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LeutMturm 
Albums 

Leuchtturm Secura-Falzlos-Albums (met Hawid-stroken) 

Nederland vanaf 1852 tot heden 
vanaf 1945 tot heden 

nr. 312 SF 
nr. 0312 SF 

ƒ 100 — 
66 — 

Israël met TAB compleet nr. 787 TABSF 100,— 

Vaticaan m. kerkl. Staat compleet 
vanaf 1959 tot heden 

nr. 313 SF 
nr 0313 SF 

80,— 
48,— 

Europa-Unie vanaf 1956 tot heden nr, 371 SF 62,50 

Verenigde-Naties vanaf 1951 tot heden nr. 552 SF 47,— 

Uitgebreide prijslijst verkrijgbaar bij uw handelaar of 
bij de alleenvertegenwoordiger voor Nederland: 

Postzegelgroothandel 

W A « 

Parnassusweg 24 huis 
Amsterdam 9 

Telefoon 792640 

22-26 MEI1968 
bezoekt onze stand 
OP DE PHILEX '68 

in het Philips' Ontspanningscentrum 
aan de Frederiklaan - Eindhoven 

Onze advertentie in het aprilnummer is nog geldig, 
voorzover voorraad strekt 

Gedurende de tentoonstelling is onze zaak 
gesloten. Telefonische opdrachten kunt u opgeven 

onder nummer (020) 19 00 23 

POSTZEGELHANDEL 
HARTOG OKKER 

Herengracht 167 - Amsterdam-C (achter de Dam] 
Telefoon (020) 6 20 97 (bij geen gehoor (020) 19 00 23) 

De 13e VEILING op 

29 JUNI 1968 
bevat o.a. 

honderden kavels klassiek Nederland 
en wederom vele restanten, collecties, etc. 

INZENDEN VOOR DEZE 

VEILING IS NOG MOGELIJK TOT 

22 MEI a.s. 

Ontvangt u onze veilingcatalogus nog niet? 
Een briefkaartje volstaat om u te verzekeren 

van regelmatige toezending. GRATIS I 

POSTZEGELVEILING 

't Oosten 
PERIKWEG 27 - ENSCHEDE - TELEFOON (05420) 188 24 



SLA UW S L A G f 
NÜ BESTELLEN! Er zijn weer vijftig kiiodozen Noorwegen aangekomen! Elk pakket is zorgvuldig door de 
Noorse missie verzegeld. Ware goudmijnen! Gèèn wonder dat de vorige zending binnen veertien dagen 
uitverkocht was! Wat een gedenkzegels! Per kilodoos slechts ƒ25, (- ƒ 1,50 porto. 

Bij aankoop van elke f 25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete series! 
Tevens aangekomen: Super-collecties, 1000 Engelse Kol. + Gebieden! Bijna de helft aan grootformaat
zegels I Enorme waarde! Ze moeten weg! Daarom slechts f 39,95. 
ONUITGEZOCHTE MISSIEKILO'S NEDERLAND!! Ontzettend veel gelegenheids- en toeslagzegels. Ze 
gaan weg voor de oude (en te lége) prijs van ƒ 13,95 per kilo! VELE VONDSTEN! 

% k i l o afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) f 19,50 
'/, kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 12 500 zegels) f37,50 
Vi krlo CANADA, kantoorpost, modern 'Met grootformaat! f"12,50 
50 gram DENEMARKEN. Bankpost, allemaal grootformaat Prachtig f 4,50 
' / k i l o ENGELAND enorm groot aantal, zeer modern f 12,50 
' / kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n ri jk sortiment met veel 

grootformaatzegels! 'n Koopje f 12,50 
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 

% kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitgezocht 
Veel gedenkzegels, 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 

1 kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Idem vele landen, veel 
avontuur f 24,50 

DROOMPARTIj, ruim 500 louter motiefzegels, ruimtevaart, sport, bloemen, 
vlinders, torren, kevers, vissen enz. enz. Zéér grote wintmogelijk-
heden f 27,50 

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 

'/. kilo 
'/, kilo 

'/. kilo 
'/, kilo 

400 N E D E R L A N D - N E D . I N D I Ë en I N D O N E S I Ë , een 
pracht van 'n lamenstelling met veel bijzondere en 
postfrisse zegel«; *n koopje f 14,95 

SOO 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 zegeUl Dit zijn onze G O U D D E L V E R S D O Z E N I 
•chitterend 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 l C l 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 f 125,—. De 
winkelwaarde zou terecht f 110,— moeten bedragen, 
maar nu betaalt u slechts f 45,— 

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 S U R I 
N A M E iets geweldigs! U w album is meteen gevuld. 
Ruim f 250,— cataloguswaarde. Winkelwaarde f 200,—. 
Bij ons slechts f 99,— 

GOLIATHPARTIJ ,,DE LUXE", inhoudende 725 tot 750 waardevolle zegels, 
buitengewoon geschikt voor wederverkopers en als ruilmateriaal. 
Ruim f100,— handelswaarde! slechts f 25,-

Postzegelhandel H. FIORANi 'n posiaegelmanie? Ham WMMW FIOHAXI! 
POSTORDERADRES: (vooruitbet. of rembourszending) J. W. Frisostraat 48. ZOETERMEER, Tel.: (01790) 52 33 

Portokosten extra Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark 
te Zoetermeer 
AFHAALADRESSEN : Wij nemen bundel- en massawaar in betaling. Vraag Inkooplijst. 
„Fiopost", Woestduinstraal 109, Amsterdam-W. Tel. 15 24 55. MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 681678. 
MARK, J. W. Frisostraat 48, Zoetermeer. 

POSTZEGELVEILING R. POSTEMA 
SINGEL 276, AMSTERDAM TEL. 24 97 49 

de 225 
veiling 

vindt plaats van 
16 -18 mei a.s. 

Wederom een belangrijke afdeling Nederland en 
Overz. Rijksdelen, Europa en Overzee, 
alsmede een mooie afdeling collecties, restanten etc. 

CATALOGUS GRATIS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR 

De 226e veiling wordt gehouden van 13-15 juni a.s. 

Inzending dagelijks. 



Onze 

NAJAARSVEILINGEN 
zijn reeds in bewerking! 

Wacht U niet tot het laatste 
moment met inzenden, 
anderen kunnen U voor zijn! 

Voor belangrijke objecten 
komen wij gaarne bij U 
thuis voor bespreking. 

ZEER GUNSTIGE 
veiling - condities! 

VEILEN MET SUCCES? 
RIETDIJK n.v. HET ADRES! 

J. K. RIETDIJK n.v. DEN HAAG 
Telefoon (070) 117020 - Plaats 31A 

I X H O V D 
van dit nummer 

Hoofdartikel 255 
De bestemming van en de afstempeling op de Ne
derlandse postzegels van de uitgifte 1867 (V) 256 
60 Jaar - Nederlandse Bond van Filatelisten Vere
nigingen 258 
De interprovinciale zegels van de Unie van Zuid-
Afrika (1910-1913) 264 
Over de Oostgrens 265 
Een eeuw hoge waarden in Nederland 266 
De plastic postzegel 271 
Drükkerijmonsters op de markt / Verbetering . . . . 272 
Voor uw boekenplank / J. Bonn naar de radio . . . . 273 
Juventus 1969 274 
Agenda 275 
Tentoonstellingen en jubilea 276 
Rubriek Nederland / Overzee 280 
Rubriek Postwaardestukken 281 
Rubriek Stempels / België 282 
Rubriek Post uit Parijs 283 
Rubriek Brief uit Londen 284 
Rubriek Luchtpost 285 
Rubriek Verenigde Naties / Suid-Afrika 286 
Rubriek Wij ontvingen 287 
Mededelingen van de Raad van Beheer / Neder
landse Bond van Filatelisten Verenigingen 288 
Verenigingsnieuws 289 
Nieuws uit Oostenrijk 290 
Nieuwe uitgiften 291 

WAT EEN WEELDE, WAT EEN PRACHT! 
Schitterende partijen NEDERLAND, INDIÊ (incl. Indon.), NIEUW-
GUINEA, CURAQAO en SURINAME, ledere partij bevat MEER 
DAN DUIZEND verschillende zegels plus een portie mooi ruil
materiaal en is een verzameling op zichzelf I Cataloguswaarde 
MINSTENS ƒ350,— PER PARTIJ! PRIJS SLECHTS ƒ111,— ! ! ! 
Zolang de voorraad strekt I Prachtig goed voor handel en rond-
zending ! 

KLEINE COLLECTIE NEDERLAND EN OVERZEE. Ongeveer 625 
verschillende zegels plus portie prachtig ruilmateriaal. Catalogus
waarde meer dan ƒ150,—. Slechts ƒ39,—. 

RESTANTPARTUEN WERELD 
Elk van deze partijen Is een ware GOUDMIJN ! Talloze en talloze 
vondsten. Van alles door elkaar, afgeweekt en onafgeweekt, ge
stempeld en ongestempeld, vellen en brokken I Zeer veel soorten I 
ALLES IS VOLKOMEN ONUITGEZOCHT ! 
Kleine partij ƒ 25,— (gegarandeerde cataloguswaarde ƒ 200,—) 
Grote partij ƒ 50,— (gegarandeerde cataloguswaarde ƒ 450,—) 
SUPERPARTIJ ƒ 100,— (gegarandeerde cataloguswaarde ƒ 1000,—) 
DE GEGARANDEERDE CATALOGUSWAARDE IS SLECHTS EEN 
ABSOLUUT GEGARANDEERD MINIMUM, er bestaat grote kans, 
dat u een partij in handen krijgt met een cataloguswaarde, die 
TWEE- of DRIEMAAL zo hoog is ! 

Wij ontvingen weer enkele vrijwel COMPLETE VERZAMELINGEN 
HONGARIJE, fantastisch mooi goed van UITMUNTENDE KWALI
TEIT I Alle zegels keurig ingeplakt. Cataloguswaarde niet te be
cijferen I Toch slechts ƒ 99,— I Wij kunnen desgewenst deze 
collectie zonder prijsverhoging leveren geheel uitgeplakt in rond-
zendboekjes, met onder ieder zegel ruimte om het uit te prijzen ! 
Door enkele van deze collecties te laten circuleren verdient u 
slapende geld ! 
KILOWAAR HONGARIJE! Eén van onze SUCCESNUMMERS! 

Hierin vindt u een groot aantal ZEER GOEDE en zelfs TOPwaarden, 
zoals bijv. de 5 forint lp. no. 152 (sportserie). Deze brengen al meer 
op dan de prijs van de hele ki lo! 100 gram ƒ12,90, 250 gram 
ƒ 29,—, hele kilo ƒ 99,—. 

Nog ENKELE SPOORWEGkilo's BELGIË. Dit zijn de kilo's, waarin 
u zelfs complete series vindt en vele hoge waarden ! Halve kilo 
ƒ19,50, hele kilo ƒ37,50. 

500 versch. JOEGOSLAVIË met veel grootformaat Slechts ƒ29,50. 
500 versch. Eng. Koloniën, een prachtige collectie met zeldzaam 
goed. Slechts ƒ13,75. 

± 28'6 versch. GROOTFORMAAT CHINA, uitsluitend COMPLETE 
series van de laatste jaren. Vele MOTIEFSERIES I Ongelooflijk 
KOOPJE ! Een cataloguswaarde van circa Fr. 250,— voor SLECHTS 
ƒ 24,90. Zolang de voorraad strekt! 

ONZE KLAP OP DE VUURPIJL! Wij kochten van een thans pas 
gerepatrieerde zijn gehele voorraad INDONESIË, waarin enkele 
vrijwel COMPLETE COLLECTIES voorkwamen ! Wij geven deze 
door op basis van onze inkoopsprijs, zonder op WAARDE te letten 
Elke collectie bevat ruim 400 versch. zegels, waaronder TALLOZE 
complete series! Het hele land compleet op een gering aanta 
stuks na ! Prijs per collectie slechts ƒ 35,— ! (cataloguswaardc 
uiteraard ENORM EN ENORM HOOG I) Maar die dure Irian Barat-
serie van 26 stuks, zit die er ook in ? Nee, maar die geven wij 
erbij CADEAU, helemaal voor niets I (winkelwaarde ƒ 9,90). 

Door onze lage prijzen kunnen wij alleen leveren tegen vooruit 
betaling of onder rembours. Voor porto ƒ1,15 bijvoegen (rembours 
75 cent extra. Vi kilo 60 cent extra, hele kilo 110 cent extra) 
Wij frankeren filatelistisch. 
Bestellingen schriftelijk of telefonisch. 

POSTZEGELGROOTHANDEL OPTIMUSl 
PLATAANSTRAAT 6 - DUIVENDRECHT - GIRO 1565527 - TELEFOON (020) 943805 
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60 JAAR 
NEDERLANDSE BOND VAN 
FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

Op 26 juni 1908 richtten vier grote Nederlandse filatelistische vere
nigingen de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars op. Het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde 
bracht toen een „heilgroet uit aan onzen Nationalen Bond, waarvan 
de oprichting een nieuwe bladzijde opent in de Geschiedenis der Ne
derlandsche Philatelistenvereenigingen". 

Sindsdien zijn zestig bladzijden opengeslagen en volgeschreven met 
de geschiedenis van de Nationale Bond, sinds 1955 de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen geheten. Een geschiedenis met veel 
vreugde en ook veel verdriet, een geschiedenis ook waarin de jaren 
door de sterke wil tot eenheid en samenwerking te lezen staat. 

Bij het schrijven van de zestigste bladzijde is door het hernieuwd 
toetreden van vier grote verenigingen — waaronder oprichtersvereni
gingen — de eenheid weer een feit. Bij de Bondsdagen 1968 in Eind
hoven zullen 75 Nederlandse verenigingen van postzegelverzamelaars 
de zestigste verjaardag van hun Bond vieren. 

Deze ontwikkeling naar eendracht, stoelend op ervaring, is een 
uitermate verheugend verschijnsel dat het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie voluit aanleiding geeft de zestigjarige Bond van harte 
geluk te wensen en vertrouwen uit te spreken in de toekomst van de 
filatelie in Nederland, waarin Bond en Maandblad ieder een eigen 
taak hebben. 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 

i 
mei 1968 2 5 5 



De bestemming van en de afstempeling op de 
Nederlandse postzegels van de uitgifte 1867 V 

Drs. A. M. A. van der Willigen 

DE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE AFSTEMPELINGEN EN 
DE TOEPASSING DAARVAN 

2. Hulpkantoren 
Bij de reorganisatie van het postwezen in Nederland, die 

op 1 september 1850 in wefking trad, werden — naast de 
merendeels al bestaande 120 postkantoren — 257 hulpkan
toren opgericht, welk aantal in de loop der volgende jaren 
nog belangrijk werd uitgebreid. Deze hulpkantoren waren 
over het algemeen bemand met eenvoudig personeel, waar
aan men slechts gemakkelijke werkzaamheden kon en wilde 
overlaten. De met de dienst belaste ambtenaar kreeg de titel 
van „brievengaarder". 

De uitrusting van deze hulpkantoren was primitief, want 
van 1850 tot 1879 beschikten zij alle bijvoorbeeld alleen maar 
over een éénregelig kantoornaamstemp>el (bij enkele kantoren 
met langere namen zijn dit soms tweeregelige stempels); in 
het filatelistisch jargon worden deze stempels „langstempels" 
genoemd. Na 1879 kregen de hulpkantoren geleidelijk alle 
een dagtekeningstempel in het type kleinrondstempel, maar 
het duurde tot 1894 voordat zij daarmede alle waren voorzien. 

Hoewel in 1850 al was voorgeschreven, dat de brievengaar-
ders slechts de hun door het Hoofdbestuur der Posterijen ver
schafte stempels mochten gebruiken, waren er enkele onder 
hen, die de voorkeur gaven aan een sierlijker model. Dit 
dateerde soms nog uit de tijd vóór 1850, toen de hulpkantoren 
de naam van distributiekantoren droegen, welke desgewenst 
stempels van eigen ontwerp mochten gebruiken; in 1869 was 
dit in Hasselt nog het geval. 

De voorschriften omtrent het gebruik en de kleur van de 
stempelinkt van deze hulpkantoor-langstempels zijn enige 
malen gewijzigd. Sinds 1850 moesten de hulpkantoren vóór 
de verzending hun naamstempel op de ACHTERzijde der 
brieven met „zwarte drukinkt" afdrukken, welk voorschrift 
ook na de invoering der postzegels in 1852 bleef gehandhaafd, 
behoudens de hierna te vermelden uitzondering. Kennelijk 
vertrouwde men de brievengaarder de controle op het ge
bruik der postzegels en op het betaalde port niet toe, want 
de postzegels op de brieven moesten als regel worden ge
stempeld op het postkantoor waaraan het hulpkantoor de 
brief ter verdere verzending doorgaf. 

Na de uitbreiding van het spoorwegnet kwam het ook 
veelvuldig voor, dat de hulpkantoren hun brieven direct aan 
de „Conducteur der brievenmalen" in de trein meegaven, 
zodat de verdere stempeling in de trein gebeurde in plaats 
van op het nabijgelegen postkantoor. Hierover meer in het 
volgende deel „Treinstempels". 

In de gevallen, dat de brief binnen de kring van het 
hulpkantoor zelf moest worden besteld of voor een ander na
bij gelegen hulpkantoor was bestemd (zonder dat bij de 
verzending een postkantoor behoefde te worden gepasseerd) 
was de brievengaarder wel verplicht de zegel(s) met zijn 
kantoornaams'tempel te vernietigen. Aangezien dergelijke 
postverzending op korte afstand in die jaren maar weinig 
voorkwam, zijn de Nederlandse postzegels van de uitgiften 
1852, 1864, 1867 en 1869 met de langstempels OP de zegels 
bijzonder schaars en op gehele brieven komen zij slechts 
hoogst sporadisch voor. 

De eerste wijziging van bovengenoemde voorschriften werd 
in januari 1865, dus nog vóór de uitgifte van deze emissie, 
ingevoerd. De hulpkantoren moesten voortaan hun naam
stempels in de rechterbovenhoek op de VOORzijde der brie
ven afdrukken (De postzegels werden nog steeds meestal in 
de linkerbovenhoek geplakt, zoals bij de uitgifte der eerste 
postzegels in 1852 officieel was aanbevolen). 

In november 1865 werden de postdirecteuren uitgenodigd te 
bevorderen, dat de onder hen ressorterende brievengaarders 
zoveel mogelijk dezelfde rode stempelinkt voor de lang
stempels der hulpkantoren zouden gebruiken als op de post
kantoren onder andere voor het afdrukken van de dagteke
ningstempels op de brieven was voorgeschreven. 

256 mei 1968 

Brief uit Hasselt met blauwe afdruk van het sierstempel, dat ver
moedelijk nog afkomstig was van tiet voormalige distributiekantoor 
en dat in strijd met de voorsctiriften ook nè 1850 in gebruik bleef. 

Brief uit Hardegarijp naar Bergum, waarvan de postzegel is ver
nietigd met het langstempel (met Egyptiscfie letters) omdat deze 
brief geen postkantoor behoefde te passeren. 

Brief uit Aarle-Rixtel via Helmond naar Asten verzonden. Het lang-\ 
stempel is overeenkomstig het voorschrift in de rec/iterbovenhoefcl 
geplaatst en het is uitgevoerd in het in 1866 ingevoerde groteska 
lettertype. I 



Brief u/t Oosterbeefc op 27 november 1868 via Arnhem naar Parijs 
verzonden. Het hulppostkantoor Oosterbeel< stempelde in de rech
terbovenhoek met zijn sinds juni 1865 in gebruik zijnde proefstempel 
met grote, groteske letters. 

Brief uit Garijp naar Bergum, waarvan de postzegel is vernietigd 
met het langstempel met groteske letters, terwijl bovendien nog een 
afdruk in de rechterbovenhoek is geplaatst. 

Anderzijds bleef het voorschrift van kracht, dat afstem-
I)eling der postzegels uitsluitend met zwarte inkt mocht ge
schieden. De brievengaarders zouden dus in hun meestal 
kleine hulpkantoren eigenlijk twee gebruiksklare stempel-
kussens moeten hebben: één met rode inkt en één met 
zwarte inkt! Geen wonder dus, dat de praktijk dikwijls niet 
overeenkwam met de theorie (van de voorschriften). 

Van legio hulpkantoren zijn slechts zwarte, soms ook 
blauwe of groene langstempelafdrukken bekend, maar ander
zijds komen ook wel rode (of paarse) afdrukken van de 
langstemp>els van een beperkt aantal hulpkantoren voor, 
waar men wél de aanbeveling van november 1865 inzake 
het stempelen met rode inkt opvolgde, maar dan weer 
vergat, dat de postzegels niet met rode inkt mochten worden 
gestempeld. Deze rode afdrukken op de postzegels zijn zéér 
zeldzaam en op gehele brieven buitengewoon moeilijk te 
vinden. 

Ook voor wat betreft het lettertype, waarin de langstem-
pels der hulpkantoren waren uitgevoerd, komen tijdens de 
gebruiksperiode van deze zegels enkele variaties voor. 

Van 1850 tot in maart 1866 waren nagenoeg alle lang-
stempels voorzien van Egyptisch lettertype, maar bij wijze 
van proefneming werden in juni en juli 1865 aan enkele 
hulpkantoren langstempels met groteske letters ter hoogte 
van 4 of 5 millimeter verstrekt (op de postkantoren was dit 
eenvoudiger lettertype al sinds 1854 in de dagtekeningstem
pels toegepast). 

Deze proefstemijels werden ook nog gedurende een aantal 
jaren na de ingebruikneming van deze serie zegels door de 
vrolgende hulpkantoren gebruikt: Meerkerk, Mijnsheerenland, 
Oosterbeek, Raamsdonk, Rozenburg, Rijswijk, Spijkenisse, 
Wehe, Zuidland en Zwartewaal. 

In december 1865 werden, vermoedelijk ook bij wijze van 
proefneming, kantoomaamstempels met groteske letters ter 

Brief uit Scheveningen op 13 juli 1868 naar Vlaardingen verzonden. 
Het ronde dagtekeningstempel is afkomstig van het tijdelijke 
(zomer-)postkantoor, dat van 1864 tot en met 1870 gedurende de 
zomermaanden het hulpkantoor verving. 

Brief uit Scheveningen via 's-Gravenhage naar Vlaardingen verzon
den op 22 april 1870. Vóór de definitieve vestiging van het post
kantoor Scheveningen op 24 februari 1871 was er gedurende de 
wintermaanden een hulppostkantoor gevestigd, dat slechts over een 
langstempel beschikte. 

hoogte van 3 mm verstrekt aan de hulpkantoren Baarn 
en Eemnes. Dit type is daarna sinds april 1866 aan alle 
hulpkantoren verzonden, zodat er met inbegrip van wijzi
ging in de spelling van sommige kantoren (zoals Cuijk en 
Kuijk, Vrijh:-Capelle en Vrijhoeven-Kapel) of in de kan
toornaam (zoals Uithuijzermeeden en Uithuistermeeden) on
geveer 1200 verschillende stempels zijn gebruikt. 

Een bijzonder karakter had het hulpkantoor, dat sinds 
september 1850 te Scheveningen was gevestigd. De toene
mende betekenis als badplaats gaf in 1864 aanleiding om dit 
hulpkantoor gedurende de zomermaanden tijdelijk tot post
kantoor te verheffen, waarvoor het dan allerlei bij postkan
toren in gebruik zijnde stempels toegezonden kreeg (zoals 
het gewone dagtekeningstempel, het franco-dagtekening
stempel voor drukwerken, het stemp)el FRANCO in omlijs
ting, vervangen in 1869 door het puntstempel met nummer 
152, Aangeteekend, ontoereikend. Na Posttijd, Rebut en Af
geschreven). 

Na het zomerseizoen ging het postkantoor weer in een 
soort winterslaap, de genoemde stempels werden opgeborgen 
in een kast en gedurende de winter kregen de brieven alleen 
maar weer een langstempel Scheveningen, waarvan wij tot 
1868 afdrukken kennen met een lengte van 37 mm, terwijl 
in 1870 eenzelfde stempel met een lengte van 43 mm bekend 
is. Deze wisselende toestand: 's zomers postkantoor en 's win
ters hulpkantoor heeft van 1864 tot en met 1870 geduurd, 
waarna op 24 februari 1871 het postkantoor blijvend werd 
gevestigd (al is het nu alweer vele jaren een bijkantoor 
van 's-Gravenhage). 

Voor de behandeling van drukwerken door de hulpkan
toren zijn in deze jaren geen afzonderlijke voorschriften ge
geven met betrekking tot de afstempeling, zodat deze op 
overeenkomstige wijze als hierboven voor de brieven be
schreven, geschiedde. (wordt vervolgd) 
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60 JAAR 
NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

door H. L. J. Weidema 

Een overzicht te geven van de gebeurtenissen die in 
de afgelopen zestig jaar in en rondom „de Bond" gespeeld 
hebben, is voor mij, die slechts een kwart van deze zes
tig jaar actief heeft meegemaakt, geen gemakkelijke opga
ve. 

Gelukkig (en hier ben ik zeer dankbaar voor) kan ik 
teruggrijpen op het uitvoerig artikel dat wijlen de heer D. O. 
Kirchner geschreven heeft in het juni-juli-nummer van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, ter gelegenheid 
van het gouden jubileum van de Bond in 1958. (Dit ju
bileumnummer met 128 pagina's is nog steeds verkrijgbaar 
bij de Bondsbibliotheek). 

Nauwkeurig heeft de heer Kirchner jaar voor jaar nage
gaan welke bestuursleden werden benoemd en welke aftra
den, welke verenigingen 'tot de Bond toetraden of (helaas ook) 
de Bond verlieten, welke onderscheidingen werden verleend, 
waar de Bondsdagen werden gehouden enzovoort. Daar de 
vele namen van hen, die in het verleden de Bond en de Ne
derlandse filatelie hebben gediend, slechts een beperkt aan
tal van de huidige 37.000 Maandbladlezers nog iets zeggen, 
zullen we dit noemen van namen, althans uit de eerste vijf
tig jaar, zoveel mogelijk beperken. U vindt de namen van 
allen die door de Bond op een of andere wijze zijn onder
scheiden apart op een andere pagina. Ook zal de lezer mij 
niet euvel duiden, dat ik de eerste veertig ä vijftig jaar min 
of meer met een sneltreinvaart doorloop en mij beperk tot 
de meest markante feiten, en daarna voor de laatste tien ä 
twintig jaar het tempo wat verlaag en iets uitvoeriger bij 
recente gebeurtenissen blijf stilstaan. Bovendien wil ik de 
strikt chronologische volgorde, die door de heer Kirchner 
werd aangehouden, verlaten en mijn verhaal anders inde
len, waarbij ik hoop, dat dit de leesbaarheid ten goede zal 
komen. 

Het ontstaan van de Bond 
Als wij naar het ontstaan van de Bond teruggaan, dan 

moeten we nog iets verder terug dan tot 1908, namelijk 
naar 1905. In dat jaar gaf de heer L. Kijkhoek op de algeme
ne vergadering van de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars het bestuur in overweging eens na 
te gaan of het instellen van een jaarlijkse bijeenkomst van 
filatelisten te verwezenlijken zou zijn. Dit laatste bleek inder
daad te kunnen, want op 2 en 3 augustus 1906 werd te 's-Gra-
venhage de „Eerste Nederlandsche Philatelistendag" gehou
den; hieruit volgt dat het instituut van de Filatelistenda-
gen ouder is dan de Bond. Tijdens deze bijeenkomst werd 
door mr. E. Bonn het plan geopperd een bond te stichten. 
Op de volgende Filatelistendag, in 1907, werd het besluit 
genomen, dat de vier aanwezige verenigingen in hun leden
vergaderingen het voorstel tot oprichting van een bond zou
den bespreken. 

En op 26 juni 1908 was het dan zover. Afgevaardigden 
van de vier verenigingen, de ,.Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars", de „Haagsche Philatelisten-
Vereeniging", de „Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
HoUandia" uit Amsterdam en de „Postzegelvereeniging 
Breda", kwamen samen onder leiding van de heer Van 
Harderwijk en besloten tot oprichting van de „Nederland
sche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 
Reeds een maand later, op 27 juli 1908, werd de koninklijke 
goedkeuring op de statuten verkregen. 

De „Bond" was er dus en de heer J. B. Robert schreef 
hierover in het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkun-
de onder meer: 
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„Breng ik hier mijnen heilgroet aan onzen Nationalen 
Bond, waarvan de oprichting een nieuwe bladzijde opent in ^ 
de Geschiedenis der Nederlandsche Philatelistenvereenigin-
gen, een woord van openlijke hulde aan de Heeren P. J. \ 
van Harderwijk en Mr. E. Bonn, voor hetgeen zij hebben 
verricht tot de verwezenlijking veler wenschen, door de vele 1 
zinnen tot een te herleiden en overeenstemming te verkrijgen I 
omtrent de zoo ongekend lastige vragen, betreffende rechten 
en plichten. Zijn de hulde en dank den Heeren Van Harder
wijk en Bonn gebracht voor de uitwerking van Statuten en 
Reglement, waarop het nieuwe gebouw moet rusten, slechts 
een zeer geringe eerebetuiging voor hetgeen zij deden, van 
harte wensch ik dat zij nog eenmaal den door hun werken 
gegrondvesten Nederlandschen Bond met gulden letteren zul
len zien prijken onder de eerste en hoogste der Wereld, en 
hunne namen daameven als de levenschenkers aan onze 
schoone droomen! 

Wat uit dit pasgeboren kind zal groeien, kan ik op zijn 
tweeden levensdag niet voorspellen. Slechts kan ik hoop 
koesteren, wenschen, wenschen voor groei en bloei, wen
schen voor eendracht en eerlijk samenwerken uiten. Stor
men doen veel, veel goeds stranden. Mogen deze van de 
wiege verwijderd blijven totdat het kind krachtig en on
vervaard ze zal kunnen trotseeren en het alsdan, gezond 
en krachtig, het doel zal bereiken, bij zijne geboorte door 
ons allen, ware ijveraars voor onze liefhebberij, het toege-
wenscht." 

De „stormen" zijn de Bond niet voorbijgegaan, schreef 
de heer Kirchner tien jaar geleden. Na 1958 is de storm 
flink aangewakkerd, maar in het afgelopen jaar is hij be
langrijk in kracht afgenomen, zodat er straks in Eindhoven 
maar een zwak briesje zal overblijven en hopelijk het 
stormsein voor eeuwig kan worden opgeborgen. 

Bondsbesturen 
De eerste storm stak al op in 1909, toen twee bestuurs

leden bedankten en twee nieuw gekozen bestuursleden hun 
benoeming niet aannamen. Wat hiervan de achtergronden 
zijn geweest vermeldt de documentatie van de heer Kirchner 
niet, maar er is toch wel weer een nieuw bestuur gekomen. 
Dat is onder meer ook het geval geweest in 1952 te Amster
dam en in 1957 te Den Helder, toen de zittende besturen 
in hun geheel hun mandaat ter beschikking stelden. De be-
stuursmutaties zijn vele geweest, mede als gevolg van de 
veelvuldige wijzigingen van Statuten en Huishoudelijk Re
glement, waardoor de besturen afwisselend uit vijf, zeven 
of negen leden hebben bestaan. Alle bestuursleden vermel
den zou te veel plaatsruimte vragen en daarom willen wij 
volstaan met het noemen van de namen van hen die als 
voorzitter de Bond hebben gediend: 

1908-1911: P. J. van Harderwijk? 
1911-1931: G. V. van der Schooren. 
1931-1939: W. P. Costerus. 
1939-1944: Dr. H. C. Valkema Blauw. 
1944-1948: J. C. Cramerus. 
1948-1952: P. S. van 't Haaff. 
1952-1957: J. Poulie. 
1957-1964: Drs. W. J. Bijleveld 
1964-1966: Mr. G. W. A. de Veer. 
1966-1967: H. L. J. Weidema. 
1967- : P. Th. V. d. Heijden. 



Aantal leden van de Bond 
Al spoedig na de oprichting sloten zich twee verenigingen 

bij de Bond aan: in 1910 de „Philatelistenclub Rotterdam" 
en in 1912 ,,De Globe" uit Arnhem. In 1913 verlieten de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars en 
Hollandia de Bond om er 1916 weer terug te keren, 
samen met ,,Groningen" en de „Utrechtsche Philatelisten-
Vereeniging". Vervolgens traden, met enkele later weer 
verdwenen verenigingen, tot 1940 de volgende thans nog lid 
van de Bond zijnde verenigingen toe: „Op Hoop van Ze
gels" in 1918, „Zuid-Limburg" in 1924 en „Den Helder" in 
1927. Inmiddels had de Haagsche Philatelisten-Vereeniging 
in 1926 de Bond verlaten, zodat bij het uitbreken van de 
tweede wereldoorlog de Bond uit elf verenigingen bestond. 
Geen uitermate sterke groei in een periode van ruim dertig 
jaar. 

In de oorlogsjaren ging het sneller; in de jaren 1940 tot 
1943 kwamen er achttien verenigingen bij, in de jaren 1946 
tot 1949 twaalf en traden drie verenigingen uit, waardoor het 
totaal in 1949 op 38 kwam. In 1958 was dit 47 met ongeveer 
15.000 aangesloten verzamelaars. Het aantal verenigingen 
bleef groeien tot 57 in 1963 en 70 in 1967. Dit laatste is vooral 
te danken aan de intensieve propaganda die door het Bonds
bestuur gevoerd is onder de niet aangesloten verenigingen. 
Helaas waren er in de afgelopen tien jaar vier grote vere
nigingen die de Bond verlieten, waardoor het aantal aan
gesloten verzamelaars niet zo sterk toenam als uit de op
somming van het ledental verw^acht mocht worden. Het is 
verheugend dat deze verenigingen zich thans weer als lid 
van de Bond hebben aangemeld, zodat zij er straks in Eind
hoven weer bij zullen zijn, waardoor het aantal leden-vere
nigingen op 75 komt, omvattende niet minder dan 35.000 
filatelisten. 

Het Bondsbestuur is echter niet van plan het hierbij te 
laten; reeds hebben enkele verenigingen zich als kandidaat-
lid gemeld en met enige andere verenigingen worden on
derhandelingen gevoerd. Het Bondsbestuur zet zijn leden
wervingsactie voort. 

Enkele interne gebeurtenissen 
Onder deze misschien wat vreemde titel wil ik hier ge

beurtenissen memoreren, die niet elders onderdak hebben 
gevonden, en die alle op bestuurlijk en organisatorisch ge
bied liggen en daarom goed bij het voorgaande aansluiten. 
Uit de jaren vóór 1945 vermelden we de oprichting van het 
Bondsinformatiebureau in 1918 (dit jaar een gouden jubi
leum), en de medewerking aan de oprichting van de FIP, 
de Federation Internationale de Philatelie, in 1926. De toen
malige bondsvoorzitter, de heer Van der Schooren werd 
vice-voorzitter en later voorzitter van deze organisatie*). 

Ook in deze periode komen we veel statuten- en regle
mentswijzigingen tegen, waarbij in 1940 het aantal leden van 
het bondsbestuur werd verminderd tot vijf en daarnaast 
een bondsraad werd ingesteld. In de jaren 1943 tol en met 
1945 werden geen algemene vergaderingen gehouden en op 
3 maart 1945 ging, als gevolg van het bombardement op het 
Haagse Bezuidenhout, hét gehele archief verloren. 

In de algemene vergadering van 1955 in Hilversum wer
den weer eens nieuwe statuten en huishoudelijke reglemen
ten aanvaard, waarbij onder andere de bondsraad kwam te 
vervallen en de naam gewijzigd werd in Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen. De koninklijke goedkeuring 
cp de gewijzigde statuten werd pas op 19 november 1956 
verkregen en van die datum af dateert officieel de nieuwe 
naam. De aanvang van het bondsjaar werd verlegd van 
1 juli naar 1 januari, waardoor de algemene vergaderin
gen niet meer in het najaar maar in het voorjaar kwamen 
te vallen. 

In 1958 werd een druk bezochte receptie ter gelegenheid 
van het gouden jubileum gehouden in het Amsterdamse 
Carlton Hotel. In 1960 volgde de instelling van een bemid
delingscommissie en in 1961 werd begonnen met het hou
den van regionale vergaderingen. 

In de algemene vergadering van 1963 te Breda werd een 
herziening van het stemrecht bepleit ten gunste van de 
grote verenigingen en hiertoe een commissie van drie in
gesteld. De voorstellen van deze commissie werden met 
enige wijzigingen door de in december 1963 te Utrecht ge
houden buitengewone algemene vergadering aangenomen. 
De aldus gewijzigde statuten en het huishoudelijk regle
ment werden, met alle andere reglementen en overeen
komsten de filatelie in de ruimste zin van het woord be
treffende, samengevat in een losbladig boekwerk, het Va
demecum van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Vere

nigingen. Van dit handige boekwerk, dat ieder jaar door 
middel van supplementen wordt bijgehouden, werd in 1964 
een exemplaar aan alle bij de Bond aangesloten verenigin
gen ter hand gesteld. 

Volledigheidshalve zij nog vermeld dat het in 1963 aan
vaarde stemrecht geen lang leven beschoren is geweest; 
op 16 maart 1968 werd het opnieuw gewijzigd om toetre
ding van de vier uitgetreden verenigingen mogelijk te ma
ken. 

Bondsonderscheidingen 
Natuurlijk heeft de Bond ook een weg, ja zelfs meer we

gen, gevonden om verdienstelijke filatelisten te onderschei
den. 

De Waller-medaille is wel de hoogste onderscheiding, 
waarmede de Bond diegenen die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de filatelie kan eren. De medaille is genoemd 
naar de heer P. W. Waller, die de stoot gaf tot oprichting 
van het Nederlands Postmuseum en er de eerste voorzitter 
van werd. De medaille is in 1934 voor het eerst toegekend, 
onder anderen aan de heer Waller zelf en aan mr. W. J. 
Wolff de Beer. Er volgt dan een hele rij verdienstelijke fi
latelisten uit binnen- en buitenland, die afgesloten wordt 
door de heren J. J. Jonker en mr. G. W. A. de Veer, aan wie 
in 1967 de 32e en 33e medailles werden verleend. 

De Bondsmedaille is de oudste van alle onderscheidingen. 
Ingesteld in 1920 is deze medaille tot en met het jaar 1933 
elf maal toegekend voor buitengewone verdiensten op we
tenschappelijk filatelistisch gebied. Alle bezitters van deze 
medaille zijn inmiddels overleden. In 1934 werd de naam ge
wijzigd in Costerusmedaille, genoemd naar de toenmalige 
bondsvoorzitter, de heer W. P. Costerus Pzn. Van 1934 tot 
heden werd de medaille door het jaarlijks bijeenkomend 
kapittel negentien maal toegekend, voor het laatst in 1966 
aan de heer J. Dekker voor zijn artikelenreeks „De Haar
lemse Postwaardenproduktie in de negentiende eeuw" en 
in 1967 aan de heer J. F. Cleij voor zijn boek „Emissie 1864". 

