Verenigde Staten en de Antoniusuitgave van 
Portugal. Seebeck wekte grote beroering. Ook in postale 
kringen was men tegen een overvloed van emissies, getuige 

de bepalingen in de verdragen van de Wereldpostvereni
ging van Washington (1897) en van Rome, die alleen speciale 
zegels of series in het internationale verkeer toelieten uitge
geven ter gelegenheid van werkelijk belangrijke gebeurte
nissen. Andere van minder belang en ALLE toeslagzegels 
werden in het internationale verkeer NIET toegelaten, even
min als dienstzegels en dergelijke, die al in het verdrag 
van Parijs (1878) werden uitgesloten van het internationale 
verkeer. De Nederlandse emissies, die het „slachtoffer" 
werden van deze bepalingen waren de TBC-serie en de De 
Ruyter-serie. In het verdrag van Madrid (1920) komt deze 
beperking van Washington niet meer voor! 

In de twintiger jaren komt er allengs meer belangstelling 
voor de achtergronden en het gebruik van de zegels en daar
mede voor de postgeschiedenis. Men acht dit algemeen een 
verrijking van de filatelie, die hiermede een ruimere inhoud 
verkrijgt dan postzegelkunde alleen. 

De daarop volgende crisis doet de strijd tegen de „onno
dige uitgiften" (Goudse Glazen, Suriname-DoX enzovoort) 
weer oplaaien, doch zonder veel succes. De verzamelaar 
— bevangen door de compleetheidswaan — zwicht telkens 
weer voor bestaande zegels. 

De tweede wereldoorlog en de jaren daarna doen de 
stroom nieuwtjes tot ongekende hoogte aanzwellen, hetgeen 
wederom tot protesten leidt en zelfs de stoot geeft tot de 
ontwikkeling van het thematisch en beeldverzamelen, HET 
antwoord op de nieuwtjes vloed naar men in alle ernst betoog
de. 

De afgelopen vijftien jaar hebben ons wel anders geleerd, 
een georganiseerde afweer ontstond in de vorm van de zwarte 
lijst van de FIP*), die inderdaad hiermede enige specta
culaire successen boekte al zijn deze nooit tot de volle om
vang te peilen, omdat we niet weten welke „goede gaven" 
nog over ons zouden zijn uitgestort zonder zwarte lijst. De 
preventieve werking ervan is niet te bepalen. 

3. Enkele begripsbepalingen 
Het heeft niet ontbroken aan artikelen over de afkomst 

en de betekenis van het kunstwoord „filatelie" die echter 
geen enkele wezenlijke betekenis hebben voor de huidige 
inhoud van het begrip dat, zoals we al zagen, een ontwikke
ling heeft doorgemaakt. 

Ik zou hiervoor de volgende definitie willen geven: Fila
telie is de kennis en het bijeenbrengen van stukken met 
zegels en merken, die uitgegeven en gebruikt zijn voor of 
in verband met de overbrenging van geschreven of gespro
ken berichten en pakketten door de posterijen en daarmede 
gelijk te stellen diensten gezien in het licht van de daarvoor 
geldende officiële bepalingen en voorschriften. 

Het bestaan van de uitdrukking „klassieke filatelie" die 
mijns inziens gelijk te stellen is aan het nu in onbruik ge
raakte begrip „postzegelkunde", duidt al aan, dat de fila
telie nu meer omvat dan vroeger. 

Dan het begrip „postwaarden". Hiertoe zou ik willen aan
sluiten bij de postale betekenis van dit woord (zoals in 
„Controle Postwaarden"). Het omvat alle zegels, die be
stemd zijn om als kwijting te dienen voor enige dienst van 
de posterijen. Behalve zegels vallen ook briefkaarten, en
veloppen of girostortingskaarten en dergelijke daaronder, 
voor zover voorzien van een waardeaanduiding, die het be
wijs van betaling is van het port of recht, dat verschuldigd 
is voor het gebruik van deze stukken in het postale verkeer. 
Het gaat hier dus om alle postzegels, postwaardestukken 
en postwaardeformulieren alsmede de antwoordcoupons in 
het internationale verkeer. 

Duidelijk daar buiten vallen de postmerken en etiketten, 
die (achteraf) op de stukken worden of werden geplaatst 
om aan te geven hoeveel nog door de ontvanger moest wor
den betaald. Ik ben het dus niet eens met mr. Wolff de Beer, 
dat driestuiverstempels, VOC-stempels en landmailetiket-
ten onder het begrip postwaarden zouden vallen. 

4. De verschUningsvarmen van de filatelie 
a. De klassieke filatelie of postzegelkunde. Verzamelingen 

van zegels, postwaardestukken of stempels al dan niet 
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gespecialiseerd volgens catalogus of handboek. Tegen
woordig vaak aangevuld met hele stukken en andere 
merkwaardige of zeldzame zaken die eerder onder punt 
b. thuishoren. 

b. Postgeschiedenis. Hele stukken zonder of met zegels en 
stempels in een bepaald posthistorisch verband gebracht. 
Het gaat hier om het tonen van een bepaalde w^erk-
wijze of ontwikkeling. De compleetheid volgens de ca
talogus is hier van ondergeschikt belang. 

c. Thematische of beeldverzamelingen. Zegels en stukken 
betrekking hebbend op een bepaald onderwerp of thema 
dan wel zegels en dergelijke naar hun afbeelding ge
groepeerd. In principe vallen dergelijke verzamelingen 
buiten de postzegelkunde of postgeschiedenis, al zijn er 
onderwerpen te vinden die daarmede wel verband houden. 

d. De literatuur als neerslag van onze ervaringen en vond
sten. Derhalve is zij een bron van kennis en inzicht voor 
de aankomende verzamelaar en de onderzoeker. De mo
gelijkheden, die zij biedt zich te hoeden voor schade, 
worden nog veel te weinig onderkend. 

5. De stryd tegen de onnodige uitgiften en zqn consequenties 
Voordat we iets zeggen over de grenzen staan we nog 

even stil bij de strijd tegen de onnodige uitgiften en wat 
daaraan vast zit, omdat dat niet zonder gevolgen is voor de 
grensbepaling. In paragraaf 2 maakten we al kennis met het 
verzet tegen, het standpunt van de verzamelaar uit gezien, 
onnodige uitgiften, die voor een groot deel samenhangen met 
de gewijzigde inzichten omtrent de postzegel zelf. Die werd 
immers van simpel officieel betalingsbewijs tot ambassadeur 
verheven, doch daarnaast ook geëxploiteerd ter verkrij
ging van extra inkomsten voor de postdienst dan wel voor 
het inzamelen van gelden voor allerlei doeleinden, die 
meestal met de post en de postdienst niets meer te maken 
hebben. Het zijn vooral beide laatste categorieën waar de 
strijd zich tegen richt. 

Nog veel te weinig wordt echter beseft, dat aan de 
waarde van onze argumenten veel afbreuk wordt gedaan 
door eigen Produkten, die in feite niets te maken hebben met 
het normale postverkeer en soms zelfs in strijd zijn met 
de meest elementaire voorschriften en gebruiken. 

In het algemeen genomen zijn het pogingen van handige 
lieden — hetzij handelaars, scharrelaars of verenigings
bestuurders — op enigerlei wijze „geld te maken" uit post
zegels of stempels dan wel combinaties ervan ten koste van 
de verzamelaars zelf. „Auto-exploitatie" in velerlei vorm 
derhalve. 

Wensen wij werkelijk succes te hebben met onze strijd 
tegen de officiële uitbuiting dan dienen we allereerst hand 
in eigen boezem te steken en een eind te maken aan de ON-
officiële uitbuiting onderling. 

Hier zijn ook verschillende categorieën aan te wijzen, die 
veelal niet als zodanig worden onderkend door de verza
melaars en zelfs niet door de specialist of de collectie
bouwers. 

a. Halffabrikaten en niet normaal verkochte combinaties 
Vellen voor postzegelboekjes werden of worden in vele 
landen via de filatelistenloketten aan de verzamelaars 
gesleten. Later kwamen deze overbodige zaken in de ca
talogus en werden daardoor „manco's". 
Onze roltandingzegels in paren en blokken horen er toe 
evenals de combinaties 2V2 + VVz, 2V2 + YVs + 2V2 en 
7V2 + 2V2 4 7V2 uit de automaatrollen. Slechts 7V2 + 2V2 
is normaal verzamelwaardig. 
Ook het scheuren van ongebruikte combinaties uit blok
ken en automaatboekjes heeft geen zin daar zij nooit 
officieel als zodanig aan de postkantoren zijn verkocht. 

b. Blokken en miniatuurvelletjes 
Al dan niet geperforeerd zijn zij in hun geheel niet ge
schikt of zelfs niet bedoeld voor frankering. Een uitzon
dering kan worden gemaakt voor de blokken van de Kin-
derzegelacties, die ook onbeperkt verkrijgbaar zijn aan 
de postkantoren. 

c. Restanten, drukuitschot, niet officiële „proeven" en 
massa-afstempeling. Dergelijk materiaal kwam vaak 
in roulatie via veilingen en dergelijke. Restanten weräen 
soms voorzien van afwijkende vernietigingen („restanten
stempels") en zijn als zodanig wel bekend. Op ongebruik
te restanten komen vele valse stempels voor! Hoedt u 
voor de massa-afstempelingen van de Oostblokstaten. 

d. Particuliere opdrukken op officiële zegels 
Dergelijke opdrukken (en sommige perforaties) maken 
officiële zegels ongeldig voor normaal gebruik. 

e. Zegels op brief 
Een zeer moeilijk gebied! Is de frankering juist? Zitten 
er geen zegels op die er normaal gesproken niet op voor 
kunnen komen? Vaak geven de adressen een aanwijzing 
die maar al te vaak over het hoofd gezien wordt. 

f. Eerstedagbrleven 
Met hele series, meestal overgefrankeerd! En wat te 
zeggen van de voorkeur voor niet opengesneden en niet 
geadresseerd? Alleen van oudere emissies, mits juist ge
frankeerd, van filatelistisch belang. 

g. Maximumkaarten 
Kunstmatige combinaties van kaart, zegel en stempel, 
meestal in strijd met de postale voorschriften. 

h. Particuliere uitgaven voor „postdiensten" zonder werke
lijke betekenis 

i. Fantasieprodukten en vervalsingen 
Vervalsingen ten nadele van de post zijn meestal zeld
zame curiositeiten. 

Deze opsomming heeft geen pretentie van volledigheid, 
doch u begrijpt naar ik aanneem de bedoeling wel: al deze 
zaken vallen buiten de filatelie als hierboven gedefinieerd. 
6. De grenzen van de filatelie 

Uit het voorgaande blijkt wel dat het niet eenvoudig — 
zo niet onmogelijk — is de grenzen te trekken die algemeen 
aanvaard zullen worden omdat iedere beperking de vrijheid 
van de verzamelaar aan banden legt. In tentoonstellings
reglementen kan dit wel, zoals bij het beeldverzamel^ sinds 
jaren gebruikelijk is. Trekken we dit door tot de • andere 
vormen van de filatelie, dan zou dit het voordeel hebben 
dat de verzamelaar gedwongen wordt zich beter te realise
ren wat hij in zijn collectie kan opnemen of moet weglaten! 
In ieder geval zal dan duidelijk moeten uitkomen waarom 
een bepaald stuk, dat op het eerste gezicht er niet bij hoort, 
werd opgenomen. 

Fiscale en andere zegels of stukken kunnen de verklaring 
geven voor bepaalde (druktechnische) aspecten, die anders 
in het duister blijven. In een dergelijk geval horen ze er bij. 

Verplichte toeslagzegels worden meestal door andere over
heidsinstanties via de postkantoren uitgegeven. In een 
klassieke verzameling horen zij derhalve niet thuis, doch 
wel in een posthistorische omdat zij een uitvloeisel waren 
van een bijkomende verzendingsvoorwaarde. Hier komen 
we in het gebied der grensgevallen. 

Bij een posthistorische verzameling moeten we er op let
ten, dat de stukken aan de voorschriften ten tijde van de 
verzending voldoen en met elkaar een beeld geven van het 
onderwerp, dat aan de verzameling ten grondslag ligt. 

Zo komen we tot een begrenzing, die voortvloeit uit de aard 
en de opzet van de betreffende verzameling, die verder 
zal moeten voldoen aan de beperkingen volgende uit het 
bannen van maakwerk en rommel. Al met al geen eenvou
dige zaak, zeker niet voor de jury. 
• FIP = Federation Internationale de Philatelie. 
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Codeuse aan codeermachine, een nieuw beroep. 

Luminescerende zegels en 
G.H. F. Meijer, ing. 

Codering Nederland 
Nu de opzetstempelmachine in Rotterdam*) officieel werkt 

evenals de codeermachines in de beide straten voor de sor-
teermachines, is het zaak de ontwikkeling vast te leg
gen van de codeafdrukken, die sedert het begin van dit 
genre mechanisatie op onze poststukken werden afgedrukt. 
Helaas heeft men dit bij PTT niet bijgehouden, maar voor 
onze verzamelaars en speciaal de verzamelaars van post
stukken is het toch wel wenselijk, dat zij hiervan zo goed 
mogelijk op de hoogte zijn. Het geheel is in de ogen van de 
PTT-autoriteiten nu wel niet zó belangrijk en de machines 
draaien toch wel, maar er zijn veel verzamelaars die enve
loppen bezitten met de codeafdrukken van verscheidene 
jaren en die daar toch wel eens het een en ander van willen 
weten. 

Zij die in het bezit zijn van Maandbladen van enige jaren 
geleden, moeten de afleveringen mei 1964 en december 1965**) 
maar weer eens te voorschijn halen om hun kennis op te 
frissen, want daarin gaf de redacteur van de rubriek „Stem
pels", drs. A. M. A. van der Willigen, een uitstekend over
zicht van deze nieuwe methode van voorsorteren (coderen) 
met alle toen volkomen nieuwe inlichtingen, aangevuld met 
officiële gegevens verstrekt door ir. C. J. H. v. d. Berg 
van de Centrale Afdeling Postmechanisatie van PTT in Den 
Haag. 

Een eerste aankondiging vonden wij onder andere in het 
Haagse dagblad „Het Vaderland" van 21 juni 1960, maar 
het duurde tot in november 1962 vóórdat inderdaad een proef 
met normale poststukken werd genomen. Toen verscheen 
plotseling op Rotterdamse poststukken (soms) naast het 
normale machinestempel de afdruk van een groep van 
vier blokken van zes verticale streepjes. Dat was in 1962, 
dus amper vijf jaar geleden. Voor een duidelijker overzicht 
zullen wij in de toekomst de 4 blokken aanduiden met D, C, 
B en A. D en C geven steeds de codeermachine aan, B en A 
de plaats van bestemming. 

II 1 l i l " ^ W ^ ^ f f * ,, , , - , — , _ 1 , r » P - . 
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werd aangekondigd, dat er in de loop van 1965 twintig 
codeermachines zouden zijn, maar in 1968 staan er dan al 
tien! In deze ontwikkelingstijd remmen allerlei nieuwe ont
wikkelingen, het klinkt paradoxaal, een snelle opzet af. 

Van 21 oktober 1965 tot en met 9 november 1965 werden 
ter onderscheiding van de nu in gebruik zijnde vijf codeer
machines — met dubbele naast elkaar gelegen drukappa-
ratuur — steeds één tot vijf streepjes afgedrukt in blok D 
voor het ene gedeelte, in blok C voor het andere, zodat blok 
C of blok D blanco bleef. 

faHlt.fcN MET m 
STEEDS LATE 
A A N T E K F N L I 

Van 10 november 1965 af zijn echter alle vier blokken 
D, C, B en A weer gestreept. Nu wordt in blok D, be
halve de steeds aanwezige 1 - 5 streepjes, links 1 streepje 
gezet als onderscheiding van de gebruikte codeermachine. 
In blok C komen voor het linker deel van elke machine I I I 
streepjes en voor het rechter deel van elke machine I I II 
streepjes. 
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Verder worden bij de tweede straat (die er het eerst 
stond) de codeermachines links en rechts nog aangeduid 
met een klein rood stempeltje 11 tot en met 15 L of R, dat 
sedert oktober 1966 ongeveer onder de normale postzegel 
staat. De eerste 1 was de aanduiding voor de tweede straat, 
het tweede cijfer 1 tot en met 5 de aanduiding voor de 
codeermachine. 

Volgens aankondiging in de dagbladen van 22 februari 
1964 kwam toen een nieuwe proef op gang. Ook hiervan 
zijn slechts enkele stukken bekend. Op deze stukken komt 
evenwel een code voor, welke slechts drie blokken (D, B en 
A) bevatte. 

Deze vereenvoudiging was aangebracht, omdat voorlopig 
slechts met één codeermachine werd gewerkt. Een machine 
met 68 toetsen; 64 voor de meest voorkomende bestelkrin-
gen en 4 voor diverse bestemmingen: een toets elk voor 
Extract, Stad, Handsortering en Buitenland. In mei 1964 

I iill 
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Omdat de codedrukapparaten wel eens onderling worden 
uitgewisseld, verdwijnt geleidelijk het verband tussen de 
codering en de rode aanduiding. 

Omstreeks de jaarwisseling 1967/1968 verschenen nu ook 
de codeafdrukken van de codeermachines van de eerste 
straat. Deze hebben de nummers in rood van 01 tot en met 
05 (L of R) en hebben in de blokken D en C een eendere 
codering. 

Men ziet uit het bovenstaande, dat de post straat 2 noemt, 
wat wij altijd straat 1 genoemd hebben (omdat zij de eer
ste codeermachines omvatten). Straat 1 is echter de bena
ming voor de codeermachines, die er later bijkwamen (om
streeks november 1967) met de nummers 01 tot en met 05. 

DE OPLOSSING 
VAN DE KERSTPUZZEL 

Velen hebben zich vastgebeten in de kerstpuzzel, die op 
bladzijde 697 van het decembernummer 1967 werd gepubli
ceerd; velen ook hebben het niet aangedurfd. Toegegeven: de 
prijsvraag was moeilijk en bestond — al is het niet met 
zoveel woorden gezegd — eigenlijk uit twee delen; in de 
eerste plaats het zich nauwkeurig rekenschap geven van de 
vraagstelling*) en dan het uiterst zorgvuldig bekijken van de 
afbeeldingen in de catalogus. In beide gevallen werd een 
beroep gedaan op een van de belangrijkste eigenschappen 
van de filatelist: accuratesse. 

Vijfennegentig inzendingen werden ontvangen; daarvan 
heeft de puzzelredacteur er 85 kunnen verwerken, want — 
jammer genoeg — moesten tien oplossingen terzijde worden 
gelegd omdat de inzenders hadden nagelaten aan één voor
waarde te voldoen, namelijk het plakken van een kinderpost
zegel. 

De juiste oplossing, die hiernaast is afgedrukt, omvat 64 
woorden. Geen enkele inzender heeft dit getal bereikt. Tien 
kwamen er tot 63 woorden en onder hen zijn de waarde
bonnen verloot. De gelukkigen zijn: de heren: A. Brink 
(Zwolle), J. van de Haar (Staphorst), A. Hermans (Heem
stede), J. E. Nelissen (AmsterdamZuid) en A. van Hoeve 
(Zaamslag, ZeeuwschVlaanderen). Zij ontvangen binnenkort 
de uitgeloofde waardebonnen. 

Twaalf inzenders brachten het tot 62 woorden, vijf tot 
61 en negen tot 60; de overigen boekten minder resultaten 
van hun speurwerk. De troostprijs zou naar de verzamelaar 
met 26 woorden zijn gegaan, ware het niet dat hij naliet 
naam en adres te vermelden. Valse schaamte? 

Waarderende woorden vielen de puzzelredacteur ten deel. 
Een bloemlezing uit de kanttekeningen bij de oplossingen 
levert op: 

• Met complimenten voor de originele opzet. 
• Een buitengewoon leuke puzzel. Meer van dat soort. Zeer 

leerzaam. 
• Met dank aan de maker! Een leuk stuk werk. 
• De kerstpuzzel w âs weer grandioos. 
• Op deze manier leer je de Nederlandse zegels nog eens 

goed bekijken. 

In blok D hebben deze alleen de machinestreepjes I tot en 
met HUI en in blok C de normale aanduiding rechter of 
linker deel. 

(wordt vervolgd) 

*) Artikelen over luminescerende zegels en postmechanisatie van 
de heer Meijer verschenen vorig jaar in november (bladzijden 
620 en 621) en in december (bladzijden 704 en 705) en dit Jaar in 
Januari (bladzijden 16 en 17) en in februari (bladzijden 74 en 75). 

•♦) (Drs.) A. (M. A.) V. d. W(illigen), Het coderen en sorteren van 
poststulcken, mei 1964, bladzijden 208, 209 en 213; 
Idem, De codeer en sorteermachines te Rotterdam, december 
1965, bladzijden 586 en 587). 

Ook de verzamelaardichter ontbrak niet. De heer G. P. 
Bronkhorst uit Heemstede uitte zich als volgt: 

Met Kerst een puzzel in ons blad, 
dat vond ik reuze fijn. 
Er waren adders onder 't gras, 
dat gaf de meeste gein. 
Een loep kwam er aan te pas, 
want in de tekening, 
met 't blote oog haast niet te zien! 
Welk een berekening! 

Wat de oplossing zelf betreft, de tien inzenders met 63 
woorden goed. hadden allen één variërende fout. Hét grote 
struikelblok was „lldie861". Dit „die" staat onder de ini
tiaal D in het handschrift. Verdere fouten waren onder 
andere „123gulden47" (47 staat niet afgebeeld, wel 49) en 
„90veertig102", die evenmin is afgebeeld. Een moeilijkheid 
leverde „117fonds" op. Dat was niet 278 (luchtvaartfonds) 
maar 645 (luchtv fonds). „Fonds" vormt hier een nieuw 
woord, ook al staan de woorden dicht op elkaar. 

De dank van het Maandblad en van de puzzelaars gaat — 
evenals vorig jaar — uit naar de puzzelredacteur, de heer 
G. J. Minholts uit Oosterhoogebrug (bij Groningen), secre
taris van de afdeling „'t Kabinetstuk" van de Internatio
nale Vereniging „Philatelica". De heer Minholts stelde niet 
alleen de prijsvraag samen, maar keek ook de inzendingen 
na en voorzag de oplossingen van commentaar dat ten dele 
in het bovenstaande verslag is verwerkt. 

•) Voorbeeld: ,,Zegels met een zo laag mogelijk catalogusnummer wer
den gevraagd", zo schrijft een inzender. ,,Dlt heb ik opgevat als 
een zo laag mogelijke catalogusbladzijde." Een juiste zienswijze, 
want dat blijkt uit het voorbeeld in de zesde alinea. 

OPLOSSING KERSTPUZZEL 1967 
2  van  298, 3  het  141/42, 4  legioen  402, 5  der 
49, 7  in  556, 8  koninkrijk  49, 11  die  861, 13 
de  87, 14  bestrijding  84/85, 16  op  501, 19  hals 
767, 22  en  132, 23  tot  84/85, 24  een  110, 25 
bijzondere  Lp 10, 26  zorg  274, 29  jaar  325, 30 
dag  422, 34  nationale  D9/D12, 35  cultureele 
274, 37  dienst  132̂  38  postzegel  4, 40  land 
134, 42  Limburg  582, 43  sociale  274, 45  laatst 
803, 48  daar  802, 49  October  404, 51  meester 
 665, 53  te  P.1, 55  brandkast  Br. 1/2, 56  zeven 
691, 61  voor  141/42, 62  haven  855, 65  oude  671, 
66  blauwe  739, 68  zat  801, 72  vrede  501, 73 
 wereld  293, 75  kind  141/42, 76  door  663, 77 
nieuwe  503, 80  huizen  748, 82  toeslag  238, 84 
 beeld  763, 87  gans  801, 89  voltooid  768, 92 
bijslag  305, 93  spelen  675, 95  hen  855, 97 
bevrijding  657, 99  misdeelde  240, 105  prins 
252, 109  ik  803, 111  met  289/90, 113  rode  607, 
114  cent  7, 115  naar  765, 116  nationaal  278, 
117  fonds  645, 119  aan  132, 120  vereeniging 
84/85, 123  gulden  49 en 127  Nederland  7. 

maart 1968 1 3 3 



DE METRO I 
„De Metro rijdt op tijd" verkondigt ons sinds enkele 

weken een Rotterdamse stempelvlag. Eigenlijk meenden wij 
dat het „openbaar vervoer" in Nederland in het algemeen 
wel „op tijd rijdt", zodat dit niet zo bijzonder was dat men 
er een speciale stempelvlag aan behoefde te wijden. 

Maar een „Metro" is op zichzelf in Nederland wel iets 
bijzonders en daarom leek ons deze eerste Nederlandse 
postale vermelding van de Rotterdamse Metro een goede 
aanleiding eens na te gaan wat er in andere landen aan 
postale „Metro"-vermeldingen bestaat. 

Londen en Parqs 
Over de naamgever van de Rotterdamse Metro — en vele 

andere „Metro's" — de Parijs „Métropolitain" konden we 
geen bijzonderheden in zegels of stempels vinden. Wel van 
een van de oudste voorbeelden van een ondergrondse spoor
weg, de Londense „Tube". Bij het honderdjarig bestaan 
daarvan in 1963 vermeldde een speciaal stempel dat deze 
was „A century in London's Service" (afbeelding 1). 

(JNDERGROUN 

CENTUßY 
S SERVICE 

Nu we toch in Londen zijn willen we ook nog even een 
heel bijzondere „ondergrondse trein" vermelden, die nog 
door geen toerist ooit gezien is, omdat deze geen passagiers 
maar uitsluitend post vervoert. Sinds 1927 rijdt in Londen 
een „ondergrondse posttrein" die de twee belangrijkste sta
tions, Paddington en Liverpool Street, en zes van de be
langrijkste postkantoren ten noorden van de Theems met 
elkaar verbindt. Per week worden ongeveer 250.000 zakken 
post vervoerd. Het veertigjarig bestaan van deze posttrei
nen gaf aanleiding tot drie gelegenheidsstempels, waarvan 
wij er een, op een speciaal uitgegeven envelop, afbeelden 
(afbeelding 2). 

40th ANNIVERSARY 

POOT OFFICE 
UNDERGROUND RAILWAV 
7 DEC 19e7-LON0ON EC1 

Post Office Railway WILP 
4, 

2 GPO COMMEMORATIVE COVER 

Rusland 
Een veel jongere „Metro", de Moskouse, is echter tot in 

den treure op postzegels afgebeeld. De eerste serie ver
schijnt in 1935 bij de ingebruikneming. Daarop al is duide
lijk te zien dat men niet alleen een massavervoermiddel 
met grote capaciteit en onafhankelijk van weersinvloeden 
had willen maken. Door royale bouw en pronkerige uitvoe
ring — met veel marmer — wilde men ook landgenoot en 
buitenlander overtuigen van de onbeperkte mogelijkheden 
waarover Rusland kon beschikken als men iets tot elke 
prijs wilde doorzetten (afbeelding 3). 

Drie jaar later al komt een serie vertellen dat de Metro 
uitgebreid is met verschillende prachtige stations: Maja-
kovski-plein, Sokol, Dynamo, Kiever Station en Plein van de 
Revolutie. Een van deze stations — Dynamo — vinden we 
dan een half jaar later terug op een speciale serie Mos
kouse bouwwerken (afbeelding 4). 

De oorlog vertraagt natuurlijk de verdere uitbreiding, 
doch al in 1947 komt een nieuwe serie ons weer een uit
breiding melden. Verschillende van de in 1938 afgebeelde 
stations zien we opnieuw: Sokol, Majakovski en Kiever Sta
tion; andere zijn niet eerder afgebeeld: Savodskaja, Ismai-
lovskaja en Stalinskaja (dit laatste station zal nu wel weer 
anders heten!) (afbeelding 5). 

Drie jaar later — 1950 — toont een serie van zeven zegels 
ons weer vijf nieuwe stations: „Cultuurpark" en Tagans-
kaja zijn zelfs tweemaal afgebeeld. De andere drie zijn: 
Koeloeschkaja, Koeskaja en Paveletskaja (afbeelding 6). 

Een bijzonder fraaie veelkleurige serie in 1952 kondigt 
de ingebruikneming van „Lijn 4" aan, met de stations: 
Botanische tuin, Bjeloroeskaja, Novoslolaodskaja en Kom-
somolskaja (afbeelding 7). 
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Dan zien we een hele tijd niets, tot er plotseling in 1965 
een serie verschijnt waaruit blijkt dat er dan niet alleen 
in Moskou maar ook in Kiev en in Leningrad al een „Metro" 
bestaat. Deze laatste bestaat dan zelfs al tien jaar, zoals 
het gelegenheidsstempel op de speciale envelop ons laat 

zien (afbeelding 8). Is het om aan te duiden dat Moskou 
toch nog steeds de hoofdstad is dat zowel op het zegel als 
op de envelop het Leningradse metrostation „Moskouse 
Poort" afgebeeld wordt? 

Hongarije 
Bij de overdaad aan Metrozegels van Rusland steken de 

andere landen maar povertjes af. Alleen in Hongarije, waar 
Boedapest ook al voor de laatste wereldoorlog een onder
grondse spoorlijn bezat, vinden we nog een serie. In 1953 
wordt er een begin gemaakt met een uitbreiding van deze 
Metro, en wel door de aanleg van een lijn naar het grote 
„Volksstadion". De hoogste waarde toont dit nieuwe sta
tion en een kaartje van de „metro" zoals deze na de uit
breiding zal zijn (afbeelding 9). 

10 

Nederland 
Hoewel bij de opening op 9 februari 1968 geen speciale 

stempel — om van een speciale zegel maar te zwijgen — 
werd uitgegeven hebben wij nu gelukkig in het in de aan
vang al genoemde vlagstempel ook voor de Rotterdamse 
Metro een filatelistische herinnering. Waarmee voor dit 
ogenblik het verhaal van de Metro in de filatelie letterlijk 
en figuurlijk wordt afgesloten (afbeelding 10). 

FL. 

DE METRO 
RIJDT. 

OP TIJD! 
9 II 8 

^ . 9 6 8 _ j 

;, 
2. 

3. 
4 
5. 
6 
7 
8. 
9. 

10. 

Vlagstempel: ,,A century in London's service". 
Gelegenheidsenvelop met speciaal stempel: 40 jaar onder
grondse posttrein 
1935. Ingebruikneming Metro in Moskou. 
1939: Bouwwerken in Moskou: Metrostation „Dynamo". 
1947- Metrostation Stalinskaia. 
1950 Metrostation ,,Cultuur park". 
1952 Metrostation ..Botanische tuin". 
1955 Speciaal stempel: 10 jaar Metro in Leningrad. 
Hongarije: Uitbreiding Metronet. 
Rotterdam 1968. De Metro rijdt op tijd. 

HUMOR IN DE FILATELIE 

PDPUIAfi WITH 
r VIStTORS J 
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De droge Engelse humor is wereldbekend. Het tijdschrift 
„Punch", dat sinds mensenheugenis model staat voor dit 
soort humor, is een gewaardeerd exportartikel en de 
,,cartoons" van Giles circuleren ook in Nederland. 

Weinigen zullen echter hebben bevroed dat diezelfde droge 
humor door de Britse autoriteiten postaal ten bate van het 
vreemdelingenverkeer zou worden toegepast. 

De eer deze officiële moed te hebben gehad komt toe aan 
het gemeentebestuur van de grote Zuidengelse badplaats 
Hastings, die zich het hierbij afgebeelde reclamevlagstempel 
door de Britse postadministratie liet aanmeten. 

Willem de Veroveraar kijkt u daarop minzaam tegemoet 
en schijnt de slagzin van Hastings te prevelen: populair bij 
gasten sinds 1066. Voor wie even een kleine geschiedenis
repetitie nodig heeft: Willem, zoon van Robert van Norman-
dië, zette in 1066 bij Hastings voet aan land, versloeg bij deze 
stad Harald van Wessex en nam Engeland in bezit. Dit 
roemruchte wapenfeit werd in 1966 door de Britse posterijen 
herdacht met een serie zegels (Yvert nummers 453/459). 

Welk voortvarend gemeentebestuur in Nederland neemt, 
nu de dienstenveloppen toch uit de mode zijn, het initiatief 
van Hastings over ? Heiligerlee ? Rustig dorp sinds 1568 ! 
Willemstad in 1971? Kom over de brug; ducht geen gevaar 
na 1711! De Centrale Directie PTT wil ongetwijfeld mee
werken aan de opening van dit nieuwe verzamelgebied. 

GILLES 

De stempelwijziging Etten-Leur 
'̂ '̂ an de gelegenheid geboden door het gemeentebestuur van 

de Brabantse gemeente Etten-Leur een laatste- of eerstedag-
dagtekeningstempel te ontvangen hebben ruim 800 filatelisten 
gebruik gemaakt *). Dat bracht voor het ijverige gemeente
bestuur nogal wat zorg met zich mee, vooral ook omdat de 
service van de gemeente zover ging dat zij inzenders die 
ondergefrankeerde enveloppen of ongeldige zegels hadden 
gebruikt, daarop tijdig attent maakte. Ook de Postzegel
vereniging „Breda" profiteerde van de geboden gelegenheid 
door haar lidmaatschapskaarten 1968 op deze wijze te ver
zenden. 

In de loop van het jaar — zo verwacht het gemeente
bestuur — wordt ook het stempel „Leur (N.B.)" buiten 
gebruik gesteld. De gemeentelijke autoriteiten hebben het 
voornemen de verzamelaars bij die gelegenheid opnieuw van 
dienst te zijn. 
*) Zie het Maandblad van december 1967, bladzijde 701. 
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AANWINST VOOR HET POSTMUSEUM 
Gehelevellen postzegels %cent Nederland 1876 

Het Nederlands Postmuseum te 's-Gravenhage heeft twee 
unieke gehele vellen postzegels van Nederland 1876 Vz cent, 
type I, aangekocht, respectievelijk getand 13'/2:13% en 
12V2 : 12B. Een welkome aanwinst die nieuwe mogelijkhe
den schept bij het reconstrueren van deze uitgifte. De vellen 
zijn van 1 maart 1968 af te zien in de postzegelgalerij 
van het museum aan de Zeestraat 82. 

Het bijzondere van deze vellen is, dat ze gedrukt zijn van 
een vorm van vier platen van 50 zegels, die alle verschil
len van die van de al bekende vellen, waarin op de zegels 171 
en 172 een lange breukstreep voorkomt. Hierover is juist de 
laatste tijd nog al wat te doen geweest. 

Al in 1935 vermeldt Van Woerden') zegels uit de jaren 
1876/1877, die niet terug te vinden zijn op de toen bekende 
vellen. Hij veronderstelde, dat er nog twee reserveplaten 
waren, waaronder de zogenaamde „proefplaat". 

Zijn veronderstelling vond bevestiging in december 1964 
door de gegevens uit de inventaris van het drukmateriaal 
van november 1875. De inventaris is echter niet volkomen 
duidelijk. Nu staat wél vast, dat er direct al acht platen 
geweest zijn^). 

Medio vorig jaar kwam de heer W. E. Gerrish uit Groot-
Brittannië met het bericht, dat er een vel gevonden was 
van andere platen. Dit vel kwam naar Nederland, doch toen 
hierover iets bekend werd, was het in stukken verdeeld en 
gedeeltelijk al geveild. 

In december 1967 werden weer twee vellen aangeboden 
en nu was de bekende gespecialiseerde verzamelaar op dit 
terrein, de heer Verhoeven uit Rotterdam er direct bij. Tot 
zijn grote vreugde kon hij vaststellen, dat ze weer van de 
onbekende platen gedrukt waren, waarna het Bondsdocu
mentatiecentrum het Nederlandse Postmuseum inlichtte 

Plastic postzegels op komst 

De mededeling in de rubriek „Wij ontvingen" in het fe
bruarinummer blijkt niet uit de lucht gegrepen te zijn. Er 
zijn plastic postzegels op komst; ongetwijfeld een verrassend 
bevrijdende gedachte voor de verzamelaar. 

Wie heeft zich in de loop der jaren niet geërgerd aan 
zegels waaraan de tand des tijds geknaagd heeft? Vele waar
devolle exemplaren vielen ten offer aan roestvorming en 
tropische verkleuringen. En wie keek niet lichtelijk sip te 
moeten vaststellen dat een lang gezochte zegel net die ene 
tand miste die de normale waarde tot een fractie terug
bracht? En dan zwijgen we nog maar van de hoekvouwtjes, 
kreukjes en andere zorgvuldig omschreven begrippen die 
de onvolkomenheden aan zegels voorzichtig verdoezelen. 

Het ziet er naar uit dat het verschijnen van de plastic 
postzegel vele — zo niet alle — bovengenoemde waarde
verminderingen in de toekomst zal ondervangen. 

Petrochemie 
Na jarenlange onderzoekingen in een bekend petrochemisch 

laboratorium te Delft, heeft men een soort plastic ontwik
keld met de volgende eigenschappen: 
a. blijvende soepelheid; 
b. ongevoeligheid voor verkleuringen alsmede voor gom-

zuren; 
c. grote kreuk weerstand; 
d. goede opnamecapaciteit voor druk- en stempelinkt. 

In het materiaal is een grondstof verwerkt waardoor de 
zegels lichtgevend worden. Zelfs zonder lamp lichten ze op. 
(In PTT-vakjargon worden ze nu al als de „oplichters" be
titeld.) 

Nadeel 
Er is één nadeel aan de plasticzegels verbonden, ze zijn 

niet gemakkelijk van elkaar te scheiden, zodat ze — na nor

met het verheugende resultaat, dat het museum erin slaag
de deze voor de kennis van de emissie 1876 zeer belang
rijke vellen nu beschikbaar te houden voor verdere bestu
dering. 

Men zal zich wellicht verwonderen, dat deze vellen pas na 
ongeveer negentig jaar te voorschijn kwamen, doch men moet 
bedenken, dat ze uit de eerste jaren stammen, getuige de 
stempeldata, die Van Woerden al vond en publiceerde. De 
kans op overleving was daardoor al bijzonder klein, doch 
zoals men nu ziet juist groot genoeg! 

1) De Philatelist, 1935, bladzijde 260. 
2) Nede r l andsch Maandb lad voor Phi la te l ie , december 1964, De Haar 

lemse postwaardenproduktie in de negentiende eeuw, bladzijden 
578, 579 en 580. 

EUROPA-ontwerpen voor 1969, 1970 en 1971 
De commissie „Posterijen" van de Conférence Européen-

ne des Administrations des Postes et des Telecommunica
tions — CEPT — Europese conferentie van administraties 
van posterijen en televerbindingen, heeft op 25 januari 1968 
op een bijzondere bijeenkomst te Villars-sur-OUon in Zwit
serland uit een aanbod van 28 ontwerpen het gemeenschap
pelijk motief gekozen voor de Europa-postzegels van de ko
mende drie jaren. , 

Voor het volgende jaar is de keus gevallen op een Ita
liaans ontwerp, voor 1970 op een Iers en voor 1971 op een 
IJslands. Het Italiaanse ontwerp, dat op 28 april 1969 ver
schijnt ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de 
CEPT, bestaat in een massief bouwwerk waarvan de zij-
en voormuur worden gevormd door blokken die de letters 
EUROPA en CEPT vormen. 

male perforatie — door de drukker in losse exemplaren 
zullen worden gesneden. Voor de handige verwerking aan 
de postkantoorloketten zullen pakjes van steeds tien exem
plaren worden vervaardigd. 

Op de eerste dag van uitgifte zullen er ten behoeve van de 
filatelisten blokken van vier beschikbaar zijn. 

Belangsi^elling uit het Verre Oosten 
Het buitenland heeft al veel interesse voor de nieuwe 

vinding getoond. Een Chinese handelsmissie onder leiding 
van de gezantschapsattaché Lir Pa Nee heeft een optie ge
nomen op een belangrijke order voor grondstoffen. 

Nederland 
Ons eigen land — altijd voorzichtig als het nieuwtjes be

treft — gaat eerst een zeer uitvoerige proef met het nieuwe 
materiaal nemen door middel van één zegel van het thans 
lopende koninginnetype. De waarde wordt niet bekendge
maakt voor de uitgiftedag, maar ligt vermoedelijk in de 
populaire prijsklasse. Ook de verkrijgbaarheid blijft beperkt. 

Terwijl op tweede paasdag via radio en televisie bekend 
zal worden gemaakt op welke postkantoren de dag daarop 
de plastic zegels in verkoop zullen worden gebracht, heeft 
twee weken daarvoor ergens in Nederland de verschijnings
primeur plaatsgehad. 

Teneinde verwarde toestanden te voorkomen zoals die zich 
destijds hebben voorgedaan bij de komst van de eerste fos-
forescerende zegels (Gouda, 27 augustus 1962) is nu als volgt 
besloten: 

Verkry gbaarheid 
De aanvragen voor eerstedagenveloppen en voor de eerste 

plastic zegels zullen in overleg met de Nederlandse Unie van 
de Postzegelhandel door het Maandblad worden gecoördi
neerd. 

Enveloppen (doorberekend tegen de normale prijs van 
15 cent) en zegels worden door PTT onder rembours ge
leverd. V kunt dus geen geld vooruit zenden. 

Per briefkaart gericht aan het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, Statenlaan 51 te 's-Gravenhage, kunt u tot 
de sluitingsdatum van de voorbestelling, donderdag 28 maart 
a.s., de volgende bestelling doen: 
a stuks eerstedagenveloppen 
b stuks plastic zegels 
c stuks blokken van vier exemplaren. 
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Valse puntstempels 

Speciale mededeling 
van de Bondslceuringsdienst 

RIAUzegels op hele postpakketkaarten 
en postwissels gebruikt in 1963 en 1964 

In een aantal postzegelveilingen die de laatste tijd zijn 
gehouden zijn een betrekkelijk groot aantal zeldzame Neder
landse puntstempels — ten dele op losse zegels, ten dele op 
heel stuk — aangeboden. Daar de puntstempels veel worden 
verzameld, brengen de „moeilijke" nummers vaak hoge tot 
zeer hoge prijzen op. 

Bij het. aangeboden materiaal bevonden zich herhaaldelijk 
losse zegels of zelfs hele stukken, omtrent welker echtheid 
ernstige twijfel is gerezen. In een aantal gevallen hebben 
veilinghouders, op verzoek van deskundige verzamelaars, 
bepaalde kavels teruggetrokken, zodat die dus niet zijn ge
veild. 

Het is wel duidelijk dat de verzamelaar die een zeldzaam 
puntstempel koopt er goed aan zal doen dit te laten keuren. 
De Bondskeuringsdienst, die bereid is deze keuring te ver
richten, zal bij zijn werk worden geassisteerd door een van 
zijnentwege ingestelde commissie van deskundige stempel
.yerzamelaars. De taak van deze commissie is een adviseren
de; het eindoordeel omtrent echt of vals blijft aan de Bonds
keuringsdienst. 

Verzamelaars, handelaren en veilinghouders die puntstem
pels willen laten keuren kunnen deze zenden aan het hoofd 
van de Bondskeuringsdienst: Mr. G. W. A. de Veer, Waals
dorperweg 80, 'sGravenhage1. Voor echt bevonden exem
plaren geeft de Bondskeuringsdienst een certificaat met 
foto af. De keuringskosten bedragen voor echt bevonden 
exemplaren 3"/o van de door de Bondskeuringsdienst ge
taxeerde waarde met een minimum van f 3,— per stuk (in
clusief certificaat met foto). Voor valse pxemplaren wordt 
in het algemeen een lager bedrag berekend, afhankelijk 
van de aan de keuring bestede tijd en moeite. Alle porto
kosten komen voor rekening van de inzenders. 

Namens de Bondskeuringsdienst: 
Mr. G. W. A. DE VEER. 

„Canal Zone Study Group" heropgericht 

Op een vergadering in april 1967 tijdens de postzegel
tentoonstelling SOJEX, Atlantic City, New Jersey, Verenigde 
Staten, werd eenstemmig besloten tot heroprichting van de 
„Canal Zone Study Group". Deze vereniging werd in 1955 
opgeheven wegens toen achteruitgaande belangstelling voor 
dit verzamelgebied. 

De vereniging heeft in het verleden veel gedaan om het 
verzamelen van de Kanaalzone te stimuleren; haar belang
rijkste taak is geweest de revisie van de afdeling ,,Canal 
Zone" van de Scott's catalogus. 

Per 1 januari 1968 is de „C.Z.S.G." weer actief en in haar 
verenigingsblad „The Canal Zone Philatelist" van deze maand 
vindt men onder andere enige afbeeldingen en beschrij
vingen van zeldzaamheden, een nieuwe ontdekte zegel, een 
artikel over het classificeren van enige moeilijk te onder
scheiden zegels, een vervolgartikel over vervalsingen van 
Canal Zone met afbeeldingen, veilingopbrengsten en meer 
wetenswaardigheden. 

Dit eerste nummer bevat ook een voorlopige ledenlijst, 
met nu al 165 leden, en een aankondiging van twee binnen
kort te verwachten nieuwe postzegels. 

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt $2,—, waar
schijnlijk vermeerderd met $0.50 voor de hogere verzend
kosten naar Nederland. 

Een gratis proefexemplaar en meer, gegevens over de 
„Canal Zone Study Group" kunt u aanvragen bij 

P. C. TUKKER, 
Diederichslaan 9, 

DriebergenRijsenburg. 

Ketcraogan pens'run P "̂ iilca tidak dapai isampaiKap̂  cTviHnTa, sufî ja pakef: 
j _■'. 'Jilinr. cmbali.^ '^ 

b. disei_. ,. at i *itbU
lentang jsi Pd

^ "^aTjtorterima. 

Tandatangan dcngan tinta atau potlollinta. 
Fjap tandatangan tidak dibolehican. 

Enige tijd geleden heb ik toevalligerwijze enkele iiele post
pakketkaarten en postwissels met RIAUzegels erop, gebruikt 
in de jaren 1963 en 1964, kunnen bemachtigen. Deze stukken 
waren niet afgeknipt, zoals internationaal door PTT is voor
geschreven. 

Aangezien deze documenten vrij zeldzaam zijn, wil ik 
belangstellenden dit „nieuws" niet onthouden. Tegelijkertijd 
zou ik willen vragen aan hen, die iets meer omtrent deze 
postpakketkaarten en postwissels weten, mij hierover zoveel 
mogelijk inlichtingen te zenden. 

Hierbij de afbeeldingen van voor en achterzijde van een 
dergelijke postpakketkaart. 

F. W. N. HUGENHOLTZ, 
Olympiaplein 166 in, 
AmsterdamZuid. 

Opbrengst van Topstukken 
Enkele spectaculaire opbrengsten bij de 425e veiling van de 

firma J. L. van Dieten te 'sGravenhage. 
Nieuw Zeeland 1931, Yvert nummer 43, Fiscaal . . f 1.750,— 
Israël 1948, Yvert nummers 19 compleet met tab, 
postfris „ 2.800,— 
Modena 1852, Yvert nummer 8b in paar gebruikt „ 4.100,— 
IJsland 1933 Hopflug, ongebruikt 1.750,— 
Een puntstempelcollectie van Nederland „ 3.800,—. 
Een kleinrondstempelverzameling van Nederland „ 1.600,— 
Brief van Nederland gefrankeerd met acht stuks 
5 cent 1852 met langstempels Hillegom „ 3.200,— 

maart 1968 137 



N I E U W S U I T O O S T E N R I J K Herbert Judmaier AIJP 

Voorlopig uitgifteprogramma 1968 
In grote lijnen is het uitgifteprogramma voor 1968 door de 

Oostenrijkse posterijen al voor het gehele jaar vastgesteld; 
gedetailleerde gegevens zijn echter alleen voor het eerste 
halfjaar bekend gemaakt. De volgende gelegenheidszegels 
zullen in die periode verechijnen: 

— zegel ter herdenking van de 125e geboortedag van archi
tect en stedebouwer Camillo Sitte (1843-1903); waarde 2 S. 
Verkrijgbaar 10 april; eerste dag van geldigheid 17 april. 

— zegel „Tweehonderd jaar veeartsenij hogeschool Wenen"; 
3.50 S. Verkrijgbaar 29 april; eerste dag 7 mei. 

— zegel voor „Moederdag 1968"; 2 S. Verkrijgbaar 29 april; 
eerste dag 7 mei. 

— zegel „Honderd jaar borduren als industrie in Vorarlberg"; 
3.50 S. Verkrijgbaar 20 mei; eerste dag 24 mei. 

— serie „Internationale Luchtposttentoonstelling IFA Wenen 
1968"; 2 S, 3.50 S en 5 S. Verkrijgbaar 20 mei; eerste dag 
31 mei. 

— zegel „Honderd jaar paardensport in Freudenau"; 3.50 S. 
Verkrijgbaar 28 mei; eerste dag 4 juni. Op de renbaan 
„Freudenau" in het Prater te Wenen worden iedere week 
wedrennen gehouden. 

— zegel ter herdenking van de honderdste geboortedag van 
Nobelprijswinnaar dr. Karl Dandsteiner; 3.50 S. Verkrijg
baar 10 juni; eerste dag 14 juni. Dokter Landsteiner is de 
ontdekker van de rhesusfactor in het menselijk bloed. 

— zegel ter herdenking van de vijftigste sterfdag van Peter 
Rosegger; 2 S. Verkrijgbaar 20 juni, eerste dag 26 juni. 
Rosegger, schrijver en volksdichter uit Stiermarken, werd 
ook in Nederland veel gelezen. Vele van zijn boeken, 
waaronder het bekende werk „De gedenkschriften van 
een woudschoolmeester" werden in het Nederlands ver
taald. 

In het tweede halfjaar 1968 zullen de volgende gelegen
heidszegels verschijnen: 
— zegel ter gelegenheid van de „Angelika Kaufmanntentoon-

stelling" te Bregenz; 2 S. Verschijnt waarschijnlijk in juli. 
Angelika Kaufmann portretteerde onder wie Goethe. 

— zegel ter gelegenheid van het Internationaal Jaar van de 
Rechten van de Mens; 3.50 S. Waarschijnlijk in december. 

— serie bij het „Vijftig jaar bestaan van de Republiek Oos
tenrijk". Waarschijnlijk in november. 

— serie bij het „Vijfhonderd jaar bestaan van het Bisdom 
Wenen". Zes waarden met afbeeldingen van beeldhouw
werk uit de Sankt Stephansdom in Wenen. Waarschijnlijk 
eind december of begin 1969. 

Verwacht wordt bovendien de uitgifte van gelegenheids
zegels voor een conferentie van de Verenigde Naties in 
Wenen in augustus, een kerstzegel (november) en een toeslag
zegel „Dag van de Postzegel 1968" (december). 

VOORVERKOOP 
Nieuwe emissies worden in Oostenrijk enige dagen vóór de 

eerste dag van geldigheid als frankeerzegel bij de post
kantoren verkrijgbaar gesteld om de verzamelaars in de 
gelegenheid te stellen in alle rust hun eerstedagenveloppen 
in gereedheid te brengen. 

DE OOFTSERIE INGETROKKEN 
In november 1966 verschenen de eerste zes waarden van 

de Ooftserie, de serie normale gebruikszegels die bedoeld 
was de Gebouwenserie op te volgen. De afbeeldingen van 
deze nieuwe frankeerzegels ondervonden in brede lagen van 

de bevolking ernstige kritiek. De Oostenrijkse postadmini-
stratie heeft thans besloten de nieuwe serie geheel in te 
trekken. De postkantoren hebben opdracht gekregen nog 
aanwezige voorraden aan de centrale dienst terug te zenden. 

NIEUWE OPLAGEN VAN KLEDERDRACHTZEGELS 
De 5 S- en 7 S-waarden van de Klederdrachtserie, die al 

voor de Gebouwenserie in omloop was, verschijnen nog 
steeds in nieuwe oplagen. De Gebouwenserie heeft deze 
waarden niet; niettemin worden zij voor gewoon frankeer-
gebruik veel gevraagd. 

De nieuwe oplagen zijn te herkennen aan in de linker 
onderhoek van het vel geplaatste kengetallen, die aangeven 
hoeveel oplagen sedert 1965 zijn gedrukt. 

OFFICIËLE NADRUK LUCHTPOSTSERIE 1918 

INTERNATIONALE FLUGPOST-AUSSTELLUNG 

IFA WIEN 1968 

Bij ieder entreebiljet van de internationale luchtposttentoon
stelling IFA 1968 te Wenen (van 30 mei tot 4 juni) ontvangt 
men een souvenirvelletje met een nadruk (in gewijzigde 
kleuren) van de uit drie waarden bestaande luchtpostserie 
1918. Deze officiële nadruk werd door de Oostenrijkse staats
drukkerij in opdracht van de Oostenrijkse postadministratie 
vervaardigd en is niet geldig voor frankering. Het velletje 
(met entreebiljet) is verkrijgbaar bij het secretariaat van de 
IFA, postbus 79, A-1096 Wenen. Omdat het velletje geen 
frankeerwaarde bezit is het niet verkrijgbaar bij de Oosten
rijkse filatelistische dienst. (Afbeelding op de helft van de 
ware grootte). 

HERBERT JUDMAIER-AIJP 
A-1072 Wenen, postbus 9. 

W. Metzelaar en J. Alphenaar 
ereieden van „Philatelica" 

De heren J. Alphenaar en W. Metzelaar is het erelidmaat
schap aangeboden van de Internationale Vereniging „Phila
telica", aldus blijkt uit het jaarverslag over 1967 dat de heer 
A. Renooij, secretaris van de afdeling 's-Gravenhage, publi
ceert in het afdelingsblad van februari 1968. De onderschei
ding is verleend op voordracht van het afdelingsbestuur door 
het hoofdbestuur „voor het vele werk dat zij gedaan hebben 
voor de philatelic in het algemeen en onze vereniging in 
het bijzonder". 

De heer Metzelaar is een internationaal erkend deskundige 
in de Japanse filatelie. Hij publiceert in Amerikaanse, Duitse 
en Japanse gespecialiseerde tijdschriften. Van zijn hand is 
de studie over „De Drakenzegels 1871-1872" in het jubileum
boekje dat ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 
Philatelica in 1961 verscheen. 

De heer Alphenaar is onder meer veilingmeester. Hij is 
een regelmatige medewerker van „Mijn Stokpaardje". 
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FILATELIST VERSLAAT VERTALER 

IN MEMORIAM 
HENDRIK VAN DER LOO 

Op donderdag 8 februari 1968 is te 's-Gravenhage 
overleden de alom bekende postzegelhandelaar Hendrik 
van der Loo, kort na twee achtereenvolgende operaties. 
Hendrik van der Loo bereikte de gezegende leeftijd van 
87 jaar en was daarmede de oudste postzegelhandelaar 
in Nederland. 

Hij dreef zijn zaken tot 1940 in Rotterdam doch het 
bombardement in mei 1940 maakte hieraan abrupt een 
einde. Dit was evenwel voor hem geen aanleiding om 
bij de pakken neer te zitten: hij vestigde zich onmid
dellijk in Den Haag en opende weldra een postzegel-
winkel aan de Herengracht. 

Ofschoon hij over een enorme energie beschikte, 
moest hij tenslotte op medisch advies besluiten de 
winkel op te geven, hetgeen hem heel veel moeite 
heeft gekost. Doch stilzitten lag nu eenmaal niet in zijn 
aard en hij zette van zijn woonhuis aan.de Juliana van 
Stolberglaan de handel voort. Zijn regelmatige adver
tenties in het Maandblad bewezen dat. 

Hij was in 1928 mede-oprichter van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhandelaren — NVPH — en 
bezocht als trouw lid vrij regelmatig de vergaderingen. 

Nu is hij ons ontvallen, een verlies dat wij ons 
moeilijk kunnen realiseren; hij behoorde immers tot 
de zeer, zeer sterken. Wij, en zijn vele vrienden en 
relaties, zullen hem met eerbied blijven gedenken. 

Het Bestuur der 
Nederlandsche Vereeniging van Fostzegelhandelaren 

JOHN BOESMAN, BALLOON POSTFLIGHTS. Samengesteld 
door drs. Jan Boesman; 67 pagina's, geïllustreerd; te bestellen 
by de Internationale Vereniging van Luchtvaarthistorici, 
Statenlaan 2A, 's-Gravenhage ä ƒ 7,—. 

Dit boekwerkje, samengesteld door balloncommandant 
Boesman bevat een kleine 70 bladzijden met ruim 50 afbeel
dingen en geeft een lijst van alle ballons tijdens het beleg 
van Parijs alsmede een bloemlezing van vele vaarten in het 
buitenland van 1870 tot 1967. Het geheel is meer een gezellig 
reisverhaal zodat men geen catalogisering dient te verwach
ten noch prijsnoteringen. 

Om kennis te nemen van dit gebied is dit boekwerkje, in 
de Engelse taal gesteld, zeer geschikt, maar voor een meer 
serieuze bestudering zou men toch de voorkeur kunnen geven 
aan een uitgebreider catalogus. Het schijnt dat de schrijver 
hieraan werkt; de luchtpostverzamelaars kijken dan ook 
verlangend uit naar het verschijnen van een dergelijke 
catalogus. 

R. TOCILA 

Van verschillende kanten werden wij al benaderd met de 
vraag of het Maandblad niet — evenals indertijd naar de 
WIPA in Wenen — een groepsreis zou kunnen organiseren 
naar de PRAGA 1968, die komende zomer in Praag wordt 
gehouden. 

Wij hebben ons daartoe met het reisbureau van de ANWB 
in verbinding gesteld, van welke toeristenbond wij de vol
gende aanbieding ontvingen: 

Vliegreis per KLM-lijntoestel naar Praag. 
Vertrek donderdag 27 juni om 9.00 uur 's morgens van 

Schiphol. 
Aankomst in Praag anderhalf uur later: om 10.25 uur. 

Vertrek uit Praag vrijdag 5 juli 14.55 uur. 
Aankomst op Schiphol 16.20 uur. 

Derhalve acht overnachtigingen, met „demi-pension". De 
prijs — bij voldoende deelneming — zal bedragen 

Godfried Bomans mag vele voortreffelijke kwaliteiien heb
ben als spreker en literator en bovendien een uitnemend ver
taler zijn, van postzegelkunde heeft hij geen benul. Een voor
aanstaand filatelist gaf ons „De nagelaten papieren der 
Pickwick Club" *) in handen, vertaald door Godfried Bomans. 
Hij ontdekte in het eerste hoofdstuk in het verslag van de 
Handelingen der Pickwick Club van 12 mei 1827 de vol
gende zin: 
„Dat aan de leden der bedoelde Corresponderende Afdeling ter 
kennis wordt gebracht dat hun voorstel, om zelf de postzegels van 
hun brieven en de vracht van hun pakjes te betalen, door het 
Genootschap in ernstige overweging is genomen". 

Dickens, die leefde van 1812 tot 1870, voltooide de Pick
wick Papers in de jaren 1837/1838, twee jaren voordat de 
postzegel op 1 mei 1840 zijn intrede deed in het Britse post-
wezen. Hij kan toen niet over postzegels hebben geschreven 
omdat ze niet in gebruik waren. De vertaler moet een fout 
gemaakt hebben. 

De oorspronkelijke tekst luidt: „to pay the postage of their 
letters", hetgeen letterlijk vertaald luidt: „om te betalen het 
port van hun brieven". Het woordenboek geeft de juiste 
vertaling voor „postage". Het betekent „port"; „postage paid" 
betekent „franco". Franco en port zijn twee begrippen die 
vóór de invoering van de postzegel al bekend waren. Het 
goede Engelse woord voor de postzegel is „postage stamp", 
kortweg „stamp", vergelijkbaar met ons „zegel". De filatelist 
heeft in dit geval de vertaler geslagen. 

♦) uitgave van Het Spectrum N.V., Utrecht/Antwerpen, bladzijde 16, 
laatste alinea. 

VOOR UW BOEKENPLANK 

SIEGER ERSTTAGBRIEF KATALOG. BerlinBundDDR
OesterreichSaar. Zevende druk. Prvjs DM 9,—; 324 blad
zgden, geïllustreerd. SiegerVerlag, Venusberg 3234, 7073 
Lorch, Duitse Bondsrepubliek. 

Het feit dat dit boekwerkje voor de zevende maal uitkomt 
bewijst wel dat hiervoor belangstelling bestaat. De naam van 
de uitgever garandeert dan ook een goede overzichtelijke 
catalogus die voor de verzamelaars van het bepaalde gebied 
onontbeerlijk is. 

Deze catalogus, bijgewerkt tot januari 1967, bevat ruim 300 
bladzijden vol informatie met ruim 1000 afbeeldingen en 1100 
prijsnoteringen. Het wekt geen verbazing dat ook hier de 
eerste nummers hoog genoteerd staan, gezien de prijzen voor 
de eerste Nederlandse eerstedagafstempelingen. 

Het werk kan besteld worden bij de uitgever; betaling per 
postgiro Stuttgart nummer 45 62. 

R. TOCILA 

bij verblijf in hotel „Flora" ƒ 415,— per persoon 
bij verblijf in hotel „Ambassador" / 455,— per persoon. 

De prijs is gebaseerd op tweepersoonskamers zonder bad; 
voor éénpersoonskamer of voor kamers met bad komt de 
prijs iets hoger te liggen. Alle prijzen zijn „inclusief". 

Voor deelnemers die nä de tentoonstelling nog langer in 
Praag zouden willen blijven is verlenging van het arrange
ment mogelijk. De kosten daarvan bedragen éénmaal ƒ 33,— 
voor omzetting van het collectieve terugreisbiljet in een in
dividueel terugreisbiljet. De prijs per dag bedraagt bij ver
lenging: 
hotel „Flora" ƒ 20,50 per dag „inclusief" per persoon 
hotel „Ambassador" ƒ 25,— per dag „inclusief" per persoon. 

Belangstellenden gelieven zich zo spoedig mogelijk op te 
geven bij de Secretaris van de Raad van Beheer, Tortel
laan 69, 's-Gravenhage, onder vermelding van het gewenste 
hotel en of de terugreis al of niet „collectief" zal worden 
gemaakt. 

Maandblad-ANWB-reis naar „PRAGA 1968" 
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Voor uw boekenplank 

DE MONOGRAFIE DER HONGAARSE POSTZEGELS. 
DEEL V. Uitgave documentaire dienst van het Verkeer. 
Prüs omtrent f 35,—. 

Voor ons ligt deel V van bovengenoemde uitgave. Volgens 
de uitgever; „Op algemeen verzoek van de Hongaarse ver
zamelaars verschijnt eerst deel V, inplaats van deel III". (De 
Hongaarse klassieke emissies). Het zij zo. 

Deel V beslaat 765 bladzijden met 704 illustraties, waarvan 
verscheidene een hele pagina omvatten, encyclopedieformaat, 
een monumentaal werk. 
Voor de echte Nederlandse filatelist een zeer bruikbaar fila-
telistisch standaardwerk, waar hij zeer veel plezier van kan 
beleven. Wij zullen hier dieper op ingaan, 

De gemiddelde filatelist (wij inbegrepen), kan wat zijn 
financiën betreft, in 1968 geen tentoonstellingsobject meer 
bij elkaar krijgen van klassiek materiaal. 
Hongarije is in de periode 1 mei 1945 tot en met 16 .luli 1946, 
Michelnummer's 760-835, Yvertnummers 663-772, een pracht-
kans voor specialisatie. Het gaat hier om zegels die ,,en 
masse" en per stuk slechts een symbolisch bedrag kosten. 
Vele kan men nog in bundels en in vellen krijgen. Deze 
periode omvat in deel V de bladzijden 1 tot en met 252 met 
280 illustraties. De afbeeldingen maken dat de kennis van het 
Hongaars niet vereist is. Deze geven onder andere aan hoe 
u alle mogelijke varianten op het gebied van drukfouten, 
vertandingen, verschoven opdrukken, privé opdrukken van 
postkantoren wegens gebrek aan bepaalde postwaarden, koe-
rierbrieven enzovoort kunt vinden. 
Zeer merkwaardig is het feit, dat van deze zegels — hoe 
goedkoop ze ook zijn — ook falsificaties voorkomen. Ook 
hiervan treft u afbeeldingen aan, met de aanduiding „hami-
sitvany" (vervalsing). In het laatste gedeelte worden de por
ten behandeld uit dezelfde periode met dezelfde mogelijk
heden. 

Op de overige 400 bladzijden worden alle uitgaven tot en 
met 1960 behandeld, zoals wij dit gewend zijn van de uitge
breide bespreking in het Maandblad van de moderne Neder
landse emissies. 

Indien u geïnteresseerd bent en u zou dit boek willen be
stellen, kunt u zich wenden tot het Staatlicher Bücherverlag 
„Kultura" in Boedapest. U hoeft niet vooruit te betalen. Of u 
dit deel apart kunt krijgen, is bij een Staatsuitgeverij niet te 
voorspellen. 
Binnenkort kunt u de in het Maandblad besproken delen 
I, II en V te leen vragen bij de Bondsbibliotheek in Arnhem. 

G. SZEGEDI. 
Rotterdam. 

INTERPHILA '68, tiende jaargang. Uitgever Lothar Krüger, 
München. Redactie Ludwig Helwig, Göttingen. Philapress-
Verlag, Philatelistischer Fachverlag der Göttinger Druckerei-
und Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 206, 34 Göttingen, 
Duitse Bondsrepubliek; 350 bladzijden en verscheidene 
advertentie- en reclame-inlassen; formaat 15 x 21 cm; prijs 
DM 8,50 + DM 1,50 verzendkosten. Postrekening Hannover 
35 47. 

De tiende druk van het „Adressbuch der Philatelie", zoals 
dit naslagwerk thans in de ondertitel heet, is weer groter 
dan de vorige uitgaven en bevat nu ver over de 10.000 
nuttige adressen en andere gegevens. 

In de indeling is weinig verandering gekomen; het tref
woordenregister wordt gevolgd door een filatelistische index 
van 224 bladzijden, waarin in 230 rubrieken een mengeling 
van ruilaanbiedingen en ruilaanvragen uit de gehele wereld 
is opgenomen. Vrijwel ieder filatelistisch gebied wordt 
bestreken; een enkele keer worden er ook zaken vermeld die 
v^einig met het verzamelen van postzegels te maken hebben, 
zoals prentbriefkaartenruil. 

Ook de „Werbe-H'oroskop 1968", die men tegen inzending 
van postzegels met vermelding van geboortedatum van een 
Oostenrijkse firma kan betrekken, behoort hiertoe. Wellicht 
iets voor bijgelovige verzamelaars. 

De index wordt gevolgd door uitvoerige adreslij sten van 
de postzegelhandel, de groothandel, het veilingw^ezen, bijzon
dere branches en beroepen (stempelruil en Stempelhandel, 
pincettenfabricage en dergelijke), rondzendorganisaties, vak
tijdschriften, filatelistische diensten en verenigingen. Het 
werk besluit met een lijst van keurmeesters. De opgaven 
bestrijken de gehele wereld, hoewel dit adresboek uiteraard 
op Duitsland en Oostenrijk is georiënteerd. 

De opgave van verenigingen is aanzienlijk uitgebreid; bijna 
alle Nederlandse verenigingen worden vermeld; zou het 
Amphilexnummer van het Maandblad tot voorbeeld zijn 
geweest ? 

Het adresboek heeft in de praktijk zijn waarde wel 
bewezen. ledere filatelist, die over veel adressenmateriaal 
moet of wil beschikken, zij het aanbevolen. 

De elfde druk is al in voorbereiding; bij voorinschrijving 
op deze editie heeft de besteller recht op gratis vermelding 
van twintig woorden in de filatelistische index. Deze moge
lijkheid bestaat tot 30 juni 1968. 

A. G. C. BAERT 

KLEINE POSTKRONIEK VAN AMSTERDAM TOT HET 
BEGIN VAN DE TWINTIGSTE EEUW, opgesteld door mr. 
W. S. da Costa en J. Giphart. Prijs f 2,50. 

De inhoud van dit boekje is overgenomen uit de catalogus 
van de internationale filatelistische tentoonstelling Amphilex 
67, die zo snel was uitverkocht. Het is een werkje vol wetens
waardigheden uit de posthistorie van onze hoofdstad, ge
stoken in een keurige omslag met een stadsgezicht uit het 
begin van de negentiende eeuw. Men komt al lezende ver
scheidene „eerste dagen" tegen: 

Op 16 mei 1906 wordt het eerste typenraderstempel, Amster
dam 14, toegezonden aan het bijkantoor Mercurius op de 
Prins Hendrikkade bij de Martelaarsgracht. In maart 1917 
signaleert een Leeuwarder courant het bestaan in Amster
dam van de postzegelbeurs schuin tegenover het postkantoor. 
Enkele jaren later blijkt ze te zijn verhuisd naar het Beurs
plein, maar in 1927 is ze weer op de oude plaats op de 
Nieuwe Zijds Voorburgwal, waar ze nu in haar bestaan wordt 
bedreigd. 
In april 1919 ontvangt Amsterdam het eerste vlagstempel 
met de tekst: „Opent een rekening bij den Postcheque- en 
Girodienst. 
Op 5 juli 1920 vertrekt van Schiphol de eerste luchtpost-
vlucht naar Londen. 
Op 1 oktober 1924 begint op Schiphol de eerste vliegtocht 
Amsterdam-Batavia. 
Op 1 december 1924 wordt het eerste bijkantoor in een 
winkel geopend: bij Gerzon in de Kalverstraat. 
Op 2 mei 1925 wordt het eerste Nederlandse filatelisterüoket, 
bij wijze van proef, in het hoofdpostkantoor geopend. 
Op 7 september 1925 wordt in Amsterdam de eerste fran
keermachine door particuliere firma's in gebruik genomen. 
In 1926 worden voor het eerst brievenbusjes aan de Amster
damse tram gehangen. 
Op 21 april 1940 wordt de zondagsbestelling definitief opge
heven. Sinds 1935 bestond die nog in de vier grote steden. 

De gehele verkoopprijs van het boekje, verkrijgbaar bij de 
postzegelhandel bij het Postmuseum in Den Haag en bij de 
Bondsbibliotheek in Arnhem, komt ten goede van de Stich
ting voor het Philatelistisch Jeugwerk in Nederland, een 
reden te meer waarom wij dit leulke filatelistische souvenir 
in veler handen wensen. 

A. BOERMA. 

CATALOGUE DES PLIS AÊROPOSTAUX TRANSPORTES 
PAR SABENA 1951-1968. Uitgegeven en samengesteld begin 
1968 door E. Vandenbauw, Lindeboomstraat 7, Brussel 14. 
Volgens informatie van andere zyde zou deze catalogus 
Bfrs. 60 kosten. 

De persdienst van de Sabena zond mij dit boekwerkje toe 
bestaande uit twintig bladzijden met negentien afbeeldingen. 
Op de eerste paar bladzijden wordt een kort overzicht ge
geven van de vluchten in de periode 1951-1961; van 1961 
af wordt elke Sabena-vlucht uitvoerig besproken. 

Alle vluchten zijn genoteerd, maar sommige retourvluch
ten zijn niet opgenomen. Voor de verzamelaar van dit ge
bied een handig boekje. 

R. TOCILA 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het aprilnummer 
dienen uiterlijk op 23 maart in het bezit te zijn 
van de redactie. 

f Het Nederlandse Postmuseum ) 
Zeestraat 82, Den Haag 
telefoon (070) 63 0949 

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

in plaatdruk 
- Vervolg collectie C D Ricardo 

Postzegels en poststukken van de 
Japanse bezetting van Nederlands-
Indie Sumatra algemeen, Oostkust 
van Sumatra, Atjeh en Tapanoeli, 
tot en met 21 april 1968 

- Keur en kleur Schatten van Neder
land en Overzeese Rijksdelen 

- Gehele vellen postzegels Neder
land 1876 '/ j cent 

- Vervolg collectie ir A G Ferf 
Postzegels der Engelse dominions 
en kolomen buiten Europa Domi
nica (vervolg). Cayman Eilanden, 
Grenada, Jamaica, tot en met 21 
april 1968 

- De postzegels van Egypte, Israel, 
Ivoorkust, Niger, Turkije en de Ver
enigde Staten van Amerika 

- Rijst en ri jstbouw op de postzegel, 
tot 10 april 

- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands-

Indie 
- De schrijfcultuur schri j fmaterialen, 

de schrijfkunst en de brief 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar 

1968 
22-30 maart 
Londen Britse nationale postzegeltentoon
stelling STAMPEX 1968 in de Central Hall, 
Westminster 
23 maart 
Amersfoort Nationale ruiidag georganiseerd 
door de Philatelisten Vereniging Amersfoort 
en de 1 V ,,Philatelica", afdeling Amersfoort, 
in de vergaderzaal van de Johanneskerk, 
Westsingel 30 (achter het hoofdbureau van 
politie) van 10 00 tot 17 00 uur Toegangs
prijs ƒ50,—, jeugd tot 14 jaar ƒ 0 25 Inl bij 
H Rutgers, Warande 3, tel (03490) 1 54 81 
23, 24 maart 
Wilhelmshaven NOWEBRIA 1968, Noord-
westduitse postzegeltentoonstell ing in het 
raadhuis ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de ,.Verein fur Briefmarken
kunde Wilhelmshaven" Inlichtingen bij de 
vereniging An der Maade 7, 2941 Roff-
hausen/Wilhelmshaven 
24 maart 
Heerlen INTERPHIL-ruildag, georganiseerd 
door de Postzegelvereniging ,,Heerlen" in 
de kantine van ,,Philips Radiobuizen Ateliers 
N V ", Campertstraat 5 (Molenberg) 
30 maart 
Emmen Tentoonstell ing en jeugdrui lbeurs 
van de afdeling Emmen van de I V ,,Phila-
te l ica" in de ULO ,,Baander" van 10 00 tot 
17 00 uur 
31 maart 
Beverwijk Tweede fi latel ist ische ruil- en 
beursdag georganiseerd door de ,,Kennemer 
Postzegel C lub" , Beverwijk en de ,,Post-

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. 

zegelvereniging Heemskerk" in het Kenne-
mer Theater, Zeestraat Beverwijk Fdatehs-
tische voorl icht ing, tentoonstel l ing, gelegen
heid tot ruil, koop en verkoop Openings
tijden 10 30 tot 17 00 uur, entree 25 cent 
voor leden, 50 cent voor met-leden Inl 
W W M Visser, Plantage 97, Beverwijk 
4-6 april 
Middelburg Lustrumtentoonstell ing van 
rayon Zeeland van de I V , Philatel ica", 
mede ter gelegenheid van het vi j fentwint ig
jarig bestaan van de afdeling Middelburg 
In de Vleeshal van het stadhuis Met rui l
beurs en loterij Zie verder bladzijde 85 
6 april 
Leiden Ruildag met vei l ing, georganiseerd 
door de afdeling Leiden van de I V ,,Phila
telica ' in de kantine van de firma Clos & 
Leembruggen 3e Binnenvestgracht, van 
10 00 tot 17 00 uur Inlichtingen B P Es-
derts, Sumatrastraat 187 
6, 7 april 
Brackwede Tentoonstell ing (Duitse Rang III) 
in het raadhuis, t i jdeli jk postkantoor 
9 april 
Eerste dag van uitgifte Zomerzegels 1968 
10-13 april 
Amsterdam Tentoonstell ing ,,Bijbel en Post
zegel" in het Bijbelhuis Herengracht 366, 
georganiseerd door de Filatelistenvereniging 
Sint Gabriel, in samenwerking met het 
Nederlandsch Bijbelgenootschap Bijzondere 
envelop en stempel Zie bladzijde 142 

13 april 
Zwolle Vergadering en ruildag van de 
Nederlandse Filatelisten Vereniging ,,Skan-
d inav ie ' Informatie J Roelofs, Breitner-
singel 46, Rotterdam 13 
15 april 
Berg en Dal Jaarlijkse internationale ruildag 
van de Gelderse Filatelisten-Vereniging ,,De 
Globe" in hotel Erica van 10 00 tot 17 00 uur 
17, 18 april 
Verzending van het aprilnummer van het 
Maandblad 
19, 20 april 
Rotterdam ,,Postzegels vertellen ', jubi-
leumtentoonstell ing van de afdeling Filatelie 
van de Personeelsvereniging R V S in de 
lunchzaal van de R V S , Wil lemsplein 3, 
19 april van 19 00 tot 22 00 uur, 20 april van 
10 00 tot 18 00 uur Veil ing, ruilbeurs, f i lm
en dia-voorstell ingen speciale envelop Zie 
bladzijde 143 
20 april 
Harderwijk Ruildag georganiseerd door 
afdeling Harderwijk van de I V ,,Philatelica" 
in gebouw Odeon Karel Doormanlaan, van 
10 00 tot 18 00 uur Toegangspri js ƒ0,50 
Tafelreserveringen door handelaren voor 
3 april Inlichtingen Enkweg 5, telefoon 
(03410) 23 77 
25-28 april 
Kopenhagen DANIA 68, internationale 
jeugdpostzegeltentoonstel l ing in het Raad
huis Inl Postbus 829, Kopenhagen 0 
27 april 
Epe Grote voorjaarsruildag van de afdeling 
,,Epe en Omstreken" van de Nederlandsche 
Vereenigmg van Postzegelverzamelaars in 
Cafe-Restaurant „S te rn " , Hoofdstraat 108 
Aanvang 9 30 uur 
27, 28 april 
Velbert (Duitse Bondsrepubliek) Jubileum-
tentoonstell ing Rang III met rui lmogeli jkheid 
in ,,Rheinischer Hof", Friedrichstrasse 

28 april 
België Dag van de Postzegel Negen pro
vinciale tentoonstell ingen 
29 april 
Eerste dag van uitgifte Europazegels 1968 
29 april 
Amsterdam Postzegelbeurs, georganiseerd 
door het Verbond van Postzegelhandelaren 
in Nederland, in gebouw ,,Frascatr', Nes 
59 van 10 00 tot 22 00 uur Toegang vr i j 
Tijdelijk postkantoor, speciale envelop voor 
de Europazegels, bi jzonder eerstedag-
dagtekeningstempel Vele handelarenstands 
Inlichtingen het Verbond, Postbus 3296, 
Amsterdam 
4 mei 
Rotterdam 19e Europoortrui ldag van de 
R Ph V in het Verzamelgebouw , ,Zuid" , per 
Metro bereikbaar 
11 mei 
Zwolle Zesde nationale ruildag georgani
seerd door de afdeling Zwol le van de 
I V Philatel ica" in de Stadsschouwburg 
, ,Odeon ' , Bli jmarkt 25 van 10 00 tot 18 00 
uur Handelarenstands Toegang ƒ0,45 In
lichtingen Werkcommissie Ruildag Zwol le 
1968, Stationsweg 7, Zwol le 
11, 12 mei 
Bussum Jubileumtentoonstell ing van de 
Nederlandsche Philatelistische Vereenigmg 
, De Verzamelaar ' , Bussum, in ,,De Har
monie ' , Brinklaan 12, 11 mei van 14 00 tot 
19 00 uur 12 mei van 10 00 tot 19 00 uur 
Speciale envelop en stempel Zie biz 142 
22-26 mei 
Eindhoven PHILEX 1968. 
30 mei-4 juni 
Wenen Internationale luchtposttentoonstel
ling ,,l F A ' , FISA-congres 
22 juni-7 juli 
Praag Filatelistische wereldtentoonstel l ing 
PRAGA 1968 
2, 3 juli 
Praag AIJP-congres m Hotel International 

V E I L I N G A G E N D A 
1968 
28, 29 maart 
Londen Veil ing Stanley Gibbons 
Auctions Ltd Wereldverzameling 
luchtpost van dr Ernst Raab, West-
Berlijn 
8, 9 april 
's-Gravenhage 21e veil ing W H de 
Munnik 
18, 19 april 
Londen Veil ing Stanley Gibbons 
Auctions Ltd Maleisië (Sidney Har
ns), Scandinavië 
1-3 mei 
's-Gravenhage 268e veil ing J K Riet
dijk N V 
8 mei 
Amsterdam 180e vei l ing Hekker's 
Postzegelhandel, in Frascati 
10 11 mei 
s-Gravenhage 22e veil ing W H de 
Munnik 
13-15 mei 
's-Gravenhage 426e veil ing J L van 
Dieten 
15-18 mei 
Frankfurt am Mam 15e veil ing H C 
Schwenn 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 
AMSTERDAM 
Bybel en Postzegel 

De Fllatelistenvereniging Sint Gabriel 
— de Nederlandse Vereniging van 
Verzamelaars van Postzegels met Chris
telijke Motieven — organiseert in sa
menwerking met het Nederlandsch 
Bijbelgenootschap in het Bijbelhuis, 
Herengracht 366 te Amsterdam, van 10 
tot en met 13 april 1968 een postzegel
tentoonstelling onder het motto: „Bijbel 
en Postzegel". Het Lijden en het Paas-
gebeuren zullen bij deze expositie op 
de voorgrond staan. 

Er komt een speciale envelop met een 
afbeelding van de „Christus-Johannes-
Gruppe"-zegel van Berlijn, terwijl on
derhandelingen gaande zijn over een 
bijzonder stempel. 

Het ligt verder in het voornemen van 
de actieve vereniging Sint Gabriel tus
sen 7 en 17 mei 1968 in Alkmaar in 
samenwerking onder andere met het 
Nederlandsch Bijbelgenootschap een 
grote manifestatie te verzorgen. 

Inlichtingen over de tentoonstellin
gen: J. Hendriks, Meteorenstraat 55, 
Hilversum. Telefoon; (02950)-1 56 41. 

BUSSUM 
Jubileumtentoonstelling „De Verzame
laar" 

Ter gelegenheid van haar dertigjarig 
bestaan organiseert de Nederlandsche 
Philatelistische Vereeniging „De Ver
zamelaar" te Bussum een clubtentoon-
stelling op 11 en 12 mei 1968 in „De 
Harmonie", Brinklaan 112. De tentoon
stelling is geopend op zaterdag van 
14.00 tot 19.00 uur, op zondag van 10.00 
tot 19.00 uur. Bijzonder stempel, speci
ale envelop in drie kleuren. Prijzen: 
geheel verzorgde envelop ƒ 0,50 per 
stuk; blanco envelop ƒ 0,25 per stuk + 
ƒ 0,20 porto. Porto per tien enveloppen 
ƒ 0,20. Bestelling door overschrijving 
van het verschuldigde bedrag op post
rekening 34 93 00 van de vereniging. 

's-GRAVENHAGE 
Tentoonstellingen in het Postmuseum 
De collectie Ricardo (vervolg): Sumatra 
algemeen. Oostkust, Atjeh en Tapanoeli. 

De bezoekers weten het: Ricardo's 
vermaarde collectie is niet zo maar een 
mooie postzegel- en stempelverzame-
ling, het is een zorgvuldig opgebouwd 
werkstuk van een groot liefhebber en 
kenner van de materie, dat met brie
ven, formulieren, kaartjes, tekeningen 
en een uitvoerige, verduidelijkende tekst 
is opgeluisterd. 

Dit deel begint met tal van wetens
waardigheden en een nauwkeurige be
schrijving van censuur- en herden
kingsstempels en wijdt vervolgens aan

dacht aan de vele verschillende zegels 
en hun opdrukken. Daar is onder andere 
de zogenaamde „T-opdruk" (T = em
bleem van de Japanse posterijen, zie 
afbeelding). In handstempel op de Van 
Kcnijnenburgzegels (men zie de 5, 10 en 
25 gulden), zowel als op de Kreisler-
zegels, al dan niet in spiegeldruk, maar 
ook op Nederlandse zegels in verschil
lende waarden. Later gevolgd door de 
machinale T-opdrukken met verschil
lende afwijkingen, kopstaande en dub
bele, verschoven en slechts gedeeltelijk 
overgekomen opdrukken. 

Soms is de status van een aantal 
zegels met opdrukken onbekend, wan
neer ze gebruikt niet worden aange
troffen. 

Veel aandacht wordt besteed aan ver
valsingen. Aangegeven wordt bijvoor
beeld dat: a. vorm en afmetingen niet 
deugen, b. een bepaalde kleur niet be
kend is, c. een bepaalde waarde, zoals 
de 2 ct-danser tijdens de bezetting op 
Sumatra niet in omloop was. Valse 
stempels, die op 9 februari 1948 door de 
politie in beslag werden genomen, wor
den getoond, evenals vele fantasiepro-
dukten. 

Boeiend zijn vooral de gedetailleerde 
kaartjes, die bijvoorbeeld aangeven 
wéér bepaalde zegels tijdens de Japan
se bezetting werden gebruikt en lijsten 
van de residenties, waar de zegels wèl 
en waar ze niet kunnen voorkomen. 
Grote paren en blokken op postwissels 
of brieven zijn aanwezig als verbluf
fend bewijsmateriaal, terwijl de objec
ten zijn vergezeld van een grondige op
somming van diverse mogelijkheden en 
specifieke kenmerken. 

Ook de bestudering van de „gemeng
de frankering" op verschillende post
stukken is de moeite waard. Vele brie
ven uit de bezettingstijd zijn aanwezig. 
Merkwaardig is ook een brief (Medan, 
10 April 1946, dus na de Japanse bezet
ting), waarop een Nederlands-Indische 
zegel met T-opdruk, een aantal Japanse 
zegels, zegels van de Straits Settlements 
en van Perak met Japanse opdrukken 
voorkomen, alle tezamen weer over-
stempeld met „P.T.T. Indonesia". Aan
getroffen worden ook „filatelistische en
veloppen", Medan 12 juni 1944, (waarop 
onder andere een zegel van 25 gulden 
voorkomt), met T-opdrukken, hand
en machinaal gestempeld, waarmede, 
naar beweerd wordt, enige Chinezen en 
Indonesiërs rijk zijn geworden! 

Maar of u nu geïnteresseerd bent in 
de variëteiten der steropdrukken van 
Atjeh en hun vervalsingen óf dat het u 
te doen is om Dai Nippon, a a n g e 
b r a c h t m e t i n k t (géén vervalsing) 
óf dat u misschien toch nog meer be
nieuwd bent naar de bestelhuizen van 
Tapanoeli: voor het ogenblik is dit alles 
bijeen in de postzegelgalerij van het 
Nederlands Postmuseum Zeestraat 82, 
's-Gravenhage. Tot 21 april! 

De collectie Ferf (vervolg): Dominica 
(tweede deel), Cayman Eilanden, Gre
nada, Jamaica. 

Ook het thans geëxposeerde fragment 
is een fraai gedeelte uit deze opmerke
lijke verzameling. Slechts op enkele 
details willen wij de aandacht vestigen. 

Bij de CAYMAN EILANDEN vallen 
de schaarse opdrukken van 1907 te be
wonderen. Niet alleen de Va en de 1 d. 
zijn aanwezig maar ook de 2V2 d, die 
zeldzaam is. Men lette ook op de „War-
stamps" met hun vele variëteiten. 

Bij oud-GRENADA zien wij onder 
andere de fraaie 6 pence rood uit 1861 
en 1863 ongestempeld en de 1 penny-
groen met variëteiten in tanding en 
watermerk. De opdruk „postage" van 
1883 op een zegel van 1 penny oranje 
in een zo goede kwaliteit als wordt ge
toond, is schaars, speciaal die met de 
veelzeggende toevoeging: „lettre s ren-
versé". Ook een half zegel van deze 
waarde met opdruk wordt gestempeld 
aangetroffen. Dezelfde opdrukken op 
een „paire non-séparée" en zo vele ande
re variëteiten, zoals bijvoorbeeld ook 
de dubbele opdrukken van JAMAICA 
werden en worden vaak uiterst moeilijk 
verworven. 

Eveneens tot 21 april in het Neder
lands Postmuseum, Zeestraat 82, 's-Gra
venhage. 

E. DRIESSEN 
Naschrift van de redactie: 

Het eerste deel van beide tentoonstel
lingen werd van 27 oktober 1967 tot 4 
januari 1968 gehouden; zie het Maand
blad, december 1967, bladzijden 710 en 
711. 

Een bezoek aan het thans geëxpo
seerde wordt eveneens warm aanbe
volen. 

's-GRAVENHAGE 
Postzegeltentoonstelling in het Museum 
van het Boek 

Van 23 maart tot en met 4 mei 1968 
wordt in het Rijksmuseum Meermanno-
Westreenianum/Museum van het Boek, 
Prinsessegracht 30, 's-Gravenhage een 
tentoonstelling gehouden van werk van 
Tsjechoslowaakse grafici, waaronder een 
aantal postzegelontwerpers. 

Het is voor het eerst sinds vier jaar, 
dat in dit museum weer een expositie 
wordt gehouden die geheel is samenge
steld uit het bezit van één particuliere 
verzamelaar. 

Er is een keuze gedaan uit de collectie 
Tsjechoslowaakse boekillustratie, exli-
bris en postzegels van ir. H. G. J. Schel
ling te Utrecht. De tentoonstelling heeft 
betrekking op een periode welke reikt 
van voor de eerste wereldoorlog tot op 
heden. 

De postzegels, die op deze expositie 
worden getoond, dateren voornamelijk 
uit de periode 1958-1967. Er zijn er 
enkele van 1947, 1952 en 1957. Voorts 
worden eerstedagenveloppen geëxpo
seerd uit de jaren 1957-1967. 

In totaal wordt werk van 21 kunste
naars getoond, waaronder dat van be
kende postzegelontwerpers als Max 
Svabinsky, Karel Svolinsky, Jiri Svengs-
bir, Josef Liesier (de ontwerper van de 
zegels voor PRAGA 1962) en Jaroslav 
Lukavsky. De getoonde motieven om
vatten onder andere ruimtevaart, die
ren, vogels, bloemen, vissen, portretten, 
schilderijen, steden en Unesco. 

De tentoonstelling is geopend van 
maandag tot en met zaterdag van 13.00 
tot 17.00 uur. Zondags gesloten. Toegang 
vrij. 
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GRONINGEN 
Regionale tentoonstelling 

Naar wij aan het februarinummer 
van de „Gruno Post", het orgaan van de 
Philatelisten Vereniging „Groningen", 
ontlenen, ligt het in het voornemen van 
deze vereniging eind oktober of begin 
november in het Onderwij seentrum 
Professor Van der Leeuw, Paterswold-
seweg, Groningen een regionale post
zegeltentoonstelling te organiseren. Vier
honderd kaders van de Stichting Fila
telie zullen ter beschikking staan van 
de exposanten. 

HENGELO (Ov.) 
Tentoonstelling honderd jaar Stork 

Ter gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan van de Koninklijke Machine
fabriek Gebr. Stork & Co. N.V. organi
seert de Stork Postzegelclub op 17, 18 
en 19 mei 1968 een tentoonstelling in 
het „Eigen Gebouw", Pastoriestraat 33, 
Hengelo. Aan deze tentoonstelling zal 
tevens een ruilbeurs worden verbonden. 

Deelneming aan deze tentoonstelling 
staat open voor alle postzegelverzame
laars in Twenthe. 

Er kan worden ingezonden in de vol
gende klassen: 
Klasse 1; Nederland en Overzeese Rijks
delen. 
Klasse 2: Overige landen. 
Klasse 3: Thematische en motief verza
melingen. 
Klasse 4: Honderd jaar energie. 

De laatstgenoemde klasse valt eigen
lijk onder klasse 3. In het kader van 
het Storkjubileum wil de postzegelclub 
echter bijzondere aandacht schenken 
aan het onderwerp „Honderd jaar ener
gie". 

Voor elke klasse zijn een eerste, 
tweede en derde prijs beschikbaar van 
respectievelijk f 100,—, ƒ75,— en f 50,— 
in waardebonnen te besteden aan fila-
telistische artikelen. 

Zij die aan de tentoonstelling wensen 
deel te nemen worden verzocht dit 
schriftelijk te melden bij de voorzitter 
van de selectiecommissie, de heer J. 
Bakker, CT. Storkstraat 8, Hengelo. 

ROTTERDAM 
RVS-tentoonstelling „Postzegels vertel
len" 

Ter gelegenheid van het twintigjarig 
bestaan van de personeelsvereniging 

van de N.V. Rotterdamsche Verzekering-
Sociëteiten (RVS) en de afdeling fila
telie daarvan wordt op 19 en 20 april 
1968 in de lunchzaal van de RVS, Wil
lemsplein 3, een postzegeltentoonstel
ling gehouden onder het motto „Post
zegels Verte l len. . . . " 

RVS-filatelisten exposeren verzame
lingen of delen daarvan en motiefcol
lecties. Een deskundige jury kent prijzen 
toe. 

Op 19 april is er een veiling in 
samenwerking met de Erres Philatelis
tenclub. Op 20 april wordt een ruilbeurs 
gehouden, met ruimte gereserveerd 
voor handelaren. Tijdens de tentoonstel
ling hebben doorlopend film- en dia
voorstellingen plaats, die een uur duren. 

Een herinneringsenvelop kan besteld 
worden door overschrijving van ƒ 0,50 
op giro 15 22 875 ten name van RVS, 
afdeling Filatelie, Rotterdam. 

Openingstijden; 19 april van 19.00 tot 
22.00 uur, 20 april van 10.00 tot 18.00 
uur. Toegang gratis. 

Het gebouw van de RVS ligt tegen
over de Spido en is gemakkelijk te be
reiken van het eindpunt van lijn 5 en 
van het Metrostation Leuvehaven. 

Inlichtingen: W. Waayenborg, Wes
terstraat 3, Rotterdam-2. Telefoon (010)-
11 47 60. 

MEXICO CITY 
EFIMEX '68 

De Efimex '68-tentoonstelling wordt 
in Mexico City gehouden van 1 tot 9 
november 1968. De FIP heeft het patro
naat aanvaard. Aanmelding vóór 1 april. 
Met medewerking van het Mexicaanse 
ministerie van verkeer wordt de ten
toonstelling ondergebracht in het cen
trum Hidalgo van het Mexicaanse so
ciale veiligheidsinstituut. Er komen 
dertig handelarenstands. 

Op 24 februari 1968 zijn twee speciale 
postzegels, respectievelijk van 80 cen-
tavos en 2 pesos, uitgegeven ten bate 
van de Efimex '68. Bestellingen aan: 
Oficina Filatelica Mexicana, Palacio 
Postal, Tacuba 1, Mexico 1, D.F., Mexico. 

Aanmeldingsformulieren worden op 
aanvraag toegezonden zodra deze door 
mij ontvangen zijn. 

J. J. JONKER, 
Commissaris-generaal, 
Boschdijk 457, 
Eindhoven. 

PRAAG 
PRAGA 1968 

De definitieve aanmeldingsformulie
ren van de Nederlandse inzenders zijn 
thans alle naar Praag gezonden; het 
wachten is op de beslissing van het 
filatelistisch comité van de tentoon
stelling. Aangevraagd zijn ruim 260 ka
ders; voor de literatuurklasse is er een 
zestal inzendingen. 

Op verzoek van de heer L. Berthelot, 
voorzitter van de Federation Internatio
nale de Philatélie-FIP, heeft de ten
toonstellingsleiding de kaderhuur ver
laagd van US $5 naar $3,50; in plaats 
van $5 is in de literatuurklasse maar $3 
verschuldigd. 

Ondanks herhaald schriftelijk ver
zoek heeft men de maten van de kaders 
nog niet bekendgemaakt. Praga 1968 
schrijft dat rekening kan worden ge
houden met 16 normale albumbladen 
per kader. 

Er hebben zich duizend exposanten uit 
het buitenland aangemeld. Tsjechoslo-
wakije levert zelf 200 inzenders. De 
10.000 beschikbare kaders worden alle 
gevuld. 

J. J. JONKER, 
Commissaris-generaal, 
Boschdijk 457, 
Eindhoven. 

POZNAN 
TEMATICA POZNAN 

Deze tentoonstelling, georganiseerd 
door de Poolse Filatelistenbond, wordt 
in de hallen vanhet internationale jaar
beursgebouw te Poznan van 28 juli tot 
en met 11 augustus 1968 gehouden. De 
reglementen van de FIP worden hierbij 
in acht genomen. Behalve de concur-
rentieklassen voor volwassenen en 
jeugd is er ook een officiële klasse, een 
ereklasse en een „Hors-Concours"-
klasse voor de juryleden. 

De kaders zijn 95 centimeter hoog en 
ongeveer 100 cm breed; er gaan twaalf 
albumbladen van normaal formaat (bij
voorbeeld Schaubek) in één kader. De 
aanmelding sluit in maart. Er is geen 
kaderhuur verschuldigd. 

In verband met het aflopen van de 
aanmeldingstermijn is de meest moge
lijke spoed geboden. Gegadigden kun
nen bij mij, liefst per briefkaart, een 
aanmeldingsformulier en de eerste pu-
blikatie aanvragen. 

J. J. JONKER, 
Commissaris-generaal, 
Boschdijk 457, Eindhoven. 

Voor uw boekenplank 
PRICED CATALOGUE OF POSTAL STATIONERY OF THE 
WORLD. Section 8, Haiti to Hungary. Edited by E. G. Fla-
dung. First edition 1967. Uitgave van Higgins & Gage Inc., 
Pasadena (Californië). Pros $2,—. 

Ook dit achtste deeltje van deze losbladige serie, dat de 
„H" behandelt, is een welkome aanwinst. Gestreefd wordt 
naar een snelle afwerking van het verdere alfabet. Einde 
februari gaat de „I" ter perse. Het aantal medewerkers 
groeit in kwaliteit en kwantiteit. Met afbeeldingen is men 
niet zuinig. 

Bovenal is waardevol: „Permission is hereby granted to 
collectors and dealers to follow our numbering system, as 
we believe it to be both practical and simple. It would be 
to the advantage of collector and dealer alike, if one stand
ard numbering system were adopted" *). 

Voor de specialist wordt verwezen naar Ascher, Neuer 
Ganzsachen Katalog, de Encyclopedia's van Robson Lowe, 
voor aërogrammen naar Kessler (in Amerika meer gebruikt 
dan Godinas) en naar handboeken voor verschillende landen. 
Het doel: een goede standaardcatalogus wordt zo steeds meer 

benaderd. In deel 8 geheel nieuwe betrekkingen van „Aden" 
en „Albanië" als toegift, benevens een aantal bladzijden met 
verbeteringen en aanvullingen. 

De letter „H" omvat: Haiti, Hannover, Hawaii, Helgoland, 
Honduras, Hongkong, Horta en Hongarije. 

Postwaardestukkenverzamelaars hebben reden om steeds 
enthousiaster te worden over deze catalogus, die nu in het 
alfabet op de Neuer Ganzsachen Katalog (de N.G.K.) van 
de Berliner Ganzsachen Sammler Verein is uitgelopen. 

Het prijspeil van deze catalogus is Amerikaans en ge
lukkig is er in de Europese omgeving nog wel het een en 
ander verkrijgbaar tegen lagere prijzen. Maar hoe lang nog? 
Want deze prijsvaststellingen in U.S.A. oefenen wel een 
sterke zuigkracht uit. 

J. H. BROEKMAN 
1) Verzamelaars en handelaren ontvangen hierbij toestemming onze 
nummering over te nemen, omdat wij menen dat deze zowel pralctisch 
als eenvoudig is. Verzamelaars en handelaren zouden er gelijkelijk 
voordeel van hebben als een standaardnummering werd aanvaard. 
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Alleen voor hoofdkantoren 

NEDERLAND 
Rubriekredacteur; C H . W , Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

ZOMERPOSTZEGELS 1968 
(Dienstorder H.116 van 22 februari 1968) 
1. De Zomerpostzegels zullen dit jaar van 9 april tot en met 
25 mei 1968 op alle postinrichtingen verkrijgbaar worden 
gesteld. 
2. Waarden, bijslagen, doel 

De zegels worden in de frankeerwaarden 12, 15, 20, 25 en 
45 cent uitgegeven. De bijslagen bedragen respectievelijk 
8, 10, 10, 10 en 20 cent. De prijs van de serie is ƒ 1,75. 
De netto-opbrengst boven de frankeerwaarde is bestemd 
voor steun aan Nederlandse verenigingen, instellingen en 
organisaties, die een cultureel belang dienen, op het ter
rein der volksgezondheid werkzaam zijn of het maatschap
pelijk werk bevorderen. 
3. Ontwerper, voorstellingen, kleuren 

De Zomerzegels 1968 zijn ontworpen door de kunstenaar 
R. J. Draijer te 's-Gravenhage. De belettering is verzorgd 
door de typografische ontwerper P. J. Cossee te 's-Graven
hage. 

Waarden en 
bijslagen 

Beschrijving van de 
voorstelling 

Kleuren 

12 + 8 cent „Sint Servaasbrug", Maastricht Groen 
15 4- 10 cent „Magere Brug", Amsterdam Omber 
20 + 10 cent „Spoorwegbrug", Culemborg Rood 
25 + 10 cent „Van Brienenoordbrug", 

Rotterdam Grijs 
45 -I- 20 cent „Zeelandbrug" (Ooster-

scheldebrug) Blauw 

4. Overige bijzonderheden 

Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Velindeling 
Druktechniek 
Drukkerij 

33 X 22 mm; 
36 X 25 mm; 
14 : 12%; 
zonder watermerk; 
synthetische gom; 
10 X 10 = 100 zegels; 
rasterdiepdruk; 
Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrich
ting N.V., Haarlem. 

8. Voor de tijdelijke verhoging van de zegelvoorschotten 
verstrekt aan bestellers belast met de behandeling van post
zaken aan huis, gedurende het tijdvak van verkrijgbaarstel
ling van de Zomerpostzegels, wordt verwezen naar het ter 
zake bepaalde. 

9. Verzocht wordt de stationshouders en postagentschap
pen voor zover nodig in te lichten. 

Alleen voor hulppostkantoren 

10. De zegelvoorschotten verstrekt aan bestellers belast 
met de behandeling van postzaken aan huis tijdens de be
stelling, kunnen gedurende het tijdvak van verkrijgbaar
stelling van de Zomerzegels met machtiging van de direc
teur van het hoofdkantoor worden verhoogd. 

DE P.C.G.D.-POSTZEGELS 
Ongebruikt zien deze zegels er niet slecht uit; het beeld is 

suggestief voor een dynamisch bedrijf, dat sinds enkele 
jaren volledig op rekentuigelijke administratie is overge
gaan. De kleuren zijn weliswaar niet de sterkste kant maar 
het geheel past wel in opvatting van de Esthetische Dienst 
van PTT, die vooral de sleur in de ontwerpen vermijdt 
en verschillende richtingen, door de ontwerpers in Neder
land aangehangen, steeds een kans geeft. 

Het is pas wanneer men een gestempeld exemplaar ont
vangt — en dan door een stempelmachine vernietigd — dat 
de zwakke kleur door de stempels wordt verdrongen en 
men moeite krijgt te ontwaren, welke zegel het nu is. Dit 
is jammer; met voorzichtige handstempeling op een donke
re achtergrond komt de zegel gebruikt beter tot zijn recht. 

De zegels zijn voor frankering geldig tot en met 31 december 
1969. (De op bladzijde 127 afgedrukte foto's werden genomen 
van het goedgekeurde ontwerp. Red.) 
5. Op de medewerking der ambtenaren wordt weder een beroep 
gedaan teneinde de verkoop zoveel mogelijk te bevorderen. Ter 
vergroting van het debiet zal onder meerdere kunnen worden bij
gedragen door te gelegener tijd met een enkel woord de aandacht 
van de zegelkopers op deze bijzondere postzegels te vestigen. 
6. Met de verkoop mag niet eerder dan op 9 april 1968 wor
den begonnen. Voorschotten van Zomerpostzegels aan per
sonen en comité's (waarvoor een machtiging van PTT is 
vereist) mogen eerst op 9 april aanstaande worden verstrekt. 
Voor zover nodig wordt nog verwezen naar de voor deze 
zegels geldende bijzondere bepalingen betreffende de ver
koop, de reclame en de tentjes in de hallen. 
7. De Directeuren, c.q. kantoorhouders wordt verzocht, op 
daartoe gedaan verzoek, de gesloten trommels van de pen
ningmeesters der plaatselijke comités voor de verkoop 
van de Zomerpostzegels, voor zover daarvoor voldoende en 
geschikte ruimte aanwezig is, op het kantoor te doen be
waren. 
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De technische bijzonderheden der vellen, die wij onder 
ogen kregen, zijn de volgende: 

tanding : boven en onder één gat doorlopend; 
links en rechts doorlopend; 

etsingegfers geen; 
telcijfers : links 1 tot en met 10. 

rechts 10 tot en met 1; 
ponstekens geen; 
markeerboogjes : geen; 
overige 
büzonderheden geen; 
afwijkingen behoudens enkele dniktoevalligheden tot 

op beden niet gemeld. 
Maximumkaarten 

Van de heer G. F. Fischer te Nieuwendam ontvingen wij 
twee maximumkaarten. De eerste is de Franse kaart 
ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Franse 
dienst der „Cheques Postaux" uitgegeven met de Neder
landse zegel en stempel 's-Gravenhage 78, zeer toepasselijk. 
De tweede maximumkaart is een heel bijzondere, een stor-
tingskaart van de PCGD, mét de bijzondere zegel en ook 
met stempel 's-Gravenhage 78, maar zonder verdere tekst! 

FILATELISTENLOKETTEN 
Volgens mededeling van de Centrale Directie van PTT 

zijn in de afgelopen maanden de volgende filatelistische lo
ketten opengesteld: 
Ommen bij wijze van proef een loket op de eerste woensdag 
van de maand van 17.00 tot 18.00 uur. 
Gennep is thans definitief geopend op de derde donderdag 
van de maand van 17.00 tot 18.00 uur. 
Amersfoort werd met ingang van februari 1968 gewijzigd 
en is thans opengesteld op de derde woensdag van de 
maand van 17.00 tot 19.00 uur. 
Middelharnis krijgt met ingang van maart een bijzonder 
loket, voorlopig bij wijze van proef, op de tweede vrijdag 
van de maand van 19.00 tot 20.00 uur. 

EUROPAZEGELS 1968 
De Nederlandse Europazegels 1968 zullen van 29 april tot 

en met 1 juni 1968 en zoveel langer als de voorraad strekt — 
op alle postinrichtingen in Nederland verkrijgbaar zijn. 

De frankeerzegels, die voor dit jaar zijn ontworpen door de 
Zwitser Hans Schwarzenbach uit Bern, hebben de volgende 
waarden en kleuren: 

Waarde: Kleuren: 
20 cent blauw 
45 cent rood 

De voorstelling op de zegels toont een sleutel, die het open
stellen van een weg naar het Verenigd Europa symboliseert. 
Beide zegels hebben als bijzondere tekst de letters „CEPT" 
(Conférence Européenne des Administrations des Postes et 
des Telecommunications — Europese conferentie van admini
straties van posterijen en verreverbindingen) en het woord 
„EUROPA". 

De prijs van de serie is ƒ 0,65. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Velindeling 
Druktechniek 
Drukkerij 

33 x 22 mm; 
36 x 25 mm; 
14:12%; 
fosforescerend papier zonder watermerk; 
synthetische gom; 
10 X 10 = 100 zegels; 
rasterdiepKlruk; 
Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrich
ting N.V., Haarlem. 

De zegels zijn voor frankering geldig tot en met 31 decem
ber 1969. Bijgaande foto werd genomen van het goedge
keurde ontwerp. 

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

SURINAME 
Wereldgezondheidsorganisatie 

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de 
Wereldgezondheidsorganisatie zal de Surinaamse postadmi-
nistratie van 7 april tot en met 31 mei 1968 twee bijzondere 
frankeerzegels zonder toeslag uitgeven. 

Deze zegels, waarop het embleem van de Wereldgezond
heidsorganisatie is afgebeeld, hebben de volgende waar
den en kleuren: 

WëKCtOGEZONDHEiDSOItGANiSATIE 
1948 1968 

SURINAME 

Waarde 
10 cent 
25 cent 

Kleuren 
paars en donkerblauw 
blauwgroen en donkerblauw 

Als bijzondere tekst is op beide zegels vermeld: „Wereld
gezondheidsorganisatie 1948 1968". Voor het ontwerp werd 
de lay-out verzorgd door Joh. Enschedé en Zonen Grafische 
Inrichting N.V. te Haarlem. De prijs van de serie is in Ne
derlandse munt ƒ 0,70. 
Technische gegevens: 
Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Velindeling 
Druktechniek 
Drukkerij 

35 X 21,1 mm, 
38 X 24,1 mm, 
13 : 12V2, 
zonder watermerk, 
Arabische gom, 
5 X 10 = 50 zegels, 
offset, 
Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrich
ting N.V., Haarlem. 

De geldigheid voor de frankering eindigt op 31 december 
1968. 

De uitgiftedatum is een bijzondere dag: een zondag en nog 
wel Palmzondag. De aanwijzing van deze ongebruikelijke 
datum geschiedde op verzoek van de Wereldgezondheids
organisatie zelf. Op 7 april 1948 werd namelijk het stichtings-
tractaat door de ratificatie van het 26e land van kracht. 

Paasweldadigheidszegels 
De Paasweldadigheidszegels van Suriname zullen dit jaar 

op 27 maart verschijnen naar het ontwerp van de heer Stuart 
Robles de Medina te Pamaribo. De uitgiftedatum, oorspron
kelijk 10 april, is twee weken vervroegd. 