Als Bondsherinneringsmedaille is de oude Bondsmedaille 
blijven voortleven en in 1948 ter gelegenheid van het veertig
jarig bestaan van de Bond aan vier personen, onder andere 
FlP-voorzitter Lucien Berthelot, uitgereikt. Daarna is de 
medaille blijven sluimeren tot 1967 toen het bondsbestuur 
ter gelegenheid van AMPHILEX 67 deze medaille in goud 
toekende aan de heer S. Rietveld, voorzitter van NVPH, 
en in zilver aan de heren G. H. Folmer en P. O. M. van 
Hasselt. 

De Spoorenberg-medaille is de jongste van alle medailles. 
Hiermede wil de Bond speciaal verdienstelijke themati
sche filatelisten eren. De medaille is genoemd naar de pio
nier van deze tak van de filatelie, de heer J. H. Spooren-
berg, aan wie in 1967 ook de eerste medaille werd verleend. 

Behalve door het toekennen van medailles kent de Bond 
nog twee andere manieren om verdienstelijke filatelisten 
te eren, namelijk door het benoemen tot erelid of tot lid 
van verdienste. 

Het erelidmaatschap is tot heden aan slechts vijf perso
nen verleend. In 1959 werden de heren L. H. Tholen, D. J. 
G. Verzij den en J. H. Spoorenberg, respectievelijk voorzitter, 
secretaris en penningmeester van de Raad van Beheer van 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, tot erelid be
noemd voor de enorme arbeid verricht voor het jubileum
nummer van 1958. Nadien werden nog tot erelid benoemd 
mr. W. S. Wolff de Beer bij zijn aftreden als rechtskundig 
adviseur van de Bond in 1961 en het jaar daarop notaris 
M. C. Samson voor het vele werk verricht aan statuten 
en reglementen van de Bond en van tot de Bond toetreden
de verenigingen. 

Het lidmaatschap van verdienste is pas in 1963 in de sta
tuten van de Bond opgenomen. Personen die zich, hetzij 
voor de Bond zelf, hetzij voor bij de Bond aangesloten 
verenigingen, in bestuurlijke functies verdienstelijk heb
ben gemaakt, kunnen tot lid van verdienste worden be
noemd. Toen de voorzitter en de secretaris van het bonds
bestuur waaronder deze statutenwijziging tot stand kwam, 
drs. W. J. Bijleveld en ir. E. J. de Veer, in 1964 aftraden, wa
ren zij de eersten die tot lid van verdienste werden be
noemd. Sindsdien heeft de algemene vergadering nog zes
maal zijn goedkeuring tot het benoemen van een lid van 
verdienste verleend, voor het laatst in 1967 toen de heer 
J. C. Schäfer, oud-voorzitter van de Amsterdamse vere
niging „De Philatelist" deze eer te beurt viel. 
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Filatelistische onderscheidingen in Bondsverband 

Wallermedaille 
genoemd n a a r P . W. Wal le r t 1938, voorz i t t e r Nede r l ands 
P o s t m u s e u m . 
Ar t ike l 1 der s t a tu t en : De Nede r l andse Bond wenst , door 
t oekenn ing v a n de Wal le r -meda i l l e m e t d ip loma, d iegenen 
t e eren, d ie zich verdienste l i jk h e b b e n g e m a a k t voor de f i la
tel ie in h e t a lgemeen en/of voor d e Bond in h e t bi jzonder. 
Toegekend a a n : 
1934 P . J . Maingay t 

L. C. A. Smeu lde r s t 
P . W. Wal le r t 
Mr. W. S. Wolff de Bee r 

1935 G. A. Th. Keiser f 
W. G. Zwolle t 

1936 Leon de R a a y t 
1937 L. v a n Essen t 
1938 L. F r e n k e l t 

S. H. Th. Keiser 
1939 W. P . Costerus f 
1941 Mej . P . J . F . M. v a n 

Dieren f 
1942 J. A. Käs te ln t 
1943 J . M. C r a m e r u s t 
1944 P . J . v a n Harde rwi jk t 
1948 E. Fr ieder ich t 

P . S. van ' t Haaff t 

H. K a s t l e r f 
J . G. J . Pol l ing t 

1949 C. M. Donck t 
P . W i t t k ä m p e r 

1952 T. v a n Houwel ingen 
Sir J o h n Wilson Bar t . 

C.V.O. 
1954 P . C. K o r t e w e g 
1955 Mr. E. Bonn t 
1956 J. P . T r a a n b e r g t 
1958 L. Ber the lo t 

J . E y g e n r a a m t 
1962 D. O. K i r c h n e r f 
1964 J . D. B r a n d t 
1966 M. C. S a m s o n 
1967 J. J . J o n k e r 

Mr. G. W. A. de Veer 

Costenismedaille 
genoemd n a a r W. P . Cos terus Pzn. t 1951, oud-bondsvoor -
zit ter . 
Toekenning voor bu i t engewone verd iens ten op w e t e n s c h a p 
pelijk filatelistisch gebied. 
Toegekend a a n : 
1934 P . C. Kor t eweg 

W. G. Zwolle t 
1935 H. Y. Gatsonides f 
1937 A. M. Benders 
1938 Mr. J . H. v a n P e u r s e m 
1939 M. J. Baronesse v a n 

Hee rd t Kolff 
1948 N. F. H e d e m a n 

R. Boekema 
1950 H. J. H. v a n S t r i e l and t 

1951 C. D. Ricardo t 
1954 J. Ei jgenraam f 

Mr. W. S. Wolff de Beer 
1955 Drs. A. M. A. van der 

Will igen 
1956 W. E. Ger r i sh 
1957 F. H. M. Pos t 
1963 G. J . Scheepmaker f 
1964 Joh. de Kruyff 
1966 J. Dekker 
1967 J. F . Cleij 

Bondsherinneringsmedaille 
in 1948 als he r inne r ingsmeda i l l e u i tgere ik t t e r gelegenheid 
van he t 40-jarig b e s t a a n v a n de Bond a a n : 
1967 S. Rietveld (in goud) Mr. E. Bonn f 

L. Ber thelo t J . P. Heischbourg 
Ch. Boks t Gr. H. Fo lmer (in zilver) 
P. O. M. v a n Hasse l t (in zilver) 

Spoorenbergmedaille 
1967 J. H. Spoorenberg 

Ereleden 
1959 L. H. Tholen 

J. H. Spoorenberg 
D. J . G. Verzij den f 

1961 Mr. W. S. Wolff de Beer 
1962 M. C. Samson 

Leden van v e rd i ens t e 
1964 Drs . W. J . Bijleveld 1966 P . M. Pr inssen 

Ir. E. J . de Veer M. W. van der Koog 
1965 H. G. van de Wes te r ingh K. F . Kie lman 

J . M. Minnema t 1967 J. C. Schäfer 

Bondswisselbeker 
besch ikbaa r gesteld voor d iegene die op Neder landse F i l a t e -
l i s tendagen de bes te v o o r d r a c h t houdt (na d r i emaa l te zijn 
toegekend aan dezelfde persoon word t deze de bezi t ter van 
de beker , w a a r n a geheel opn ieuw om een volgende beke r 
moe t worden gest reden) . 

Bondsmedail le 
Inges te ld in 1921, om toegekend te w o r d e n voor b u i t e n 
gewone ve rd iens ten op wetenschappe l i jk fi latelist isch gebied. 
Toegekend a a n : 
1921 J . B. Robe r t t 1927 H. F . W. Becking t 
1922 H. J . Spi tzen t 1929 W. P . Cos terus f 
1923 Leon de R a a y t 1931 J . D. v a n B r i n k t 
1924 A. J. W a r r e n + 1932 Dr. H. Monk f 
1925 P . W. Wal le r f 1933 O. M. Vell inga t 
1926 J . E. Bohlmeyer t 

D a a r n a gewijzigd in Cos te rus -meda i l l e 

1925 P . Vredendu in J r . 
1926 A. H. M. Colen 
1927 A. J. Jacobs 
1932 J. D. van B r i n k 
1935 Leon de R a a y 
1936 Leon de Raay 
1947 H. J. C. v a n Beek 
1948 H. G. Ont rop 
1949 K. E. König 
1950 K. E. König 
1951 K. E. König 

(bezitter eers te beker ) 
1953 J a n Poulie 
1954 J a n Poulie 
1955 W. B. Brocx 

1956 W. B. Brocx 
1957 W. B. Brocx 

(bezitter tweede beker) 
1958 J. F. Cleij 
1959 Mr. H. J. Bernsen 
1960 J. F. Cleij 
1961 Mr. H. J. Bernsen 
1962 J. Dekker 
1963 W. B. Brocx 
1964 J . F. Cleij 

(bezitter derde beker) 
1965 J. Dekker 
1966 Mr. H. J. Bernsen 
1967 Mr. H. J . Bernsen 
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Het tegenwoordige Bondsbestuur Van links naar rechts, zittend H. L J Weidema (commissaris, beheerder 
Bondsbibliotheek), mr. P J C. Schippers (commissaris), P. Th. van der Heijden (voorzitter), mr. T. J. B van 
der Meyden (vice-voorzitter, beheerder Bondsinformatiebureau), staande. I. I jonker (commissaris), M. W 
van der Koog (tweede secretaris), C. G. van Veenendaal (penningmeester) en P. O M. van Hasselt (com
missaris en beheerder Gulden Boeken van Waller- en Costerusmedaille). 

C. Muys (secretaris), die 
buitenslands verbleef toen 
de nevenstaande foto ge
maakt moest worden. 

De Bondsbibliotheek 
Pas 34 jaar na de oprichting, in 1942, werd het besluit 

genomen een eigen bibliotheek op te richten. In hoever men 
hierin toen geslaagd is, is onbekend. Het doet er ook niet zo
veel meer toe want in 1945 ging de gehele bibliotheek tege
lijk met het archief van de Bond, door oorlogshandelingen 
verloren. 

In 1949 werd tot heroprichting besloten en het bondsbe-
stuurslid de heer J. van der Ven kreeg het beheer in 
handen. De Nederlandsche Vereeniging, „Hollandia", „Bre
da" en later „De Globe", stelden hun bibliotheken ter be
schikking van de Bond. Door aankoop en schenkingen werd 
het bezit aan boeken en tijdschriften uitgebreid, zodat het 
weldra onmogelijk werd de bibliotheek ten huize van een 
bondsbestuurslid onder te brengen. Jhr. G. A. de Bosch 
Kemper, die in 1952 de heer Van der Ven als beheerder was 
opgevolgd, haalde de bibliotheek naar Arnhem, waar deze 
aanvankelijk in een leegstaande school en later bij het 
Arnhemse Gemeente-Archief werd ondergebracht. Een voor
lopige overeenkomst uit 1954 Averd in 1957 omgezet in een 
contract met de Gemeente Arnhem, waarbij de Bondsbi
bliotheek — die eigendom van de Bond blijft — voor een 
periode van dertig jaar in bruikleen gegeven wordt aan de 
gemeente Arnhem, die voor huisvesting en het bibliotheek-
technische beheer zorg draagt. Deze zorg werd opgedragen 
aan de Gelderse Bibliotheek, waarnaar in 1962 de biblio
theek verhuisde. De uitlening geschiedt aan iedereen, of hij 
lid is van een bij de Bond aangesloten vereniging of niet, 
dus ook aan filatelisten die bij geen enkele vereniging zijn 
aangesloten. 

In 1959 werd het boekenbezit belangrijk vermeerderd door 
aankoop van een particuliere boekerij. Daar deze aankoop 
een te sterke aanslag op de beperkte bondsfinanciën zou 
betekenen, werd door de algemene vergadering in Den 
Bosch in roerende eensgezindheid ruim ƒ 2000,— bij elkaar 
gebracht. 

Bondskeuringsdienst en stryd tegen de vervalsingen 
De voorloper van de Bondskeuringsdienst, de keurings

commissie, is misschien al wel eerder ingesteld maar ^ve 
lezen dat deze commissie in 1921 werd gevormd door de 
heren H. F. W. Becking, J. Kerssemakers en G. A. Th. 
Kelser Sr. In 1931 bedankten de heren Becking en Keiser 
Sr.; ze werden vervangen door de heren L. Frenkel en 
S. H. Th. Keiser Jr. Vooral de heer Keiser Sr., of zoals hij 
beter bekend was, „de oude Keiser", heeft veel voor de be-^ 
strijding van de falsificaten gedaan; hij ontving in 1935 op 

tachtigjarige leeftijd de Waller-medaille. In 1929 werd be
sloten een falsificatenalbum in te richten en in 1925 stuurde 
de Bond een circulaire aan de buitenlandse bonden (de FIP 
bestond nog niet) inzake de bestrijding van vervalsingen. 

In de naoorlogse jaren waren achtereenvolgens de heren 
P. J. van Harderwijk, J. Poulie en A. van der Ruyt hoofd 
van de Bondskeuringsdienst, tot in 1964 mr. G. W. A. de 
Veer de leiding in handen kreeg. Ook na zijn aftreden als 
lid van het bondsbestuur is de heer De Veer bereid geble
ken deze functie te blijven vervullen, die bij hem in goede 
handen is. 

Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat in de bonds
vergadering van 1961 te Rotterdan een forum over falsi-
ficatenbestrijding gehouden werd, dat in 1962 een „Handlei
ding voor het herkennen van vervalsingen" werd uitgege
ven, dat in 1964 een nieu^v reglement voor de Bondskeurings
dienst tot stand kwam en dat in 1966 de Bond aanbevolen 
bepalingen tegen valse en gerepareerde zegels, op te nemen 
in het reglement over het rondzendverkeer, aan zijn leden 
toezond. 

Tentoonstellingen 
Het zelf organiseren van tentoonstellingen heeft de Bond 

— afgezien van „AMPHILEX 67" — nooit gedaan en ook 
nooit willen doen, maar hij beperkt zich tot stimuleren, ad
viseren en het verlenen van morele en financiële steun, 
daarbij de organisatie zelf aan de verenigingen overlaten
de. Als eerste tentoonstelling onder auspiciën van de Bond 
vermeldt de heer Kirchner een invitatietentoonstelling tij
dens de derde Filatelistendag op 11 en 12 september 1908 
te Amsterdam. Daarna zien wij, met tussenpozen van en
kele jaren, tijdens de Bondsdagen tentoonstellingen, waarbij 
de internationale expositie die de Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelverzamelaars in 1924 ter gelegenheid 
van haar veertigjarig bestaan organiseerde, een hoogtepunt 
vormde. In de dertiger jaren waren de tentoonstellingen 
vrijwel jaarlijkse gebeurtenissen tot de oorlog de tentoon
stellingsactiviteiten lamlegde. 

Na de oorlog een nieuwe reeks nationale exposities: 1947 
Maastricht (Zuid-Limburg), 1948 Breda (Brebopost, P.V. 
Breda), 1949 Amsterdam (Nederlandsche Vereeniging), 
1951 Den Haag (Philapost, I.V. Philatelica), 1952 Amster
dam (Hollandia), 1954 Vlissingen (Afdeling Vlissingen Phi
latelica) en 1956 Vlaardingen (Shell). Bovendien in 1952 te 
Utrecht, de ITEP, de „Internationale Tentoonstelling Eeuw
feest Postzegel", waarvan de organisatie in handen was van 
PTT. 
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Het organiseren van tentoonstellingen was inmiddels zo 
kostbaar geworden, dat slechts enkele verenigingen zich 
dit konden permitteren. Eveneens om financiële redenen 
werd afgezien van een tentoonstelling ter gelegenheid van 
het gouden jubileum van de Bond. Om uit deze impasse 
te komen stelde de Bond een tentoonstellingsfonds in met de 
opzet hiermede door verenigingen te organiseren tentoon
stellingen te subsidiëren. Aanvankelijk waren de middelen 
van het fonds beperkt, daar deze bestonden uit vrijwillige 
bijdragen van de verenigingen, aangevuld met stortingen 
uit de (beslist niet volle) bondskas. Maar toen in 1962 de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren (afgekort 
NVPH) een flink bedrag in het fonds stortte en een jaar
lijkse bijdrage toezegde, kwamen er meer mogelijkheden 
en mede dank zij dit fonds zien wij een nieuwe reeks expo
sities. 1961 Rotterdam '61 (Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging), 1963 Bretep Breda, 1965 Grunopost, Groningen 
en 1966 Uphilex (Utrechtsche Philatelisten Vereeniging). 
Een in 1964 vernieuwd tentoonstellingsreglement droeg er 
toe bij de zaak in goede banen te leiden. 

De verstandhouding tussen de Bond en NVPH werd der
mate goed, dat de voorzitters van beide organisaties het 
plan opvatten gezamenlijk een internationale expositie te 
organiseren. Nadat de medewerking van het staatsbedrijf 
der PTT was toegezegd, werd door de Bond en de NVPH 
samen de „Stichting Filatelie" opgericht ter financiering 
van de expositie. Over wat verder gebeurde behoef ik niet 
uitvoerig te zijn; het ligt nog vers in ons geheugen: een 
grandioze „AMPHILEX 67" werd een daverend succes, met 
na afloop een bedrag met een flink aantal nullen in de kas 
van de stichting, te bestemmen voor filatelistische doeleinden. 
Hiertoe rekent het bondsbestuur — evenals de deelgenoot 
in de stichting, de NVPH die hier eveneens zeggenschap 
over heeft — een krachtig tentoonstellingswezen. Ieder 
jaar een nationale en enkele regionale tentoonstellingen en 
het zoveel mogelijk bevorderen van plaatselijke en vereni
gingstentoonstellingen. De opleiding van juryleden is inmid
dels ter hand genomen. 

Hoe dit allemaal zal uitpakken moet afgewacht worden, 
maar zeker is dat het tentoonstellingswezen in het vervolg 
een voornaam punt in de Nederlandse filatelistische wereld 
zal zijn. 

Filatelistendagen 
Zoals in het begin werd vermeld, is het instituut van de 

Filatelistendagen al twee jaar ouder dan de Bond. In 1909, 
1910 en 1912 werd geen Filatelistendag gehouden, terwijl in 
1914 de voorgenomen dag in Arnhem wegens het uitbreken 
van de eerste w^ereldoorlog moest worden afgelast. Ook in 
de jaren 1943 tot en met 1945 was geen filatelistendag mo
gelijk. Maar in alle overige jaren was er wel een Filatelisten
dag, met de algemene vergadering van de Bond onder het 
begrip ,,Bondsdagen" samengevat. Straks in Eindhoven is 
de 56e Filatelistendag. 

De hoofdschotel van iedere Filatelistendag is het beker
toernooi, dat wordt aangevuld door een filatelistische acti
viteit van de ontvangende vereniging. Bij het bekertoer
nooi wordt door iedere kandidaat een lezing van twintig mi
nuten gehouden, welke lezingen door een uit tien personen 
bestaande jury wordt beoordeeld. De winnaar ontvangt een 
zilveren beker. Deze beker is een wisselbeker, die pas defi
nitief gehouden mag worden als hij driemaal gewonnen is. 
De eerste beker kwam in 1951 in het bezit van de heer K. E. 
König, de tweede in 1957 van de heer W. B. Brocx. De derde 
beker ging in 1964 naar de heer J. F. Cleij, na een jaren
lange strijd met de heren mr. H. J. Bernsen en J. Dekker. 
Deze beide heren hebben samen de strijd voortgezet. De 
heer Dekker won in 1965, maar sinds 1966 is de beker in 
handen van de heer Bernsen, die, als hij er in slaagt in 
Eindhoven ook winnaar te worden, deze beker voorgoed mee 
naar huis zal mogen nemen. 

Publikaties 
Als officiële publikatie van de Bond zag in 1921 (met een 

spelfout in de titel) de „Leiddraad voor den Speciaal ver
zamelaar van Nederland" het hcht. In 1929 werd besloten 
een commissie te benoemen voor de uitgifte van het hand
boek-Warren, maar een jaar later viel het besluit dit boek 
niet uit te geven. In 1932 verscheen „De Poststempels van 
Nederland" door O. M. Vellinga, van welk heden ten dage 
nog steeds zeer veel geraadpleegde werk de Bond het 
auteursrecht kreeg. De volgende bondsuitgave was de 
„Klapper op de Nederlandsche tijdschriften" in 1947, be
werkt door de heer W. P. Coaterus. 

In 1954 werd een commissie ingesteld voor de samenstel
ling van een nieuwe „leiddraad". Hiervan is echter niets 
gekomen omdat de voorkeur gegeven werd aan een serie, 
die onder de naam „Beknopt handboek" alle hiervoor 
in aanmerking komende Nederlandse zegels zou omvatten. 
In 1957 verscheen het eerste deeltje „Koningin met hangend 
haar", dat echter ook het laatste deeltje zou zijn. 

Op de bondsdagen van 1962 werd de „Klapper op de ver
valsingen" ten doop gehouden. De opzet van dit losbladige 
boek, samengesteld door de heer G. H. J. van Tongeren, 
voldeed echter niet. Aan een andere opzet is wel gewerkt, 
maar door tijdgebrek kon dit werk nog niet voltooid wor
den. 

In 1964 verscheen, met medewerking en steun van de 
Bond, „Emissie 1864" van J. F. Cleij, als eerste deel van 
een serie „Standaardwerk van de Postzegels van Nederland". 
Een tweede deel is in voorbereiding. 

Nadat al enkele jaren tevoren fotokopieën op losse bla
den van het werk van Vellinga over de poststempels van 
Nederland waren vervaardigd, werd in 1967 besloten tot de 
aanmaak van een tot boek gebonden fotokopie van dit 
werk, welk boek gretig aftrek vond. Eveneens in 1967 
verleende de Bond zijn medewerking aan een Nederlandse 
uitgave van het boekje van de Engelse Costerus-ridder W. 
E. Gerrish over de „Laatst bekende data klein rond" en 
aan een herziene en geheel omgewerkte uitgave van het be
kende ABC-boekje van de Stichting voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk. 

Het geheel overziende moeten we constateren, dat het 
uitgeven van publikaties niet de sterkste zijde van de zes
tigjarige is geweest. Als de voortekenen niet bedriegen zal 
dit in de toekomst anders worden. 

Overige activiteiten 
Uit de jaren vóór 1940 noemen we het op verzoek van de 

Bond in 1927 openstellen van filatelistenloketten in ver
scheidene plaatsen in ons land, en de uitgave in 1929 van de 
„Bondstandingmeter", die nog steeds bestaat en in grote 
aantallen wordt verkocht. 

In 1946 werd contact opgenomen met de Nederlandse 
Bank om het ruilverkeer met het buitenland weer op gang 
te brengen. Hiervoor heeft de heer J. J. G. Polling enorm 
veel gedaan voor de Nederlandse verzamelaars en hun bui
tenlandse ruilpartners. In de jaren 1950-1953 brachten de 
deviezenbepalingen ons opnieuw in aanraking met de Ne
derlandse Bank. Aan leden van bij de Bond aangesloten 
verenigingen werden in drieëneenhalf jaar tijd vergunnin
gen tot een bedrag van ƒ 120.000,— verstrekt voor de aan
koop van de hoge waarden van Nederland, die togn nog niet 
vrij aan de loketten verkocht mochten worden. 

Toen in 1959 Suriname in de greep van de heer Lehmann 
viel, werd contact gezocht met de Surinaamse autoriteiten 
als gevolg waarvan het in 1963 aflopende contract niet her
nieuwd werd. 

In 1961 volgde een nauwere band met het Nederlands 
Filatelistisch Centrum door opname van een bondsbe-
stuurslid in het bestuur van het NFC. 

Tenslotte in 1964 de oprichting van het Bondsdocumenta
tiecentrum, dat misschien wat moeilijk van de grond komt, 
maar dat toch al interessante vondsten in het Maandblad 
heeft gepubliceerd, en in 1967-1968 het oprichten van studie
groepen, die ieder voor zich een bepaald deel van de ver-
zamelgebieden zullen bestuderen. Na de Bondsvergadering 
in Eindhoven zal er nog meer aan dit lijstje worden toege
voegd. U zult hier nog wel over horen. 

Bond en Jefugd 
In zijn artikel van 1958 vermeldt de heer Kirchner, dat als 

punt van de algemene vergadering in 1928 onder andere 
„Jeugdopvoeding" op de agenda voorkwam en dat in 1934 
werd ingesteld „een commissie betreffende jeugdverenigin
gen". Wat het resultaat van het werk van deze commissie 
is geweest blijft duister, maar in ieder geval weten wij dat 
al in de vooroorlogse jaren de verzamelaars belangstelling 
toonden voor de jeugdigen onder hen. Het duurde echter tot 
1949 toen door enkele enthousiaste verzamelaars een con
tactcommissie werd gevormd om het verzamelen van post
zegels door de jeugd in goede banen te leiden. In 1953 wer
den op het door ,,De Globe" tijdens de bondsdagen gehou
den congres „Jeugd en Filatelie" alle aspecten van dit 
werk belicht en in 1954 was het dan zover dat de „Stichting 
voor het Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland" kon wor
den opgericht. De Bond kreeg het recht een van de bestuurs
leden van de stichting te benoemen en zij heeft van het 
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Het Bondsbestuur op een foto in de dertiger jaren, vermoedelijk in 
1937 in Utrecht gemaakt. Voorzitter Is de heer W. P. Costerus. 
Rechts van hem de bestuursleden W. G. Zwolle, I. B. Polling en 
lorissen. Links naast de voorzitter de heer W. G. de Bas, destijds 
voorzitter van de Utrechtsche Philatelisten Vereeniging en geen lid 
van het Bondsbestuur; daarnaast de heer J. A. Kästeln, die wel lid 

was van het bestuur. De heer P. C. Korteweg staat precies achter 
de heer Polling. Rechts naast de heer Korteweg mr. W. S. Wolff 
de Beer en links van hem de heer Van Harderwijk, oud-voorzitter 
van de bond. Geheel rechts staat mr. Bonn, oud-vice-voorzitter van 
de bond en geheel links de heer Van Essen, oud-voorzitter van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 

begin af het werk van de stichting moreel en financieel 
gesteund. 

Het pad van de stichting is zeker niet over rozen gegaan, 
maar zij die zich voor dit prachtige werk hadden ingezet, 
hielden vol en zij kunnen thans trots zijn op wat zij be
reikt hebben. De Bond liet zijn waardering voor dit werk 
blijken door bij het tienjarig bestaan van de stichting in 1964 
aan de voorzitter, de heer J. D. Brandt, de Waller-medaille 
te verlenen. 

Bond en Maandblad 
De verhouding Bond-Maandblad mag in dit artikel na

tuurlijk niet onbesproken blijven, vooral niet omdat deze 
band teruggaat tot 1912, toen het „Philatelistisch Maand
blad" zijn kolommen openstelde voor de Bondsmededelin
gen. De uitgave van de sinds september 1910 verschenen 
.Berichten en Mededeelingen van den Nederlandschen 
Bond" werd toen gestaakt. 

In oktober 1921 kwam een fusie tot stand tussen het „Phi
latelistisch Maandblad" en het door de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars uitgegeven „Neder-
landsch Tijdschrift voor Postzegelkunde". Met ingang van 
1 januari 1922 vormden deze twee samen het „Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie", waarin later nog de Rotterdam
se „De Philatelist" zou worden opgenomen. De bondsme
dedelingen gingen naar het nieuwe maandblad over en ge
durende de lange reeks van jaren die sindsdien zijn ver
lopen, heeft het Maandblad steeds zijn kolommen voor de 
Bond beschikbaar gesteld. Van 1943 tot 1945 was verschijnen 
van het Maandblad niet mogelijk en kwam de Bond tijdelijk 
met een eigen blaadje „Mededeelingen Ned. Bond". 

Toen in een in 1957 gehouden voorzittersvergadering de 
viering van het vijftigjarig bestaan van de Bond werd be
sproken, bleek men niet veel te voelen voor een kostbare 
tentoonstelling, maar wel voor een goed jubileumnummer 
van het Maandblad. Met steun van de Bond verscheen toen 
het jubileumnummer 1958 dat klonk als een klok en waar
voor de Bond zijn dank betuigde door het benoemen van drie 
leden van het dagelijks bestuur tot erelid van de Bond. 

Naast deze prettige berichten over goede samenwerking 
is er helaas een andere kwestie, die nu al meer dan twintig 
jaar rumoer in de Nederlandse filatelistenwereld veroor
zaakt. De heer Kirchner schrijft, dat in 1946 „de bespre
kingen met de eigenaressen van het Maandblad om te ko
men tot een Maandblad-Bondsblad werden hervat". Deze 
besprekingen leidden niet tot het genoemde resultaat, maar 
wel werd er in 1950 een overeenkomst gesloten, waarbij de 
Bond mede-eigenaar werd, zonder echter financieel in de 
exploitatie deel te nemen. In de Raad van Beheer werden 
vier vertegenwoordigers van de Bond opgenomen en de 
Bond kreeg het recht een van de leden van de redactie
commissie aan te wijzen. De kreet „Maandblad-Bondsblad" 
verstomde echter niet en op de bondsvergadering van 1962 
werd een motie aangenomen, waarbij aan het bondsbestuur 
verzocht werd „onderhandelingen te openen voor een spoe
dige overdracht van het eigendom van het Maandblad naar 
de Bond". Deze en latere onderhandelingen hebben niet tot 
iet gevraagde resultaat geleid, maar wel werd begin 1968 
)vereengekomen dat de Bond ook volledig mede-exploitant 
>) zie 43ste jaargang 1966, bladzijden 171 en 172. 

zal gaan worden, met dezelfde rechten en plichten als de 
zeven verenigingen-eigenaressen. Voor velen was het niet 
bereiken van Maandblad-Bondsblad een teleurstelling, die 
leidde tot het aannemen door de Buitengewone algemene 
vergadering van een motie met ongeveer gelijke strekking 
als die van 1962 maar iets milder van inhoud. 

Hoewel het jammer is dat deze verwikkelingen rond het 
eigendom van het Maandblad bestaan, de sfeer bederven 
doen zij zeker niet. De verstandhouding tussen Bond en 
Maandblad is ongetwijfeld goed te noemen. Het Maandblad 
is altijd actief bij alle bondsgebeurtenissen betrokken en 
heeft door uitvoerige verslagen bewezen met de Bond mee 
te leven. Omgekeerd ziet de Bond in een Maandblad, dat 
zo weinig kost en dat redactioneel op zo'n hoog peil staat 
als dat heden het geval is, een essentieel belang voor de 
Nederlandse filatelie. Het Maandblad zal dan ook kunnen 
rekenen op de volledige steun van het bondsbestuur om zijn 
vooraanstaande positie te behouden en zo mogelijk nog te 
verbeteren. 

Tot slot 
Veel heb ik verteld over „de Bond", veel heb ik moeten 

laten liggen, omdat anders te veel plaatsruimte zou worden 
ingenomen. Graag had ik nog geschreven over de Bond en 
PTT, over de verhouding tot de buitenlandse bonden, over 
het aandeel van de bond in de FIP en over nog veel meer 
zaken, die in bondsvergaderingen aan de orde komen. 

Als ik er nu toch nog enige woorden aan toevoeg, dan 
is dat allereerst om te constateren dat er in de afgelopen 
zestig jaar een brok werk verzet is. Een enorme hoeveel
heid werk, verricht door een groot (maar in verhouding tot 
het aantal verzamelaars toch weer beperkt) aantal vrij
willigers, die spontaan hun werkkracht en hun vrije tijd ge
heel belangeloos — dat er hier en daar nog wel eens geld 
bij gaat, daar spreek ik niet over — in dienst hebben ge
steld van de gehele Nederlandse filatelie i.e. van alle land
genoten die van het postzegelverzamelen in w^elke vorm 
ook hun hobby gemaakt hebben. En als u nu zegt „ja, 
maar er had veel meer kunnen worden gedaan", dan kunt u 
daar gelijk in hebben, maar dan moet u ook bedenken, dat 
bondsbestuursleden als regel ook nog een werkkring heb
ben, dat zij een gezin hebben en dat zij ook hun eigen post
zegels nog wel eens willen zien. Aan alles komt een eind, 
ook aan het zich in dienst stellen van de filatelie. 

Ik hoop dat mijn verhaal een positief antwoord heeft ge
geven op de nog wel eens gestelde vraag: „Wat doet nu 
die Bond toch eigenlijk?" en dat dit antwoord ook begre
pen en verstaan wordt door de leden van die verenigingen 
die zich tot nu toe van de Bond afzijdig hebben gehouden. 
De Bond doet zijn werk voor allen en zou zich daarom ook 
graag geruggesteund weten door allen. En met „de Bond" 
bedoel ik hier niet het huidige bondsbestuur of één of meer 
van zijn leden, want na dit bondsbestuur komt er weer 
een ander. Neen, „de Bond" moet zijn de eenheid van alle 
Nederlandse filatelisten met aan de top een uitvoerend or
gaan, dat in staat moet zijn datgene te doen wat in het belang 
van deze eenheid geacht moet worden. 

Als dit waarheid mag worden, dan wacht de Bond, neen 
„onze Bond", nog een schone taak en gaat hij een goede 
toekomst tegemoet. 
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DE INTERPROVINCIALE ZEGELS VAN 
(1910-1913) 

Bij het bekijken van een collectie „Transvaal" kwam ik 
onlangs de hierbij afgebeelde zegeltjes tegen. Een op
merking mijnerzijds dat deze zegels hier niet thuis hoorden, 
doch deel moesten uitmaken van een verzameling „Unie 
van Zuid-Afrika" had natuurlijk de vraag „Waarom dan 
niet?" tot gevolg. Ziehier het antwoord. 

De zegel van afbeelding 1 is afgestempeld op 9 decem
ber 1912, maar toen bestond Transvaal als op zichzelfstaan-
de, eigen zegels uitgevende Britse kolonie al sedert twee 
jaar niet meer. Voor de zegel van afbeelding 2 geldt het
zelfde, maar bovendien ligt de plaats Cape Town (Kaap
stad) niet in het vroegere Transvaal, doch in de voormalige 
Kaapkolonie. 

Om hiervoor een verklaring te kunnen geven moeten wij 
even terug in de geschiedenis. 

In mei 1902 bij het einde van de Boerenoorlog verloren 
de Boerenrepublieken Transvaal en Oranje Vrijstaat 
hun zelfstandigheid en werden Britse koloniën. Daarnaast 
bezat Groot-Brittannië in Zuid-Afrika al twee grote gebie
den, namelijk de Kaapkolonie en Natal. 

Op 31 mei 1910 werden deze gebieden verenigd tot de 
Unie van Zuid-Afrika en op 4 november van dat jaar opende 
de hertog van Connaught, als vertegenwoordiger van koning 
George V, het eerste Unieparlement in Kaapstad. 

Ter gelegenheid hiervan werd een herdenkingszegel van 
2V2 d uitgegeven (afbeelding 3) met in de hoeken de wapens 
van de vier gebieden, die onder de naam „provincies" deel 
uitmaakten van de Unie, te weten: links boven Kaapkolonie, 
rechts boven Natal, linlks onder de Oranje Vrijstaat en rechts 
onder Transvaal. 

Als de vormmg van deze nieuwe staat had plaatsgehad 
in onze dagen, dan had men zich waarschijnlijk gehaast de 
filatelisten te „verrassen" met een grote serie fraaie plaatjes
zegels, liefst met enkele hoge waarden en beperkte oplage. 
Wie „Afrika" verzamelt kan daarvan meepraten. 

Niet aldus echter in 1910! De vier voormalige koloniën 
beschikten nog over grote hoeveelheden eigen zegels en 
men vond het eenvoudig zonde om deze te vernietigen en 
nieuwe zegels te doen drukken. Het oude moest eerst 
maar eens op en dus ging men eenvoudig door de vroegere 
koloniale zegels, voor zover nog geldig, te gebruiken (af
beelding 1). 
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Dit gebruik beperkte zich in de eerste weken van de een
wording tot de zegels die in de eigen provincie normaal be
schikbaar waren, maar spoedig ging men nog een stap ver
der en moesten alle nog voorradige zegels, briefkaarten, 
kruisbanden enzovoort worden opgezonden naar een cen
traal postmagazijn te Pretoria, zodat men een overzicht kon 
krijgen van hetgeen in totaal nog beschikbaar was en kon 
berekenen hoelang men daarmede nog voort kon. Dat bleek 
een hele tijd te zijn, want de eerste serie postzegels van de 
Unie van Zuid-Afrika verscheen op 1 september 1913 en en
kele waarden zelfs nog later. 

Gedurende deze drie jaar werden de postkantoren bevoor
raad van het centrale magazijn uit, maar dit hield' geen 
rekening meer met de provincies waar de zegels of kaar
ten zouden worden verkocht en gebruikt; men nam voor de 
hand weg! Alleen Transvaal had portzegels en ook deze 
werden over het gehele gebied verspreid en gebruikt (af
beelding 4). 

En zo gebeurde het dat zegels van Transvaal weer te
recht kwamen in Transvaal, maar ook bijvoorbeeld in 
Natal, dat kruisbanden van Natal naar de Oranje Vrijstaat 
verhuisden en briefkaarten van de Kaapkolonie naar Trans
vaal (afbeelding 5). 

Voor een plaats in Natal waren er dus bijvoorbeeld de 
volgende mogelijkheden: 
a. Natalzegel/kaart gebruikt in de provincie Natal tussen 

1 juni 1910 en midden 1913; 
b. Kaapzegel gebruikt in Natal in deze periode; 
c. Transvaalzegel, gebruikt in Natal in deze periode; 
d. Oranje-Vrijstaatzegel gebruikt in Natal in deze periode; 
e. Transvaal-portzegel gebruikt in Natal in deze periode. 

In feite zijn zegels en andere postwaardestukken die al
dus gebruikt zijn, hetgeen alleen kan blqken uit een duide-
lyk en zo volledig mogelijk stempel, zegels van de Unie 
van Zuid-Afrika. Zij behoren het begin te zijn van een ver
zameling van dit land. 

Voor verzamelaars die iets meer willen zijn dan „vakjes-
vuUers" en „catalogusnummeraanstrepers", dus voor die 
verzamelaars voor wie het jagen en speuren de grootste 
aantrekkelijkheid is van onze mooie liefhebberij, ligt hier 
een hoogst interessant gebied, dat — en dit is belangrijk 
— niet veel behoeft te kosten. Men vindt bij goed zoeken 
de zegels dikwijls nog voor enkele centen of dubbeltjes (en 
meer zijn ze dikwijls niet waard ook) in de rondzendboekje» 
of in partijtjes. Men noemt ze in de Engelssprekende l an - l 
den „interprovincials" hetgeen wij vertaalden als „inter-l 
provinciale zegels". I 



Het voorbeeld dat wij hierboven gaven voor gebruik in 
Natal geldt precies zo voor de andere drie provincies. Wij 
hebben hier al 4 x 5 is 20 mogelijkheden en elk van deze 
mogelijkheden kan voorkomen op vele verschillende zegels, 
want, wij zeiden het reeds, alle op 31 mei 1910 nog gel
dige zegels mochten worden doorgebruikt en dat waren er 
heel wat. Niet alleen diverse nominale waarden van ^k d 
tot £ 1 maar ook zegels van verschillende uitgiften, van de 
Kaap bijvoorbeeld alle zegels, met uitzondering van de 
Kaapse driehoeken, of met andere woorden alle Kaapzegels 
uitgegeven sedert 1864! 

Het spreekt wel vanzelf dat deze oude zegels „interpro
vinciaal" gebruikt erg schaars zijn en men hoofdzakelijk 
de zegels zal vinden uitgegeven tussen ongeveer 1900 en 1910. 