Evenals voorgaande jaren omvat deze uitgifte vijf bijzon
dere frankeerzegels met toeslag. De waarden, voorstellingen 
en kleuren zijn als volgt: 

pkltn-
z«mdag 

witte 
dondsrdif 
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Waarde: Voorstelling 
+ bijzondere tekst: 

Kleuren: 

1 0 + 5 cent Askruisje 
Tekst: „Bereidt de weg des 
Heren" en „Aswoensdag" 

1 5 + 8 cent Palmtakken 
Tekst: „Hosanna, gezegend 
Hij die komt" en 
„Palmzondag" 

2 0 + 1 0 cent Ouwel en kelk 
Tekst: „Een voorbeeld heb Ik 
u gegeven" en ,,Witte 
Donderdag" 

25 + 12 cent Kruis 
Tekst: „Het is volbracht" en zwart 
„Goede Vrijdag" 

30 + 15 cent Christusmonogram citroengeel 
Tekst: „Hij gaat u voor" en en goudbruin 
„Pasen" 

De prijs van de serie is in Nederlandse munt ƒ 3,—. 

paars en 
zilvergrijs 

steenrood en 
groen 

goudgeel en 
blauwgroen 

parelgrijs en 

Verenigde Staten van Amerika 
Briefkaarten 8 en 8 + 8 cents, blauw, wit, rood. Landkaart 
met tekst „World vacationland". 

NIEUWE AËROGRAMMEN 
Burma 
50 p, ossenspan, motorploeg, veelkeurig. 

Ceylon 
50 c, koningin Elizabeth II, donkerrood. 

Cyprus 
30 m, portaal van de St. Nicolaaskerk, lichtbruin, met tekst: 
Cyprus for a holiday. 

Grenada 
5 c, koningin Elizabeth II, gezicht op Carenage/St. George; 

15 c, koningin Elizabeth II, vruchten. 

Libië 
50 m, Romeinse triomfboog, roodbruin. 

Teclinisclie gegevens: 
Beeldformaat 21.1 x 35 mm; 
Zegelformaat 24.1 x 38 mm; 
Tanding 12'/2 : 13; 
Papier zonder watermerk; 
Gomming Arabische gom; 
Velindeling 5 x 10 = 50 zegels; 
Druktechniek offset; 
Drukkerij Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 

N.V. Haarlem. 

De postzegels zullen worden verkocht tot en met 31 mei 
1968. De geldigheid voor de frankering eindigt op 31 decem
ber 1968. 

POSTWAARDESTUKKEN 

Pakistan 
60 p, jute. lichtblauw, grijs, lichtgroen. 

Ttiailand 
3 b, gestileerde vogel boven Bangkok, donkerblauw. 

NIEUWS 
W. H. Maisel signaleert in „Postal Stationery" nummer 

127 met een aantal afbeeldingen drie typen vervalsingen 
van de enveloppen van de 1776-1876-eeuwfeestuitgave van 
de Verenigde Staten. 

STEMPELS 
Rubriekredacteur: Drs A M A, van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

Rubriekredacteur: J. H. Broekman, Hof laan 25, Bergen N.-H. 

NIEUWE POSTWAARDESTUKKEN 

Canada ^ 
Enveloppen in twee formaten, 93 x 165 en 105 x 242, en in 
drie waarden: 
3 c, koningin, prairie, lilabruin; 
4 c, koningin, schip in kanaal, rood; 
5 c, koningin, houtverscheping, lichtblauw. 
Briefkaarten 4 c, koningin, rood en 3 en 3 + 3 c, koningin, 
lila. Beide laatstgenoemden met een voorafstempeling van 
vijf lijnen. De briefkaart van 3 c bestaat op wit en op room-
kleurig papier. 

Lieclitenstein 
Briefkaart 20 r, wapen van Triesenberg, groenblauw, links 
pentekening; 20 + 20 r, wapen van Vaduz, groenblauw, op 
vraagkaart links pentekening. Boekje met elf briefkaarten 
met verschillende tekeningen van dorpen in Liechtenstein. 
20 r, links getand. Alle kaarten met drukmerk Courvoisier 
SA 1967. 

Noorwegen 
Postblad 60 ö, zeemansknoop, roodoranje. Dienstbriefkaart 
40 ö, wapen, lila. Beide soorten met luminescerende balk 
links van zegelbeeld. 

Pakistan 
Luchtpostbriefkaart, 30 p, duif, blauw. 

San Marino 
Briefkaarten. 30 1, regeringspaleis, bruin en blauw. Tekst 
bruin, wapen blauw. Op groen papier met groen controle-
cijfer. 
Idem 30 + 30 1, op groen papier met zwart controlecijfer. 
Idem 40 + 40 1, op groen papier met zwart controlecijfer. 

^S 
DE METRO 

RIJDT. 
_ ^ ^ _ q P _ T I J D | 

MLANDBOUWHOGE'SCHOOL^ 
«;WAGENING£N 1 

9MAART1918;>1968 M 

^ - ^ 
9 11 8 

<r — m 
5 ß II14^ 
L '*« J 

MACHINESTEMPELS 
Van de beide in het vorige nummer vermelde tijdelijke 

stempelvlaggen kunnen wij hierbij afbeeldingen opnemen. 
In de stempelmachines van Arnhem-Station, Groningen-

Station, Haarlem-Station, Leeuwarden-Station, Utrecht-Sta
tion en Zwolle-Station zijn — in navolging van hetgeen in de 
grootste steden al enige tijd geleden geschiedde — de aan
duidingen „Station" vervallen. Hiermee verbonden was, 
voorzover deze stationskantoren tegelijk voor het publiek 
toegankelijke bijkantoren zijn, een naamswijziging in diè zin, 
dat thans in de handstempels de straatnaam wordt ver
meld, waar deze (voormalige stations-) bijpostkantoren zijn 
gevestigd. (Zie ook onder Typenraderstempels.) 

Te Alkmaar en Amersfoort werd een nieuwe Klüssendorf-
stempelmachine geplaatst, aanvankelijk met zes golf lijnen 
links, doch van Alkmaar zagen wij van 20 februari 1968 af 
de bekende „dienstvlag" BRIEVEN MET GELD STEEDS 
LATEN AANTEKENEN. 
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TYPENRADERSTEMPELS 
Het doel van onderstaande vermeldingen is het wijzen op 

de buitengebruikstelling van totdusver bestaande respec
tievelijk de ingebruikneming van nieuwe handstempels. 
Aangezien bij omzetting van bij voorbeeld poststations in 
plattelandspostagentschappen als regel geen wijziging in het 
gebruikte poststempel optreedt, zullen wij voortaan slechts 
diè meldingen opnemen, waarvan vermoedelijk nieuwe post
stempels of wijzigingen in bestaande stempels het gevolg 
zijn. 

Dienstorder 104 van 15 februari 1968 vermeldde de namen 
van dertig merendeels kleinere plaatsen, welke in de Post-
gids enigszins anders zijn gespeld dan de officiële schrijf
wijze luidt. In de meeste gevallen betreft het slechts ge
ringe verschillen, welke geen invloed zullen hebben op de 
stempels, maar bij sommige namen kan dat misschien wel 
het geval zijn. 

1.1.1968: Naamswijziging: Bij postkantoor Leeuwarden-
Station werd Leeuwarden-Stationsweg. 

2.1.1968: Opgeheven: postagentschap Zwolle-Obrechtstraat; 
Gevestigd: postagentschap Zwolle-Sweelinckplein. 

1.2.1968: Naamswijzigingen: Bij postkantoren Groningen-
Station werd Groningen-Prof. H. C. van Hallstraat 
en 's-Hertogenbosch-Station werd 's-Hertogen-
bosch-Boschveldweg. 
Opgeheven: poststation Eemnes-Binnen. 

19.2.1968: Gevestigd: postagentschap Ittersum. 

BELGIË 

DE VOORAFGESTEMPELDE ZEGELS VAN BELGIË 
Daar deze zegels weder verzamelwaardig worden geacht 

werd dit gebied opnieuw opgenomen in het februarinummer 
van de „Postzegel". Mij werd ter kennis gebracht dat tot 
dusver drie werkjes werden uitgegeven waarin deze uit
giften worden besproken. 
1937 - Over de met de hand aangebrachte voorafstempe-

lingen — waarvan de eerste haar verschijning maakte 
in 1894 en in 1937 de laatste recht van toepassing 
kreeg — besproken in de catalogus HYE de CROM. 

1943 - In dit jaar werd door de Belgische Vereniging der 
Verzamelaars van voorafgestempelde postzegels een 
werkje uitgegeven in hetwelk de typografische voor-
afstempelingen werden behandeld. 

1951 - In het werkje „Préos d'Europe" besprak J. Lepingle 
tevens de Belgische voorafgestempelde zegels. 

Naar mijn weten is geen dezer werkjes nog verkrijgbaar 
in de handel. 

VLAGSTEMPELS SPOREN TOT HET VERZAMELEN AAN 
Sinds enkele maanden worden over gans het land speciale 

slagzinnen in de vlagstempels verwerkt die tot het post-
zegelverzamelen aansporen. Zoals uit de afbeeldingen blijkt 
houdt men het bij de kennis die men vergaart met het ver
zamelen van postzegels. Ook andere landen houden zich met 
deze propaganda bezig. Een dergelijke slogan-afstempeling, 
nagenoeg op hetzelfde ogenblik geslagen in Koeweit, werd 
mij onder het oog geschoven. Ofschoon dit misschien niet 
onder de rubriek „België" thuishoort maak ik er toch graag 
melding van omdat deze slogan zo duidelijk parallel loopt 
met die in ons land in gebruik. Nochtans gaat men in 
Koeweit een ietsje verder met de resultaten die het post-
zegelverzamelen kan hebben. Behalve op de kennis, die men 
vergaart, vestigt men in dit Arabische landje de aandacht 
erop dat men ook winsten kan maken. 

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

NIEUWE UITGIFTEN 
Heraldieke Leeuw 

Vooraleer het mij zou ontgaan dien ik de verruiming der 
reeks „Heraldieke Leeuw" te vermelden. In de loop der maand 
werd een 2-Frank-waarde — klein formaat — aan deze 
reeks toegevoegd. Als kleur werd een licht groen verkozen. 
Deze zegel bekwam tevens de voorafstempelingsopdruk. 
Veiligheidscampagne 1967/1968 

De eerste gelegenheidszegel van het jaar verscheen offi
cieel op 5 februari 1968, maar met voorverkoop op 3 februari 
te Beringen, Luik en Marcinelle. Het betreft een zegel ter 
waarde van 3 Fr gewijd aan de campagne tegen bedrijfs
ongevallen. 

Het gekozen onderwerp werd door de heer BonnevaJle 
naar een affiche van het Antwerps Provinciaal Veiligheids
instituut uitgewerkt. Het geheel geeft dan ook niet de in
druk van wat van een postzegel wordt verlangd, maar blijft 
een affiche op miniformaat. Mijn repliek — afschuwelijk. 
Inspiratie 

Ik veroorloof mij langs deze weg de postadministratie 
aan te sporen beroep te doen op meer dan één ontwerper 
van postzegels of één publiciteitsbureel van een of andere 
Brusselse firma. Ga op zoek naar nieuw talent door af 
en toe eens een prijskamp voor ontwerpers in te richten. 
Ik ben ervan overtuigd dat langs deze weg rijkere postzegel-
ontwerpen onze zegels boven het nu overwegend gezon
ken peil zullen kunnen brengen. Of dient het zegelontwer-
pen binnen een familiekransje te blijven? 

POSTMUSEUM 
Bij ministerieel besluit van oktober 1967 werd de Com

missie van Toezicht op het Postmuseum benoemd voor een 
termijn van vijf jaar ingaand op 27 juni 1967. 

Deze Commissie bestaat uit de heren: 

F. De Pauw, 

L. P. Herlant, 
V. Severin, 

B. Vandenhove, 
J Van Horenbeeck, 

Directeur van de Dienst voor het Zegel 
en Filatelie, Brussel; 
Rijkswachtkolonel in ruste. Gent; 
Ere-eerstaanwezend architect van de 
stad Brussel, Brussel; 
Ere-Directeur-Generaal PTT, Gent; 
Ere-Conservator van het Postmuseum, 
Mechelen. 

"PCSïZtGELS 
VERZAMELEN 
IS KENNIS 

VERGAREN 

ENRICHISSEZ VOS 
CONNAISSANCES 
C0LLECTI0NNE2 

LES TIMBRES-POSTE 

COLLECTION OF STAMPS 
PROMOTES' 

ECUCATlONAriC SAVING 

Er wordt nochtans niet gezegd wie winsten boekt. De 
Arabische staatjes met hun talrijke nieuwe uitgaven ofwel 
de verzamelaars dewelke deze dingetjes gretig aanschaffen. 
Ik veronderstel dat de goede verstaander best de eerstge
noemde slagzin in zijn boek optekent, en er wel aan doet 
de tweede slogan netjes te vergeten. 

LANDSBOND 
Ten einde te voorzien in de opengevallen plaatsen van de 

heren G. Trussart en Ch. Joncker heeft de beheersraad van 
de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen 
besloten een algemene vergadering te beleggen op 5 mei 1968. 

TENTOONSTELLINGEN „1918" 
Ter herdenking van de vijftigste verjaardag van de over

winning van 1918 — het einde van de eerste wereldoorlog — 
zullen tentoonstellingen gehouden worden te Nieuwpoort, 
Antwerpen, Charleroi en Brussel. Te dier gelegenheid zullen 
tijdelijke postburelen functioneren waar op 9 november 1968 
de voorverkoop plaats zal hebben van de zegels met toeslag 
dewelke over het doopvont gehouden worden om als Patriot-
tenreeks bekend te staan. 
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GELEGENHEIDSAFSTEMPELINGEN 
De drie hierboven afgebeelde gelegenheidsafstempelingen 

werden gebruikt als eerstedagafstempelingen voor de zegel 
„strijd tegen de bedrijfsongevallen". De vierde is een af
stempeling die de Beneluxgedachte in verband brengt met 
de padvinderij. 

NIEUW OPGERICHTE 
FILATELISTISCHE POSTLOKETTEN 

Met ingang van 5 februari 1968 werden twee nieuwe fila-
telistische postloketten ten gerieve der verzamelaars open
gesteld. Een te Namen 2 en een te Hasselt 1. Het eerstge
noemde functioneert doorlopend terwijl het loket te Hasselt 
uitsluitend op de eerste dag van uitgifte van Belgische post
zegels zal geopend zijn. 

POST UIT PARUS IW^ 
D. de Vries, Waalstraa» 53' , Amsterdam-Z 

Rubriekredacteur; 

Op 3 februari 1968 hield de contactgroep Frankrijkverzamelaars 
een tweede bijeenkomst, thans in Utrecht, die zich in een bijzondere 
belangstelling mocht verheugen. Het hoogtepunt werd gevormd 
door een dialezing van de heer A. Ph. Krijff met als onderwerp 
„Les Postes des Ballons Montés". Prachtig materiaal, goed opge
zet en deskundig toegelicht, hield de aanwezigen geruime tijd aan
genaam bezig. Vooral met het oog op de herdenking „Honderd 
jaar Frans-Duitse oorlog" in 1970 is deze voorlichting van de 
heer Krijff buitengewoon nuttig geweest. 

De contactgroep, die thans een zeventigtal actieve leden telt, is 
met rondzendverkeer begonnen en uit alles blijkt, dat een groot 
aantal min of meer deskundige Frankrijkverzamelaars elkaar hier 
gevonden heeft. Er zullen in de loop van dit jaar meer bijeen
komsten volgen; tijdig zal hiervoor een convocatie worden ge
stuurd. 

Het contact tussen de leden wordt onderhouden door middel van 
een mededelingenbulletin, dat onder andere een overzicht zal geven 
van alle ondernomen activiteiten; voorts een korte syllabus van 
de lezing, die in de laatste bijeenkomst werd gehouden en bijdra
gen in de vorm van studies en verslagen van interessante ont
dekkingen van leden. Op deze wijze wil de contactgroep Frankrijk
verzamelaars er ook aan medewerken de kennis van dit verzamel-
gebied, dat ook in ons land zozeer in de belangstelling staat, 
in de publiciteit te brengen. 

Nieuwe, serieuze Frankrijkverzamelaars zijn in onze contact
groep steeds welkom. U kunt zich voor inlichtingen wenden tot 
de secretaris. Waalstraat 53-1 te Amsterdam (Z.). 

Wilt u voor elke vraag altijd een postzegel voor antwoord bij
voegen? 

GRENOBLE 
De zegels van de Olympische Winterspelen te Grenoble zijn 

van de eerste uitgiftedag (29 januari 1968) af tot 3 februari 
uitsluitend verkrijgbaar geweest in complete series van vijf 
stuks. Na die datum mochten ooik de waarden afzonderlijk 
aan de loketten worden verkocht, maar dat betekende bij 
vele postkantoren, dat bepaalde zegels niet meer voorhanden 
waren. En nu maar afwachten welke van de vijf het straks 
„zullen gaan doen" 

LE MONDE DES PHILATËLISTES 
Het Franse maandblad „Le Monde des Philatélistes" maakt 

bekend dat het thans een oplage van bijna 50.000 exempla
ren heeft bereikt. In aanmerking nemend, dat in Frankrijk 
verscheidene filatelistische periodieken bestaan, die bijna alle 
door handelaren worden uitgegeven, mag de oplage van dit 
onafhankelijke blad zeer redelijk worden genoemd. 

Men schrijft de populariteit van dit blad in de eerste plaats 
toe aan deze onafhankelijkheid ten opzichte van de nationale 
bond, de handelaren en andere particuliere belanghebbenden. 
Hierdoor kan de filatelistische voorlichting onpartijdig zijn, 
de actualiteit kan worden gediend en filatelistische auteurs 
van overal kunnen bereid worden gevonden hun maande
lijkse bijdragen aan dit voortreffelijke maandblad te leveren. 

DE „DAG VAN DE POSTZEGEL" — STEMPELDAG ! 
Op 16 maart vierde men in geheel Frankrijk wederom de 

jaarlijkse „Dag van de Postzegel". 
Deze gebeurtenis betekende — als we de uitgifte van een 

gelegenheidszegel even buiten beschouwing laten — ook 
weer een rijke aanwinst voor de verzamelaars van bijzon
dere stempels. In maar liefst 111 verschillende steden werd 
deze manifestatie met een speciale stempel herdacht! Zoals 
gebruikelijk werd er in het Parijse warenhuis „La Samari-
taine" op de vijfde etage een tentoonstelling gehouden, waar 
eveneens speciale stempels en enveloppen werden verkrijg
baar gesteld. Bovendien was er een tombola en waren de 
handelaren in groten getale aanwezig. 

De zegel, die op deze „Dag van de Postzegel" werd uitge
geven, stelt een postbesteller voor uit de dertiger jaren van 
de vorige eeuw en is vervaardigd naar een afbeelding welke 
in het Parijse postmuseum te zien is. De zegel werd gegra
veerd door Bequet, die ook de ontwerpen voor de beide 
zegels van 1966 en 1967 maakte. 

ZUSTER GERVAIS 
De verpleegster afgebeeld op de Franse Rode-Kruiszegel 

uit 1939 (Yvert nummer 422) is niet, zoals algemeen werd 
verondersteld, Florence Nightingale. 

Het is een zeikere zuster Gervais, die in dienst van het 
Rode Kruis was tijdens de oorlog 3914-1918. Ze verzorgde 
daar onder andere de gewonde luitenant Andre Spitz, de man 
die in 1939 de bewuste zegel graveerde, en toen daarop het 
conterfeitsel van zijn vroegere verpleegster afbeeldde. 

Toen zij, vijfentwintig jaar na deze eerste wereldoorlog, 
de zegel met haar afbeelding aangeboden kreeg, moest zij de 
ontwerper berichten, dat ze deze helaas niet meer kon zien, 
omdat ze inmiddels blind geworden was. 

Voor thematische verzamelaars en in het Rode Kruis ge-
interesseerde filatelisten lijkt deze toelichting alleszins het 
onthouden waard. 

ZEVENTIG JAAR SAINT-AUGUSTIN 
In het hartje van Parijs, in de rue Saint-Augustin bevindt 

zich het merkwaardigste postkantoor dat ik tot dusver zag. 
Het is een heel oud, klein kamertje, waar sinds zeventig jaar 
steeds dezelfde posthandelingen worden verricht: de verzen
ding van brieven en kleine pakjes en de behandeling van 
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eenvoudige geldzaken. Het geheel is nog onveranderd ge
bleven en staat ten dienste van de bewoners van deze dicht-
bevolke buurt die er hun simpele postzaken kunnen af
wikkelen. 

Het kantoortje wordt bediend door één beambte, die bij 
mij de indruk wekte dat hij er al van de opening af zat! 
Overigens nog slechts één van de weinige kantoren, die zich 
van een zogenaamd zeshoekstempel bedienen. 

Van dit curieuze stempel (de vorm is meer dan zeventig 
jaar geleden in gebruik genomen) hierbij een afbeelding met 
recente datum. 

De POSTZEGELBOEKJES „RËPUBLIQUE" 
De nieuwe zegel „Marianne" (men spreekt hier liever van 

het type „République") van de ontwerper Cheffer, is nu in 
de waarde van 30 centimes ook in camets (postzegelboekjes) 
verschenen. Deze zegel (bestemd voor frankering van brieven 
tot 20 gram in het binnenlands verkeer en voor landen van 
de EEG) is verkrijgbaar in camets van tien en twintig stuks. 
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De boekjes zijn, evenals de tot nu toe uitgegeven camets 
van het type „Gallische Haan", aan de buitenzijde bedrukt 
met een reclame voor de „Caisse d'Epargne Postale" (zo onge
veer te vergelijken met onze Rijkspostspaarbank). 

De achterzijde van de boekjes van twintig stuks vermel
den een opwekking om bij adressering in de drie grote steden 
(Parijs, Lyon en Marseille) toch vooral het arrondissements-
nummer te vermelden. Een opwekking overigens, die al om
streeks 1917 in de reclamevlagstempels van Parijs wordt 
gezien. 

De zegels voor deze camets worden niet gelijk gemaakt 
aan die welke van de vellen afkomstig zijn. Variëteiten
speurders zijn dus alweer ijverig op zoek naar verschillen. 
Een nieuwtje bij deze Franse postzegelboekjes is dat ze 
dichtgeplakt zijn en door middel van een handige perforatie 
heel gemakkelijk kunnen worden geopend. 

De postzegelboekjes zullen, evenals dat bij ons het geval 
is, ook via de automaten (distributeurs heten ze hier) te 
verkrijgen zijn, doch wij hebben ze tot nu toe alleen nog 
maar aan de loketten gezien, omdat in de automaten blijk
baar eerst de oude boekjes met het type Gallische Haan 
moeten worden opgebruikt. 

OPLAGECIJFERS 
Tenslotte de oplagecijfers van de inmiddels uit de ver

koop genomen Franse frankeerzegels (Yvertnummers tussen 
haakjes achter de zegels): 
Beaumarchais en Emile Zola (1511 en 1512) ieder 3.800.000 
stuks; Europees Radio Congres (1515) 6.800.000 stuks; Be
roemde historische figuren (1495/1497) ieder 6VÏ miljoen; 
Grootformaatzegels (1492/1494) elk ruim 7Vs miljoen stuks; 
Dag van de Postzegel (1516) ruim 5 miljoen stiiks, hetgeen 
een totale toeslag-opbrengst betekent van bijna vierhonderd
duizend gulden, alleen van deze ene zegel! Die „Dag van de 
Postzegel" is zo langzamerhand wel een heel belangrijke 
affaire in dit land geworden! 

BRIEF UIT LONDEN 

Envelop „K" 
Voor de verzamelaars van poststukken is het wellicht 

interessant te vernemen, dat op aandringen van het pu
bliek de envelop voor aangetekende verzendingen van het 
grote formaat „K" wederom verkrijgbaar wordt gesteld. 
Enkele maanden geleden werd dit groot model in het for
maat van IIV2 bij 6V2 duim (circa 292 bij 165 millimeter) 
vervangen door een kleiner exemplaar van 9V2 bij 
4.3/4 duim (circa 235 bij 120 millimeter), doch de vraag 
voor het grotere formaat is zodanig gebleken dat dit op
nieuw is aangemaakt. 

De Concorde 
Wanneer de Concorde — het Brits-Franse supersonische 

verkeersvliegtuig dat als allereerste sneller-dan-het-geluid-
vliegtuig nog dit jaar zijn eerste vlucht zal maken — zal 
zijn voltooid, zal de Britse PTT een bijzondere serie post
zegels uitgeven in de waarden 4 d., 9 d. en Is. 6d. 

Tentoonstelling 
Het Nationale Postmuseum heeft een nieuwe verzameling 

voor het publiek gereedgemaakt: de periode van 1880 tot 
1900 op Britse postzegels. De collectie is gebaseerd op de 
R.M. Phillips-colectie; het geëxposeerde laat het werk zien 
van de „postzegelcommissie van 1885" en is in het bij
zonder gewijd aan de emissie 1887, die niet als herinnerings
serie werd uitgegeven, doch door velen als zodanig werd 
beschouwd omdat zij in het jaar, dat koningin Victoria 
haar diamanten regeringsjubileum vierde, verscheen. Het 
museum zal in de loop van april worden gesloten om een 
uitvoerige verbouwing en vergroting te ondergaan. 

Rotarystempel 
Rotarians houden van 4 tot en met 7 april 1968 hun In

ternationale Rotary Conferentie in Blackpool. Ter gelegen
heid daarvan zal het hoofdpostkantoor aldaar een handstem-
pel gebruiken. 

PTT-adviescolIege voor nieuwe emissies 
De Britse Minister voor Posterijen heeft een nieuwe com

missie ingesteld, die hem moet adviseren bij de postzegel
emissies. Deze bestaat uit deskundigen op het gebied van 
ontwerpen, alsmede uit vertegenwoordigers van de publieke 
mening en uit filatelisten. Voor het eerst in de geschiedenis 
zijn filatelisten dus in deze commissie opgenomen, een op
merkelijk feit. In vrijwel geen ander land ter wereld is de 
filatelie ingeschakeld bij de beoordeling van postzegelont-
werpen. 

De samenstelling van de commissie is als volgt: 
Voorzitter is G. R. Downes, C.B., directeur van Operatio
nele Diensten en Buitenlands Verkeer van PTT; de leden 
zijn: Brian Batsford, M.P. (lid van het Lagerhuis) voor 
Ealing-Zuid, Conservatief, uitgever van kunstboeken. Als 
tweede lid Kenneth F. Chapman, uitgever en hoofdredac
teur van „Stamp Collecting", het meest gelezen filatelis-
tische weekblad m deze eilanden, lid van de AIJP, filate-
listisch correspondent van „The Times", „Fellow" van de 
Royal Philatelie Society, oud-voorzitter van de Britse Fila-
telistische Vereniging, oud-voorzitter van het uitvoerend 
comité van het Filatelistisch Congres van Groot-Brittan-
nië, lid van het adviescollege van de Britse handelaren-
vereniging. Voorwaar een filatelist die zijn sporen heeft 
verdiend! 

db 

Verder: professor Richard Guyatt, F.S.I.A., A.R.C.A., 
professor in grafische ontwerpen bij de Koninklijke kunst
academie, oud-lid van het adviescollege; hij ontwierp de 
Westminster-abdijzegel van 2s. 6d. Hij werkt nu met PTT 
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aan de ontwerpen van de nieuwe postzegels van de hoge 
waarden. Dan R. A. G. Dee, ,.Fellow" en bestuurslid van de 
,,Royal Philatelic Society, London", honorair secretaris van 
de keuringscommissie van deze vereniging, bekend filate
list, winnaar van de Internationale Grand Prix Wenen 1965. 
Verder Anthony Lousada, vice-voorzitter van de bekende 
Täte Gallery; mevrouw Louise Pearce, amateur-schilderes. 
Sir Paul Reilly, directeur van de Raad voor het in
dustriële ontwerp, George Rogers, Labour-lid van het La
gerhuis, kunstdeskundige; Stuart Rose, ontwerper van het 
PTT-embleem; Herbert Spencer, typograaf en ontwerper. 

Allen bij elkaar een „team", dat zeer zeker zijn stempel 
zal drukken op de nieuwe postzegels die in de komende ja
ren hier zullen verschijnen. 

Postzegelboekjes 
Dat de postzegelboekjes hier goed verkocht worden, be

wijzen de verkoopcijfers over 1967. Er zijn thans vier ver
schillende boekjes verkrijgbaar zowel uit automaten als in 
de postkantoren: 
2 shillings met vier zegels van 4d., twee van 3d. en twee van 
ld.; in 1967 verkochte boekjes 13.359.560 stuks tegen 
10.349.140 in 1966. 
4 shillings 6 pence met twaalf zegels van 4d. en zes zegels 
van ld; in 1967 verkochte boekjes 4.930.620 stuks tegen 
4.833.230 in 1966; 
6 shillings met achttien zegels van 4d.; in 1967 verkocht 
15.247.230 tegen 15.972.510 boekjes in 1966; 
10 shillings met vierentwintig zegels van 4d., zes van 3d. 
en zes van ld.; in 1967 verkocht 2.488.290 boekjes tegen 
2.076.310 stuks in 1966. 

Hierbij zij aangetekend, dat de boekjes van twee shillings 
bijzonder populair zijn in de vakantieplaatsen, waar mil
joenen prentbriefkaarten worden verzonden. Hierin (in de 
boekjes, wel te verstaan), komen de waarden van 3 d. en ld. 
in samenhang voor. 

GPO is „Backing Britain" 
Vermoedelijk hebt u gelezen of gehoord over de vier meis

jes, die de sneeuwbalactie hebben ontketend van „I'm 
backing Britain" (ik sta achter Brittannië) door vrijwillig 
en zonder betaling langer te werken om de moeilijke toe
stand van dit land te helpen verbeteren. 

De posterijen doen hieraan nu ook mee door plaatsing van 
een stempelvlag (afbeelding) in verscheidende stempel-
machines. 
LONDEN, 4 maart 1968. CHRISTIAN HOUSTON AIJP 

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

BELGIË 
Door de Pers- en Propagandadienst van de Sabena werden 

mij de stukken toegezonden verzonden met de eerste vlucht 
van Brussel naar Bombay op 1 november 1967. Het speciale 
stempel, dat de Belgische posterijen verleenden, is weer van 
het gewone type (zie afbeelding). 

Jammer dat zowel de Belgische als wel de Nederlandse 
posterijen zo fantasieloos hun speciale stempels voor de 
luchtpost ontwerpen, terwijl voor de speciale stempels ten 
behoeve van tentoonstellingen, congressen enzovoort vaak 
zeer originele ontwerpen worden gebezigd. 

Ook de Oostenrijkse posterijen verleenden een speciaal 
stempel voor het traject Wenen-Bombay (zie afbeelding). 
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Te Teheran werd de post voorzien van een speciaal maat
schappij stempel in het blauw bestaande uit twee concen
trische cirkels met tekst: first SABENA flight / THERAN / 
1.11-67 / BOMBAY / afbeelding vliegtuig / BOEING 727 
TRANSCONTINENTAL. 

Alle heengaande post werd te Bombay voorzien van een 
aankomststempel van 2 november 1967. De retourpost werd 
te Bombay voorzien van een speciaal violet maatschappij
stempel (zie afbeelding), terwijl voor alle trajecten post werd 
meegenomen. De post werd bij aankomst in België afge
stempeld met het aankomststempel van 2 november 1967. 

De Sabena geeft de volgende gewichten aan voor vervoer
de post: Brüssel-Bombay 52 kilogram, Wenen-Bombay 30 
kg, Athene-Bombay 12 kg, Teheran-Bombay 11 kg, Bombay-
Brüssel 11 kg, Bombay-Wenen 15 kg, Bombay-Athene 22 kg 
en Bombay-Teheran 10 kg. 

FRANKRIJK 
Ter gelegenheid van de Olympische Spelen is van 2 januari 

1968 af tot eind maart een tijdelijke dienst geopend door Air 
Inter van Parijs naar Grenoble. 

WEST-DUITSLAND 
Voor de Olympiadeverzamelaars is ook van belang geweest 

de speciale verzending van Berlijn via Parijs naar Grenoble. 
Het Duits Olympisch Comité gaf ter gelegenheid van de 
opening der Olympische Spelen een aantal stukken mee 
voorzien van het comitéstempel. 

Tot Parijs vervoerde de Air France de betroikken stukken; 
vandaar ging het met de Air Inter naar Grenoble (zie Frank
rijk). 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur 

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

Bovensteweg 6, Mook 

Gelegenheidszegels industriële ontwikkeling 

De postadministratie van de Verenigde Naties geeft op 
15 april 1968 een tweetal zegels uit ter ere van de „United 
Nations Industrial Development Organization - UNIDO", de 
VN-organisatle voor industriële ontwikkeling. 

De UNIDO-zegel wordt gedrukt in foto-offset door de 
Canadian Bank Note Company Ltd. te Ottawa in Canada. 
De zegel werd ontworpen door de Deen Ole Hamann. Het is 
een veelkleurige zegel die uitkomt in een oplage van 2.700.000 
van de 6 c en van 2.400.000 van de 13 c. 

Luchtpostzegel 
Op dezelfde dag — 15 april 1968 — verschijnt een VN-

luchtpostzegel van 20 cent. Deze zegel werd eveneens ont
worpen door Ole Hamann; ook veelkleurig en gedrukt in 
foto-offset door de drukkerij Suomen Pankin Setelipaine, 
Finland. Oplage 3.000.000. 

Uitverkocht 
Op 26 december 1967 was de 6-cents zegels „Kiss of Peace" 

(Chagall) uitverkocht. 
De 11-cents-Coffee Agreement was uitverkocht op 30 no

vember 1967 en de 5-cents-UNICEF op 8 december 1967. 



Herdrukken 
De 4-cents postkaart werd herdrukt in een oplage van 

284.000, waarvan de verkoop werd begonnen op 29 novem
ber 1967. De $1.- derde druk van 420.000 stuks kwam ten 
verkoop op 13 december 1967. 

De uit Kopenhagen stammende beeldhouwer Hennk Starcke hakte 
dit beeld uit de zaal van de Beheersraad van de VN uit één stuk 
teakhout, waarbij hij de takken tot armen vervormde. De zegel 
verscheen in de waarde van 6 cent als gelegenheidszegel (VN-
kunstserie) en in de waarde van 75 cent. Deze laatste waarde is 
een zegel uit de gebruikssene en bestemd voor aangetekende 
poststukken 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur, F G E Nilant, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

REPUBLIEKFEES-STEMPEL 
Nou ons tog van die poskantoor-uitstalling in 1966 in 

Pretoria praat, sal versamelaars van geleentheid- en vlae
stempels onthou dat daar in die poskantoortjie op die uit
stalling 'n spesiale vlaestempel gebruik is: Republiekfees in 
Afrikaans en Engels, met die datum: 20 - 31 Mei 1966. Langs 
die vlaestempel was die datumstempel. 

Die uitstalling is op 24 Mei amptelik geopen, maar die dag 
tevore was daar in die middag al beie besoekers en 'n aantal 
koeverte is toe al afgestempel: 23 Mei 1966. Die oplaag is 
egter klein en daar is vraag na koeverte met hierdie vroeë 
datumaanduiding. 

SNAAKSE POSKANTOORNAAM 
Die uitbreiding van Pretoria as stad is veral in die laaste 

jare ontstellend vinnig. In die binnestad verdwyn die gesel
lige OU een- of tweevloere winkeltjies steeds meer en hulle 
word vervang deur hoe moderne geboue vir winkels en 
kantore. In die suid-oostelike rigting word telkens 'n nuwe 
stadsdeel uitgemeet en oopgestel, maar binne 'n paar jaar is 
ook daardie gebiede weer volgebou. 

Die streek is hier heuwelagtig en die een voorstad lê bo-op 
die heuwel, die volgende bevind hom weer laer. Lynnwood 
lê hoog, Lynnwood Manor lê laag, en Lynnwood-Glenn is 
weer hoer. Daar bestaan al 'n poskantoor Lynnwood, en 
enige kombinasie van hierdie naam sou verwarring skep. 
Gevolglik het 'n nuwe poskantoor, wat in die helfte van 
1967 geopen is, die naam gekry van Alkantrand. 

Die publiek het sy oë uitgekrap en daar was geskryf in 
die koerant daaroor. Maar wanneer mens die omgewing ken, 
is die naam reg. 'n Ry heuwels word in Afrikaans 'n rand 
genoem; vergelyk: Witwatersrand. By hierdie poskantoor 
is heuwels aan alle kante: Alkantrand! 

NUWE SEËLS 
Op 10 April sal twee seëls verskyn vir die inswering en 

amptsaanvaarding van die nuwe Staatspresident. Die waardes 
is 2V2 c en 12'/2 e. De seëls dra die portret van die staats-
president, en profil (2'/2 c), ligpers bruin, en face 12'/2 e, ligbiou. 

Die eerstedag koevert vertoon die landswapen. 

.tUiSS^<%l: 
MAMMA! MAMAMI 

Rubriekredacteur: H. L. J. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem. 

SEEVAARTKUNDE 
In September 1962 het in die Republiek twee seëls ver

skyn vir die eerste steenlegging van die Britse Setlaars 
Monument in Grahamstad. 'n Beskrywing van hierdie seëls 
vind ons in die Maandblad van September 1962 (p. 372-373). 
Hulle vertoon die skip „Chapman", een van die veertien 
skepe waarmee die Britse emigrante in 1820 na die oostelike 
Kaapkolonie gekom het. 

Wanneer ons nagaan hoeveel navrae daar vanaf die tyd 
van uitgifte oor hierdie seëls gekom het, moet daar in Neder
land baie versamelaars van seëls met skeepsmotiewe wees! 
Vir 'n lang tyd kon daar egter niks naders oor die Chap-
man-seëls uitgevind word nie. Ook die inligtingediens van 
die Hoofposkantoor in Pretoria kon niks toevoeg aan wat 
al bekend was nie. 

By die poskantoor-uitstalling in Mei 1966 in Pretoria was 
ook 'n onderafdeling vir posseëls. Onder die seëls was daar 
twee komplete veile van die Britse Setlaarseëls. Na afloop 
van die uitstalling was die posamptenare so vriendelik my 
die veile nog 'n slag rustig te laat bekyk toe hulle in die 
poskantoor se versameling terug gekom het. 

Baie duidelik staan op die onderrand van die 2'/2C-vel 'n 
aantekening in potlood: „designed and drawn by Frank 
Waller, April 1962, Cape Town". Die ontwerp is volgens 'n 
skildery van die „Chapman", wat nou in Port-Elizabeth is. 
Frank Waller was waarskynlik 'n ontwerper-tekenaar van 
die staatsdrukkery. Hy het eer van sy werk. Sowel wat 
ontwerp as wat kleur betref behoort hierdie seëls tot die 
beste posseëls wat in Suid-Afrika uitgegee is. 

Ook de Michel heeft fouten 
Hierop wijst P. W. Meinhardt in de DZB (Deutsche Zei

tung für Briefmarkenkunde). Het gaat om de Nederlandse 
zegels gedrukt op fluorescerend en op fosforescerend papier 
(respectievelijk 4, 8 en 12 cent uit 1962 en 12, 15, 20 en 45 cent 
en de Europazegels uit 1967). De Michelcatalogus maakt geen 
onderscheid tussen deze twee papiersoorten, zodat de 12 
cent inclusief de zegel op normaal papier slechts 2 x en niet 
3 X genoteerd staat. Gevreesd moet worden, dat ook bij an
dere landen een soortgelijke fout kan voorkomen. 

Op een andere tekortkoming wijst Lothar Krüger in de 
Briefmarken Spiegel. Voor de Duitse zegels wordt ieder jaar 
de catalogusprijs aangepast aan de marktprijs. Voor het 
buitenland ziet men vaak jarenlang de cataloguswaarde 
onaangetast om dan met een fikse sprong de schade in te 
halen. Als voorbeeld worden enkele Britse series genoemd. 
De serie „General Post Office" uit 1960 stijgt van 5,30 DM 
in de catalogus van 1967 tot 25 DM in 1968. „Productivity" 
uit 1962 van 5.50 DM op 25 DM en Anti-honger uit 1963 van 
3.50 DM op 21.50 DM. De handelaar heeft hier geen last van, 
want hij kent de marktprijzen, voor de verzamelaar voor wie 
de cataloguswaarde alleenzaligmakend is, is dit een ern
stige waarschuwing. 

Olympische Spelen en de filatelistische gevolgen ervan 
Natuurlijk staan alle bladen vol van de vele uitgiften ter 

gelegenheid van de Olympische Spelen in Grenoble en Mexi
co. De eerste zegels zijn er, maar de grote stroom moet nog 
komen. Om enigszins te kunnen voorspellen wat ons te 
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wachten staat, laten we hier enkele cijfers volgen over vo
rige Olympische jaren, zoals deze voorkomen in de Brief
marken Spiegel van februari 1968. Aangegeven worden het 
aantal zegels en de handelswaarde volgens een aanbieding 
van een Öuitse handelaar. 

Jaar 

1928 
1932 
1936 
1944 
1948 
1952 
1956 
1960 
1964 

Plaatsen 

St. Moritz-Amsterdam 
Lake Placid-Los-Angeles 
Garmisch-Berlijn 

St. Moritz-Londen 
Oslo-Helsinki 
Cortina-Stockholm-Melbourne 
Squaw Valley-Rome 
Innsbruck-Tokio 

Aantal zegels 
plus blokken 

13 
3 

13 
3 

45 
51 

146 
334 
940 

Waarde 

205.— DM 
9.50 DM 

128.— DM 
3.75 DM 

995.90 DM 
400.— DM 
990.— DM 

1950.— DM 
7500.— DM 

Als we naar de cijfers van de laatste vier jaren kijken, 
is de toestand bepaald verontrustend; gaat het in hetzelfde 
tempo door, dan mogen we dit jaar het niet geringe aantal 
van 2500 zegels verwachten met een handelswaarde van on
geveer 20.000 DM. Laten we hopen dat deze voorspelling 
niet uitkomt, want dan is het geen sport meer om „Olym
pische zegels" te verzamelen. 

Over een van de al verschenen series schrijft Hartwig 
Danesch in de jeugdrubriek van hetzelfde blad. Hij vraagt 
zich af wat de inwoners van het sjeikdom* Foejeira (met een 
ster a.u.b., zetter, net als in de rubriek Nieuwe Uitgiften) wel 
moeten denken van een in de lucht zwevende figuur van een 
skispringer, daar zij zelf nog nooit sneeuw of ski's hebben ge
zien. Er komen nog meer „Olympische zegels" van de Per
zische Golf. Er is een nieuwe ster aan de krans van roof-
staten verschenen, die zich met de naam Opper Yaffa tooit. 
Behalve al verschenen normale frankeerzegels en een serie 
ter gelegenheid van het wereldvoetbalkampioenschap 1966 
(rijkelijk laat), zijn voor 1968 al tien series aangekondigd, 

waaronder natuurlijk Olympische spelen en schilderijen. 
Dit land zal ook wel op de zwarte lijst van de FIP*) komen, 
maar of het veel helpen zal? 

(Eigenlijk zouden we deze gang van zaken moeten betreu
ren, maar zo langzamerhand gaan we aan het tegendeel 
denken en zouden we er op ons willen gaan verheugen. Hoe 
meer roofstaten hoe beter, hoe meer en grotere series hoe 
beter. Er zal dan zo'n lawine van plakplaatjes verschijnen, 
dat de kopers van deze rommel eindelijk zullen gaan inzien, 
dat zij bezig zijn de filatelie te vermoorden. De kruik gaat 
zo lang te water tot hij breekt en als deze kruik eenmaal 
breekt, dan zullen de gevolgen niet mis zijn. W.) 

„Echte Filatelie" 
Als we het terrein van de pseudofilatelie verlaten, 

dan zien we dat er — gelukkig — ook nog echte 
filatelie in de filatelistische tijdschriften te vinden is. Meest
al zijn het vervolgartikelen, waarvan het moeilijk is om de 
inhoud kort weer te geven en we willen dan ook volstaan 
met een bloemlezing van titels. 

In de DZB een artikel over de aërofilatelistische stukken 
van Nederlands-Indië door Schulte-Schrepping, een opgave 
van de Franse „Flammes d'Oblitération" door Karkosch 
en een verhandeling over post van krijgsgevangenen en ge-
interneerden door K. Rist. In Der Sammler Dienst vertelt 
Th. Winterscheid van het ontstaan van de Noordduitse Bond 
in 1868 en in Die Sammler Lupe behandelt Otto Hornung de 
veldpost in de Levant tijdens de eerste wereldoorlog. 

De Duitse veldpost in Luxemburg is te vinden in de 
Moniteur du Collectionneur, en Collegium Philatelicum, het 
orgaan van het „Neues Handbuch der Briefmarkenkunde", 
bevat de studie van Jan Dekker over de Luxemburgse ze
gels van 1880/1882. Tenslotte wijzen we nog op Vereinte 
Nationen/Vereintes Europa, dat weer vele interessante za
ken weet te vertellen en dat voor verzamelaars van deze 
gebieden vrijwel onmisbaar is. 
•) Federation Internationale de Philatelie. 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van algemene 

aard te adresseren aan de eerste secretaris: C. Muys, Pioen
weg 25, 's-Gravenhage-7, telefoon (070) 68 27 28. 

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: mr. T. J. B. van der Meyden, Chopin-
laan 87, Groningen, telefoon (05900) 5 31 78. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men wil laten keuren moeten worden inge

zonden aan het hoofd van de keuringsdienst: mr. G. W. A. de 
Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage-1. 

BONDSDOCUMENTATIECENTRUM 

Het adres van het Bondsdocumentatiecentrum-BDC luidt: 
Postbus 27, Zaandam. 

In het bericht „Gezocht": Gefrankeerde binnenlandse 
brieven zonder zegels na 1 januari 1871" op bladzijde 78 
van het februarinummer van het Maandblad bleef dit adres 
ten onrechte achterwege. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Beheerder: H. L. J. Weidema, Jan Vethsitraat 9, Arnhem. 

Telefoon: (08300) 2 59 06. 
De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 

Gelderse Bibliotheek, Mariënburgstraat 12, Arnhem. Telefoon 
(08300) 2 60 29. 

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

De catalogus van de aanwezige werken wordt met het in 
1965 uitgegeven supplement toegezonden na overmaking van 
f 1,25 op postrekening 90 21 31 van de Gelderse Bibliotheek 
te Arnhem. 

By de beheerder verkrijgbare uitgaven: 
De volgende uitgaven worden franco itoegezonden na ont

vangst van-het verschuldigde bedrag op postrekening 85 34 66 
ten name van: Beheerder Bibliotheek Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen te Arnhem: 
Jubileumnummer Nederlandsch Maandblad voor Phi
latelie 1958 / 1,75 
Bondstandingmeter ƒ 0,25 

per 10 ƒ 2,— 
per 50 ƒ 7,50 
per 100 ƒ 12,— 
per 250 ƒ 25,— 

Filatelisteninsigne (speldje of knoopje) / 1,75 
per 10 ƒ 15,— 

Costerus, Klapper op de Nederlandse itijdschrifiten 
(1948) f 0,75 
Vellinga, De Poststempels van Nederland .. zie toelichting 
Gerrish, Laatstbekende data klein rond . . . . zie toelichting 
Literaituurlijsten zie toelichting 
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„De Poststempels van Nederland" door O. M. Vellinga 
Van dit zeer veel gevraagde werk bezit de Nederlandse 

Bond van Filatelisten-Verenigingen het auteursrecht. Er is 
een aantal fotokopieën gemaakt, die keurig zijn ingebonden. 

Voor leden van bij de Bond aangesloten verenigingen zijn 
exemplaren verkrijgbaar voor ƒ 30,—. Bestellingen tegen deze 
prijs worden alleen geaccepteerd van bij de Bond aangesloten 
verenigingen. Men wordt derhalve verzocht de betaling te 
laten lopen via de penningmeester van de vereniging waar
van men lid is. Deze prijs geldt slechts voor één exemplaar 
per persoon. 

Voor degenen die geen lid zijn van een bij de Bond aan
gesloten vereniging is de prijs ƒ 45,—. 

Het gedeelte van het boek, waarin de stempels zijn afge
beeld, is voor ieder, die een fotokopie koopt of in zijn be
zit heeft, ook nog eens apart verkrijgbaar. Prijs ƒ 5,—. 

Zij die enige jaren geleden een losbladig exemplaar 
hebben gekocht kunnen dit zonder kosten inwisselen tegen 
een gebonden exemplaar. 

W. E. Gerrish, Laatst bekende data klein rond 
De „Netherlands Philatelic Club" te Glasgow, de oorspron

kelijke uitgeef ster, gaf de Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen toestemming deze lijst te vermenigvuldi
gen en in Nederland uit te geven. De lijst vermeldt de 
laatstbekende data waarop kleinrondstempels zijn aange
troffen op Nederlandse zegels. De prijs is ƒ 2,50. 

Uteratuurlg sten 
De literatuurlijsten van de Amphilex 67 literatuurschouw 

zijn ook verkrijgbaar bij de Bondsbibliotheek. Er zijn acht
tien lijsten: 1. Algemene werken. 2. Scheeps- en treinpost. 
3. Luchtpost. 4. Nederland en Overzeese gebiedsdelen. 5. Bel
gië en Luxemburg. 6. Frankrijk. 7. Duitsland. 8. Groot-Brit-
tannië en Ierland. 9. Scandinavië. 10. Italië en Zwitserland/ 
Liechtenstein. 11. Spanje-Portugal. 12. Donaulanden. 13. 
Oost-Europa. 14. Balkan. 15. Afrika. 16. Azië. 17. Amerika. 
18. Australië. 

De lijsten zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Kosten ƒ 0,25 per 
lijst, plus f 0,20 portokosten, onafhankelijk van het aantal 
lijsten. Opgave van de nummers is voldoende. 

STUDIEGROEPEN 
Na de publikaties in de januari- en februarinummers van 

het Maandblad over de oprichting van de studiegroepen 
BELGIË en ZWITSERLAND zijn vele reacties binnenge
komen. Hierna volgen daaromtrent enige mededelingen. 
Voor alle groepen bestaat het voornemen: 
a. een mededelingenblad uit te geven, waarin onder andere 

de zo'belangrijke documentatie van het verzamelgebied 
zal worden gepubliceerd; 

b. bijeenkomsten te organiseren waar lezingen en veilingen 
worden gehouden, kleine tentoonstellingen voor studie
doeleinden zullen worden georganiseerd en waar gelegen
heid tot ruilen zal worden gegeven. 
Aan eofilatelie, proeven van postzegels, poststukken en af

stempelingen zal veel aandacht worden besteed. 
De voor 1968 verschuldigde bijdrage is vastgesteld op 

ƒ 7,50. 

België 
Regelmatig komen aanmeldingen binnen. Het is de bedoe

ling binnenkort (vermoedelijk eind maart) te Utrecht een 
bijeenkomst te beleggen om tot een definitieve oprichting 
van deze groep te komen. Gelegenheid zal bestaan wensen 
naar voren te brengen, voorstellen in te dienen enzovoort. 
Ook zullen dan de functies worden verdeeld. 

Aanmeldingen als deelnemer en medewerker kunnen nog 
steeds worden ingezonden aan de heer G. Kuiper, Postbus 48 
te Arnhem. 

Duitsland 
Helaas heeft geen ervaren verzamelaar zich tot nu toe 

beschikbaar gesteld de leiding (zo nodig voorlopig) op zich 
te nemen. Wel zijn enige bereidverklaringen tot „medewer
king" ontvangen. Nogmaals een beroep op belanghebbenden: 
Wie wil de functie van leider vervullen? 

Japan en Oud-China 
In deze groep zullen worden ondergebracht de verzamel-

gebieden Japan, de Rioekioe-eilanden en Oud-China. Aan
meldingen voor deze groep kunnen worden gericht tot de 
heer W. Metzelaar, Celebesstraat 34 te 's-Gravenhage, die 

eveneens gaarne bericht zal ontvangen van hen die hun 
medewerking willen verlenen. 

Ultraviolet 
Verzamelaars, die belangstelling bezitten voor luminesce-

rende postzegels, welke in toenemende mate in de gehele 
wereld worden uitgegeven, en die hierover meer kennis willen 
opdoen kunnen dit bereiken door deel te nemen aan een nog 
op te richten studiegroep Utraviolet. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de heer G. H. F. 
Meijer, ing., Sarphatistraat 109 te Amsterdam. 

Verzamelaars die op een of andere wijze willen meewerken 
aan de aciviteiten van deze groep, wenden zich eveneens 
tot de heer Meijer. 

Zuid-Azië 
Kennelijk bestaat er belangstelling voor de verzamelge-

bieden Voor- en Achter-Indié. Indien voldoende deelnemers 
zich aanmelden, zal een studiegroep worden opgericht, die 
kortheidshalve Zuid-Azié zal worden genoemd en welke zal 
omvatten de landen: 

India 
Kasjmir (en Jammoe) 
Tibet 
Portugees Indië 
Pakistan 
Nepal 
Bhoetan 
Ceylon 
Birma 
Thailand (Siam) 
Vietnam 
Laos 
Cambodja 
Maleise Federatie 
Singapore. 

Blijkt de belangstelling voor deze groep te groot te zijn, 
dan kan eventueel tot splitsing worden overgegaan. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de heer G. H. 
Hillen Sr., Jan Evertsenstraat 255 te Amsterdam-17. 

In verband met de uitgebreidheid van deze groep zijn vele 
medewerkers noodzakelijk. Van uw bereidwilligheid hiervoor 
zal de heer Hillen gaarne bericht ontvangen. Wilt u daarbij 
vermelden welk onderdeel u onder uw hoede wilt nemen? 

Zwitserland 
Ook voor deze studiegroep zijn van verschillende gegadig

den aanmeldingen ontvangen. Vermoedelijk eind maart of 
begin april zal een bijeenkomst worden belegd om de groep 
Zwitserland definitief op te richten en de taken te verdelen. 
Hiervan zal een ieder, die zich heeft aangemeld, schriftelijk 
bericht ontvangen. 

Belangstellenden kunnen zich alsnog opgeven bij de heer 
P. O. M. van Hasselt, Prins Hendriklaan 87 te Utrecht. 

Voor uw boekenplank 

THE COLONIAL POSTS IN THE UNITED STATES OF 
AMERICA, door Kay Horowicz en Robson Lowe, uitgave 
van Robson Lowe Ltd., 50 Pall Mall, London S.W.I., 52 pa
gina's, prijs £l/15/0d plus port. 

Voor de verzamelaars van studieverzamelingen van het 
Britse Imperium en de Verenigde Staten is dit een bijzon
der waardevol werkje. Na een kort historisch overzicht 
volgt een opsomming van de binnenlandse postgeschiedenis, 
gevolgd door een opsomming van de postvoorschriften sinds 
in 1639 te Boston een postdienst werd geopend. 

Een schat van gegevens over de eofilatelistische brieven 
is in dit boekje bijeengebracht; stempels, posttarieven in 
binnenland en naar het buitenland, afstandstabellen van 
New York naar de voornaamste steden van Noord-Amerika, 
alles is er te vinden. Afgebeeld zijn 23 brieven en landkaar
ten. Voor de liefhebber van dit gebied een boekje om be
slist aan te schaffen. H. 
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VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N D E A D M I N I S T R A T E U R 

De kopij voor het Verenn^ingsnieuws dient, ge
tikt op officieel kopij-blad (in duplo) en tezamen 
met de mutatiestrookjes en de maands taa t voor 
de komende maand, in he t bez i t te zijn van de 
administrateur uiterl ijk op de volgende da ta 
apn lnummer 21 maar t 1968 
meinummer 18 april 1968 
jun inummer 21 mei 1968 
jul inummer geen verenigingsmeuws 
H H Secretarissen en Leden-administrateurs 
wordt dringend verzocht zich s t r i k t a a n de ge
noemde data te houden 

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

Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr M r L C de O u d e 
's-Gravelandseweg 682, Schiedam Tel (010) 26 03 93 
Ledenadm J W m d , Celebestraat 33, Vlaardmgen Te! 
(010) 34 34 26 

Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van 
onze leden 407 H r L Frenkel Arts te Rot te rdam en 87 
Hr D H Vrug tman te Voorburg 

Geroyeerd wegens wanbetal ing 2217 C Jongeneel te 
Bodegraven 
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 Rom-
boutsstraat 62 Breda Tel 32 307 

De heer Buelens van de vereniging ,,Emile Vloors" uit 
Borgerhout zal op 25 maar t een lezing houden over de 
zegels van K a a p de Goede Hoop 

Ledenvergadering op maandag 25 maar t te 19 30 uur, 
Graanbeurs 

Jeugdbij eenkomst zondag 7 april te 10 uur Graanbeurs 
3 

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 H O L L A N D I A " Amsterdam Secr A D 
Aeijeits, Tolakkerweg 82, Hollandsche Rad ing Tel 
(02157) 489 

Ledenvergadering Vrijdag 29 maar t 1968, 20 15 uur 
Hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat , Amsterdam 

Overleden 594 H Graetzer 445 W A A van den 
Heuvel 
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 
GING, wnd secr P O M van Hasselt, Pnns Hendnk-
laan 87, Utrecht 

De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 
woensdag 27 maar t a s om 8 uur n m in , ,Tivoli" Lepelen-
brug, Utrecht 

Landenwedstrijd vnje inzending Veiling met goede 
kavels, verloting 
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 C Muys, Pioenweg 25, 's-Gravenhage Ledendami-
nistratie A v Woerekom Alexanderstraat 9, 's-Graven
hage 

Bijeenkomst 28 maar t 1968 m Diligentia, Lange Voor
hout 5, 's-Gravenhage 
6 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G „ P H I L A T E -
L I G A " Secr Drs H G Kruidenier de Mildestraat 23, 
's-Gravenhage-1 Tel (070) 24 12 70 Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86 
's-Gravenhage-8 Tel (070) 39 08 57 Directeur van het 
Rondzendverkeer Ph Smulders, Weimarstraat 376, 
s-Gravenhage-8 Tel (070) 33 37 90 

Mededelingen 
Ledenaantal O p 15 februari 1968 waren 10 614 perso

nen als lid der vereniging ingeschreven 
Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 

vermelden van de volgende leden der vereniging St 139, 
A A van leperen, Soestdijk, At 1422, Chr J Feeterse, 
Amersfoort, Gv 992, J J Hagenzieker, ' s -Gravenhage, 
Te 3688, C Colijn, Sassenheim en At 10648, P A Voor-
sluijs, Leusden 

Afdelingen 
De afdeling Emmen organiseert op zaterdag 30 maar t een 
afdelingstentoonstelhng met jeugdruilbeurs in de U L O -
school , ,Baander" te Emmen Cent rum Geopend van 10 
tot 17 uur De afdeling Soest organiseert een rui lmiddag op 
zaterdag 20 april van 12 tot 18 uur m gebouw ,,De R a n k " , 
Soesterbergsestraat 18 te Soest Entree ƒ 1,— p p Als 
extra attractie ontvangt elke 20e, 40e, 60e enz bezoeker 
een kleine filatelistische attentie 

De afdelmgssecretariaten en -bijeenkomsten zijn thans 
als volgt 

A A L S M E E R J L Spaargaren, Gloximastraat 15, 
Aalsmeer, Ie dinsdag 20 uur in gebouw „ I r e n e " , Kanaa l 
straat 10, Aalsmeer, 2e woensdag even maand 20 uur in 
cantine , , V I G O N " , Nieuw-Vennep, 2e dinsdag oneven 
maand 20 uur in gebouw ,De Ink tpo t" , Bernardstraat 
naast de R K kerk, Hoofddorp, 3e dinsdag 20 uur in ge
bouw , ,Patr imonium", Amstelveen 

ALBLASSERDAM W Verhaar , Kerkstraat 31, Al-
blasserdam, Ie maandag 19 30 uur in de cantine van 
,,Van der Giessen-De Noord N V " , Alblasserdam 

A M E R O N G E N - L F E R S U M M Broos, Rijksstraat
weg 297 Leersum, na convocatie 

A M E R S F O O R T C W van Schooneveld, Rubensstr 
53, Amersfoort, Ie dinsdag 19 15 uur in de vergaderzaal 
van de Johanneskerk Westsingel 30 Amersfoort 

A M S T E R D A M H J Nijmeijer, Bilderdijkpark 16-IÏ 
Amsterdam-14, Ie donderdag 20 uur vergadering en 3e 

donderdag 20 uur ruilavond m het Van Nispenhuis, Stad
houderskade 55, Amsterdam, 2e woensdag ruil-bijeen-
komst in het Cultureel Wijkcentrum Slotermeerlaan 150, 
Amsterdam en ten huize van de heer G de Waal , Nieu-
wendammerdijk 357 te Amsterdam-Noord 

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

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

DE B I L T / B I L T H O V E N Mevr J M Hoppener-van 
der List, Zonneplein 4, Bilthoven, 2e vrijdag 20 uur in 
restaurant ,,De Schouw", Emmaplein, Bilthoven 

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

D R I E B E R G E N P A Klein, Weidestraat 22, Drie
bergen, 2e donderdag 20 uur in ,,Groot Salem", achter de 
Grote Kerk aan de Hoofdstraat, Driebergen 

E C H T P van Engelen Peyerstraat 160, Echt , na con
vocatie 

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

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

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

F L A K K E E H Noordijk Dorpsweg 37 Sommelsdijk, 
3e donderdag m de bovenzaal van ,,De Kok" , Sommels
dijk 

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

' s -GRAVENHAGE A Renooij, Sinaasappelstraat 79, 
's-Gravenhage-8, 2e woensdag ruilavond en 4e woensdag 
vergadering in de Haagse Beurs, Nobelstraat 23 's-Gra
venhage 

G R O N I N G E N J Deden, Hoornsediep 109, Gronin
gen, laatste maandag 20 uur in het Clubgebouw ,,West-
End" , Adr van Ostadestraat, Groningen 

H A A R L E M P M Smeels, Indischestraat 21, Haar 
lem, 3e vrijdag 20 uur in , ,H K B ", Tempeliersstraat 35, 
Haar lem 

H A R D E R W I J K Dr R T Simon Thomas , Oranje
laan 28, Nunspeet, na convocatie in het Groene Kruis-
gebouw, Fnsialaan 51, Harderwijk 

H O E K VAN H O L L A N D J P van der Hoek, de 
Cordesstraat 127, Hoek van Hol land, Ie dinsdag 20 uur in 
„De Thuishaven", Concordiastraat 8, Hoek van Holland 

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

H O O R N H R Koelman, Cl Maertenszstraat 5, 
Hoorn , na convocatie 

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

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

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

K E M P E N L A N D P M G F B Lakeman, Nieuwstraat 
52, Valkenswaard (N B ) 

LAND VAN C A D Z A N D H P C van Melle, Oost-
burgsestraat I IA, Zuidzande, Ie maandag 19 uur in 
Hotel ,,Du Commerce" , Markt , Oostburg 

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

L A N G E D I J K C Visser Czn, Benedenweg 212, St 
Pancras, Ie woensdag 20 uur in de voormalige school. 
Dorpsstraat 170 Noordscharwoude 

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

M A A R N M Boerngter, Raadhuis laan 5 M a a r n , 
laatste vrijdag in ,,'t Poortsche Bos", Kronerweg 2-4 
Maarn 

DE M A A S M O N D K Way, Beugstraat 51 Hoogvliet, 
na convocatie 

M A A S T R I C H T C M Vogels, Merovingenstraat 56, 
Maastr icht , 2e maandag 20 uur in Hotel ,,Aux Pays-Bas", 
Vrijthof 7, Maastricht 

M F P P E L H Start, J an van Galenstraat 9 Meppel , 
iedere maandagavond ruil-bijeenkomst in Hotel , ,Kwint" , 
Kerkplein, Meppel 

M I D D E L B U R G P Weststrate, Sprencklaan 9, Mid
delburg, 4e donderdag 19 30 uur in het gebouw ,,De 
Schakel", Bachtenstene 14, Middelburg 

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

N O O R D W I J K G J van Houten, Golfbaan 30, 
Noordwijk, 2e maandag 20 uur in het Jeugdhuis ,,De 
Rank" , Golfbaan 99 Noordwijk 

N I J V E R D A L J Nijssen, G J Piksenstraat 32, Nijver-
da l , 2e maandag m Hotel ,,Buursink", Nijverdal 

O I S T E R W I J K J P M van der Linden, Wildeman-
straal 1, Oisterwi)k, Ie maandag 20 uur m cafe-restaurant 
,De Gouden Leeuw", Stationsstraat 20, Oisterwijk 

O M M E N J Lucas,Jhr vanNahui j s s t r aa t279 ,Ommen, 
na convocatie 

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

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

G J P E E L E N W Schikker, Goudzwaardstraat 3, 
Bruimsse, na convocatie 

P U R M E R E N D A van der Meulen, lepenstraat 10, 
Purmerend , na convocatie op donderdagavond 20 uur in 
gebouw ,,De Ark", Willem Eggertstraat, Purmerend 

R O T T E R D A M J J van der Vorm, Parkweg 229, 
Schiedam, Ie dinsdag veihngavond en 3e dinsdag vereni-
gmgsavond om 20 uur in het Beursgebouw, Zaal 1, ingang 
Meent hoek Rode Zant Rotterdam 

R I J N S B U R G G van Egmond, Collegiantenstraat 30, 
Rijnsburg, na convocatie 

S C H O U W E N - D U I V E L A N D J van Urk, P D de 
Vosstraat 8, Zienkzee, na convocatie in cafe-restaurant 
, ,Mondragon" , Zienkzee 

S C H I J N D E L C W M van Tilborg, Lijsterbeslaan 
130, Schijnsel, 3e donderdag in Hotel ,,De Hopbe l" , 
Kloosterstraat 1, Schijndel 

S O E S T Mevr E Spoelstra-Schroder, Stadhouders
laan 35, Soest, Ie vrijdag vergadering en 3e vrijdag ruil
avond om 20 uur in gebouw ,,De Rank" , Soesterbergse
straat 18, Soest 

T E R N E U Z E N P J Baard, Axelsestraat4, Terneuzen , 
na convocatie 

T I E L F C P Beekers,^Scheeringlaan 9, Tie l , n a con
vocatie in gebouw . O p w a a r t s " , Sint Walburgstraat 15, 
Tiel 

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

U T R E C H T Secretariaat tijdelijk Willem van Noort-
straat 140, Ut recht , 3e donderdag 20 uur in Cafe-Restau-
rant , Smits", Vredenburg 14, Utrecht 

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

V E N L O J Nogarede, Ie Lambertusstraat 27, Venlo , 
2e vrijdag in Cafe Restaurant „De Gouden Tijger", Lom
straat 5, Venlo 

V L I S S I N G E N J L Roland, Hogeweg 81, Vhssingen, 
3e donderdag 20 uur vergadering in de cantine van het 
Stadhuis, Stadhuisplein, Vhssingen, Ie maandag ruil
avond in de bovenzaal van „He t Anker", Boned ijkestraat, 
Vhssingen 

V O L K E L R Beekmans, Udenseweg 5, Volkel, na 
convocatie 

W E E R T H J H Teunisseen, Kazernelaan 1,Weert, 
na convocatie 

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

W I E R I N G E N J H W Thoolen, Beltstraat 36, Hip-
poiytushoef, na convocatie in „Concordia" , Koningsstraat, 
Hippolytushoef 

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

Z E I S T G Kok Ernst Casimirlaan 13, Zeist, na con
vocatie m Hotel , ,F IGI" , ingang Dorpsstraat Zeist 

Z O E T E R M E E R J W van Waaij Stationsstraat 136, 
Zoetermeer, 2e donderdag 20 uur in ,,'t Trefpunt" , Dorps
straat 135, Zoetermeer 

Z W O L L E E Gillet Meidoornstraat 5, Zwolle, na 
convocatie m Hotel ,,Wientjes", Stationsweg, 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 Schiebroeksingel 19, R 'dam-
12, Tel (010) 22 86 78 

Ledenadministratie P W van der Stel, van Wijngaar
denlaan 72, R 'dam-26 Tel (010) 19 23 16 

Ledenvergadering O p dinsdag 26/3-'68 in het Dakpavil-
joen van het Groothandelsgebouw om 20 00 uur 
Gewone agenda Bezichtiging van kavels der veiling op 
zaterdag 23 maar t in het clublokaal van Stichting Ge
bouw De Heuvel" , St Laurenplaats 5 Toegevoegd aan 
de gewone agenda voorstel tot het wederom toetreden tot 
de Ned Bond van Filatehstenveremgmgen 

Clubbijeenkomsten Elke zaterdag van 14 tot 17 30 uur m 
een der zalen van Stichting Gebouw ,,De Heuvel" St 
Laurensplaats 5, elke donderdag van 19 30 tot 22 30 uur 
m ,,De Gunst" , Bnelselaan 192 

Overleden 2186 - C Vreugdenhil, Ro t te rdam, 1013 -
P van Beek, Rot terdam 
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 B J van den Berg, Kelvmstraat U B 
Tel (03490) 1 53 01 

Bijeenkomsten iedere 4e donderdag van de maand in 
Hotel „Monopole" , Amersfoort Zaal open half acht 
Aanvang der vergadering acht uur vijftien Als nieuwe 
leider van het rondzendverkeer zal vanaf 1 maar t optre
den dhr M P Bergers Vinkenweg 20, Soestdijk Gaarne 
worden hier boekjes verwacht voor rondzendmg 
9 

A M S T E R D A M S G H E V E R E E N I G I N G „ D E PHILA
T E L I S T " Secr Mej C T h Reinders, Veerstraat 56 bel , 
Amsterdam-7 Ledenadm B W de Jong, Adm de Ruy-
terweg 204-1 Amsterdam-15 

Bijeenkomsten dinsdag 2 april ledenvergadering, dms-
dag 16 april ruilavond Beide in Krasnapolsky, ingang 
Warmoesstraat, Kleme Zaal Aanvang 20 uur 
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, Patrociosstraat 9, Amsterdam 

Bijeenkomsten 26 maart , 9 en 23 april, Societeitsavonden 

154 maart 1968 
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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 Th van der Feijst> Klein Amerikaweg 
ßa Renkum Tel (08373) 32 10 Ledenadministratie 
Mej M J Renssen, Leeuweriklaan 10, Zutphen 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, Bar-
neveld, Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede Eist, Epe, 
Lichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, Oosterbeek, Renkum-
Heelsum, Rheden-De Steeg Velp-Rozendaal , Wagenin-
gen, Wmsterswijk, Wijchen, Zevenaar en Zutphen 
17 

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 ASSEN" Secr A F J de Jong, Vredeveldsewg 
19 Assen Tel (05920) 39 20 Ledenadm J Niewold, 
Plataanweg 10, Assen Tel (05920)25 66 

Ruil- en vergaderavonden elke laatste dinsdag van de 
maand in het Concerthuis Bellevue, Assen, 20 uur 

Jeugdhijeenkomsten elke 2e zaterdagmiddag van de 
maand van 4-6 uur, onder leidmg van Mevr Broek-Sikkes 
20 

K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B B E V E R W I J K 
Secr W W M Visser, Plantage 97, Beverwijk Tel (02510) 
2 61 82 

Bijeenkomsten 25 maart + veiling, 8 april + kienen + 
kleine veihng Onze bijeenkomsten worden gehouden in 
„De O p g a n g " Florastraat 2, Beverwijk Aanvang steeds 
19 30 uur 

T W E E D E P H I L A T E L I S T I S C H E R U I L - EN B E U R S -
DAG 

O p zondag 31 maart 1968 wordt door de K E N N E 
M E R P O S T Z E G E L C L U B " te Beverwijk en de „ 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 " te Heemskerk 
een tweede philatehstische ruil- en beursdag georgani
seerd 

Dit philatehstisch evenement zal plaatsvinden m een der 
zalen van het Kennemer Theater aan de Zeestraat te 
Beverwijk en zal zijn geopend van v m 10 30 uur tot 
17 00 uur namiddags 

Naast de philatehstische voorlichting wordt er ook een 
bescheiden tentoonstelling georganiseerd, terwijl de hio-
gelijkheid aanwezig is voor ruil koop en verkoop van uit
sluitend philatehstische waarden 

Deze philatehstische ruil- ^n beursdag is bedoeld als 
propaganda voor het verzamelen van post7egels en post
stukken, alsmede als propaganda voor de philatelic in het 
algemeen 

Het entreegeld bedraagt voor leden van de beide orga
niserende verenigingen 25 cent op vertoon van lidmaat-
schapskaart en voor niet-Ieden 50 cent per persoon 

Bij het secretariaatadres kunnen schriftelijk stand-tafel
tjes, resp -plaatsen worden gereserveerd tegen een voor
lopig vastgestelde vergoeding van ƒ 4 — per m ' 

Voor deze dag is het Algemeen Secretariaat gevestigd 
Plantage 97 te Beverwijk 
21 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R U N S S U M -
H O E N S B R O E K " Secr P van der Scheer, Akerstraat 48, 
Hoensbroek Tel (04448) 16 52 

Bijeenkomsten Vergadering elke eerste zondag van de 
maand om 11 uur in het Nieuwe Casino, Treebeekplein, 
Treebeek 
22 

N E D P H I L V E R „ D E V E R Z A M E L A A R " , BUS-
S U M Secr H W Kohl, Piersonlaan 4, Naarden Tel 
(02159) 1 68 70 

Vergaderingen 2e maandag van de maand in Cafe-Rest 
„De Harmonie" , Brinklaan 112, Bussum Aanvang 8 uur 

Ruilbeurs iedere donderdagavond in Cent rum , De 
Engh" , Nijverheidswerf 22, Bussum 
23 

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 -
I AARS „Delft" Secr Dirk Costerplein 132, Delft 

Medegedeeld wordt dat het royement van de heer A C 
Augustijn op de februan-vergadenng is ingetrokken 
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 2 5 1 6 

Bijeenkomsten Vergadering elke Ie woensdag van de 
maand, waarvoor convocatie wordt toegezonden 
28 

, P H I L I P S " P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , 
E I N D H O V E N Secr esse Mevr T h J A Neggers-
Meurs, M r Rijkenstraat 36 te Veldhoven 

Eerstvolgende bijeenkomsten 1 aprd, 6 mei, aan de Schouw-
broekseweg, USFA kantine, 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, Koenersterweg 34, Groningen Tel 
(05900) 5 2545 Ledenadm J M Offnnga De Savornm 
Lohmanplein 2b, Groningen Tel (05900) 3 31 30 

Bijeenkomsten 4e maandag van de maand in Huize 
Maas, Vismarkt ZZ 52, Groningen, aanvang 20 uur, zaal 
open voor ruilen 19 uur 

In april zal weer een grote veiling worden gehouden in 
Huize Maas Inzendingen en inlichtingen bij de commis
saris voor veihngen Dhr J Lagaav de Savornm Lohman
plein 12a, Groningen Tel (05900) 3 28 63 
36 

N E D E R L A N D S C H E P H I L A T E L I S T I S C H E V F R -
E E N I G I N G „ O P H O O P VAN Z E G E L S " H A A R L E M 
Secr M W van der Koog Leidsevaartweg 129, Heem
stede 

Algemene jaarvergadering Donderdagavond, 8 uur 28 
maar t 1968, in de aula van de A H Gerhardschool, in
gang poort Raaks, Haarlem 

Bestuursverkieztng Periodiek aftredend en herkiesbaar 
zijn de heren J de Graaf, bibliothecaris. Drs T h Jansen, 
administrateur rond zend verkeer Poststukken, M W v d 
Koog, Ie secretaris en D J Muller, 2e voorzitter De heer 

A Vromen, commissaris, stelt wegens drukke werkzaam
heden zijn functie ter beschikking Ingevolge art 8 van het 
Huishoudelijk Reglement moeten kandidaatstellingen, 
door minstens twee leden ondertekend, twee dagen vóór de 
vergadering bij de Ie secretaris worden ingediend 

Bijzondere Veiltngavond Donderdagavond, 18 april a s 
wordt, in samenwerking met de personeelsvereniging 
„Fluor Neder land" een extra veiling georganiseerd in het 
gebouw van Fluor J J Hamelmkstraat , Haar lem Toe
gang alleen op vertoon van het Bewijs van Lidmaatschap 
1968-'69 Nadere bijzonderheden in de Mededelingen van 
maar t 1968 

Contributie 1968'69 Velen voldeden aan het verzoek 
van de penningmeester om zo spoedig mogelijk de contri
butie ad ƒ 1 0 ^ te voldoen via postrekening 245576 ten 
name van ,,Penningmeester O H v Z , Haa r l em" Zi) die 
het nog niet deden worden dringend verzocht met langer 
ermee te wachten Toont dat u wilt medewerken' Bij 
voorbaat dank 
40 

' s - H E R T O G E N B O S S C H E 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 Secr J M H 
Pouleijn, P Breughellaan 4, Vught 

Jaarvergadering woensdag 27 maar t 1968 20 uur in 
, ,Cosmopoliet" Snellestraat 49, 's-Hertogenbosch 
42 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L 
V E R Z A M E L A A R S , L E I D F N Secr H Gaykema de 
Sitterlaan 15, Leiden Tel (01710)4 27 02 

Vergadering woensdag 27 maar t 1968 Gewone agenda 
met veiling, verloting en na aRoop ruilen De vergadering 
vindt plaats in het Logegebouw Steenschuur 6, Leiden en 
begmt om 20 00 uur precies 

Jeugdafdeling Bi|eenkomst donderdagavond 11 april 
1968 in Huize „Over 't Hoff", Gerecht 10, Leiden Aan
vang 7 uur 

Erelidmaatschap Bi) besluit van de ledenvergadering is 
de Heer A W Taselaar het erelidmaatschap van de ver
eniging aangeboden voor de voorbeeldige wijze, waarop 
deze gedurende 20 jaar het penningmeesterschap heeft 
waargenomen 
43 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „Zuid-Limburg" 
Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maastricht 

Bijeenkomsten Beursavond op maandag 1 april, en le
denvergadering op maandag 22 april a s Deze bijeenkom
sten worden steeds gehouden om 20 00 uur in de Groote 
Sociëteit, Vrijthof (Ingang Ju l iample in) 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 
G J Ruts Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven 

Rmlavond iedere 2e maandag van de maand waarvan 
convocatie wordt toegezonden 
47 

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

Ledenvergadering elke eerste maandag der maand om 
20 uur in Cafe ,,ZeeIandia ' Bloemenmarkt 19 

Leider van de rondzenddienst J C Jochems, Hobbe-
mastraat 4, Roosendaal 
8 

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

Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand, Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rot terdam 
52 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ T I L B U R G " te Ti lburg Secr W v Erve, 
Insulindeplein 5, Tilburg Tel (04250) 2 64 64 

Ledenvergadering 3 april in de grote bovenzaal van 
Huize Remmers , Heuvelring, Ti lburg 
55 

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

Bijeenkomsten elke tweede en vierde maandag van de 
maand Kennemerhof, Kennemerlaan 116 Voor 1 april 
moeten alle leden hun contributie betaald hebben Denkt 
u er om'* 
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 N V 
H E N G E L O (O) Secr W B Kortmk, Bruggenmorsweg 
69, Enschede Tel (05420) 1 39 96 

Bijeenkomsten eerste maandag van de maand, a s 1-4-
1968, vergadering, ruilbeurs verloting in kantine hoofd
kantoor 
58 

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

Vergaderingjrmlavond donderdag 21 maar t , 8 uur in het 
Jeugdhuis aan de Jul ianalaan Jeugdclub van 18 30 tot 
20 00 uur 
64 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G D R A C H T E N Secr 
A Otter , Hand werkerszij de 127 Drachten 

Bijeenkomsten Ie dinsdag van de maand in de Henk 
Oosterhuiszaal aan de Torenstraat Drachten Aanvang 
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 EN O M S T R E K E N " Secr 
J C Kooijmans, Rotterdamse weg 62, Zwijndrecht Tel 
(01850) 2 73 95 

Bijeenkomsten in gebouw , de Horst" , Emmastraat , 
Zwijndrecht Aanvang steeds 20 30 uur 

Ledenvergaderingen op de dinsdagen 2 april, 7 mei en 
4 j u n i 1968, contactavonden op de dinsdagen 16 april, 
21 mei en 18 juni 1968 

Contributie 1968 De leden, die tot dusver verzuimden 
hun contributie te voldoen, worden verzocht dit alsnog te 

willen doen, in ieder geval voor 1 april a s , bij voorkeur 
door storting of overschrijving op postgironummer 514020 
van N V Slavenburg's Bank te Zwijndrecht, rekenmg 
t n v Vereniging van Postzegelverzamelaars ,.Zwijndrecht 
en Omstreken" 

De bestuursbezetting is met ingang van 6 februari jl 
Voorzitter Dhr A van Etten, Wilhelminastraat 6, Secre
taris Dhr J C Kooijmans, Rotterdamse weg 62, Pen
ningmeester Dhr M H Mackay, J a n Vrohjkstraat 14, 
2e Secretaris-Penningmeester Dhr M Joosten, Burg de 
Bruinelaan 143, Alg-adjunkt Dhr A L de Vree, Burg. 
Jansenlaan 4 7 1 , Direkteur Rondzending Mevr J F 
Visser-Huizenga, Perkstraat 27 , allen te Zwijndrecht De 
functie van vice-voorzitter is nog vakant 

Betalingen van ui tnamen uit de rondzendingen bij voor
keur steeds door storting of overschrijving op postgironum
mer 750101 van de Adm Aid Rondzending Ver v Postz 
verz „Zw en Omstr " 
69 

F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G V E E N D A M E N 
O M S T R E K E N Secr J D Neutcboom, E E Stolper-
laan 24, Veendam 

Bijeenkomsten donderdag 11 april in de oude Kandelaar 
Zaal open 7 uur n m O p deze avond filmvoorstelling van 
de P T T 
7! 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , D R I E L A N D E N 
P U N T " , VAALS Secr W Bulks, St Paulusstraat 1, 
Vaals 

Eerstvolgende bijeenkomst met ruilavond 12 april a s in 
lokaal Scheffers, Maastr ichter laan 102, Vaals, en verder 
iedere vrijdag van de maand 
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 L I F A D E V E N T E R , AFD F I L A T E 
LIE Secr T h B Hebing Het Wilgert 36 Fpse Hoofd 
rondzenddienst E den Adel Witte de Witstraat 36, 
Twello Tel (05701) 21 82 

Regionale ruilavond Ie donderdag van de maand om 
19 30 uur Kant ine Bedrijf Parallelweg, Deventer Toe
gang vrij ooit voor belangstellenden 

Mededeling de sectie Utrecht houdt op zaterdag 23 
maart haar 2e regionale ruildag in de kantine van h t be
drij! aan de Everhard Meisterlaan, Utrecht Van 11-17 
uur Toegang vrij Ruime parkeergelegenheid 
75 

S K F - P O S T Z E G E L C L U B „ F R I M A R K E T " , V E E 
NENDAAL Secr C V d Dikkenbeig, Klaas Kater 
straat 46, Veenendaal 

Bijeenkomsten zaterdag 30 maar t R U I L B E U R S Aan
vang 13 30 uur Toegang, ook voor met-leden, gratis 
77 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ H O O G E Z A N D -
S A P P E M E E R " Secr G J M Vlek, Erasmusweg 129, 
Hoogezand Tel (05980) 37 17 

Ledenvergaderingen maandag 1 april , 6 mei, 10 juni , 
's avonds 8 uur in Hotel Struve Sappemeer Nieuwe leden 
kunnen nummerstempels en reglementen op genoemde 
avonden bij de secretaris betrekken Veilingen zullen 
worden georganiseerd op de verenigingsavonden van 10 
juni, 7 okt en 2 dec Mater iaal hiervoor indienen bij de 
Hr L Kroon Asterstraat 14 Sappemeer De aandacht 
wordt er op gevestigd dat enkele wijzigingen in het veiling
reglement op de laatste ledenvergadering zijn goedge
keurd art 9 en 17 zijn geheel vervallen, van art 12 ver
valt de tweede zin 
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 

VergaderingIrmlavond vn]dag 5 april '68 m het Wapen van 
Leiden, aanvang 19 30 uur Lezing Voorzitter, Olympi
sche Spelen 1968 Grenoble, tevens vrije verloting 
85 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , H E E M S K E R K " 
Secr A C M van de Nes Jan van Kuikweg 191, Heems
kerk 5 april ruilen en veiling, 26 april ruilen en vergade
ring Ruildag Grote ruildag in samenwerking met de 
Kennemer Postzegel Club m het Kennemertheater op 
zondag 31 maar t (zie elders in dit blad onder Tentoon
stellingen en Ruddagen) 
89 

V E R F N I G I N G VAN 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 H v 
Ravensteynplein 65, Rijswijk (ZH) 10 Tel (070) 90 11 90 

Penm Jac van den Akker Corbulokade 4, Voorburg 
(ZH) 11 Tel (070) 98 82 05 Postgiro nr 655476 tnv 
Penm V v P R te Voorburg 
Administrateur der Rondzending V v P R W J Roelofs
waard, Henri Dunants t raat 103, Rijswijk (ZH) 10 Tel 
(070) 98 42 22 Postgiro nr 580813 tnv Adm der 
Rondz V v P R te Rijswijk 
Elke Ie of 2e dinsdag v d m a a n d bijeenkomst in gebouw 
,,Pax In t ran t ibus" Vredenburchweg 54, Rijswijk (ZH) , 
om 19 30 uur met veiling en verloting en goede gelegen
heid tot ruilen van zegels Kavels voor de veilingen worden 
gaarne ingewacht bij de voorz /veilingmeester C van 
Steyn, P Kohierstraat 53 Rijswijk (ZH) 10 Tel (070) 
98 15 09 
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 " Secr 
A J Soetersjr Prins Hendrikweg 75, Putten (Gld ) 

Vergadering/Ruilavond iedere 3e donderdag van de 
maand waarvan convocatie wordt toegezonden, te hou
den in het repetitielokaal van het „Puttens Mannenkoor" 
achter Cafe-rest , ,Het Puttert je", Putten (Gld ) Aanvang 
20 00 uur Voor de jeugdleden van 18 30 tot 19 45 uur 
95 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , C A S T R I C U M " Secr 
Lmdenlaan 78, Castr icum, tel (02518) 35 78 

Ledenvergaderingen, ruilavonden veilingen, e d na con
vocatie 
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268e POSTZEGELVEILING 

Deze veiling 

vindt plaats op 1, 2en 3 mei a.s 
te s-Gravenhage in het Hotel-Restaurant 
„Ambassador" tegenover Het Postmuseum. 

is wederom zeer belangrijk en bevat o.a. het laatste 
gedeelte van de verzameling van wijlen 

De veiling omvat o.a 

Vraagt zo sp 

J.K 

oedig mogelijk toezending van , 

R TETDIJK 

Ir. A G. Ferf 

EUROPA, 
w.0 Finland, luxe kwaliteit speciaal verzameling 

OVHRZEE, 
W.O. zeer belangrijke collatie Franse Koloniën 

NEDERLAND en on, 
W.O. grote verzameling blokken, o.a. 
Nederland 1852 5,10,15 cent postfris! 

VERZAMELINGEN, 
enz. 

de veilingcatalogus 

\ 1 

n.v. -DENHAAG 
Telefoon (070) 117020 - Plaats 31A 



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

Telefoon (05470) 21 35 
Voor het verstrekken van inlichtingen en/of Illustraties danken wij, behalve de 
verschillende postadministraties, Pater Cyprianus in Rome, de heer Kranenburg 
in Teheran en New Stamps in Londen. 
Voor inlichtingen en/of Illustraties,  speciaal van verschillende Midden en 
Zuidamerikaanse en van sommige Aziatische landen, die ertoe bIJ kunnen 
dragen, de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons van harte 
aanbevolen. 

■k Dit teken is geplaatst bij uitgiften die verboden zijn voor tentoonstellingen 
die gehouden warden onder de bepalingen van de Federation Internationale de 
Philatelie. De laatste aanvulling op de FlPiiJst Is In het februarinummer 1968 
op bladzijde 94 opgenomen. De Raad van Beheer van het Nederlands Maand
blad voor Philatele 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. 

VERENIGDE NATIES 
154'68. Organisatie van de Verenigde Naties voor 

industriële ontwikkeling  U N I D O * ) 
6 en 13 c. Symbolische voorstelling van industie 

154'68. Nieuwe luchtpostzegel. 
20 c. Vliegtuig omgeven door cirkels 

EUROPA 
ALBANIË 

171'68. Tweede gedeelte serie vijfhonderdste sterf
dag nationale held Skanderbeg. 
10 q. Monument Skanderbeg in Tirana . 
15 q. Portret Skanderbeg in Uffizi gallerij, Florence. 
25 q. Gegraveerd portret Skanderbeg. 
30 q. Ruiterstandbeeld in Kruje. 
35 q, Skanderbeg in de Albanese bergen, tekening door 

G. Arlanit. 
65 q. Portret door O. Paskali. 
80 q. Titelpagina van het boek „Historia de Vita et 

Gestis Skanderbegi". 
90 q. Skanderbeg strijdt met de Turken . 

152'68. Serie anjelieren. 
15 q. Dianthus alpinus. 
20 q. Dianthus sinensis. 
25 q. Dianthus caryophyllus. 
50 q. Dianthus caryophyllus. 
80 q. Dianthus caryophyllus. 
1.101. Dianthus caryophyllus. 

BELGIË 

202'68. Honderdvijftigste geboortedag Kar l Marx . 
13 st. rood, grijs en zwart. Portret Marx . 

202'68. Honderdste geboortedag Russische schrijver 
Gorki. 
13 st. bruinrood en zwart. Portret Gorki. 

CYPRUS 

183'68. Internat ionaal jaar voor de rechten van de 
mens. 
50 m. Cirkel van sterren, waarboven embleem; vlam met 

lichte achtergrond. 
90 m. Embleem V N en embleem jaar . 
Blokje van 250 m, waarop papierrol met begin verklaring 
van de rechten van de mens. 

294'68. Europazegels. 
20, 30 en 150 m. Embleem CEPT.*) 

DUITSLAND (BERLIJN) 

^■k JflUHHtl DU TlMiHE lACO 

•■■'■S-i 

f^f^ 
laatcitf 

m 
» 
ÜlÜfl'HÜtilJ 

■«•«•••**■ 

mi«. 

t'30 Btnstit lumitswsr mu« 

183'68. Dag van de postzegel 1968. 
3 f. Postbode uit de eerste wereldoorlog. 

163'68. Vijfhonderd jaar gerechtshof in Berlijn. 
30 pf. zwart. Afbeelding van het in 1735 door Philip von 

Gerlach gebouwde onderkomen voor het hof. 

DUITSLAND (OOST) 4> 
Afbeelding van een der in februari, bladzijde 105, ge

melde zegels. 

BULGARIJE 

H A P J l I V t A O M M 
' ~ ' ~" * 1 B O • 

Bl i / i rAPMf l 
512'67. Serie ter ere van vroegere Bulgaarse hoofd

stad Weliko Tirnovo. 
1 st. Spoorbrug over de Jan t ra en tunnel onder stad. 
2 St. Arkadenhuizen, de herbergen van hadji Nicolaas. 
3 St. Terrasvormig tegen bergwand gebouwde huizen. 
5 St. Vroegere hoofdstad, gezien vanuit paleis tsaren. 

13 St. Het huis met het aapje, in 1849 gebouwd. 
20 st. Gezicht in de Gurko straat. 

292'68. Voorjaarbeurs Leipzig 3 ! 2 maart . 
10 pf. Dieselelektrische locomotief. 
15 pf. Drijvende visfabriek uit Atlantikserie. 

D U I T S L A N D (WEST) ^ 
Afbeelding van in februari, bladzijde 105 gemelde 

zegel. 

VT80HE BUNDESPQSJCI « » t « I 
E t * . . . . . .  , ^ . . . .  . . ^  . . ^  .  . ^ .  :^ 

FRANKRIJK 
183'68. Dag van de postzegel 1968. 

0.25 + O.IO F. Brievenbesteller uit 1830. 

253'68. Serie beroemde persoonlijkheden. 
0.30 + O.IO F. Portret generaal Desaix (17681800) en 
scène van slagveld. 
0.30 + O.IO F. Portret van Francois Couperin, (1668
1737) en verzameling muziekinstrumenten. 

GRIEKENLAND 

282'68. Atletiekgebeurtenissen in 1968. 
50 I. Speerwerper. 
I .— dr. Hoogspringer. 
1.50 dr. Fragment stempel Internat ionale Olympische 

academie: hoofd van ApoUo, detail van de gevel 
van de tempel van Zeus in Olympia (460 voor 
Christus). 

2.50 dr. Oude Attische vaas, waarop afgebeeld het ont
steken van de Olympische vlam. 

4.— dr. Wereldkaart met Olympische ringen en kleur. 
4.50 dr. „De discuswerper'*, werk van Griekse beeldhou

wer K. Demetriades. 
6.— dr. Hardlopers. 

G R O E N L A N D 

292'68. Nieuwe gebruikszegel. 
20 o. rood. Portret van koning Frederik I X in anorak. . 

G R O O T  B R I T T A N N I Ë 
295'68. Nationale gedenkdagen. 

4 d. Eeuwfeest algemeen vakverbond  Trades Union 
Congress. 

9 d. Vrouwenkiesrecht 50 j aa r geleden ingevoerd. 
1 s O d. Royal Air Force 50 jaar . 
1 s 9 d. Kapitein Cooks eerste ontdekkingsreis 500 j a a r 

geleden. 

HONGARIJE 
Februari ' 68 . Zegel ter ere van K a l m a n K a n d o , pio

nier op gebied van elektrificatie van spoorwegen. 
2.— f. donkerblauw. Portret en kaar t van elektrische 

spoorlijn van Hegyashalom naar ZaHonu; elek
trische locomotief. 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. maart 1968 157 



Voor onderstaande ZICHTZENDINGEN 
vragen wij Uw speciale aandacht 

ZELDZAME ZICHTZENDINGEN van de ZUID-AMERIKAANSE LANDEN 

Zeer uitgebreid opgenomen, w.o nagenoeg alle topnummers aanwezig, talloze variëteiten 
foutdrukken wel dan met in de catalogus vermeld, strips, blokken etc 

A R G E N T I N I Ë uitgebreid opgenomen vanaf No 1 tot heden, met vele variaties, ook 
m de nummers 1/15 gebr en ongebr , tevens Service Telegr etc. 
B O L I V I A zeldzame zegels/series uitgebreid opgezet, ten dele gespecialiseerd, vanaf 
No 1/heden opgenomen incl. Luchtpost en Blokken 
C H I L I nagenoeg compleet opgenomen, vanaf No 1 tot heden, met Luchtpost, blokken, 
dienst, postaux etc 
C O L U M B I A uitgebreid opgenomen, w o ZEER belangrijk materiaal, veel variëteiten, 
tevens Blokken en Gebieden, en ZEER BELANGRIJK LUCHTPOST w.o. zeldzame 
exemplaren 
COSTA-RICA vanaf No 1 tot heden opgenomen, mee vele variëteiten etc , tevens 
Luchtpost, Service enz , is op een enkel klein zegel na, compleet 
C U B A vanaf No 1 tot heden met talloze variaties opgenomen, incl. Luchtpost, Blokken, 
Taxe, Telegr enz 
G U A T E M A L A op enkele zegels na vanaf No 1 cot heden opgenomen, ten dele sterk 
gespecialiseerd, tevens Blokken, Lucht-Posc, Service etc. 
H A Ï T I zeer moeilijke en zeldzame zegels zijn hierin vertegenwoordigd, geheel tot 
heden opgenomen, incl Luchtpost, Blokken etc 
H O N D U R A S vanaf No 1 tot heden zeer uitgebreid opgenomen, vele variaties, en zeld
zame zegels, tevens belangrifk Luchtpost, Blokken en Service 
PANAMA-REP. uitgebreid vanaf No 1/heden op enkele kleine waarden na compleet 
opgenomen, ten dele gespecialiseerd, tevens belangrijk Luchtpost, Blokken, taxe etc. 
P H I L I P I J N E N nagenoeg geheel compleet opgenomen, de klassieke zegels van keur/ 
attest voorzien, gedeeltelijk gespecialiseerd, tevens belangrijk Luchtpost, Blokken, Ser
vice etc 
S A L V A D O R geheel compleet opgenomen, ten dele gespecialiseerd, w.o. zeldzame 
zegels en series b.v de beide Sportseries 1935, idem v/d Luchtp., ook belangrijk Lucht
post, Blokken, Service, Taxe enz 
U R U G U A Y opgenomen vanaf No 1 tot 1960 w o. zeldzame zegels en series, vele varië
teiten, alsmede Luchtpost, Service, Taxe, etc 

De hierboven genoemde landen mogen dan gespecialiseerd zijn, en nagenoeg of geheel 
compleet opgenomen, echter, de hieronder vermelde landen zijn ZEER STERK GESPE
CIALISEERD opgenomen, geen verzamelaar is ZO VER gevorderd of hij vindt iets, wel
licht ce veel om aan te kunnen schaffen, wat geen bezwaar is, een volgende zichtzendmg 
zal u wederom materiaal verschaffen waar reeds lang naar werd gezocht, en niet gevonden. 

BRAZILIË ZEER uitgebreid gespecialiseerd opgenomen, van de eerste emissies zi|n 
speciale zichtz gereedgemaakt, de nummers 1/22 vindt u in paren, blokken, dubbeldruk-
ken, papiersoorten, en andere variëteiten gebr. en ongebr bi| tientallen, in prachtige 
kwaliteit, overigens is geheel Brazilië gespecialiseerd waar dat mogelijk is, tot heden 
opgenomen, incl Journaux, Lucht-Post, (Prive uitg. Condor, Vang) Blokken, Service, 
Taxe, Telegr etc 
D O M I N I C A A N S E REP. Zeer uitgebreid en zeer ver gespecialiseerd aanwezig w.o. 
zeldzame zegels en variëteiten, tevens gespecialiseerd Luchtpost compleet aanwezig, 
verder Blokken, Service, etc. 
E C U A D O R Sterk gespecialiseerd over compleet opgenomen, buiten in div. catalogi 
aangegeven variaties/afwijkingen, talloze niet vermelde variaties, w o. verschoven, dubbel-
drukken etc , ook de Luchtpost is gespecialiseerd opgenomen, tevens Service, Postaux 
M E X I C O Uitermate ver gespecialiseerd, met vele unieke zeldzaamheden en variëteiten, 
opgenomen toe 1930, tevens zeer belangrijk Dienst, Taxe, Guadalajara etc. 
P A R A G U A Y Zeer uitgebreid gespecialiseerd vanaf No 1 tot heden opgenomen, veel 
getand en ongetand, variaties, foutdrukken, ook zeer belangrijk Lucht-Post, Service, en 
blokken etc 
PERU buitengewoon mooi en zeer sterk gespecialiseerd opgenomen, met zeer vele 
variaties etc , zeldzame zegels zijn bij 5 - en tiental opgenomen in strips, blokken etc. vanaf 
No 1 tot heden incl. Lucht-Post, Blokken, Taxe etc 

De kwal i tei t van bovengenoemde landen is ui tmuntend, voor nage
noeg alle landen geldt, dat deze vanaf no. 1 t o t 1945 gebruikt en onge
bru ik t opgenomen zijn, echter NA 1945 alleen ongebruikt, met 
eerste plakker. (Voor postfris zonder plakker is di t het verkeerde 
adres). 

Maandelijks terugkerende steeds van inhoud wisselende 

Prijslijst 
met vele zeldzame aanbiedingen van Europese en buiten-Europese landen, 
collecties e t c , variërend van f 1 , — to t f 4000,—. 

Een briefkaartje, en u bent ervan verzekerd, onze nu uitgekomen en 
volgende, steeds van een wisselende en r i jke inhoud voorziene, prijslijst 
te ontvangen. 

NEDERLAND en OVERZEE zowel gebruikt als ongebruikt geheel compleet opge
nomen, en verwerkt m Zichtzendmgen, schaarse en zeldzame zegels zijn met in één, 
maar in tientallen Zichtzendmgen opgenomen, terwij l de inhoud steeds variërend Is; 
alleen op verzoek ontvangt u een reeds eerder ontvangen Zichtzendmg, het geheel 
IS uiegeprijsd tegen 70/85% van de cat. N.V.P.H, (op div uitnamen wordt een be
langrijke korting verleend, zie onder). 
FRANKRIJK, klassiek gebruikt zijn de nummers 1 t/m 100 zeer uitgebreid opgenomen, 
buiten de hoofdnummers welke compleet verwerkt zijn m tientallen Zichtzendmgen 
vindt u a, b, c, d enz nummers op kleur, stempel (rood, blauw, anker, or, pd etc.) 
en talloze andere variëteiten, w.o. blokken, strips etc. Klassiek ongebruikt de num
mers 1 t/m 100 zeer belangrijk, ook hierin zijn diverse zegels 4/5 keer opgenomen 
w.o. kleurverschillen en andere variaties, strippen, blokken. 
Na 1900 tot 1935. zowel gebruikt als ongebruikt opgenomen, met alle topnummers 
Orphelins. Bordeaux. Le-Havre, Strasbourg ook het blok enz, na 1935 nagenoeg alleen 
ongebruikt opgenomen. 
Port (taxe) compleet gebruikt en ongebruikt opgenomen, uitgeprijsd tegen 40/55% 
Yvert (zie korting). 
ENGELAND, ongebruikt, klassiek opgenomen tot ± 1910, slechts enkele zegels ont
breken hieraan, nummers zoals b.v nr. 44 m luxe kwaliteit/attest zijn geen uitzonde
ring. 
Gebruikt, veelal op plaat, nummer nagenoeg geheel opgenomen tot ± 1940, met o.a. 
de nummers 2.5/7, 39, 40/42. 46, 89,105,121,156,1B3 enz., uitgeprijsd tegen 40/50% 
Yvert (zie korting). 
SPANJE, ongebruikt vanaf nr, 1 tot ± 1935 opgenomen, w o. zeer zeldzame zegels en 
op slechts enkele zegels geheel compleet opgenomen. 
Gebruikt van af nr. 1 t/m 1935 geheel compleet opgenomen met blokken van vier/ 
acht. strips, paren enz. zegels zoals nr. 4, 5, 8,10,14,19, 429/441 in luxe kwaliteit ver
werkt, tevens enige gespecialiseerde Z.Z met klassieke materiaal, waarin zeldzame 
zegels met 4/5 stuks zijn verwerkt, w.o. b v nr. 27 m blok van vier op brief enz., uit
geprijsd tegen 30/50% Yvert (zie korting). 
ZWITSERLAND, buiten de normale Zichtzendmgen, enige z z. van de ZITTENDE EN 
STAANDE HELVETIA alleen ongebruikt sterk gespecialiseerd, m blokken strips en 
vele door Zumstein aangegeven variëteiten. 
ZWITSERLAND. Buiten enkele zegels uit de beginperiode, vanaf 1852 geheel opge
nomen, zowel gebr. als ongebr., w o . vele zeer zeldzame zegels, tevens belangrijk 
Luchtpost, blokken, dienst tête-bëche etc. tegen 40/55% Yvert cat. waarde. 
SCANDINAVIË, NOORWEGEN, DENEMARKEN, FINLAND, ZWEDEN en IJSLAND 
vanaf No. 1 opgenomen (klassiek v.n. gebruikt) tegen 40/55% Yvert cat. waarde. 
BELGIË, compleet zowel gebr. als ongebr, ook klassiek ongebr. aanwezig, met Lucht
post, port, spoor etc. tegen 40/55% Yvert cat. waarde. 
Belgische Congo, Ruanda-Urundi, Katanga, Burundi etc nagenoeg compleet, (na 
1945 hoofdzakelijk ongebr.) opgenomen met bloks LP etc. tegen 35/50 Yvert cat. 
waarde. 
LUXEMBURG, vanaf No. 1 gebr. en ongebr. met Dienst L.P. etc. opgenomen, tegen 
35/55% Yvert cat. waarde. 
DUITSLAND en GEBIEDEN, zowel voor als na 1945 (Bonds-Rep. Berlijn, D.D.R.) 
alsmede Lokaalpost, Saarland. Duitse Kolomen etc. gebr. en ongebr. opgenomen 
tegen 40/50% Yvert cat. waarde. 
OUD-DUITSE-STATEN, nagenoeg compleet opgenomen, met vele variaties, tegen 
20/35% Yvert cat. waarde 
OOSTENRIJK, tot 1950 inclusief Luchtpost compleet opgenomen gebr. en ongebr.. 
tegen 35/50% Yvert cat waarde. 
PORTUGAL vanaf No. 1 compleet in Zichtzendmgen verwerkt, met alle zeldzame 
exemplaren, tot 1950 zowel gebr. als ongebr., tegen 35/45% Yvert cat. waarde. 
LIECHTENSTEIN, gebr. en ongebr. tot heden opgenomen, w.o. vele zeldzame zegels 
en series, tegen 40/50% Yvert cat. waarde. 
RUSLAND vanaf No 1 (eerste 20 zegels gebruikt) geheel compleet zowel gebr. als 
ongebr. opgenomen, met vele zeer zeldzame zegels en series, tegen 35/45% Yvert 
cat. waarde. 
BALTANISCHE-STATEN (Estland, Letland en Litauwen) zowel gebr. als ongebr. 
compleet opgenomen tegen 35/45% Yvert cat waarde. 
MONACO ongebr. nagenoeg COMPLEET opgenomen, met alle zeldzame zegels en 
series, ook gebruikt aanwezig, tevens Luchtpost, port etc , tegen 40/50% Yvert cat. 
waarde. 
HONGARIJE tot 1950 mei. luchtpost gebr. en ongebr. opgenomen, tegen 30/35% 
Yvert cat. waarde. 
GRIEKENLAND geheel compleet tot 1956 opgenomen zowel gebr. als ongebr. met 
Olympiade etc tegen 35/45% Yvert cat. waarde. 
ALBANIË, hierin vindt u vele zegels en series waar u al jaren naar zoekt, hoofdz. on
gebr. opgenomen tegen 35/45% Yvert cat. waarde. 
VERENIGDE ARABISCHE REPUBLIEK, compleet ongebr. (z. pi.) opgenomen, tegen 
35/45% Yvert cat. waarde. 
LIBERIA en EGYPTE nagenoeg compleet opgenomen tegen 35/45% Yvert cat. waarde. 
AMERIKA (U.S.A.) vanaf No 1 tot 1935 hoofdzakelijk gebruikt opgenomen, tegen 
35/50% Yvert cat. waarde. 
F R A N S E . . . .ENGELSE PORTUGESE KOLONIËN, zowel gebr. als 
ongebr. opgenomen, vele landen compleet, voor beginners en ZEER VER GEVOR
DERDEN, van de Engelse Kol. zijn de zegels, na 1935 uitgekomen, apart opgeno
men, tegen 30/50% Yvert cat. waarde. 
LUCHTPOST buiten Europa hoofdzakelijk ongebr. opgenomen, w.o. zeer zeldzame 
zegels en series, tegen 35/45% Yvert cat. waarde. 

Uw aanvrage (alleen wanneer u zeer ver gevorderd bent, een mancolijst) naar: 

POSTZEGELHANDEL ,,OLYMPIADE" 
Binnenweg 13 - Loenersloot - Telefoon (02949) 377 

Kort ing:Ui tnamefSO,—5%;ui tnamefSO,—10% + af t rekret .por to ;u l tnamenOO,— 15% + af t rekret .porto;ui tnamenOOO,— 20% + aftrek ret. porto 



M a a r t *68. Kattenserie. 
20 f. Huiskat. 
60 f, Angorakat . 
1.— F. Donkere Angorakat. 
1.20 F . Huiskat. 
1.50 F. Wit te Angorakat. 
2 .— F . Bruin gestreepte Angorakat . 
2.50 F. Siamese kat. 
5 .— F. Blauwe Angorakat . 
Alle zegels getand en ongetand. 

I T A U Ë 
Wegens overgang op sortering van post met machines 

die reageren op fluorescentie, worden alle zegels, inge
drukte zegels en dergelijke fluorescerend. Tot nu toe zijn 
van de gebruiksserie de volgende waarden fluorescerend: 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 en 90 1. Deze zegels worden alge
meen verkrijgbaar op 20 februari 1968. Ze zijn onder 
meer te onderscheiden van de oude zegels, doordat het 
beeldvlak 16 x 20 mm geworden is, in plaats van 17 x 21 
m m zoals tot nu toe gebruikelijk. 

JOEGOSLAVIË 

Afbeelding van een der in februari, bladzijde 97, ge
melde zegels. 

17-l- '68. Nieuwe gebruikszegels. 
1.20 d. violet en 1.50 d. donkergroen. Profiel van maar
schalk Ti to . 