Toen midden 1913 de voorraden koloniale zegels begonnen 
op te raken, besloot men over te gaan tot de uitgifte van 
de eerste serie eigen zegels van de Unie van ZuidAfrika in 
waarden van V2 d 'tot 10/. 

TENTOONSTELLINGEN 
In het „seizoen" — van september tot juli — is er voor de 

belangstellende vrijwel elk weekeinde wel ergens in de 
Duitse Bondsrepubliek iets filatelistisch te beleven. Tentoon
stellingen en ruildagen zijn er zeer menigvuldig. Onze 
„agenda" meldt er wel enkele, als regel alleen die welke 
op een zodanige afstand van de grens plaatshebben dat in 
elk geval de lezers uit het oosten van het land gemakke
lijk op één dag heen en weer kunnen gaan. U zult echter 
van ons willen aannemen dat er veel meer worden gehouden. 

Wie toevallig in de gelegenheid is een dergelijke meer 
plaatselijke tentoonstelling te bezoeken kan soms toch nog 
wel eens iets zien dat de moeite ■waard is. Zo was uw^ corres
pondent op 6 april in Brackwede (bij Bielefeld) waar hij 
gelegenheid had de „Braposta" in ogenschouw te nemen, 
die daar in het moderne raadhuis was georganiseerd. 

Na de opening met toespraken van de burgemeester, de 
„president" van de Oberpostdirektion Münster en een afge
vaardigde van de Duitse Bond werden we in de tentoon
stelling losgelaten. 

Natuurlijk waren er de gebruikelijke verzamelingen, zoals 
,,Postkrieg OstWest" en Duitsland na 1945 met de verschil
lende zones. Maar we zagen er ook een zeer omvangrijke 
verzameling van de „aantekenzegels" (aantekenstrookjes 
met 50 Pf.frankeerwaarde) van de DDR met verschillende 
papiersoorten en tandingen die in de „proefperiode" werden 
gebruikt. 

Uit de oudere tijd zagen we brieven uit Hamburg met 
stempel „Strassenbahn". Daar was namelijk net als in 
Amsterdam een brievenbus in de tram. Maar de Hamburgse 
tram deed dat niet voor niets; het kosttte — in de twintiger 
jaren — 5 Pf. meer. Indien een overigens normaal — maar 
voor de trampost dus te laag — gefrankeerde brief met 
Strafport werd uitgereikt moest het stempel „Strassenbahn" 
aantonen dat de brief inderdaad deze speciale reisweg had 
gevolgd. Als u toevallig zo'n stempel op een van uw zegels 
tegenkomt hebt u \vel iets bijzonders gevonden! 

Een oude bekende was een verzameling Verenigde Staten 
die ook al op de Melusina en de Wipa werd tentoongesteld. 
De grootste verrassing was voor ons echter een deel van 
een verzameling BosniëHerzegowina, gespecialiseerd op 
stempels. Het begon met Turkse stempels, gebruikt in 
de tijd voor de Oostenrijkse bezetting; vervolgens toonde 
de collectie van vrijwel alle plaatsen waar ooit een post
kantoor met eigen stempels geweest was de verschillende 
stempels die daar waren gebruikt. 

Kwam hiermede nu het einde van het gebruik van de oude 
koloniale zegels? Geenszins. Wel beschouwt men dit als het 
einde van de zogeheten interprovinciale periode, maar de 
oude zegels bleven nog steeds geldig en het zou tot 1 januari 
1938 duren voor dat ze officieel ongeldig werden verklaard. 

Dus ook gebruikt van september 1913 tot 1938, welke pe
riode men de „Uniegroep" noemt, kan men deze zegels nog 
vinden, soms — hetgeen de zaak nog interessanter maakt — 
in combinatie met de zegels van de Unie van ZuidAfrika. 

Met opzet werden in dit overzicht een aantal details weg
gelaten omdat het niet is bedoeld als een wetenschappelijke 
verhandeling maar alleen om u te vertellen dat er behalve 
Nederland en Rijksdelen Overzee, postfris zonder plakker, 
tegen topprijzen, nog zo veel te beleven valt, ook voor de 
verzamelaar met een kleine beurs. 

Geraadpleegde literatuur: 
— The Interprovincial stamps and Postmarks of the Union of South 

Africa, door dr. T. B. Berry en S. J. Vermaak. 
— Handbook/Catalogue Union of South Africa stamps. 

En dit was slechts een klein deel van de, voorzover ons 
bekend, nooit eerder geëxposeerde gespecialiseerde verzame
ling van deze inzender. Het was een bijzonder genoegen dit 
gebied eens zo ver uitgewerkt te zien en tevens een bewijs 
voor de stelling, dat ook op plaatselijke tentoonstellingen 
toch soms nog wel eens iets te zien is wat men niet alle 
dagen tegenkomt. 

RANDSTUKKEN 
Al eerder wezen wij in deze rubriek op het belang dat 

randstukken vaak filatelistisch kunnen hebben. Dit werd 
weer bevestigd door de hierbij afgebeelde zegels met boven
rand. Na de geldsanering in 1948 werd zowel in Oost als 
in WestDuitsland de „Duitse Mark" ingevoerd ter vervan
ging van de oude „Rijksmark". De waarde van de oostelijke 
en westelijke „D.M." liep echter al spoedig uiteen. 

In de DDR ging men in 1964 de Duitse Mark opnieuw 
saneren en toen werd het „MDN" (Mark Deutscher Noten
bank). Op de zegels in Markwaarde is dat duidelijk te zien. 
Op de Pfennigwaarden zelf is echter geen verschil te con
stateren, maar wel op de bovenrand. Daar staat op de oude 
uitgaven ,,DM", en op de oplagen na 1964 „MDN". Van deze 
randstukken kan men dus — nog afgezien van letterver
schillen in de aanduiding „DM" (afbeelding) — twee series 
vinden in de twee verschillende valuta's. 

FL. 

OVER DE OOSTGRENS 
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EEN EEUW HOGE WAARDEN 

J. Dekker 

Inleiding 
Aanleiding tot deze posthistorische verkenning van het 

gebruik van hoge waarden was een lijstje van de vroegst 
bekende afstempelingsdata van de verschillende tandingen 
van de guldenswaarden van de emissie 1899-1924 dat de heer 
W. E. Gerrish, de „grand old man" van de Nederlandse filate
lie in Groot-Brittannië, ons toezond. 

Het overzicht van de oplagen dezer zegels, -waarin tevens 
beide series van 1913 en 1923 en een drietal opdrukken wer
den opgenomen gaf een interessant beeld, dat waard was 
tegen een breder achtergrond te worden bekeken. 

Daar de invoering van de ƒ 2,50 Koning Willem III in 1872 
een grote invloed moet hebben gehad op de verkoop van 
de 50 cent 1867 spreekt het vanzelf dat deze zegel niet mocht 
worden vergeten. 

De ontwikkeling hier te lande hangt ten nauwste samen 
met die in de ons omringende landen. Dit was de reden een 
overzicht samen te stellen van het verschijnen van de hoge 
waarden in een aantal Europese landen en de Verenigde 
Staten van Amerika. 

Van „hoge waarden" in het algemeen kan worden ge
zegd, dat zij niet bestemd waren voor een bepaald tarief, 
zodat deze zegels slechts bij uitzondering afzonderlijk ge
bruikt op stukken voorkomen. 

/ oktober 1867. 
1 Mark Finland. Verscheen m 1867 met een merkwaardige slang-
vormige doorsteek. 
U.S.A. Hoogste waarde van 1860 tot 1893. 
1 juli 1872. 

Het verschönen van de hoge waarden 
Het op bladzijde 267 afgedrukte overzicht is afgesloten om

streeks 1914, daar na de eerste wereldoorlog de vele valuta
wijzigingen en de vele nieuwe landen het geheel onoverzich
telijk zouden maken en er bovendien in principe geen nieuwe 
tendensen te bespeuren zijn. 

Aan het slot zijn juist Spanje, Portugal en de Verenigde 
Staten bijeengezet omdat in die landen de munteenheid is 
gebaseerd op de Peso Douro (= Milreis) en de Dollar, die we 
vinden in aanvankelijk Spaanse gebieden in Amerika en 
Zuidoost-Azië. 

De in de lijst vermelde waarden in Nederlands geld (pari
teit) gelden vanzelfsprekend voor de oorspronkelijke goud
waarde van de verschillende muntsoorten. Op dit punt la
ten de catalogi ons deerlijk in de steek! 

De aanduidingen boven de kolommen geven de grenzen 
aan waartussen de waarde van de daaronder bedoelde 
zegels zich beweegt. „IF/K" betekent een waarde tussen 
1 Frank (= ƒ 0,48) en 1 Kroon (= ƒ 0,66), de overige derhalve 
2, 3, 4, 5, 10 en 20 maal zoveel. Aangezien de variatie meer 
is dan 25 percent van de basiswaarde in Franken valt een ze
gel van 25 Frank ook onder de 20F K-klasse evenals de 4 en 5 
Dollar. In een dergelijk geval vindt u dit vermeld onder 
opmerkingen. 
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De groep met onze 5 gulden van 1896 — het tienvoud — 
komt al veel minder en later voor. Voorop loopt Spanje in 
1872, pas zes jaar later gevolgd door Groot-Brittannië, dat 
meteen ook een zegel van de dubbele waarde — £ 1.-/- — 
uitgeeft in 1884, gevolgd door Rusland met de 7 roebel 
(ƒ 13,50) en in 1893 door de Verenigde Staten met de eerste 
$5.-, een waarde die nadien niet meer verdwijnt. 

Opmerkelijk is, dat de hoogste waarde — de £5 . - / - uit
gegeven van maart 1882 tot eind februari 1903 in een totale 
oplage van 214.825 stuks — nooit een opvolger heeft gehad. 
Deze waarde werd toen kennelijk als overbodig beschouwd. > 
De gemiddelde verkoop van ruim 800 stuks per maand is 
vergelijkbaar met die van onze ƒ 2,50 Koningin Willem III 
van 1877 tot 1893, doch de nominale waarde was 24 maal 
zo hoog! 

U.S.A. 1893. Twee overbodige zegels. 

Gelegenheidsseries 
Een aantal hoge waarden verschijnt voor het eerst in 

gelegenheidsseries, te beginnen met de Verenigde Staten, 
in 1893 snel gevolgd door Portugal, Griekenland en Spanje. 
Later komen Oostenrijk, Beieren, Rusland en Nederland in 
1913 en 1923. 

De belangrijkheid van de herdenkingen vond haar uit
drukking in de lengte van de series met vele hoge waar
den. De postale noodzaak van dergelijke emissies lijkt ons 
ver te zoeken. Een lucratief voorbeeld werd echter al ras 
gevolgd, misschien mede omdat het bevrediging schonk aan 
het „statusgevoel". 

Dat er achteraf toch ook rationele motieven meespeelden 
zien we duidelijk bij de „eersteling", de Columbusserie 
van 1893 in de Verenigde Staten, waar wél de 1, 2 en 5 Dollar 
werden gehandhaafd bij de normale emissies, doch de 3 en 
4 Dollar spoorloos verdwenen! Bij andere landen: Rusland, 
Duitsland, Oostenrijk en andere zorgde een heftige infla
tie wel voor een nuchterder uitgiftepolitiek. 

Aan te nemen valt, dat al in 1893 met een schuin oog 
naar de verzamelaars werd gekeken als bron van extra in
komsten. Leest u er de commentaren in de filatelistische 
pers van die dagen maar op na! 

Overbodige zegels? 
Om te kunnen zeggen of een bepaalde waarde overbodig 

was is niet altijd eenvoudig. De huidige catalogusnotering 
is zeker niet het belangrijkste criterium, al geeft deze 
soms wel een aanwijzing. Een relatief lage notering duidt 
op veelvuldig gebruik, een zeer hoge op het tegengestelde. 

Opvallend te noemen zijn de 5, 6 en 10 Reales van Spanje 
uitgegeven in de jaren 1850-1854. In 1855 was blijkbaar de 
2 Reales (= 24 cent) voldoende. Pas in 1870 verschijnt er 
weer een zegel ter waarde van 1 goudfrank. 

Bij de oud-Italiaanse staten zien we iets dergelijks. De 
50 Bajjochi en de 1 Scudo van de Kerkelijke Staat, de 60 
Grazie en de 3 Lire van Toscane en van Sardinië kunnen I 
als te hoog gegrepen geklasseerd worden, daar 2 Lire ken- I 
nelijk voldoende was tot in 1889 de 5 Lire verscheen. Het ■ 
is opmerkelijk, dat het in beide gevallen — Spanje en Italië I 
— impulsieve volken betreft. M 



$ 5 Canada. Alle dollarwaarden van deze serie, vijf in totaal, waren 
als overbodig te beschouwen, daar de eerste normale zegel van 
$ 1,— pas in 1922 verscheen! 
Kerkelijke Staat 1852. Vroege voorbeelden van te hoog gegrepen 
waarden. 

Duidelijke voorbeelden zijn ook de 3 en de 4 Dollar 1893 
van de Columbusserie van de Verenigde Staten, die nooit 
meer terugkwamen, evenals de £ 5 van Groot-Brittannië. 

In verschillende Britse koloniën komen eveneens zeer hoge 
waarden voor, doch de meeste werden uitsluitend voor 
fiscale doeleinden gebruikt (Inschrift: Postage & Reve
nue!). Alleen in de zuidelijke gebieden van Afrika, waar 
goud en diamanten gevonden worden, zijn dergelijke zegels 

voor waardezendingen gebruikt in de tijd, dat de post de 
enig betrouwbare verzendingsmogelijkheid bood. 

Soms hebben dergelijke „dure jongens" een korte loop
tijd gehad door muntwijzigingen. Hierom alleen kunnen we 
ze niet als overbodig beschouwen in het geval dat ze een 
directe opvolger gehad hebben in de nieuwe munt. Voor
beelden zijn de 70 Kreuzer van Württemberg, opgevolgd door 
de 2 Mark, en de 50 Grana-zegels van Napels en Sicilië, die 
vervangen werden door de 2 Lire van Italië. Of ze echter 
werkelijk noodzakelijk waren is natuurlijk een geheel andere 
vraag, die zich niet onmiddellijk laat beantwoorden. 

De tegenwoordige situatie 
Tegenwoordig lijken de hoogste waarden van verschillen

de landen niet erg te verschillen van de situatie in 1914. 
In Nederland hebben we precies als toen de 10 gulden als 
hoogste waarde, in Groot-Brittannië de £ 1 , - / - en in de Ver
enigde Staten de $5,- doch in Zwitserland is het nu de 
20 Frank, het dubbele van 1914. 

In Oostenrijk daarentegen is de vergelijking moeilijker: 
toen 10 Kronen, nu 20 Schilling, en in België vinden er het 
tienvoud: 100 tegenover 10 Frank. Hieraan is de devalua
tie niet vreemd. Brengen we de devaluatie ook in de 
eerstgenoemde gevallen in rekening dan zien we (Tabel I, 
bladzijde 268): ^ 

OVERZICHT HOGE WAARDEN VAN ENIGE EUROPESE LANDEN EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 

Nederland 
Frankrijk 
België 
Luxemburg 
Zwitserland 

Kerkelijke Staat 
Romagna 
Toscane 
Napels 
Sicilië 
Sardinië 

Italië 
Griekenland 
Roemenië 
Rusland 
Finland 
Groot-Brittannië 

Thurn & Taxis 
Hannover 
Pruisen 
Noordduitse Bond 

Duitsland 
Thurn & Taxis 
Baden 
Württemberg 

Beieren 
Helgoland 

Duitsland 
Oostenrijk 

Munt 

Gulden 
Frank 
— 
— 
— 

Scudo 
— 

Toscaanse Lire 
Dukaat 
— 

Lire 
— 

Drachme 
Lei 
Roebel 
Mark 
Pond 
Thaler x 
— 
— 
— 
— 

Gulden x 
— 

Mark 
— 
— 
— 

Gulden x 
(Latijnse Muntunie) Kroon 

Hongarije Forint 
(Latijnse Muntunie) Kroon 

Denemarken 
Noorwegen 
IJsland 
Zweden 
Spanje 

— 
— 
— 
— 

Peso Douro 
(Latijnse Muntunie) Peseta 

Portugal 
Verenigde Staten 

Milreis 
Dollar 

Pariteit 

ƒ 1 -
0,48 
0,48 
0,48 
0,48 
2,58 
2,58 

X 0,40 
1,92 
1,92 
0,48 
0,48 
0,48 
0,48 
1,92 
0,48 

12,— 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,02 
1,02 
1,02 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
1,20 
0,48 
1,20 
0,48 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 
2,40 
0,48 
2,40 
2,40 

I F / K 

1867 
1849 
1865 
1872 
1855 

1859 

1889 
1886 
1893 
1858 
1867 
1847 
1859 
1861 
1866 
1868 
1872 
1859 
1862 

1874 
1879 
1900 
1867 
1899 
1888 
1900 
1870X 
1878 
1892 
1872x 
1850bx 
1872 
1870 
1860 

2 F/K 

1888 
1900 
1886 
1893 

1852b 

1858c 
1859c 

1863 

1893 
1883 
1891 
1867d 

1873CX 
1875 
1876 

1875 
1890 
1899 
1888 
1900 

1878 
1902 

1850b 

1884 
1893a 

3 F/K 

1882 

1860b 

1861b 

1906ab 

1883 

1866 
1868 
1872 

1900 

1900 

1900 

4 F/K 

1855b 

1889 
1891 

" 

1899 

1870 
1872 

1860 

5 F/K 

1872 
1869 
1878 
1882 
1914 
1852b 

1889 
1896a 
1903ab 

1885 
1867 

1881 
1900 
1879b 
1900 
1890 
1908a 
1888x 
1900 
1912 
1918 
1902 
1903 
1870 

1884 
1893a 

10 F/K 

1896 

1915 

1914 

1896a 

1884x 
1885z 
1878 

/ 

1911a 

1908a 

1872 

1893a 

20 F/K 

1905b 

1911x 

1884y 
1891y 
1878 

1911a 

1893a 

Opmerkingen 

x=12Cr 

x25Dr 

x3i/2, y7R 
Z3I/2R1891 

1882b £5 
x=30Sgr 

x=60Kr 

x70Kr 

x=100Kr 

x 3 F t 

x48Sk. 

x l R d . 
x opnieuw 

in 1870! 

$3,4ab! 

a. uitgegeven in gelegenheidsserie; sommige waarden later ook in de normale series, 
b. te hoog gegrepen dus overbodig te achten. 
c. kort in koers wegens muntwijziging. 
d. 2/- vervangen door 2/6 (1883). 

x, y, z verwijzen naar kolom opmerkingen erachter. 
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Tabel I 
(factor 48/118: de koersen van de goudfrank tot 1930 en nu in 1968) 

Nederland ƒ. 
Groot-Brittannië £. 
Verenigde Staten $. 
Zwitserland F. 
Oostenrijk K. 
België F. 

in 1914 
10,— 10.— 
1 - 1 2 , -
5,— 12,— 

10,— 4,80 
10,— 4,80 
10,— 4,80 

nu goudpariteit 
10,— 4,07 
8,64 3,52 

18,— 7,32 
16,80 (20 F) 6,84 
2,76 (20 S) 1,12 
7,25 (100 F) 2,95 

Ondanks het sterk toegenomen postverkeer en het alge
meen gebruik van de toch duurdere luchtpost is de waarde 
van de topzegels over het algemeen aanmerkelijk gedaald! 
De verklaring moeten we mijns inziens zoeken in het sterk 
verbreide gebruik van frankeermachines, die het leeuwen
deel van de zakelijke frankeringen verzorgen. 

Gezien het bovenstaande lijstje kunnen we ons zelfs af
vragen of de 20 Frank van Zwitserland nu werkelijk zo nood
zakelijk is! Maar ja, de verzamelaars zullen de extra kosten 
al wel dik hebben betaald. Is Zwitserland wel zo'n net land 
als waarvoor het in onze kringen doorgaat? 

Met een harde valuta kan men zich blijkbaar zeer veel 
veroorloven. Denkt u eens aan de vele speciale series voor 
alle verschillende diensten van de Verenigde Naties, die 
zelf vrijwel al hun post onder een frankeermachine door
draaien of met gewone zegels frankeren! Het „Bureau In
ternational du Travail" gebruikt al ongeveer veertig jaar 
een frankeermachine! 

?00050 F 
^HELVETIAl:! 

469 

Bureau International du Travail, frankeermachine sinds 40 jaar! 
Waartoe nu alle eindeloze series? Het toppunt van overbodigheid. 

Zijn wij verzamelaars soms kleine valutaspeculantjes? 

Nederland 1867-1899 
Op 1 oktober 1867 verscheen tezamen met de 20 en 25 cent 

onze eerste „hoge waarde" de 50 cent goud, die door zijn 
kleur opvalt en mogelijk geïnspireerd is op de 1 Frank 
1862 van Zwitserland, de opvolger van de grijze van 1855. 

De totale oplage in beide typen van 1.250.450 stuks was 
pas eind december 1873 geheel over de postkantoren ver
deeld, zodat zijn opvolger in het type 1872 in januari 1874 
in de roulatie kwam. 

Rekenen we een gemiddelde verkoop per maand uit 
over de gehele periode van ongeveer 16.500 stuks, dan krij
gen we een onjuist beeld! 

Op 1 juli 1872 verscheen immers de ƒ 2,50, de nieuwe hoog
ste waarde, de enige van de nieuwe serie waarvan de da
tum van verschijnen vaststaat. 

In de voorgaande jaren waren er een aantal nieuwe 
postverdragen afgesloten met verschillende landen. In 
deze verdragen vinden we bepalingen die de frankering 
sterk bevorderen door het port voor ongefrankeerde brie
ven hoger te stellen dan voor met postzegels gefrankeerde 
stukken. Voor de Overlandmail naar Nederlands-Indië was 
het gebruik van postzegels met ingang van 1 januari 1870 
verplicht gesteld en ook op deze route gingen ongefrankeer
de brieven meer kosten! Bovendien bevorderde de Post-
wet van 1870 het postzegelgebruik zeer sterk voor het bin
nenland, waarbij de frankering van aangetekende stukken 
zelfs verplicht gesteld werd. 

Er werden dus steeds meer postzegels verkocht en dat 
geldt ook voor de 50 cent. Tevens ontstond zo langzamer
hand behoefte aan een nog hogere waarde, die derhalve in 
de vorm van de ƒ 2,50 verscheen. Dit heeft directe invloed 
gehad op de verkoop van de 50 cent, die daardoor sterk 
terugviel van ongeveer 27.000 tot naar schatting 19.000 stuks 
per maand! 

Jammer genoeg beschikken we (nog?) niet over voldoen
de cijfers betreffende de jaren tot 1872 om een gedetail
leerd beeld te kunnen geven. Nemen we echter aan, dat 
de groei in het verbruik van 1867 to 1872 regelmatig is ge
weest, dan zou met alle reserve het verbruik in oktober 
1867 ongeveer 3000 stuks zijn geweest! 

Als we nu het verbruik berekenen van de ƒ 2,50 van 
1 juli 1872 tot einde 1875, rekening houdend met de stringen
tere regeling van 1873 betreffende de aanvraag van zegels 
door de postkantoren, die een sterk verlagende invloed had 
op de verstrekkingen gedurende dat jaar, dan komen we 
tot een maandgemiddelde van het verbruik van ongeveer 
1600 stuks, hetgeen overeenkomt met 8.000 stuks van de 
50 cent. Het is ook dit aantal, dat ik tot uitgangspunt nam 
bij mijn schattingen omtrent de 50 cent. 

Natuurlijk zijn het alle slechts benaderingen, daar er hier 
geen rekening is gehouden met de groei van het postver
keer gedurende die drie jaren, doch het geeft wel in 
grote lijnen een beeld van het verloop en dat is het punt 
waarom het hier gaat. 

In de volgende jaren zakt de verkoop tot onder de 900 
in 1878 en blijft daarna vrijwel constant tot 1890. De ver
klaring voor deze teruggang moeten we zoeken in het Al
gemene Postverdrag, dat 1 juli 1875 in werking trad en met 
zijn opvolgers een verlaging van de buitenlandse tarieven 
veroorzaakte. Dat dit niet meteen merkbaar wordt, doch 
pas in 1876 na de toetreding van Frankrijk, wijst op het be
lang van de Overlandmail naar Nederlands-Indië in dit ver
band, daar de lagere tarieven hier pas in februari 1876 in 
werking traden. 

Pas in november 1888 wordt het vrij grote verschil in 
waarde tussen de ƒ 2,50 en de 50 cent verkleind doqr het ver
schijnen van de nieuwe waarde van ƒ 1,—, waarvan er tot 
einde 1893 ongeveer 4700 per maand werden verbruikt, we
derom ten koste van het debiet aan zegels van 50 cent, die 
we nu verder buiten beschouwing laten. 

Nu we toch met de ƒ 1,— bezig zijn zullen we de opvol
gers tot 1899 eerst de revue laten passeren: 
a. de éénkleurige „Koningin met hangend haar", oplage 

192.520 of ongeveer 6000 per maand tusen januari 1894 en 
september 1896; 

b. de tweekleurige, verkocht 322.588 tussen oktober 1896 
en augustus 1899 en 

c. de inhuldigingszegel, 152.695 stuks tussen september 1898 
en eind december 1899. 
Over het werkelijke verbruik is moeilijk iets met zeker

heid te zeggen, daar bij beide zegels de verzamelaars een 
aanmerkelijke invloed hebben doen gelden. Over de gehele 
periode van oktober 1896 tot eind 1899 komt de gemiddelde 
verkoop uit op ongeveer 12.500 per maand, doch er zullen 
wel belangrijke schommelingen zijn opgetreden. 

Van de nieuwe ƒ 2,50 „Koningin met hangend haar" zijn 
er 100.816 stuks gedistribueerd, hetgeen op 1400 per maand 
uitkomt. 

De nieuwe topwaarde, de ƒ 5,— van juli 1896, haalde 
slechts een verkoop van 34.108 of ongeveer 850 per maand. 
Als we hier de filatelistische aankopen aftrekken — die jam
mer genoeg moeilijk te bepalen zijn — kunnen we ons niet 
aan de indruk onttrekken, dat het debiet veel te optimis
tisch is bekeken, daar men toch vooruit wist dat deze zegel 
slechs een paar jaar zou kunnen worden verkocht, omdat 
de inhuldiging — nauwelijks twee jaar later — onvermij
delijk tot een nieuwe emissie zou leiden. Achter de vraag 
naar de noodzaak van deze zegel op dat ogenblik zou ik der
halve een groot vraagteken willen plaatsen. 

Het eerste kwart van de twintigste eeuw 
Deze periode wordt beheerst door de Bontkraagemissie, 

waarin in 1905 een zegel van 10 gulden verschijnt in oranje 
kleur, die zeker niet toevallig gekozen is. Deze geslaagde 
zegel zal altijd de ^wensdroom blijven van de meeste verza
melaars. 

Het beeld wordt gecompliceerd door beide grote series 
van 1913 en 1923, die geheel volgens de opvattingen van die 
tijd doorlopen tot de hoogste frankeerwaarde. Bovendien 
komen er na de intrekking van de 10 gulden in maart 1920 
de twee opdrukken van ƒ 2,50 op de restanten bij en als laat
ste nog de 1 gld. op 17'/2 cent met dienstopdruk. 
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Als nieuwtje kan ik de oplagecijfers melden met daar
naast de aantallen der emissie 1913 (gecorrigeerd) en 1923. 

TABEL II 

BONTKRAAGEMISSIE 
1 Gulden 9.496.471 
21/2 — 973.620 
5 — 454.330 

10 — 15.430 

1913 
201.000 
101.000 
101.000 
22.800 

1923 
406.425 

51.025 
37.050 

Allereerst valt op, dat de kleine 10 gulden anderhalf 
maal zo zeldzaam is als de topwaarde van 1913! Ieder
een, die regelmatig de veilingen volgt, wist al lang dat de 
kleine minder voorkomt en desondanks had dit nooit gevol
gen voor de notering in de Speciale Catalogus, die beide 
toppers precies gelijk noteert, zowel ongebruikt als gebruikt. 

Merkwaardigerwijs bestaat dezelfde verhouding bij de 
beide opdrukken van 1920: de kleine 51.800 en de grote 
76.000, waarbij we wel een verschil in notering vinden voor 
gebruikt. Zoals u weet zijn beide zegels van 10 gulden in 
maart 1920 ingetrokken en in augustus verschenen de op
drukken, die alle onmiddellijk over de postkantoren wer
den gedistribueerd. We hebben dus een 10 gulden-waarde 
gehad van augustus 1905 tot maart 1920. In bijna vijftien 
jaar werden er 36.320 verikocht. Duizend stuks van elk wer
den aan het Hoofdbestuur gezonden voor de UPU (Wereld
postvereniging) en voor het archief. Van het genoemde 
aantal van 36.320 is nog een aanzienlijk aantal door ver
zamelaars in binnen- en buitenland ongebruikt in de collec
ties opgenomen. 

Gezien het aantal werkelijk gebruikte zegels kunnen we 
met recht zeggen, dat hiermede te hoog werd gegrepen. Het 
intrekkingsbesluit van 1920 bewijst ons dat deze opvatting 
destijds ook officieel gehuldigd werd. 

Toen in november 1913 de herdenkingsserie uitkwam werd 
de verkoop van de overeenkomstige gewone zegels tijdelijk 
gestaakt, hetgeen voor de kleine 10 gulden tot het einde, 
in 1920, heeft voortgeduurd. Wel werden er in die tijd nog 
224 stuks aan de postkantoren verzonden, ongetwijfeld op 
aanvraag van verzamelaars! 

Van de 10 gulden jubileum was er in 1920 nauwelijks één 
vijfde van de oplage verkocht, zodat er nog 76.000 opdruk
ken beschikbaar kwamen. Men heeft destijds dit aantal van 
de totale oplage van 100.000 afgetrokken en zo verscheen 
een oplage van 24.000 voor de 10 gulden 1913 in de cata
logus. 

Men vergat echter, dat gedeelten van vellen en losse ze
gels, die van de kantoren terugkwamen, onmogelijk kon
den worden overdrukt en dat er bovendien nog enige uit
val optrad. Er zijn derhalve niet 24.000 stuks doch 21.800 ver
kocht en 1000 naar Den Haag gezonden. Deze laatste zijn 
voor het grootste deel over de wereld verspreid via Bern 
en de meeste zullen er zeker nog van bestaan. Vandaar 
dat wij 22.800 stuks als oplage aanhouden. 

De overige waarden 
De oplagen van de 1, 2Va en 5 gulden vertonen over het ge

heel gezien een merkwaardig beeld. Van de 1 gulden is van 
oktober 1898 tot maart 1905 vrijwel ieder kwartaal een op
lage afgeleverd. De 2'/2 en 5 gulden werden elk voor het eerst 
in een flinke oplage van respectievelijk 885 en 442 vel netto 
op 18 juli 1899 afgeleverd. 

Een jaar later voor de 5 gulden en bijna twee jaar voor 
de 2V2 gulden begon men vrijwel ieder kwartaal, dus sa
men met de 1 gulden, kleine oplagen af te leveren; die voor 
de ƒ 2,50 varieerden tussen 48 en 195 vel en voor de f 5,— 
van 42 tot 141 vel netto! 

Sinds juni 1905 drukt men grotere oplagen, meestal één 
maal per jaar, tot eind 1913 de onafhankelijkheidsserie ver

schijnt. De jubileumzegel van ƒ 1,— was in maart 1914 ge
heel over de kantoren verdeeld, doch de ƒ 2,50 was pas in 
december 1915 de deur uit en de ƒ 5,— hield het uit tot eind 
oktober 1919! 

Het doet misschien merkwaardig aan, dat zowel van de 
serie 1913 als van die van 1923 de ƒ 2,50 gebruikt hoger 
genoteerd staat dan de ƒ 5,—. Doordat de laatste aan
merkelijk langer verkrijgbaar bleef en toch altijd opviel is 
hiervan aanzienlijk minder verloren gegaan. Dit moet wel 
de verklaring zijn voor de in het oog vallende verhouding. 

Het spreekt vanzelf, dat na november 1913 pas in 1916 
nieuwe oplagen van ƒ 2,50 verschijnen totdat in 1920 twee op
lagen van 4644 en 4665 vel netto de reeks afsluiten. Pas 
daarna worden er weer zegels van ƒ 5,— gedrukt, in zeven 
oplagen tot juli 1925 tot een totaal van 4425 vellen van 50 
zegels netto. Daartussendoor kwamen op 25 augustus 1923 
nog 1482 vellen van 25 jubileumzegels van 5 gulden en 2041 
vellen van de f 2,50, toen de laatste Bontkraag-oplage al 
bijna drie jaar oud was! 

Ten slotte verschijnt in deze jaren nog de EEN GLD-op-
druk op de I7V2 cent, die eerst nog was voorzien van een 
DIENST-opdruk, die echter nooit in gebruik was genomen. 

Het overzicht van de gemiddelde maandelijkse verkoop 
in vijf verschillende tijdvakken geeft een leerzaam en iet
wat verrassend beeld, waaruit de invloed van filatelistische 
aankopen, speciaal van de emissie 1913 bij de 2V2, 5 en 10 
gulden duidelijk naar voren komt. 

TABEL III 

Gemiddeld maandverbruik hoge waarden 

fl f2</2 
1900/05 18.800 2.050 
1908/11 26.700 2.180 
1912/15 35,400 3.350 
1916/19 41.900 2.820 
1920/26 47.300 6.700 
1926/40 40.500 5.700 
1946/49 130.000 13.000 

f5 
1,150 
1.200 
1.800 
1,300 
3.500 
4.000 
9.400 

flO 

100 
345 
168 

7.500 

Opmerkingen 

1913 

opdruk en 1923 

devaluatie 
Het sterk verhoogde gebruik van de 2V2 en 5 gulden sinds 

1920 wordt mede veroorzaakt door het plakken van zegels 
op de busrechtkaarten en de verantwoording van inciden
tele frankering bij abonnementsbedragen in zegels van de 
hoogste waarde in de periode januari 1922 tot eind okto
ber 1933. 

Meer gedetailleerd onderzoek — waarvoor helaas nog 
geen tijd beschikbaar was — zou de invloed van filatelis
tische aankopen nog duidelijker kunnen maken en mogelijk 
zelfs kwantitatief kunnen benaderen. 

Van Veth tot Van Kongnenburg 1926-1946 
In januari 1926, juni 1927 en mei 1926 verschenen respec

tievelijk de 1, 2'/2 en 5 gulden Veth, eerst geperforeerd lijn 
IIV2 en sinds 1930 de fijnere lijn I2V2. Hierover hebben we 
nog geen gedetailleerde gegevens, doch de gemiddelde 
verkopen per maand tot oktober 1940 laten toch een merk
waardige tendens zien vergeleken bij 1920-1925 (zie tabel III). 

Terwijl het verbruik van de 1 en de 2V2 gulden terugloopt 
(crisis en tariefverlagingen) stijgt het verbruik van de 5 
gulden, hetgeen ongetwijfeld verklaard moet worden uit 
veelvuldiger gebruik voor de afrekening van frankering bij 
abonnement (tot 1 november 1933). Ook hier weer een hogere 
notering voor de ƒ 2,50 gebruikt! 

Hiernaast verschijnen op 16 juli 1929 de drie luchtpost
zegels van IV2, 4̂ /2 en 7V2 gulden in oplagen van respectie
velijk 350.000, 250.000 en 250.000. Dank zij de geldstroom 
tijdens de bezetting zijn ze in 1942 „geruimd" via de filate
listenloketten. Daar het dertien jaar heeft geduurd voordat 
deze tocii niet grote oplagen verdwenen waren in de albums 
en stockboeken, kunnen we rustig zeggen dat althans de 4V2 
en 7V2 gulden overbodig zijn geweest. Deze zegels op heel 
stuk zijn mijns inziens rariteiten, voor zover ze althans 
werkelijk hun dienst hebben gedaan. Maakwerk bestaat er 
op dit gebied maar al te veel! De 7V2 gulden is eveneens 
voor frankering bij abonnement gebruikt. 
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De bezetting bracht ons in oktober 1940 de vervangende 
traliezegels. Een virerkelijk maandverbruik is hiervan niet 
te bepalen, daar het overgrote deel van de topwaarden 
alleen dienst deed als aas om wat zwart geld te vangen! 
In zoverre hebben zij hun nut gehad als geringe bijdrage 
tot het beperken van de inflatie. 

Bijna vijf jaar lang was de hoogste nominale waarde — 
weer als 75 jaar terug — 50 cent, hoewel de traliezegels tot 
31 maart 1944 aan de filatelistenloketten verkrijgbaar bleven. 

De na-oorlogse periode 
In 1946 kwam, als aanvulling op de herdrukte Van Ko

nijnenburgserie van april 1940, nog een viertal hoge waar
den uit, waarbij na ruim een kwart eeuw weer een 10 gulden
zegel! Zij werden plotseling op korte termijn per 30 sep
tember 1949 ingetrokken. 

Ondanks de onbekende hoeveelheden die ongebruikt on
der de verzamelaars werden ,,gedistribueerd" en die naar 
het buitenland verdwenen, willen we toch de maandgemid
delden opgeven omdat ze een bepaalde tendens illustreren 
(zie tabel III). 

Het grotere verbruik moet vooral worden verklaard uit 
de door de devaluaties gestegen tarieven. De gulden was 
al lang geen gulden meer. Ook heeft er ongetwijfeld een ver
schuiving van de hogere waarden naar de gulden plaats
gehad die „vrij" was van de distributiebepalingen en de 
daarbij behorende notities op lijsten. 

Gezien de devaluatie moeten we feitelijk de onderste re
gel van tabel III één plaats naar links verschuiven, zodat 
de 1 gulden er uit valt, daar deze toen al minder waard was 
dan 2 goudfrank. We zien dan speciaal bij de ƒ 2,50 een 
duidelijke daling van het verbruik tot één derde, een daling, 
die voor het grootste deel verklaard kan worden door ge
noemde distributiemaatregelen. De geïsoleerde positie van 
beide zegels van 10 gulden 1905 en 1913 komt dan nog dui
delijker naar voren. 

J. F. CLEIJ 

de nieuwe drager van de 
Leon de Raay-medaille 

Op 23 maart 1968 besloot de Raad van Beheer van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie de Leon de Raay-
medaille 1967 toe te kennen aan de heer J. F. Cleij te Vught 
als bijzondere waardering voor de beste wetenschappelijke 
bijdrage in de jaargang 1967 van het Maandblad: de serie 
„Eerste emissie Nederlands-Indiè" 

De heer Cleij werd op 21 februari 1920 te Assen geboren, 
verhuisde op vierjarige leeftijd naar Groningen en studeerde 
in deze stad na in 1937 eindexamen HBS B te hebben ge
daan, farmacie. Het apothekersexamen legde hij, ofschoon 
hij zijn studie door de oorlogsomstandigheden enige malen 
had moeten onderbreken, in 1947 af. Als apotheker was hij 
te Groningen en te Deventer werkzaam en sinds 1957 is hij 
apotheker in 's-Hertogenbosch. 