LIECHTENSTEIN 

25-4-'68. Tweede gedeelte serie kerkpatroons. 
10 r. geel, rood, groen, bruin en oker. St. Laurentïus van 

Schaan. 
50 r. lichtgroen, rood, blauw en groenzwart. St. George, 

kapel van Schellenberg. 
60 r. geel, oranje, blauw en violet. St. Martinus van 

Eschen. 
80 r. bruinzwart, bruin, rood en violet. St. Gallus van 

Triesen. 
1 — fr. geel, rood, blauw en violet. St. Theodul , bescherm

heilige van Triesenberg. 

25-4-'68. Europazegel. 
50 r. rood, blauw, zwart en goud. Embleem GEPT.*) 

L U X E M B U R G 
Afbeelding van in februari, bladzijde 105, gemelde 

zegel. 

M O N A C O 
Afbeelding van een der in februari, bladzijde 105, ge

melde zegels. 
29-4-'68. Twintig j aa r Rode Kruisi n Monaco. 

2.30 f. Afbeelding St. Maar ten , die mantel deelt met bede
laar. 

29-4-'68. Flora van Monte Carlo. 
1.— f. Eerste van serie gewijd a a n internationale bloemen-

tentoonstellingen in Monaco ; reproduktie schilderij 
boeket anemonen Raou l Dufy. 

N O O R W E G E N 

30-3-'68. Serie ter ere van Noorse handwerk. 
65 o. rood en grijs; 90 o. b lauw en gnjs. Twee smeden 
uit vroeger tijden aan het werk. 

26-4'-68. 150ste geboortedag Aasmund Olavsson Vinje 
(1818-1870). 
50 o en 65 o. Portret van deze dichter. 

O O S T E N R I J K 

7-5-'68. Moederdag. 
2 s. Moeder en kind. 

7-5-'68. Veeartsenijkundige hogeschool 200 jaar . 
3,50 s. Esculaapembleem in cirkel met randschrift: 

Tierärztl iche Hochschule Wien 200 Jahre . 

P O R T U G A L 
Afbeelding van een de r in februari, bladzijde 105, ge

melde zegels. 

']^§3tW3CtKGm3h 
R O E M E N I Ë 

Afbeelding van een der in februari, bladzijde 105, ge
melde zegels. 

Januar i '68. Derde gedeelte nieuwe gebruikszegels. 
5 b . Carpat i lorrie. 

10 b . Embleem posterijen. 
20 b . Brievenbus. 
35 b . Licht vliegtuig. 
50 b . Telefoon. 
60 b. Elektrische truck. 
1.— 1. Diesellocomotief. 
1.201. Autobus. 
1.351. Helikopter. 
1.50 1. Trolleybus, gebouwd door Autobuzi in Boekarest 
1.55 1. Televisiezendstation. 
1.75 1. Autoweg door de bergen. 
2.— 1. Postauto verzamelt post van brievenbussen. 
2.40 I. Televisiezendstation in Bucegi. 
3 . — 1. Kiesschijf telefoon en kaart , 
3.201. Passagiersvliegtuig van nationale luchtvaart maat

schappij. 
3.25 1. Rivierboot , ,Transi lvania" . 
4 .— 1. Dieselelektrische locomotief. 
5 .— 1. Wereldkaart en telextoestel. 

4-2-'68. Aanvullende gegevens luchthulpdienst „Avia-
san" . 
40 b . Tweedekker besproeit gewas. 
55 b . Luchtambulance onderweg. 
1.— 1. Vliegtuig met embleem Rode Kruis . 
2.40 1. Tweedekker en portret luchtvaartpionier. 

SAN M A R I N O 
14-3-'68. Nieuwe gebruikszegels, wapens. 
2 I. San Mar ino . 
3 I. Penna Rossa. 
5 1. Fiorcntino. 

10 1. Montecerreto. ' 
25 1. Serravatte. 
35 1. Montegiardino. 
50 I. Faetano. 
90 1. Borgo Maggiore. 

1801. Montelupo. 
500 1. San Mar ino . 

SOVJET-UNIE 

23-l - '68. Paardenfokkerij en -rensport. 
4 k. Silhouet volbloed renpaard en opname van rennen. 
6 k. Hoofd Arabische hengst; kunstrijden op dit p a a r d . 

10 k. Orlover dravers en silhouet van paardehoofd. 
12 k. Achaltekijns paarderas en ruiter. 
16 k. Paard Boednovsakaja ras ; sprong over hindernis. 

20- l - '68. Serie helden van de Sovjct-Unie in de tweede 
wereldoorlog. 
4 k. Portret onderlui tenant S. Baikov. 
4 k. Portret onderlui tenant Pokaltsjoek. 
4 k. Portret politieke commissaris Goettsjenko. 

30-l- '68. Negentigste verjaardag Marija Iljinischna 
Oeljanova, zuster van Lenin. 
4 k . Portret van een der eerste leden van-de communis

tische partij in Rusland. 

18-I- '68. Veertiende bijeenkomst Russische vakver
enigingen. 
6 k. Wereldbol met tandwiel, embleem van vakbeweging; 

vijf arbeiders. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
l-3-*68. Nationale gedenkdagen. 

30 h. Nationaal museum te P raag 150 jaar . 
30 h. Stad Liptovsky Svaty Mikulas 800 jaar . 
30 h. Slag bij Sokolov 25 jaa r geleden. 
30 h. Nationaal theater te Praag 100 jaar . 
30 h. U N E S C O * ) en 150ste geboortedag Kar i M a r x . 

I k. Wereldgezondheidsorganisatie 20 jaar . 
1 k. Internat ionaal j aa r van de rechten van de mens. 
23-3-'68. Olympische Spelen, Mexico. 

30 h., 40 h., 60 h., 1 k., 1,60 k., en 2 k. Verschillende 
zomersporten. 

T U R K I J E 
l-3- '68. Miniaturen. 

50 k., 60 k., 90 k. en 100 k. Verschillende minia turen. 
l-4- '68. Hof van Cassatie en Oppergerechtshof 100 

jaar . 
50 en 60 k. Gebouwen en symbolen. 

l-4- '68. R a a d van State lOOJaar. 
50 en 60 k. Gebouw en symbolen. 

7-4-'68. Wereldgezondheidsorganisatie 20 jaar . 
1,30 -f lOk. Embleem en symbolen. 

6-5-'68. Europazegels. 
100 en 130 k. Gemeenschappelijk CEPT*)-on twerp . 

VATICAAN 
12-3-'68. Luchtpostserie. 

500 en 1000 1. Reproduktie schildering door Michel 
Angelo: De verkondiging van de blijde boodschap door 
de engelen. 

Z W E D E N 
Afbeeldingen der twee in februari, bladzijde 105, ge

melde zegels. 

m 
jlS 

1 

•^1 î̂ ^̂ l̂ 
3-4-'68. Herdenking sterfdag Franz Berwald (1796-

1868). 
35 o. en 2 kr. Silhouet van de componist en viool, noten

schrift. Fluorescerend papier, beide waarden 
in rollen van honderd tweezijdig ge tand ; 
de waarde 35 o. bovendien in boekjes van 
tien driezijdig getand. 

m a a r t 1 9 6 8 1 5 9 



ONZE 2ISTE VEILING WORDT GEHOUDEN OP 8 EN 9 APRIL 

CATALOGUS: 

KIJKDAGEN: 

KIJKAYONDEN: 

INZENDINGEN: 

W. H. DE MUNNIK 
Korte Houtstraat 20 B 
Den Haag 
Tel. 070-180500 

ZICHTZENDINGEN: 

PRIJSLIJSTEN: 

W. H. DE MUNNIK 
Postbus 5036 
Scheveningen 
TeL 070-180500 

Vraagt gratis regelmatige toezending van onze 
maandelijkse veilingcatalogi. 
(Een briefkaartje is voldoende!) 

ledere dag in ons kantoor (ook zaterdag) vanaf 25 maart. 

Dinsdag 2 en donderdag 4 april. 

Tot 9 april kan nog goed materiaal worden aangenomen 
voor onze volgende veiling, welke gehouden wordt 
op 10 en 11 mei. 
(Bij toezending per post, dan uitsluitend aangetekend). 

Nederland en O.R., Engelse Koloniën, Frankrijk, 
Verenigd Europa en Ruimtevaart. 

Nederland en O.R., Ver. Europa en Ruimtevaart. 
Deze worden gratis op aanvraag toegezonden, 
indien u vermeldt welke u wenst. 
(Een briefkaartje is voldoende!) 



ZWITSERLAND 
Afbeelding van een der in februari, bladzijde 105, ge

melde zegels. 

BUITEN EUROPA 

ir ADEN (KATHIRI s ta t e i n H A D H R A M A U T ) 
Februari '68. Olympische Spelen. 

10 f. Athene 1896. Oudgriekse marathonlopers . 
35 f. Los Angeles 1932. Grieks-Romeins worstelen. 
50 f. Berlijn 1936. Diverse stadia in discusworp. 
65 f. Londen 1948. Griekse kampvechters. 
75 f. Rome 1960. Wagenmenner . 

100 f. Tokio 1964. Diverse stadia in speerworp. 
Luchtpost : 

150 f. Mexico City 1968. Overwinnaar wordt gelauwerd. 
200 f. München 1972. Kampvechters . 

Alle zegels met portret heerser en Olympische ringen. 

if A D E N Q U * A I T I 
Februari '68. Serie reprodukties schilderijen van Granach. 

25 f. Portret hertog Hendrik de Vrome. 
25 f. Portret van de echtgenote van hertog Hendrik. 
30 f. Portret dokter Johannes Cuspinian. 
30 f. Portret Anna Cuspinian. 

100 f. Portret van een prins van Saksen, 
100 f. Portret van een prinses van Saksen. 
150 f. Portret van keizer Maximil iaan . 
150 f. Portret van Sixtus Oelhaffen. 
De gelijke waarden zijn telkens samenhangend gedrukt. 

Februari '68. Schilderijenserie. 
10 f. Jacht op eenhoorn. Onbekende meester. 
35 f. Frans I te paard. Clouet. 
50 f. Nederlaag van San R om an o . Uccello. 
65 f. Mevrouw Darras en de heer Lecoeur. Renoir. 
75 f. Sint Martinus en de bedelaar. El Greco. 

LuchtpKMt: 
200 f. Officier te paard. Géricault. 
250 f. Allegorie van apri l . Del Cossa. 

ir A J M A N 
Januar i '68. Schilderijenserie van de Fransman Renoir 

35 dh. „ H e t terras". 
65 dh. Meisje met strooien hoed. 
1.— r. „De paraplu 's" . 
2 .— r. „ D u o " , luitspeler en zanger. 
2 .— r. de fluitspeler. 
2 .—r . „De loge". 

Februari '68. Olympische winterspelen Grenoble. 
5 dh. Bobslee. 

35 dh. IJsdansen. 
60 dh. IJshockey. 
75 dh. Skiloper. 
1.— r. Skispringer. 
1.35 r. IJshockey. 
2 .— r. Skispringen. 
3 .— r, Bobslee. 

5-2-'68. Olympische winterspelen Grenoble. 
7.— r. IJshockey en embleem winterspelen Grenoble; op 

goudkleurig papier. 

ALGERIJE 
23-3-'68. Olympische spelen in Mexico. 

0.30 da. Zwemmen, hardlopen, handbal len en toorts met 
Olympische ringen. 

0.50 da. Voetballer. 
1.— da. Verschillende soorten sport beoefenaars en em

bleem. 

mm m 

1^ 

^* 

ARGENTINIË 
27-l- '68. Schilderijenzegel. 

20 p. Portret echtgenote schilder Edua rdo Sivori (1847-
1918). 

17-2-*68. Argentijnse gebieden in Zuidpoolgebied. 
6 p . Kaa r t Argentijnse segment zuidpoolgebied; radio

poststations tijdens het seizoen 1966-1967. 
20 p . Wetenschappelijk station „Almirante Brown". 
40 p . Kaa r t van het gebied en vliegtuigen: vlucht over het 

antarctische gebied. 

AUSTRALIË 
20-3-'68. T 8 Wereldobservatie van het weer. 

5 c. Satelliet, in kr ingbaan om de aarde , zendt gegevens 
uit. 

20 c. Wereldkaart met aangegeven Moskou, Washington 
en Melbourne waar gegevens opgevangen en ver
werkt worden. 

25 c. Nieuwe communicatie via satellieten door nieuw 
aardstation in Moree, New South Wales. 

BARBADOS 
Twintigste verjaardag economische commissie voor 

Latijns Amerika (ELCA*) . 
15 c. Gebouw Verenigde Naties in Santiago de Chili. 

B H O E T A N 
16-2-68. Olympische winterspelen Grenoble. 

Vier onverkochte zegels van de serie ,,De verschrikkelijke 
sneeuwman" nu met opdruk van embleem winterspelen 
Grenoble. Waarden zijn 40 eh., en 1.25, 3 . — en 6.— nu. 

BIAFRA (a fgesche iden v a n NIGERIA) 
5-2-'68. Onafhankehjkheidszegels. 

2 d. Kaa r t van Biafra met vlag van het land. 
4 d. Wapen en vlag van het land. 
1 s. Moeder en kind. 

BIRMA 

4-3-'68. Parelcultuur in Birma. 
15 p . Ronde parel en parel met onregelmatige vormen. 

B O T S W A N A 
8-4-'68. Internat ionaal j aa r voor de rechten van de 

mens. 
3, 15 en 25 c. Wapen van Botswana en embleem van dit 
jaar, telkens op andere manier gerangschikt. 

BROENEI 
Opening van de Dewan Majlis en de Lapau Di-Raja. 

12 c. Luchtopname gebouw en portret heerser. 
50 c. Gezicht op gebouw en portret, 

G A M E R O E N 
18-2-'68. Pelgrimstocht president Ahidjo n a a r Mekka : 

30 f. President en Arabier; op achtergrond de heilige stad. 

jiWWUgUE frorRAlf DUaUffMHM 

18-2-'68. Bezoek president Ahidjo aan Vaticaan. 
60 f. President en paus drukken elkaar de h a n d ; op ach
tergrond Vaticaanstad. 

CANADA 
10-4-'68. Nieuwe zegel in serie wilde dieren, vis. 

5 c. Kleine walvis uit Canadese wateren, de Monodon 
monoceros. 

CEYLON 
Afbeelding van in 

februari, bladzijde 
105, gemelde zegel. 

7-4-'68. Twint ig j aa r Wereldgezondheidsorganisatie. 
50 c. Gebouw instituut voor hygiene in Kalu tara . 

cmu 
29-12-'67. Nieuwe gebruikszegel. 

1.— c. Laguna del Inca, gelijk aan zegel Yvert 293. 

CHINA ( F O R M O S A ) 

l-3-'68. Groeiende suikerindustrie op Formosa. 
1.— en 4 .— 8. Drie vrouwen oogsten suikerriet. 

5-3-'68. Herdenking vice-president Chen Cheng. 
1.— $. Portret van de overleden vice-president (1898-

1965). 

CONGO (BRAZZAVILLE) 

20-2-'68. Nieuwe gebruikszegel. 
10 f. Wapen Pointe Noire. 

REPUBLIOUE 
DU C O N G O 

POSTFS Ifjf^ 
POINTE NOIRE 

C O N G O (KINSJAS A) 
8-l0-'67. Opdruk Journée Mondiale /de 

l'Enfance/8-10-67 op twee zegels J a a r van internationale 
samenwerking. 
1 K. op 6 f. en 9 K. op 9 f. 

24-10-'67. Opdruk Année In temat iona le /du Tourisme 
24-10-'67 op drie zegels Volkspaleis. 
5 K. op 0,50 f., 10 K. op 6 f. en 15 K. op 3 f. 

C O O K EILANDEN 
12-2-'68 Opdruk Hurricane/Relief/plus, een toeslag 

ten bate van de wervelstormslachtoffers op zeven waar
den : 

3 c. Yvert 141 plus 1 c. 
4 c. Yvert 142 plus 1 c. 
5 c. Yvert 162 plus 2 c. 

10 c. Yvert 147 plus 2 c. 
25 c. Yvert 150 plus 5 c. 
50 c. Yvert 152 plus 10 c. 

1 d. Yvert 153 plus 10 c. 

20-12-'67. Kerstzegcis. Lxotische vogels uit dierentuin 
van Havana . Vijf verschillende zegels van een waarde 
telkens samengedrukt, terwijl ze een eenheid vormen; de 
zesde plaats is voor een vignet met klokken aan linten. 

1 c. Chrysolophus pictus. 
1 c. Ciconia ciconia. 
1 c. Balearica pavonina. 
1 c. Dromaius novaehollandiae. 
1 c. Struthio camelus. 
3 c. Psittacus erithacus. 
3 c. Domicella garrula. 
3 c. Ramphastos sulfuratus. 
3 c. Cacatua galerita. 
3 c. Anodorhynchus hyacinthinua. 

13 c. Alopochen aegyptiiaca. 
13 c. Dendronessa galericulata. 
13 c. Chenopsis strata. 
13 c. Chenoptis astrata. 
13 c. Phoenicopterus ruber. 
13 c. Pelccanus erythrorynchus. 

m a a r t 1 9 6 8 1 6 1 



Postzegelveiling R. Postema 
Singel 276, Amsterdam 
Telefoon 24 97 49 

223e veiling 
vindt plaats van 
20-23 maart a.s. 

224e veiling 
van 18-20 april a.s. 

Inzendingen kunnen dagelijks geschieden. 
Op belangrijke objecten verlenen wij gaarne voorschot. 
Catalogus op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

1 SPECIALE AANBIEDING NEDERLAND 
Nederland 
568/2** 
573/7** 
573/7° 
578/1** 
582** 
583/7** 

1 588/1** 
1 592/5»* 

592/5° 
596/0** 
601*» 
602/6** 
607/1** 
612/6** 
617/3** 
634/7** 
638/2** 
643** 
644/5** 
646/0** 
651** 
652/6** 
657»* 
658/?** 
663/7** 
668/2** 
673/7** 
678/9** 
678/9* 
680/4** 
685/9** 
690/1** 
692/6** 
697/8** 
699/3** 
704/8** 
709** 
709b** 
710/1** 
710/1° 
712/6»* 
717/8»* 
719/3»* 
724/5»» 
724/5° 
726/7** 
728/32»» 
733/4»» 
735/39»» 
740/1*» 

10,75 
8 — 
7,— 

11,50 
0,65 

1 1 , — 
2,70 

34,— 
35,— 

6,50 
0.25 

11,25 
7,50 
9,50 
8,50 

2 1 , — 
11,75 
0,70 
1,25 
5.50 
0,40 
6,25 
0,45 
6.— 
6,75 

14.50 
5,25 

1 4 , -
12,— 

4,— 
4.75 
1,15 
5,— 
1,75 
6.— 
4,75 
0,35 
5,50 
0,65 
0,50 
3,50 
0,65 
7.25 
2,— 
1,50 
0,75 
4,— 
1,75 
5.— 
1.60 

742/3»» 
744/8»» 
749/3»» 
754/5»» 
756/0»» 
756/0° 
761/2»» 
761/2» 
763/7** 
763/7° 
768/0** 
768/0« 
771/3*» 
774/5** 
774/5° 
776/0»» 
776/0° 
781/2»» 
781/2» 
783/7** 
788** 
788° 
789/1 ** 
792/3** 
794/8** 
794/8» 
799/0** 
799/0» 
801/5** 
801/5° 
806/9** 
806/9° 
810*» 
811/4»» 
811/4° 
815/6»» 
815/6° 
817/8»» 
817/8° 
819»» 
820/5** 
Comb, leverb 
826/7** 
826/7° 
828** 
829/3** 
829/3° 
83«** 
835/7** 
835/7° 
838** 

2,— 
5.25 
4.25 
0,50 
3,20 
2.60 
1 , — 
0,60 
3,— 
2,75 
1,50 
1,10 
2,75 
0,70 
0,55 
3.— 
2,55 
0,85 
0,70 
3,60 
1,75 
1,30 
0,30 
0,55 
2,— 
1,80 
1,15 
0,75 
1,75 
1,50 
0,75 
0.50 
0.25 
1,30 
1,10 
0,55 
0,35 
0,85 
0.65 
0,30 
4,50 

0,55 
0.30 
0,30 
1,90 
1.60 
0.25 
0.80 
0,65 
1,20 

838° 
839/0** 
839/0° 
841/5** 
841/5° 
846/7** 
846/7° 
848/2** 
848/2° 
853** 
854** 
855/6»» 
855/6° 
857»» 
857° 
858/2»» 
858/2° 
863/5»* 
866/7** 
866/7° 
868/2** 
868/2° 
873**/° 
874** 
875»» 
876/0»* 
876/0° 
881/2** 
881/2° 
883/4»* 
883/4° 
885/7**/° 
vellecjes 
10 St. 
fdc. 
Br. Dag 
I«ujd 
Tent. 
888/2** 
888/2° 
Roltanding 
1 * * 
1 * 
2** 
2* 
3** 
3* 
4 * * 
4 * 
5»» 
5» 

0.50 
0.75 
0,60 
1,60 
1,45 
0,55 
0,30 
1.70 
1,50 
8.— 
0,25 
0,95 
0,75 
1,65 
1,25 
2,10 
1,65 
0,55 
0,80 
0,30 
2,10 
1,55 
3,— 
0,25 
1,10 
2,10 
1,85 
0.85 
0,35 
0,85 
0,40 
5.— 

50,— 
6.75 
8,50 
7,50 
6,75 
2,20 
1.85 

0.50 
0,40 
2,75 
2,15 
1,25 
1 , — 

10.50 
6.50 
1,85 
1,25 

6»* 
6* 
7** 
7* 
8** 
8* 
9** 
9* 
10** 
10* 
1 1 * * 
11» 
12»» 
12» 
13»» 
13» 
14»» 
14» 
15»» 
15» 
16»» 
16» 
17*» 
17» 
18»» 
18» 
19»» 
19» 
20»* 
20» 
21 • • 
21» 
22»» 
22» 
23»* 
23» 
24»» 
24» 
25»» 
25» 
26»» 
26» 
27** 
27* 
28** 
28* 
29** 
29* 
30** 
30* 
3 1 * * 

2,25 
1,75 

57,50 
40,— 

1.45 
1,15 
1,75 
1,15 

16,50 
12,50 
2,50 
1.75 

90,— 
67,50 

5,— 
4,— 

30,— 
22,50 
9,— 
7,50 

15,50 
12,— 
30.— 
25,— 
12,50 
10,50 
0.60 
0,50 
1.45 
1,20 
1 , — 
0,75 
1,20 
0,90 
1,10 
0,80 
2,— 
1,70 
1,40 
1 , — 

10,50 
7,— 
5.50 
4,25 

15,— 
11.50 
7,75 
6.— 

19,— 
16,75 
9,25 

3 1 * 
32*» 
32» 
33»» 
33» 
34»» 
34* 
35** 
35* 
36** 
36* 
37** 
37* 
38** 
38* 
39*» 
39» 
40*» 
40» 
41»» 
41» 
42»» 
42» 
43»» 
43* 
44** 
44* 
45** 
45* 
46** 
46* 
47** 
47* 
48** 
48* 
49** 
49» 
50»» 
50» 
51»» 
51» 
52»» 
52* 
53** 
53* 
54** 
54* 
55** 
55* 
56** 
56* 

Aanbied ing 

7,25 
1100,— 

875,— 
0.40 
0,30 
0,70 
0,55 
0,25 
0,20 
0,80 
0,65 
3,— 
2,50 
1 , — 
0,80 
0,90 
0,70 
1,20 
0,90 
0,85 
0,75 
2,— 
1,75 
0,50 
0,35 
4,— 
3,40 
2,50 
2,— 

18,— 
14,50 
3,— 
2,40 
8,50 
5,50 
0,90 
0,70 
4 , -
3.25 

10.— 
8,50 
6,— 
4,75 
7.— 
5.50 
8.50 
7.— 

23,50 
18.50 
16,— 
13,— 

51 + 51a»» 
57»» 
57» 
58»» 
58» 
59»» 
59» 
60»» 
60» 
6 1 * * 
61 * 
62** 
62* 
63** 
63* 
64*» 
64» 
65»» 
65» 
66»» 
66» 
67»» 
67» 
68»» 
68» 
69»* 
69* 
70** 
70* 
71/3** 
71/3* 
74/7** 
74/7* 
78/1*» 
78/1» 
82/5»* 
82/5» 
86/9** 
86/9* 
90/3** 
90/3* 
94/7*» 
94/7* 
98/1** 
98/1* 

Vrijwel alle 
leverbaar in 
en blokken. 

nov. / lan. is nog geldig voor zover voorradig. 

285,— 
0,70 
0,50 
0,80 
0,65 
0,25 
0,20 
0,80 
0,70 
3,— 
2,60 
1,75 
1,40 
0,60 
0,45 
1,35 
0,95 
1,35 
0,95 
3,50 
2,50 
4,— 
3,25 

15,50 
13.— 
8,75 
6,50 

21 ,— 
17,— 
40,— 
35,— 
35,— 
25.— 
17,— 
13,50 
25,— 
20,50 
25,— 
20,— 
35,— 
28,50 
40,— 
3 1 , — 
35,— 
29,— 

soorten 
paren 

Tevens een uitgebreide voorraad Neder
land vóór 1945, 1e emissie op plaat: Ned. 

Indië, Curasao en Suriname. 1 
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Een proefzichtzending ontvangt u gratis op 
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3I '68. Herdenking majoor Ernesto Che Guevara. 
13 c. Portret van de guerillastrijder, met zwarte rand. 

4 l  '68 . Cultureel congres van Havana . 
3 c. Cultuur en nationale onafhankelijkheid. 
3 c. Integrale vorming van de mens. 

13 c. Verantwoordelijkheid v a n de intellectueel ten op
zichte van de problemen van de onderontwikkelde wereld. 
13 c. Cultuur en media voor massacommunicat ie . 
30 c. Problemen van artistieke schepping en van weten

schappelijk en technisch werk. 

D A H O M E Y 
REfUBLIQUE DU OAHOMEV 

♦ 1 

11 OCIOIRE 

1 
tSSl MA« 

1 
Nif V 

172'68. Luchtpost. Amerikaanse ruimtesonde naar 
de planeet Venus. 

70 F. Ruimtevaartuig Venus V, 1810'67. 
70 F. Ruimtevaartuig Mariner V, 1910'67. 

140 F. Blokje met beide zegels. 
O p elke zegel beeld van de Venus van Milo uit het Louvre. 

183'68. Fauna van wildreservaat te Pendjari. 
15 f. Buffel, (Syncerus caffer). 
30 f. Leeuw, (Panthera leo). 
45 f. Antilope, (Adenota kob) . 
70 f. Krokodil, (Crocodilus cataphrac tus) . 

100 f. Nijlpaard, (Hippopotamus amphibius) . 

if D O E B A I 
52'68. Vlindcrserie (gemeld in februari). 

60 dh. Teinopalpus imperialis. 
60 dh. Easmia pulchella. 
60 dh. Euthalia indica. 
60 dh . Attacus atlas sylheticus. 
60 dh . Dysphania militaris. 
60 dh. Neochera butleri. 
60 dh. Danais chrysippus. 
60 dh. Danais tytia. 

E C U A D O R 
2912'67. Honderdste geboortedag van schepper van 

civiel en strafrecht, dr. V. M . Penaherrera (18641932). 
50 c. Wetboek. 
60 c. Portret in centrale universiteit van Qui to . 
80 c. Geopend boek met inschrift: , ,Ley de Jornaleros" . 
1.30 s. Portret, Quito. 
2.— s. Standbeeld van dr. Penaherrera . 

Januar i '68. Hulpuitgifte gebruikszegels. 
Opdruk „Resellado 2 dos Sucres" op de waarden van 5 en 
10 s. van de volksliedserie uit 1965, Yvertnummers 736 en 
737. 

E G Y P T E 

9l*68. Eerste elektrische vonk van de grote dam. 
20 m. Dam en hydroelektrische installatie. 

201'68. Tweede internationale actie voor de musea. 
20 m. Albasten vaas uït de schatkamer van Toet Ankh 

Amen. 
80 m. Kop van pilaar uit Koptisch tijdperk. 

152'68. Zevende jaarbeurs van Alexandrie. 
20 m. Meisje, halve maan en sterren. 

F E R N A N D O P O O 

42'68. Honderd jaar eerste postzegels in dit gebied. 
1.— p . Eerste zegel van Fernando Poo en wapen van deze 

„Spaanse provincie". 
1.50 p . Eerste zegel en wapen hoofdstad Santa Isabel. 
2.50 p. Eerste zegel en wapen tweede s tad: San Carlos. 

FIDZJI EILANDEN 
April '68. Nieuwe gebruiksiegels. 

Yz d. Inlands dorp. 
1 d. Inlandse bloemen. 
2 d. Zeeschelp: Nautilus pompilïus. 
3 d. Witte rifreiger. 
4 d. Inlandse vlinder, sfinx (Psilligramma jo rdana) . 
6 d. Zeeegel. 
9 d. Transpor t vlot, gemaakt uit bamboe. 

10 d. Beeruilvlinder (Asota woodfordu). 
1 sh. Zwarte marlijn (vis). 
1 sh. 6 d. Groep inlandse vogels. 
2 sh. Zeeslang (Laticauda columbrina) . 
2 sh. 6 d. Takia , boot met pagaaistok. 
3 sh. K a u n slak (Cypraea au ran thmm) . 
4 sh. Keizerschacht, bij goudmijn en klompje goud. 
5 sh. Orchideeën (Arundina bambusifolia). 

10 sh. Ceremoniële walvistand. 
£ 1. Wapen van het land. 

FILIPPIJNEN 
Afbeelding van ze^et ctemeld in januari , bladzijde 47. 

GUINEE (PORTUGEES) 

GABON 
202'68. Herdenking kanseher Konrad Adenauer . 

100 f. Portret van kanselier voor microfoon. 
Blokje met de zegel vier maal herhaald en embleem van 
Europazegels 1967 

84'68. Twintig jaai Wereldgezondheidsorganisatie. 
20 f. Gebouw van de organisatie in Afrika en embleem. 

GHANA 4 

40"*M(^UÄWÄ 

242'68. Herdenking icvoluiic van 2410'66. 
4 np . Mensenmenigte juicht intocht van het leger toe. 

12 Vz np . Militaire overwinningsparade. 
20 n p . Feest op straat. 
40 np . Zang en dans op straat. 
O p alle zegels de landsvlag. 

GUATEMALA 
December '67. Twintigste verjaardag U N E S C O * ) 

Vier waarden in gelijke uitvoering: hoofden van drie kin
deren en embleem U N E S C O . 

l12'67. Achtste Centraalamerikaanse padvinders
jamboree . 
5, 9, 10, 15 en 20 c. Opdruk „ V I I I Scout Encampment of 
Central American Scout Jamboree Dec. 18 1967" op 
gelijkwaardige zegels van serie Baden Powell van 1966. 

Februar i '68. Derde bijeenkomst van presidenten. 
O p d r u k : „ Ï I I Reunion de presidentes nov. 1518 1967" 
op volgende RodeKruiszegels; serie 1958: 1, 2, 3 en 4 c. 
Yvertnummers 230233; serie 1964, 7, 9, 13, 21 , 35 c. en 
I . ~ q. Yvertnummers L.P. 316321. 

Serie ter ere van Nobelprijswinnaar Asturias. 
O p d r u k : , ,Premio nobel de l i teratura  10 diciembre 1967 
 Miguel Angel Astur ia" op de waarden 3 en 4 c. van de 
serie Bethancourt uit 1965; Yvert w a a r d e n ' L . P . 330 en 
331 . 

24l '68. Bezoek president van Portugal. 
1.— e. Portret president. 

GUYANA 
221'68. Tweede gedeelte kerstserie. 

5 en 25 c. Gelijke afbeelding als eerder uitgegeven zegels; 
gewijzigde kleur. 

43'68. Nieuwe gebruikszegels, fauna. 
Vissen: 

1 c. Crenicichia alta. 
2 c. Serrasalmus gymnogenys, 
3 c. Cichla ocellaris. 
5 c. Callichthvs littoralis. 
6 c. Cichlasoma bimacula tum. 

Vogels: 
10 c. Cumana cumanensis. 
15 c. Thrasaetus harpyia. 
20 c. Opisthocomus cristatus. 
25 c, Rupicola rupicola. 
40 c. Pitangus sulphuratus. 
Dieren: 
50 c. Dasyprocta croconota. 
60 c. Tayassu tajacu. 
$ 1.— Coelogenys paca. 
S 2.— Dasypus novemcinctus. 
S 5.— Leopardus pardalis. 

253'68. Paassene 1968. 
5 en 25 c. Reproduktie schilderij ,,De kruisiging" 
Salvador Dali. 

INDIA 

door 

l2 '68. Bijeenkomst van de Verenigde Naties over 
handel en ontwikkeling. U N C T A D * ) . 
15 p . Embleem V.N., straalvliegtuig en passagiersvlieg
tuig. 

202'68. Eeuwfeest dagblad Amrit Bazar Patrika. 
15 p . Symbolische voorstelling 

INDONESIË 4 

2012 67. Tiende sociale d a g ; natuurrijke rampen . 
1.25 + 0.10 r. Overstroming. 
2.50 + 0.25 r. Aardbeving. 
4.— + 0.40 r. Brand. 
5. h 0.50 r. Uitbarsting van vulkaan. 

Februari '68. Integratie militaire academie Akabri . 
10 r. Embleem Akabri. 

IRAK 
Januar i '68. Vogelserie. 

5 f. Pycnonotus leucotus. 
10 f. U p u p a epops. 
15 f. Garrulus glandarius. 
25 f. Faico peregrinus. 
30 f. Ciconia alba. 
40 f. Francolinus francolinus. 
50 f. Anas angusttirostris. 

61'68. Dag van het leger 1968. 
5 en 15 f. Soldaten in aanval . 

I42'68. Vijfde verjaardag van de revolutie van de 
14e R a m a d h a n . 
15 p . Symbolische voorstelling. 

^ Voor meer nieuwtjes» zie laatste nieuwtjes pagina. maart 1968 1 6 3 
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M e t systeem verzamelen 
Het verzamelen van postzegels is alti jd al voor miljoenen mensen een fas
cinerende bezigheid geweest. Een eerste vereiste is dat men met overleg 
verzamelt. Het INVESTMETNT ABONNEMENT biedt U hiertoe de ge
legenheid om mee te profiteren van de vaak spectaculaire stijgingen. Door 
een klein bedrag per maand kr i jgt U een uitgebreide collectie postzegels 
waarbij stijgingen van 20 to t 50% geen uitzondering zijn. 

Regelmatig 
Zoals men b.v. voor een Boeken- of Platenkring een bepaald bedrag be
taalt om tegen intekenprijs (meestal voordeliger) een bibliotheek of dis
cotheek op te zetten, zo betaalt men ook voor het INVESTMENT A B O N 
NEMENT regelmatig f 15,— per de eerste van de maand waarvoor U 
aan het eind van het kwartaal per aangetekende zending alle nieuwe uit
giften van de volgende 10 meest verzamelde en daardoor meest interessan
te landen ontvangt. 

Type A 
ZWITSERLAND 
FRANKRIJK 
ENGELAND 
SPANJE 
BELGIË 

OOSTENRIJK 
WEST-DUITSLAND 
FRANS-ANDORRA 
MALTA 
LIECHTENSTEIN 

Type B 
Hetzelfde als type A maar zonder MALTA en LIECHTENSTEIN, hiervoor 
in de plaats VATICAAN en LUXEMBURG. Het maandelijkse bedrag van 
f 15,— is zo berekend dat naast alle nieuwe uitgiften van deze landen ook 
nog de bijzondere uitgiften van de landen die buiten di t Abonnement val
len, maar die „bi jzonder goed" zullen worden, erbij geleverd worden. 
Als er in één maand b.v. voor f 12,— aan nieuwe uitgiften door de bo
vengenoemde landen word t uitgegeven, dan kr i jgt U die maand voor f 3,-
bijzondere uitgiften bijgeleverd, of bij nieuwe uitgiften ad. f 13,— voor 
f 2,— aan bijzondere uitgiften etc. 

Hobby en tegelijkertijd geldbelegging zonder risico. 
Door een INVESTMENT ABONNEMENT bouwt U een prachtige collec
t ie op die U een aanmerkelijk hogere rente biedt dan waar dan ook. Een 
INVESTMENT ABONNEMENT biedt U tevens een investering zonder 
risico. 

Hoe wordt U investment abonnee? 
De maandelijkse INVESTMENT ABONNEMENTSPRIJS bedraagt f 15,—. 
Het bedrag moet ui ter l i jk op de 5e dag van de maand op onze post- of 
bankrekening gestort worden. (Het gebruik van een automatische af-

ANTHONY C. M. BOHNENN 

INVESTMENT PHILATELIE 
een nieuw begrip in postzegels verzamelen 
Het aantal reacties op onze lancering (zie onze vorige advertenties) overt rof ver onze verwachtingen. Geeft U 
nu nog op voor het I N V E S T M E N T A B O N N E M E N T beginnende per 1 apri l a.s. U kunt dan nog gebruik 
maken van onze speciale introductieaanbieding. Voor iedere nieuwe I N V E S T M E N T A B O N N E E reserve
ren wi j 1 serie AMPHILEX-pos tzege ls tegen de speciale prijs van f 4,75. Geeft U nu nog op opdat U alle 
nieuwe uitgiften vanaf 1 april nog kunt ontvangen. 

schrijving word t aanbevolen.) U kunt ook de eerste van ieder kwartaal 
f A5,— ineens storten. Op het eind van het kwartaal (dus 30.6 - 30.9 -
31.12 etc.) worden de nieuwe uitgiften en de bijzondere uitgiften van an
dere landen per aangetekende post aan U verzonden. Met het INVEST
MENT ABONNEMENT kan bij het begin van ieder kwartaal begonnen 
worden. (Dus 1.4 -1 .7 -1.10 etc.) U kun t zich nu dus opgeven voor het 
INVESTMENT ABONNEMENT per 1 apri l a.s. 

M e t welke opslag wordt het investment abonnement 
geleverd? 
De koersen worden met geringe toeslag berekend. D i t is o.a. afhankelijk 
van de fluctuaties in de koersen. Bij iedere zending kri jgt U echter een 
precieze afrekening. U bent in ieder geval gemiddeld 20 to t 30% goed
koper uit dan normaal. 

Kan men ook meer dan f 15,— per maand investeren? 
U kunt ook een meervoudig INVESTMENT ABONNEMENT afsluiten. 
Voor een bedrag van f 30,— per maand ontvangt U alles tweemaal, voor 
f iS,— per maand ontvangt U alles driemaal, e tc , to t een t ienvoudig 
INVESTMENT ABONNEMENT toe. 

Komen er naast het maandelijkse bedrag nog 
kosten bij? 
NEEN I Zelfs de portokosten zijn in het maandelijkse bedrag gecalculeerd. 
Er word t ieder kwartaal met een complete toeslagserie gefrankeerd. De
ze toeslagseries stijgen ieder jaar in waarde en zijn door de jaarlijks st i j 
gende waarde een aantrekkeli jke toevoeging aan het INVESTMENT 
ABONNEMENT. U betaalt hierdoor dus geen portokosten. De kwar
taalsleveringen worden in handige insteekkaarten per aangetekende post 
aan U verzonden. U behoeft dus geen specifieke insteekboeken, pincet
ten of dergelijke benodigdheden extra aan te schaffen. Geeft U nog nu op 
voor het INVESTMENT A B O N N E M E N T beginnende 1 april 1868. In
dien U tevens gebruik wenst te maken van de speciale introductieaanbie
ding gelieve U de eerste maand f 4,75 meer over te maken. U ontvangt 
de AMPHILEX-serie dan tegeli jk met Uw eerste kwartaalzending. Als U 
bovendien ook gebruik wenst te maken van ons extra introductie-aan
bod gelieve U daarnaast nog f 5,40 extra over te maken, waarna franco 
toezending per omgaande volgt. U kunt ook onze uitgebreide INVEST
MENT PHILATELIE informaties aanvragen. Bij aanvraag gelieve U f 0,40 
aan postzegels in te sluiten. 
Het zal ons een eer zijn U spoedig als INVESTMENT ABONNEE te mogen 
begroeten. 

INVESTMENT PHILATELIE 
Jac. van Lennepstraat 58 - A m s t e r d a m 

Postgiro 787465 - Bank: H . B . U . A m s t e r d a m 

EXTRA INTRODUCTIE AANBOD VOOR DE NIEUWE INVESTMENT ABONNEES 
Vanaf 1 januari 1967 t .m. 31 december 1967 werd iedere maand een zegel van de KLEDERDRACHTSERIE van Spanje uitge
geven. In 1968 w o r d t deze serie vervolgd. 
Als extra introductie-aanbod kunt U bij inschrijving voor het INVESTMENT ABONNEMENT de complete set uit 1967 van de 
eerste 12 stuks KLEDERDRACHT postzegels bij ons bestellen tegen 

DE SPECIALE PRIJS V A N F 0,45 PER S T U K = F 5,40 per set 
(vergelijkt U deze prijs maar rustig, di t is inderdaad spotgoedkoop.) 
Deze aanbieding geldt ook voor onze reeds bestaande INVESTMENT ABONNEES. Indien U een meervoudig INVESTMENT 
ABONNEMENT heeft kunt U naar rato meerdere sets i 12 stuks bestellen. 
De eenvoudigste wijze van bestellen is: Stort 12 x f 0,45 = f 5,40 op onze rekening waarna franco toezending per omgaande 
volgt. 

ANTHONY C. M. BOHNENN INVESTMENT PHILATELIE 
Jac. van Lennepstraat 58 - A M S T E R D A M 

Postgiro 787465 - Banic: H . B . U . A m s t e r d a m 
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10-l-'68. Bezoek heerser v a n Koeweit . 
10 r. Portret sjeik Sabah al Sa lem. 

26-l- '68. Witte revolutie v a n Sjah en het volk. 
2, 8 en 14 r. Portret sjah en tekst van hervorming. 

I S R A Ë L 

l l -3- '68. Luchtpostserie expor t (vervolg). 
0.10 IjQ. Symbolische weergave textiel, vliegtuig. 
0.30 I £ . Symbolische weergave postzegels, vliegtuig. 
0.40 IJC. Ei en kuikentje, vliegtuig. 
0.50 l£. Kunstvoorwerpen, vliegtuig. 

l l -3- '68. Pre-olympisch voetbaltoernooi 1968. 
0.80 I£. Voetbal waarop vlaggen van deelnemende lan

den en Olympische r ingen. 

I V O O R K U S T 

n n 9mm m e^n tmmm 

9-3-'68. Dag van de postzegel 1968. 
30 f. Luchtfoto van radiostat ion van Tabou . 

1 B-5-'68. Strafportzegels. 
5, 10, 15, 20 en 30 f. Verschil lende inlandse motieven. 

K A A P V E R D I S C H E EILANDEN 
24-l- '68. Bezoek president van Portugal. 

1.— e. Portret president. (Zelfde afbeelding als Guinee). 

K O E W E I T 
23-2-'68. Dertigste ver jaardag ontdekking olie in 

Greater Burgan Field. 
10 en 20 f. Kaar t van het l and en boorinstallatie. 

25-2-'68. Zevende ver jaardag nationale dag. 
8, 10, 15 en 20 f. Portret emir en zeven zonnestralen. 

2-3-'68. Onderwijzersdag. 
Boek, adelaar en tekeningen. 

21-3-'68. Gezinsdag. 
Symbolische voorstelling. 

7-4-'6B. Wereldgezondheidsdag. 
Symbolische voorstelling. 

K O R E A ( N O O R D . ) 
1967. Economische ontwikkeling van het land. 

Vijf zegels van 10 j . met verschil lende voorstellingen. 

l-4-'67. Technisch onderwijs . 
10 j . Twee leerlingen. 

1967. Kreeften en krabben. 
2, 5, 10 en 40 j . Verschillende soorten. 

1967. Paddestoelen. 
5, 10 en 10 j . Verschillende soorten. 

1967. Vijftigste verjaardag Russische oktoberrevolutie. 
10 j . Portret Lenin. 

December '67. „Vliegend paard"-werkers. 
5 jh . Werken aan de weg met pneumatische boor. 

10 jh . Rooien en opruimen van bomen. 
10 jh . Groep boeren met tractor. 

K O R E A (ZUID-) 

l-2- '68. Nieuwe gebruikszegels in twee kleuren. 
1 w. geel en geelbruin. Gesneden relieffiguren aan een kant 

van bronzen klok. 
5 w. blauwgroen en ge^l. Paar oorringen. 
7 w. donkerblauw en rood. Nationale vlag., 

LAOS 
8-2-'68. Gewijzigde uitgiftedatum Internat ionaal j aa r 

van de rechten van de mens. 
20, 30 en 50 k. Embleem met weegschaal, vlam en wapen 
van Laos. 

7-4-'68. W H O * ) 20 j aa r . 15 ,30 , 70, 110 en 250 k. 
Dezelfde symbolische voorstel'ing, verschillende kleuren. 
Ook blokje van 500 k. 
Blok met de drie waarden 250 k. 

L E S O T H O 
7-4-'68. Twint ig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

2^2 c. Wereldkaart , waarboven embleem W H O * ) . 
25 c. Hoofd van verpleegster, embleem en wapen van het 
land. 

LIBANON 
30-10-'67. Uitgiftedatum serie Dag van India , gemeld 

in januari bladzijde 43. 
12-11-'67. Uitgiftedatum herdenkingsserie toelating 

Libanon tot V.N., gemeld in januar i , bladzijde 43. 

Januar i '68. Eerste gedeelte nieuwe gebruikszegels. 
2.50 p. Schapen en lam. 
5 p. Dromedaris. 
10 p. Paarden. 

Luchtpost, vissen. 
20 p . Cetorminus maximus. 
70 p . Mullus surmuletus. 

Februari '68 . Tweede gedeelte nieuwe gebruiksserie. 
^2 P' Geit met jongen. 

1 p . Huisvee. 
15 p . Paarden. 
Luchtpost, vissen: 

30 p . Belone belone. 
40 p. Pollachius pollachius. 
50 p . Labrus ossifagus. 

100 p . Salmo irideus. 

LIBIË 
15-l- '68. Internat ionaal jaar van de rechten van de 

mens. 
15 en 60 m. Internat ionaal embleem van dit jaar . 

if M A H R A 
Januar i '68. Schilderijenserie. 

10 f. Portret schilder Jan Asselijn, Frans Hals. 
15 f. Zwart varken. Gauguin. 
25 f. Lezend jong meisje. Fragonard. 
50 f. Portret van de jonge Karel V. Barend van Orleij . 
75 f. Fragment van , ,Lente" . Botticelli. 

100 f. Boeren aan tafel. Velasquez. 
150 f. M a n en vrouw. V a n Dijck. 
250 f. De vrek. Caravaggio. 
500 f. Detail van , ,Horat ius" . David. 

MALEDIVEN 
Februari '68. Pre-olympische spelen. 

2 en 10 1. en 1 r. Kogelstoter. 
5 en 15 1. en 2,50 r. Discuswerper. 
Alle zegels met Olympisch embleem en landswapen. 

M A U 

8-4-'68. Twintig j aa r Wereldgezondheidsorganisatie. 
90 f. Embleem, omgeven door beschreven lint. 

30-4-'68. Werelddag van de met elkaar verbonden 
steden. 
50 f. Figuur van twee in elkaar grijpende harten, waarin 

twee menselijke figuren, lichtstralen. 

M A R O K K O ^ 
23-2-'68. Klederdrachtenserie, eerste van tien waar

den. 
1.00 dh . Gesluierde vrouw van de Msouffastam in de 

Sahara. 
1.00 dh. Bergbewoner uit Rif. 

M A U R E T A N I Ë 

5-2-'68. Herdenking kanselier Konrad Adenauer. 
100 f. Portret kanselier. 
Blokje van vier maal dezelfde zegel en embleem Europa 
1967. 

4-3-'68. Olympische winterspelen Grenoble en zomer
spelen Mexico 1968. 

20 f. Afdaling per ski. 
30 f. T u r n e n ; beide zegels met Olympisch embleem. 
50 f. Skispringen. 

100 f. Hoogspringen. 

M E X I C O 
27-l- '68. Honderd jaar technische hogeschool. 

40 c. Portret dr. Gabino Barreda. 
40 c. Trappenhuis van hogeschool. 

24-2-'68. Luchtpost. Propaganda voor wereldpost-
zegeltentoonstelling Efimex '68. 
80 t. en 2.00 p. Reproduktie eerste Mexicaanse postzegel 
met portret van de vader des vaderlands (1884). 

21-3-'68. Vierde voorolympische serie. 
Gewone post: 20 c., 40 c , 50 c , 80 c , 1 p . en 2 p. Lucht
post: 80 c , 1 p . , 2 p . en 5 p. Vier blokken. Gewone post 
1,50 p . en 5 p . Luchtpost 2,40 p . en 9 p . Verschillende 
sporten. 

M O N G O L I Ë 

22-12-'67. Serie solidariteit met Vietnam. 
30 + 20 en 50 + 30 m. Vietnamese moeder met geweer 
en kind; inschrift: ,,Wij zijn voor V ie tnam" . 

29-12-'67. Olympische winterspelen Grenoble. 
5 m. Kunstrijden, schaats. 

10 m. Hardri jden op schaats. 
15 m. IJshockey. 
20 m. Skispringen. 
30 m. Bobslee. 
60 m. Kunstrijden schaats voor paren. 
80 m. Skiën. 
Ook blokje van 4 .— t. met kunstrijden schaats. 

15-1-'68. Jonge dieren. 
5 m. Kamelenpaar . 

10 m. Yak. 
15 m. Lam. 
20 m. Veulen. / 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. maart 1968 165 



52e VEILING 
zaterdag 6 april a.s. Interessant materiaal I 
Veilingcatalogus met alle gegevens gratis. 
Voor onze veilingen kan materiaal van goede kwaliteit 
ingezonden worden. Voor belangrijke posten komen wij 
desgewenst persoonlijk. 
WIJ garanderen u: laagste vellingkosten, 
goede verkaveling, zeer vlotte afrekening. 
Voorschotten tot 50 % van de getaxeerde opbrengst. 
Inlichtingen vrijblijvend. 

DORDTSE POSTZEGELYEILING 
Diepenbrockweg 174 - Dordrecht 
Telefoon (01850) 4 07 33 

TE KOOP 
GEVRAAGD 
COLLECTIES 
EN PARTIJEN 

C QUIRIJNS 
Cannenburg 15 
Amsterdam 
Telefoon (020) 42 97 64 

CONTANTE BETALING - HOGE PRIJS 

1 Voor prijsbewuste verzamelaars; 

Ned. Indiê, Nieuw-Guinea, 

1 Koopje van 
pnis f9,50). 

de maand: Curasao 
Bil bestelling van ten 

1 koop aan u door, 50 
1 de van binnenkomst. 

Ned. Indi« 
1 U9/59* 

160/éé* 
226/27** 

1 260* 
1 260*» 

345* 
1 346* 
1 351/61* 
1 Lp 13* 

1 Nieuw-Gui 
1/21* 

1 22/24* 
1 22/24** 

1 Untea 
1 1/19* 
1 1/19** 

1 Curasao 
12* 

1 19/23* 
1 25** 

26/28** 
35/41° 
42° 
75/78* 
75/81* 
95* 
»7* 
103** 
117* 
104/20* 
121/25** 
141/52» 
141/52** 
153/57** 
158/63** 
164/67** 
168/77** 
178/81* 
180* 
182/84** 
185/95* 
196/97** 
198/99** 
200/05* 
200/05** 

110,— 
77,50 

7,50 
240.— 
265,— 

20,— 
47,50 
75,— 
16,50 

nea 
65.— 
47,50 
55,— 

30,— 
35,— 

22,50 
59,— 
77,50 
45,— 
28,50 
19,— 
6,— 

205,— 
7,50 

11 .— 
1.60 

10,50 
220,— 

1.25 
38,— 
42,50 

5,50 
3,25 
2,40 
9,50 

200,— 
72.50 

2.40 
4 1 . — 

1,15 
1 , — 
9,— 

10,50 

Ned.-Antil len 
206/08** 
209/10** 
211/17** 
218/29* 
218/29** 
230/33* 
234/38* 
234/38** 
239/43** 
244** 
245** 
246** 

1 247** 
248/52** 
253/54** 
255/56** 
257** 

9,— 
6,75 
2,75 

16.— 
19,— 

130.— 
25.— 
29.— 
18.50 
1.20 
2,50 
2,25 
1,25 

18.— 
2.40 
6.— 
0,65 

* • = postfns londe 

168/77 * 
minste 

leries zi)n beschikbaar. 
laast u dus. 