De nieuwe drager van de Léon de Raay-medaille stamt 
uit een filatelistische familie van de eerste orde. Vader, 
ooms en neven waren en sommigen van hen zijn nog fila
telisten pur sang en het is dan ook niet verwonderlijk dat 
de vijfjarige Cleij, nog nauwelijks in staat het woord post
zegel uit te spreken, zich al op de filatelie toelegde. 

In 1938 werd de heer Cleij lid van de Philatelisten Ver
eniging Groningen, in Deventer was hij lid van de Neder-
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars en van 
de I.V. Philatelica en sinds hij in Vught woont van de 
's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzame
laars. Voorts -is de heer Cleij lid van de Nederlandse Vere
niging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars en 
van ,,Dai Nippon". 

Essentiële invloed op zijn vorming als filatelist oefenden 
in Groningen dr. C. Scholtens, die een studie maakte van de 
emissie 1872, in Deventer de heer H. K. Berghuys, direc
teur van de uitgeverij DAVO, die hem introduceerde op vei
lingen en in 's-Hertogenbosch mr. H. J. Bernsen, zijn fila
telistische gesprekspartner. 
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In november 1951 worden we „verblijd" met de beide 
luchtpostzegels van maar liefst 15 en 25 gulden! Zes jaar 
later worden ze ingetrokken en vervangen door de 10 gul
den blauw in het huidige type. Beide luchtpostzegels ver
keren derhalve in dezelfde geïsoleerde positie als beide 
zegels van 10 gulden 1905 en 1913. 

Te hoog gegrepen in /95/. 
Curagao 1947. Een serie „verrassingen". 

Een dergelijke luchtpostpoets heeft Curagao ons in 
1947 gebakken met de luchtpostserie — tot en met 25 
gulden maar liefst, die hier toen ƒ 35,— kostte. Nu is 
de 5 gulden als hoogste waarde in feite gelijk aan onze 10 
gulden of wel ƒ 4.07 omgerekend op goudpariteit van vóór 
1930. Het is mijns inziens de vraag of een klein gebied als 
de Nederlandse Antillen werkelijk behoefte heeft aan een 
zegel van 5 gulden als zelfs Groot-Brittannië het met min
der af kan! 

Gezien het bovenstaande behoeven we niet nader in te 
gaan op de koloniale jubileumseries van 1923 en alles wat 
daarna verscheen. Blijkbaar zijn wij verzamelaars nog 
steeds te gemakkelijke klanten! 

Het verzamelgebied van de heer Cleij is beperkt: het om
vat, behalve enkele Westeuropese gebieden, Nederland en 
Overzeese Rijksdelen en daarvan speciaal de uitgiften van 
voor 1900. Hij toonde delen van zijn verzameling op de na
tionale tentoonstellingen te Rotterdam, Groningen en 
Utrecht en op de internationale expositie AMPHILEX te 
Amsterdam, waar hem klein goud ten deel viel. 

Aan het Bekertoernooi op de Filatelistendag heeft hij tus
sen 1958 en 1964 ononderbroken deelgenomen. In 1964 werd 
de Bondswisselbeker in Kerkrade definitief zijn eigendom. 

De heer Cleij schreef in de jaargang 1960 van het Neder
landsch Maandblad over ,,Enige aspecten van de emissie 
1864 Nederland", in 1961 „Enkele beschouwingen rond de 
derde emissie van Nederland", in 1962 „Enkele beschouwin
gen door een Nederlandse verzamelaar over de Eofila-
telie van België", in 1963 over „De eerste twee portzegels 
van Nederland" en ving in 1966 de thans bekroonde serie 
„Eerste emissie Nederlands-Indië" aan. 

Intussen was in 1965 van zijn hand verschenen het „Stan
daardwerk van de Postwaarden van Nederland-Emissie 
1864", een boekwerk waarvoor de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen hem in 1966 met de Costerus-
medaille vereerde. In de Prisma-Postzegelgids van mr. H. J. 
Bernsen dragen enkele hoofdstukken zijn signatuur. De 
thans afgesloten serie over de eerste emissie van Neder-
lands-Indie zal eerlang eveneens als standaardwerk ver
schijnen. Voorts is deze vruchtbare filatelfstische auteur 
op verzoek van het Bondsbestuur bezig samen met de heer 
Bernsen een standaardwerk samen te stellen over de „Emis
sie 1891 hangend haar", dat in 1969 of 1970 het licht zal 
zien. 

Tenslotte is de heer Cleij actief deelnemer aan een fila
telistische werkgroep die de Bossche tanding bestudeert; 
van deze werkgroep zijn te zijner tijd ook publikaties te ver
wachten. B 

De heer Cleij beperkt zijn activiteiten niet tot de studie I 
van de filatelie; hij stelt zijn wetenschap ook ten dienste I 
van het algemeen. Sinds 1960 is hij keurmeester bij de ■ 
Bondskeuringsdienst en sinds de oprichting in oktober 1962 ■ 
is hij medewerker van het Bondsdocumentatiecentrum. ■ 



DE PLASTIC POSTZEGEL 
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First «iay af mti« 

Zoals wij nog juist in het aprilnummer konden berichten, 
zijn er in de eindfase van de produktie van de nieuwe plas
tic postzegels onverwacht technische moeilijkheden gerezen, 
die — zeer tot ons leedwezen — ten slotte hebben geleid tot 
afgelasting van het gehele project. 

Het is namelijk gebleken dat de kappa-mikronstralen, die 
in de plastic grondstof voor het oplichten zorgden, na een 
tiental decennia de lijm aantasten, ook de beenderlijm, zodat 
het gevaar niet denkbeeldig was dat mens en postzegel na 
verloop van tijd zouden samenklonteren. 

In het belang van de volksgezondheid is daarom de gehele 
oplage vernietigd en veertien dagen voor tweede paasdag in 
de zuidelijke antarctische oceaan tot zinken gebracht . . . . met 
schip en al! 

Onder filatelisten heeft dit grote teleurstelling gewekt en 
ook de Chinese handelsattaché, Lir Pa Nee, heeft diep ver
ontwaardigd rechtsomkeert gemaakt. 

Voor het zover was heeft de redactie van het Maandblad 
zich veel inspanningen getroost met het sorteren van de 
1419 bestellingen. Daarbij was een zestigtal brieven van le
zers, die niet zoveel in de plastic postzegel zagen. Tot hen 
behoorde mr. J. D. van den Berg uit Velp die zijn twijfels 
voortreffelijk onder woorden bracht in het volgende punt
dicht: 

Een plastic zegel in 't verschiet? 
Neen, zó onnozel ben ik niet. 
Waarom ik dat niet geloven wil? 
Zij komen uit op 1 april! 

Van de vele ontvangen gedichten ongetwijfeld het beste! 
Waardering voor de vondst van de heer W. J. Roffelsen 

uit Breda, die ditmaal zijn petrochemische relaties uitbuitte 
voor zijn uitvinding, was er vrijwel allerwege, óók bij de 
36 twijfelaars: „een kostelijke g r a p . . . . reuze m o p . . . . leuk 
verzonnen.. ., mijn complimenten.. . . al met al een pracht-
mop . . . . " . Een bekend Nederlands filatelist in Zwitserland 
schreef: „De aprilmop is ook dit jaar zeer goed. Waar plastic 
al niet goed voor is". 

Drie boze bestellers waren er; een van hen schreef: 
„Bij eventuele 1 aprilgrap wordt bij de volgende betaling 
21 cent in mindering gebracht. Na geen akkoord met het 
hierboven geschrevene bedank ik als lid met ingang van 
1.1.'69." Jammer, dan zullen we het met 36.999 abonnees moe
ten doen. 

Sommige bestellingen waren wat vreemd. Een inzender 
vraagt zegels alléén in lotusgeur en goudopdruk, een ander — 
nog denkend aan 1 april 1967 — bestelt de 10 gulden jubi
leum 1913 in plastic, een derde stelt voor de perforatie ach
terwege te laten en de PTT-ambtenaren een knipcursus te 
laten volgen. Een inzender doet een ruilvoorstel; hij biedt 
onder andere aan de kopstaande druk van NVPH 602 en een 
volledig vel van 854 met abusievelijk gom aan de voorzijde 
en driik aan de achterzijde. 

Jonkheer mr. dr. Albert Mannevuck uit Antwerpen, be
kend van verleden jaar, meldde zich eveneens; als lid van 
de plastic-zegel-commissie van de Vlaamse PTT had hij een 
onaangename bijkomstigheid ontdekt: bij afweken in 'te 
warm water smelten de zegels, zodat er ijlings albumbladen 
met kuiltjes moeten komen om de overgebleven bolletjes te 
kunnen bewaren. 

Edelmoedige lezers voelden zich geroepen de redactie te 
verrassen met plastic zegels. Een van deze inzendingen was 
zelfs voorzien van een 20-cent-plastic-zegel, die deugdelijk 
door PTT was afgestempeld. De twee eerstedagenveloppen, 
waarmee wij gelukkig werden gemaakt, en een blokje plastic 
zegels worden hierbij afgebeeld. 

Kritiek bleef ons niet bespaard; kritiek op bet feit, dat het . 
Maandblad te laat werd afgeleverd (er wordt al maanden met 
drukker en PTT gezocht naar een oplossing voor dit pro
bleem) en kritiek op PTT: een inzender schrijft de 1 april-
fopzegel niet te begeren, maar „wel wacht ik reeds lang op 
zegels in de traditionele uitvoering, met een waardiger beel
tenis van onze vorstin". 

Tot beslui-t willen wij ons zélf enige kritische opmerkingen 
veroorloven, waartoe deze plastic actie gerede aanleiding 
biedt. 

Bestellingen kwamen uit alle delen van het land en uit 
het buitenland (België, Groot-Brittannië, Zwitserland, Ver
enigde Staten, Canada) en uit alle geledingen van de maat
schappij, grote en kleine verzamelaars, postzegelhandel, aca
demici, verenigingsbestuurders, burgemeesters, belasting
consulenten, diplomatieke ambtenaren enzovoort. 

De briefkaarten en brieven kwamen per expresse, aange
tekend, overgefrankeerd, met geldzendingen (dollars!) en de 
hoeveelheden, die besteld werden, waren indrukwekkend. 

In totaal werden er 9000 eerstedagenveloppen, 20.000 losse 
zegels en 10.000 blokken van vier besteld, waarmee op zijn 
minst 69.000 zegels waren gemoeid. 

Dit komt per inzender gemiddeld neer op 6V2 eerstedag-
envelop, ruim 14 losse zegels en ruim 7 blokken. Dat dit 
gemiddelde aan de hoge kant is, vindt zijn oorzaak in het 
feit, dat een niet onaanzienlijk aantal inzenders grotere 
kwanta bestelde. Deze ,,groot-gebruikers" bestelden gemid
deld 100 eerstedagenveloppen, 200 losse zegels en 100 blokken. 

Inkoop op grote schaal door de enkele postzegelverenigin
gen en handelaren, die meededen, lijkt verklaarbaar. Maar 
wat was het oogmerk van de tientallen anderen die gemiddeld 
600 zegels en 100 eerstedagenveloppen bestelden? Louter be
gerigheid? Geldbelegging? Speculatie? Het komt ons voor dat 
deze forse bestellingen weinig meer met „postzegels verza
melen" te maken hebben. 
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DRUKKERIJMONSTERS OP DE MARKT AFSCHEID VAN DE 
DIRECTEUR-GENERAAL VAN PTT 

De Blitse drukkerij Waterlow & Sons Ltd, die in 1961 
haar postzegelfabricage overdeed aan Thomas De La Rue 
& Co Ltd , heeft bij Robson Lowe Ltd 5 Pall Mall, London 
S W 1, de inschrijving opengesteld op een deel van haar 
monstercollectie Deze verzameling bevat proefdrukken in 
kleur, meestal op papier zonder watermerk, soms onge-
gomd, met lijntandingen die niet gebruikt werden voor de 
overeenkomstige postzegels De meeste zegels zijn voor
zien van een knipteken en dragen een opdruk Waterlow & 
Sons Ltd Specimen Deze opdruk komt voor in achttien 
verschillende typen Behalve losse zegels zijn er ook proef-
velletjes gemaakt, meestal van negen stuks 

Het gaat bij deze inschrijving om zegels van Australie-
West, Bahrein, België en Belgisch Congo, China, Ethiopië, 
Groot-Brittdnme en Southampton, Indische staten, Irak, 
Joegoslavië, Kanaaleilanden, Laboean, Liberia, Nieuw-Zee
land, Noord-Borneo, Portugal en overzeese gebieden, waar
onder Mozambique Company en Nyassa, Spanje en Spaans 
Marokko, Thailand, Yemen en Nederland, dat vertegen
woordigd blijkt te zijn met een fiscaalzegel Consulaire 
Dienst van ƒ 2,50 De prijzen lopen uiteen van 2/6 voor een 
enkel zegel tot f 3000,— voor een serie velletjes Elf buiten
landse agenten nemen inschrijvingen aan en verstrekken 
nadere inlichtingen Voor ons land is dat de firma J L van 
Dieten, Tournooiveld 2, 's-Gravenhage 

Er IS een catalogus in voorbereiding die uitsluitend lucht
post zal bevatten van Zuid- en Midden-Amenka Een sa
menvattend catalogus van deze gebieden en een volledig 
overzicht van de gehele collectie zullen in de loop van de 
zomer verschijnen 

Tot slot een waarschuwing voor onze lezers wat hier 
wordt aangeboden zijn geen postzegels Het zijn niet meer 
dan curiosa, monsters van een voormalige postzegeldruk-
kenj Naar onze mening is er maar een plaats waar ze 
thuisbehoren en dat is het archief van deze drukkerij Nu ze 
op de markt komen worden ze door ons gesignaleerd bij 
wijze van waarschuwing 

A BOERMA 

VIJFTIG LANDEN MET ZEGELS 
VOOR DE WERELDGEZONDHEIDS
ORGANISATIE 

Niet minder dan vijftig landen hebben al de uitgifte van 
gelegenheidszegels aangekondigd ter gelegenheid van het 
twintigjarig bestaan van de Wereldgezondheidsorganisatie 
Verwacht wordt dat nog vele landen zullen volgen Een 
groot aantal landen herdenkt dit jubileum tevens met bij
zondere stempels 

Op 7 april 1948 werd de oprichting van de Wereldgezond
heidsorganisatie een feit als gevolg van de ratificatie door 
het zesentwintigste land van het stichtingstractaat Sindsdien 
IS de 7de april telken jare als Wereldgezondheidsdag gevierd 

De landen en gebieden die tot dusver ter ere van de 
organisatie gelegenheidszegels hebben uitgegeven ot zullen 
uitgeven zijn 

Afar en Issa 
Afghanis tan 
Brazi l ië 
Cambod ia 
C a m e r o e n 
Cen t raa l Afr ikaanse 
Republ iek 
Ceylon 
Chili 
China 
Colombia 
Comoren -e i l anden 
Costa Rica 
Cyprus 
Ts]echoslowaki. ie 
Doebai 
F idz i i - e i l anden 
F in land 

Gabon 
Ghana 
Gib ia l t a t 
Honduras 
I r ak 
Kenya -Oeganda -
Tanzania 
Korea 
Laos 
Lesotho 
Madagascar 
Maladiven 
Mall 
Mongolië 
Nepal 
Nieuw Caledonie 
Nicaragua 
Niger 

Pak i s t an 
P a r a g u a y 
Peru 
Polynes ie 
Por tuga l 
Roeanda 
S ie r ra Leone 
Somal ië 
St P i e r r e & 
Miquelon 
S u r i n a m e 
Thai land 
Turki je 
Uruguay 
Wallis & F u t u n a 
Samoa (West-) 
Zuidpoolgebied 
(Frans) 

Op 1 mei 1959 werd dr ir G H Bast benoemd tot direc
teur-generaal van PTT, bijna tien jaar later legde hij bij 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd dit hoge 
ambt neer De minister van Verkeer en Waterstaat, drs 
J A Bakker, deelde toen zijn benoeming tot Commandeur 
in de orde van Oranje-Nassau, hem door de koningin ver
leend, mede en bracht hem namens de regering de grote 
waardering over voor de vele belangrijke ontwikkelingen 
die PTT tijdens zijn directeur-generaalschap had beleefd 

Hoewel wij als filatelisten met de directeur-generaal 
weinig contact hebben — immers de postzegels en andere 
postwaarden behoren tot het arbeidsveld van de hoofddirec
teur Posterijen — heeft dr ir Bast wel degelijk met post
zegels te maken gehad Geen enkele emissie kan verschij
nen voordat de directeur-generaal de ontwerpen definitief 
heeft goedgekeurd, wanneer het tenminste bijzondere emis
sies betreft Postzegels die de beeltenis van de koningin 
dragen zijn onderworpen aan haar goedkeuring 

Als WIJ zien wat er tijdens de ambtstermijn van de heer 
Bast IS verschenen, dan is dit bepaald niet de slechtste 
uitgifteperiode geweest Men kan over enkele emissies 
wel eens minder te spreken zijn — of helemaal met — 
maar het geheel getuigt van een gezonde ontwikkeling 
Directeur-generaal Bast zal de eerste zijn om te antwoor
den dat hij die postzegels met heeft ontworpen en wij zijn 
het natuurlijk met hem eens, maar hij heeft zich laten ra
den door wel-deskundigen met de esthetisch adviseur aan 
het hoofd En het is zijn grote verdienste geweest, dat hij 
juist op die moeilijke plaatsen bij uitstek deskundigen heeft 
gezet 

Wi) wensen dr Bast nog vele jaren die rust toe, die hij 
in zijn bedrijf nimmer kon vinden en hopen, dat zijn ge
zondheid zo zal verbeteren dat hij nog lange tijd kan zien, 
hoe PTT de huidige moeilijkheden allengs te boven komt 

De naam van de afgetreden directeur-generaal zal gege
ven worden aan het op 29 maart bestelde nieuwe kabelschip 
van PTT, waarvan de bouw is gegund aan E J Smit en 
Zoon's Scheepswerven NV te Westerbroek, Groningen 

Als zijn opvolger is op 1 april 1968 benoemd de heer H 
Reinoud, tot dusver hoofddirecteur Financiële en Econo
mische Zaken, een functie die hij sinds 1 december 1946 
heeft bekleed 

De heer Reinoud die zestig laar is heeft als econoom en 
organisator een indrukwekkende staat van dienst Het is 
tekenend voor de huidif?e toestand bij PTT, dat de man die 
aan het hoofd van dit staatsbedrijf is benoemd, niet uit de 
hoek van de technische wetenschap is gekomen, doch een 
bedrijfseconoom is De heer Reinoud zal de komende onder
handelingen over een gewijzigd statuut van het Staatsbe
drijf — waarbij wordt gehoopt op een onafhankelijke organi
satievorm als Spoorwegen en Staatsmijnen — met deskundig
heid kunnen voorbereiden en begeleiden 

Zoals eerder gezegd hebben wij met de directeur-generaal 
vrijwel geen contact Mocht de heer Reinoud echter eens 
de ti)d kunnen vinden een filatelistische manifestatie bij te 
wonen dan zal hij hartelijk welkom zijn 

H 

VERBETERING 

Door het onjuist uitvoeren van een correctie is in het ait i-
kel ,,Het nut van een postzegeltentoonstelling van mr W S 
Wolff de Beer op blad/iide 203 van het apnlnummer een 
storende drukfout ontstaan 
De tweede alinea van de rechter kolom dient als volgt te 
worden gelezen 
,,Het wil mij dan ook voorkomen dat de grotere verenigingen 
zich steeds meer dienen toe te leggen op het houden van 
plaatselijke tentoonstellingen waarbij de medaillekwestie 
geen rol van betekenis dient te vervullen doch het accent 
behoort te worden gelegd op de opvoedkundige waarde ' 

272 11111 i9(iK 



THE NOBLE OFFICIAL, CATALOGUE OF UNITED STA
TES BUREAU PRECANCELS; 50th edition, January 1968. 
Uitgave van Gilbert W. Noble, Winter Park, Fla. 32789, Ver
enigde Staten. Prys: $3.00. 

Het zou ondoenlijk zijn in deze kolommen alle nieuw ver
schenen buitenlandse catalogi te bespreken. Aangezien het 
echter meer dan 'tien jaar geleden is, dat een precancel-
catalogus van de Verenigde Staten werd gerecenseerd en 
het hier een vijftigste druk betreft — de Nederlandse Spe
ciale Catalogus is net over de helft — is dit een goede aan
leiding op de „precancer' en deze nieuwe editie de aandacht 
te vestigen. 

„Precancels" (voorafgestempelde zegels) zijn er in vele 
landen geweest, doch slechts enkele landen hebben deze me
thode van vernietiging volgehouden. Hieronder neemt de 
Verenigde Staten de belangrijkste plaats in. Men onder
scheidt twee grote groepen en wel de plaatselijke afstempe
ling (c.q. vernietiging) en de „Bureau precancels", welke 
laatste, door de bijzondere wijze van aanmaak, als een offi
ciële uitgave worden beschouwd en dan ook door veel ver
zamelaars, naast hun zegelcollectie worden verzameld. 

Deze opvatting kan men begrijpen, als men weet, dat deze 
„precancels" op de volgende wijze worden vervaardigd. 
Eerst wordt de zegel gedrukt, vervolgens de plaatsnaam aan
gebracht; dan wordt gegomd en na droging wordt er geper
foreerd en worden de rollenzegels aan repen gesneden. Dit 
alles geschiedt door één machine en bovendien in het 
„Bureau (vandaar de naam) of Engraving and Printing" te 
Washington. 

Voor ons ligt dan deze jubileumuitgave. De inleidende 
tekst, die de samenstellers voor ons maakten, geeft antwoord 
op vrijwel alle vragen; bevat zowel voor de gevorderde als 
de beginnende verzamelaar een aantal onmisbare gegevens 
en wetenswaardigheden. Bij de indeling van de catalogus is 
het systeem van dr. W. I. Mitchell aangehouden, dat wil 
zeggen, de ,,precancels" zijn alfabetisch per staat vermeld 
en met afbeelding van het tyjje dat van de betrokken plaats 
voorkomt, hetgeen het raadplegen vergemakkelijkt. In veel 
gevallen wordt, als het geringe afwijkingen betreft, verwezen 
naar de speciale catalogus. 

In het laatst verschenen type B 21 „het type van de toe
komst" werd al een aantal zegels genoteerd. Dit nieuwe 
type werd ingevoerd als gevolg van de bepaling, dat de 
afkortingen van de staten in het vervolg uit slechts twee 
letters zullen bestaan en wij kunnen dan ook in de toekomst 
hiervan een groot aantal ,,precancels" in dit type tegemoet 
zien. 

De bladen van de catalogus hebben voldoende „wit" om 
hierop nog korte aantekeningen te maken. De prijzen hebben 
zich, sinds de bespreking tien jaar geleden van een „Bureau 
precancer'-catalogus, ongeveer verdubbeld. De noteringen 
liggen tussen $1500.— en $0.02. De topstukken blijken steeds 

J. Bonn naar de radio 
De heer J. Bonn uit Ouderkerk aan de Amstel is be

noemd tot adjunct-chef van de afdeling reportages van de 
VARA. Tot dusver was hij sociaal-economisch redacteur 
van „Het Vrije Volk". 

In filatelistische kringen geniet de heer Bonn bekendheid 
als secretaris van „Dai Nippon", de vereniging van ge
specialiseerde verzamelaars van zegels uit de Japanse be
zettingstijd van Nederlands-Indië. 

meer in trek te komen en een prijsnotering van $600,— voor 
een zegel met een oplaag van 10.000 stuks mag hier een 
voorbeeld van zijn. 

Het aantal verschenen zegels bedroeg op de sluitingsdatum 
van deze catalogus — 18 december 1967 — 8330 stuks, in
clusief de 48 Playing Card (speelkaartbelas'ting)-zegels. 

Deze 192 bladzijden tellende catalogus in de afmeting I2V2X 
14 centimeter is met een spiraal gebonden, wat raadplegen 
mogelijik maakt zonder het boek uit zijn voegen te wrikken. 
Het werk wordt aanbevolen aan de verzamelaars en zeer 
zeker aan hen, die een nieuw en zuiver filatelistisch verza-
melgebied zoeken. 

FRANS BLOM 

DAS SAMMELGUT IN DER MOTIVSAMMLUNG, Heinrich 
Walz; eine Motivschrift herausgegeben in der Motiv-Schrif
tenreihe der Kommission für Motivliteratur der Associa
tion Internationale des Journalistes Philatéliques (A.I.J.P.). 
Nummer 1 (1968), 32 bladzyden, formaat 14,5 x 21 centi
meter, rotaprint in kart'onnen omslag, gebrocheerd. Ver-
krügbaar bü Heinrich Walz, postbus 615, D-66 Saarbrücken 
2, Duitse Bondsrepubliek. 

De AIJP presenteert met deze uitgave haar eerste publi-
katie. Het is de AIJP-commissie voor motiefliteratuur, die 
hier baanbrekend werk heeft verricht en het is de bij uit
stek deskundige voorzitter van deze commissie, Heinrich 
Walz, die zijn ervaringen als motiefverzamelaar in de bro
chure te boek heeft gesteld. 

Deze „eersteling" van de AIJP en van de commissie is 
bedoeld als inleidend werkje tot een reeks geschriften over 
het motief verzamelen. Enkele uitgaven zijn al in voorbe
reiding; zij zullen om het half jaar verschijnen. 

Pierre Seguy, de voorzitter van de AIJP, schreef een in
leiding en de schrijver zelf legt in zijn voorwoord verant
woording af over de opzet van de brochure. Hij stelt daarin 
dat het reglement van de Federation Internationale de 
Philatélie-FIP voor de motiefverzameling slechts de hoofd
lijnen voor het verzamelen en voor de beoordeling van ver
zamelingen op tentoonstellingen bevat. 

Waltz tracht nu — en naar ons gevoel met veel succes — 
inhakend op de FlP-regelen de grondregels voor het mo-
tiefverzamelen op te stellen en daarmee antwoord te ge
ven op vragen óver de verzamelwaardigheid van filatelis
tisch en niet-filatelistisch materiaal, het opnemen van 
blokken en veldelen, het gebruik van maximumkaarten, 
stempels, postwaardestukken, het opnemen van gebruikte 
of ongebruikte zegels, de keuze tussen zegels met gelijk 
motief en andere problemen waarvoor de verzamelaar, die 
exposeren wil, komt te staan. 

De schrijver doet dit op uiterst zakelijke en systemati
sche wijze in de vorm van beredeneerde aanbevelingen. Tot 
besluit is de FlP-definitie opgenomen van schadelijke, mis
bruikte en ongewenste postzegeluitgiften. 

Voor verzamelaars, die hun collectie zo willen opzetten, 
dat zij nu of in de toekomst het tentoonstellingsniveau kun
nen bereiken, is de brochure van Walz niet minder dan een 
„grondwet". Zij kunnen met verlangen uitzien naar de vol
gende afleveringen van deze AIJP-motiefreeks. 

A. G. C. BAERT. 

VERZEICHNIS DER MASCHINENSTEMPEL UND ORTS-
WERBESTEMPEL. Dritte Auflage. Generaldirektion P.T.T., 
3000 Bern. Prys Zw.fr. 15,—. 

De Zwitserse PTT heeft een derde druk laten verschijnen 
van de lijst machinestempels en gelegenheidsstempels. Van 
der Wart noemt deze laatste reclamehandstempels. Het zijn 
de zogenaamde Kurortwerbestempel. Als basis werd genomen 
de verzameling Chardon (Zürich), die in 1943 aan PTT werd 
geschonken. Het boek is afgedrukt op in een ringband te 
verzamelen vellen, wat het bijleveren van supplementvellen 
gemakkelijk maakt. 

Elke stempel is afgebeeld; van de gelegenheidsstempels is 
de datum van ingebruikneming opgenomen. Bovendien is er 
een plaatsnamenregister op dit tweede gedeelte. Het is up 
to date. De Wertzeichenverkaufsstelle der Generaldirektion 
der P.T.T. zond mij dit boek onder rembours, dat bij ont
vangst f 13,90 kostte. 

Vcor verzamelaars van deze stempels is dit boek duidelijk 
een „must". Dank zij steun uit het fonds ter bevordering van 
de filatelie kon de prijs laag gesteld worden. De tekst is in 
het Duits, Frans en Italiaans. 

J. H. BROEKMAN 
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THE STAMPS OF THE ORANGE FREE STATE. Part I, The 
Republican Era, 1854-1900; door G. D. Buckley en W. B. 
Marriott; 282 pagina's, geïllustreerd, linnen band. Uitgave 
van The Orange Free State Study Circle, B. H. Poyner, 76 
Second Cross Road, Twickenham, Middlesex, Groot-Brittan-
nië. Prijs voor niet-leden: franco £3.5.10. 

Een beoordeling van dit boek valt niet gemakkelijk te ge
ven. De waarde van boeken als dit gaat men pas na veel
vuldig gebruik in het juiste licht zien. Toch valt er wel het 
een en ander over te zeggen. 

De studiegroep Oranje Vrijstaat heeft in dit eerste werk de 
neerslag van de kennis van de postzegels (ook proeven, 
dienstzegels, veldpostzegels, telegraafzegels, fiscale zegels en 
vervalsingen) en de postwaardestukken uit de republikeinse 
tijd vóór de Britse bezetting gegeven. Men mag aannemen 
dat alle in Groot-Brittannië (en mogelijk ook aan Zuidafri-
kaanse specialisten) bekende gegevens, verkregen na studie 
door vroegere en tegenwoordige leden van de studiegroep, 
erin verwerkt zijn. 

Als een tweede deel staat op het programma de Britse tijd 
van de Oranje Rivier kolonie, 1900-1902, en een derde deel 
met de postale geschiedenis en de afstempelingen. Naar de 
behoefte gemeten is het derde deel datgene waarop het meest 
wordt gewacht. Maar dat bleek ook voor De Raay het moei
lijkst; van hem is alleen maar een zeer voorlopig manu
script bewaard gebleven en zijn collectie afstempelingen is in 
Groot-Brittannië terechtgekomen. 

De auteurs hadden toegang tot de collecties van de leden 
en tot zes omvangrijke verzamelingen: die van koningin Eli
zabeth II, van Tapling, Kay en Moseley in het Britse Museum, 
van Abbott in de Universiteit van Manchester en van Durell 
in de Leys School te Cambridge. Aangezien in sommige dezer 
collecties hele vellen van 2 x 120 = 240 zegels aanwezig zijn, 
was het „platen" niet zo moeilijk. Ook het illustratieve deel 
kon hiervan profiteren, omdat alles wat noodzakelijk was, 
van originele stukken is afgebeeld. Vondsten staan er in dit 
boek genoeg vermeld, zo bijvoorbeeld de in 1965 te Pretoria 
gevonden fiscaalzegel van £10, die na bijna honderd jaar 
werd ontdekt. 

Er zijn ook veel vraagtekens te plaatsen. Zo bijvoorbeeld 
bij de tarieven. Officiële gegevens van honderd jaar geleden 
daarover zijn er in de archieven niet meer en tentatief moe
ten nu de tarieven, die gegolden hebben, gerecoQistrueerd 
worden naar de (weinige) overgebleven gebruikte stukken. 
Het is daarom zeer goed mogelijk dat hier later nog iets ver
beterd of aangevuld kan worden. 

Minder enthousiast ben ik over de bewerking van de post
waardestukken. Onder de opgegeven literatuur blijkt niet 
dat men „Ascher" kent. Behalve de catalogus heeft Ascher 
ten minste één artikel over de Vrijstaat geschreven. Leon 
de Raay komt er op enkele plaatsen in dit boek niet zo best 
af. Diens manier van schrijven behoorde niet tot de duide
lijkste, toegegeven, maar men moet toch niet vergeten dat 

JUVENTUS 1969 ^ - ^ 

ÖÜVENTÉV, 
Postzegelontwerpprijsvraag V H H E M I O Ü R G 

De Luxemburgse P. & T. heeft, in nauwe samenwerking 
met de Luxemburgse Bond van Filatelisten-Verenigingen, in 
augustus 1967 een internationale prijsvraag uitgeschreven 
voor het ontwerpen door de jeugd tot 21 jaar van een serie 
van drie postzegels zonder toeslag, die ter gelegenheid van 
de eerste internationale jeugdpostzegeltentoonstelling onder 
PIP-patronaat, JUVENTUS 1969, van 3 tot en met 8 april 
1969 in Luxemburg zal worden gehouden. 

De jeugd uit negentien landen, niet alleen uit Europa, 
maar odk van Noord- en Zuid-Amerika, het Nabije Oosten 
en Afrika, heeft in totaal 633 ontwerpen ingezonden. 

Op 21 maart heeft een internationale jury al deze ont
werpen bestudeerd en de prijzen toegekend. De jury, ge
presideerd door de directeur-generaal van de Luxemburgse 
P. & T., bestond onder meer uit de heren Lucien Berthelot 
(FlP-voorzitter), Hartwig Danesch (voorzitter jeugdcommis-
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deze pionier de twee boeken die hij over zegels en post-
waardestv&ken schreef, respectievelijk in 1907 en 1923 pu
bliceerde. 

Wat denkt men ervan dat hij zich al verontschuldigde dat 
twee bronnen hem ontoegankelijk bleven; de drukkers De 
la Rue in Londen en Borckenhagen in Bloemfontein? In het 
eerste geval moest hij zich wenden tot het Colonial Office, 
dat hem geen archieven ontsloot, in het tweede geval waren 
noch firmanten noch archieven op te sporen. Dit negatieve 
resultaat bewijst dat De Raay wist waar de officiële gege
vens gevonden zouden moeten worden. Als propagandist voor 
een meer moderne beoefening van de filatelie heeft hij — 
zo denken wij er tenminste over — in zijn tijd zijn sporen 
toch wel verdiend. Dat het archief van De la Rue nu wèl 
geraadpleegd is kunnen worden — zie bijvoorbeeld bij de 
behandeling van de fiscale zegels en de proeven daarvan — 
is toch geen reden het hem kwalijk te nemen. Hij had toen, 
voor die tijd, moderne inzichten en methoden. 

De Raay onderscheidde, nieuw voor zijn tijd, zes typen bij 
de wapenopdrukken op briefkaarten; daarvoor kende men 
er maar vier. In de tabel op de bladzijden 268/269 worden 
hier vijf typen beschreven. Leest men goed dan moet type 4 
onderverdeeld worden in een a en een b. Ik ben van oordeel 
dat het duidelijker is van zes typen te spreken dan in een 
noot te melden dat 4a en 4b bestaan (als gevolg van een 
mijns inziens tamelijk ingrijpende retouche aan het cliché). 
Zeikerheid over alle drukken (drukopdrachten) bestaat ook nu 
nog niet, anders zou het mogelijk zijn geweest gedrukte aan
tallen op te geven. Veel verder dan De Raay in zijn tijd is 
men (nog) niet gekomen. 

De gegevens van Borckenhagen lijken mij niet achterhaal
baar, tenzij dan door de reconstructie van waarschijnlijk
heden op grond van overgebleven gebruikt materiaal. In ge
noemde tabel worden overigens wel de draadjes franje aan 
de onderste posthoorn minitieus geteld, terwijl de afdruk van 
de meeste bekende exemplaren een posthoorn zonder franje 
laat zien. Dat „Geduld en Moed" de ene keer cursief, de 
andere keer romein in het wapen afgedrukt zijn, scheen voor 
de tabel met opdrukkenmerken niet vermeldenswaard ge
noeg! En waarom zijn de postbewijzen niet beschreven? 

Filatelistisch zeker een monografie van allure, die van veel 
nut kan zijn bij verdere studie. Maar de studie van dit onder
deel van de „klassieke filatelie" is na het verschijnen van 
dit waardevolle hulpmiddel nog niet afgesloten. De heer 
J. Dekker schreef in nummer 75 van „De Postzak" (maart 
1967): „Een klassieke collectie — al dan niet gespeciali
seerd — is in feite niets anders dan naarstig bijeengekochte 
illustraties in natura van een catalogus of handboek. Eigen 
creativiteit komt er nauwelijks bij te pas." Wie dit hand
boek bestudeert, constateert slechts dat het mensenleven van 
vele filatelisten te kort gebleken is en dat van een „bijeen-
kopen" — en dan nog wel „naarstig" — nooit sprake heeft 
kunnen zijn. 

J. H. BROEKMAN 

sie van de FIP), Mare D'hotel (voorzitter thematische com
missie van de FIP), Roger Fournelle (inspecteur van de 
Luxemburgse P. & T.), J. J. Jonker (Nederland), Marcel Levy 
(Zwitserse postzegeldrukkerij Courvoisier), Alphonse Nies 
(secretaris-generaal van de Cercle Artistique) en Léon Putz 
(voorzitter van de Luxemburgse Bond). 

De drie hoofdprijzen, elk ter waarde van Luxemburgse 
francs 7.500, werden toegekend aan inzendingen afkomstig 
uit België, Oostenrijk en Zwitserland. Daarnaast werden vier 
troostprijzen, elk van Luxemburgse francs 1.500, toegewezen 
aan ontwerpen uit België, Frankrijk, Luxemburg en Tsjecho-
slowakije. 

Naar aanleiding van het hoge niveau van enkele collec
tieve inzendingen werden aan vier scholen kunstvoorwerpen 
geschonken: aan het Athénée grand-ducal in Luxemburg, 
aan het Lycée classlque in Diekirch, aan het Lycée de jeunes 
filles in Luxemburg en aan de Städtische Kaufmännische 
Schule in Düsseldorf. Alle deelnemers ontvangen persoonlijk 
een souvenir, bestaande uit de Luxemburgse Caritasserie 
1967 in feuillet. Alle ontwerpen zullen gedurende de JUVEN
TUS 1969 aan de bezoekers getoond worden. De drie geko
zen ontwerpen zullen als een serie van drie verschillende 
waarden in een blokje worden uitgegeven. 

J. J. JONKER. 



AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek In het juninummer 
dienen uiterlijk op 27 mei in liet bezit te zijn 
van de redactie. 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, 's-Gravenhage 

Telefoon (070) 63 0949 

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

in plaatdruk 
- Keur en kleur Schatten van Neder

land en Overzeese Rijksdelen 
- Een kostbare halve cent Vellen en 

veldelen van postzegels Nederland 
1876, Va cent De „Bossche tan
d ing " Tot 7 juh 1968 

- Collect ie C D Ricardo Postzegels 
en poststukken van de Japanse 
bezetting van Nederlands-Indie 
Sumatra algemeen, Oostkust van 
Sumatra, Atjeh en Tapanoeli Ver
lengd tot 26 mei 

- Collect ie ir A G Ferf Postzegels 
der Engelse dominions en kolomen 
buiten Europa Dominica (vervolg), 
Cayman Eilanden, Grenada, Jamaica 
en Leevy^ard Eilanden Ver lengd tot 
26 mei 

- De postzegels van Egypte, Israel, 
Ivoorkust, Turkije en de Verenigde 
Staten van Amerika 

- Postzegeltentoonstell ing ,,Daar zit 
muziek i n " 

- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands-

Indie 
- De schrijfcultuur schrijfmaterialen, 

de schri j fkunst en de brief 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar 

1968 
17-19 mei 
Hengelo ( O v ) Postzegeltentoonstell ing ter 
gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
van de Koninkli jke Machinefabriek Stork, 
georganiseerd door de Stork Postzegelclub 
in het ,,Eigen Gebouw", Pastoriestraat 33 

18, 19 mei 
Hannover-Linden Jubileumtentoonstellmg ter 
gelegenheid van het dert igjarig bestaan van 
de Briefmarken-Sammlerverein Hannover-
Linden 

Hoewei 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. 

19 mei: 
Korsor, Denemarken Tentoonstell ing van de 
Deense juniorenclubs Speciale envelop, 
bijzonder stempel 

22-25 mei 
Delfzij l Postzegeltentoonstell ing EEMSPHI-
LEX in gebouw , ,Noordhoorn" Speciale 
envelop, bijzonder stempel Op 23 mei jaar
li jkse grote ruildag 

22-26 mei 
Eindhoven P H I L E X 1 9 6 8 - nationale post
zegeltentoonstel l ing, georganiseerd door de 
Philips' Philatelistenvereniging en de Phila-
tel istenclub ,,Eindhoven" in de Jubileumhal 
van het Phil ips' Ontspanningscentrum ter 
gelegenheid van het zestigjarig bestaan van 
de Nederlandse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen Zie ook bladzijde 276 

23-25 mei 
Zevenaar ZEPHILEX 1968, postzegelten
toonstel l ing ter gelegenheid van het Euro
pese ,,Vierstedencontact" in ,,Ons Huis" , 
Marktstraat 

24 mei 
Eindhoven Jaarvergadering van de zestig
jarige Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen in de Pim-Mulierzaal van Phi
l ips' Jubileumhal 

25 mei 
Eindhoven Zesenvij f t igste Nederlandse Fi-
latelistendag in Philips' Jubileumhal 
25 mei 
Joop Kiggen m zijn TV-rubriek „Onder de 
loep" over ,,Het verzamelen van poststuk
k e n " 

26 mei 
Eindhoven Contactmiddag van de Benelux-
Poolpost-Vereniging m ,,De Vluchtheuvel" , 
Raiffeisenplein 6, onmiddell i jk achter het 
Metropoletheater Aanvang 14 30 uur Toe
gankeli jk voor leden en belangstellenden uit 
Nederland, België en de Bondsrepubliek 
Grote poolpostvei lmg Inl H C Kruyt, 
Koningin Wilhelminalaan 59, Gorinchem 

30 mei-4 juni 
Wenen Internationale luchtposttentoonstel
ling , , I F A " , FISA-congres 
3 juni-
Noordwi jk Internationale ruildag, georgani
seerd door de plaatselijke vereniging 
, ,Noordwi jk" en de plaatselijke afdeling van 
de I V ,,Phiiatelica", in de ULO tegenover 
het Gemeenteli jk Sportpark, Van Panhuijs-
straat, van 10 00 tot 17 00 uur Toegang 50 
cent Inlichtingen J Vink, Wilhelminastraat 
63, te lefoon (01719) 26 79 

4 juni 
Filatelistische rubriek A Boerma m NCRV-
programma ,,Onder de Hoogtezon" 

7-9 juni 
Monheim/Rheinland Jubileumtentoonstellmg 
van de Briefmarkenfreunde Monheim Zie 
bladzijde 279 
8 juni-21 juli 
's-Gravenhage Tentoonstell ing ,,De Werel
den van Maurits Cornel ls Escher" in het 
Gemeentemuseum Zie bladzijde 279 
19, 20 juni 
Verzending van het juninummer van het 
Maandblad 
20 juni-15 september 
Stockholm Zomerpostzegeltentoonstel l ing in 
het Postmuseum, Lilla Nygatan 6 
22 juni 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder de 
loep" over , ,Meteorologie" 
22 juni 
Haarlem Vergader ing en ruildag van de 
Nederlandse Filatelisten Vereniging ,,Skan-
dinavie" m hotel ,,Lion d 'Or" , Kruisweg 34, 
van 12 00 tot 17 00 uur Inlichtingen J Roe-
lofs Breitnersingel 46, Rotterdam Telefo
nische inlichtingen (070) 98 72 84 
22 juni-7 juli 
Praag Filatelistische wereldtentoonstel l ing 
PRAGA 1968, onder patronaat van de FIP 
2 juli 
Filatelistische rubriek A Boerma in NCRV-
programma ,,Onder de Hoogtezon", puzzel 
2, 3 juh 
Praag AIJP-congres in Hotel International 
17 18 juh 
Verzending van het jul inummer van het 
Maandblad 
20 juh 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder de 
loep" 
4 augustus 
Utrecht Esperanto-postzegeltentoonstell ing 
en ruildag m het NV-huis, Oudegracht 245, 
van 12 00 tot 17 00 uur, ter gelegenheid van 
het Internationale Esperanto Congres Zie 
bladzijde 279 
1-9 november 
Mexico D F EFIMEX '68, internationale post
zegeltentoonstel l ing, georganiseerd door de 
Federacion Mexicans de Filateha, onder 
patronaat van de FIP. 

V E I L I N G A G E N D A 
1968 
22 23 mei 
Londen Stanley Gibbons Zanzibar 
12-14 juni 
Londen Vei l ing Stanley Gibbons 
21 , 22 juni 
's-Gravenhage 23e vei l ing W H de 
Munnik. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING BIJ 
DE POSTZEGELHANDEL 

Voor de eerste maad in de geschiedenis van de Neder
landse postzegelhandel is een koninklijke onderscheiding te 
beurt gevallen aan een der branchegenoten. Ter gelegenheid 

van de verjaardag van koningin Juliana ontving mejuffrouw 
M. H van Bunde, mededirectrice van de firma J. K. Rietdijk 
N V de gouden medaille verbonden aan de Orde vam Oranje-
Nassau Mejuffrouw Bunde was op 1 augusus 1967 veertig 
jaar bij de firma Rietdijk. Gaarne wensen wij haar geluk 
met deze onderscheiding 

Onze gelukwensen gaan ook uit naar mr. J. C. A. M. van 
Hal, bökend filatelist, die in zijn kwaliteit van administra
teur bij het ministerie van financiën werd benoemd tot offi
cier m de Orde van Oranje-Nassau. 
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PHILATEUSTEMCLUB EINDHOVEry^\ L f > 
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PHILIPS'PHILATEUSTÏN VeRENIGIN(K^DHO"Jv' 

PHILEX 196e 
EINDHOVEN 

22-26 ME11968 

eindhoven 

De besturen van de Philatelistenclub 
Eindhoven en de Philips' Philatelisten-
vereniging hebben het genoegen hier
bij het complete programma van de 
Nationale Tentoonstelling Philex 1968 
Eindhoven aan te bieden. 

De tentoonstelling omvat ongeveer 
900 kaders van 155 inzenders (de jeugd-
klasse niet medegerekend). Alle deel
nemers aan deze tentoonstelling betui
gen wij onze erkentelijkheid. 

De lage prijzen van koffietafels — 
met of zonder attracties — en het 
Bondsdiner zijn ons alleen maar moge
lijk gemaakt door een substantiële fi
nanciële bijdrage in deze kosten door de 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken. 

Wij hopen u in groten getale in Eind
hoven te mogen begroeten. 

Het programma van de Philex 68 en 
de Bondsdagen van dinsdag 21 tot en 
met zondag 26 mei is als volgt samen
gesteld: 

Dinsdag 21 mei 10.00 uur: 
Gelegenheid voor de inzenders die 
daartoe de wens te kennen hebben ge
geven (en dat is tachtig percent) tot 
het opzetten van hun verzamelingen. 

Woensdag 22 mei 10.00-22.00 uur: 
Philex 1968, Philips' Jubileumhal, Fre-
deriklaan te Eindhoven, open voor het 
publiek. 
Donderdag 23 mei 10.00-18.00 uur: 
Philex 1968, Philips' Jubileumhal, Fre-
deriklaan te Eindhoven. 
10.00-17.00 uur: 
Internationale ruildag in de Mulier
zaal, Philips' Jubileumhal. 
Vrydag 24 mei 10.30 uur: 
Officiële opening van de Philex 1968 
door de wethouder van onderwijs en 
culturele zaken van de gemeente Eind
hoven, de heer J. v. d. Harten. 
11.00-12.45 uur: 
Jaarvergadering Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen in de Mulier
zaal, Philips' Jubileumhal. 

12.45-14.00 uur: 
Lunch voor congressisten in de foyer, 
Philips' Ontspanningscentrum. Kosten 
per persoon ƒ 5,—. 
14.00-17.00 uur: 
Voortzetting jaarvergadering. 
14.00 uur: 
Bezoek voor de dames en andere be
langstellenden aan het Evoluon, voor 
een rondleiding onder deskundige lei
ding (duur anderhalf uur). Daarna in 
het restaurant van het Evoluon thee of 
koffie met cake. Kosten per persoon 
ƒ 3,—. Na de thee/koffie filmvoorstel
ling in de filmzaal ter plaatse van der
tig minuten. De deelnemers(sters) 
worden met bussen vervoerd en wor
den rond 17.00 uur teruggebracht naar 
de Jubileumhal. Daarna is een ieder 
voor de avond vrij, bijvoorbeeld om de 
tentoonstelling te bezoeken. 
21.00 uur: 
Sluiting tentoonstelling. 
Zaterdag 25 mei 9.00 uur: 
Kapittelvergadering Costerus-medail-
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10.00-18.00 uur: 
Philex 1968, Philips' Jubileumhal, Fre-
deriklaan te Eindhoven. 
10.00-12.00 uur: 
Bekertoernooi ter gelegenheid van de 
56e Nederlandse Filatelistendag in de 
Mulierzaal, Philips' Jubileumhal. Tot 
deze Filatelistendag worden alle filate
listen uitgenodigd. 
10.00 uur: 
Busrit door en rond Eindhoven onder 
leiding. Tijdens deze rit wordt door het 
gemeentebestuur van Eindhoven een 
verversing aangeboden. Kosten per 
persoon ƒ 2,—. 
13.00 uur: 
Filatelistenlunch in de foyer van het 
Philips' Ontspanningscentrum alwaar 
de uitslag van de Bekerwedstrijd be
kend wordt gemaakt. Kosten ƒ 5,— per 
persoon. 
14.30 uur: 
Officiële ontvangst in de Stadsschouw
burg voor congressisten en genodigden 
door het gemeentebestuur van Eindho
ven, daarna te voet (tien minuten) 
naar de receptie van de Bond. 

17.00-18.30 uur: 
Receptie van het Bondsbestuur ter ge
legenheid van het zestigjarig bestaan 
van de Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen in restaurant „Old 
Dutch" op de Markt te Eindhoven. 

MIDDELBURG 
Jubileumt'entoonstelling 
I.V. „Philatelica" 

Het rayon Zeeland van de Internatio
nale Vereniging „Philatelica" hield op 
3, 4, 5 en 6 april zijn eerste Lustrum-
tentoonstelling. Aangezien het in die
zelfde dagen vijfentwintig jaar geleden 
was, dat de afdeling Middelburg werd 
opgericht, besloot het rayonbestuur 
ditmaal de jaarlijkse tentoonstelling in 
de Zeeuwse hoofdstad te houden. 

Dankzij de zeer gewaardeerde mede
werking van het gemeentebestuur kon 
de tentoonstelling in de daarvoor uiter
mate geschikte „Vleeshal" van het zo 
fraaie Middelburgse stadhuis worden 
gehouden. 

De officiële opening had in aanwezig
heid van vele genodigden, hoofd- en 
afdelingsbestuurders en inzenders plaats 
door de burgemeester, mr. J. Drijber. 
Deze was vergezeld van zijn dochter, 
die — zoals hij zelf — tot de actieve 
verzamelaars van de jubilerende af
deling behoort. 

Onder de aanwezigen bevonden zich 
onder andere mevrouw S. C. de Casem-
broot-baronesse Van der Feltz, wier 
man gedurende de eerste jaren na de 
oprichting afdelingsvoorzitter was en 
daarna respectievelijk werd opgevolgd 
door de heren J. A. Janse de Jonge en 
J. de Ruijter, die beiden eveneens van 
hun belangstelling blijk gaven. 

Na een welkomstwoord waarin hij 
gewag maakte van de allerwegen onder
vonden medewerking bij de voorberei
ding en de opbouw van de tentoonstel
ling en tevens dankte voor ontvangen 
gelukwensen, verzocht voorzitter K. 
Otte de burgemeester de tentoonstel
ling te openen. 

Na de receptie kan men zich wandelend 
(drie minuten) begeven naar „Tsilve-
ren Seepaerd". 
19.30 uur: 
Bondsdiner in hotel „Tsilveren See
paerd" tegenover het station in Eind
hoven. Degenen die na de receptie in 
„Old Dutch" nog behoefte hebben aan 
een „borrelkwartiertje" kunnen dan in 
de bar van „Tsilveren Seepaerd" te
recht. 
Kosten van het bondsdiner ƒ 15,— per 
persoon, inclusief één glas goede ^vijn 
voor de eerste toast. Wilt u tijdens de 
maaltijd meer wijn, dan moet u dat wel 
zelf betalen. 
In de prijs van het bondsdiner is een 
kopje koffie inbegrepen. Wilt u daar
bij een „poesje", ook dat kan - doch 
dan wederom: zelf betalen. 
Zondag 26 mei 10.00-16.00 uur: 
Philex 1968, Philips' Jubileumhal, Fre-
deriklaan te Eindhoven. 
Na kerkbezoek, zo u daartoe behoefte 
gevoelt (alle kerkgenootschappen heb
ben op zondagmorgen hun diensten), 
om 
13.00 uur: 
Brabantse koffietafel met folkloristi
sche omlijsting in de foyer van het 
Philips' Ontspanningscentrum. Optre
den van een „Boerenkapel", vendel-
zwaaiers en „Die Tamboerijnen van 
die Stadt Eijndhoven". Kosten ƒ 5,— 

Alvorens daartoe over te gaan ver
klaarde de burgemeester verheugd te 
zijn dat de tentoonstelling ditmaal in 
Middelburg werd gehouden. Als be
scheiden filatelist noemde hij het ver
zamelen een leerzame bezigheid en hij 
wees daarbij op de vele mogelijkheden 
die de filatelie te bieden heeft. Vooral 
de beeldfilatelie zal in het bijzonder de 
jeugd blijven aanspreken. Hij ver
trouwde, dat het de afdeling ook in 
de toekomst goed zal gaan en dat de 
tentoonstelling het beoogde doel zal we
ten te bereiken. 

Namens het Hoofdbestuur van de I.V. 
„Philatelica" sprak de algemeen voor
zitter, de heer N. F. Hedeman, die 
hulde bracht aan de vele leden van de 
vereniging, die initiatieven als deze 
propageren en organiseren. 

Hierna betrad het grote gezelschap 
de tentoonstellingszaal, waar 192 ka
ders keurig waren opgesteld en waar
van de inhoud in vele gevallen een 
lus't voor het oog was. Behalve een 
jeugdverzameling waren er inzendin
gen van beginners (landen en thema
tisch), voorts een afdeling voor gevor
derden en tenslotte was er de ere-
afdeling. 

Voor elke verzameling waren maxi
maal vijf kaders beschikbaar gesteld. 
Kaderhuur was niet verschuldigd en de 
premie voor de verzekering was voor 
rekening van het rayon. 

Dank zij de inkomsten uit entrees 
en die van een gehouden loterij zal 
ook deze tentoonstelling geen financiële 
problemen veroorzaken. 

Op de laatste dag werd in de aan
grenzende' hal van het stadhuis een 
grote postzegelbeurs gehouden, die 
eveneens druk bezocht werd. 

per persoon. Dit intermezzo is speciaal 
ingelegd voor de inzenders, die vanaf 
16.00 uur hun verzamelingen — na slui
ting der tentoonstelling — zelf wil
len afnemen. 

BIJZONDERE ENVELOPPEN 
EN STEMPELS 

Er zullen twee bijzondere enveloppen 
worden uitgegeven — een ter ere van 
het zestigjarig bestaan van de Bond en 
een tweede ter gelegenheid van de 56e 
Filatelistendag. 

Gedurende de tentoonstelling zal er 
een bijzonder tentoonstellingsstempel ge
bruikt worden; op zaterdag 25 mei een 
speciaal stempel ter gelegenheid van 
de Filatelistendag. Van woensdag 21 
tot en met zaterdag 25 mei zal een ti j
delijk postkantoor zijn gevestigd in de 
Jubileumhal. Zaterdagmiddag en zon
dag wordt een speciale postbus ge
plaatst. 

Enveloppen kunnen besteld worden 
bij H. Damsteeg, Seb. v. Noyenstraat 
24 te Eindhoven, na overschrijving van 
de verschuldigde kosten op postreke
ning '1 06 51 35 van de Amro-bank te 
Eindhoven ten name van PHILEX 1968 
Eindhoven. 

Kosten voor toegezonden envelop, 
als drukwerk gefrankeerd, 60 cent per 
stuk. Op de tentoonstelling verkrijg
baar è 35 cent per stuk. 

Zaterdagmiddag werden in deze hal 
de ereprijzen beschikbaar gesteld door 
de Commissaris der Koningin in Zee
land, het gemeentebestuur van Middel
burg en mevrouw De Casembroot aan 
de gelukkige winnaars uitgereikt. 

Van de Provinciale Zeeuwse Courant 
was een prachtige wisselbeker ont
vangen en van de voorzitter van de 
Aalsmeerse afdeling, de heer A. Filius, 
ontvingen de jubilarissen eveneens een 
beker. Ook vele afdelingen en bestuurs
leden hadden een of meer medailles be
schikbaar gesteld. 

Het keurig uitgevoerd programma
boekje bevatte een belangwekkend 
artikel van de heer K. Otte over 
de frankeermachinestempels van de 
Zeeuwse gemeenten. 

De jury, bestaande uit de heren N. 
F. Hedeman (voorzitter), Ph. Smul
ders en J. Klip, kwam tot de hieronder 
verkort vermelde beoordelingen: 

Ere-afdeling: 
Nederland, Postmerken en poststem
pels van de 17e eeuw af tot 1900, B. C. 
van Tienhoven, Goes, ereprijs: wissel
beker Provinciale Zeeuwse Courant; 
Land- en tuinbouw, C. J. Bal, Wilhel
minadorp, ereprijs: medaille Commis
saris der Koningin in Zeeland; 
Eersife prijzen: 
Denemarken en Faröer van 1875 af, 
J. J. van Luijk, Vlissingen; 
Nederland - eerste emissie, F. Murk, 
Zierikzee; 
Duitsland - Bautenserie 1948, C. J. Bal, 
Wilhelminadorp; 
De provincie Zeeland in de filatelie, 
K. Otte, Middelburg; 
Opwekking en transport van elektrische 
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energie, J. H. W. Kaijser, Vlissingen. 
Tweede prijzen in deze afdeling ont
vingen: H. P. C. van Melle, Zuidzande; 
A. A. Theune, Middelburg; J. Hintzen, 
Vlissingen. Een derde prijs ging naar 
J. Deusing, Rilland-Bath. 

Klasse gevorderden: 
Langstempels op Nederlandse zegels, 
H. P. C. van Melle, Zuidzande, ereprijs: 
medaille gemeentebestuur van Middel
burg; 
Tweede wereldoorlog chronologisch, J. 
J. Engelvaart, Meliskerke, beker van de 
heer A. Filius; 
Nederland - eerste emissie op brief, 
H. P. C. van Melle, Zuidzande, ereprijs 
medaille van mevrouw De Casembroot; 
Eerste prijzen: 
Zwitserland - soldatenzegels, A. Rorije, 
Vlissingen; 
Oud-Zwitserland, W. J. C. van der Ven, 
Vlissingen; 
Israël - Tête-bêche 1948-1966, L. J. Die-
leman, Vlissingen; 
Oud-Chili, W. J. C. van der Ven, Vlis
singen; 
Vervalsingen Tweede Wereldoorlog, J. 
J. Engelvaart, Meliskerke; 
Brieven vervoerd met vliegtuigen die 
geschiedenis maakten, K. Otte, Middel
burg. 
Tweede prijzen ontvingen P. Kamer-
mans, Vlissingen, F. Murk, Zierikzee, 
A. Rorije, Vlissingen, C. J. Bal, Wilhel
minadorp, J. J. van Luijk, Vlissingen, 
W. J. C. van der Ven, Vlissingen, J. A. 
Grimminck, Goes, P. J. van Bremen, 
's-Heerenhoek. 
Derde prijzen gingen naar: J. Hekhuis, 
Vlissingen, J. G. Ouwendijk, Oostburg, 
H. A. Korstanje, Middelburg. 

Klasse beginners: 
Tweede prijzen ontvingen J. Vermeule, 
Goes, S. A. de Kraker, Biervliet, C. A. 
Kamermans, Vlissingen, H. D. Keme-
ling, Vlissingen. 
Derde prijzen werden uitgereikt aan 
P. J. Weijberg, Vlissingen, Th. v. d. 
Berg, Terneuzen, J. S. M. Sies, Middel
burg, J. Deusing, Rilland-Bath, J. J. 
Antheunisse, Middelburg. Een eervolle 
vermelding ontving A. A. Snoodijk, 
Vlissingen. 
Jeugdklasse: 
Aan de jeugdinzending (Dieren op ze
gels) van Cor Nijssen, Terneuzen, werd 
een aanmoedigingsprijs toegekend. 

A. RORIJE 

ZANDVOORT 
Luchtpos<^dag 

„De Vliegende Hollander" heeft zijn 
jaarlijkse algemene vergadering dit 
jaar op 31 maart 1968 te Zandvoort ge
houden. Betrekkelijk veel leden hebben 
met hun dames aan deze vergadering 
en aan de verdere activiteiten deelge
nomen. 

Tijdens een geanimeerde jaarverga
dering, waarbij bleek dat in tegenstel
ling tot vroeger „De Vliegende Hollan
der" nu op een financieel zeer gezonde 
basis staat en tevens dat de uitgave 
van de „Aërophilatelist", zowel in 
binnen- als buitenland, veel waarde
ring ondervindt, verwekte de medede
ling van de voorzitter, drs. J. Boesman, 
dat hij het voornemen heeft zowel het 
voorzitterschap van „De Vliegende Hol
lander" als van de FISA neer te leg
gen, veel consternatie. 

Hoewel het begrijpelijk is dat na vele, 
vele jaren dit werk gedaan te hebben, 
de voorzitter nu eens op zijn lauweren 
wenst te rusten, hoopte de vergadering 
toch dat de heer Boesman voorlopig 
beide functies nog zal willen waarne
men. 

Na een gezellige gezamenlijke lunch, 
werd er door een Duitse specialist een 
zeer interessante causerie over lucht
postvignetten gehouden. Een drukke 
veiling besloot het officiële gedeelte 
van een prettige luchtpostdag. 

R. TOCILA. 

NEDERLAND 
Eerste verkoop zomerzegels 1968 

Vijf Nederlandse bruggen zijn op de 
zomerpostzegels 1968 vereeuwigd. Be
grijpelijk is daarom de beslissing van 
PTT op vijf plaatsen in Nederland de 
eerste verkoop van de zegels een fees
telijk tintje te geven. 

Amsterdam 
Op dinsdag 9 april heeft de over

dracht van de gehele serie Zomerzegels 
1968 door PTT, bij monde van hoofd
directeur posterijen A. G. de Vries, aan 
de voorzitter van de Stichting Comité 
voor de Zomerpostzegels, mr. H. W. 
Bloemers, plaats gehad. 

De heer J. H. W. Meijer, directeur van 
het Postdistrict Amsterdam trad als 
gastheer op in het PTT-gebouw aan de 
Keizersgracht te Amsterdam. De loco
burgemeester van Amsterdam, dr. P. G. 
Koets, kon het niet nalaten op te mer
ken dat hij verheugd was dat deze 
zegels geldig waren tot 31 december 
1969 en hieraan de conclusie te kunnen 
verbinden dat de tarieven dus tot die 
datum ongewijzigd zouden blijven. 

De heer De Vries repliceerde dat deze 

De ,,zomerse" plechtigheid op de Magere 
Brug in Amsterdam. Hoofddirecteur Poste
rijen A. G. de Vries (links) overhandigt aan 
de loco-burgemeester van de hoofdstad, 
dr. P. J. Koets, een carnet met miniaturen 
van Nederlandse bruggen, de Zomerzegels 
1968 — een welgeslaagde schepping van 
de kunstenaars R. J. Draijer en P. C. Cossee. 

Foto J Th Bettonviel, PTT 

conclusie door hem niet kon worden 
onderschreven; wel zou er géén tarief
wijziging plaats vinden vóór 25 mei 1968 
(de laatste datum van verkrijgbaarstel
ling !). 

Ten slotte werd op de Magere Brug 
(afgebeeld op de waarde van 15 cent) 
de eerste serie verkocht door de heer 
De Vries aan de loco-burgemeester. 

De Amsterdamse Politiekapel gaf op 
de brug enige nummers uit haar reper
toire ten beste. 

Maastricht 
De 12 cent werd in de VVV-kiosk bij 

de Sint-Servaasbrug ten doop gehou
den in aanwezigheid van tal van auto
riteiten, onder wie de Gouverneur. Uit 
handen van de eerste burgeres van 
Maastricht kocht een „naamloos" bur
ger, die uiterst sprekend op Toon Her
mans leek, de eerste zegels. 

Culemborg 
Tussen twee treinen in kocht hoog 

boven de Lek op de Culemborgse spKwr-
brug de directrice van het Spoorweg
museum de 20 cent-zegel van de 
adjunct-directeur Postdistrict Utrecht. 
Culemborgs burgervader en de heer 
L. Bonhof, bestuurslid van de afdeling 
Culemborg van de Utrechtsche Philate
listen Vereeniging keken welwillend 
toe. 

Rotterdam 
De „grand old man" van de Maasstad, 

mr. dr. K. P. van de Mandele (78) stond 
op 9 april voor dag en dauw op om voor 
25 cent de Van Brienenoordbrug bij 
Rotterdams PTT-districtsdirecteur te 
kopen. 

Duiveland 
Wat winderig moet het zijn toegegaan 

bij de eerste officiële verkoop van de 
45 cent-zegel: op de noordelijke oprit 
van de Zeelandbrug, enkele kilometers 
ten zuiden van Zierikzee. Mevrouw C. 
van Aartsen-Stap, echtgenote van de 
Commissaris der Koningin in Zeeland, 
kocht er van de Middelburgse postdis-
trictsdirecteur de eerste zegels, „op de 
grens van land en water"! 

De resultaten 
De Zomerzegels 1967 hebben — in 

stijgende lijn — ƒ 670.000,— opgeleverd 
voor verdeling onder instellingen en 
organisaties in Nederland en Overzee 
op het terrein van de volksgezondheid, 
de cultuurbevordering en de sociale 
zorg. Onder de begiftigde organisaties 
zien wij de Stichting (openluchtmu
seum) De Zaanse Schans, de Stichting 
Recreatie, de Internationale braille 
schaakvereniging, het Nationale Zee
manfonds en de Nederlandse Stichting 
Bescherming Voetgangers. 

Ook het openluchtmuseum Fort Nieuw 
Amsterdam in Suriname en andere in
stellingen met doelstellingen als hier
boven aangestipt in de Rijksdelen Over
zee profiteerden van het plengoffer dat 
filatelistisch Nederland en andere wel-
dadigheidminnende consumenten van 
PTT in 1967 hebben gebracht. 

Laatste dag van verkoop 
Tot 25 mei 1968 hebben de Neder

landse postzegelverzamelaars de tijd 
voor dit jaar hun filatelistische offer
vaardigheid te betrachten voor het 
goede doel. Ook daarna kan het nog, 
mits zij bereid zijn voor toerist te wor
den aangezien. 

Immers, in het maartnummer van 
„Zomerzegelpost", derde jaargang num
mer 2 van de periodieke uitgave van de 
Stichting Comité voor de Zomerpost
zegels lezen wij: 
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„De laatste dag van verkoop is 25 mei. 
Na die datum zijn er géén Zomerzegels 
meer te koop, niet op de postkantoren 
en ook niet bij het landelijke Comité. 
Mochten er echter comités zijn, die in 
een later tijdvak nog zegels willen ver
kopen, bijvoorbeeld aan toeristen, laten 
die dan tijdig met het landelijk bureau 
overleg plegen. 

PRAAG 
PRAGA 1968 

Ondanks het feit, dat het ten'toonstel-
lingsconuté over 10.000 kaders de be
schikking heeft, kampt het met ruimte
gebrek. Verzamelingen, die te laat aan
gemeld werden, zijn dan ook alle ge
weigerd. 

De kaderhuur, U.S. $3,50 per toe
gewezen kader, moet voldaan worden 
door overschrijving uiterlijk tot 31 mei 
a.s. op rekening nummer 407-8848 bij 
de Staatsbank van Tsjechoslowakije, 
PR AH A 1. 

De bevestiging van de aantallen defi
nitief toegewezen kaders, alsmede de 
douanebescheiden, zijn aan de deel
nemers rechtstreeks uit Praag toege
zonden. 

Voor de toezending van de collecties 
wordt geadviseerd deze in het laatst 
van mei te doen plaatshebben, opdat zij 
nog tijdig in Praag ontvangen worden. 
Zij die zelf naar Praag gaan om hun 
collecties op te zetten dienen er reke
ning mede te houden, dat deze objecten 
uiterlijk op woensdag 19 juni aanwezig 
moeten zijn. 

J. J. JONKER, 
Commissaris-generaal 
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PRAGA-eerstedagenveloppen 
De heer A. J. de Laat uit Nijmegen 

wijst ons erop dat de bijzondere stem
pel gebruikt voor de eerstedagenvelop-
pen van de PRAGA-serie (die op 30 ok
tober 1967 verscheen) als motieven een 
vliegtuig en het tentoonstellingsvignet 
heeft. Dit ter aanvulling van ons be
richt op bladzijde 85 van het februari
nummer 1968. 

Een eerstedagenvelop, waarop de 
juiste stempel duidelijk zichtbaar is, is 
hierbij afgebeeld en tevens een eerste
dagenvelop met de op 5 februari 1968 
uitgegeven tweede luchtpostserie ter 
propagering van de PRAGA-wereld-
postzegeltentoonstelling (zie ook blad
zijde 99 van het februarinummer). 

FRANKFURT AM MAIN 
FRABA 68 

Van 27 tot 29 september organiseert 
de Arbeitsgemeinschaft Frankfurter 
Briefmarkensammler-Vereine e.V. im 
Bund Deutscher Philatelisten onder de 
naam „FRABA 68" een jubileumpost-
zegeltentoonstelling op regionaal ni
veau, waaraan echter buitenlandse 
inzenders, mits zij lid zijn van een in
direct bij de FIP aangesloten vereni
ging, kunnen deelnemen. 

Behalve een erehof zijn er zes klas
sen: A tot 1918; B na'1918; C bijzondere 
objecten en studieverzamelingen; D 
motief verzamelingen; E jeugdverzame-
lingen; F literatuur. 

Aanmeldingen (zo snel mogelijk) en 
inlichtingen: Joachim Frey, Postfach 
70 0130, 6-Frankfurt/Main, Duitse 
Bondsrepubliek. 

UTRECHT 
Esperantopostzegeltentoonstelling 

Van 3 tot 9 augustus wordt in Utrecht 
een internationaal Esperantocongres 
gehouden onder de naam: „41-A Es
peranto Kongreso de Sennacieca Aso-
cio Tutmonda". Tijdens dit congres 
wordt op 4 augustus in het NV-huis in 
de Domstad een kleine tentoonstelling 
van Esperantopostzegels ingericht, die 
deel uitmaakt van een aan het Espe
ranto gewijde expositie. Ook wordt op 
4 augustus een internationale ruilbeurs 
(van 12.00 tot 17.00 uur) gehouden. 

Een bijzonder stempel zal worden 
gebruikt, dat kan worden geplaatst op 
de twee gelegenheidsenveloppen die de 
congresleiding voor filatelisten heeft 
laten maken. De verzorgde enveloppen 
worden gefrankeerd met de 20 cent 
Europazegel. Kosten van geheel ver
zorgde envelop 50 cent, blanco envelop 
25 cent. Bestellingen door overschrij
ving op postrekening 53 77 31 van D. 
Goslinga, Spaaklaan 19. Utrecht. 

AMSTERDAM 
„BIJBEL EN POSTZEGEL" 

Ter gelegenheid van de 'tentoonstel
ling „Bijbel en postzegel" die de Fila
telistenvereniging „Sint Gabriel" van 
10 tot en met 13 april in het Bijbelhuis 
te Amsterdam heeft gehouden, werd op 
de hierbij afgebeelde bijzondere enve
lop een gelegenheidsstempel gebruikt. 
Er zijn nog een aantal van deze omsla
gen met stempel en zegel over. Ze zijn 
— zolang de voorraad strekt — ver
krijgbaar door ƒ 0,75 per stuk over te 
schrijven op postgiro 53 32 02 van de 
penningmeester van St. Gabriel te Am-
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sterdam. Men kan het bedrag ook door 
middel van ongebruike postzegels beta
len aan de heer H. van Hulst, Smits-
straat 30-1, Amsterdam-O. 
MONHEIM 
Jubileumtentoons telling 

Ter gelegenheid van hun tienjarig 
bestaan organiseren de „Briefmarken
freunde Monheim" van 7 tot 9 juni 
een postzegeltentoonstelling (Rang III) 
in de tentoonstellingszaal van de „Fest
halle Schmickler". De openingstijden 
zijn vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur, za
terdag en zondag van 10.00 tot 18.00 
uur. Op zondag is er tevens ruildag. 

Op 8 juni rijdt — ter herdenking van 
de invoering van het postkoetsverkeer 
Düsseldorf-Keulen 300 jaar geleden — 
een oude postkoets van de „Schel
menturm" in Monheim af om post rond 
te brengen, die bijzondere stempels in 
Monheim, Langefeld, Opladen of Le
verkusen krijgt. Bijzondere enveloppen 
worden voor de tentoonstelling en voor 
de rondrit beschikbaar gesteld. 

Inlichtingen over de tentoonstelling 
bij Albert Schneider, Rheinuferstrasse 
4, 4019 Monheim; inlichtingen en be
stellingen enveloppen bij Kuno Sünkel, 
Drehwanstrasse 9, 4019 Monheim, r e 
kening 10 50 31 bij de „Sparkasse", 
Monheim. 

BECKUM-NEUBECKUM 
Herdenkingätentoonstelling 

De postzegelvereniging Beckum-Neu-
beckum organiseert in november 1968 
een August Euler-herdenkingstentoon-
stelling, waarbij een afdeling lucht
post. 

Alle verzamelaars die poststukken 
hebben welke gevlogen zijn door de pi
loot Euler (Geber Hund/Roter Hund) 
worden hierbij uitgenodigd aan deze 
tentoonstelling deel te nemen. 

Aanmeldingen bij de voorzitter van 
de Briefmarken-Sammler-Verein Beck-
um-Neubeckum, Günther Buchwald, 
4723 Neubeckum, Am Volkspark 34. 

Er is geen competitie; alle inzen
dingen krijgen een herinneringsteken 
en de deelneming is gratis. 

R. TOCILA. 
's-GRAVENHAGE 
„De werelden van M. C. Escher" 

De zeventigjarige ' Maurits Cornells 
Escher krijgt van 8 juni tot en met 
21 juli een grote overzichttentoonstel
ling in het Gemeentemuseum te 's-Gra-
venhage, getiteld „De werelden van 
M. C. Escher". 

De kunstenaar Escher heeft in 1935 
de Luchtvaartfondszegel gemaakt, 
waarop vliegtuigen boven Nederland 
zijn afgebeeld. Deze zegel, die een 
waarde had van 6 cent, met een bi j
slag van 6 cent ten bate van „Het Na
tionaal Luchtvaartfonds" was verkrijg
baar van 16 oktober tot en met 30 no
vember 1935. 

Eschers prent Metamorfose komt 
over een lengte van 42 meter geschil
derd op de muur van het nieuwe hoofd
postkantoor in 's-Gravenhage. Meta
morfose, dat dertig jaar geleden ont
stond, hing in de vergaderzaal van ir. 
G. H. Bast, tot 1 april directeur-gene
raal van PTT. Hij keek ernaar als hij 
zich verveelde en vond het „leuk" voor 
mensen die in de rij staan, dan zien ze 
vogeltjes, vissen " aldus Escher in 
een vraaggesprek. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C H.W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

INSTELLING VAN EEN FILATELISTISCHE DIENST 

(Dienstorder H.202 van 28 maart 1968. Organisatie hoofd
directie posterijen, instelling van een filatelische dienst). 
1. Bij beschikking van de Directeur Generaal nummer 

680325/4849 van 25 maart 1968 is met ingang van 1 janua
ri 1968 ingesteld een Filatelistische Dienst, welke deel 
uitmaakt van de Centrale Directie en ressorteert onder 
de hoofddirecteur Posterijen. Deze dienst zal zijn belast 
zowel met de reclame- en voorlichtingsactiviteiten op fi-
latelistisch gebied, tot dusver verzorgd door de Pers- en 
Publiciteits Dienst, als met de uitvoering van orders van 
filatelisten en handelaren, hetgeen tot dusver door het 
postdistrict 's-Gravenhage geschiedde. 

2. Als hoofd van de Filatelistische Dienst is aangewezen de 
inspecteur J. J. M. Kiggen die tevens door de hoofddi
recteur Posterijen zal worden belast met bepaalde bij
zondere opdrachten. 

3. De met de instelling van de dienst samenhangende re
organisaties zullen geleidelijk plaatsvinden. 

FILATELISTENLOKETTEN 

De lijst van bijzondere loketten voor postzegelverzame
laars groeit ges'icidig, wel een bewijs dat er een goede be
langstelling bestaat voor de postwaarden van Nederland 
en Overzeese Rijksdelen. 

Sinds onze vorige opgave zijn aan de lijst toegevoegd: 
Echt, thans definitief gevestigd op de derde woensdag van 
de maand van 17.00 tot 18.00 uur; Soest, definitief openge
steld op de tweede donderdag van de maand van 17.00 tot 
18.00 uur; Purmerend, thans opengesteld op de tweede 
woensdag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur; Stadska
naal, thans open op de derde donderdag van de maand van 
17.00 tot 18.00 uur. 

DE KINDERPOSTZEGELACTIE 1967 
De totale netto-opbrengst van de Kinderpostzegelactie 1967 

bracht ƒ5.100.000 ten bate van het kind op, dat is ƒ400.000 
meer dan de actie 1966, toen aan toeslagen, kaartverkoop en 
andere inkomsten ƒ 4.700.000 werd geïnd. 

Het opmerkelijke was dat de rebus en de kaartverkoop 
voor de vooruitgang zorgden, want de verkoop van de kin-
derzegels bracht ƒ 100.000 minder op dan in 1966. Ofschoon 
80% van de scholen meedoet, werden er ongeveer 50.000 
velletjes minder besteld. Het publiek bleek gewoon wat zui
niger te zijn dan het vorige jaar. Vooral de postzegelverza
melaars —■ altijd trouwe en goede klanten — toonden zich 
terughoudend en kochten duidelijk minder. 