258/60** 
261** 
262/64** 
265/68** 
269** 
270** 
271/74** 
275** 
275/90** 
291/92** 
293/96** 
297** 
298/02** 
303** 
304/06** 
307/10** 
311/13** 
314** 
315/17** 
318/21** 
322** 
323/24** 
325/28** 
329** 
330/32** 
333** 
334/35** 
336** 
337** 
338/42** 
343** 
344** 
345/46** 
347/50** 
351** 
352** 
353** 
354* • 
355/57** 
358/63*• 
364/67** 
368** 
369** 
370** 
371** 
372/75** 
376/79** 
380** 
381/84** 
385/88** 
Lp 1/3* 
Lp 4/16° 
Lp 17* 
Lp 17° 
Lp 18/25* 
Lp 18/25** 
Lp 26/40* 
Lp 26/40** 
Lp 41/44* 
Lp 41/44» 
Lp 45/52* 
Lp 45/52** 
Lp 53/68** 
Lp 69/81° 
Lp 83° 
Lp 84° 
Lp 85° 
Lp 87* 
Lp 88* 
Lp. 69/88* 

- plakker, * 
Levering zolang de voorraad strek 

J . H 
Lutkemeerweg 149 -

3,20 
0,65 
2,50 
5,50 
0,65 
1,50 
5,25 
3,25 

32,50 
1,25 
4,25 
0,65 
7,— 
0,75 
2,20 
3,25 
2,60 
0,75 
5,25 
4,— 
0.95 
1.25 
1,80 
3,60 
3,60 
1,60 
2,— 
0,95 
0,70 
3,75 
0,95 
2,— 
1.90 
3,50 
0,95 
0,95 
1 , — 
0,75 
1,50 
0,50 
3,— 
0,70 
1,30 
0.60 
0.65 
1.60 
2.25 
0,55 
1,55 
2,25 

105,— 
22.— 
17,— 
12,50 

165 — 
180,— 

67,50 
79,— 
42,50 
37.50 
23.— 
25.— 
27,50 
8,50 
6,50 

12.— 
87.50 
95.— 

100.— 
425.— 

= ongeb 
, porto 

1 
N e d . Antillen en Suriname 

* postfris zonder plakker f4.50 (normale 
f 2 5 , — geven 
één serie per 

P. 21/30** 
P. 31/33* 
P. 34/43* 

Suriname 
4 * * 
5* * 
8 * * 
9 * * 
1 1 * 
14° 
29/33 z.a.** 
39* * 
58** 
58° 
59* * 
58»*» 
58a° 
102* 
102» 
103° 
104/10* 
111/14** 
115** 
116** 
117** 
118/26* 
127/29* 
127/29° 
130/36* 
137/40* 
137/40° 
141/44* 
141/44° 
146/49* 
146/49» 
150* 
151/56* 
157/78* 
179/82* 
183/86* 
187/89* 
190/93° 
190/93° 
194** 
195/96* 
197/99** 
206/09** 
214/19** 
220/28* 
229/38* 
239/43* 
243° 
244** 
245/46** 
247/48** 
249/56** 
257/73** 
274/75** 
276/77** 
278/79** 
280/83** 
280/83* 
285/94** 
295/96** 
297/07** 
308** 
309/11* 
309/11» 
312/15* 

ru ik t met pi 

v^i| deze 
bestellin 

8,50 
46,— 
99,— 

10,— 
10,50 
12,50 
2 1 , — 
23,— 
32,50 
74,— 
20,— 
4,50 
4,25 
6,50 

37,50 
35,— 
32,50 
35,— 
27,50 

225,— 
7,— 

20,— 
1,75 

25,— 
30,— 
5,50 
6,— 

14,50 
23.— 
24,— 
28,50 
29,— 
23,— 
25.— 
2.80 

23,50 
59,50 
17,— 
8,75 
3,60 
9,50 
9,50 

18,— 
22,50 
34,50 
6,40 

17,— 
1 1 , — 
2 1 , — 
99,— 
20,— 
0,45 
0,85 
6,— 
6,25 

23.— 
1,30 
9,25 

10,— 
50,— 
42.— 
27,50 
10,— 
8,— 

22,50 
32,50 
35,— 
17,— 

kker, ° 

zeer gelukkige aan- 1 
i, levering in 

316** 
317/20** 
321/22** 
323** 
324** 
325** 
326/29** 
330** 
331/34** 
335** 
336/39** 
340 /« * * 
345/46** 
347/48** 
349/53** 
354/60** 
361/70** 
371/75** 
376/77** 
378** 
379/83** 
384/85** 
386/87** 
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30 m. Kalf. 
60 m. Bison. 
80 m. Ree. 
1.— t. Rendier. 

N E P A L 
l l  l  ' 6 8 . Herdenking geboorte van stichter van het 

koninkrijk sjah Pritvi Narajan (17791831). 
15 p . Portret Narajan. 

N I C A R A G U A 
282'68. Bezoek president van Mexico. 

20 c. Ontmoeting van de twee presidenten. 
40 c. Ondertekening van verdrag . 
1.— c. Portret president Gustavo Diaz Ordaz . 

NORFOLK E I L A N D E N 

■rX.1 

NORFOLK ISLAND 

183'68. Tweede gedeelte in gebruiksserie schepen. 
15 c. Het zuiderkruis, 1866. 
20 c. De Pitcaim, 1891. 
25 e. Walvisvaarder van de Norfolk eilanden, 1895. 

186'68. Derde gedeelte gebruiksserie schepen. 
30 c. Kabelschip Iris, uit 1907. 
50 c. De Resolution uit 1926. 
S 1.— Stoomschip Morinda ui t 1931. 

O M A N 

rw^w^^^^m^^^^rfw^^^^m 

3010'67. Serie gebruikszegels. 
V2, 1, ly? , 3, 4, 5, 10, 15 en 20 b . , I .— r. Punt van Ara
bisch schiereiland en dromedaris . 

OOSTAFRIKA ( K e n i a . Tanzmnia, Oeganda) 
43'68. Bergsport. 

30 c. Bergklimmen in OostAfrika. 
50 c. Berg Kenya. 
1/30. Berg Kilimandjaro. 
2/50. Ruw en/origebergte 

135'68. Twintig jaai Wereldgezondheidsorganisatie. 
30 c. Huis als symbool van goede leefomstandigheden. 
50 c. Lezende verpleegster, als symbool voor medische op

leiding. 
1.30 sh. Microscoop als symbool voor medisch onderzoek. 
2.50 sh. Injectiespuit boven insekt, als symbool voor con

trole van ziektes. 
Bovendien alle zegels met gezin en embleem W H O . 

ic O P P E R YAFA 
25 l l  '67 . Olympische winterspelen Grenoble. 

Opdruk : „Jeux olympiques d 'h iver Grenoble 1968" op de 
waarden 5, 10, 50 en 100 1. van de serie wereldkampioen
schappen voetballen. Alle zegels getand en ongetand, plus 
nog blokjes. 

P A K I S T A N 
31l '68. Internationaal j a a r van de rechten van de 

mens. 
15 en 50 p . Embleem van het j aa r . 

Februari '68. Strijd tegen kanker . 
15 p . Embleem: zwaard doorsteekt kreeft; elektronen als 

wapen tegen de kanker. 

P A N A M A 
10l '68. Schilderijen over het leven van Christus. 

0,01 b . Heilige familie. Michelangelo. 
0,01 b . Voetwassing. Ford M a d o x Brown. 
0,03 b . Petrus en Paulus. Rubens . 
0,04 b . Luchtpost. Tempelreiniging. EI Greco. 

0,21 b . Luchtpost. Bergrede. V a n Dyck. 
0,21 b . Luchtpost. Laatste avondmaal . Juan de Juanes . 
Twee blokjes beide getand; elk met twee zegels. 
0,01 b . Aanbidding der herders. M . Schongauer (1430

1520). 
0,21 b . Luchtpost. Heilige familie met lam. Rafael Sanzio 

(14831520). 
0,03 b . Jezus bij Mar tha en Maria . Tintoret to (1518

1594). 
0,21 b . Luchtpost. Rust tijdens vlucht naar Egypte, 

Caravageio (15731610). 

RIOEKIOE E I L A N D E N 

20l  '68. lïc/uck picsident vaii MCXKO. 
0.50 b . Meisjes in nationale klederdracht van P a n a m a en 

Mexico. 
1.— b. Portret ten van de beide presidenten. 
Blokje, ongetand, van 1.50 b . met de beide zegels. 

P A N A M A KANAALZONE 
153'68. Nieuwe gebruikszegels. 

6 c. gewone post. Monument van Goethals in Balboa. 
10 en 25 c. luchtpost. Afbeelding gelijk aan zegels Yvert 
4045. 

PAPOEA & NIEUW GUINEA 

232'68. Haartooien, 
5 c. Chimboestreek. 

10 c. Zuidelijke bergbewoner. 
20 c. Westelijke bergbewoner. 
50 c. Chimboestreek. ' 

PARAGUAY 
27l  '68. Kerstzegels 1967'68;religieuze schilderijen. 

10 c. Madonna met kind. G. Bellini. 
15 c. Madonna , kind en de H . Johannes. Rafael. 
20 c. M a d o n n a met kind. Corregio. 
25 c. Madonna met kind. Bernardino Luini. 
30 c. Heilige familie. A. Bronzino. 
50 c. Madonna , kind en schenker. Van Dijck. 
12.45 g. De heilige familie en herders. Claude Vignon. 
18.45 g. De aanbidding. Jose de Ribera. 
36.— g. De heilige familie. Botticelli. 
Ongetand blokje met de drie hoogste waarden . 

Vierde herdenking van dood president Kennedy. 
Blokje van 50.— g. Lancering raket op Cape Kennedy en 
portret Kennedy. 

POLYNESIË 

282'68. Kunst van de Markiezeneilanden. 
10 f. Inlandse versieringen. 
15 f. Pagaai . 
23 f. Versierd olievat. 
35 f. Geheel getatoeëerde man. 

• Q A T A R 
142'68. Tien j aa r postdienst in Q a t a r . 

1 dh. Arabische briefschrijver. 
2 dh. Postduif als postbode. 
3 dh . Arabische postruiter. 

60 dh. Postvervoer per boot en zeilschip. 
1,25 r. Kameelrui ter en VG10 straalvliegtuig. 
2 r. Briefschrijvende hand en zegel Yvert 293, koningin 

Elizabeth, met opdruk „ Q a t a r  N P 1 N P " (1957). 

RHODESIË 
264'68. Definitieve uitgiftedatum serie vijftiende 

internationale ploegwedstrijden, gemeld in januar i , blad
zijde 45. 

202'68. Vierde zegel in serie zeeschelpen. 
3 c. Turbo olearia marmoratus . 

153'68. Honderdtwintigste verjaardag eerste in
enting op de eilanden. 
3 c. Portret van dokter Kijn Nakachi en bediende. 

184'68. Week van de filatelie. 
3 c. Doosje, speciaal gebruikt om medicijnen te bewaren. 

135'68. Tiende internationale week van de biblio
theek. 
3 c. Kaar t , man, vliegende boeken en bibliotheekgebouw. 

R O E W A N D A 
122'68. Olympische winterspelen Grenoble. 

Twee getande blokjes: 
50 f. Skispringen en 50 f. Schaatsen. 
50 f. Schaatsen en 50 f. Skispringen. 

EL SALVADOR 
Januar i '68. Internat ionaal jaar van de rechten van de 

mens. 
O p d r u k : „1968 Ano Internacional de derechos h u m a n o s " 
op de zegels van 5 en 30 c. van de serie internationale sa
menwerking, Yvertnummers 703 en L.P. 201. 

SENEGAL 

R , E P U B L I Q T J E 

D U S E N E O A L 

l72 '68. Herdenking kanselier Adenauer . 
100 f. Adenauer met hoed. 
Ook blokje met deze zegel vier maal , plus embleem Europa 
1967. 

• SJARJAH 
1012'67. Aanvullingen en verbeteringen schilde

rijenserie, gemeld in december, bladzijde 737. 

1012'67. Aanvullende gegevens schilderijenserie. 
1 dh. M a d a m e Henriette. JeanMarc Nattier (1685

1766). 
2 dh. De mezzetin. Antoine Wat teau (16841721). 
3 dh. De watermolen. Hobbema. 
4 dh. Vrolijke ontmoeting Kanseitijdperk zevende eeuw. 
5 dh. Het kanonschot, W. van de Velde de Jongere 

(16331707). 
30 dh. Geisha, Kanseitijdperk, zevende eeuw. 
40 dh. Maddelena Doni, Sanzio Rafael (14831520). 
60 dh. Ferdinand V I I , Francesco Jose de Goya, (1746

1828). 
75 dh. Laantje van Middelharnis, Hobbema. 

1 R. Gravin Coventry. Jean Etienne Liotard (1702
1789). 

2 R. De guitariste. Vermeer. 
3 R. Lodewijk X V . Hyacinthe Rigaud (16591743). 
4 R. Zelfportret als violist. J a n Steen. 
5 R. De geklede Maja. Francesco Goya. 

December '67. Vierde herdenking dood president 
Kennedy. 
O p d r u k : „4th Death Anniversary 22 Nov. 1967" op de 
herdenkingsstrip van drie zegels, uitgegeven in 1966. 

122'68. Wereldjamboree padvinders . 
1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 50 en 60 dh. , 1.50 r. Afbeeldingen heb
ben betrekking op padvinderij . Alles getand en ongetand; 
ook zo met blokjes met hoogste waarde . 

ST. LUCIA 
253'68. Paaszegels 1968. 

10 c. De kruisiging. Rafael. 
15 c. Noli me tangere. Tit iaan. 
25 c. Gelijk aan 10 c. 
35 c. Gelijk aan 15 r . 
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0,45 
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4,30 
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5,50 

14,— 
4,50 
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0,95 
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7,— 
5,— 
3,— 
1 , — 
3,50 
2,25 
4,75 
6,— 
0,25 
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0,40 
7 — 

14,— 
1,50 
0,75 
3.50 
0,10 
4,25 
0,65 
0,40 
0,70 
0,40 

10.— 
0,40 
0.40 
1,25 
3,25 
3,50 
6,25 
0,50 
0,90 
0,65 
4,25 
0,40 
0,10 
0,50 
2,— 
0.30 
0.25 

277 
27881 
28286 
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28830; 
303 
304 
30508 
30910 
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31213 
314 
31516 
31718 
319 
320 
321 
322 
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32425 
32630 
331 
332 
333 
33437 
33840 
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34243 
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34548 
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35253 
35455 
35658 
359 
360 
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36267 
36870 
37173 
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378 
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38487 
38889 
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ing Is voor gestempe 
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FACIT 
ook uw handboek en 
Img Scandinavië, nu 

leidraad bil uw verzame
met complete Engelse 

ondertekst, verkrijgbaar bij uw handelaar, of 
direct van de importeur . . 

Prij s f 12,75 
Ook voorradm alle Facit albums en sunolemen 1 
ten op deze albums . 
FDC van alle lande ^ 

n Scandinavië leverbaar. 
zendt uw mancolijst voor oudere no. 
Speciale goedkope aanbieding 

FINLAND 
Republiek compleet 
66 tot 589 f425,— 

40103 
404 
40507 
40815a 
416 
41719 
420 
421 
42223 

0,20 
1 , — 
2,50 
0.20 

b 1.85 
0.10 
0.10 
1.15 
0.15 
0.20 
0.60 
0.20 
0.35 
0,35 
0,20 
0,20 
0,20 
0,50 
0,20 
0,40 
2,50 
0.25 
0,25 
0,30 
2,— 
2,— 
0,40 
1 , — 
0,10 
2,50 
2,— 
2,75 
1,90 
1,45 
1 , — 
0,45 
0,45 
0,70 
3,50 
0,65 
0,35 
1,65 
0,30 
3,50 
1,75 
0,40 
2,— 
3.25 
0.35 
0.35 
0,85 
2,75 
0,30 
0,25 

424 
425 
42628 
429 
43032 
43335 
436 
437 
438 
439 
439a 
440 
44143 
444 
44546 
447 
44851 
452 
453 
454 
455 
456 

■ 457 
45860 
461 
462 
46365 
466 
467 
468 
46970 
471 
47274 
475 
476 
47779 
480 
481 
482 
48384 
485 
48688 
489 
490 
491 
492 
49394 
495 
496 
497 
49899 
500 
50102 
503 

50406 
507 
508 
509 

3.— 
0.30 
2.25 
1,10 
0,30 
2,25 
0,75 

14,— 
0,65 
0,40 
0.30 
2.— 
0.30 
2.— 
1 . — 
0.40 
0,10 
0,30 
6.50 

14.— 
0,65 
2,— 
0,35 
1,75 
0.10 
2.40 
0.30 
0.40 
0.10 
0,10 
0,30 
0,30 
2,50 
0,30 
0,10 
3,50 
0,30 
0,30 
0,30 
1,25 
0,50 
2,— 
0,10 
0.30 
2.— 
0,10 
0,25 
0,25 
0,45 
0,10 
1,50 
0,25 
0,25 
0,25 
6,— 
0,75 
0,25 
0,25 
0,25 
0,75 
0,25 
1 , — 
0,25 

510 
511 
51214 
515 
516 
517 
518 
51921 
522 
523 
524 
525 
526 
52729 
530 
531 
53249 
550 
55153 
55455 
556 
557 
558 
559 
560 
56164 
565 
566 
567 
568 
569 
57071 
57274 
57576 
577 
578 
579 
58082 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
543a 
tbc 1967 
lp. 2 
lp. 3 
lp. 4 
lp. 56 
lp. 7 
lp. 8 
lp. 9 
lp. 1011 
mil.1 
23 
45 
67 
autobus 
16 
69 
1013 

de zegels, grote voorraad ongestempelde no. 
j r t ing bij opdrachten vanaf f 100,— 
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2,— 
0,25 
0,10 
0.30 
0.25 
0.25 
1,85 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,80 
0,25 
0,25 
0,25 
0.25 
0.25 
1,75 
0,25 
0,25 

13,— 
0,35 
1,50 
0.50 
0.35 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
3.50 
0,25 
0,30 
0,30 
0,25 
0,25 
0,45 
1,40 
0,40 
0,25 
0,30 
0,25 
1,60 
0,35 
7,— 
0,35 
0,35 
0,15 
0,40 
0,40 

16,— 
1,60 
0,50 
2,50 
2.— 
1,10 
1,50 
0,25 
2,50 
0,55 
0,20 
0,30 
0,40 
0,35 

14,— 
3,25 
3.— 

levering 

MaximumKaarten 
De grootste sortering tegen de laagste prijzen. 

Ver. Naties: 2e schilderijenserie. per serie: f 4,25; 
fdc: ƒ5,50; op 2 fdc's: ƒ6.50. 
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L A S T I G E S E R I E S in eerste klas kwaliteit 

Nederland 

4° paar 
5» paar 
29° lux 
98» 
99* 
100* 
105f» 
119** 
136/38** 
141/43** 
199/202** 
220/23** 
232/35** 
238/39** 
239** 
240/43** 
244/47* 
2«/47'> 
257/60** 
261/64** 

24.— 
24.— 
72.50 
47.50 

100.— 
135.— 
175.— 

2.75 
125.— 

12,— 
19.50 
23.75 
30.— 
60,— 
37.50 
42.50 
57,50 
37,50 
60,— 
40,— 

289/92** 
id. in bl. 
332/45** 
346/49** 
356/73** 
356a/d** 
356a/d° 
402B/03B* 
474/89»* 
487/89** 
487/89* 
518/33** 
578/81** 
592/95* 

25.— 
110.— 

9,— 
160.— 

52.50 
16.75 
17.50 

' 50,— 
32,50 
22,50 
17,50 
82,50 
12,50 
37,50 

ßQQ 
Lp. 12/13* 225!— 
Lp 13° lux 57,50 
P. 42* 35,— 
P. 43* 50,— 
R. 90/93** 42,50 
ld. paar 87,50 

N e d . Indië 

Pz. boekje 56 
6,75 

Pz. boekje 57 
2,50 

alle combinaties 
** voorradig 
853** 8,75 
Lp. 12/13** 

149/59** 
165* 
166° lux 
167/70** 
176/79** 
221/25** 
226/27** 
277°lux 
304/16** 
326/32** 
331* * 
L. 13° lux 

150,— 
17.50 
62,50 
18,— 
16,50 
17,50 
9,75 

22,50 
9,— 

22,50 
4,— 

22,50 

Ned. Nieuw-
Guinea 
22/24** 65,— 
22/24° in blok 
superbe 300,— 
Porten (Ned.) 
op briefstukjes 
cpl. 50.— 

Ned. Antil len 
230/33** 210.— 
230/33° 60.— 
Lp. 1/3° 125.— 
Lp. 69/88** 

550 . -

Suriname 
111/14** 
in blok 
115** 
116/17* 
116/17° 

7.50 
3 5 . -
27,50 
27,50 
30,— 

Rusland 1966 138 zegels en 3 blokken ° 
Bhutan 1967 ruimtevaart 3-demensionale 

druk, 12 wrd. ** ongetand 
3 blokken** 

Ajman 1967 herdenking Kennedy op goud 
blok en zegel 

SCHILDERIJEN * * ° 
Dahomey 1967 4 w. 9,50 
Niger 1968 3 w. 9,— 
Monaco 1967 2 w. 15,— 
id. op fdc's 15,— 
Cook. eil. 1967 6 w. 4,75 
id. in blokken 28,50 
Qu'aiti Manet 7 w. 15,— 2,25 

blok id. 23,50 
Renoir 4 w. 15,— 

Kathiri Vermeer 3 w. 12,50 
blok ld. 26,— 
Renoir 8 w. 16,75 2,25 
id. onget. 17,50 
id. blok 26,— 

Toul. Lautrec 8 w. 16,75 2,25 
id. onget. 17,40 
id. blok 26,— 

20,— 

27.50 
27.50 

30.— 

Levering zolang de voorraad 
strekt (beperkte voorraad). 
Boven f 100.— franco. 
Betaling binnen 8 dagen. 
** = postfris zonder pi. 
* = ongebruikt 
° = gebruikt 

Burundi wandtapijten 
Tsjechostow. 1966 5 w. 

1967 5 w. 
Polen 1960 blok 25 

1967 8 w. 
Hongarije 1966 7 w. 

1967 7 w. 
1967 blok 
1968 7 w. 
1968 blok 
okt. revolutie 3 w. 

Panama 6 w. en 2 bl. 
Ecuador 12 w. en 2 bl. 
Paraguay 9 w. en blok 

alleen serie 9 w. 
Vele andere niet vermelde series hebben wij 
voorradig, zowel motieven als van Ned. 
O.G.. Israël. Ver. Naties en Ver. Eur. 

1 2 , -
6.75 

5.50 
10,50 
7,50 

10.— 
5.75 
5,75 
2,50 

54,75 
42,50 
36,25 
14,75 

12,50 
8,75 
4.25 
4.25 
1,50 
2,50 
2,25 

2,— 

1,15 

1% 
P O S T Z E G E L H A N D E L J . G.J.v . d. K I N D - V G R A V E N H A G E 
Papestraat 15 - tel. (070) 11 19 11 - Giro 14300 

F D C . Nieuw-Guinea 
E 3, 4. 6. 7. 8 en 9 
E 10 en 11 

postfris 65% cat.w. 
gest. 60% cat.w. 
postfris 60% cat.w. 
gest. 55% cat.w. 

Voordelige aanbieding Nederland en Nieuw-Guinea 
75% cat.w. 
70% cat.w. 

F D C Nederland 
E 42 t/m E 53 75% cat.w. E 1 29,— 
E 46 echter 5,80 E 2 5,— 
Nieuw-Guinea zegels 
4* * 1,60 series 45-6« 
9** 3,25 
22/24** 49,— series 67-81 
38/40 4,20 
Opdruk Untea (alleen Ie uitgave) 
Compl. serie postfris 19 waarden f29 ,—, id. gest. f39,—, moeilijke waarden 2 et** 
f 0,75, 2 ct° f 1,25, 80 et** f6,90, 2 g id** f5 ,80; kleindruk 8 st. compl. f95,— postfr.. 
id. grootdruk 2 st. f65 ,—; zeldzame kopstaande opdrukken met echtheid-certificaat, 
zeer lage prijzen. 

O. Wttewaall - Bloemkolk 
Bezuidenhoutseweg 257b, Den Haag. Te l . 836235 (na 19.00 uur) Giro 89925 

* = ongestempeld. No's cat. Yvert. Alle aanbiedingen vrijblijven 
België 
1 37.50 
2 32.50 
21 55,— 
147 57,50 
258/266 45,— 
293/298* 31.50 

301 5 5 . -
326/332* 50,— 
351/352 80,— 
356/362 67,50 
410* 90,— 
436* 27,50 
437* 27,50 

513/518* 41,50 
863/867* 50,— 
927/929* 43,50 

Frankrijk 
270/274* 27,50 
296/297* 67,50 

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN 
Bergselaan 225b - Rotterdam - Tel. 248886 - Giro 481779 

d. 
303* 
307/308* 
307/308 
354/355* 
354/355 
398* 

16,— 
50.— 
45,— 
72,50 
55,— 
50.— 

Nederland 

3 100.— 
6 60,— 
12 75,— 
25 25,— 
48 140,— 
49 40,— 
99 32,— 
100 20,— 
102/3* 24,— 
104* 80,— 
107/9* 23,— 
114/20* 14.— 
130/31* 215,— 
134/35* 24,— 
136/38* 80,— 
149/62* 78,— 
169/98* 90,— 
203/7* 20,— 

212/19* 45,— 
229/31* 22,50 
236/37* 64,— 
236* 28,— 
238/39* 36.— 
240/43* 26.— 
244/47* 48,— 
248/51* 28,— 
25/60* 3«,— 
261/64* 24,— 
270/73* 25,50 
274/77* 26,50 
346/48 4 1 , — 
356/73* 42,50 
402B/3B* 40.— 
RT 90/93' 26,— 
RT 94/97» 28,— 
RT 98/101* 26,— 
LP 6/8* 32,— 
P 41/43* 70,— 

Indië 
5 ( * ) 
8* 
12* 
16» 
31/37» '/. 
40/59» 
60/61» 
81/98» 
142/48» 
+ 145a* 
LP 14/16 

Curasao 
1 1 * 
22» 
42» 
43» 
LP 26/40» 

Verscheidene niet genoemde nummers en lagere waar« 

35,— 
27,50 
60,— 
47,50 
67,50 

130,— 
70,— 

100,— 

25,— 
38,— 

65,— 
40,— 
32,— 
40,— 
80,— 

LP 41/44» 40,— 

Suriname 
9» 20,— 
10» 36,— 
10a» 200.— 
13» 22,— 
14* 45,— 
15» 60,— 
15» 60.— 
21B» 200,— 
23» 24,— 
30* 36,— 
87/103* 100,— 
141/44* 27,— 
197/99* 30,— 
257/73* 27,— 
LP 20/22* 34,— 
ETC. 

en, zowel gebruikt als onge
bruikt. voorradig. Aan de zwendel postfris zonder plakker doen wij niet mee. deze 
aanvragen worden niet beantwoord! Ongebruikt 60% 
Cat. Afname minimum f30,—. Geef reservenummers om 
Reclames binnen 4 dagen. Betaling na ontvangst. Geef 
melding hoeveel u per maand wenst te ontvanegn. 
Van de Rest van de wereld mooie en goedkope rondzer 
zondering voor Ned. en Kol. 

en gebruikt 75% Ned. Sp. 
teleurstelling te voorkomen. 
ons uw mancolijst met ver-

dboekjes voorradig, met uit-

1 T O L H U I Z E N Folkin.e.traat3S.Te, 3 I 5 7 7 G R O N I N G E N 



152'68. Herdenking M o h a m e d Noer El Din. 
15. 30 en 55 m. Portret van deze politicus. 

152'68. Herdenking Abdul lah i El ladil El mahdi . 
15, 30 en 55 m. Portret van Ansar.eider en politicus. 

T S A A D 

MiUKitii)! *mMO vMtAUf* ttn iitj 

I93'68. Herdenking kanselier Adenauer. 
52 f. Portret van Adenauer . 
Ook blokje met vier maal deze zegel en embleem Europa 
1967. 

U R U G U A Y 
10l'68. Zegel in archeologische serie. 

150 p. „Boleadores" lasso, gebruikt als wapen. 

24l '68. Herdenking Lord BadenPowell. 
9 p. Padvinder. 

122'68. Vierde zegel in archeologische serie. 
200 p. Indiaanse stenen pij lpunt . 

A U M M AL Q I W A I N 
202'68. Definitieve uitgiftedatum serie valken; acht 

waarden met vijf verschillende afbeeldingen. De waarden 
15 d. en 3 r., 25 d. en 5 r., 1 r. en 1,50 r. hebben paarsge
wijze dezelfde vogel. Gemeld in januar i , bladzijde 47. 

V E R E N I G D E STATEN 

HEMISFAIR 68 

303'68. H E M I S F A I R ' 68 ter gelegenheid van het 
250jarig bestaan van de stad San Antonio. 
6 c. Kaart van Amerika w a a r o p in San Antonio de lijnen 

samenkomen van ^le verschillende beschavingen die 
in het Amerikaanse cul tuurpat roon zijn opgenomen. 

l55'68. Vijftig j aa r luchtpostdienst . 
10 c. zwart, rood en blauw. Curtiss Jenney dubbeldeks 
vliegtuig uit 1918. 

44'68. Militairenzegel voor het verzenden van pakjes 
overzee tegen gereduceerd tarief. 
1 S. Vliegende adelaar met in zijn klauwen een vaantje 
met opschrift A I R L I F T . 

V I E T N A M ( N O O R D  ) 

1912'67. Eenheden voor luchtbescherming. 
12 xu. Fabrieksgroep voor luchtbescherming. 
12 xu. Militie schiet vliegtuig neer. 
12 xu. Luchtbeschermingseenheid op zee. 
12 xu. Piloot gevangen genomen door militievrouw. 
20 xu. Luchtgevecht. 
30 xu. Luchtbeschermingseenheid van het leger. 

V I E T N A M (ZUID) 
D O O R N O O R D BEZET 

2012'67. Zevende verjaardag bevrijdingsfront. 
20 xu. Soldaten op buitgemaakte tank. 
20 xu. Troepen gaan tot aanval over. 
30 xu. Demonstratie met borden. 

V I E T N A M (ZUID) 

26l  '68. Revolutionaire ontwikkeling in het land. 
1, 9, 10 en 20 d. Verschillende aspecten van de ontwikke
ling. 

ic YEMEN (KONINKRIJK) 
Januar i '68. Vlinderserie. 

16, 20 en 40 b . Verschillende vlinders. 
Fonds voor hulp aan Jordanië . 
Opdrukken , , + 1 b . Jordan relief fund" op zegels van 
leiders van de wereld. 
Vg b. Nehroe. 
V4 b. Hammerskjoeld. 
V2b. Paus Johannes X X I I I . 
1 b. Sir Winston Churchill . 
2 b . President Kennedy. 
Deze vijf zegels zijn samenhangend gedrukt. 

ic YEMEN (REPUBLIEK) 
912'67. Olympische winterspelen Grenoble. 

5, 10, 15 en 50 b . Embleem van de spelen. 

December '67. Schilderijen van Spaanse schilders. 
V4 b . De infanta Margar i ta . Velasquez, 
'/a b . De man met de xbenen. Ribera. 
Yz b . De bedelaar. Murillo. 
3 b . Een dienaar. El Greco. 
6 b . Oogsten van fruit. Goya. 

ZAMBIA 
I6 l  '68 . Nieuwe gebruiksserie. 

1 n. Kathedraa l van Loesaka. 
2 n. Baobabboom. 
3 n. Toestel van deZambiaanse 

luchtvaartmaatschappij . 
5 n. Nationaal Livingstonemuseum. 
8 n. Vimboezadanser. 

10 n. Tabaksplukster. 
15 n. Vlinder Nudaurel ia Zambesina. 
20 n. Gekuifde kraanvogel. 
25 n. Augonikrijger. 
50 n. Chokwedanser. 

1 k. Kafoee spoorbrug. 
2 k. Koedoesoort . 

ZUIDAFRIKA 
IO4'68. Inhuldiging J. J. Pouche als Staatspresident. 

iVz en 12 Va c. Portret van de (tweede) president. 

ZUIDPOOLGEBIED (FRANS) 
a;.^MT»OÏ«SOUHCI|.t NOIf:t 

20l  '68. Herdenking Dumont d'Urville. 
30 f. Portret van d'Urville (17901842), en schepen in 
baai in zuidpoolgebied. 

21l  '68. PortauxFran^ais op de Kergulen. 
50 f. Nederzetting met radiozender en poolvorser met 
pinguin. 

3 M  ' 6 8 . Vogelzegel. 
20 f. Albatros. 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 

EUROPA 
DUITSLAND (OOST) 

143 68. Maxim Gorki 100 jaar geleden geboren. 
20 pf. Portret, achtergrond Gorki's geboorteplaats, Nisjni 

Novgorod, tegenwoordig Gorki. 
25 pf. Vliegende meeuw als symbool van Gorki's werk 

, ,Het lied van de stormvogel". 
143 68. Derde serie Sorbische klederdrachten. 

10 pf. Vrouw^ uit Hoyerswerdaer in feestkostuum. 
20 pf. Vrouw uit Schleife in feestkostuum. 

40 pf. Vrouw uit Crostwitz in feestkostuum. 
50 pf. Vrouw uit Spreewald in feestkostuum. 

DUITSLAND (WEST) 
194'68. Aanvullende bijzonderheden staatslieden

zegels. 
10 p''. Churchill , 20 pf. De Gasperi, 30 pf. Schuman en 
50 pf. Adenauer , die op 194'67 is overleden. 

FINLAND 
64'68. W H O * ) 20 jaar . 

0.40 mk. Embleem W H O . 
154'68. Gebruikszegel wegens tariefverhoging. 
0.90 mk. Hémeensil labrug, Tampere . 

GRIEKENLAND 
294'68. Europazegels. 

2.50 en 4.50 d. Gemeenschappelijk C E P T * )ontwerp. 
294'68. Algemene vergadering van de FIA*) in 

Athene. 
5 d. Emblemen van FIA en de Griekse automobiel en 

touringclub (ELPA), schets van omtrek van auto. 

P O L E N 
Maar t '67. Serie fabels en sprookjes. 

20 gr. Gelaarsde kat. 
40 gr. Vos en raaf. 
60 gr. De heer Twardowski. 
2 zl. Visser en vis. 
2.50 zl. Roodkapje en de boze wolf. 
3.40 zl. Assepoester. 
5.50 zl. Klein duimpje. 
7 zl. Sneeuwwitje. 

SOVJETUNIE 
202'68. Sovjetrussische strijdkrachten 50 jaar . 

4 k. Vijfpuntlge ster waarin hamer en sikkel met de ba
nieren van leger, luchtmacht en oorlogsvloot. 

4 k. Lenin spreekt rekruten toe in 1919. 
4 k. Aanplakbiljet en vrijwilligers van het Rode leger, 1918 
4 k. Intocht van het Rode leger in Vladivostok, 1922, 
4 k. Beeld , ,Op W a c h t " (1933) en stuwdam in de Dnjepr. 
4 k. Aanplakbiljet en bevrijding WestOekraine. 
4 k. Aanplakbiljet en Duitse nederlaag voor Moskou. 
4 k. Detail Stal ingradmonument en krijgsgevangenen. 
4 k. Zegeparade op Rode plein te Moskou, 24 mei 1945, 

beeld van Russische soldaat uit OostBerlijn. 
4 k. Russische strijdkrachten en staatsvlag. 

232'68. Sovjetrussische strijdkrachten 50 jaar. 
I r. Postzegel van de serie en overwinningsordeteken. 

292'68. Honderdste geboortedag Alexej Maximo
vitsj Pesjkov (Maxim Gorki). 
4 k. Portret van Gorki door W. Serov. 

BUITEN EUROPA 
INDONESIË 

Met ingang van 1968 is het uitgeven van postzegels met 
de beeltenis van Soekarno gestaakt. Alle zegels met de 
beeltenis van de vroegere president zijn ongeldig verklaard. 

Maar t '68. Restauratie Boroboedoer. 
Drie samenhangende zegels elk ter waarde van 2.50 + 
0.25 r. Fragment van het monument . 
7.50 f 0.75 r. Boeddhabeeld en klokvormige stoepa. 

JAPAN 
213'68. Vierentwintigste serie in Quasi Nationaal 

Parkreeks. 
15 y. Berg Yatsoegatake. 
15 y. Berg Tatesjina. 

M A R O K K O 
33'68. Gebruiksserie koning Hassan I I . 

0.20, 0.25 en 0.40 dh. Portret van de vorst. 

T O G O 
263'68. Bierbrouwerij als inheemse industrie. 

20 f. Inheemse brouwerij . 
30 f. Bierdrinker van Manet (18321883). 
45 f. Bottelmachine in moderne brouwerij. 

TRINIDAD & TOBAGO 
Afbeelding van een der zegels gemeld in februari, blad

zijde 105. 

TUNESIË 
203'68. Elektronische appara tuur ten dienste der 

posterijen. 
25, 40 en 60 m. Elektronisch brein met hoofd en armen. 

*) CEPTConférence Européenne des Administrations des 
Postes et des TélécommunicationsEuropese conferentie 
van administraties van posterijen en verre verbindingen. 
*) ECLA  Economie Commission for Latin America 
Economische commissie voor Latijns Amerika. 
*) FIA  Federation Internationale de l 'Automobite 
Internat ionale automobielfederatie. 
•) U N C T A D  United Nations Conference for Trade and 
Development  Conferentie over handel en ontwikkeling 
van de Verenigde Naties. 
*) U N E S C O  United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organizat ion  Opvoedkundige, wetenschappe
lijke en culturele VNorganisatie. 
♦) U N I D O  United Nations Industrial Development Or
ganization  VNorganisatie voor industriële ontwikkeling. 
*) W H O  World Health Organization  Wereldgezond
heidsorganisatie. 
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B U I T E N L A N D 
V o o r t ransac t ies m e t h e t b u i t e n l a n d kan per i n t e r n a t i o n a l e pos tw isse l w o r d e n o v e r g e m a a k t . ' ) max imaa l p e r p o s t w i s s e l . ^) met 
A - f o r m u l i e r b o v e n he t bedrag v a n : 

Belg ië B f r . 16000 ; Bfr . 6900 ; Canada $ 1 0 0 , — ; $ 1 5 0 , — ; D u i t s l a n d D M . 1 3 0 0 , — ; D M . 5 5 0 , — ; O o s t e n r i j k Sch. 8 5 0 0 , — ; Sch. 3600 ,— 
Spanje Pts. 1 9 0 0 0 , — ; Pts. 5 0 0 , — ; U.S.A. $ 1 0 0 , — ; $ U 0 , — ; Z w i t s e r l a n d Z . f r . 1/*00,—; Z . f r . 6 0 0 , — . H e t e v t . b e n o d i g d e A - f o r m u 
l i e r is b i j e l k p o s t k a n t o o r v e r k r i j g b a a r ä ƒ0 ,10 . 

Natuurlijk gelooft U het niet!! 
Niemand gelooft oo i t dat w i j werkel i jk meer dan 98% van de onge
bruikte series en blokken van de gehele wereld van 1920 to t 196Ö 
kunnen leveren, t o t hij ons zijn eerste mancolijst zendt. Wi j nodigen 
u vriendeli jk ui t eens de proef op onze waarachtigheid te nemen. 
De uitgaven, vermeld in de hiernavolgende groepen, kunnen ook 
alle los geleverd worden. 
K»ap d« Goede Hoop: Boerenoorlog 151 E-G 60.00 
Yv. 21-23 gebruikt (Padvinders!) com
pleet US $415.— 
Zu id -Korea : 255 verschillende souve-
nirvelleties. op dit ogenblik geteld, zijn 
in voorraad. Alle die er bestaan, te be
ginnen met blok nr. 67 (Yvert). Zend 
ons uw mancolijst! 
Dominicaanse Republ iek: Blokken 
1-32, inclusief 7 B, en alle ongetande, 
compleet US $ 429,— 
Eth iop ië : Complete verzameling na
oorlogse uitgaven van 1942 tot nu toe 
met uitzondering van Yv. nrs, 229 A/E, 
US $ 545,— 
Formosa: de drie zeldzame hulpuit
gaven 1950/52: 

Yvert 119-123 $200.00 
140A-D 115.00 

Japan: Blokken Yvertnrs. 1-62 waar
onder 33A, complete verzameling: 
US $ 395,— 
Ltbanon: Blokken Yvert nrs. 1-20 waar
onder l a , comlete verzameling: 
US $ 495,— 
Polen: Blokken Yvert nrs. 1-45 waar
onder 13a, complete verzameling: 
US $ 395.— 
Por tuga l : Blokken Yvert nrs. 1-14. de 
complete verzamehng: US$169,50 
Portugese Ko lon ien : Alle koloniën bij 
elkaar hebben 12 blokken uitgegeven: 
US $ 197,50 
Venezuela: De wapenserles van 1951/ 
53, complete verzameling van 384 waar
den: US$985.— 

Porto steeds extra. A l le genoemde uitgiften worden ook los verkocht 
naar mancolijsten. 
Betaling per cheque In dollars via uw bank is het eenvoudigste. 

FRANK WARNER 
1t7 Na i i au Street, N e w York, N Y 10038 USA 
,,One of the most complete stocks of the world - in the world" 

Missiekilo's van Holland 
Eindelijk weer eens een werkel i jk goede ki lowaarl Volledig onuitge
zocht origineel verzameld door de grootste Nederlandse Missie. 
Honderden gelegenheidszegels (circa 800) 
Vele, vele kinderzegels. 
Prijs ƒ20,— te zenden in aangetekende brief of op postgirorekening 
Hannover 123355. Franco toezending van 10 kilo af 20% kort ing. 

G. Beumer 
G Beumer, 4720 Beckum, Odder Strafle 10i, Deutschland 

1967 
GROOT-
BRITTANNIË, 
serie van drie 
kerstzegels, 

GRATIS 
Een fraaie serie van drie grote veelk leur ige zegels: 3 d, 4 d en 
1/6, met beroemde kerstschi lderi jen. De l iefeli jkste Britse zegels 
ooit uitgegeven. Gratis toegezonden aan eenieder die onze 
Bonanza-pakketten op zicht vraagt. Deze bevatten 1000 plaatjes
zegels van de gehele wereld, koop we lke u wilt tegen 4 cent per 
stuk of 30 voor ƒ 1 , — en retourneer ons die u niet kunt gebrui
ken. 

THE STAMP CLUB (Dept. D/P 47) 
Eastrington, Goole, Yorkshi re 

OPGELET! SPANJE 
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. t 

f i la te l ia eugenio l lach, s. I. 
•AtCfUMA ■■ 13 [biHta; 

'ESPANA Lata de preoos 

eSPAGNE Pnx couranf 

SPAIN Prrce ttti 

SPANIEN Preiï fiste 

éêmmÊAa^ÊéMkÊMU 

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. 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
Avenjda General isimo, 489 (Fondée en 1915) 

Barcelona 15  Espagne 

WIJ KOPEN SCANDINAVIË! 
(Denemarken, Groenland, Deens West

Indië, Noorwegen, Zweden en Finland). 
Eventueel ook Engeland, Nederland, Duits

land, Oostenrijk, U.S.A. en Canada. 

Wij betalen de hoogst mogeli jke pri jzen in contant geld en 
daar wij in grote omvang op veil ingen in de gehele 
wereld kopen kunnen wi j als regel tenminste iets 
meer betalen dan u daar kri jgt . (Ü spaart daardoor 
veiingkosten en ontvangt omgaande afrekening). 

Wi j zoeken verzamelingen en gespecia l iseerde verzamelingen, 
goede losse zegels en goede series, oude en moder

ne uitgaven, brieven en zeldzaamheden. 
Zendt ons wat u aan te bieden hebt als aangetekende 
brief of pakket of zendt u ons een nauwkeurige 
specif icatie en wij zenden u omgaand een bod in 
guldens zonder kort ing. Maakt u ons s.v.p. geen 
zendingen van minder dan ƒ 200,— netto over. 

Al le zendingen blijven vol ledig intact tot u op onze aanbieding 
gereageerd hebt. 
Zichtzendingen met prijs nemen w i j gaarne aan. U ontvangt 
omgaande betaling of retourzending. 
A ls u zegels van Scandinavië te ve rkopen hebt kunt u voordelig 
met ons contact opnemen. Wi j doen in alle opzichten reëel 
zaken. 

SAGA 
POSTZEGELHANDEL 

Bagerstraede 8 - (DK) 1617 Kopenhagen V. Denemarken 



De schitterende catalogus van onze internationale 

VOORJAARSVEILING 
die van 18 tot 22 maart wederom in Dusseldorp plaats vindt, 

is verschenen! 

Wij bieden u met 5200 nummers een omvangrijke aanbieding op hoog niveau 
uit alle onderdelen van de filatelie met een totale waarde 

van meer dan S'A miljoen Duitse Mark. 
De opbrengsttaxaties van de afzonderlijke kavels lopen uiteen van 

DM 100,— tot DM 125.000,—. 
Enorm goed vertegenwoordigd zijn de Duitse Koloniën, 

tot de grootste zeldzaamheden in luxe-kwaliteit toe. 
Verder Oud-Duitsland, Europa en Overzee met een menigte van 

internationaal gewaardeerde topwaarden en zeldzaamheden. 
Op de twee laatste veilingdagen komen ,,1200 verzamelingen" ter tafel, 
een buitengewoon rijk aanbod met prachtig materiaal van alle gebieden. 

Noteert u alvast: 18-22 maart 126ste veiling. 

Speersort 6, HAMBURG 1, Duitsland 

Telefoon: 32 64 28 en 33 67 28. Telegramodres: EDMORO 



Finanz- und Wirtschaftszentrum 
Centre de rEconomie et des Finances 
Finans och Economi Centrum 

Centre of Finance and Economy 
Centro d'Economia e di Finance 
Centro de Economia y Finanzas 

Een nieuw internationaal 
postzegelhandels-centrum 

ZELDZAAMHEDEN-CATALOGUS 
VOORJAAR 1968 

deze bevat: 

• een zeer uitgebreide sortering aanbiedingen van 
kostbare zeldzaamheden en verzamelingen. 

• gewetensvolle en uitvoerige beschrijving van 
alle zegels, die zorgvuldig onderzocht zijn. 

• een groot aantal afbeeldingen in originele grootte 
en nettoprijzen voor elke aanbieding. 

Wie belangstelling heeft voor de koop van 
dergelijke zegels vrage deze catalogus aan! 

Onze cliënten ontvangen de zegels ook tot 10 dagen 
op zicht. 

Bahnhof Straße 18 - Telefon: 27 57 72 



INZENDINGEN 
Voor de 15e Schwenn-veiling van 1 5 -18 mei 1968 

Frankfurt am IMain 
zijn nog slecfits tot eind maart mogeiijlc. 

DE GEHELE WERELD WEET VAN SCHWENN: 
• aan deze firma met zijn staf van speciale clesi<undigen 

kan men zijn zeldzaamheden en verzorgde 
verzamelingen toevertrouwen. 

• op grond van de gegarandeerd deskundige behandeling 
van het materiaal zal deze firma bij zijn koopkrachtige 
clientèle in de gehele wereld absoluut topprijzen 
bereiken. 

• een specialiteit van deze firma: taxatie en verkaveling 
van verzamelingen uit nalatenschappen. 

• zendt ons uw materiaal per aangetekende brief of 
waardepakket — voor de verzekering zullen wij 
gaarne zorgen. 

• wenst u inlichtingen, belt u ons dan even op. 
Maar denl(t u aan de sluiting van de inzendtermijn: 31 maart 19681 

Schwenn - de zeikere weg naa r hoogste opbrengsten 

H.C.SCHWENN*6Frankfurt/M.Neckarstr.9 Postf.16707 761252010 
H. C. SCHWENN AG * CH-8000-Zürich* Bahnhofstr. 73 • Tel. 275772 



NIEUW VERKRIJGBAAR BIJ HET 
POSTZEGELBUREAU VAN DE CROWN AGENTS 

GUYANA 
NIEUWE DEFINITIEVE SERIE 

UITGIFTEDATUM 4 MAART 1968 

'Quyanoj. Qut/anat'm 
Quyi 

ï 
mr 

5 am 
POSTAGE ANC RÊVtNUE 

^^»^amOfmmmm fftiyoMmmamim Quyanai'Sßftmma 
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POSTAGE ANO RëVFNJUE 

2 c Pirai-vis, 3 c Lukunani-vis, 6 c Patua-vis, 20 c Canje-fazant, 
25 c Rotshaan, 40 c Kiskadee, 60 c Peccari 

PITCAIRN EILANDEN: 
INTERNATIONALE RECHTEN VAN DE MENS 

DAG VAN UITGIFTE 4 MAART 1968 

X«)!«« itJgMi« ru» 
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^ 

«l«««M«i«» ,IH 

VERZAMELAARS KUNNEN DEZE ZEGELS VIA HUN NORMALE POSTZEGELHANDELAAR VERKRIJGEN 



VOOR F I L A T E L I S T E N ! 
De postzegelselecties van Globus 
zijn een werkelijke vindplaats, die 
wij U niet verpflichtend doen toe
komen. Ter introductie een echte 
speciale aanbieding: 222 verschil
lende Duitsland voor sleclitsfl. 2,25 
Schrijft U nog heden aan: 

Een briefkaartje 
is voldoende! 

GLOBUS 
Briefmarkenversand, Afd. P. 225 
2057 Geesthacht, p. o. b. 127, 
Duitsland 

( 
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1 Devaluatie van 
het £ Sterling! 

j „Omnlbus"-herden-
kingsseries van Groot 
Brittannië en de 
Britse koloniën. 

3e onderstaande prijzen zijn in £ Sterling zoals ze waren voor de 
Jevaluatie. Kopers kunnen in £ betalen, wat voor Nederland u i tkomt 
jp een koers van ƒ8,80 met inbegrip van de bank-kosten. Bestel nu, 
lóór de prijzen omhoog gaan. 
/Vij hebben betrouwbare informaties dat er geen „omnibus"-series 
foor het Britse Gemenebest meer zullen komen. Daarom is het zaak 
lu te kopen want de vroegere uitgaven zullen zonder twi j fe l nog 
chaarser worden en de prijzen zullen astronomisch stijgen. 

1935.1M6 
postfris Cebruikt 1 

935 Zilveren Jubileum (249) £ 48/—/— £ — 
937 Kroning (202) 5/ 5/— — 
94« Vrede & Overwinning (164) 2/10/— — 
947 Koninkliik bezoek aan Z.-Afrika (26) 10/— 12/— 
948 Zilveren bruiloft (138) 52/10/— — 

dito, lage v/aarden (77) 35/— 1 
948 Olympische spelen (24) 2/ 5/— — 
953 Koninklijke wereldreis (13) 15/— 1 / — / — 
953 Kroning-Kroon Koloniën (62) 5/—/— — 1 
957 Padvinders (12) 2 / 5 / — — 1 
958 Brits West-Indische Federatie (30) — 1/5 /— 

idem op 10 F.D.C.'s £ 21—1— 
963 Anti-Honger (37) 4/10/— 5/10/— 
964 Shakespeare (12) 1/5/— 1/7/6 

idem op 12 F.D.C.'s 2/ 2/— 
964 Nieuw Zeeland etc. ANZAC (10) 2/—/— 2/10/— 

idem op 7 F.D.C.'s 3/ / 
965 I.T.U. (64) 5/—/— 61—1— 
965 I.C.Y. (62) 5/10/— 6/—/— 
966 Churchill (141) waarbij Malta, 

Br. Guyana en Gambia 10/—/— 10/10/— 
idem op 37 F.D.C.'s 11/15/— 

966 Kon. beioek aan West-lndië (34) 21—1— 2/10/— 
idem op 15 F.D.C.'s 4/10/— 

966 World Cup (42) 3/10/— 4 /—/— 
idem op 21 F.D.C.'s 6/10/— 

966 W.H.O. (46) 4 /—/— 4/10/— 
966 UNESCO (84) 8/10/— 9/—/— 

J. SANDERS 
[PHILATELIST) LTD., 5 & 7, "COI^MERCIAL 
ROAD, SOUTHAMPTON, ENGELAND. 

NOORWECEN-POSTZECELKILOWAAH 
Origineel, verzegeld door Noorse postorganisatie. Bevat hoofdzakelijk 
grootfornnaatzegels, meerdere honderden gelegenheldszegels en hoog
ste waarden van Noorwegen. Ook zegels van buitenlandse pakketten 
met hoge waarden, en gelegenheldszegels van de skandinavische lan
den, Duitsland, Nederland, Zwitserland e.a. BiJ uitzondering ook wel 
eens IJsland of Berlijn-west. Jaargang 1967 — de laatste levering — 
bevat veel buitenlandse paketkaarten, jaargang 1966 bevat veel gele
genheldszegels maar weinig buitenlandse paketkaarten. Zeer concurre
rende prijzen, vergelijkt u maar, elke jaargang dezelfde prijs, bij 

vooruitbetaling levering franco. 
PER KILO f 40,— 

in benkpapler, postwissel of op postgirorekening Oslo nr. 20 45 87. 
Firma Norphil, Ammerudgrenda 59, Oslo 9, Norwegen 

HHAIJBEK 
HET „PLAKKERLOZE" ALBUM 

»BRILLANT« 
Het voordrukalbum dat aan de hoogste eisen voldoet! 

Door de dubbele klemnaad geen verschuiven van uw zegels I 

De gestanste bladen garanderen een volkomen vlak liggen van uw 
albumbladen. Zowel het eerste als het laatste blad. 
Het ideale album voor de ,,postfris" verzamelaars! 

Uit ons „BRILLANT"-programma: 
NEDERLAND compleet met band f 95,25 
OVERZEESE RIJKSDELEN compleet in 2 banden ƒ 164,70 
Losse teksten zonder band 
Nederlands Indië f 40,80 
Nederlands Nieuw Guinea f 7,65 
Curagao / Nederlandse Antillen f 35,70 
Suriname f 49,50 

EUROPALANDEN: 
BELGIË compleet in 2 banden ƒ 186,60 
FRANKRIJK compleet met band ƒ 136,65 
LUXEMBURG compleet met band f 82,05 
VATICAAN/KERKELIJKE STAAT compleet met band f 59,25 
ZWITSERLAND compleet met band f 115,65 
Voor andere landen of bepaalde tijdperken zie onze grote prijslijst 
1966" 

ZOJUIST VERSCHENEN: 
Voor de verzamelaars die een goed album wensen en naar EIGEN 
KEUZE bepalen „met plakker" of „SCHAUFIX" klemstroken 

NEDERLANDSE OVERZEESE RIJKSDELEN Nô mai«̂  
op speciaal 140 grams houtvri j albumpapier! 
904 L in heellinnen schroef band ƒ35,25 
904 aL in heellinnen klemband f 3 9 , 6 0 
904 aK in kunstleren klemband f42 ,75 
904 losse albumtekst f 2 7 , — 

AUSTRALIË COIVIMONWEALTH 
Nr. 493 Tekstprijs zonder band f 8,40 
Nr. 493 L in linnen schroefband f 16,65 
Nr. 493aL in linnen klemband f 2 1 , — 
Nr. 943aK in kunstleren klemband f24,15 
IN BRILLANT-UITVOERING IN KUNSTLEREN KLEMBAND f53,85 

Voor andere landenalbums verwijzen wij naar onze prijslijst 1966ii. 

Nadere inlichtingen verschaft gaarne uw postzegelhandelaar of 

SCHAUBEK IMPORT 
Roelf Boekema - Postbus 4 5 - Prinsestraat 5 8 - 6 0 

Den Haag - Telefoon ( 070 ) 110319 
Uitgever C. F. Lücke, Schaubek Verlag, D.D.R. - 705 Leipzig 



ZWITSERLAND 
nieuwe geiegenheidspostzegels 

AAAJkAAAHflUlUll iLA^LAAAAÉflkAAJlLJ 

uitgiftedatum 14 maart 1968 
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Inlichtingen over 
nieuwtjesabonnementen, 
losse bestellingen en 
eerstedagbrieven 
geeft u de 

WERTZEICHENVERKAUFSSTELLE 
PTT 
CH3000 BERN (Zwitserland) 

I n 
ter 

phila 
het grootste internationale handboek van 
philatelistische adressen schepte relaties 
over de gehele wereld. 