Van de kinderzegels 1967 werden verkocht: 
2.231.201 zegels van 1 2 + 8 cent 
1.331.049 zegels van 15 + 10 cent 
2.499.511 zegels van 20 + 10 cent 
1.187.463 zegels van 25 + 10 cent 
1.209.112 zegels van 45 + 20 cent 

en 2.522.863 velletjes 156 + 94 cent 
De totale toeslag bedroeg ƒ 3.293.612. 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
BIJZONDERE FRANKEERZEGELS 
Sociale en culturele instellingen 

Qp 29 mei 1968 zal de postadministratie van de Neder
landse Antillen een serie van vier bijzondere frankeerzegels 
met toeslag uitgeven ten bate van instellingen wePkzaam 
op sociaal en cultureel gebied. 

Deze frankeerzegels, die voor dit jaar werden ontwor
pen door de heer M. H. N. de Crasto te Bussum, hebben de 
volgende waarden en kleuren: 

waarden kleuren 
1 0 + 5 oent rood, geel, bruin, beige, 

blauw en oker; 
1 5 + 5 cent rood, geel, bruin, beige, 

violet en gebroken oranje; 
20 + 10 cent rood, geel, bruin, beige, 

terra/oranje en blauw; 
25 + 10 cent rood, geel, bruin, beige, 

oranje en olijf groen. 
Op de frankeerzegels is één van de volksdansen, „de linten

dans" of „Bail'i Sinta" symbolisch voorgesteld, alsmede een 
koenoekoe-huisje. Alle zegels hebben als bijzondere tekst 
„Sociale en Culturele Zorg". 
• De prijs van de serie is in Nederlandse valuta ; 2,—. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Velindeling 
Druktechniek 
Drukkerij 

33 X 22 mm; 
36 X 25 mm; 
14 X 12%; 
zonder watermerk; 
synthetische gom; 
10 X 5 = 50 zegels; 
offset; 
Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrich
ting N.V., Haarlem. 

De zegels zullen verkrijgbaar zijn tot en met 28 augustus 
1968. De geldigheid voor de frankering eindigt op 31 decem
ber 1969. 

Bijgaande foto werd genomen van het goedgekeurde ont
werp. 

SURINAME 

I I 

SURINAME 
Driehonderdjarig bestaan Hervormde Kerk te Paramaribo 

Ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van de 
Hervormde Kerk te Paramaribo zal de postadministratie van 
Suriname op 29 mei 1968 twee bijzondere frankeerzegels 
zonder toeslag uitgeven. 

Deze frankeerzegels, die door mevrouw S. N. van der 
Werff-Braaksma te Paramaribo werden ontworpen, verschij
nen in de waarden 10 cent (blauw) en 25 cent (groen). 

Op beide zegels is een fragment afgebeeld van een kope
ren kroonluchter uit de Hervormde Kerk van Paramaribo, 
benevens enige oud-christelijke symbolen. 

Als bijzondere tekst is op de zegels vermeld: „HERVORM
DE KERK 300 JAAR", alsmede het jaartal „1968". 

De prijs van de serie is in Nederlandse munt f 0,70. 

Technische gegevens: 
beeldformaat 
zegelformaat 
tanding 
papier 
velindeling 
gomming 
druktechniek 
drukkerij 

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

De zegels zullen worden verkocht tot en met 31 juli 1968. 
De geldigheid voor de frankering eindigt op 31 december 
1968. 

Bijgaande foto werd genomen van het goedgekeurde ont
werp. 

Jubileumzegels Zendingsfirma C. Kersten & Co. 
Ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van 

de Zendingsfirma C. Kersten & Co. / Unitas Fratrum, waar
toe ook de Evangelische Broedergemeente behoort, zal de 
Surinaamse postadministratie op 29 juni 1968 drie frankeer
zegels zonder toeslag uitgeven. Deze frankeerzegels, die dcior 
de heer N. C. Loning te Paramaribo werden ontworpen, heb
ben de volgende waarden, voorstellingen met bijzondere 
tekst, en kleuren: 
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JOO JAAR ZENDINOSFIRMA 
17«! iJlf fc,,_. ato CKC 

, EBC 

SURINAME ciNT. 

k2 0 0 JAAR ZENDINOSFIRMA 
I l 76» * aiÉf Je i -1 CKC 

CEMT 

2 0 0 JAAR ZENDINOSFIRMA ; 
I76S „ . . i S r f ' C K C i 

Wil — 
SURINAME S U R I N A M E CENT 

voorstelling en tekst 
Eerste zendingswinkel; bij
zondere tekst: „200 JAAR 
ZENDINGSFIRMA", „1768 
1968", „CKC EBG" en het 
jaartal 1768. 

Grote Stadskerk met pan
den van C. Kersten & Co.; 
bijzondere tekst: als op de 
zegel van 10 cent, maar met 
het jaartal „1868". 

Gemoderniseerd pand CKC 
met Grote Stadskerk op 
de achtergrond; bijzondere 
tekst: als op de zegel van 
10 cent, maar met het jaar
tal „1968". 

De prijs van de serie is in Nederlandse munt ƒ 1,30. 

Waarde 
10 cent 

25 cent 

30 cent 

kleuren 
geel en zwart 

blauwgroen en 
zwart 

paars en 
zwart 

Technische gegevens: 
Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tandiing 
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 zegels zullen worden verkocht tot en met 31 augustus 
1968. Ze zijn geldig voor de frankering tot en met 31 decem
ber 1968. Bijgaande foto's werden genomen van de goed
gekeurde ontwerpen. 

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

BRIEFKAART 
CARTE POSTALI 

NIEUWE POSTWAARDESTUKKEN 

Nederland 
De buitenlandse briefkaart van 25 cent is verschenen in 

lichtblauw in hetzelfde type als voorheen (drie afzenders-
lijnen); toegevoegd werd echter onder „Carte postale" een 
blauwe balk met in wit uitgespaard „Par Avion". 

Toen mij op een verenigingsvergadering op het bestaan 
van deze kaart ■werd gewezen — de dienstorders hebben 
er voorzover ik weet niets over vermeld — ging ik op on
derzoek uit. In april 1968 deed ik de volgende ervaring op. 

In Bergen (N.H.) en 'sGravenhage verkocht men de 25 
cent groen. In beide plaatsen wist het loketpersoneel niet 
van het bestaan van de door mij gewenste kaart af. Op 
een bijkantoor in 'sGravenhage werd op de vraag of de 
groene kaart wel voor luchtpost bruikbaar was instemmend 
geknikt en ongevraagd een luchtpoststrookje bijgeplakt. In 
Alkmaar verkocht men de 20 cent lila met een bij geplakte 5 
cent, Van Krimpen, geel. In Amsterdam slaagde ik. Daar 
vertelde men dat daar de verstrekking op aanvrage in 
juni 1967 al begonnen was 

Wanneer in de Verenigde Staten een nieuw postwaarde
stuk verschijnt dan is er een officiële doopplechtigheid met 
autoriteiten en een eerstedagstempel. Daarover kan men 
uiteenlopende opvattingen hebben, maar bij ons gebeurt 
feitelijk het omgekeerde: de verzamelaars moeten maar 
ruiken wanneer er voor hen iets nieuws aan het loket ver
krijgbaar is. 

Een Zwitser bestelde bij de Filatelistische Dienst een ver
huiskaart van 10 cent, Deltawerken, lila met „smalle" 
adreslij nen en een antwoordcoupon van het nieuwe type, 50 
cent. Hij kreeg zijn zegels, maar over de postwaardestuk
ken kreeg hij te horen: „Beide postwaardestukken hebben 
we niet en kunnen we niet leveren, wend u tot een post
zegelhandelaar". Omdat hij begreep dat deze raad een mijl 
op zeven zou zijn, vroeg hij mij: „Kunt u leveren? Bij ons 
in Zwitserland is het al niet beter", schreef hij verder, 
„want de briefkaart van 10 rappen met bijgedrukte 10 rap
pen met frankeerstempel werden in het „Amtsblatt" van 
PTT niet aangekondigd, de dames aan de loketten kenden 
ze niet en de postdirecteur had er wel van gehoord maar 
had ze niet in voorraad. 

Zo ligt de situatie een eeuw nadat de briefkaart werd 
uitgevonden in Zwitserland en Nederland. Het verzamelen 
ervan vereist wel sportiviteit, want bij elke emissie kan 
men onder verzamelaars de vraag gaan stellen welke oud
ste gebruiksdatum bent u tegengekomen? En dat terwijl er 
bij de zojuist beschreven luchtpostbriefkaart toch wel wat 
nadrukkelijker de aandacht op had kunnen worden geves
tigd dat alle briefkaarten naar het buitenland voortaan per 
luchtpost zullen worden verzonden zonder betaling van 
luchtrecht. 

Hierboven was terloops al even sprake van de eerder 
gesignaleerde verhuiskaart van 10 cent. Deltawerken, lila 
met „smalle" afstanden tussen de vier adreslijnen. Deze 
kaart is weliswaar aangemaakt maar toch aan weinig kan
toren verstrekt, want de verschijning viel ongeveer samen 
met de jongste tariefsverhoging. Wat er nog voorradig was 
werd met frankeerzegels tot 12 cent bijgeplakt tot de 12 
cent koningin Juliana en profil verscheen. Aan hoof
den van scholen werd de 10 cent kaart wel verstrekt voor 
lessen over PTT. Vandaar de opdruk in rood „Voor studie
gebruik". Bij navraag bleek dat de kaart zoals wij die kun
nen afbeelden ook in de interne dienst van PTT wordt ge
bruikt. Om teleurstelling te voorkomen: in deze uitvoering 
is de kaart niet aan de loketten gekomen. 

VOOR STUrOIECGEBRUIK 
FORMUiïER TOT MEDEDELING VAH ADRES^I|ZÏGING 

TELFFOONNUMMER E D 
De Hrct 
Mpvroii* 
MqilftriHIW / * 3 S 

Aerogram 
Het aerogram van 45 cent, koningin Juliana, oranjerood 

is met een kleine tekstwijziging verschenen. Aan de achter
zijde onder de streep op twee regels nu alleen maar „Niets 
insluiten !/Geen adresstroken, sluitzegels, plakband enz. 
gebruiken." Weg viel de rest van de mededeling „Indien 
zulks toch geschiedt, dan wordt deze brief/per boot/trein 
verzonden." 

Het nieuwe type aerogram bestaat zowel met als zonder 
luminescerende balk. 
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STEMPELS 
Rubrrekredacteur. Drs A M A van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

f''''''^ 
"̂  ^ 

"4/-""̂ ^ 
""^"^ïs^" ^ G V A H ^ ' " ^ 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 

Behalve het gebruikelijke eerstedag-van-uitgifte-stempel 
op de semi-officiële couverten, gefrankeerd met één of 
meer der nieuwe zomerzegels, werd van 9 tot en met 12 
april tevens een bijzonder stempel gebruikt op poststukken, 
welke uitsluitend met zomerzegels waren gefrankeerd en 
die werden gepost in het autopostkantoor met standplaats 
Lange Vijverberg bij de Vijverdam te 's-Gravenhage (zie 
afbeeldingen). 

Ook voor de Europazegels werden op 29 april weer twee 
bijzondere stempels gebruikt: het „officiële" eerstedag-
stempel met plaatsnaam 's-Gravenhage alleen op de semi-
officiële couverten en het bijzondere poststempel, dat op 
29 april te Amsterdam werd gebruikt (op elk aangeboden 
poststuk) tijdens de Postzegelbeurs, georganiseerd door het 
Verbond van Postzegelhandelaren in Nederland. In de dienst
order, waarin het eerstedagstempel wordt aangekondigd, 
wordt er wederom op gewezen, dat in andere landen uit
gegeven Europazegels in Nederland niet geldig zijn en dus 
hier ook niet mogen worden gestempeld. 

Geruime tijd worden de eerstedagstempels voor nieuwe 
uitgiften op de aangewezen datum al gebruikt aan enige 
loketten van het hoofdpostkantoor te 's-Gravenhage, zodat 
men daar van spoedige verzending verzekerd is en desge
wenst ook de gestempelde stukken tegelijk weer kan mee
nemen. 

De heer C. H. W. Heusdens meldde ons, dat thans ook 
te Rotterdam op de eerste dag een drietal van deze stem
pels aanwezig is teneinde de Rotterdamse „grootafnemers" 
prompt te kunnen bedienen. 

Bij informatie bleek ons, dat voor het eerst bij de uitgif
te der giro-jubileumpostzegels zowel naar het hoofdpost
kantoor te 's-Gravenhage als naar die kantoren in Amster
dam en Rotterdam enige eerstedagstempels worden gezon
den. Dit geschiedde mede om hierdoor de Filatelistische 
Dienst te ontlasten, welke van elke nieuwe uitgifte tien
duizenden, uit het gehele land ontvangen eerstedagenve-
loppen moet gaan stempelen. 

Hierbij zij echter aangetekend, dat al deze eerstedag
stempels, waar ook gebruikt, de plaatsnaam 's-Gravenhage 
dragen en ook overigens volkomen identiek zijn, zodat wij 
— gelukkig — niet behoeven te gaan zoeken naar „Am
sterdamse" of „Rotterdamse" stukken. 

De stukken gepost in een van 10 tot en met 13 april in het 
Bijbelhuis te Amsterdam geplaatste brievenbus, werden 
voorzien van een bijzonder poststempel ter gelegenheid van 
de tentoonstelling ,3i3bel en Postzegel". Dit stempel, als
mede het in het vorige nummer gemelde stempel van Inter-
phil worden hierbij afgebeeld. 

^ L Ä T I ' ZEELANDBRUG W _ (A' 

VIJF KILOMETER , »K L_ _1< 
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MACHINESTEMPELS 
Van de in het vorige nummer al gemelde bijzondere stem-

pelvlag voor de Zeelandbrug kunnen wij hierbij nog afbeel
dingen opnemen. 

Wij danken de heer J. Vermeulen te Goes voor toezending 
van een te Goes op de eerste dag (8 april) gebruikte af
druk. 

Omstreeks 1 maart 1968 werd te Hoogezand een stempel-
machine in gebruik genomen met links de vlag „Verzend 
per luchtpost". 

De jaarlijks terugkerende stempelvlag ter bevordering 
van de verkoop der zomerpostzegels blijkt, behalve in de 
vijf al in het vorige nummer genoemde steden, ook in Gro
ningen te worden gebruikt. Deze plaatsnaam kwam niet in 
de betrokken dienstorder voor. 

Tijdelijke stempelvlaggen zullen nog worden gebruikt in de 
volgende plaatsen: 
1. te Amsterdam, Haarlem en Utrecht van 1 tot en met 

28 mei met tekst: 25e NWB-AVONDVIERDAAGSE juni 
1968; 

2. te Valkenburg (Limburg) van 6 mei tot en met 24 augus
tus met de — al van vorige jaren bekende — tekst: ZOEK 
HET NIET TE VER U VINDT HET IN VALKENBURG; 

3. te Weert van 7 mei tot en met 4 juni met tekst: Herden
king PHILIPS VAN MONTMORENCY 18 mei-5 juni 1968; 

4. te Groningen van 22 mei tot en met 20 juni met tekst: 
OP. ROAKELDAIS 13 t.e.m. 22 juni folklore, kunst enz. 
Warffum verwacht u. 

Verzamelaars kunnen deze stempels desgewenst aanvra
gen door in een gefrankeerde envelop (met opschrift ,.Bijzon
dere stempeling d.m.v. stempelvlag.. . .") één of meer ge
adresseerde en voldoende gefrankeerde stukken te zenden 
aan de betreffende postdirecteuren. Terugzending in dienst-
enveloppen of in door de afzender bijgevoegde antwoord-
enveloppen is niet toegestaan. 

BELGIË 
Rubriekredacteur: L C Madennan, Alf Schneiderlaan 61, Deurne C, België 

PROFICIAT 
voor de postzegeldrukkerij te Mechelen met de geslaagde 
uitvoering van de postzegel uitgegeven ter herinnering aan 
haar honderdjarig bestaan. De tekening van de hand van 
de heer O. Bonnevalle, met de heer L. Janssens als graveur, 
brengt een vergrote reproduktie van de 1 centiem-zegel 
(Yvert nummer 22) van 1865, uit de serie gekend als de 
„Leeuwtjes". 

De zegels zijn van een iets groter formaat dan hetwelk 
veelvuldig wordt gebruikt voor herinneringszegels. Voor 
deze zegels in diepdruk werd donkergrijze inkt gebruikt. Zij 
komen in vellen van 50 exemplaren met drie vellen gedrukt 
met één drukcilinder. Er bestaan dus slechts drie plaat-
nummers in plaats van vier zoals bij vorige uitgiften. 

De zegel kende op 13 april een voorverkoop te Mechelen 
waar de 

ACHTSTE NATIONALE TENTOONSTELLING VOOR 
BEELDFILATELIE 
gehouden werd, ingericht door de vereniging voor postze
gelverzamelaars Philatelia - Mechelen, die aldus haar vijf
tienjarig bestaan huldigde. 

De tentoonstelling was ondergebracht in twee luchtig ver
lichte zalen waar bijna driehonderd kaders opgesteld ston
den. De jury stond hier voor een moeilijk probleem daar 
zij de beoordeling naar de letter van het reglement wenste 
uit te voeren. Dit moet haar bijzonder op de proef gesteld 
hebben daar een overgroot aantal deelnemers de door de 
FIP gewraakte zegels in hun verzameling opgenomen had. 
Inzendingen waarin zulk materiaal was opgenomen werden 
toch bekroond; ja zelfs inzendingen waarin kennelijk valse 
zegels opgenomen waren. 

Het is nochtans verheugend dat verschillende deelnemers 
zich verwijderden van de ongebruikte postzegels en eerste-
dagenveloppen; materiaal dat de beeldfilatelist bij uitstek 
verkiest boven afgestempelde zegels en gelopen brieven 
of documenten. Blijkbaar begint men te begrijpen dat een 
postzegel buiten het beeld het doel van zijn bestaan moet 
uitstralen. 



Op te merken viel dat het hier naar voren gebrachte, 
op een paar uitzondering na, beter gepresenteerd werd dan 
datgene wat vorig jaar op PRO-POST te aanschouwen viel. 

De zegeldrukkerij te Mechelen pakte in een afzonderlijke 
zaal uit met enkele bezienswaardigheden waaronder de 
drukcilinder van de 1-Frankzegel die hier verkocht werd. 
De organisatoren van deze manifestatie verdienen een feli
citatie. 

Op dezelfde 13de april werd te Bergen, Geeraardsbergen, 
Petegem a/d Leie, Pont-Celles, Theux en Wervik de voor
verkoop gehouden van de 
HISTORISCHE REEKS 
bestaand uit vier zegels in veelkleurige heliogravure en 
getekend door de heer L. Verstraeten. Mechelen verzorgde 
de druk — met de nadruk op verzorgde — en deed een aan
gepaste en niet kwetsende keuze van kleuren. De cilinders 
werden door de firma Malvaux te Brussel aangemaakt. 
De 2 frank-waarde laat ons bovenaan een blik werpen op 
Geeraardsbergen afgebeeld op een perkament naar onderen 
opgerold en voorzien van het zegel van Boudewijn VI, graaf 
van Vlaanderen, die in 1068 de jonge stad een „keure" ver
leende. 
Oplage 3.500.000. 
De 3 frank-waarde toont ons de ruïnes van het versterkte 
kasteel van Theux-Franchimont met onderaan een gesti
leerde afbeelding waarmede de slag van de 600 Franchi-
montezen in herinnering dient gebracht. 
Oplage 9.000.000. 
De 6 frank-waarde leidt ons in de mijnen van Spiennes 
dewelke naar alle waarschijnlijkheid uit het vroegste steen-
tijdperk dateren. De eerste schachten uit het Neolithicum 
werden al in 1842 ontdekt. 
Oplage 2.750.000. 

De 10 frank-waarde heeft als hoofdmotief een wit stenen 
duifje dat zou dateren uit de Romeinse tijd en dat in de 
vijftiger jaren van deze eeuw in de streek van Wervik op
gegraven werd. Het tweeduizendjarig bestaan der stad 
Wervik, waarvoor de zegel uitgegeven werd, steunt op be
wijzen door de toponimie opgeleverd. 

EEN 15 CENTIEM-OPDRUK 
Vorige maand verscheen bij de meeste postwinketten een 

postzegel ter waarde van 15 centiemen. De kleine blauwe 
zegel van 50 centiemen uit de reeks „Heraldieke Leeuw" 
werd daartoe van een opdruk voorzien. 

NOGMAALS VOORAFGESTEMPELDE ZEGELS 
In aansluiting op onze opsomming van literatuur betref

fende de voorafgestempelde zegels bracht de heer J. Le-
pingle het volgende verheugende nieuws voor de belang
stellenden: 

De werkjes Préos d'Europe door J. Lepingle 120 Bfr.; 
Les Timbres Préoblitérés Typographiques de Belgique. . . . 30 
Bfr., zijn te verkrijgen bij L'Echo Philatélique, Renkinstraat 
14 te Brussel tegen storting op P.C.R. nr. 285.88. 

BHfl 

POST UIT PARIJS 
Rubriekredacteur-
D de Vries, Waalstraat 53' , Amsterdam-Z 

De Franse televisiecommentatrice Jacqueline Caurat die 
de filatelistische rubriek verzorgt, heeft een album het licht 
doen zien ter gelegenheid van de Olympische Winterspelen 
in Grenoble. Het boekje, dat bijzonder goed werd uitgevoerd 
en in vele kleuren is gedrukt, bevat een beknopte opsom
ming van postzegels die voorstellingen geven van deze win
terspelen, van Chamonix 1924 tot heden. 

Het werkje, dat 12 francs (+ portokosten) kost is verkrijg
baar bij de uitgever: Editions G.P. 30, Rue de l'université te 
Parijs (7e) C.C.P. (= postgiro) no. Paris 393-54. 

Op 16 april verscheen in de serie „grootformaat"zegels een 
zegel in de waarde van 1 fr. met de afbeelding van een der 
prehistorische muurschilderingen van de grotten van Las-
caux (Dordogne). Deze prachtige, in vijf kleuren uitgevoerde 
zegel stelt onder meer een afbeelding voor van een Chinees 
paard en een roodkleurige koe. 

Deze muurtekeningen, die naar men aanneemt meer dan 
17.000 jaar oud zijn, werden omstreeks 1940 ontdekt tijdens 
een tocht van vijf jonge scholieren. Dat ze ook nu nog in 
zulk een goede staat konden blijven is te danken aan de 
kalkachtige beschermlaag en de vochtdichtheid van de zol
deringen. Deze muurschilderingen zijn van grote wetenschap
pelijke waarde. Doordat het publiek beschadigingen heeft 
aangebracht is de toegang tot dit gedeelte van de grotten 
tot nader order verboden. Dank zij de reproduktie op deze 
zegel kan op deze kunstvorm de aandacht van het publiek 
worden gevestigd. 

In 1967 bedroeg de omzet van de Franse PTT 1.309 miljoen 
francs aan postzegels. Daarbij kwam nog eens eenzelfde 
bedrag aan frankeringen via de frankeermachines bij. Al
dus een publikatie van de Franse administratie der poste
rijen. Ruim 19.000 postkantoren verstuurden 10 miljard, 64 
miljoen poststukken. Hiervan waren 6 miljard, 800 miljoen 
brieven en briefkaarten en bijna 3V2 miljard buizenpost
stukken . . . Overigens, de Franse postkantoren geven, zoals 
al vaker op deze plaats gezegd, een bijzonder goede service 
aan het publiek. Voor het Parijse publiek zijn thans een 
tweetal kantoren in het centrum van de stad alle 24 uren van 
de dag (en nacht) geopend, zon- en feestdagen inbegrepen! 
Twee belangrijke kantoren zijn ten dienste van het publiek 
van zeven uur 's morgens tot half twaalf 's avonds en nog 
een viertal andere grote kantoren zijn eveneens tot 's avonds 
half twaalf open, doch zijn 's zondags gesloten. 

Postzegelmarkt in gevaar 
Gaat het CARREE MARIGNY, de bekende traditionele post

zegelmarkt in het hartje van Parijs, verdwijnen?? Dit vragen 
vele filatelisten, handelaren en verzamelaars zich met zorg 
af. Sinds de aanleg van een grote ondergrondse parkeer
garage in deze buurt, vlak bij de Champs-Elysees, is het 
openbreken van deze brede straat oorzaak van een bedreigen 
van het bestaan van de vele handelaren, die hier op don
derdag, zaterdag en zondag hun commercie bedrijven. Enkele 
actieve gemeenteraadsleden-filatelisten hebben hierover al 
vragen gesteld, maar de prefect van Parijs stelde voorlopig 
de bezorgde filatelisten gerust met de mededeling dat het al
lemaal maar tijdelijk is en dat alleen de handelaren en ver
zamelaars wat last zullen ondervinden ten aanzien van de 
ruimte waarover ze voorlopig kunnen beschikken. Maar hele
maal gerust schijnen de velen, die hier trouwe bezoekers 
plegen te zijn, zich niet te voelen . . . . 

Ter gelegenheid van de uitgifte, op 29 april, van de Europa
zegels hield de Franse vereniging van postzegelhandelaren 
een tentoonstelling in het beroemde Hotel Continental in de 
Rue de Rivoli te Parijs. Het onderwerp waaraan deze ex
positie geheel en al gewijd was, „De Thematische Filatelie", 
betekent opnieuw dat deze vorm van verzamelen meer en 
meer ook hier in de belangstelling staat en dat de hande
laren er ook brood in zien hun jaarlijkse manifestatie op 
deze moderne tak van het verzamelen te richten. 
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De nieuwe Franse zegel „République" van Cheffer in de 
waarde van 0.30 centimes is ontdekt in een drukprocédé, 
dat vele verzamelaars van variëteiten het hart sneller heeft 
doen kloppen. Immers deze zegels, die op de persen van de 
postzegeldrukkerij aan de Boulevard Brune te Parijs in 
„taille-douce" (rotogravure) worden gedrukt, blijken op twee 
verschillende wijzen te zijn vervaardigd. De zegels welke op 
de rotatiepersen met velrandnummer TD-6 zijn gedrukt zijn 
in vellen waar het zegelbeeld rechtstaand werd gezet. 

De tijdelijk (omstreeks december 1967) vervaardigde vellen 
op persen met velrandnummer TD 3 vertonen het zegelbeeld 
in liggende stand. Er is hier sprake van duidelijk twee ver
schillende drukken, waarbij geringe afwijkingen van de af
metingen van de zegel, en ook kleurverschillen ten gevolge 
van het „inkten" van de clichés een gevolg kunnen zijn. 

Het is de eerste keer, dat tijdens het drukprocédé van dit 
soort zegels de clichés niet rechtstaand, maar liggend wer
den afgedrukt, en het is begrijpelijk dat men deze afwijking 
in specialistenkringen zeer bijzonder vindt. 

•wvrwiwwwT^p^F^^vmrpw 
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Intussen is het bijzonder moeilijk om van deze zegel exem
plaren met velrand te vinden, uit de zogenoemde „liggende" 
oplage met TD 3. 

Van beide drukken geven wij hierbij een afbeelding. 

BRIEF UIT LONDEN 

MASON VOLGT SHORT OP 
De laatste keer, dat de vroegere minister voor posterijen in het 

nieuws kwam, was bij de aankondiging dat de verkoop aan filate
listen een snelle stijging vertoont. Het Filatelistische Bureau te 
Edinburgh verkoopt thans voor ongeveer ƒ 8.700.000 per jaar en 
het filatelistenloket in Londen Chief Post Office heeft al een 
jaarlijkse omzet bereikt van f 2.175.000. Door grotere publiciteit 
en efficiënte verkoopmethoden hoopte de minister een stijgende 
omzet bij filatelisten te krijgen, hier en overzee. 

Kort daarna werd mr. Edward Short minister van opvoe
ding. Hij is als minister voor posterijen opgevolgd door mr. 
Roy Mason, 48 jaar, oud-vakbondsbestuurder, sinds 1953 lid 
van het Lagerhuis voor Barnsley. Al enkele dagen na zijn 
ambtsaanvaarding legde minister Mason in het Lagerhuis 
een opzienbarende verklaring af: 

POSTREVOLUTIE 
Met' ingang van maandag 16 september 1968 zal de afzender 

van ieder poststuk kunnen bepalen hoe snel hij zijn brief bij de 
geadresseerde besteld wil hebben. Voor vijf pence wordt het post
stuk bezorgd op de dag na de aanbieding. Heeft men minder 
haast, dan kan men ook een postzegel van 4 pence op de brief 
plakken; de bestelling volgt dan een dag later — als regel wel te 
verstaan.' Er komt dus een „eerste-klas"-tarief en een „tweede-
klas"-tarief. 

Het onderscheid tussen brieven, drukwerk en briefkaarten ver
valt geheel, alleen het tarief is bepalend voor de snelle of wat 
langzamere bestelling. Er is één uitzondering gemaakt: nieuws
bladen gefrankeerd met het tweede-klas-tarief worden toch als 
„eerste-klas" behandeld en gaan in de eerste bestelling. 

Het is voor vele lezers op het vasteland verwonderlijk, 
dat dit land met zijn strenge — en voor buitenlanders veel
al onbegrijpelijke — tradities en zijn vasthouden aan diep-
ingewortelde gebruiken toch als eerste de postzegel invoer
de en thans een kleine postrevolutie aandurft. Want druk
werken kunnen straks als gesloten brief worden verzonden! 

Alle voorgeschreven, zeer gecompliceerde sluitingen, die de 
post eist teneinde de omslag toch zonder beschadiging te 
kunnen openen, kunnen vervallen. En de tarieven blijven, 
ondanks de portverhoging met één pence, in verhouding tot 
de tarieven die op het vasteland gerekend worden aantrek
kelijk. 

Een enkelvoudige brief (en dat is hier twee Engelse 
onzen, ongeveer zestig gram!) kost voor de „vlugge" over
komst ongeveer 18 cent, de „langzamere bestelling" gaat 
dan circa I4V2 cent kosten. Het tarief voor het buitenland, 
thans ongeveer 32 cent, zal ongetwijfeld aangepast worden, 
maar ook dan nog betrekkelijk laag zijn, wanneer men re
kent dat een brief van Nederland naar Londen 45 cent kost 
voor de eerste 20 gram. 

STAMPS 

6 at ld; 6 at 3d 
24 at 4d 10/-

Send your 
very next letter 
to Oxf am 
unless you have others 
that could save a life 
Oxlam, Room If .cfo Barclayi BuikLUI.,Oxford 

! lOHOON AUCUtT l * ( | 

GEMODERNISEERDE POSTZEGELBOEKJES 
Minder in de smaak gevallen is de wel erg commercieel 

genomen beslissing om de omslagen van de postzegelboek
jes te „moderniseren". Op maandag 25 maart 1968 ver
scheen het postzegelboekje van 10/- met een nieuwe om
slag met de beeltenis van David Livingstone naar een hout
snede van David Gentleman. Dit is op zichzelf niet zo erg, 
maar het wordt kwalijker wanneer men leest dat de afbeel
dingen op de omslagen iedere zes maanden zullen verande
ren. 

Na Livingstone komen Scott, Mary Kingston, Shackleton 
en kapitein Cook aan de beurt. Nog bonter wordt het bij 
de postzegelboekjes met lagere verkoopwaarden. Die van 
6 shillings krijgen afbeeldingen van vogels, de boekjes van 
4s.6d. Britse schepen. En bij deze boekjes verandert de af
beelding iedere twee maanden! 

De Britse posterijen delen voorts mede, dat de afbeel
dingen niet herhaald zullen worden en vertrouwt erop, dat 
de boekjes wel eens waardevol kunnen worden als verza
melobjecten. Wie toch kaftjes van postzegelboekjes verza
melt, zal wel veel moeten investeren om „bij" te blijven 
maar zal wellicht beter doen om lucifermerken te gaan ver
zamelen. Het is goedkoper en kan ook veel voldoening schen
ken. 

De op 29 mei voor het eerst verschijnende bijzondere 
postzegels zijn zeer modern van ontwerp. De waarde van 
4 pence (eeuwfeest vakverenigingscongres!) geeft de let
ters T(rade) U(nion) C(ongress) in beeldgrote letters waar
in de gezichten het ledental voorstellen; de kleuren zijn 
zwart, blauw, groen en bruin. Mevrouw Sylvia Pankhurst, 
voorvechtster-in-letterlijke-zin van het vrouwenkiesrecht, 
staat op de waarde van 9 d afgebeeld, kleuren grijs, violet 
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en zwart. De Royal Air Force is herdacht op de waarde 
van één shilling in de kleuren bruin, blauw, grijs, rood en 
zwart. Hoofdmotief is een jachtvliegtuig uit de eerste we
reldoorlog met in de linkerbovenhoek drie van de modernste 
gevechtsvliegtuigen van de RAF, de ,,Lightnings". 

Tenslotte staat op de zegel van ls.9d. het schip waar
mede kapitein Cook tweehonderd jaar geleden zijn ont
dekkingsreizen maakte, de kleuren zijn hier bruin en zwart. 
De handtekening van de kapitein staat over het zegelbeeld; 
voor de verzamelaars van „schepen-op-postzegels" geven 
wij de naam van het afgebeelde schip; de „Endeavour". 

De laagste waarde is ontworpen door David Gentleman, 
die al vele Britse zegels heeft ontworpen; de overige drie 
waarden zijn van de hand van Clive Abbot. Drukker is Har
rison and Sons Ltd., druktechniek rotogravure, papier zon
der watermerk, alle zegels hebben fosforstrepen. 

[ G P O ] STAMPS 6atld-6at3d.24at4d 

DECIMALE NEW PENCE 
In april kwamen hier de eerste decimale munten in de 

circulatie, de 10 new pence (gelijk aan de oude 2 shilling -
hier de „Florin" genaamd) en de 5 new pence, gelijk aan 
de oude „Shilling". De posterijen zijn nu al begonnen om 
postzegelautomaten om te bouwen en voor deze nieuwe mun
ten geschikt te maken. In januari 1969 komen de eerste 
machines bij de postkantoren. De omschakeling op het deci
male pond sterling volgt pas in 1971 maar de posterijen 
gaan ook hier met met hun tijd mee; de nieuwe munten 
zijn in circulatie en de automaten moeten daarom aange
past worden. 

EREPRIJS VOOR PTT 
Deze brief is wel in bijzondere mate gewijd aan de PTT. 

Niettemin als sluitstuk nog dit: de ereprijs voor de beste 
regeringsinzending op de Interpex — de grote tentoonstel
ling te New York — ging naar de stand van de Britse pos
terijen. Als middenstuk fungeerde één van de bekende En
gelse ronde rode brievenbussen, de wanden waren ingeno
men door zegels van recente Britse emissies terwijl een 
transparant het postvervoer sinds de Romeinse tijd tot he
den in beeld bracht. 

De organisator van de tentoonstelling was de bekende 
Herbert Rosen uit New York. De gehele stand is per lucht
vracht overgevlogen. De verkopen en abonnementen op 
nieuwe uitgiften inclusief eerstedagenveloppen waren zéér 
bevredigend. Wij moeten exporteren om in leven te blijven 
en postzegels zijn een goed exportobject geworden! 

GIBBONS OP DE BEURS 
Een ander commercieel geluid, de bekende Londense 

postzegelhandel van Stanley Gibbons is een „open" vennoot
schap geworden. De aandelen van 5 shillings (ongeveer 
ƒ 2,20) nominaal werden op de Londense effectenbeurs al 
verhandeld voor 400 pet. De winst van de firma — vóór be
taling van belasting — bedroeg in 1967 meer dan £221.500,-.-. 
LONDEN, 2 mei 1968 CHRISTIAN HOUSTON AUF. 

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

NEDERLAND 
De al vermelde eerste vlucht van de Portugese luchtvaart

maatschappij TAP van Lissabon via Brussel naar Amster
dam heeft een attractief speciaal stempel opgeleverd (zie 
afbeelding). Het is jammer dat de stukken met een adres 
in Nederland niet voorzien zijn van een aankomststempel. 

f-Ä? LISBOAI AMSTERDAM 

NEDERLAND (Zweefvliegpost) 
Vorig jaar organiseerde de Eindhovense Aëroclub de 

tweede postvlucht per zweefvliegtuig in ons land. Het ligt 
in het voornemen van de Koninklijke Nederlandse Ver
eniging voor Luchtvaart (KNVvL) later in dit jaar een 
soortgelijke vlucht ic organiseren, nu van het Zweefvlieg-
centrum Terlet bij Arnhem naar 's-Gravenhage. 

Er zullen speciale enveloppen worden gemaakt bedrukt 
met een herinneringsopschrift en het embleem van de 
KNVvL. Naast het stempel van het Zweefvliegcentrum zal 
ook een speciaal comitéstempel geplaatst worden op de 
stukken die per zweefvliegtuig verzonden zullen worden. 

De brieven worden aan de achterzijde genummerd en na 
de vlucht zal het aantal vervoerde brieven worden bekend
gemaakt. 

Het uitvoerend comité van de KNVvL zal alle stukken ge
reed maken waarbij er twee mogelijkheden bestaan: 
a. brief met een Europazegel ad ƒ 0,20 (geldig voor Neder

land en de vijf EEG-landen); 
b. brief met een serie Europazegels (ƒ 0,20 en ƒ 0,45). 

De vooruit te betalen kosten bedragen voor a. ƒ 2,— en 
voor b. ƒ 2,50. De poststukken kunnen worden besteld door 
het gevraagde bedrag over te maken op postgironummer 
17.96.18 van de KNVvL te 's-Gravenhage onder vermelding 
van naam en adres waarheen de post moet worden gezon
den en hoeveel stuks van beide poststukken men wil ontvan
gen. 

De besteltermijn sluit op 1 juni 1968. Spoedig bestellen is 
wel gewenst aangezien er maximaal 3500 brieven vervoerd 
zullen worden. 

REIS NAAR WENEN VOOR DE IFA 
Voor de internationale luchtposttentoonstelling IFA („Inter

nationale Flugpost Ausstellung"), die van 31 mei tot en met 
4 juni in de Oostenrijkse hoofdstad wordt gehouden, organi
seert Amsterdam Air N.V. een vierdaagse reis, mits er vol
doende deelnemers zijn. De kosten bedragen ƒ 275,— per 
persoon. 

In die prijs is begrepen: vliegreis heen en terug (van 
Schiphol), inclusief verzorging aan boord, logies met ontbijt 
tijdens het verblijf in Wenen, tweepersoons kamers met 
warm en koud stromend water, alsook bad en douche op 
elke etage in tweede klas hotel, niet verder dan een kwartier 
lopen van het tentoonstellingsgebouw. Vervoer heen en terug 
van het Weense vliegveld naar hotel, toegangsbewijzen ten
toonstelling. Eenpersoonskamers op aanvraag. 

De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 20 mei 1968. Boe
kingen en informaties: 

telefonisch: 
(020) 18 49 45 / 73 25 47 (Amsterdam) of 
(010) 28 95 25/28 95 27 (Rotterdam); 

schriftelijk: 
Amsterdam Air N.V., Schiphol-centrum, 
postbus 7575. 
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VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur; 

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

Bovensteweg 6, Mook 

AANVULLENDE GEGEVENS NIEUWE UITGIFTEN 
VERENIGDE NATIES 

Over de nieuwe uitgiften in deze rubriek beschreven in 
januari, februari en april kan nog het volgende worden 
medegedeeld: 

De op 31 mei 1968 verschijnende luchtpostbrief (aero
gram) van 13 cent wordt in blauwe tinten in foto-offset ge
drukt. Het ontwerp is van de Franse kunstenaar Robert 
Perrot. Zie ook de afbeelding. 