U vindt in de negende uitgave op 
352 pagina's ongeveer 10.000 nauw
keurige vermeldingen en adressen: 

0 Duizenden rui l, koop en verkoop
wensen van verzamelaars en handelaars 
in de vijf werelddelen 

0 Postzegelhandelaars met hun speciale 
gebieden 

0 Groothandelaars 
0 Veilinghouders 
0 Uitgevers van vakliteratuur 
0 Speciale handelsbranches 
0 Rondzendingen 
0 Vakbladen, met uitvoerige gegevens 

omtrent abonnements en advertentie
voorwaarden 

0 Philatelistische diensten nrtcc hun 
leveringsvoorwaarden 

0 Internationale keurmeesters 

0 Bonden en verenigingen 
De prijs bedraagt f 10,—. 

. . . en zo oordeelde de Pers: 
Het Interphilahandboek zal elke 
philatelist, hetzij verzamelaar of handelaar, 
waardevolle diensten verlenen. (Schweizer 
Briefmarken Zeitung). 

IPIIIIA'68 

De inhoud is inspirerend en biedt voor 
alles een omvangrijk materiaal voor 
verzamelaars en handelaars dat zo nodig 
meteen bij de hand is. 
APHVNachrichtenblatt. 

Een philatelistischliteraire prestatie die 
enig ter. wereld is. 
Een wereldkampioenschap in de philatelie 
zou men kunnen zeggen als men absolu.ut 
in overtreffende trap wil schrijven. 
Inderdaad moet men in de philatelistische 
l iteratuur tevergeefs naar een gelijksoortige 
prestatie zoeken als door Interphila als 
grootste philacelistisch adresboek ter 
wereld geleverd wordt. (DBZ) 

P H i L A P R E S S  Y E R L A G  3 4 0 0 G Ö T T I N G E N 

U.S.A.CANADA RUILT 
106 versch. nw.ste U.S.A. uitg. 3,75; 
156 versch. nw.ste U.S.A. gelegen
h z. 5,50; 250 versch. nw.ste U.S.A. 
gelegenh.z. 10, — ; 56 versch. nw.ste 
CANADA gelegenh.z. 3,75. 
Beste kwaliteit. In rui l tegen postfr. 
Nederl. gelegenh.z. Ik 'verzend v. 
UNO postkantoor v. luchtpost + 1,— 
F. S. GERBER, 680 Fort Washington 
Avenue, New York, N.Y. 10040, USA. 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
AmsterdamZuid 
Tel. (020)739764 

I. V. PHILATELICA, afd. ZEIST 
Secretariaat: G. Kolc, Ernst Casimirlaan 13 te Zeist 

GROTE NATIONALE RUiLDAG 
op zaterdag 30 maart 19i8 in 
Hotel „Boschlust", Boslaan 19 te Zeist. 
Aanvang 13.30 uur. 

Maschmühlenweg 8/10, Postfach 206 Postscheckkonten: Hannover 3547, Wien 
46.76^, Basel 405321 

GEHEEL NIEUW 
Zichtzendingen NED. & CR. 
Waarom? Omdat de collecties vlot uitgeplakt worden, zonder alles 
op tandingen, stempels e.d. na te zien. 
Daar hebben wij geen tijd voor. U wel! 
Billijk geprijsd. Kortingen v.a. f 30,— 5%, 
v.a. f 100,—10%. Wij frankeren filatelistischl 
Uw kaartje (met ref.) naar 

RONDZENDVERKEER N. OVERDUIN 
Soest  Verl. Kolonieweg 6, Giro 385725 
Voor speurders en gewone verzamelaars. 



,,Vnendehjk dank voor de primeur-zending die, behalve primeur, ook weer prima was 
„Vop' de regelmatige aankopen van mijn kant bestaat een eenvoudige verklaring Uw ztcht-
„zendingen stellen alles wat ik op dit gebied zag, voordat dhr T mij uw adres verschafte, 
„zover in de schaduw, dat ik er elke maand opn euw van geniet Vooral de keurige ver-
„zorging, de gedegen toelichting en de met zorg geselecteerde kwaliteit van uw materiaal, 
„zijn factoren die voor elke verzamelaar doorslaggevend zullen zijn Voor mij betekent elke 
„zending weer een plezierig week-end " 

Dit briefje ontvingen w i | op 4 oktober jl van dhr V te A , in antwoord op een be-
dankbriefie onzerzijds, voor de belangrijke bedragen die dhr A elke maand in onze 
normale 

Z I C H T Z E N D I N G E N 

besteedt Het betrof hier een aankoop van 27 zegels ten bedrage van ƒ748,10 uit enke
le boekjes Nederland en Suriname 
Logisch als u nu na deze aanhef denkt „zo'n briefje kan iedereen fabriceren" Maar 
trekt u nu deze lijn eens even door Adverteren is tegenwoordig verschrikkelijk duur 
Deze advertentie kost enkele honderden guldens Zoudt u denken dat wij ons goede 
geld in het water gingen gooien door u sprookjes te vertellen * 
Hiermede doen wij een beroep op uw werkelijkheidszin Het feit dat onze zichtzen-
dingen zich 35 JAAR handhaafden moet u toch iets zeggen Ze bereikten een omvang 
waarvan we nauwelijks hadden durven dromen Dit ^rote succes was ongetwijfeld 
mede daaraan te danken, dat wij steeds probeerden ons te voegen naar de wensen 
van onze begunstigers Zo veelvuldig waren b v de verzoeken om losse zegels, dat 
WIJ besloten tot 

EEN GROTE CONCESSIE A A N BEGINNENDE EN 
GEVORDERDE VERZAMELAARS 

van 

NEDERLAND 

door een aantal boekjes in omloop te brengen, waarin verreweg de meeste series, 
zowel de voor- als naoorlogse, los zijn uitgepnjsd 
Dit betekent voor ons een experiment waarvan wij niet weten of het is vol te houden 
Daarom werd het nog niet doorgevoerd in de boekjes van de O R , hoewel zich ook 
in de boekjes Ned Indie, Curacao en Suriname reeds veel losgeprijsde zegels bevinden 

VOOR DE VER T O T ZEER VERGEVORDERDE 
VERZAMELAARS V A N NEDERLAND & O.R. 

hebben wij een keur van boekjes waarin vele kostbare topzegels aanwezig zijn, maar 
waarin zich toch ook de eenvoudige zegels bevinden Deze kleinere zegels lenen zich 
immers zo bijzonder to t vervanging van minder mooie exemplaren die zo dikwijls in 
verzamelingen van oudere datum voorkomen 
Ditzelfde geldt voor verzamelaars van 

BELGIË — FRANKRIJK — ZWITSERLAND (INCL DIENST) 
SCANDINAVIË — LUXEMBURG — DUITSCHLAND (MET GEBIEDEN) 
VATICAAN — OOSTENRIJK (EN GEB) — EN ANDERE EUROPALANDEN 
in de boekjes waarvan u zowel topstukken als kleine zegels aantreft 

ENGELSE K O L O N I Ë N 

één van onze specialiteiten Verzamelaars hiervan weten ongetwijfeld hoe moeilijk 
het IS om daarvan nog een mooie uitvoerige zichtzending te krijgen Probeer t u het 
eens bij ons. Wij denken dat het u mee zal vallen 
Wat WIJ hier met opzet achterwege heten is een uiteenzetting omtrent kwaliteit en 
prijzen Dit zijn immers factoren die niet los van elkaar beoordeeld kunnen worden 
Dit kunt u echter wel als u nu een proefzending aanvraagt Dat kost u niets, want wij 
betalen de port voor toezending en terugzending Het houdt ook geen enkele koop-
dwang voor u m Maar als u besluit een geregeld gebruik van de zendingen te gaan 
maken, dan moet de minimumaankoop wel f35,— per zending bedragen, maar daar
voor betalen wij dan ook de retour portokosten Bovendien, als f35,— te veel is voor 
één maandelijks budget, dan kunt u de zendingen 1 x per 2, of 1 x per 3 maanden 
laten komen. 

Ook al woont u dan m het meest afgelegen ge
deelte van het land, onze zichtzendingen zorgen 
er voor, dat u uw liefhebberij onder de meest 
ideale omstandigheden kunt beoefenen 
Alles staat tegenwoord ig in het teken van 
zel fbediening 
Hier treft u een vorm van 

Z E L F B E D I E N I N G 
aan, welke nauwelijks overtroffen kan worden 
U behoeft er zelfs de deur niet voor uit, want u 
kri jgt, als u nu even opbelt. 
DE W I N K E L A A N H U I S 
Als u ons schrijft, dan graag even vermelden 
uw gehele verzametgebied en of u beginnend, ge
vorderd of vergevorderd bent 

POSTZEGELHANDEL VAN DUYN & VERHAGE 
Noordsingel 181b - Rotterdam - Telefoon (010) 24 82 09 

c ß^ 

U weet, dat voor elke verzamelaar „Hawid klemstroken' 
het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels Leverbaar zijn de volgen
de maten m zwart Pakjes i 25 stroken, lengte 21 cm 

Voor blokken 1 strook form Hoogte 24 mm f 2»40 Hoogte 39 mm f 3,25 
26 , 
27' 
29 
31 
33 
3« 

f 2,40 
f 2,70 
f 2,70 
f 3.— 
f 3.— 
f 3,25 

<1 
„ *4 

48 
55 

„ 70 

, f 3,75 
, f 3.75 
, f 4,15 
, » 4.50 

f 5.75 

146 X .105 mm f 0,21 
160 X 120 „ f 0,2é 
210 X 170 „ f 0,*S 
HAWID-Klemstrokensntjder 

f 2,TS 

Dit IS slechts een greep uit onze voorraad klemstroken, vraag onze complete prijslijst 
Van de pakjes van 25 stroken met een lengte van 21 cm kunt u ook enkele stroken 
bestellen Prijs per strook 1/25 gedeelte van de pnjs van het pakje 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen Btj een 
bestelling boven f 10 — worden u de klemstroken portvri j toegezonden 5% kort ing 
bij een aankoop boven f 10 — en 10% korting bij een aankoop boven f 25,— 

POSTZEGEIHANDEI J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondttraat l/Blaak - Rottcrdam-l , Tel (010) U 35 SO, Giro <«1478 

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 welkom. 

„U.K.A."-STAMPS 
POSTBUS 124 - ' s - H E R T O G E N B O S C H 

FILATELISTENBEURS 
op 29 april in Frascati, Nes 59/63 te Amsterdam. Van 10-22 uur. 
Toegang vr i | Vele handelaren met een stand en postkantoor aanwezig Tevens speciale 
envelop met eerstedagstempel voor de Europazegels verkrijgbaar 

Verbond van po>tzegclhandelar«n in Nederland. 
Postbui 32M, Amsterdam. Tel . 23 77 67. 

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

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

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

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O G , INDONESIË, EUROPA {Cept) 
DUITSLAND (modern), ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt Elke zegel apar t gepri jsd Gaarne bericht beginnend of 
gevorderd verzamelaar Vraagt deze mooie boekjes met opgave van referenties aan bij. 

H. FIGGE Jr. - EINDHOVEN 
KI. Berg 34b - Tel . 2 21 20 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. Ie zijstraat naast Krasnapoisicy bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25. privé (020) 73 79 26. 



P H I L A T E L L A P P A R A T U U R 
kttfii. ««ft enowne. afifi.th. 
Ofi^e. ve/ucMzcA^tLn^en. wa/ien. 
hüog. van. düi. ?e&* fuiTuil.

de. VAoa^ kei. aJ!g,eMipen. 
jjaxtA. ^ hoo^ aai. wij. ioi 
itacernaaJ. ^ndeA vooA" 
Juiad zaien.0 Nu keh
ben. mj. ongt Inhoop 
ve/tüenvoudi^tL om 
aan. de. VAjang. ie hun
nen, voidoen, OedeAe. 
"fjJjaieJJ^i," wenai go i 
appoAoni in. gipi i^^gti ^c 
hebben. Qeen wonden, hei Ló Jedejie ^eb/iiu.
heA. ̂ ehiehen. dat fhlJjiieXL ormLibaoA. La bij. 
de opbomif wn een ^ede colledie. Oe p^jj^ 
ff, 112,50) Itßii k>OQ^ maa/i de homblnnüe 
van aJ. de fiJnieMLi£il.dche. oAÜheien. in één. 
en. de. dtj^eJjjhe Zm.i^eAAe psbAlMaiLa moAen. 
hei g.eheeJ. ioi een "juweel." VOOA. de ve/iga
meMmA. Behende pJjoieJj^ien^ iaxaieiiA.af 
veliin^JioudeA^ hunnen "nJ.ei' mecA. baiien. 
da uniek ^ebnuih/iOAilhei. Sndien U nvg.niei 
mei dti appoAoai heefi ^eu/eAhi moei U eerw 
g.eheeJ. VAjjbXjjyend onge. uiiaeb/ieide pna^pec
iuA aa/ivAag.en, U doei en. U geit een pJ.egl.eA 
mee» ( fAoapeciaa^en aanvA, bif. de JjnpoAieuA/ 

r r r E NO RH H/^NDIB^^^ 

P I N C E T T E N 
mei gOA^ in Solingen (WeaiDuLtaJnnd) ^€.ia
byiLceeAd aii hoo^waa/tdia. Zutealó .aiaaJ., na 
aeAeed komen ujondi elke pinexi aeiAói op ae
OAehen ve.enkAa.chi eic, (jot fanm.aii.ach aoe
de pincei VOOA een 

¥ o o r d t f i g r p r ij s l 
Uoo/i ^Aoie. inkoop en .dneile omgei hunnen wij. 
de pnjj>6 Jnag. houden. Zie en veAneiijk onge 
pinceiien mei die van andene weihe dihujia 
van mindenje kuiaiiieii zijn. 

een den beken 
fabAiehen op 
nLach aebied, 

.j '/jJAAR GARANTIE. 
, duuAaie kunaiaiaf. wai eA 
^ehfuiiki. hun wonden^ n.J., "DuAeikan", Oii i^ 
de eJSAfóie U^V. Jamp uxummede men hei 
*■■/■;■ LJ. L  ' > t  i " ( .  _ i _ _ «"TTTTT beJjchx. ruveÄ. ovo. tX. van bovenaf, bektj/ijen kan, ^nioeX. dooi 

:eA QAoie opxjAcke Jaupe 760 x S^ '"!"' 
'uiu/e AefJekio/i. Tevena JLchxJnüpe dot JichxJnupe daö/i 

een 
3n^t ^ . 
ingebouwde nonjnale. ^Myeitamp, Sneue om4cha
heiinn. dooA dj^ukknappen, QpniAoJje op dunne 
en/of andene plekken, icheuAiJea d.m.v, de 
In^ebouude opaaitjiaipJaai VOOA hei dooAJick
ien van de ge^ela. KoAiom dli ia hei appoAPai 
waoA. men Janen op g.ewacJii heefi, 

UITZONDERLYKGOED 
ÊêN PKIJS. MAAR HEER MOBELYKHEDENH 

^PHILAFIX 
VOOA de BLANm
aibumveAwnelaoA 
VeAvaoAxUnd uii 
dooAzickiw. "AS' 
fmm". Ac/ op 
LedeA. foAjTtaai 

In^ieUxmn. DOOA. maai
veAdeluxg. La de gui.ve/t' 
aie in/iieMUna nto^eJjjk 
^een bAOmen. ue hele 
achaaloon Jigi een wei

ru^ van kei papien af. Du^i weA~ 
ken mei O.Ü.~inki moaelifk. Twee 
mnd^epen, ievena de ven^iel

I L L I I! T^/V*^' C«^ lichi en ononikeen
il/h /uUpmLüi&l waoA veel plegLen van ie be
ieven ia. Alle vah^e^ uvAdpn na aeiijk, f W'. 
PHTLÄTEULrEPr O S C Ä R 
V001 nog. 5eIeAe coniAole van Uw geg.eZó. ̂ en 
Jvupe weihe 10maol \/eAgju}oi mei een veA/iiel
bax2Aobj.eciA.zf,. l^eachUii. VOOA iedeAe ooaa^ÓBé
ie. Qeheei ^omnieeAd  — 
pixuie ehnvomvoei, //ej 
vlak i.a aeheel VAJJ., QL 
object ie plaaiaen. Li 
genaieiaeJ ten. VOOJL 
min^ van veniekenuB. 
ZmLtóeAa fiab/ukai ' 
Qjen in^inumefvt 
van onóchaiha wm r,tr|7.j r, crur^ 
A« waoAde. Uw ^ " » S ^ ^ Ö * ' r%A^^ 
//andelawi heeU hem. COMPLEET 2 4 i 

BOVENSTAANDE KWALITEITSMERKEN VERKRIJGBAAR BIJ DE GOEDE POSTZEGELHANDEL OF 
FILATELISTISCHE HANDELSONDERNEMING 
Kantooradres: Lijsterbeslaan 18, Oostvoorne, teL (01885) 3409 ■ C . V t f O U D E N B E R G I M P O R T  E X P O R T 3225 

NEDERLAND 
Overz. Gebiedsdelen 
INDONESIË, UNTEA 

Gratis prijslijst zendt: 
K. KEIZER 

Burg. Mutsaersstraat 32 
TilburgTel. (04250)7 16 76 

DER SAMMLERDIENST, het Duitse filatelistische tijdschrift 
verschijnteens per 14 dagen 
gem omvang meer dan 100 pagina's 
nieuwtjes met fotopagina's op 
kunstdrukpapier 

Abonnementsprijs, f 11 80 per halfjaar (13 nummers), 
f 23 60 per jaar (26 nummers), proefnummer gratis' 
Abonnementen kunnen direct mgaan 
Woordadvertentie' opschnflv/oorden 54 et, 
tekstwoorden 22 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland: 
FILEKTURA (P. C. van Andei), Postbus 54, Katwijk aan Zee 
Giro 516928 Bank Amrobank, Katwijk Telefoon 01718  4068 (ook'savonds) 

FALZ 
LOS 

ALBUM 

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
het nieuwe poscfris inschuifsysteem 
190m N E D E R L A N D vanaf 1945 UO 
190 N E D E R L A N D compleet 78 
429 C U R A C A O 18731948 24 
430 A N T I L L E N vanaf 1949 16 
432 N W . G U I N E A compleet 7 
433 S U R I N A M E 18731948 23 
434 S U R I N A M E vanaf 1949 25 
bijpassende r ingbanden: plastic 13, 
biadmonster, uitvoerige prijslijst en 
vraag. 

, geen piai<t<er meer nodig 
bladen zonder band 34, 
bladen zonder band 
bladen zonder band 
bladen zonder band 
bladen zonder band 
bladen zonder band 
bladen zonder band 
50, ieder 3 0 , — , si<ai 17,50, 

Ampiij lex souvenir op aan

66,30 
20,40 
13,60 

5,95 
19,55 
21,25 

L I N D N E R IMPORT „ N E D E R L A N D " , BOX 143  HILVERSUM 

% \ î  
^ ^ 

Zichtzendingen 

Flora en 
Fauna 

kunnen wij u vanaf heden weer toezenden. 

± 1500 zegels per 
Ital. kol., Liberia, 
Alle zegels apart ( 
lijsten. Thans ook 
flora, fauna, * of ° 

De Strubben 2 
1 Ingaande 2721968 

zending, thans zeer goed de oudere zegels** 
China, Japan, ZuidAmenka enz. aanwezig, 
jeprijsd. Inruil doubletten. Uitvoering manco

zendingen Ned. 191040*, s.v.p. aangeven 
, ref. s.v.p. Even een kaartje aan 

E. HORN Jr. 
Emmen  Tel. (05910) 2909  Giro 1141103 
is mijn telefoonnummer (05910) 2 22 13 | 

W. H. EECEN 
Postzegelhandel 

Brinklaan 55c  Bussum 
Telefoon 16288 

Z I C H T Z E N D I N G E N 

Ned. en O.G.  Duitsland etc.  Fr. en kol.  Eng. 
kol.  Zuidamerikaanse landen en nagenoeg alle 
andere landen. 
Referenties opgeven s.v.p. 
Collecties te koop gevraagd 

Wij ontvingen voor onze 

VOORJAARSVEILING 
reeds diverse verzamelingen 

J0.a. N E D E R L A N D EN O.R.D. 

NOORD , M I D D E N  E N Z U I D  A M E R I K A 

E T C .  E T C . 

Verdere inzendingen voor deze veiling 
kunnen nog worden aangenomen. 
Voor grote objecten komen wij u 
gaarne persoonlijk bezoeken. 

Koell 
ijoelci oejcema 

Postbus 45  'sGravenhage 
Telefoon (070) 11 03 19 

Prinsestraat 58/60 

http://pJ.egl.eA
http://ve.enkAa.chi
http://fanm.aii.ach
http://bax2Aobj.eciA.zf


JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
Untea serie 19 waarden ongebruikt, zonder plakker ^30,—, Ned -Antillen postfris 
zonder plakker nr. 11 f70,—, nr. 12 f 25,—, nr. 35 f 8 , — , nr. 37 f 10,—, nr. 39 f 13,—, 
nr 40 f20,—, nr. 41 f20,—, nr 42 f35,—, nr 43 f<2,—, nrs 75-81 f200,—, nrs 
126-134f12,—, nrs 138-140f 2,—, nrs 153-157 f 5,—, nrs. 158-163 f 4,—, nrs. 164-167 
f 2 , — , nr. 168-177f 10,—, nrs. 180-181 f200,—, nrs. 182-184 f 2,25, nrs. 185-195 f 46,— 
nrs. 200-205 f 10,—, nrs. 209-210 f 6 , — , nrs. 231-233 f145,—, nrs. 244-247 f 7 . — , 
nrs. 248-252 f20,—, nrs 253-256 f7,50, nrs. 257-260 f4 ,—, nrs. 261-264 f3,25, 
nrs. 265-268 f5,50, nrs. 269-270 f 2 , — , nrs. 271-274 f5 ,—, nrs. 293-296 f 4 , — . nrs. 
298-302 f6,50, nrs 304-306 f 2,25, nrs 307-310 f 3,25, nrs 311-313 f 2,50, nrs. 315-317 
f5 ,—, nrs 318-321 f 4 , — , nrs. 322-328 f 4 , — , nrs. 329 f 4 , — , nrs. 330-332 
f 4 , — , nrs. 333-337 f5,50, nr. 338-342 f 4 , — , vigp nrs.1-3 f110,—, nrs. 2 f f 100 ,— 
nr. 3 f f175,—, nrs 18-25 f170,—, nrs. 26-40 f80,—, nrs. 41-44 f39,—, nrs. 45-52 
f25,—, nrs. 53-68 f26,—. 

JAC. ENGELKAMP 
Spuiitraat 301 - Amsterdam. Giro 312696 Telefoon 230998 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 
Telefoon 243940 

Amsterdam-C. 
Giro 42SS49 

I I I I N D O N E S I A veel goedkoper ! 
met toch nog mooie JUBILEUM-cadeaus gedurende deze maand. 
Bijvoorbeeld Generaals ƒ3,50. Reptielen ƒ 1,10; Muziek 16w. 
ƒ6,50, Muziek nagek 6 w ƒ5,—, Soekarno '67 ƒ0,75; Lucht
vaart ƒ0,75; Thomas Cup IV ƒ 1 , — , Bali + blok ƒ1,60, 17 aug 
'67 ƒ 1 , — , Expresse ƒ1,75. Schilderijen + blok ƒ5,50, Natuurr 
-I- blok ƒ1,40; UNO '69 ƒ0,75, Milit Academie ƒ0,45, nood-
port ƒ0,50, port 200, 1000 s, 15 en 25 R ƒ3,50 En bij afname 
van 10 van dezelfde nog 10% korting 
Onze aanbiedingen in het Maandblad van febr j I , biz 96. blijven onver
minderd gelden En alles wat u daar met vindt vermeld omtrent onze 
spotgoedkope samenstellingen van complete postfr ser Indonesia, als
mede GROOT-FORMAAT en MOTIEF-samenstellmgen, vindt u m onze 
P M nr 31 welke we op aanvraag gaarne toezenden Hierin voorts onze 
complete prijslijsten van NEDERL en Over Gebieds, alsmede INDONESIA, 
met ook tal van series, welke u elders niet vindt 

Bestellingen, enz aan-
J. BIJLSMA - Schimmelpennincklaan 3 - ZUTPHEN 
Tel. (05750) 33 11. Giro 92.76 78. 

Regelmatig veilingen te Hengelo (Ov.) 
Eerstkomende veilingen 27 april - 8 juni 1968, 
inzendingen kunnen dagelijks geschieden 
ONZE PLUSPUNTEN: 
• lage veilingkosten 
• zeer snelle afwikkelingen 
• deskundige voorlichting en verkaveling 
c objectieve waardeschatting 
Alle veilingen voorden gehouden in Hotel Deters, Beursstraat. 
Vraagt veilingcatalogus aan: 

Postzegelveiling TWENTHIA 
Postbus 173, Hengelo (Ov.), tel. (05490) 6417, (05400) 19912 

oooo»« 

Uw manco lijst naar 
Philadelphia 

KRUISWEG 43 HAARLEM 

BRANDKASTEN 
kopen IS een zaak van vertrouwen Het gaat om uw kostbaar
heden en uw waardepapieren. Kaptino heeft meer dan 350 
nieuwe en gebruikte brandkasten en inbouwkluizen voor u staan. 
Dus direct uit voorraad. Brandveilige kasten van ƒ 255,— af, 
7 modellen Nieuwe inbouwkluizen, 32 modellen van ƒ 79,— af. 
Daarom zijn wij ook de grootste specialist in Nederland voor 
brandkasten en inbouwkluizen. U kunt uw te grote of te kleine 
brandkast bij ons inruilen Ook m tel- en schrijfmachines keuze 
uit meer dan 3000 machines De nieuwste Jaguar telmachines, 
optellen, aftrekken en vermenigvuldigen op de telstrook, winkel-
prijs ƒ398,— bij Kaptino ƒ298,—. Kaptino schrijfmachines model 
1968, geheel metaal, slechts ƒ 155,— Stalen schrijfbureaus 
ƒ148,—. Komt u eens kijken'??? U koopt bij ons prettig en 

B I J K A P T I N O V O O R D E L I G E R 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 2 00 18 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.O. Indië 12 (nog steeds geen telefoon) 

AANBIEDING VERENIGD EUROPA 
Zonnebloemnrs.: Pfrs 
61/63 Bel{ie Jeugd S8,50 

Frankrijk Conseil 16,— 
Italië ERP 135.— 
Triest ERP aanget. 
Italië Tabaksconf. 125.— 
Triest Tabaksc. 
aanget. 
Italië NATO 
Triest NATO 
Turkije Worstel-
kamp. 
Turkije NATO 
Turkije 
Europaraad 
Vaticaan Apostel 

66/67a Ver. Naties Eur 
bur 

97/106 Dag v/h Noorden 
compl. 

1959 10 j . NATO compl 
Europaraad Dienstzegels 
compleet 

58 
1/3 
*/6 

40/42 
43/45 

64/65 
66/67 
7/9 

71/73 
74/77 

82/83 

26,50 
22,50 

17,50 
25,— 

40,— 
26,50 

FDC. 
7 5 , -

300,-

125,-

35,-

Pstfr. FDC. 

17,75 13,50 

35,— 
17,75 

10,25 

29,25 

1966 

1956 
1957 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Malta Eur. Dokters-
congres 
Gibraltar Lady v. 
Europa 
Europa 6 Ind. cpl. 
Europa 7 „ „ 
Europa 7 „ „ 
Europa 6 „ „ 

Zwitser l . 
„ mee opdr. 

Europa 20 Ind. cpl. 
„ Liechtenst. 
„ 14 Ind. cpl. 
„ San Marino 
„ Cyprus 

motief '61 
Europa 19 Ind. cpl. 

,. 19 ., 
„ 11 „ 
„ 19 „ 
„ 19 „ 
„ 19 „ 

7,50 

6,75 
187,50 

50,— 
12,25 
12,— 

2,25 
9,75 

87,50 
45,— 
12,75 
14,75 

2,— 
30,50 
27,— 
27,— 
23,50 
25,50 
22,50 

7,75 

79,— 
16,— 
15,75 

2,50 
10.75 
80.— 
36,— 
21,50 
25,— 

3,— 
36,50 
36,— 
34,50 
3 1 , — 
34,50 
32,50 

PADVINDERSuitgiften 1967 - 1968 „Wereld Jamboree" 
Algerie 
Amerika Poststuk 
Bahamas 
Bhutan Jamboree 

Opdruk 
Bhutan idem blokp. 
Bhutan Gir l Guides 
Bhutan idem blokp. 
Burundi Jamboree 
Burundi, 10 wrd onget. 
Burundi blokpaar 
Ceylon 
Congo 
Dahomey 
Dahomey, blok 
Dubai 
Gabon 
Ghana 
Ghana, blok 

10 

1.10 

4,75 
12.75 
7,— 

16,25 
6,50 

12,75 
6,50 
0.45 
2,60 
4,50 
4,50 
4,35 
3,20 
1.45 
1.50 

1 , — 
2,45 

7,— 
15,— 
9,25 

18,50 
7,75 

13,75 
7,25 
1,25 

6,20 
6,75 

6,35 

Haiti Jamboree opdr. 6 
Haiti 1968 2 
Iran 1 
Korea, 2 W -(- 2 Bl. 
Lesotho 1 
Luxemburg uit 

Caritas 1 
Maldive Island 4 
Mall Samenhangend 2 
Niger 3 
Ras al Khaima 7 
Ras al Khaima onget. 7 
Ras al Khaima blokp. 2 
Somali 
H. Volta 
Yemen 
Yemen, ongetand 
Yemen, blok 

5.20 
1,35 
0,80 
1,85 
1,25 

0.40 
1,65 
1,85 
3,50 
3.— 

4,— 
3,25 
2,60 
4,85 
5,85 
5,85 

6,50 
2,60 
1,75 
4,50 
1,90 

1 , — 
3,25 
5,10 
8,25 
4,25 
5.25 
4.75 
4,50 
5,85 
5.50 
6,50 
6.50 

Levering zolang voorraad en prijsveranderingen voorbehouden. Portovrij vanaf f35 ,— 
Lever Europa, Padvinders enz. ook in abonnement. Vraag een gedetailleerde prijslijst 
aan, ook voor 100 jaar Postzegels, Ver. Naties - zowel New York alswel gehete wereld 
enz. enz. 

POSTZEGELHANDEL J. v. d. BURG 
Postbui 9048 - Amf terdam - Telefoon 191039 - Huisadres: Bullepad 26 

P.S. Zoek steeds te koop alles van Ver Europa en momenceel in het bijzonder de 
zgn voorlopers postfris, gestempeld en op fdc. Van padvinders alle oudere uitgiften. 
Aanbiedingen gaarne met prijsopgave. Ook nog steeds UNTEA gevraagd, postfris, 
gebruikt en fdc als ook op gewone brieven. 



U KOOPT DIT JAAR VOORDELIG, 
maar volgend jaar ingaande 1 jan. '69 wil de regering, in het kader van de E.E.G., een 
nieuwe belasting invoeren (ign. toegevoegde waarde heffing) van maar liefst 12% voor 
de postzegelhandel. Dit zal uiteindelijk door de verzamelaar betaald moeten worden, 
want deze belasting MOET doorberekend worden. 
Door thans te kopen kunt u die 12% prijsverhoging ontlopen, hetgeen een belang
rijke besparing oplevert. 
Ook de verenigingsrondzendingen en -veilingen zullen met deze belasting gecon
fronteerd worden die reeds doorgevoerd is in enkele E.E.G -landen In Franknik zijn 
hierdoor de openbare veilingen onmogelijk geworden en ook de clubveilingen. 

LIJST Nr 49 maart 1968 

N e d e r l a n d & Overx . Ri jksdelen eers tedagbr ieven 
ALLE BRIEVEN ZIJN ONGEOPEND EN NETJES GEADRESSEERD. 
MET EEN * GEMERKTE NUMMERS ZIJN ONGEADRESSEERD 
Nederlan 
E5 
E 5» 
E 6 
E 6* 
E7 
id.Cutemb. 
id.Tropen 
ES 
E 8* 
E9 
E 10 
ld. 10a Itep 
E l l 
E l l * 
E12 
E 13 
E 13» 
E U 
E U * 
E IS 
E 16 
E 17 
E 18 
E 18» 
E 19 
E 19« 
E 20 
E 20» 
E 21 
E 21» 
E 22 
E 22» 
E 24 
E 24* 
E 25 
E 25* 
E 26 
E 27 
E 28 
E 28* 
E 29 
E 29* 
E30 
E 31 
E 32 
E 32* 
E33 
E 34 

d 
75,— 
90,— 
65,— 
75,— 
35,— 
20,— 

125,— 
47,50 
65,— 
45,— 
16,50 
37,50 
32,50 
38,— 

9,— 
35,— 
42,50 
17,50 
24,— 
25,— 
29,— 
20,— 
14,50 
20,— 
18,— 
22,75 
U . — 
17,50 
12,50 
15,— 
10,— 
12,50 
18,— 
22,50 
22,50 
26,— 
10,— 
20,— 
10,— 
12,50 
9,— 

11,50 
4,75 
7,— 
5,25 
6,— 
8,50 
7,50 

E 35 
E 35* 
E 37* 
E 38 
E 38* 
E 39* 
E 40 
E 41 
E 42 
E 44 
E 47 
E48 
E 49 
E 50 
E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 55* 
E 56 
E 57 
E 58 
E 58* 
E 59* 
E 60* 
E 6 1 * 
E 62 
E 63 
E 63* 
E 64* 
E 65* 
E 66* 
E 67* 
E 68* 
E 69* 
E 70* 
E 7 1 * 
E 72* 
E 72 
E 73 
E 73* 
E 74 
E 74* 
E 75* 
E 76* 
ld. blok 
E 77* 
E 78* en 

1,75 
2,— 
2,— 
9,— 

1 1 . — 
2,50 
1.65 
4,— 
2,75 
2,50 
6,— 
1.50 
3,50 
3,25 
4,50 
3,50 
1,35 
3,50 
2,— 
2,50 
5,75 
2,— 
3,25 
3,75 
1,50 
2.25 
2,— 
0,75 
1,60 
1,75 
1 , — 
1.50 
0.55 
0.75 
0,55 
2,25 
0,60 
1,25 
1.15 
1 . — 
0,70 
0,80 
2,— 
2,25 
0,65 
2,20 
8,— 
0.50 

78a 2,— 

E 79* 
E 80* 
E 81* 
E 82* 
E 83* 
E 84* 
E 84a* 
E 85* 
E 86* 
E 87* 
E 88* 

2,20 
0,75 
2,— 
0,50 
2,20 
1,10 
1,10 
5,— 
2,35 
2,75 
0,75 

Ned N w Guinea 
E 1 25,— 
E 1 * 30,— 
E 4 3,50 
E 5* 5,50 
E 6* 1,50 
E 8* 1,75 
E 10* 1,75 

Ned. Antil len 
E l 
E l * off. 
E 10 
E 17* 
E 18 
E19 
E 20* 
E 22* 
E 23 
E 24 
E 26* 
E 27 
E 28 
E 29* 
E 30* 
E 3 1 * 
E 32* 
E 34* 
E 35* 
E 37* 
E 40* 
E 4 1 * 
E 42* 
E 43* 
E 44* 
E 45* 
E 46* 
E 47* 

14,50 
kr t10,— 

12,50 
6,— 
4,50 
2,25 
3,— 
4,75 
2,50 
3,— 
1,50 
5.75 
1.85 
3,15 
2.90 
4,50 
1.25 
3.50 
0.75 
1,05 
1,75 
1,25 
1 , — 
1.95 
2,75 
1,15 
2,50 
2,75 

Suriname 
E 1 
E4 
E 4* 
E 12* 
E 16* 
E 17 
E 17* 
E 18 
E 18* 
E 21* 
E 22* 
E 23* 
E 24 
E 25* 
E 26* 
E 27* 
E 28* 
E 29* 
E 30* 
E 31* 
E 32* 
E 34* 
E 35* 
E 36* 
E 37* 
E 38* 
E 39* 
E 40* 
E 41* 
E 42* 
E 43* 
E 44* 
E 45* 
E 46* 
E 47* 
E 48* 
E 49* 
E 50* 
E 51* 
E 52* 
E 53* 
E 54* 
E 55* 
E 56* 
Luchtpost 
Elp. 1 
E lp. 1 * 
E lp. 2* 

55,— 
16,— 
18,— 
10,— 
17,50 
6,— 
7.— 
1.50 
1.75 
1.50 
2.25 
2,25 
3,95 
1,75 
2.— 
7.— 
8.— 
1.50 
5.75 
3.25 
3,65 
1.50 
3,75 
1 , — 
1 , — 
3,— 
3.— 
2,75 
1,95 
2,95 
1.10 
1.25 
2,10 
4,— 
1,65 
1,50 
4,— 
2,— 
1,50 
4,— 
1,25 
1,50 
1.25 
1,95 

32,50 
35,— 

8,— 
Geef vo ldoende reservenummers op o m teleurstellins te v o o r k o m e n . 
Leveringsvoorwaarden: Aankopen beneden 30 gulden worden verhoogd met ten
minste 1 gulden kosten. Betaling dient binnen 8 dagen na ontvangst te geschieden. 
Reclamaties binnen 4 dagen na ontvangst. Alle zendingen geschieden aangetekend. 
Bezoekt ons kantoor 's zaterdags daar er dan voldoende parkeergelegen
heid is voo r uw auto in de d i rec te omgeving van ons kantoor . 
Wi j z i jn dagelijks geopend van 10.00-4.30 uur. 

Postzegelhandel HARTOG OKKER 
H E R E N G R A C H T 167 parterre - AMSTERDAM-C (bij de Dam) 

Tel . (020) 6 20 97 - Bankiert: Coöp. Rafeissenbank - Amsterdam 
Postgiro 193165 

1 DDR 
251-52 
331-32 
556-58 
564f -(- g 
565-69 
582-85 
661-62 
663-67 
668-70 
675 
676-77 
678-80 
681-86 
701-02 
703-06 
723-24 
728-32 
733-35 
736-41 
742-47 

postfris 
0.80 
0.70 
2.75 
5.— 
3.50 
2,50 
1 , — 
2,25 
2,— 
0,45 
0,45 
2,— 
2,75 
0,80 
2,50 
4,— 
2,75 
3,— 
5,— 
2,25 

Kindertekeningen 
Verm. schilderijen 
Landbouw 
Beroemde 

tentoonst 
vrouwen 

748-50 
752-54 
755-56 
757-58 
759-61 
762-76 
777-82 
783-85 
786-87 
788-93 
794-96 
797-99 
800-01 
802-03 
804-12 
813-14 
815-16 
817-18 
819-21 
823-24 
2,— 
3,— 
0,35 
0,50 

Blok 14 f 3,50; blok 15-17 f 6,5C 

2,40 
2,50 
0,85 
1,10 
2,50 
3,75 
4,50 
2,25 
4.75 
2.40 
1 , — 
1,75 
1 , — 
0,90 
7,27 
1,25 
1.10 
1.10 
1.35 
1.15 

Speelkaarte 

825-28 
829 
833-37 
838-40 
842-45 
846-51 
853-55 
856-57 
858-59 
864 
865 
866-69 
870-74 
875 
876-79 
880-85 
886-88 
889-94 
895-98 
899 

1 
Volbloed paarden 
Naiaarsbeurs 

; blok 18-19 f3.50; blo 
1965 f37,50; 1966 f32,50 en 1967 f30.—. 

„DE PHILATELIST" 

3.50 
0.35 
1.50 
1.50 
1,75 
3,75 
1,25 
0,45 
1,15 
0,40 
0,40 
2.15 
1,50 
0,50 
2,25 
3,— 
1,15 
3,— 
3,— 
0,45 

Zolang voorraad | 
Yvert nummers 1 

900-02 1,50 
903-04 0,75 
905-06 1 , — 
909-10 0,75 
911 0,45 
912-17 ? , -
918-19 0,90 
920-25 2,30 
926-29 2,10 
930-32 1,10 
933-35 1,25 
936-41 4,— 
942-47 2,— 
948-50 1 , — 
951-52 0,45 
953-54 0.90 
955-62 2.75 
963-68 5.— 
Vogels 2,25 
Wielren 0,60 

1 , — Matrozenopstand 0,75 1 
1,40 Gedenkteken 0.45 
0,45 Be roemde mannen 1 

1.15 
k 20 f 1,50 Complete laareaneen 1 

Postbus 507- L E E U W A R D E N 

KiLOWAAR 
in dozen van 100 gram 
Postzegels op stukjes van albumbladen, afgeweekte zegels en zegels op papier. Goede 
sortering waarbij soms ook betere soorten. Een zeer aardig restant Dozen van f4,50 
en f5,75. Porto 50 et extra Vraagt prijslijst van andere soorten 

V A N L E E U W E N ' S P O S T Z E G E L H A N D E L V A N 1922 
(Lokhorststraat 27) - Postbus 122 - Leiden - Postgiro 1770S9 

SCHILDERIJENZEGELS 
Aden-Kathiri Churchill (8) f8.50, Van Di|ck eni , (8) f7,50; Renoir (8) f15,50; 
lapanseschild (3) f 12,—; Vermeer (3) f 12,50; Aden-Quaiti Fr Hals enz (7) f 4 , — ; 
Manet (7) f 13.25. Renoir (4) f 15.—, Algerije Rotsschilderingen 1967 (4) f 12.50, 
Ajman Renoir enz. (4) f 15,—; Andorra Relig. schild.(3) f 1,25; België 1955 Titiaan 
enz. (3) f5,50, 1967 Erasmus (5) f2.50; 1967 Brueghel (6) f4.75; Cookeil. Gauguin 
(6) f6.50. Kerst 1967 (6) f 6 . — Cuba 1967 (5) f 4 . — Dahomey Ingres (2) f4,75, 
Rehg. schild. (4) f 8 , —. Doebai Rubens (3) f4,50. D D R 1967 (6) f8,25. Engeland 
1967 (3) f 1,90, 1967 Kerst (3) f 1,75 Fujeira De Hoogh enz (8) f 17,50. Hongarije 
1966 (7) f 12.50.1967 (7) f8.50, ld. Amphilexbl. f8,50 Indonesië 1967 + blok f6,60. 
Joegoslavië 1967 (5) f5,25. Jemen Rembrandt goud (6) f9,75, id. zilver (6) f8,50, 
Aziatische schil (10) f6,25, Fr. Hals enz (6) f 1 1 , — , Vlaamse meesters (5) f14,—, 
Spaanse meesters (5) f14,— Mali Picasso (3) f4,50, Toulouse-Lautrec (2) f 5 ,—. 
Mauretanie Ingres (2) f6,25 Marokko 1964 Delacroix (1) f7,50. Monaco 1967 (2) 
f2,25. Nieuw-Zeeland 1960 Kerst (1) f 5 , — . 1963 Kerst (1) f 2 , — . Opper Volta 
1967 Rel. schild (4) f 10,—. Roemenie van Eyck enz (6) f12,50, Rembrandt enz. 
(6) f9.25 Ras Al Khaima Europese schild. (4) f7,50, Rembrandt enz (3) f24,50. San 
Marino Titiaan (4) f8,25,Guercino tr ipt, f 7,50.[Cimabue(1) f 2,75. Spanje 1958 Goya 
(10)f 6,75, 1958Carlo5l (8) f6.25, 1959 Velasques (10) f 5 , — , 1960 Murillo (10) f7,50, 
1961 El Greco (10) f 13,50, 1962 Zurbarin (10) f7,50, 1967 Holenschild. (10) f2,50. 
Tsjaad 1967 Holenschild (5) f 12,—. U m m A l Qiwain Rubens enz (7) f 6,50, Rem
brandt enz. (5) f 17,50, Expo-schild. (7) f 13,50. 

Ook vele andere schilderijenzegels in voorraad. 

Alles postfris. Levering zolang voorraad. Betaling acht dagen na ontvanfst. Boven 
f35,— portvri i . 

HEYMANS' POSTZEGELHANDEL 
Valeriusstraat 82 - Schiedam 

Tel . (010) 26 39 51 

BRANDVRIJE STALEN ALBUMKASTEN 
Fonkelnieuw, modern, franco huis 

Vraagt foto's aan Brandkastenhandel 

'BOX', Soestdijk - Van Weedestraat 43 - Tel. (02155) 42 40 

Voor wederverkopers 
Complete series Nederland en O G 
Korte en complete series Indonesia en buitenland. 
Betere kilowaar Nederland en pakketten. 

Vraagt gratis lijst. 
Postzegelhandel G. v . d. EYNDE 
Broekemalaan 1 - UTRECHT - Telefoon 71 39 94 

TE KOOP GEVRAAGD 
alles op het gebied van 

Nederland en overzee, Indonesië 
In het bijzonder engrospartijen zijn welkonn. 
Hun, die belangstelling hebben voor buitenlandse plaatjesserie 
of samenstellingen plaatjes en motieven In behoorl i jke aantallen 
maak ik gaarne voordelig offerte. 

Drs. Hugo J. van Reijen 
Postbus 7265, A m s t e r d a m . T e l . (020) 76 16 06 



Postzegelhandel „ ' t Raedthuys 
Nederland: Ned. Indië: 

1 Vervolg vorige maand: 
238/39"* 
id. • • 
id. o 
240/43*** 
id.» 
244/47*** 
id.» 
248/51 • • • 
id.» 
252/55*»* 
id.» 
2 5 6 " * 
257/60*** 
id.» 
261/64*** 
id.» 
265/66*** 
id.» 
267/68** 
id.» 
269*** 
270/73*** 
id.» 
274/77** 
id.» 
278*** 
id.» 
279/82*** 
id.» 
deze series •* 90% 
356/73*** 
356a /d* " 
402b/03b**» 
474/89*** 
592/95*** 

«0,— 
40 — 
24,— 
42,50 
15,— 
80,— 
35,— 
45,— 
17,50 
18,— 

5,50 
11,75 
60.— 
17,50 
39,— 
14,— 
19,50 
4,70 

19,— 
5,85 
5.25 

4 1 , — 
13,— 
45,— 
9,50 

15,— 
3,— 

26,— 
6,50 

48,— 
16,50 
49.50 
29,— 
36,— 

133*** 
135 /37" 
149/59** 
165*** 
172/75*** 
260*** 
261»** 
262*** 
264»»* 
265»** 
277**» 
287»** 
2 8 8 * " 
289*»» 
Port 49/52»** 
RIS compl.»** 
Curasao: 
Luchtp. 1/3** 

4/16»* 
18/25** 
26/40*» 
41/44*» 
45/52»»» 
53/68»»» 
69/88»** 
id.»» 

Suriname: 
22a»»* 
25/28*** 
111/14*** 
115*** 
116/17** 
130/36»** 
137/40» 
141/44» 
146/49» 

13,— 
15,50 

120,— 
32.50 
24,— 

265,— 
11,25 
45,— 
27,50 
22,50 
17,— 

2 7 S , -
28,— 

215,— 
37,50 

210,— 

110,— 
25,— 

175,— 
85,— 
42,— 
28,— 
28.— 

485,— 
460,— 

12,— 
12,50 
7,— 

22,50 
29.— 
15,50 
27,— 
32,50 
28,50 

" biedt aan: 
Frankrijk: 
vervolg vorige maar 
401** 
402** 
403*» 
417** 
420»* of » 
424** of» 
429»* 
447*» of» 
576/80*»* 
593/98»»* 
612/17*** 
682/701»*» 
765/70»»* 
795/802»*» 
844/47»» 
853/58*** 
891/96*» 
923*.» 
929»»» 
930/35** 
937/38*»* 
960/65*** 
970/74*** 
986*»» 
989/94** 
995»»» 
998*** 
1026*»* 
1035*** 
1100/04»»* 
1108/13*** 
enz. meest ä f 0,50 
•*» = postfris I . pi 

• * = luxe Ie pi. 
» = luxe gebr. 

d: 
4.— 
7.50 
4,50 
4,50 
5,— 
7,50 
5,50 
5,— 

25.— 
8.75 
3.25 
4,— 
4,50 
7,50 
7.50 

17.50 
30,— 
12,50 
6,75 

22,50 
5,50 

25,— 
10,— 
10,— 
47,50 

5.— 
10.— 
5.50 
5,50 
6,— 
7,— 

>.fr. 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstr. 41 - Amsterdam Tel. 22 09 01 

(pr ivé: Andries Vlerlinghstraat 9, Telefoon: 151858 b.g.g. 123123) 

REEDS MEER D A N 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere zaken, 
voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen 
beslist goede pr i jzen: 

G R O T E E N K L E I N E W E R E L D C O L L E C T I E S , L A N D E N -
C O L L E C T I E S , V E R Z A M E L I N G E N N E D E R L A N D E N 
O V E R Z E E S E RIJKSDELEN, G O E D E LOSSE ZEGELS, SERIES 
E N G R O S E N P A R T I J E N . 

Geen object is te groot ; er wordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom Ik gaarne bij u thuis. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 'T R A E D T H U Y S (eig. J. D. M U I S ) , 
Raadhuisstraat 41, Amsterdam. Tel. 22 09 01 ('s-Avonds 151858 b.g.g. 
12 31 23). Donderdags na U uur gesloten. 

AANGEBODEN WEGENS LIQUIDATIE 
Grote collectie series en topnummers Nederland en O R Cataloguswaarde 
± 12 000, — . Verder col lect ies Duitsland (Bund), Engeland, Scandinavië, 
Frankrijk, Rusland, motief ( ± frs. 4000, —), Canada 90% compleet, Austral ië, 
Zuid-Afrika geheel compleet met vele paren stroken, brieven etc. (luxe) 
Totale waarde tussen frs. 25 000 , - en 30 0 0 0 , - . 
Vraagprijs m één koop ƒ 10 000, — , ook eventueel gedeelteli jke verkoop 

Brieven onder nummer Ph 109 aan Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 

Berlijn 1-20A* f 110,—; 21-7* f160.—; 51-3» n 2 5 , — ; 54-6* f 110,—; 57* f30,— ; 57» 
f18,—; 58-9* f30 ,— ; 60* f32,— ; 60° f29,— ; 65° f30 ,—; 66-7* f12 ,—; 68-72* 
f36,— ; 73* f 16,—; 74-6* f 17,—. 
Duitse Ri|k 390-3* f70 ,— ; 426* f37,— ; 462-6» f50,— ; 478° luxe f50.— ; 513-21» 
f72,— ; 535-8» f80 ,— ; Luchtpost 27-34* f150,— ; LP 52-3** f50,— ; Blok 3 op brief 
f160,—. 
Vraagt u ook eens een zichtzending van DENEMARKEN, NOORWEGEN, ZWEDEN, 
IJSLAND, ENGELAND, IERLAND, modern MALTA, GIBRALTAR en CYPRUS. 
SAARGEBIED na 1945. 

POSTZEGELHANDEL C. OPSCHOLTENS 
Bergselaan 81b, Rotterdam-l i . Tel . (010) 28 32 7« 

NEERLANDIA 
POSTZEGELALBUMS 

schroef: 

No. 5: 100 norm. bl ƒ 11,60 

No. 9 200 norm. bl f 18,75 

No. 13: 150 dikke bl . f 17,90 

Band: kunstleer met goudopdruk; verdekte schroeven; 25 x 28'/2 om; prima 
kwaliteit. 
Bladen: houtvrIJ papier, f i jne ruit jes onderdruk. 
Tekensjabloon: voor 't zel f tekenen van vakjes. Nieuwe maten, voor elk 
album geschikt ƒ2,75. 

ALBUMFABRIEK NEERLANDIA-UTRECHT 
CEYLONLAAN 11 - TELEFOON 88 08 34 - GIRO 35.20.03 

AANBIEDING DOOR POSTZEGELHANDEL D E G L O B E 

f.d.c. Nederland 

E l 
E 1, met poststemp 
1e dagstempel 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
Itep 
etc. etc. 

425,— 
el -f 

150,— 
190,— 
110,— 
85,— 
75,— 
75,— 
35,— 
50.— 
50,— 
37,50 

België ongest. met 
258/266 
267/272 
289/292 
293/298 
298 los 
308/314 

504/511 
513/518 
519/526 
Levering zolang de 
onbekenden onder 
op giro 908176 van 

plakker Yvert nos, vermeld 
55,— 773/776 30,— 
22,50 777/780 25,— 

140.— blok 26 35,— 
30,— 814/822 3 5 , -
25,— 834/840 28,— 
30,— 868/875 29,— 

912/917 25,— 
25,— 943/945 « , _ 
60,— 946/951 
37,50 zonder plakker 120,— 
20,— etc. etc. 

voorraad strekt, en levering aan 
rembourse of bij vooruitbetaling 

POSTZEGELHANDEL DE GLOBE 
Tel. (05760) 1 37 08. Lid N.V.P.H. Kerklaan L Apeldoorn. 

AANBIEDING 
Duitsland 
450-53 43,— 
651-59 14,— 
686-88 13,50 
702-13 13,— 
Bundespost 
101-02 7,— 
106-07 16,— 
108-10 20 
123-38 330,— 
199 3,— 
240 2.— 
241-42 3,25 
243-46 8,— 
250-51 2,25 
295-96 2,50 
297-00 3,50 
302-06 3,25 
310-11 A.B. 2 , - . 
Blok 2 9,50 
322-25 3,25 
340-43 2,50 
344 1,25 
369-72 2,75 
C. SEVEN H U YS 
Tel . (010)28 55 18 

EUROPA 
Berlijn 
35-41 
B l o k l 
74 
119 
124 
132-34 
135 
163-72 
176 
193-96 
Fr. Baden 
Blokpaar 
47-49 
50-52 
54-55 

Duitsland, Bundespost, Berlii 
der plakker. Miche 

200,— 
280,— 

0,35 
2,50 
7,— 
1,50 
2,— 
7.50 
1 , — 
2,— 

37,50 
26,— 
23,— 
8,— 

Rheinpfaiz 
49-50 
51-52 

16,— 
9,50 

Würt temberg 
49-50 
Saar 
260-61 
262-63 

16,— 

3,50 
2,25 

■N Provenierssinge 
Giro 335372 

264 
26566 
290 
291 
305 
308 
31415 
31937 
341 
342 
343 
34446 
347 
349 
350 
35153 
35456 
36567 
37678 
D.D.R. 
25659 
26170 
Blok 7 
60915 

n, Saar. Postfr 
nummers 

3,— 
17,— 

5.50 
52,50 

4,— 
2,50 
6,50 

22,50 
2,— 
4,— 
3,— 
7,50 
2,50 
3,50 
2,50 
3,50 
2,25 
2,— 
1,25 

11,50 
32,50 
22,50 
7,— 

16  R O T T E R D A M 

62223 
72230 
73741 
75256 
77478 
Europa 
1957 
8 landen 
1958 
7 landen 
1959 
7 landen 
1960 
20 landen 
F DC 

4,50 
2,25 
2,75 
2,50 

2.— 

55,— 

13.50 

14.50 

85,— 

ongeadresseerd 1 
Duitsl. '56 
Frankr.'57 
Italië 
Duitsland 
Saar 
Luxemb. 
Alle F.D.C. 
'58 tot '61 

16,— 
10,— 
7,— 
5,— 
3,50 

32,50 
van 
everb. 

Nederland gebruikt 
Nrs. 166/68 3,— 220/23 3,75 

203/05 11,50 229/23 12,— 
208/11 4,75 296/99 3,75 

Levering na storting op postrekening 371645 t.n.v. 

JAN RIET 
Postzegelhandel, Minrebroederstraat 4, Utrecht 

Geldig tot eind van de maand 

OLYMPIADE 
19601964 

Grotendeels compleet. Postfris, 
getand, ongetand, blokken. 3 prach
tige , .LEUCHTURM" albums, cat. 
prijs 5.000,— N.Frs. leder redelijk 
bod akkoord. 

I N L . : P. W I T T G E N 
Hogeschool laan 231  Tilburg 
Eventueel onder nr. Ph. 110 aan 
BoomRuygrok N.V., Haarlem 

KILOPAKKETTEN 
DUITSLAND ƒ22,— 
ZWITSERLAND f 26,— 
GEHELE WERELD ƒ30,— 

EUROMARK 
Postbus 421 Hilversum 



E O F I L A T E L I S T E N 
P®§ïï2Ê(iÊLffl'||G|!)[J||!jf VRAAG ONZE GRATIS PRIJS

LIJST 300 BRIEVEN, VOOR
LOPERS, ZEER INTERESSANTE 
STUKKEN MERENDEELS ÉÉN
MALIG VOORRADIG TOTALE 
WAARDE ± 4 500, - . VERKOOP 
IN VOLGORDE VAN BINNEN
KOMST OPDRACHTEN 

C WOUDENBERG OUINLAAN 2 8 ' 005TV0ORNE TEL 01885 3325 

KANTOOR:LIJSTERBESLAAN 18 OOSTVOORNE 
TELEFOON 01885-3409 . POSTGIR04135a7 

I N K O O P - VERKOOP 
Z I C H T Z E N D I N G E N 

POSTORDERS 

SPECIALE AANBIEDING INDONESIË POSTFRIS 
96/100 f 0,45, 137/41 f 0,40, 142/45 f 3,25, 133/36 f 3,10, 540/48 f2,25, 549/58 
f3 ,50, 563/78 f7 ,50, 579 f 0,90, 580/82 ƒ 0,90, schilderi jen + blok f6 ,25, 
expresse f 1,90. 4w port laatste ƒ 4 , - ; Irian Barat f 5 , - , Riau, 23/25 f 2 4 , - , 
26/32 f 3 , — ; 33/41 f 11,— Niet genoemde nummers prIJs op aanvraag. 
Vraag de gratis pri jsl i jst Nederland en O G 
Tevens kunnen wij spotgoedkoop aanbieden, bij vooruitbetal ing, 500 ver
schil lende wereld f4 ,75, 1000 verschil lende wereld f8 ,50, 2000 verschil len
de wereld f 2 5 , — , 500 verschillende Hongarije, al le mooie plaatjes f 15,— 

POSTZEGELHANDEL P. DEN HARTIGH 
POSTBUS 34 - GIRO 1255021 - BROEK OP LANGEDIJK 

VUILE en VERKLEURDE ZEGELS worden weer schoon met 

PHILA-FLECK 
Het universele reinigingsmiddel voor postzegels. 
Tube voor ± 1.000 zegels f 3,90 

Verzamelt u Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Zwitser
land? Dan hebt u PHILATEST-FILTER nodig. 

E^M FILTER 
Met dit apparaat is het uitzoeken van luminescerende zegels een kinderspel. 
Onbreekbare UV-filter, DAIMON staafhuls no. 442 met batterij voor slechts f7,80 
Verkrijgbaar bi) de postzegelhandel of franco tegen storting op postgiro 125 3-414 
Voor handelaren en verenigingen interessante prijzen' 

P. W. Meinhardt, Vlaskamp 200, Den Haag. Tel. (070) 83 36 83 
Voor handelaren en verenigingen interessante prijzen! 

SPECIALE AANBIEDING NEDERLAND 
Alle zegels ziin postfris zonder plakker 
N r» . volgens Cat. N .V.P.H. 
Neder land 
82-83 7,25 

199-02 13,— 
220-23 15,75 
2M-<7 65,— 
283-86 19,— 
287-88 7,25 
289-92 19,50 
305-09 1 1 , — 
318-22 14,25 
323-24 5,— 
346-49 140,— 
350-55 16,— 

356-73 4 1 , — 
356 a-d 13,50 
374-78 4,25 
379 a-d 2,50 
392-96 2,15 
402-03 4,50 
428-42 4.25 
449-53 1,75 
454-59 1,60 
460-68 6,25 
462 5,75 
508-12 2,10 
513-17 5,— 

518-33 60,— 
534-37 245,— 
542-43 1,85 
544-48 5,25 
550-55 14,— 
556-60 25,— 
561-62 1,65 
563-67 9,25 
583-87 10,— 
588-91 2,45 
592-95 3 1 , — 
607-11 6,55 
612-16 9,50 

646-50 5,— 
663-67 6,15 
673-77 4,65 
678-79 13,50 
719-23 6,50 
724-25 1,90 
726 t/m 884 
65% N.V.P.H. 

Postz. boekjes 
56 6,25 
57 2,— 
58 1,45 

Dit IS slechts een greep uit onze voorraad. Ook hebben wij een grote sortering 
Ned. Antil len en Suriname. Onze prijsliist wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 
Aanbiedingen zijn vnibli jvend. 1 

H. LAGENDIJK 
Bergstraat IA , R O T T E R D A M . T e l . (010) 22 52 61 

BESLIST N I E T ELKE DAG wordt u dit aangeb. Voorr. beperkt. Porto extra 
ónder f35 ,— 
Frankriik: Philatec pfrs. 25,— Liechtenstein 

id. FDC Parijs 30,— 
id. Tent. st. 32,50 

ld. geh. vel (8) m rand. 175,— 
ld. FDC bl. Tent. rand. 125,— 
Zwitserl . : EFTA FDVel 17,50 

FDC blok 50 |. Postz 
FDC Vel Europa '61 
FDC Vel Europa '62 
FDC Vel- Europa '67 
FDC Vel. E.F.T.A. 
FDC Vel. Olymp. 1964 

25,75 
32,50 
35,— 
22,50 
25,— 
32,50 

Uitsl. 1e kwaliteit. Stempels op FDC's overlopend van zegels op papier envelop, dus 
écht. 

T. HARTEVELD 's FDC-SERVICE, Blondeelstraat 36. 
Ro t te rdam- t« (Alexanderstad) - Te l . (010) 20 40 70 - G i r o : 507 407 

12e 
Limburgse 
Postzegelveiling 

op 5 en 6 april 1968 te Venlo-Blerick In de zaal Alt-Blerick, 
2e Graaf van Loonstraat 18. 

Met zeer vele topseries van Nederland,'België, Duitsland, 
Frankrijk, Zwitserland en Vaticaan en vele andere topstukken, 
alsmede vele albums en stockboeken. 
Vraag nu reeds de catalogus aan bij Th. Blanken, 
2e Graaf van Loonstraat 15, telefoon 2 00 22, Venlo-Blerick. 

Ook uw inzendingen worden doorlopend aangenomen 
en met zorg bewerkt. 

Door verzamelaar te koop aangeboden 
zeldzame proeven Ned -Indie, Cat NVPH nrs 211 t/m 214 Dunne strepen 
i p v dikke nr 213 zonder strepen Prijslijstwaarde ƒ250,— p stuk 
Biedingen onder nr Ph 108, Boom-Ruygrok N V te Haarlem 

LINDNER-FALZLOS 
W I J prijzen ons gelukkig per 1-1-1968 de ALLEEN-VERTEGENWOORDIGING voor 
de handel te hebben verkregen voor alle LINDNER-PRODUKTEN. 
Handelaren kunnen uit voorraad met de gebruikelijke korting worden geleverd. 
Tevens kunnen wij leveren. Philorga-plakkers, rondzendboekjes, pincetten, loupen, 
Jumbo-insteekboeken, Zonnebtoem-f.d c. albums, Davo-albums etc. 
Uw opdrachten zien wij gaarne tegemoet. 

FIRMA „IMPOLLEX" 
Nie. Witsenkade 16 - A m s t e r d a m ■ Telefoon (020) 65805 

Extra goedkope aanbieding België (post f r is) 

1182/87 
1188/90 
1191/92 
1193/94 
1212 
1222/23 
1225/30 
1231/32 
1233/38 
1239 
1240 
1241/42 
1246/48 
1249 
1250 

8,25 
3.35 
1,40 
0,70 
0,35 
0,75 
4,85 
0,80 
5,30 
0,30 
0,40 
1,60 
1,05 
0,35 
0,90 

1251/52 
1253 
1254 
1255/58 
1259 
1260/61 
1269/70 
1271 
1278/80 
1281/83 
1284 
1285 
1293/97 
1298/99 
1304/05 

0,90 
0,75 
0,65 
3,— 
0,30 
0.80 
0,25 
0,10 
0,70 
0,50 
0,30 
0,40 
3,25 
0,80 
1,25 

1306 
1313/14 
1315/17 
1321 
1327 
1328 
1329/32 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337/39 
1340/41 
1342/43 
1344/48 

0,25 
0,60 
0,80 
0,12 
0,10 
0,25 
2,— 
0,20 
0,12 
0,20 
0,25 
1,05 
0,40 
0,35 
3,75 

1349/50 
1354/58 
1359 
1360/62 
1367 
1372/73 
1374/80 
1382/83 
1385/88 
1399/03 
Bl. 33 
Bl. 34 
Bl. 35 
Bl. 38 
Bl. 40/41 

0,80 
2,50 
0,25 
0,45 
0,25 
1,45 
2,40 
0,85 
1,75 
2,90 
2,75 
2,25 
1,35 
2,85 
4,— 

Vraagt ui tgebreide pr i is l i js ten van Dui ts land, Frankr i ik en N e d . & Overzee 
No. vgl. Yvert 1968 Levering zolang voorraad, verzendkosten f 0,75, betaling binnen 
8 dagen. 

Postzegelhandel A. W. Couwenbergh, 
Sarphat is t raat 130, A m s t e r d a m . T e l . (020) 94 02 63. Giro 37 20 32 

Bank: H.B .U . N V. Pers. bezoek u i ts lu i tend 'savonds na t e l . afspraak 

Wie rui l t mijn ongebruikte Nederlandse zegels van no. 1 tot 200 voor ongebruikte 
Nederlandse blokken van vóór1940f Te koop Nederland, Vaticaan, Liechtenstein, 
Zwitserland en Frankrijk. 
A . V . E L K Wi lhe lm ina lan6 Beun ingen .TeL(a8807)218 

J. J. JACOBS 
De Vossekuil 205 
HEERLEN 

Zendt u op aanvraag gratis 
prijslijst nr. 2/68 waarin: 

FDC, Ned. nr 1 t/m 88, pfr. senes 
Suriname, Antillen en Nederland 

18 Karaats gouden munten te koop aangeboden 
viifjes 
tienties hangend haar 
1 dollar 
27, dollar 

Toezending rembours I portokosten f 1,50 

BUSSUM 02159  3 3 5 6 4 

f20 ,— 
f 3 9 , 

f 12 .— 
f32,50 

5 dollar f 45, 
10 dollar f 77, 
20 dollar f170, 
Op aanvraag diverse leverbaar 

Tarieven voor advertenties in dit maandblad, 
buiten de branche, zijn op aanvaag veritrijgbaar bij 

BOOIVIRUYGROK N.V. 
Postbus 501  Haarlem  Telefoon (023) 1 74 50 (6 lijnen) 



r 
I Ve Verzamelt u België, 

Nederland, Kreta of 
Ethiopië? Een bezoek 
aan onze winkel loont 
altijd. 
Grote sortering Engelse Koloniën 
Klassiek en modern 

Souvenirblokken van 
de gehele wereld 

Vrijwel alles leverbaar 

Voor motiefverzamelaars 

Speciaal de oude uitgiften schepen 
op postzegels, vlaggen, dieren, 
bloemen, wereldbol, landkaarten, 
Rode Kruis, U P U , sport, 
ruimtevaart enz enz 

Vrijwel elk zegel van Nederland 
en O R leverbaar 

Regelmatig aanbiedingen van 
restantverzamelingen, partijen en 
collecties, variërend m prijs van 
enkele tientjes tot enige duizenden 
guldens 

WIJ HEBBEN NOG STEEDS 
ZEGELS VAN DE GEHELE WERELD 
IN VOORRAAD 

Bijzonder mooie stock van de 
volgende landen: 

Albanië  België  Bulgarije 
Duitsland en Gebieden 
OudDuitse Staten  Engeland 
F r a n k r i j k  Gibraltar 
Griekenland  Hongarije 
Joegoslavië  Luxemburg  Malta 
Oostenrijk  Polen  Portugal 
Roemenië  R u s l a n d  Spanje 
Turkije  Tsjechoslowakije 
Zwitserland  Verenigde Staten 
ZuidAmerika  Egypte en Soudan 

Ook uw mancolijst 
zullen wij gaame tegemoet zien 

n 
AANBIEDING ZELDZAME ZEGELS EN 
SERIES VAN NEDERLAND EN O.R. 
Indien niet anders vermeld, uitsluitend PRIMA KWALITEIT, met *** is zonder plakker, met 
** IS met plakker, met * is zonder gom, zonder teken is gebruikt. 
Nummers volgens N.V.P.H. catalogus 
Deze aanbieding is slechts een zeer kleine greep uit onze grote voorraad. 

Nederland: 

1 * * * originele gom, plaat VI, 
smal tot volgerand 300,— 
1/3 1«,— 
4/6*, kartonproeven (zwart) 
in blokken van zes, zeldzaam' 450,— 
4 B a *, zonder gom 80,— 
8 II B" 100,— 
9 superbe strip van drie 80,— 
11* prachtige kleur 300,— 
12* type I I , gedeeltelijk 
originele gom 525,— 
12*, 50 et, mooie kleur, 
gomzijde gevlekt, cv PR EX 275,— 
12, type II, luxe paar met 
volle goudkleur 235,— 
14 A f 50,— 
18 Ca ** , superbe 140,— 
26 F** zeer fraai ex 280,— 
38c**« superbe 120,— 
«5 A** 340,— 
45 B** 250,— 
48** 340,— 
48** papier restje 300,— 
5 1 * * * blok van zes ex , waar
van de beide middelste ex 
aan drie zijden ongetand, 
Z Z Z 700,— 
52 V*** luxei »50,— 
55 V*** 350,— 
61 c, met tentoonstellings
stempel op briefstuk, zeld
zaam' 130,— 
69 V*** 650,— 
69 V** 500,— 
79** 200,— 
79 A** 235,— 
80** 5 2 5 , 
80 kopvri] gest , luxe ex 425,— 
80 400,— 
80 vniwel PR EX 300,— 
87/89 op brief met Ie dag
stempel 2331907, zeer zeld
zaam , volgens cat van Putten 
f 400,— 250,— 
99** 100,— 
100*** hoekstuk 160,— 
100** 140.— 
101** * 625,— 
101** 525,— 
alsvoren, gebruikt 400,— 
idem, vriiwel PR EX 300,— 
119 B*** eert N V P H 1100,— 
121/131** 240,— 
124 H v a * * 425,— 
130** 110,— 
130/131 met hoekstempel, 
luxe' 225,— 
133 A * * * 50,— 
136/138*»* 105,— 
136/138 met tentoonstellings
stempel op brief 90,— 
550/555 luxe F D C 475,— 
592/595*** m cpl vellen van 
25 stuks 3 2 5 , 
Roltanding1/18** 230,— 

32** luxe ex 925,— 
51 a** luxe 390,— 

luchtpost 12/13*** 250,— 
port 8** type IV 180,— 

„ 11 B** 125,— 
„ 48 a f ** 225,— 
, 48 a f 2S0 — 
„ 67 b en 68 b 170,— 

Armenwet 1/8** 130,— 
Cour Permanente 9/15**, 

ged zonder plakker 1250,— 
Postbewijs 1/7***, luxe serie 1700,— 

1/7** 1500,— 
Telegraaf 1 /12** cpl 950,— 

7** 300,— 
11 • • 200,— 

Brandkast 1/7**, alle met vel
rand en plaatnr , zeldzaam' 390,— 

Ned. lndi i : 
1 breedr luxe randst 
2** 
7** blok van vier 
38 f*** 
39 vertstrip van vier ex op 
bnefst, waarvan de twee on 
derste ex zonder opdruk, 
Zeer zeldzaam, PR EX 
ciifertype 1902, proeven tn 
acht kleuren cpl , met gom, 
luxe randst 
60/61 ** 
60 A/61 A * * 
61 B v ** , luxe hoekstuk, zeer 
zeldzaam 
69 V*** superbe 
79 a** superbe 
79 a 
79 f* 
80 f** vrijwel P R EX 
93 f op briefstuk , gekeurd 
140 f** m blok van vier, zeer 
zeldzaam 
161 B V *** slechts enkele ex 
bekend > 
171 f»* 
260** 
274/289*** 
287** 
333 f*** 
351 b f * » * 
Port 1 * * blok van vier, waar

van drie ex postfr , 
prima gecentreerd, luxe 

blok 
Port 1 * * * mooi gecentreerd 

„ 1 * * plakkerrestje 
„ 2** blok van vier 

Luchtpost 6v*** 
Dienst 1 H** gekeurd Ned 

Bond, slechts enkele 
stuks bekend 

„ no 2 f** 
„ no 3** hor paar, 

waarvan eén ex zonder 
opdruk,gek Ned 
Bond 

„ no 3 f** 
„ no 3 ' 
„ no 5 f** 
„ no 7 f** 
„ no 9 f*** 
, no 14, links ongetand 

gekeurd 
„ no 23 f** 
„ no 24 f** 
„ no 27 f** 

Brandkast no 1/7*** 
Brandkast no 1/7** 
N a Ned.lndie: 
Rian opdruk cpl , Zonnebloem 
cat no 1/22** 250,— 
Rep Indonesië. Zonnebloem no 74 
*** , 2Vi sen brum, rechterrandblok 
Beide randzegels slechts aan één zi|de 
getand, zeer zeldzaam' 
Waarschijnlijk uniek' 500,— 

«5,— 
«75,— 

80,— 
275,— 

250,— 

300,— 
65,— 

100,— 

850,— 
400,— 
100,— 

90,— 
70,— 

950,— 
600,— 

1500,— 

1000,— 
260,— 
.70,— 
675,— 
210,— 
250,— 
750,— 

925,— 
175,— 
100,— 
250,— 
750,— 

1500,— 
125,— 

200,— 
125,— 
130,— 
160,— 
270,— 

35,— 

150,— 
850,— 
140,— 
105,— 
170,— 
140.— 

Curacao: 

2* 40,
2A X ♦ 55,
7 A X * 45,
7 E, kl tanding gebrek, cv. 
PR EX 150,
9 A X * 40,
29/43** 200,
54C** 70,
75/81*** 225,
91 v** * 500,
100 f 400,
104/120** 230,
Alsvoren, gebruikt 210,
135 A/137 A** 170,
178/181** 210,
231/233** 120,
Luchtpost no 1/3** 90,

„ no 1/3, luxe bnefst 135,
no 2 en 2 f***, 

,, samenhangend 140,
„ no 3 en 3 ef***, 
„ samenhangend 290,

no 18/25*** 180,
no 18/25** 165,
no 65 f** 420,
no 69/88** 415,

„ alsvoren, gebruikt 400,
Port no 4*, luxe' 300,
Port no 6 f b *, kl dun plekje 90,
Port no 7*, luxe' 120,
Port no 7 I* «50,
Port no 8 f b * 200,
Port no 9 I I * 450,
Port no 10 I en 10 I I I* 
samenhangend 70,
Port no 22**, onget proef 90,

Suriname: 

1/15*, zonder gom uitgegeven, 
exclusief no 10a* 310,— 
1/15, inclusief 10a 220,— 
9*. luxe blok van vier 100,— 
10 a C * 200,— 
10 a A X • 225,— 
13 A* 42,— 
21 C a *, hor paar 225,— 
21 C f * , zonder gom uitgegeven, 
luxe ex 350,— 
22 en 22 a*, tezamen in een veldeel 
van 20 stuks, w i 10 st onget , 5 st 
getand, en 5 stuks aan bovenzijde on
get , deze laatste niet vermeld in spec 
cat Zeldzaam' 700,— 
30 f*. met eert 130,— 
32 a D * , luxe ex 450,— 
3 2 a f * , l uxe 'Cer t N V P H 750,— 
38 A, luxe ex 220,— 
39 met zeer sterk verschoven 
opdruk 190,— 
40* 105,— 
60/64* 180,— 
Alsvoren, gebruikt 180,— 
Luchtpost no 8/14** 300,— 

no 8 f/14 f** 600,— 
no 18*** 450,— 
no 18, zeldzaam' 500,— 

Port no 3*, type I I , luxe ex 1800,— 
Port no 5*, type II 450,— 
Port no 5», type IV 130,— 
Port no 7*, type IV 130,— 
Port no 7*, type III en IV 
samenhangend, luxe! 165,— 
Port no 12f b * 45,— 

POSTZEGELHANDEL R. F. G. STURMS 
Nieuwe Zijds Voorburgwal 371  Amsterdam (C)  Telefoon (020) 236012  Postgiro 686414 

Onze winkel is dageli/ks geopend van 9 tot 5.30 uur (donderdags na 2 uur gesloten). 

J 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor-
delükheld nemen voor de bonatidi-
teit der onderstaande adressen. 

Prijs d e r a n n o n c e s I 0,70 p . m m . 

A A N G E B O D E N 

Ned. en O.G., p.fr.z.pl. na 1940 80"/o 
na 1955 70"/o en na 1960 es'lt, cat . 
N V P H '68. C. J . Wessel ink, De 
Gouwe 44, L a n d s m e e r . 

Specia le a a n b i e d i n g België p.fr.z. 
pi . Y v e r t n r s . 880-891 ä f 190,—. 
Ook in blok v. v ie r ! (RR) W. Mal-
fliet, Androsd ree f 30, U t r e c h t . 

M A U R I T I US. Maur i t i u s h e t 
n i euwe Dui t se postzegel k l e u r e n -
ti jdschrift nu ook in N e d e r l a n d ver
k r i jgbaa r ' Dit u i tgebr . en s m a a k 
vol ve rzo rgde blad verschi jn t één 
maa l pe r m a a n d . A b o n n e e r t u zich 
tijdig op dit u n i e k e en u i t geb re ide 
m a a n d b l a d blj u w h a n d e l a a r of bij 
de a l l é én -ve r t egenwoord ige r voor 
N e d e r l a n d : fa. , , Impol lex" , Nic . 
Wi t senkade 16, A m s t e r d a m - C . Tel . 

•(020) 6 58 05 

Peru - Mexico. A b o n n e m e n t voor 
n w e u i t gaven . Ook gest. Z ie lke , 
J e p h t a s t r a a t . 65, A 'dam-W. 

Bigmail, half ki lo, m e t h o n d e r d e n 
ad ressen van postzegel- en h o b b y -
clubs gehe le w e r e l d : f 2,50 op gi
ro 86 68 31 van C. J . H. ter Riet, 
Get fer t s inge l 112, Enschede . 

HONGARIJE: 250 s tuks ƒ6,50; 500 
ƒ 24,75; 1.000 ƒ 49,50 (deze in s tock-
boek) . Alle ve rsch i l l ende , geen 
r e m b o u r s , vrij op zicht. G e v r a a g d 
Oostenr i jk 1850/67 G. Szegedi , P r 
B e r n h a r d k a d e 26a, R o t t e r d a m . Tel. 
mO) 22 71 09. 

Te koop mooie ve rzamel ing Zwit
serland, ca t .w. plm. ƒ 2000,— tegen 
elk redeli jk bod. M. v. Son, M u n t -
t o r e n s t r a a t 69, T i lburg . 

100 versch . groot form. Frankrijk, 
ƒ 6,20. C. B a e r t - R o t t e r d a m . G i r o : 
60 80 69. 

A a n g e b o d e n : oude buitenl. prent-
briefkaarten en Ned. p ren tb r i e fk . 
van 1940 to t h e d e n . Pri js 2 cen t pe r 
s tuk . Min. a fname 1000 s tuks . Elk 
k w a n t u m ve rk r i jgbaa r . M. R. de 
Go'ed, Char l . de B o u r b o n s t r a a t 17, 
A l k m a a r . Tel . (02200) 1 70 14. 

V e r z a m e l a a r r u i m t doub le t t en op 
nl . Zwi t se r l and , Oostenri jk, België , 
F rankr i jk , Gr i eken land , W.-Dui ts -
land, Scand inav ië enz. Alles m e t 
eOVo ko r t i ng op Yver t (ook par t i j 
tjes) De Reeder , W a l e n b u r g e r w e g 
13c, R o t t e r d a m . Tel. (010) 24 95 44). 

Pa r t i cu l i e r b ied t a a n : Nederland 
nr . : 810 t / m 819, 826 t / m 882, pos t 
zegelboekjes n r . : 58, 59, 59 m t al les 
postfris zonder p l a k k e r a 60"/« v a n 
de NVPH. F. Landzaa t , Bor r e t s t r . 
52, G e m e r t . 

R-strookjes. A a n g e b o d e n 23.000 st. 
Veel a g e n t s c h a p p e n . Br. onde r n r . 
Ph . 123 aan B o o m - R u y g r o k N. te 
Haa r l em. 

S t u u r mij ƒ 7,S0 en u o n t v a n g t p o r t -
zegel Suriname, g e b r u i k t n r . 44. 
A. J. Hagemei je r , Maz ies t r aa t 22, 
Den Haag . 

A a n g e b o d e n : comple t e v e r z a m e 
ling F.D.C. Ned. Antil len (El t / m 
E47). Cat . w a a r d e ƒ 250,—. Goede 
kwal i t e i t voor ƒ 175,—. H. J . v a n 
Laar , Georg . Hege l s t r aa t 26, Ape l 
doorn . 

Venezuela - Colombia. A b o n n e 
m e n t voor n w e u i tgaven . Ook ge 
st. Tevens b e w e r k i n g mancoh j s t en . 
Zielke, J e p h t a s t r . 65, A ' d a m - W . 

Bod gev raagd op de 6 Ie dag cou
v e r t e n s ta len en k o l e n g e m e e n -
schap 15-9-'56. 23 div. l anden E u r o 
pa 1964. 12 div. l anden Eu ropa 163. 
9 Nede r l and . G. H. C. Stevens , St . 
A n n a s t r a a t 26, Nijmegen. Telef. 
2 43 27. 

Ned. Maandbl . Phi la te l ie , j a a r g . 
1942/67 ingebonden , ƒ 150,—. Ook 
Schweize r Br i e fmarken Ze i tung 
1946/67 ingebonden voor ƒ 150,-. 
Be ta l ing in zegels is mogeli jk. A. 
J . M Annega rn , Weissenbruc . i -
s t r a a t 270, Den Haag 

Bod gevraagd op 160 x Ned. n r . 
31 B postfr is . Br. onde r nr . Ph . 128 
aan Boom-Ruygrok N.V. te H a a r 
lem. 

W I J kopen u i tgezochte ki lo 's Ned. 
voor ƒ 3,50 en g roo t fo rmaa t ƒ 17,—. 
Nie t u i tgezoch te ki lo 's f 8,50. A a n 
b ied ingen aan J . J . Eskes, K e n -
n e d y s t r a a t 8, S taphors t . 

Wegens oms tand igheden bod gevr . 
op verz . Ned. Goede zegels o.a. 
A m p h . blok, 9 eers te dag env . veel 
pfr.z.pl. enz. Catw. ru im ƒ 750,—, 
min . bod ƒ 275,—. H v. A r n h e m , 
Mannehu i s s t r . 17, Montfoor t . 

Nederland & O.R., Europa, were ld . 
Regelm. in t e re s san te a anb i ed ingen 
V. se r ieuze ve rzamelaa r s . Aanvr . 
o n d e r opg. verzamelgeb ied , m a n c o -
lijsten aan Y.C. Rogge, WiUems-
p a r k w e g 207, A m s t e r d a m . 

Rondzendingen Ned. & O.R. Col
lect ies u i tgep lak t z. alles op t a n 
dingen, s tempels e.d na te k i jken. 
Voor u de kans om iets , , l euks" te 
v inden . Kor t ingen v a . / ' 30,— S'/o, 
v a ƒ 100,— 10»/o. Dit , ,vlot uit-
p l a k " - s y s t e e m heeft g roo t succes . 
Vraag even aan (ref,) Steeds n i e u w e 
boekjes R o n d z e n d v e r k e e r N. Over-
duin . Soest, Verl . Kolonieweg 6. 
Nog enke le Spec . Cat ƒ 4,- f ranco . 

A a n g e b o d e n postfris zonder p lak
ke r . Ned. Antil len: 158-60 ƒ 2,90; 
200-05 ƒ8,25; 234-38 ƒ26,— ; 255-56 
f 5,75. Suriname: 190-93 ƒ 9,—; 249-
56 ƒ 6,25; 295-96 ƒ 8,75, 321-22 f 7,50, 
340-44 ƒ 11,50. Onze zeer u i tgebre i 
de prijslijst van Nede r l and en O.G. 
w o r d t u gra t i s toegezonden. H. La 
gendijk, B e r g s t r a a t 44, R o t t e r d a m . 
Tel. (010) 22 52 61. 

NIEUWTJES. Wij ve rzo rgen voor 
pa r t . en hande l de nwe . u i tg i f ten 
v a n zegels e n / o f fdc's. Desbetref
fende koersl i js t gra t is op a a n v r a a g 
ve rk r i j gbaa r . F i r m a , , Impol lex" , 
Nic. Wi t s enkade 16, A m s t e r d a m . 
Tel. (020) 6 58 05. 

Engelse Koloniën Mooie z ich tzen-
d ingen , merendee l klassiek, l aag 
ui tgepr i jsd . B. de Blieck, A m s t e r 
dam, Busken H u e t s t r a a t 5". Tel. 
12 88 15. 

Bod g e v r a a g d op comple te ve rza 
mel ing FDC Nederland, Nw. -Gui 
nea , Ned. Ant i l len en S u r i n a m e . 
Tevens te koop : F rankr i jk , Phi la-
tec blok ƒ 150,—, Ned. Ant i l len n r . 
275, postfr is ƒ 3,— p. s tuk (75). Van 
Weel, v. L e e u w e n s t r a a t 11, Voor
bu rg . Tel. (070) 86 84 15 na 19 u u r . 

Uit mijn doubletten b ied ik a a n : 
100 gemengd Ie r land gr. f o rmaa t 
ä ƒ 2,25, 100 gemengd Malaya gr . 
f o rmaa t ä ƒ 3,— ; 50 versch . 
Malaya gr. fo rmaa t ä / 1,75; 100 
versch . Malaya gr. form, è f 4,—; 
50 versch . U.S.A. gr. f o r m a a t a 
f 1,75; 100 versch . U.S.A. gr. for
m a a t è ƒ 3,75; 100 versch . Wereld , 
m / v e l e aa rd ige zegels ƒ 3,75. Supe r 
M i x t u r e 100/150 versch . zegels m e t 
hoge w a a r d e n (beperk t l eve rbaa r ) 
f 12,50. Franco toezending na s to r 
t i ng op pos t rek . 368980. E. F. H. 
B r u e n s B r a n t s e n s t r a a t 4, A r n h e m . 

Mooie landencollectles, Engelse en 
F r a n s e Ko lomen . Pri jzen van 20-
40 cen t de F r a n c Yver t . Vraag t 
z ich tzend ing . Br onde r n r P h . 138 
aan Boom-Ruygrok N.V. te H a a r 
lem. 

Te koop of te ru i l : Vat. ; Ned. ; 
Duits l ; Gr iek . , Eng. Kol. ; USA; 
Eur . Nel len, Bene luxl . 109, Heer l en . 

Landen-verzamellngen Europa. 25-
50 cen t de Franc . O.a. F rank r i j k , 
België , Monaco, Vat icaan, Gr ieken
land, Is rael , Turki je , L ibanon. Br . 
o n d e r n r . Ph. 139 aan Boom-
Ruygr ok N.V. te Haar l em. 
Te k o o p : 150 versch . s t empe l s op 
k a a r t e n en br ieven ƒ 12,50 op giro 
1 46 09 91 verzamel ing Ned. ƒ 14,-
cat . voor f 600,—, vei zamel ing Ned. 
en O G 3100 Cat. voor 1250, in-
s teekblok met veel goede zegels 
1300. Cat. voor 650. Alles ges tem
peld en onges tempeld Heer W L. 
Zwalve , Groenes t e in s t r aa t 94, Den 
Haag . 

Specia le aanb ied ing Nederland en 
O.G. p.fr.z.pl., 60»/». Ges tempe ld 
50*/o. Nog enige series p.fr. van v. 
1940 70"/« Eers t edagbr ieven N e d e r 
land vanaf E30 eo'/o. Leve r ing 
f ranco na s tor t ing op giro 24 91 47. 
Aanv . C. Nikkeis , H a v e r s c h m i d t -
str . 8, Den Haag. 

Verz. België me t o.m. Mercur en 
Orva l II fr 7825,- voor f 24,50,—. 
Verz. België met o.m. ser ies 1850-
1960 (Brugge etc.) fr. 8865,- voor 
f 2050,—. Verz. België m e t mooie 
k lass ieke zegels en Rode Kru i s 1918 
fr. 5125,- voor ƒ 1275,— 2 stock-
b o e k e n m e t veel goede ser ies fr. 
14625,- voor f 2500,—. In één koop 
ƒ 7800,—. Br ieven onder n r P h . 
143 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
H a a r l e m . 

Enigszins gespec. verz. Oud-Egypte 
t / m Yver t nr . 43. Totaal 64 zegels, 
w a a r v a n 24** en 4*. Yver t c i rca 
fr. 2.200,- voor rond f 400,-. De 
Wit, B e n t i n c k s t r a a t 17, Den Haag 
Tel. (020) 55 48 26. 

Bod gevr . op Europa-zegels m e t 
voor lopers 't mees te postfr is . Cat. 
pr Yver t 1968 2400.- Fr . J . A. Aus-
sems. Vijversingel 80, Oss ( N 3 - ) . 

Te koop aangeboden : A u t o m a a t 
boek jes nr . 57 en 56 ƒ 7,— pe r stel , 
bij bes te l l ing v. 25 stel 5"/o ko r t i ng . 
Bes te l l ingen u i t s lu i tend door s to r 
t ing op giro 56 14 04 t .n.v. J . Spi j 
ke r t e Leiden, 

Bod gevraagd op kle in aan ta l en 
ve loppen Amphilex-Ballonpost m e t 
boo rds t empe l etc (oplaag 7000). Van 
der Kooy, I r e n e s t r a a t 8, O u d e r k e r k 
a / d IJsse l . (Z.H.). 

Maak zelf een boek van uw blad 
m e t een ve rzame lband ! Elk n u m 
m e r k u n t u direct zelf , , inb inden" . 
Voor he t Ned. Maandb lad v P h i 
la te l ie l everen wij u i t voo r raad v e r 
z a m e l b a n d e n in luxe u i tvoer ing , 
gn j s kuns t l ee r bek led ing m. goud-
o p d r u k op rug en plat en m e t een 
s t rook zel fklevende e t ike t t en m e t 
de j a a r t a l l e n 1960 t / m 1969. Pri js 
p . s t uk ƒ 6,—, bij 5 s tuks / 5,50 p . 
s tuk , bij 10 s tuks ƒ 5,20 p . s tuk . 
Leve r ing geschiedt franco per post 
na on tvangs t van uw overschr i j 
v ing op onze pos t reken ing 17 99 80 
N V. Business Sys tems, Baa rn , 
E e m s t r a a t 12. 

Te koop- Ned. 853 postfr. ongev. 
/ 7,25. N Guinea : 10 t / m 74 postfr 
f 150,—. Ned. Ant. 354 f 0,60 C. P . 
de Graaff, Meiboomst raa t 139, De
v e n t e r . Postgiro 1 38 37 74. 

G E V R A A G D 

Te koop of te rui l gevr . : Neder
land blokken van 4. 295, 280, 276, 
252/255, 250/251, 242/243, 198, 195, 
189, 188, 187, 186, 184, 182, 162, 
160, 159, 157, 156, 155, 149, 147, 146, 
134/135, 133, 127/131, 118, 108, 107, 
104/105, 90/101, 87, 89, 81, 64, 66, 67, 
69, 56. P o r t 63, 65, 53, 59 31/43 27/ 
28 A r m e w e t 1/8. Cour 9/15. I n t e r 
n e r i n g 1/2. Post P a k k e t 1/2. J . 
Smi ts , Ro lands t r aa t 36, Tegelen . 
Tel. (04706) 18 02. 

Nw. -Gu inea : Gezocht- mi l i t a i re 
a e r o g r a m s en br ieven ve r zonden 
ui t en m e t he t s tempel Ifar en Hol-
l and ia -S , tussen 1955-'57. F. Ben
der , Corn, Suyslaan 48, Rijswijk. 
(Z.H.). 

Te koop gevraagd postfr isse zegels 
van Nederland en Overzee. Ook 
collecties. C. Wil lemsen, J a n s e n 
plein 43-III, A m s t e r d a m - W . Telef. 
(020) 11 05 26. 

Gevr N.N.G. Sterrengebergte 1959, 
alle vei zonden enve loppen , spec 
m e t noods tempel 3 mei 1959, ook 
f.d.c. F. Hugenhol tz , Olympiap le in 
166, Ams te rdam. 

Ter o v e r n a m e gevraagd v a n oude 
re filatelist een ve rzamel ing Indi
sche Roofstaten voor v e r d e r e spe
cialisatie. Br. o n d e r n r . P h . 149 aan 
Boom-Ruygrok N.V. te Haa r l em. 

Gevraagd : Enve loppen m e t Spec 
afs tempel ing. 1924 Tentoons te l l ing . 
1927 Roode Kruis . 1928 Olympiade . 
1932 A N W . 1934 Curagao . 1936 Uni
versi te i t . F.D.C. E20 S t a tuu t . Br. 
o n d e r nr . Ph. 150 a a n Boom-Ruyg
rok N.V. te Haa r l em. 

Rode Kruis, Muziek, Spoorwegen. 
Bee ldve rzame laa r zoekt on tb re 
k e n d e zegels. Br . (met Yv. nos. en 
pr.) aan A. v. Dantz ich , Z a a n e n -
laan 161, Haa r l em. 

Verzamelaar v r a a g t prentbrief-
kaarten voor 1940 te koop. C. Ra
demaker , Soembawas t r . 57-1, Am
s t e r d a m 

Postzegelver . , ,Cas t r i cum" v raag t 
nog steeds goede boekjes Ned. & 
O.R. en W.-Europa. Loopti jd m a x . 
1 j aa r . Inzenden aan sec re ta r i aa t 
L inden laan 78, Cas t r i cum. 

Ruilen v. Ned. postz. 17 zegelboek
jes n r 22. M. A. Jole , J a n Gijzen-
k a d e 2361, Haa r l em. Telef. (023) 
5 09 28. 

Gevr . oude ansichtkaarten v a n ge
heel Neder land 1895-1925, event , in 
rui l voor zegels N.O.G. of West-
Europa op uw manco ' s . J . v. d 
Berge , Nieuwst r . 66, Apeldoorn 
Tel. 2 09 19, b.g.g. 3 10 43. 

Te koop gevraagd . Pos tzegelver 
zameling Nederland ook goede res 
t an t en . Br. Met u i t e r s t e vraagpr i j s 
aan J . Belt, F r a n e k e r s t r a a t 11, 
Leeuwarden . 

Ruilen: u w C o m m o n w e a l t h na 1937, 
tegen mijn idem vóór 1937. Dubbe 
len- en mancoli js t volgens St G 
'68 op a a n v r a a g b i j : W. de Graaf, 
Bal th . r i o r i s z s t r aa t 63-1, Ams te r 
d a m . 

R l a u - s e n e Indones ia . Gevraagd de 
nrs . 2-12-13-15-16-21-22. Ook is ruil 
mogelijk m e t de n r s . 1-4-5-6-7-11-
14-17-18-19 of 24. L Schoemaker , 
Po t t e r l aan 9, Huis t e r Heide . 

Munten, ook ve rzamel ingen , koopt 
s t eeds : P. C. de Vries, Laan der 
Vrijheid 49, Be rgschenhoek . 

D I V E R S E N 

Verzamel t u V N . en/of V.E.? 
Vereniging op dit gebied. Secreta
r i aa t : C Spoelman, I r i s s t r aa t 18 
R idde rke rk . Tel. (01896) 47 55. 

■ BUITENLAND 

150 prach t ige postzegels van Zwit
serland. Alle verschi l lend , ui t de 
j a r e n 1882 tot 1967 (Pro J u v e n t u t e 
Pa t r i a , luchtpost , ge legenhe ids  en 
propagandazege ls , t ê tes bêches 
hogere waarden) a a n g e b o d e n te
gen beta l ing van f 20,—. Vooruit
be ta l ing in b a n k p a p l e r of r em
bours . Phi la te l is t i sche f r anke r ing 
m d i e n m e t n a a r t ev redenhe id 
r ech t van t e rugzend ing . Prijslijst 
van ui tgaven van Zwi t se r l and en 
Liechtens te in grat is . F. G. Huber 
CH 9240 UZWIL, Fich tens t r a s se 43 
Zwitser land . 



Adenauer-herdenkingsblok van W 
Duitsland (met zegels met de 
beeltenis van Churchill, Schuman, 
de Gaspari) tegen inzending van 
f 2,50 Bi] toezending v ƒ 5,— ont
vangt u een blok postfris en een 
blok met het officiële eerstedag-
stempel Voor ƒ 7,50 ontvangt u bo
vendien nog de serie jeugdzegels 
1968 (dieren) Frankering met een 
zegel uit het Adenauer-blok Theo 
Borgmann, Neulandstr 44, D 45 
Osnabrück, Duitse Bondsrepubliek 

Ruil Denemarken-Nederl. Zendt 
u mij 30-100 verschillende zegels v 
uw land en u ontvangt van mij 
eenzelfde aantal, waarde en hoe
danigheid Bi] frankering met toe
slagzegels doe ik dit ook S Aa 
Pedersen Magevej 7 Stensved 
Denemarken 

Ruil van nieuwt]es gevraagd met 
Nederland, ook naar mancolyst op 
basis Michel geef Bondsrepubliek 
Werner de Jong, Worringerstr 12, 
Solingen, Duitse Bondsrepubliek 
Claude P Marchal 3 rue Delabor-
dere, 92 NeuiUy, verzamelt (koopt 
en verkoopt) weldadigheldszegels 
(vignetten en sluitzegels) Corres 
pondentie in het Frans of Engels 
Tegen 100-200 postzegels van uw 
land geef ik Italië en San Marino 
O Carletti, Corso Lecce 31/20 -
10145, Torino (Italia) 
Philatelisten in 100 landen zijn lid 
van de ,,Concorde Correspondentie 
Club" Inlichtingen 38 Parkside 
Drive, Edgware, Middlesex, Enge
land 

Te koop fraaie verzamel ing 

ZWITSERLAND 
In spec Muller Z w album, 

w o blokjes fdc s en 
vliegbrieven 

Ca Frs 8000 — Yver t 
Bez Rotterdam, 

telefoon (010) 25 18 20 

50OO postzegels uit de gehele we
reld met honderden bijzondere ze
gels en hoge waarden Vooruitbe
taling 10 DM portvri] Helmut 
Zeyen 5558 Schweich, Bahnhofstr 
47, West Duitsland. 

Liechtenstein Nieuwtjesdienst van 
Liechtenstein en Zwitserland Uit 
voering v mancoli]sten Zichtzen-
dmgen tegen goede referenties 
PHILTRADING FL 9494 Schaan -
Liechtenstein 

Frankrijk - direct van de specia
list Wi] leveren van 1900 af tot op 
heden, gebruikt ongebruikt, in 
blokken of op eerstedagbrief 
Naar mancoli]st of bi] abonne
ment V Storl, 67 - Haguenau, 
1 rue du Presbytère, Frankrijk 
Correspondentie in het Frans of 
Duits 

1000 verschillende zegels v Duits
land voor ƒ 33,—, een prachtige 
verzameling motiefzegels m cata-
logusw van ca 700 Ml Mk ƒ 30,—, 
Duitse Ri]k 1942-1945 postfris com
pleet ƒ 32 50 Bi] vooruitbetaling 
franco, bi] rembours porto extra 
J Langohr, D 5120 Herzogenrath, 
Hauptstrasse 35 

Gelegenheidsaanbiedmg! Voor 
ƒ 30 — zend Ik u 1200 zegels van 
Vaticaanstad San Marino, Liech
tenstein en Italië Vooruitbetaling 
in bankpapier, internationale post-
wissel of onder remb Pavani Clau
dio, Via Codogno 2 20139 Milano 
Italië 

EERSTEDAGBRIEVEN NEDERLAND EN OVERZEE 
1 Voor prijsbewuste verzamelaars, 

vanaf 15% hog 
Nederland 
E1 485,— 
E 2 195,— 
E 3 120,— 
E 4 87,50 
E 5 77,50 
E 6 72,50 
E 7 35,— 
E 8 49,— 
E 9 47,50 
E10 19,50 
E H«»» 24,— 
E12 8,50 
E13 32,50 
E14 17,— 
E15 23,50 
E 1é« 27,50 
Indien u voor 
f 10,— goedko 
A. J. Pohimar 

er in pnjs 
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» 
E 33» 

Tiet » gemerkt zijn ook ongeadresseerd m voorraad 1 
nieuwere F D C 's Ned 70% Sur -Ant é0% 
2 2 , -
14,— 
2 1 , — 
15,50 
16,— 
9.— 

17,50 
19,— 
21,50 
10,50 
17,— 
9,50 
9,— 
4,90 
6,75 
5,75 
8,50 

E 34» 8,— 
E 35» 1,60 
E 36 6,25 
E 37»»» 1 25 
E 38» 8,50 
E 39»»» 1,50 
E 40» 1,75 
E 41» 4,50 
E 42» 2,50 
E 43» 6,50 
E 44» 3,25 
E 45 2,25 
E 46» 6,50 
E 47» 6,50 
N . Guinea 
E l » 27,50 
E 2» 6,— 

f50 ,— beseele kunt ook u profiteren 
per dan anders en o a Sur E13 16Ant 
, Wees perstraat 11, 

Antillen 
E l » 
E 2» 
E 3» 
E4 
E 5» 
E 6» 
E 7» 
E 8» 
E 9» 
E 10» 
E l l » 
E 12» 
E 13» 
E 15»»» 
E 16» 
E 21» 

van ons 

16,— 
32,50 
20,— 
3,— 
6,— 
9,50 
7 — 
8,50 
3,— 

13,50 
3,— 
4,75 
7,— 
2,— 
9,— 
7,— 

Suriname | 
E l 
E 8» 
E 9» 
E 10 
E l l » 
E 12» 

75,— 
27,50 
20,— 
20,— 
3,50 
9,50 

E13»»»14,— 
E 14» 
EIS» 

2,75 
4,60 

E 16»»» 12,— 
E 18» 
E 19» 
E 20» 
E 21» 
E 28» 
l p 2» 

extra koopje zie 
E 15 Uw mancc 

Muiden Tel (02942)1707 
lijst aan 

1,50 
2,25 
6,25 
1,40 
7,50 
9,— 

E l l IS 

RECTIFICATIE 
In het februarinummer stond 
bij de advertentie van Post 
zegelhandel Optimus vermeld 
Hongarije Kitowaar per 500 
gram ƒ 29 — moet zijn per 250 
gram ƒ 29 — En bij Postzegel 
boekjes 100 verschil lende Duits 
land moet zijn 1000 verschil 
lende Duitsland 

De sluitingsdatum 

Het 

op 

van het aprilnummer 

is gesteld op 

25 maart a.s. 
aprilnummer wordt ter post bezorgd 

17 en 18 maart. 

UNIEKE PARTIJEN NEDERLAND ENOVERZEE TEGEN HANDELSPRIJS 
ledere partij bevat tenminste 1400 zegels, waarvan ruim 1000 ver
schillende U v indt hierin zegels van Nederland, Indie, Nieuw-Gui-
nea, Curasao en Suriname Wi j verkopen deze partijen volkomen 
onuitgezocht, vi^aardoor het ons onmogelijk is, u te vertellen hoeveel 
de cataloguswaarde precies bedraagt Wij garanderen echter ten
minste f340 ,— per part i j De pr i j s ' Slechts ƒ 1 1 1 , — ' 

RESTANTPARTIJEN WERELD 
In deze parti jen v indt u let ter l i jk van alles, zowel goedkope als dure 
zegels De part i jen zijn voor de hand afgewogen uit een parti j van 
resten en brokken, die zich in de loop van de jaren bij ons opgestapeld 
hebben U koopt volkomen ONUITGEZOCHT goed U zult er in 
vinden afgeweekt, onafgeweekt, gestempeld en ongestempeld Wèl 
moet u rekenen op een groot aantal dubbele exemplaren. Wi j ga
randeren, dat ledere parti j een aantal zeldzame zegels van behoorl i jke 
waarde bevat Kleine parti j f 25 ,—, grote partij ƒ50,—. 

MOTIEFSAMENSTELLINGEN 
100 dieren ƒ 4 , — , 100 bloemen en vruchten ƒ4 , -
100 ruimtevaart ƒ5,90 

HONGARIJE 
Onuitgezochte kl lowaar. ledere port ie bevat gegarandeerd een aantal 
van de lastige hoge waarden van oudere gelegenheidsseries, die op 
zichzelf reeds de prijs van de hele partij opbrengen 100 gram voor 
ƒ12,90, 250 gram voor ƒ29,—, hele ki lo voor slechts ƒ99,50. 
Enkele samenstellingen van Hongarije 
100 versch. groot formaat ƒ4,90 
500 „ waarvan 400 grootformaat, fantastische cataloguswaarde. 
Slechts ƒ19,75. 
1000 versch Slechts ƒ49,— Een prachtige samenstelling 
1500 „ in boekje uitgeplakt, ook mooi voor wederverkoop, 
want onder ieder zegel is ru imte gelaten om het uit te pr i jzen! Cata-

100 sport ƒ4,—, 

OPTIMUS 

loguswaarde van deze vr i jwel complete collectie enorm hoog! Toch 
slechts ƒ99,— ' 

SPOORWEGKILO'S van BELGIË 
Hierin v indt u zelfs complete series! Halve ki lo ƒ19,50, hele ki lo 
ƒ37,50 
100 versch Zuidmolukken Slechts ƒS,—. 

EN NU OPGELET! 
Voor hen, die met zoveel ineens wil len besteden, hebben wi j een 
bijzonder interessante aanbieding Neder land en Overzee . Deze 
partijen hebben wi j tegen een buitengewoon leuke prijs op de kop 
kunnen t ikken ui t een nalatenschap Elke partij bevat tenminste 1000 
zegels, waarvan tenminste 625 verschillende exemplaren Als cata
loguswaarde kunt u tenminste verwachten ƒ150,—. Het kan echter 
ook aanzienlijk meer z i jn ' Wi j hebben geen t i jd om deze parti jen ui t 
te zoeken De grootste verrassing is de prijs van deze part i jen' Slechts 
ƒ 3 9 , — " " met volledig behoud van recht op de gratis toegift, waar
over u hieronder meer kunt lezen' 

POSTZEGELBOEKJES van NEDERLAND 
speciale aanbieding No. 56 ƒ6,90, no 57 ƒ2,90, no 58 ƒ2,—, no. 59 
ƒ2,25, no 59a ƒ2,50 Van deze boekjes zenden wi j u de engrosprijzen 
gaarne op aanvraag 

VOOR IEDERE ƒ35.— DIE U BESTEEDT, O N T V A N G T U GEHEEL 
GRATIS EN NAAR KEUZE 100 DIEREN, 100 BLOEMEN EN V R U C H 
TEN, 100 SPORT, OF 50 RUIMTEVAART. 

Voor alle zendingen s v p ƒ1,15 por to bijvoegen, voor rembours 
ƒ1,90. W I J frankeren met zegels, die gebruikt hetzelfde waard zijn 
Bestelt u een halve of een hele ki lo, dan s v p ƒ 1 , — extra bijvoegen 
TOEZENDING UITSLUITEND N A VOORUITBETALING PER POST-
WISSEL OF ONDER REMBOURS. 

Plataanstraat 6, Duivendrecht. Tel. 020-943805 



Inzendingen dageiükt. 
Op belangrijke objecten 
wordt gaarne voorschot 
verleend. 

AMSTERDAM-C. 
Rokin 58 

REGELMATIG GROTE 
INTERNATIONAAL 

GERICHTE 
VEILINGEN 

ÜlilCDlN]! 

Taxaties: 
Franco, voor zover binnen een 
jaar tot verkoop in onze 
veilingen wordt overgegaan. 

Telefoon (020) 
2 3 0 2 6 1 - 2 4 2 3 80 

EERSTVOLGENDE 
IMPORTANTE VEILING 
van 2 4 - 2 7 APRIL a.s. 

Eyo HET GROTE l*^'^"a 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 21/2 kg- Prijs f 15,— 
Idem, alleen NEDERLAND ƒ 10,— 

i i i i f 
Sliandinavia 

E2/0 - LANDEN ALBUMS 
België ƒ22,50 
Luxemburg , 15,— 
Frankrijk „20,— 
Groot Brittannië ,,15,— 
Duitsland I (tot 1945) 20,— 
Duitsland II (na 1945) 20,— 
Indonesia 10,— 
Italië 22,50 
Denemarken 12,— 
Noorwegen ,12,— 
IJsland 12,— 
Zweden 15,— 
Finland 12,— 
Skandinavië ,,40,— 
Oostenrijk „25,— 
Vaticaan 12,— 
Zwitserland 20,— 
Europa (met Nato, enz.) 15,— 

Formaat 23x271/2 cm: 
United Nations 10,— 
Rotary 10,— 

BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Eyo -Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste! Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT: 3472x25 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 l 

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 f9,75 
Extra losse mappen: 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K 2 
1-delig (voor grote stukken) „ K I 

Per stuk f 0,50 

UITGEVERIJ D A V O °̂ ^̂ '̂ "'"̂ '' 

^OFBETDKUIC BOOM-RÜYGROK NV HAARLEM. 