De oplage van de eveneens op 31 mei in groene kleur 
verschijnende luchtpostkaart is nader vastgesteld op 457.000. 
Voor deze kaart wordt de tekening gebruikt van de door 
Olav S. Mathiesen indertijd ontworpen 11 cent-luchtpost-
kaart. Deze laatste kaart wordt evenals de 11 cent-luchtpost-
brief op 31 mei voor het laatst verkocht. 

De postadministratie van de Verenigde Naties verzekert 
opnieuw, dat de voor 16 januari 1968 aangekondigde 6-
centszegel met de gebouwen van de VN in vogelvlucht 
thans op 31 mei uitkomt. De druk is offset. De eerder ge
publiceerde gegevens over deze zegel zijn ongewijzigd. 

DE LEDEN VAN DE CEPT 

Het gelijktijdig verschijnen van de Europazegels in een 
groot aantal Europese landen vestigt ieder jaar opnieuw 
de aandacht op de samenbundeling van postadministra-
ties in Europees verband. 

Deze zegels met identiek ontwerp worden uitgegeven onder 
auspiciën van de internationale organisatie van PTT's in 
ons werelddeel, de Conférence Européenne des Admini
strations des Postes et des Telecommunications - CEPT of 
wel de Europese conferentie van administraties van pos
terijen en verreverbindingen. 

De organisatie telt — volgens de jongste opgave van de 
Nederlandse PTT — thans vierentwintig leden, namelijk de 
postadministraties van Andorra, België, Cyprus, Denemar
ken, Duitse Bondsrepubliek, Finland, Frankrijk, Grieken
land, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Liechtenstein, Lu
xemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Por
tugal, Spanje, Turkije, Vaticaan, IJsland, Zweden en Zwit
serland. 

De uitgiften van deze landen kunnen dus beschouwd wor
den als de officiële Europazegels; het komt echter voor dat 
een enkel niet-aangesloten land, zoals San Marino, het 
Europa-ontwerp overneemt en een (officieuze) Europaze
gel doet verschijnen. 

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

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

SEËLS VIR DIE INSWERING STAATSPRESIDENT 
Op 10 April het twee herdenkingseëls verskyn, van 2V8 en 

I2V2 c, vir die inswering van dr. J. J. Fouché as die twee
de Staatspresident van die Republiek. Op die 2V2 c-seël staan 

'n portret van mnr. Fouché en profil. Aan die onderkant van 
die seël is die letters R S A en die waardeaanduiding in wit 
geteken. Regs bo staan in klein letters die datum: IO.IV.1968. 
Die posseëls is gedruk in sepiabruin kleur in twee panele, 
A en B, elkeen van honderd seëls, tien rye van tien. 

Die 12V2 c-seël het ook die portret van die staatspresi-
dent, maar nou en face. Dit is in blou-grys kleur uitgevoer; 
daar is slegs een paneel, ook van honderd seëls, tien rye van 
tien. Waarde- en datumaanduiding is op hierdie seël in die
selfde tipe letters en syfers uitgevoer as op die 2'/'2 c-seël. 
Op albei seëls ontbreek die omraming van die portret, die 
kleure loop deur van die een seël na die volgende een. 

Daar is 'n spesiale eerstedag-koevert uitgegee in lig blou-
grys. Links staan die volle wapen van die Republiek en die 
letters S P. Daaronder die datum en die melding: amptelike 
gedenkkoevert / official commemorative envelope. Die num
mer, 7, is in bale kleiner syfer aangedui as op die vorige 
koeverte. Waarskynlik gaan dit so bly. Regs 'n gedeelte vir 
die adres, bo in ligblou is die lugposetiket gedruk. 

In Kaapstad is 'm spesiale ronde stempel gebruik, met in 
die rand: R S A / inhuldiging staatspresidenlt / 2 / inaugura
tion state president; in die middel: Kaapstad / 10 - IV - 68 / 
Cape Town. 

By elke koevert is weer 'n spesiale kaartj ie verstrek, 
hierdie slag in ligte rooi kleur met die portret van die 
Staatspresident en die datum in grys. Op die agterkant 'n 
korte lewensoorsig van mnr. Fouché, wat in 1898 in die 
Oranje-Vrystaat gebore is. Hy word in 1941 lid van die 
Volksraad, tien jaar later administrateur van die Vrystaat, 
in 1959 minister van verdediging en in 1966 minister van 
landbou-tegniese diens en waterwese. 

Die posseëls sal drie maande by die poskantore verkryg-
baar wees. 

WAT DINK HULLE IN SUID-AFRIKA VAN DIE HOL
LANDSE POSSEËLS? 

In die „South African Philatelist" van Maart 1968 beveel 
A. Leslie Leon, F.R.P.S.L. aan om Nederlandse posseëls by 
mekaar te maak, omdat dit 'n aangename versamelgebied is. 

Daar is 'n geskiedkundige band tussen Nederland en 
Suid-Afrika en taalgebruik behoor bovendien geen moeilik-
hede t e veroorsaak nie. Die Hollandse posseëls is deurgaans 
mooi en interessant en huUe is besonder goed gedruk. Die 
gebied bied ba ie ander moontlikhede vir studie, soos pos
stempels, posgeskiedenis, e.a. Die eerste seëls is duur, maar 
die uitgawes van na 1867 lé nog wel binnen die bereik van 
die gewone versamelaar. 

Mnr. Leon wys op die kroningseëls en jubileumseëls van 
koningin Wilhelmina en die groot aantal tandingverskille 
wat hul hierby voordoen, terwyl as gevolg van 'n staking in 
1923 nog twee ongetande seëls verskyn het. Daar is die mooi 
kinderseëls en somerseëls, daar is die ou nummerstempels. 

Ook in Holland het die laaste jare die eerstedag-koevert 
sy verskyning gemaak, maar die aantal het nog altyd binne 
perke gebly. Tenslotte is daar baie eersterang literatuur en 
'n uitstekende (N.V.P.H.) katalogus beskikbaar, wat almal in 
Suid-Afrika kan lees. 

Mnr. Leon was verbaas daaroor dat op die groot jaarlikse 
uitstallings so min insendings van Nederlandse seëls is en hy 
beveel aan dat hierdie gebied meer aandag behoor te kry. 
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WIJ ONTVINGEN 
Briefmarkenpost, huisorgaan voor de postzegelhandel van 
Philapress-Verlag der Göttinger Druckerei- und Verlagsge
sellschaft m.b.H., 34-Göttingen, Duitse Bondsrepubliek, num
mer 4, april 1968, 10e jaargang. Voornamelijk gevuld met 
nieuwtjes en afleveringen van de Lexikon der Philatelie; 
een interessante bijdrage van K. K. Doberer over de „Tune
sische Markenkunst". 
Mededelingenblad Verenigde Naties - Verenigd Europa, uit
gave van de postzegelverzamelaarsvereniging met dezelfde 
naam, nummer 40, maart 1968; Redactie J. Ph. de Leeuw, 
Breitnerstraat 21, Zwijndrecht. Met onder andere een over
zicht van de UNICEF-uitgiften en het eerste deel van een 
artikel over de Assoeandam en de Nubische monumenten 
van dL. 
Der Eisenbahn Motlv-Sammler, mededelingenblad van de 
FlP-motiefgroep Spoorwegwezen, maart 1968; redactie A. van 
Woudenberg, Lindenlaan 5, Warnsveld. Met een overzicht 
van de spoorwegmotief stempels van Luxemburg en een bij
drage over de spoorwegmotiefzegels van Uruguay en Argen
tinië. 
Poolpraat, Kontaktorgaan Benelux Poolpost Vereniging, der
de jaargang, nummer 9, maart 1968; redactie R. G. G. Vander-
stockt, A. Rodenbachstraat 106, Sint Amandsberg, België. 
Met een beschrijving van bijzondere vignetten en stempels 
gebruikt door de „Field Parties 1966-1967" van het United 
States Antarctic Research Program, van de hand van J. de 
Mulder, en een bijdrage van H. C. Kruyt over „Toeristen-

STICHTING WERKGEMEENSCHAP 
FILATELIE NEDERLAND 
Jaarboekje 

De Stichting Werkgemeenschap Filatelie Nederland heeft 
zojuist haar jaarboekje over 1967 het licht doen zien, waar
in behalve een uitvoerig verslag over de activiteiten van 
deze Stichting ook nog een drietal korte filatelistische stu
dies zijn opgenomen, te weten: 
Biologie op Postzegels door J. Wind, 
Herrijzend Nederland 1945 door G. C. Tops, 
De Parij se Postkantoren door D. de Vries. 

Het ligt in de bedoeling dit Jaarboekje ter beschikking 
te stellen van de leden der bij de Werkgemeenschap aan
gesloten vier verenigingen. 

Bij het secretariaat van de Stichting (Waalstraat 53i te 
Amsterdam) is tegen betaling van ƒ 0,25 per stuk plus porto 
een beperkt aantal van deze lezenswaardige brochures be
schikbaar voor alle filatelisten, die hiervoor belangstelling 
hebben. 

\/IEDEDELINGEN VAN DE 
^AAD VAN BEHEER 

De filatelistische dienst van de Belgische Posterijen heeft 
iet voornemen aan de secretarissen van alle Nederlandse 
erenigingen van postzegelverzamelaars regelmatig de door 
eze dienst uitgegeven filatelistische informatieblaadjes toe 
e zenden. 

Gevolg gevend aan een daartoe strekkend verzoek van de 
irecteur van de Belgische filatelistische dienst heeft het 
)agelijks Bestuur van de Raad van Beheer besloten de Bel-
ische PTT een adreslijst van de secretariaten van alle bij 
et Maandblad aangesloten verenigingen te doen toekomen. 

reizen naar Antarctica 1968". Het lezenswaardige blad is 
thans uitgegroeid tot een gestencild tijdschrift van 20 blad
zijden. 
Sint' Gabriel, orgaan van de Filatelistenvereniging Sint Ga
briel, 20e jaargang, nummer 2, februari/maart 1968. De re
dactie van dit tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van 
verzamelaars van postzegels met Christelijke motieven wordt 
gevoerd door Th. H. Eitjes, Meidoomsingel 337, Rotterdam. 
In dit nummer onder andere artikelen van J. A. Harms (Het 
geboorteuur der reformatie) en van frater R. Tijhuis (ver-
volgartikel „Het Vaticaan op Postzegels"). 
Mededelingenblad stbdiegrroep Zwitseriand. Als we even af
zien van een paar publikaties van al gevestigde studie-
clubs — Het Noorderlicht van de Skandinavië-vereniging 
en De Postzak van de vereniging van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars bij voorbeeld — is de studiegroep Zwit
serland de eerste die met een keurig uitgevoerd mededelin
genblad voor de dag komt. De nieuwe verschijning wordt 
ingeleid door de Bondsvertegenwoordiger voor de Studie
groepen de heer C. G. van Veenendaal, die de initiatief
nemers, speciaal de heer P. O. M. van Hasselt, gelukwenst 
met deze goede start. Het aantal leden nadert de dertig. In 
het eerste nummer schrijft de heer Pfeiffer over Zwitserse 
spoorwegstempels, vertelt de heer J. Doorenbos zijn „Avon
turen met een UV-lamp" en beginnen verscheidene vaste 
rubrieken: Overzicht van de drie belangrijkste Zwitserse 
tijdschriften, „Waaraan de afbeelding op de postzegel ons 
herinnert". Bijzondere stempels, Uitgiftenprogramma, een 
oproep om medewerking te verlenen aan een onderzoek, dit
maal naar de verschillende typen van Zwitserse strafport-
aanduidingen en „Medewerkers gevraagd"; voor de rubriek 
Militaire post, veldpost en Rode Kruis bij voorbeeld. 

Voor belangstellenden is er werk aan de winkel. 

STICHTING FILATELIE 
Tot vijfde lid van het bestuur van de Stichting Filatelie 

is benoemd mr. P. J. C. Schipper te Rotterdam. 
De heer M. W. van der Koog heeft zijn bestuursfunctie 

ter beschikking gesteld. In diens plaats heeft het Bondsbe-
stuur aangewezen de heer P. Th. van der Heijden, voorzit
ter van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen. 

Namens de Bond hebben nu zitting in de Stichting Fila
telie de heren P. Th. van der Heijden en C. Muys. 

De Raad van Advies van de Stichting Filatelie is samen
gesteld. Hiertoe zijn uitgenodigd door: 
a. de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 

de heren: 
J. L. van Dieten te 's-Gravenhage, 
R. Kloek te Amsterdam en 
K. H. Philips te Amsterdam. 

b. de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
de heren: 
Mr. G. W. A. de Veer te 's-Gravenhage, 
Mr. W. S. da Costa te Amsterdam en 
J. G. Th. Wind te Vlaardingen. 

Voor postzegels veriaagd tarief omzetbelasting 

Op 1 januari 1969 wordt het nieuwe systeem van omzet
belasting — de belasting op de toegevoegde waarde, BTW 
— van kracht. 

Het ontwerp van wet voor de BTW, dat dit voorjaar bij 
het parlement in behandeling is, voorziet in verschillende 
tariefklassen, waarin die van 12 percent regel is. 

Uit de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer 
blijkt dat de minister van financiën enkele wijzigingen in 
het oorspronkelijke ontwerp heeft aangebracht die ook 
voor de filatelisten van belang zijn. 

Het zogenaamde verlaagde tarief van 4 percent zal na
melijk eveneens worden toegepast op schilderijen, beeld
houwwerken, kunstvoorwerpen, alsmede op postzegels en 
oude munten. 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

BONDSBESTUUR 
Tengevolge v a n zijn benoeming to t vijfde lid v a n he t b e 

s t u u r v a n de St icht ing Fi la te l ie is m r . P . J . C. Sch ipper a ls 
l id v a n he t b o n d s b e s t u u r a fge t reden . 

BONDSDAGEN IN EINDHOVEN 
O p vr i jdag 24 me i 1968 w o r d t t e E i n d h o v e n in h e t Ph i l ips ' 

On t spann ingscen t rum, de jaar l i jkse a lgemene ve rgade r ing 
v a n de Neder l andse Bond v a n F i l a t e l i s t en -Veren ig ingen 
gehouden . A a n v a n g 11.00 uu r . 

O p za te rdag 25 mei 1968 w o r d t in hetze l fde gebouw de 
56e F i la te l i s t endag georganiseerd . O n d e r m e e r zal om 14.30 
u u r de officiële on tvangs t p l a a t s h e b b e n v a n congress is ten 
en genodigden door h e t g e m e e n t e b e s t u u r v a n E indhoven . 

T e r ge legenheid v a n he t zes t ig jar ig b e s t a a n v a n d e N e 
de r l andse Bond van F i l a te l i s t en-Veren ig ingen zal he t b o n d s 
b e s t u u r op diezelfde dag, z a t e rdag 25 mei , v a n 17.00 to t 18.30 
rec ip ië ren in hote l „Old D u t c h " op de M a r k t te E indhoven . 

Deze recept ie w o r d t om 19.30 gevolgd door een feesteli jk 
bondsd ine r in hotel „Ts i lveren Seepae rd" t e E indhoven . 

Voor een gedeta i l leerd overzicht v a n al le g e b e u r t e n i s 
sen w o r d t ve rwezen n a a r de pub l ika t i e v a n h e t o rgan i sa t i e 
comité Ph i l ex 1968 e lders in di t b lad . 

AGENDA 59e ALGEMENE VERGADERING 
1. Open ing 11.00 u u r 
2. Aanwi jz ing leden s t e m b u r e a u en s t e m o p n e m e r s 
3. Goedkeur ing no tu len Algemene Vergade r ing op 2 j u n i 

1967 te A m s t e r d a m gehouden 
4. Goedkeu r ing no tu len Bu i t engewone A lgemene V e r g a d e 

r ing op 16 m a a r t 1968 t e U t r e c h t gehouden 
5. I n g e k o m e n s t u k k e n en medede l ingen 
6. J a a r v e r s l a g secre ta r i s 
7. J a a r v e r s l a g p e n n i n g m e e s t e r 
8. R a p p o r t f inanciële commiss ie 
9. J a a r v e r s l a g b ib l io thecar i s 

10. J a a r v e r s l a g behee rde r B o n d s i n f o r m a t i e b u r e a u 
11. J a a r v e r s l a g Bondskeur ingsd iens t 
12. J a a r v e r s l a g B o n d s d o c u m e n t a t i e c e n t r u m 
13. Vers lag P I P - C o n g r e s 1967 te A m s t e r d a m gehouden 
14. J a a r v e r s l a g St icht ing Fi la te l ie 
15. J a a r v e r s l a g S t ich t ing voor h e t Phi la te l i s t i sch J e u g d 

w e r k in Nede r l and 
16. J a a r v e r s l a g NFC 
17. Bes tuur sve rk iez ing ; ve rwezen w o r d t n a a r a r t ike l 12 

Huishoudel i jk Reg lemen t 
18. Begro t ing 1969 en herz iene beg ro t ing 1968 
19. Verk iez ing lid en p l a a t s v e r v a n g e n d lid f inanciële com

miss ie 
20. Aanwi jz ing ve r t egenwoord ige r s in de R a a d v a n Beheer 

Neder l andsch M a a n d b l a d voor Phi la te l ie 
21. Verkiez ing dr ie leden en dr ie p l a a t s v e r v a n g e n d e leden 

v a n de bemiddel ingscommiss ie 
22. Beves t ig ing aanwi jz ing door b o n d s b e s t u u r van een lid 

B e s t u u r St icht ing Fi la te l ie 
23. Aanwi jz ing p laa t s w a a r zest igste A lgemene Vergade r ing 

in 1969 zal w o r d e n gehouden 
24. R o n d v r a a g 
25. S lu i t ing . 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor in l icht ingen o m t r e n t k a n d i d a a t l e d e n v a n bij de Bond 

aanges lo ten Verenigingen, a l smede voor de behande l ing 
v a n k l ach ten o m t r e n t v e r z a m e l a a r s of hande l a r en , w e n d e 
m e n zich to t de b e h e e r d e r : mr . T. J . B. v a n de r Meyden, 
Chop in l aan 87, Groningen , telefoon (05900) 5 31 78. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels, we lke m e n wil l a t en keuren , m o e t e n w o r d e n inge 

zonden a a n he t hoofd v a n de keu r ingsd iens t : mr . G. W. A. 
de Veer , Waa l sdo rpe rweg 80, ' s - G r a v e n h a g e - 1 . 

STUDIEGROEPEN 
Bondsve r t egenwoord ige r : C. G. v a n Veenendaa l , 

b u r g 70 te A m s t e r d a m - 1 1 . Telefoon (020) 44 00 72. 

2 8 8 mei 1968 

A s s u m -

Zwitserland 
Op 20 apr i l 1968 is te U t r e c h t de eers te b i jeen

koms t voor de dee lnemers gehouden. De leiding v a n deze 
groep werd samenges te ld . De inhoud van h e t eers te n u m 
m e r van h e t medede l ingenb lad w e r d besproken . I n d e p u 
bl ika t ie in he t vo lgende M a a n d b l a d zal een enigszins u i t 
gebre ider vers lag v a n deze b i jeenkomst w o r d e n opgenomen. 

Belangs te l lenden k u n n e n zich a a n m e l d e n bij de hee r P . O. 
M. v a n Hasselt , P r i n s H e n d r i k l a a n 87 t e U t r e c h t 

Ibe r i a 
Verzamelaars , d ie be langs te l l ing bez i t ten voor de v e r -

zamelgebieden Span je en P o r t u g a l en de daa r toe behorende 
gebieden „Overzee" k u n n e n zich verenigen in een s tud ie 
groep, welke Iber ia is genoemd. De voorlopige leiding b e 
s t aa t ui t de he ren K. v a n Leeuwen en C. J a n s z e n te H u i 
zen (N.-H.) en R. Sl im t e Leusb roek (bij Amersfoor t ) . 

Gegadigden k u n n e n zich a a n m e l d e n bij de hee r K. van 
Leeuwen, Be r l ages t r aa t 6 te Huizen (N.-H.). 

Verzamelaa r s die op een of ande re wijze wil len m e e w e r 
ken aan de ac t iv i te i ten v a n deze groep w e n d e n zich even 
eens tot de hee r Van Leeuwen . 

Voor de h i e rnavo lgende s tud iegroepen k a n m e n zich als 
lid a anme lden : 
AUSTRALIË, N I E U W - Z E E L A N D , OCEANIË, bij de heer 
J . J . d e B a k e t e Z a a n d a m , P o e l e n b u r g 258. 
B E L G I Ë bij de hee r G. Kuiper , Pos tbus 48 te A r n h e m . 
DUITSLAND, bij de h e r e n A. F . J . Aben, De Hoogs t r aa t 22 
t e Vlijmen (N.Br.) en F. Jacobs , Bot teskerks inge l 19 t e Am
s t e r d a m (18). 
ULTRA-VIOLET, bij de hee r G. H. F . Meijer ing., S a r p h a t i -
s t r aa t 109 t e A m s t e r d a m . 
ZUID-AZIË, bij de h e e r G. H. Hi l len Sr., J a n E v e r t s e n s t r a a t 
255 te Ams te rdam-W.3 (17). 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Beheerder : H. L. J . Weidema, J a n V e t h s t r a a t 9, Arnhem. 
Telefoon: (08300) 2 59 06. 

A a n v r a g e n voor h e t l enen v a n boeken u i t s lu i t end te r i ch 
ten to t de Gelderse Bibl iotheek, M a r i ë n b u r g s t r a a t 12, A r n 
hem. De catalogus v a n de Bondsbibl io theek w o r d t toege
zonden na o v e r m a k i n g v a n ƒ 1,25 op pos t r eken ing 90 21 31 
v a n de Gelderse Bibl iotheek. 
Zes t iende a a n w i n s t e n l y s t s inds he t verschi jnen v a n de cata
logus in 1962; de aanwins ten l i j s t en 1 tot en m e t 9 zijn samen 
geva t in een supp lement , da t g ra t i s ve rk r i jgbaa r is en bij 
bestel l ing v a n een ca ta logus w o r d t meegeleverd . 

De aanwins ten l i j s ten 10 tot en m e t 15 zijn gepubl iceerd in 
he t Neder landsch M a a n d b l a d voor Phi la te l ie v a n novem
be r 1965, j a n u a r i 1966, j u n i 1966, februar i 1967, november 
1967 en februar i 1968. 

De n u m m e r s verwi jzen n a a r he t hoofdstuk van de cata
logus. 

1.4 Anthony S.B. N e w ; T h e Observer ' s Book of Post
age S tamps . 1967. 
H. Ch. J . Roelofsz; De invloed v a n he t geslach 
T h u r n u n d Tax i s op de ve rkee r son twikke l ing in Euro-
pa van 1500 to t 1900. 
K. F. Meijer; Disinfected Mail. 1962. 
J o h n Boesman ; Balloon Postf l ights . 1968. 
J . und G. Bender . Vere in tes Europa auf der Br iefmar 
ke. 1967. 
W. E w a r t Ger r i sh ; L a a t s t bekende da t a klein rond 
1967. 
Louis Lena in ; La Pos te de l ' ancienne F rance de 
origines ä 1791. 1965. 
Zumste in Spezial Ka ta log Schweiz-Liechtens te in 196; 
Verzeichnis de r Masch inens tempel u n d Or t swerbe 
Stempel. Dr i t t e Auflage. Ui tgave Zwi tserse P T T . 196' 
Die Pos twer tze ichen der Deutschen Bundespos t (Aus 
gaben des J a h r e s 1965). Ui tgave Bundespos t 1966. 
Ka r l K a n a u e r u n d A r t h u r Salm. B r e m e n S temp 
Handbuch . 1967. 
Sieger Ers t tagsbr ie f Ka ta log Ber l in -Bund-DDR-Öi 
t e r re ich-Saar . 1967. 
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912 Dr. Walter Ponofsky; Verkehrsmuseum Nürnberg. 114 
Kurt Dahmann, Luftpost m alle Welt der DDR 1967. 

101 James A Mackay, The Story of Great Britam and 121 
her Stamps 1967 

10 4 F Marcus Arman, The Reginald M Phillips Collec- 12 2 
tion of the 19th Century Uitgave National Postal 
Museum, London 1966 12 2 

113 G D Buckley and W B Harriot; The Stamps of 
Orange Free State Part I The Republican Era 1854- 14 1 
1900 1966 

R C Smith, Rhodesia, A Postal History — Its Stamps, 
Posts and Telegraphs 1967 
Facit Specialkatalog Nordiska landernas fnmarken 
1968 
John Agerup, F R P.S L , Denmark — The Year 1870 
— A Year of Transition 1968 
J C Petersen; The Danish Post and Telegraph Mu
seum through 50 years, 1913-1963 
Huber-Dirnberger Lombardei-Venetien 1850 Spezial 
Katalog 1968. 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient, ge
tikt, op officieel kopij blad (tn duplo) en tezamen 
met de mutatiestrookjes en de maandstaa t voor 
de komende maand, m het bezit te zijn van de ad
ministrateur uiterlijk op de volgende data 

juninummer 21 mei 1968 
jul inummer geen verenigingsnieuws 
augustusnummer 18 juli 1968 
septembernummer 22 augustus 1968 
oktobernummer 19 september 1968 
novembernummer 24 oktober 1968 
decembernummer 21 november 1968 

H H Secretarissen en Leden-administrateurs 
wordt dringend verzocht zich strikt aan de genoem
de data te houden 

Indien te laat wordt ingezonden, is plaatsing tn het 
nummer van de komende maand beslist NIET mogelijk 

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 V A N P O S T 

Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr M r L C de Oude , 
's-Gravelandseweg 682 Schiedam Tel (010) 26 03 93 
Ledenadm J Wind Celebesstraat 33, Vlaardingen Tel 
(010) 34 34 26 

Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van 
onze leden 1635 J J v d Heijden, Alkmaar 391 J G 
Millaard, Tiel en 1504 H Pijpers, Alkmaar 
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 3 23 07 

BIJ de halfjaarlijkse verloting voor de buitenleden 
zijn de prijzen gevallen op de volgende nummers 6 - 46 -
7 2 - 9 3 - 108- 112- 115- 1 4 2 - 2 1 2 - 2 3 5 - 2 5 3 - 2 6 1 - 2 6 8 -
308 - 314 - 315 - 331 - 336 - 338 - 359 - 361 - 399 - 410 - 442 
- 469 - 537 - 539 - 548 - 562 - 564 - 585 - 618 - 623 - 626 -
659 - 667 - 671 - 698 - 741 en 798 De prijzen worden u 
vanuit de Philex toegezonden 

Ledenvergadering maandag 27 mei 19 30 uur Graan-
beurs 

Jeugdbijeenkomst zondag 2 juni 10 uur Graanbeurs 
3 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ H O L L A N D I A ', A M S T E R D A M Secr A D 
Aeijelts Tolakkerweg 82 Hollandsche Rad ing Tel 
(02157) 489 

Ledenvergadering Vrijdag 31 Mei 1968, 20 15 u Hotel 
Krasnapolsky" Warmoestraat Amsterdam 

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 Ledenadm 
A V Woerekom Alexanderstraat 9, 's-Gravenhage 

Bijeenkomst 30 Mei 1968 in Diligentia, Lange Voorhout 
5, VGravenhage 
6 

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

Mededelingen 
Ledenaantal O p 15 april 1968 waren 10 836 personen 

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

ermelden van de volgende leden der vereniging l d 2079 
5 ten Kate , Enschede, Gv 2442 E A E Schicht 's-Gra-
renhage, Vo 3023 P J Schwachofer Venlo, l d 4061 
M C A H van den Boom, Breda, Vo 6031 M G Met-
zemakers, Venlo, Gv 7136 I r J van Houweninge, Voor
burg en Dn 1008 J H van Daalen, Driebergen 

Afdelingen Het verheugt ons de oprichting te kunenen 
vermelden van drie nieuwe afdelingen van onze vereni
ging, nl Rijsburg Schalkwijk en Amstelveen Hartelijk 
welkom' De secretariaten van deze nieuwe afdelingen zijn 
als volgt 

A M S T E L V E E N J H M Groothuis, E Mauhsstaat 
16, Amstelveen 

VERENIGINGSNIEUWS 

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

S C H A L K W I J K L Vermey, Akeleistraat 23, Nieuw-
Vennep 
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, Schiebroeksesingel 19, Rot-
terdam-12, Tel (010) 22 86 78 Ledenadm P W van 
der Stel, van Wijngaardenlaan 72, Rotterdam-26, Tel 
(010) 19 23 16 

Ledenvergadering dinsdag 28/5-'68 in het Dakpaviljoen 
van het Groothandelsgebouw, 20 00 uur 

Gewone agenda Bezichtiging van kavels der veiling op 
zaterdag 25 mei in het clublokaal van Stichting Gebouw 
„ D e Heuvel" , St Laurensplaats 5 

Clubbijeenkomsten elke zaterdag van 14 tot 17 30 in een 
der zalen van Stichting Gebouw „De Heuvel" , St Lau
rensplaats 5, elke donderdag van 19 30 tot 22 30 u u r in 
,De Guns t" , Brielselaan 192 

8 
P H I L A T E L I S T E N V E R „ A M E R S F O O R T " Secr 

B J v d Berg, Kelvinstr I I B Tel (03490) 1 53 01 
Bijeenkomsten iedere 4e donderdag van de maand in H o

tel „ M o n o p o l e " Amersfoort Zaal open half acht Aanvang 
der vergadering acht uur vijftien Leider rondzendverkeer M P 
Bergers, Vinkenweg 20, Soestdijk Gaarne worden hier boek
jes verwacht voor de rondzendmg 

ledere zaterdag openluchtruilbeurs op Zonnehof van 14 —-
tot 17 00 uur 
9 

A M S T E R D A M S C H E V E R E E N I G I N G „ D E P H I L A 
T E L I S T " Secr L van Oosterwijk W Brandhgtstraat 5 1 1 
Amsterdam-16, Tel (020) 13 90 93 Ledenadm B W de 
Jong, Adm de Ruyterweg 204 I , Amsterdam-15 

Bijeenkomsten dinsdag 4 juni ledenvergadering, dins
dag 18 juni ruilavond Beide m Krasnapolsky, ingang 
Warmoesstraat , Kleine Zaal Aanvang 20 00 uur 

Overleden de heer W Verbeek 
10 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G S P A , A M S T E R D A M 
secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam Z 

Bijeenkomsten 28 Mei 11 en 25 juni , societeitsavonden 
16 

G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E 
G L O B E " Secr I r T h van der Feijst, Klein Amerika-
w e g S a , Renkum Tel (08373)3210 
Ledenadm Mej M J Renssen, Leeuweriklaan 10, Zut-
phen 

Afdehngssecretariaten en de data der bijeenkomsten 
A F D E L I N G A P E L D O O R N D Huiskamp Langeweg 

54, Apeldoorn, 2e maandag 
A F D E L I N G A R N H E M A Mulder, Schavenmolen

straat 59, Arnhem, Ie dinsdag 
A F D E L I N G B A R N E V E L D H E Denis, Gruttoweg 

3, Stroe, 2e vrijdag 
A F D E L I N G B R U M M E N Mevrouw A F A M van 

Oerle-van der Vaar t , Troelstralaan 59, Brummen, laatste 
m a a n d a g 

A F D E L I N G D I E R E N H J Bloemendal, Patrijslaan 
68 Dieren 

A F D E L I N G D O E T I N G H E M H Menting, Wilhel-
minastraat 106, Doetmchem, 2e donderdag 

A F D E L I N G E D E A Erkelens, van Voorthuizenlaan 
39, Ede , Ie donderdag 

A F D E L I N G E L S T Mevrouw W C M van Dalsen, 
' t Fort 2 1 , Eist 2e dinsdag 

A F D E L I N G EPE, Mevrouw M T h Paape, Officiers
weg 24, E p e , laatste donderdag 

A F D E L I N G L I G H T E N V O O R D E , J G Jacobs, van 
Reedestraat 24, Lichtenvoorde, laatste dinsdag 

A F D E L I N G L O B I T H R Aerts, Bloemenstraat 1, 
Lobith 

A F D E L I N G N I J M E G E N H T h E Cousin, Mid-
dachtenstraat 46 Nijmegen, Ie vrijdag 

A F D E L I N G O O S T E R B E E K L Mulder, Duivenlaan 
3, Doorwerth (G) , 2e maandag 

A F D E L I N G R E N K U M - H E E L S U M S L Harkema, 
Hartenseweg 10 Renkum, 3e maandag 
A F D E L I N G R H E D E N - D E STEEG S M Velds, 
Beatnxlaan 18, Rheden , maandag om de 4 weken 

A F D E L I N G V E L P - R O Z E N D A A L W Vuisting, 
Burg van Pal landt laan 3, Rozendaal Oneven maanden 
2e donderdag om 20 00 uur Even maanden 2e zaterdag 
om 10 00 u u r des morgens 

A F D E L I N G W A G E N I N G E N L M Wassenaar, 
Crocusstraat 1, Wageningen , 3e vrijdag 

A F D E L I N G W I N T E R S W I J K . J A C Visser, 
Hakkelerkampstraat 62, Winterswijk, 2e dinsdag 

A F D E L I N G W I J C H E N J P M Kuiper , M r van 
Coothlaan 28, Wijchen, 4e vn jdag 

A F D E L I N G Z E V E N A A R M W Hoogveld. Vincent 
van Goghstraat 19, Zevenaar , 3e donderdag 

A F D E L I N G Z U T P H E N Mej M J Renssen, Leeuwe-
riklaan 10, Zu tphen , Ie m a a n d a g 

A F D E L I N G B U I T E N L E D E N Hoofd Rondzend-
dienst P Veenhuysen, Kuyper laan 19, Doetmchem 
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 13 mei + kienen + kleine veiling, 27 
mei + veiling, 10 juni + kienen + kleine veiling, 24 
juni -f veiling Hierna gaan we op zomerreces tot de 
eerstvolgende clubbijeenkomst op 16 september a s 

Gironummer van de Kennemer Postzegel C lub 
1558745 t n v de penningmeester K P C te Beverwijk 
Wilt u uw rondzendingenaankopen zo spoedig mogelijk 
voldoen op het hiervoren genoemde gironummer 

Contributie f 10,— per jaar , ofwel ƒ 2,50 per kwartaal 
Inleggeld voor nieuwe leden 50 cent extra De gehele 
contributie over het j a a r 1968 dient te worden betaald 
vóór 1 oktober a s Betaalt u de contributie geheel of ge
deeltelijk na 1 oktober 1968, dan wordt het nog te betalen 
bedrag verhoogd met ƒ 2 ,— (Besluit Alg Jaarverg 
23-l- '67) 
22 

N E D P H I L V E R „ D E V E R Z A M E L A A R " B U S -
S U M Secr H W Kohl, Piersonlaan 4, Naarden Tel 
(02159) 16870 

Vergaderingen iedere 2e maandag van de maand in Cafe 
Rest „ D e H a r m o n i e " Brinklaan 112, Bussum Aanvang 
8 uur 

Ruilbeurs iedere donderdagavond in Cent rum , ,De 
E n g " Nijverheidswerf 22, Bussum 

Tot onze spijt moeten wij het overlijden melden van de 
heer B A C Verweij, Bussum 
27 
P H I L A T E H 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) 62516 

Bijeenkomsten Vergadering elke Ie woensdag van de 
maand , waarvoor convocatie wordt toegezonden Ge
royeerd G v d Bos 
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 Mevr T h J A Neggers-Meurs, M r 
Rijkenstraat 36, Veldhoven 

Eerstvolgende bijeenkomsten 3 j u n i , juli niet , 5 aug , 2 
sept in de kantine van de afdeling USFA aan de Schouw-
broekseweg Aanv 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, Koeriersterweg 34, Groningen, tel 
(05900) 5 25 45 Ledenadm J M Offnnga, de Savomtn 
Lohmanplein 2b, Groningen, tel (05900) 3 31 30 

Bijeenkomsten elke 4e maandag van de maand m Huize 
Maas , Vismarkt ZZ 52, Groningen Aanvang 20 00 uur , 
zaal open voor ruilen om 19 00 uur 

Geroyeerd wegens wanbetal ing 
628 W Nube , Hilversum, 240 A Liemberg en 705 T 
Feenstra, beide Groningen 
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 G H E V E R 
E E N I G I N G „ O P H O O P V A N Z E G E L S " T E H A A R 
L E M Secr M W van der Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede 
De eerstvolgende algemene vergadering is op dinsdag 4 juni 
a s , 8 uur, in de aula van de A H Gerhardschool, ingang 
poort Raaks, Haar lem 

Leest u s v p goed de mei-mededelingen' Zij kunnen 
voor u van belang zijn' 
43 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ Z U I D L I M 
B U R G " Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maastr icht 

Bijeenkomsten Ledenvergadering, 20 me i . Beursavond, 
10 jun i , ledenvergadering, 17 juni a s Deze bijeenkomsten 
worden steeds gehouden om 20 00 uur in de Groote 
Sociëteit Vrijthof (ingang Jul ianaplem) 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 

Ruilavond iedere 2e m a a n d a g v d maand waarvan 
convocatie wordt toegezonden 
48 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ R O T T E R D A M " , Secr. 
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Mevr. T . B. Steincr-Spork, 's-Gravendijkwal 79, Rot tcr-
terdam-3. 

Bijeenkomsten: 2e dinsdag van de maand , Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rot te rdam. 
52. 

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 „ T I L B U R G " T E T I L B U R G . Secr.: W. van 
Erve, InsuUndeplein 5, Ti lburg. Te l . : (04250) 2 64 64. 

Ledenvergadering: 5"juni in de grote bovenzaal van Huize 
Remmers, Heuvelring, Ti lburg. 
55. 

P O S T Z E G E L V E R E E N . „ I J M U I D E N " . Secr.: Mej . 
G. Velthuizen. Linnaeusstraat 99. 

Bijeenkomsten: elke tweede en vierde maandag van de 
maand in Hotel Kennemerhof, Kennemer laan 116, IJ mui
den. 
58. 

„ 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 S A S S E N H E I M " . Secr.: J. Verhoef, St. Antonius-
laan 30, Sassenhcim. Te l . : (02532) 86 12. 

VergaderingIruilavond: iedere derde donderdag, 8 uur 
in het Jeugdhuis aan de Ju l ianalaan . Jeugdclub van 18.30 
tot 20.00 uur . 
Gedurende de zomermaanden juli en augustus geen bij
eenkomsten. 
67. 

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 „ Z W I J N D R E C H T E N O M S T R E K E N " . Secr.: 
J. C. Kooijmans, Rot terdamse weg 62, Zwijndrecht, tel . : 
(01850) 2 73 95. 

Bijeenkomsten in gebouw „ D e Hors t" , Emmastr . , Zwijn
drecht. 

Ledenvergadering 4 juni, aanvang 19.30 uur . 
Contactavonden 21 mei, aanvang 20.30 uur en 18 juni , 

aanvang 19.30 uur . 
I n juli wordt geen bijeenkomst gehouden. 
Het bestuur is thans volledig. De functie van „vice-voor-

zi t ter" wordt bezet door dhr . J. Korteweg, Ant. Fokker
straat 60, Zwijndrecht. Voor de verenigingsveilingen be
staat er momenteel een dringende behot^fte aan werkelijk 
goede kavels, met redelijk gestelde limieten. Inzending is 
alleen mogelijk bij het secretariaat. De kosten bedragen 
voor de inzender slechts 5 % met een min imum van ƒ0,10 
per te veilen kavel. 
69. 

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

Bijeenkomsten: dinsdag 18 juni in de oude Kandelaar . 
Korte inleiding van een der leden. Zaal open om 7 u nm. 
70. 

„ D E P O S T Z E G E L " , C L U B VAN P H I L A T E L I S T E N 
( W . E . K ) , R O T T E R D A M . Secr. F. Aarden, Krabben-
dijksestraat 393, Rot terdam-23. 

Mededeling: Door het aftreden als secretaris van de heer 
W. P. Zom is het secretariaat gewijzigd als boven aange
geven. 
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. 

VergaderingIruilavond vrijdaig 7 juni 1968 19.30 uur in het 
„Wapen van Leiden". 

Opplakwedstrijd voor het Bekertournooi Veiling, mate
riaal inleveren bij de heer J . R. Niehof Comm. Rondzen-
dingen, of op de verenigingsavond. Vrije verloting. 
84. 

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. 
E. Haak. Commissieweg 2. Beetsterzwaag. Te l . : (05126) 
1371. 

Bijeenkomsten: de eerste dinsdag in mei hielden wij de 
laatste avond van dit seizoen. In september hopen wij met 
nieuwe ideeën en initiatieven weer te beginnen. 

Contributie: de contributie a ƒ 12,50 kan nog geduren
de één week na het verschijnen van dit nummer worden 
gestort op gironummer penningmeester: 992303. Hierna 
volgt aanbieding van de kwitantie, verhoogd met f 2 ,— 
incasso-kosten. 
85. 

„ P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E M S K E R K " . 
Secr. A. C. M . v. d. Nes, Jan van Kuikweg 191, Heemskerk 

Bijeenkomsten: mei 24, ruilen en lezing door I r . G. H. F. 
Meyer (zie hiervoor verenigingsorgaan no. 2 pag 5 ) ; juni 7, 
ruilen en veiling; juni 21, ruilen en vergadering. 
90. 

„P .V.L. L O S S E R " . Secr.se: Mej . S. A. Riesewijk, 
Froenstraat 25, Losser. Tel. (05423) 1244. 

Bijeenkomsten: elke tweede donderdag van de maand . 
Het ledental is thans gestegen tot 42. Aanbiedingen voor 
rondzendingen te sturen aan de heer G. J. Sonnenberg, 
Hyacinthstraat 1, Losser. 

NIEUWS UIT OOSTENRIJK 
Herbert Judmaier AIJP 

HET UITGIFTEPROGRAMMA TWEEDE HALFJAAR 1968 
De Oostenrijkse PTT heeft voor het tweede halfjaar 1968 

de volgende uitgiften van gelegenheidszegels aangekondigd: 
— zegel ter gelegenheid van de „Angelika Kaufmannten-

toonstelling" te Bregenz; 2 S. Verkrijgbaar 10 juli; eer
ste dag 15 juli. 

— zegel „Opgravingen Magdalensberg — Kärnten"; 2 S. Ver
krijgbaar 10 juli; eerste dag 15 juli. Op de Magdalens
berg in Kärnten zijn belangrijke vondsten gedaan uit de 
Romeinse tijd. 

— zegel ter gelegenheid van een conferentie van de Ver
enigde Naties in Wenen; 3,50 S. Eind augustus. 

— zegel ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van het 
bisdom Graz-Seckau; 2 S. Verkrijgbaar 16 september; 
eerste dag 20 september. 

— zegel ter herdenking van de sterfdag vijftig jaar geleden 
van Colo Moser; 2 S. Verkrijgbaar 14 oktober; eerste 
dag 18 oktober. Colo Moser was een van de bekendste 
Oostenrijkse postzegelontwerpers. Hij vervaardigde on
der andere voor Bosnië-Herzegowina de emissie 1906, 
voor Oostenrijk de jubileumzegels 1908 en 1910, de krante
zegels en de portzegels 1908 en de toeslagzegels 1914 en 
1915, en voor Montenegro de kroningsserie 1910. 

— serie „Fresco's uit de barok"; zes zegels van 2 S. Ver
krijgbaar in de tweede helft van oktober. 

— serie ter gelegenheid van het „Vijftig jaar bestaan van de 
Republiek Oostenrijk"; drie zegels van 2 S. Verkrijgbaar 
5 november; eerste dag 12 november. 

— kerstzegel 1968 „150 jaar Stille Nacht, Heilige Nacht"; 
2 S. Verkrijgbaar 25 november; eerste dag 29 november. 

— toeslagzegel „Dag van de Postzegel"; 3.50 S + 80 gr. 
toeslag. Verkrijgbaar 25 november; eerste dag 29 novem
ber. 

— zegel ter gelegenheid van het Internationaal Jaar van 
de Rechten van de Mens; 3.50 S. Eerste dag 10 december. 
Voor het ontwerp van deze gelegenheidszegel heeft de 
Oostenrijkse PTT een open prijsvraag uitgeschreven. 

Kleine wijzigingen in de aangegeven data behoren tot de 
mogelijkheden; bovendien is het niet uitgesloten dat nog 
tot een of meer andere emissies wordt besloten. 

Voor 1969 staat de uitgifte van de volgende gelegenheids
zegels al vast: 
— serie ter gelegenheid van het „Vijfhonderd jaar bestaan 

van het Bisdom Wenen". Zie ook bladzijde 138 van het 
maartnummer 1968. Midden januari. 

— zegel ter gelegenheid van het „Twintig jaar bestaan van 
de Kinderdorpen in Oostenrijk". 

— zegel „Universiteit Innsbruck". 
— zegel „Honderd jaar briefkaarten". Oktober 1969. 

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. 

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

Regelmatig veilingen te Hengelo (Ov.) 
Eerstkomende veiling: 8 juni 1968, 
inzendingen kunnen dagelijks geschieden. 
ONZE PLUSPUNTEN: 
* lage veilingkosten 
* zeer snelle afwikkelingen 
* deskundige voorlichting en verkaveling 
c objectieve waardeschatting 
Alle veilingen worden gehouden in Hotel Deters, Beursstraat. 
Vraagt veilingcatalogus aan: 

Postzegelveiling TWENTHIA 
Postbus 173, Hengelo (Ov.), tel. (05490) 6417, (05400) 19912 

DIT JAAR BESTAAT DE C.H.U. 60 JAAR 
Ter gelegenheid hiervan wordt een herdenkingsenveloppe, gefrankeerd met de 
nieuwe Europa-zegels, en voorzien van een speciaal stempel, uitgegeven op 21 en 22 
juni a.s. Kosten per enveloppe, volledig verzorgd en geadresseerd: 
gefrankeerd met 20 cent f 1 , — ; 
gefrankeerd met de 20 + 45 cent f 1.50. 
Deze enveloppen kunnen nu reeds besteld worden, tegen gelijktijdige betaling op giro 
910.540. 
t.n.v. JAN KOK Rzn.^ AAGJE DEKENSTRAAT 1 te ZWOLLE 
(telefoon (0S200) 1 73 22). Voor de handel interessante condities. 

REEDS 20 JAAR 
verzorgen wij voor velen FDC's en postzegels in abonn. tot volle tevredenheid en 
prettige voorwaarden. Wij zijn er op ingericht, postzegels goed verpakt naar binnen-
en buitenland te verzenden. Óók vele motief-abonné's. Uitgebreide abonn.-circulaire 
wordt u op aanvraag gaarne toegezonden tegen ancwoordporto. Landen: Ned., An
til len, Surin., Denem., Groenl., I]sl., Noorw., Zweden, Finland, Israël, België, Luxemb., 
Frankr., W & O-Duitsl., Italië, Vatikaan, Zwitser!.. Engel., Oostenr., Spanje, Portugal, 
Europ. Gemeensch., Indon., Griekenl., USA, Ver. Naties en Monaco. Voor u misschien 
juist d i t waar u reeds lang naar zoekt! 
T. Harteveld*s FDC Service. Blondeelstraat 36, Rotterdani-14. Tel . (010) 
2040 70. Giro: 507407. Bezoekt onxe stand Philex*68 Eindhoven 22-26 mei 1968. 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th, A . 

Telefoon (05470) 21 35 

EUROPA 

Friesen, Rembrandtstraaf 18, Goor 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of Il lustraties danken wi j , behalve de 
postadministraties en -vertegenwoordigingen, de heer Kranenburg in Teheran 
en New SUmps in Londen. 
Voor inlichtingen en/of i l lustraties — speciaal van verschil lende Midden- en 
Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen 
dragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons van harte 
aanbevolen. 

X Di t teken is geplaatst bij uitgiften die verboden zijn voor tentoonstell ingen 
die gehouden worden onder de bepalingen van de Federation Internationale de 
Philatel ie. De laatste aanvulling op de FlP-IIjst is in het februarinummer 1968 
op bladzijde 94 opgenomen. De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie besloot dergelijke uitgiften te kenmerken en er geen 
afbeeldingen meer van op te nemen. De gebruikeli jke gegevens worden wel 
vermeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaarschuwd. 

4-6-'68. Vijftig jaar nationale verdediging. 
0,20 mk. Standbeeld Infanterist in Vaasa en medaille. 
0,25 mk. Monument gevallenen op kerkhof van Hieta-

BELGIË niemi, 
0.40 mk. Soldaat in moderne uitrust ing: embleem. 

R! iniF-Hi M.iu' ' ' 

29-4-'68. Serie ten bate van het Belgische Rode Kruis. 
6 + 3 fr. Portret wijlen koningin Elisabeth. 

10 + 5 fr. Portret koningin Fabiola. 

BULGARIJE 
15-3-'68. St. Clement van Ochr ida . 

Blokje van 60 st. St. Clement leest het evangelie. 

D E N E M A R K E N 
10-4-'68. Nieuwe gebruikszegel. 

1,— kr. Zegel gelijk aan bestaande gebruikszegel in wa-
penserie; nu fluorescerend papier. 

29-4-'68. Nieuwe gebruikszegel. 
2,90 kr. Zegel gelijk aan bestaande gebruikszegel in wa-

penserie; nu fluorescerend papier, 

D U I T S L A N D (OOST-1 ^ 

; DDR 2S ; 

25-4-"b8. Hei den king hondei dvijltigsle gebooi tedag 
Karl Marx . 
10 pf. donker olijfgroen en zwart. Titel bladzijde Com

munistisch Manifest. 
20 pf. donkerkarmijn, lichtgeel en zwart. Portret van 

Marx en handtekening. 
25 pf. lichtgeel, zwart en donkerkarmijn. Titelblad eerste 

deel ,,Het Kapi taa l " . 
De drie zegels zijn samenhangend gedrukt. 
Ook verscheen een getand blokje met deze drie zegels, ver
siering en randschrift. 

25-4-'68. Zevende congres F.D.G.B,*) 
10 pf. Portret Fritz Heckert, naa r schilderij van E. 

Hering. 
20 pf. Jonge arbeiders voor nieuw gebouwde flats. 

FINLAND 
13-5-'68. Aanvullende waarden gebruiksserie. 

0,01 mk. bruin en 0,04 mk. groen. Leeuwentype van nor
male gebruikszeijels 

FRANKRIJK 
13-5-'68. Herdenking uitgever Pierre Larousse. 

0,40 F. bistre en violet. Portret Larousse (1817-1875), 
boeken, inkt en veer. 

20-5-'68. Vriendschapsband bos van Rambouillet en 
het Zwarte Woud. 
0.25 f. Twee verschillende bomen en wild. 

27-5-'68. Zeshonderdvijftigste verjaardag pauselijke 
enclave in Valreas. 
0.60 f. Kaartje van het gebied en middeleeuwse burgers, 

die paus sleutels van de stad aanbieden. 

0.40 f. Gezicht op Béziers, waar de Franse Bond dit jaar 
zijn algemene vergadering houdt . 

GRIEKENLAND 

27-4-'68. Tentoonstelling strijd van Grieken voor de 
beschaving. 
10 1. Strijd tussen goden en reuzen; Athena overwint de 

reus Alkyonea; uit fries van al taar van Zeus, 180 
voor Christus. 

20 1. Athena in oorlogsuitrusting; fragment bronzen 
standbeeld, tweede eeuw voor Christus. 

50 1. Alexander de Grote. Uit de sarcofaag van Alexander 
van Sidon, 310 voor Christus. 

1.50 dr. Byzantijns mozaïek uit tiende eeuw. De keizers 
Constantinus en Justinianus bieden de moeder 
Gods de stad Constantinopel en de moskee Hagia 
Sophia aan . 

2.50 dr. Keizer Konstantinus Paleologos. Steendruk van 
Griekse schilder D. Tsokos (1859). 

3.^— dr. Hellas in vrouwengestalte in Mesolongi. Schil
derij van Delacroix. 

4.50 dr. Evzonos> licht bewapende Griekse soldaat; frag
ment schilderij G. B. Scott. 

6.— dr. Nike van Samothrake. Standbeeld ter ere van de 
vrijheid, 190 jaa r voor Christus. 

GROOT-BRITTANNIË 
29-5-'68. Britse verjaardagen. (Afbeeldingen in Lon-

dense brief). 
4 d. zwart, blauw, groen en blauw. Honderd j aa r vakbe

weging; de letters T .U .C .* ) , waarin mannengezich-
ten. 

9 d. grijs, violet en zwart . Vijftig j a a r beweging voor 
vrouwenemancipat ie; standbeeld mevrouw Sylvia 
Pankhurst . 

1 sh. bruin, blauw, grijs, rood en zwart. Vijftig j aa r 
R .A.F .* ) ; Sopwith Camel , vliegtuig uit eerste we
reldoorlog en drie moderne Lightningvliegtuigen. 

1 sh. 9 d. bruin en zwart. Tweehonderdste verjaardag 
eerste ontdekkingsreis van kapitein Cook; schip van 
Cook, de Endeavour, en handtekening. 

Alle zegels met portret van koningin Elizabeth. 

HONGARIJE 
17-4-'68. Definitieve uitgiftedatum van in september 

1967 gemelde getande en ongetande zegel reproduktie 
olieverfschilderij van Zoltan Kodaly, door Sandor Legra-
dy, waarde 5.— F. 

April '68. Toeristische serie voor omgeving Balaton-
meer. 
20 f. Landingssteiger in Badascony. 
60 f. Schiereiland Tihany. 
1.— F. Zeilen op Balatonmeer. 
2 .— F. Wijngaarden aan oever van het meer. 

MAGYAR POSTA 

April '68. Congres Internat ionale raad voor vogel
bescherming, Boedapest juni 1968. 
20 f. Ooievaar, Ciconia ciconia. 
50 f. Wielewaal, Oriolus oriolus. , 
60 f. Keizerarend, Aquila heliaca. 
1 Ft, Roodpootvalk, Falco vespertinus 
1,20 Ft. Dwergooruil, Otus scops. 
1,50 Ft. Grote t rap. Otis tarda. 
2 Ft. Bijeneter, Merops apiaster. 
2,50 Ft. Grauwe gans, Anser anser. 

April '68. Tweede zegel in serie „Gedenkdagen-
1968". 
2 Ft. Stadhuis en wapen van 600-jarige stad Kecske

met, druiventros, abrikoos en koeltrein. Getand 
en ongetand. 

55 ITALIË 
2 3-4-'68. Padvinderszegel. 

50 1. In tegenstelling tot het in april gemelde is de afbeel
ding van deze zegel padvinders rond kampvuur, waarvan 
vlammen embleem vormen; tenten op achtergrond. 

6-5-'68. Gebruikszegels van 1, 6, 40, 60, 70, 80 en 2U0. 
van de serie , ,Italia T u r r i t a " uitsluitend voorfilatelistische 
doeleinden verkrijgbaar in een uitvoering waarbij het for
maa t van het vignet een millimeter kleiner is gemaakt. De 
waarden in de gewone uitvoering blijven in omloop zolang 
de voorraad strekt. 

JOEGOSLAVIË 

^ Voor meer nieuwtjes» zie laatste nieuwtjes pagina. 

Afbeelding zegel gemeld in april, bladzijde 231. 
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ONZE 23 STE VEILING WORDT GEHOUDEN OP 21 EN 22 JUNI 

GEVEILD WORDT: 

CATALOGUS: 

KIJKDAGEN: 

KIJKAVONDEN: 

INZENDINGEN: 

W. H. DE MUNNIK 
Korte Houtstraat 20 B 
Den Haag 
Td. 070-180500 

Nederland en O.R. 
met vele hoofdnummers en betere series. 

Buitenland 
met vele topzegels van West-Europa en 
uitgebreide Engelse Koloniën. 

Collecties en restanten, 
waaronder veel waardevolle objecten. 

Vraagt gratis regelmatige toezending van onze 
maandelijkse veilingcatalogi. 
(Een briefkaartje is voldoende!) 

ledere dag in ons kantoor (ook zaterdag) vanaf 8 juni. 

Dinsdag 18 en donderdag 20 juni. 

Tot 1 augustus kan nog goed materiaal worden aangenomen 
voor onze volgende veiling, welke gehouden wordt 
op 6 en 7 september. 
(Bij toezending per post, dan uitsluitend aangetekend). 



N O O R W E G E N 

21-5-'68. Honderdvijftigste geboortedag Aasmund 
Olavsson Vinje (1818-1870). 
50 ó donker sepia en 65 ö bruin-karmijn. Portret van de 
dichter in de nieuw-Noorse taal . 

OOSTENRIJK 

Afbeeldingen zegel gemeld in april, bladzijde 231. 

POLEN 
15-5-'68. Bloemenserie. 

10 gr. Clianthus dampieri . 
20 gr. Passiflora quadrangular is. 
30 gr. Strelitzia reginae. 
40 gr. Coryphantha vivipara. 
60 gr. Odontonia. (Odontoglossum x Miltonia) 
90 gr. Protea cynaroides. 
4 .— + 2 .— zl. Abutilon. 
8. h 4 .— zl. Rosa polyantha cv. 

29-5-'68. Wereldkampioenschappen zweefvliegen; 
verschillende typen zweefvliegtuigen. 
60 gr. „Zephyr" . 
90 gr. „Ooievaar" . 
1.50 zl. „Zwaluw". 
3.40 zl. „Vlieg". 
4 .— zl. „Zeehond" . 
5.50 zl. „Pi raa t" . 

P O R T U G A L ^ 
29-4-'68. Europazegels. 

1.—, 3.50 en 4.30 e. Gemeenschappelijk motief. 

ROEMENIË 

Afbeelding zegel gemeld in februari, bladzijde 105. 

SOVJET-UNIE 

M a a r t *68. Vijftig jaar Sovjetrussische brandweer. 
4 k. Gehelmde brandweerman, ster met symbolen van 

brandweerwerktuigen, brandweerwagen en -schip. 
Maar t *68. Eerste automatische koppeling van Kos-

mos-186 en Kosmos-188.| 
6 k. Koppeling van beide spoetniks in de ruimte, schema 

van banen en ontmoeting. 

30-3-'68. Part izanen in de grote vaderlandse oorlog. 
4 k. N .N . Popoedrenko, partizanenleider uit Tsjernigov. 
4 k. P .P. Vertsjigora, partizanenleider uit Kovpak. 

12-4-'68. Dag van de ruimtevaart . 
4 k. Kosmonaut fotografeert in de ruimte, 18-3-'65. 
6 k. Koppeling in de ruimte. 30-10-'67. 
10 k. Venusraket, 18-10-'67. 
Zegels samenhangend gedrukt met tekst op tussenstrook. 
O p veldeel van zes (drie zegels en drie aanhangsels) is op 
het geheel een aardbol te zien, ongeven door schema van 
banen die door hemellichamen worden geschreven. 

l l -4 - '68 . Solidariteit met de strijd van het Vietna
mese volk. 
6 k. Beschermende rode hand weert duistere machten van 

agressie af, twee wereldhalfronden, tekst: 
Buitengewone algemene vergadering van de raad van 
het wereldvakverbond. 

16-4-'68. Lenins 98ste verjaardag. 
4 k. Portret van Lenin in Petrograd, 1918. 
4 k. Lenin spreekt in Moskou op het Rode Plein, 7 - l l - ' 18 . 
4 k. Lenin na rede op 25-5-' 19. 

SPANJE 
6-5-'68. Werelddag van de postzegel. 

1,50 p . Reproduktie zegel van 6 cuartos, 1850. 
3,50 p . Reproduktie zegel van 6 reales, 1850. 

TSJECHOSLOWAKIJE 

Afbeelding zegel gemeld in april , bladzijde 223. 

TURKIJE 
Nieuwe gebruikszegels. 

I, 5, 50 en 200 k. Portret Ataturk. 

I-4- '68. Honderd jaar Hooggerechtshof. 
50 k. Weegschaal en wetboek. 
60 k. Beschreven vel papier en portret van eerste presi

dent Hooggerechtshof, Ahmet Gevdet Pasa. 

l-4- '68. Honderd jaar Hof van cassatie. 
50 k. Eiketak waarop boek. 
60 k. Beschreven vel papier en portret eerste president 

Hof van cassatie: Mi tha t Pacha. 

7-4-'68. Twint ig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 
130 + 10 k. Embleem W . H . O . * ) 

IJSLAND 

2I-5- '68. Verander ing van verkeer: rechts- in plaats 
van linkshoudend. 
4 .— kr. geel en 5 .— kr. bruin. Weg met kruising waarop 
verkeer rechts houdt . 

15-5-'6B. Driehonderd jaar Bank van Zweden, 
45 o blauw, twee- en driezijdig getand, fluorescerend 

papier; 
70 ö grijs, twee- en driezijdig getand, roze gekleurd, niet 

fluorescerend papier. Embleem van Bank. 

Z W I T S E R L A N D 

30-5-'68. Toeslagserie „Pro Pa t r i a " 1968; reproduk-
ties glasschilderingen uit rozet kathedraal van Lausanne. 
10 + 10 r. donkergroen, zwart, blauw, geel en rood. 

Symbool maand mei : jager op appelschimmel. 
20 + 10 r. donkerviolet, zwart, blauw, geel en rood. 

Middeleeuwse uitbeelding heraldische leeuw. 
30 + 10 r. donkerbruin, zwart, blauw, geel en rood. 

Weegschaal, Maagd houdt weegschaal in 
rechterhand. 

50 + 20 r. donkerblauw, zwart, b lauw, geel en rood. 
Vissen: naturalistische weergave van vissen-
paar . 

BUITEN EUROPA 
April '68 5C A D E N QU'AITI 

Serie voorhistorische dieren; driehoekige zegels, waarbij 
de twee gelijke waarden telkens zijn samengedrukt. 

5 f. Tijger met slagtanden. 
5 f. Detail van paradijsschildering. 

10 f. Reptiel : Tylosaurus. 
10 f. Dinosaurus. 
35 f. Brontosaurus. 
35 f. Haa i . 
50 f. Rhinoceros. 
50 f. Mastodont. 
65 f. Buideldier, 
65 f. Zebra 's . 
75 f. Vliegend reptiel: Rhamphorhynchus . 
75 f. Condor. 

Luchtpost : 
200 f. Apen. 
200 f. Holenmens. 

20-3-'68. Ruines van Tyre . 
2 '/2 p , Romeinse buste. 
5 p . Romeinse zuilenrij. 
7'72 P' Triomfboog, 
10 p . Beeldhouwwerk met voorstelling maaltijd. 
Ook blokje met afbeelding zege! 10 p . , verkocht voor 50 p . 
Alles getand en ongetand. 

Verbeteringen in de titels van de serie schilderijen ge
meld in april bladzijde 2 3 1 : 

15 f. Portret van een goudsmid. 
30 f. Pallas temt de centaur . 

100 f. „F lo ra" (detail). 
Alle uit het Uffizi te Florence. (Melding J. W. Smits, 

Eindhoven), 
AF ARS E N ISSAS 

4-5-'68. Twintig j aa r wereldgezondheidsorganisatie. 
15 f. Zegel gelijk aan die van de Comoren. 

17-5-'68. Serie administratieve posten. 
20 f. Gebouwencomplex Damerdjong, 
25 f. Idem van Ali-Addé. 
30 f. Idem van Dorra. 
40 f. Idem van Assamo, 

1^ AJMAN (Zie ook M A N A M A ) 
5-3-'68. Schilderijenserie. 

1.— r. Zelfportret Durer 1493. 
1,— r. Portret Oswelt Krel , Durer, 
1.— r. De kantwerkster, Vermeer. 
I .— r. Dame aan het clavicord, Vermeer. 

Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. mei 1968 2 9 3 



OP WOENSDAG 5 JUNI 
ZULLEN VERSCHIJNEN 

1 w. 27ste Zionisten Congres 
met afbeelding van Moshe Share« waarde £ Isr. 1,— 

en een zegel voor gevallen vrijheidsstrijders 
waarde £ Isr. 0,80 

BEIDE MET TOEPASSELIJKE F.D.C-

PUBLICATIE VAN DE BENELUX-AGENT DER ISRAEL P T.T. 
ISRAEL, de staat met verantw^oorde uitgiften. 

ZICHTZENDINGEN 

PRIJSLIJST 

Speciaal Nederland en O R , gebruikt en ongebruikt, met vele zeldzame zegels, variëteiten 
compleet opgenomen, en uitgepri jsd tegen 70/85 % van catalogus N V P H 
Onderstaande landen vanaf nr 1 zowel gebruikt als ongebruikt opgenomen met alle topzegels 
en series 

Frankrijk, Engeland, Spanje, Zwitser land, Scandinavië mcl IJsland, België, Luxemburg, Duits
land en g e b , Liechtenstein, Oostenri jk, Portugal, Rusland, Balt Staten, Monaco, Hongarije, 
Griekenland, Albanië, Verenigde Arabische Rep , Egypte, U S A , Franse en Engelse Kolomen 
Uitgepri jsd tegen 35 tot 50 % van de Yvert-cataloguswaarde 

Tevens buitengewoon mooie en zeer sterk gespecialiseerde ZICHTZENDINGEN van de 
volgende Zuidamerikaanse landen: Argentinië, Bolivia, Chili, Columbia, Cuba, Guatemala, 
Haïti, Honduras, Rep. Panama, Philippijnen, Salvador, Brazilië, Dominicaanse Rep., Equador, 
Mexico, Paraguay, Peru, Venezuela, gebruikt en ongebruikt opgenomen, tot heden mcl bloks 
etc. 

Maandeli jks terugkerende, steeds van INHOUD wisselende, 

met honderden aanbiedingen, waaronder zeer ZELDZAME zegels en series, collecties, 
restanten etc , variërend van f 1 , — tot ƒ 4000,— 

Een briefkaartje, en u bent er van verzekerd, onze nu uitgekomen en volgende, steeds van een 
wisselende en ri jke inhoud voorziene, prijsli jst te ontvangen Buiten N O R en de West-
europese landen worden steeds diverse buiten-Europese landen opgenomen 

KORTING: bij de volgende uitnamen van onze zichtzendingen geven wij de volgende kortingen 
uitname f 30,— 5 % , f 50 ,— 10 %, f 100,— 15 % 

POSTZEGELHANDEL „OLYMPIADE" 
BINNENWEG 13 LOENERSLOOT TELEFOON (02949) 377 



2.— r. Zelfportret, Dürer 1498. 
2.— r. Rubens en Isabella Brandt, Rubens . 
2.— r. Juste Lipse en zijn studenten, Rubens. 
2.— r. De luitspeler, Caravaggio. 
2 .— r. Vrouw bespeelt de luit, Caravaggio. 
Blokje 5.— r. Fluitspeler en trommelaar, Durer. 
5.— r. Studio van de kunstenaar, Vermeer. 
Zegels getand en ongetand, evenals de blokjes. 

Maar t '68. Olympische winterspelen en winnaars 
hiervan. 
Opdruk op het in het nummer van maar t j l . gemelde 
blokje van 7.— r. Olympische winterspelen. Vijf verschil
lende uitvoeringen met telkens de namen van respectie
velijk; J. G. Killy, Peggy Fleming, Franco Nones, Olga 
Pall en H. Gronningen. 

25-3-'68. Arabische klederdrachten. 
30 en 70 d., 1.— en 2.— r. Klederdrachten mannen . 
30 en 70 d., 1.— en 2.— r. Klederdrachten vrouwen. 
Getand en — beperkt — ongetand uitgegeven. 

ALGERIJE 
25-3-'68. Hulpuitgifte. 

Opdruk 0.60 op de zegel 1.— fr. strafport, portzegel 
Yvert 63. 

De in maart gemelde serie Olympische Spelen is tot 
nader order uitgesteld. 

ANGOLA 

ÉMUUyUUL 

22-4-'68. Vijlde eeuwfeest geboorte Pedro Alvares 
Cabra l . 
0.50 e. Beeld maagd Maria met kind. 
1.—e. Kasteel Belmonte. 
1.50 e. Klooster S. Jeronimo. 
2.50 e. Vloot zeilschepen van Cabral . 

ANGUILLA 
11-5-'68. Schepenserie. 

10 c. Voorbereidingen jaarlijkse regatta in Meads Bay. 
15 c. Scheepsbouw op strand. 
25 c. Schoener , ,Warspite", gebouwd 1917. 
40 c. „Atlantic Star" , grootste schip ooit in Anguilla 

gebouwd. 

BAHREIN 
Juni '68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

20, 40 en 150 f. Kaar t eilanden en embleem W H O * ) 
op verschillende kleuren. 

BRAZILIË 
Maar t '68. Honderdste geboortedag van Or lando 

Rangel. 
5 c. Portret van deze wetenschapsman. 

9-3-'68. Tweehonderdvijftigste verjaardag eerste on
derwaterexploratie in Paranagua. 
10 c. Duiker en standbeeld Maagd van Paranagua. 

BROENEI 
April '68. Inwijding gebouw omroep en informatie, 

als mede taal en cultuur. 
10 s. Driehoekige zegel met schets gebouw. 
15 en 30 s. Langwerpige zegel met schets gebouw. 
Alle drie zegels met portret heerser, Sir O m a r Saifuddin 
Wassa'dul Khairi Waddin, K C M.G.*) 

CANfBODJA 
l-3-'68. Serie voor universiteiten. 

4 r. Koninklijke universiteit van Kompong - Cham. 
r. Technisch instituut „Khmero - Sovjetvriendschap". 

9 r. Universitair centrum in Sangkum Reaster Niyum. 

CANADA 

5-6-'68. Driehonderdste verjaardag ontdekkingsreis 
van vier maanden met de Nosuch door Canadese noor
delijke wateren. 
5 c. licht- en donkerblauw, lichtgroen en roze. Zeilschip 
op zee, op achtergrond ijsberg. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 

RtM)8tKLÖf CWrRMRJCWNt 
200F 

16-4-'68. Olympische Spelen, Grenoble en Mexico. 
200 f. luchtpost. Olympische Winterspelen; afdaling per 

ski; embleem met vijf ringen. 
200 f. luchtpost. Olympische Zomerspelen in Mexico: 

speerwerpen in Olympisch stadion. 

23-4-'68. Exploratie planeet Venus. 
100 f. luchtpost. Daling van ruimtevaartuig aan para

chute op de planeet. 

30-4-'68. Herdenking Mar ie Curie. 
100 f. luchtpost. Portret mevrouw Curie en met pijl door

boorde kreeft (symbool voor kanker) . 

CHINA 
(Volksrepubl i ek) 

30-I-*68. Lang leve de overwinning van M a o Tse 
Toengs revolutionaire lijn voor kunst en l i teratuur . O p 
voering toneelstukken, scènes uit theatervoorstellingen. 
8 f. De rode lantaarn . 
8 f. Gevangenneming bandieten. 
8 f. Shajapang. 
8 f. O p de dokken. 
8 f. Raid op regiment van de witte tijger. 
8 f. Rood detachement van vrouwen en het meisje met 

het witte haar . 

TAIWAN ( N a t i o n a U s t i s c h ) 
7-4-'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

1 . _ en 5.— S. Embleem W H O * ) met getal „ 2 0 " . 

C O M O R E N 
29-4-'68. Olympische winterspelen, Grenoble. 

70 f. luchtpost. Afdaling per ski, Olympische ringen. 

4-5-'68. Twint ig j aa r Wereldgezondheidsoiganisatie. 
40 f. Embleem W H O * ) , zon en bloemenruiker. 

CONGO (BRAZZAVILLE) 

Verbeteringen in de ülels van de serie schilderijen ge
meld in april, bladzijde 227, waarvoor wij de heer 
J. W. Smits te Eindhoven danken. 
100 f. Eed der Horatiers (Louvre - Parijs). 
200 f. Negerin met pioenrozen (Montpell ier) . 

24-6-'68. Viaduct van Mayombe. 
45 f. Gezicht op viaduct waarover trein rijdt. 

COOK EILANDEN 

P¥IX"DOXEARS i 

30-4-*68. Nieuwe gebruikszegels. 
4 .— en 6.— $. Portret koningin Elizabeth, verschillende 
inlandse bloemen. 

CUBA 
15-3-'68. Fokken van kanaries; verschillende vogels. 

1 c. Fcc4016 . 
2 c. A C C 714. 
3 c. A C C 122. 
4 c. Fcc 4477. 

A C C 117. 
ANR 1175. 
ACC 777. 

5 c, 
13 c, 
20 c, 

D A H O M E Y 

Rl-TtE«.t01]tDl&\H0*lhV 

22-4-'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 
30 en 70 f. Embleem W H O * ) . 

DOMINICA 

April '68. Internat ionaal j aa r der mensenrechten. 
1 c. President Kennedy (1917-1963). 

10 c. Vrijheidsstrijder C. E. A. Rawle (1891-1938). 
12 c. Paus Joannes X X I I I (1881-1963). 
48 c. Florence Nightingale (1820-1910). 
60 c. Dr. Albert Schweitzer (1875-1965). 
Alle zegels met embleem van het j aa r en beeltenis van 
koningin Elizabeth II. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Maar t '68. Vereniging voor revalidatie van invaliden. 

1 c. H a n d houdt invalide vast. 

EGYPTE 

25-3-'68. Veertienhonderd jaa r Koran . 
40 en 80 m. Opengeslagen Koran omgeven door stralen, 

waarin twpp van plke ZPITPIS. 

Veertienhonderd jaa r Koran , 
•ïu en öu m. Opengeslagen Koran omgi 
Ook blokje waarin twee van elke zegels. 

Nieuwe dienstzegel. 
500 m. Wapen van het land. 

G A B O N 

18-6-'68. Internationaal hydrologisch decennium. 
15 f. Gestileerde weergave van waterloop en embleem 
U N E S C O * ) . 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. mei 1968 2 9 5 



DIT IS UW KANS!! 
Vanuit het buitenland heb ik kortgeleden enkele ,,bulk"-aankopen binnengekregen, waarvan een groot gedeelte 
verkocht kan worden tegen UITERST LAGE PRIJZEN [ I I 

COLLECTIES: 
1 Tsjechoslowaklje met Bohemen & Moravië en Slovenië. Een 

interessante SPECIAAL-verzameling van 1918 tot modern, echter 
het meest van voor 1940 Ongebruikt en gebruikt Veel speciale 
stempels en verscheidene goede nummers en hoge waarden, 
ook in luchtpost Tevens enkele drukproeven foutdrukken en 
afwijkende typen volgens Znamek-catalogus Verder blokken, 
FDC's en couverts met bijzondere afstempelingen Een prachtige 
start voor een speciaalverzameling Alles in blanco album 
PLUS een stockboek met honderden doubletten en afwijken
de typen, ook hierbij veel hoge waarden en betere nummers 
Alles m totaal enkele duizenden zegels met hoge catalogus
waarde Prijs SLECHTS ƒ650 — 

2 Vatikaan, kleine collectie van ongeveer 200 stuks in gebruikt en 
ongebruikt Enkele zeer goede en schaarse nummers, mooi 
object om verder uit te breiden Slechts enkele doubletten In 
stockboek Waarde Yvert-frs ruim 850,— 

BIJ mij slechts ƒ 200 — 
3 Israël, aardige verzameling van begin tot modern Ongebruikt en 

gebruikt met vele aanhangsels In stockboek Aantal zegels ruim 
250 stuks Waarde Yvert-frs 330— Prijs slechts ƒ110 — 

4 Monaco, mooie collectie met vooral vroegere uitgiften goed 
vertegenwoordigd Veel kleurverschillen en typen opgenomen 
Mooi object voor verdere specialisatie Totaal ong 350 zegels 
met enkele doubletten Waarde Yvert-frs 850 — Prijs ƒ 200 — 

5 Ethiopië, interessante collectie van dit weinig bekende land 
Vele goede nummers, hoge waarden en complete series, in on
gebruikt en gebruikt Op losse bladen Waarde ong Yvert-frs 
1000,—, aantal zegels plm 400 Bij mij slechts ƒ250,— 

RESTANTEN: 
6 Engeland, grootformaat herdenkingszegels, uitgiften sinds 1948 

Voor deze zegels komt vooral in Engeland de laatste tijd steeds 
meer vraag! I Hoge cataloguswaarde en verscheidene schaarse 
en hoge waarden erbij Met en zonder fosforbanden 
50 VERSCHILLENDE GROOTFORMAATZEGELS voor slechts 
ƒ 2,75, geheel franco 

7 Britse Gemenebest, van vroeg tot laat, Victoria tot Elizabeth 
Uitgebreide collectie met veel grootformaat- en herdenkings
zegels Verder veel thematische, zoals sport, dieren, planten 
6tC 6tC 
100 VERSCHILLENDE ZEGELS in prima kwaliteit, slechts f 2,75 
250 VERSCHILLENDE ZEGELS in prima kwaliteit, slechts ƒ 5,95 
500 VERSCHILLENDE ZEGELS in prima kwaliteit, slechts ƒ12,50 
alles franco per post 

10 

11 

12 

U.S.A. Grootformaat z g ,,plaatjes"-zegels, herdenkingen, lucht
post etc etc Prachtige sortering met hoge cataloguswaarde 
100 verschillende grootformaatzegels voor slechts ƒ3,50 franco 
200 verschillende grootformaatzegels voor slechts ƒ 9,50 franco 
FDC's en couverts met bijzondere afstempelingen Mooie sor
tering van vele verschillende series en goede losse stukken 
Vraagt prijsopgave i i Lijst met omschrijving en prijzen gratis 
verkrijgbaar 
O a prachtige enveloppe met Nederland nr 2 Zegel met vier 
brede en gave randen, afgestempeld met franco-dagstempel 
Breda In SUPER CONDITIE Prijs ƒ 75,— 
Enveloppe met Nederland nrs 136/138 (Postzegeltentoonstel
ling Den Haag in 1924) Met speciaal tentoonstellingsstempel 

Prijs ƒ 95,— 
en vele andere 
Oude ansichtkaarten, vele van Nederland en Engeland uit het 
begin van deze eeuw Grote sortering voor billijke prijs Vraagt 
prijsopgave 
Thema's, zegel-op-zegel, sport ruimtevaart dieren bloemen, 
schilderijen etc etc Vraagt prijsopgave Bij grote afname be
langrijke kortingen 
Rondzendingen, Nederland met vele tandingsverschillen, punt-
stempels, kleurverschillen etc Engeland en Britse Gemenebest, 
België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Italië, Scan
dinavië, Griekenland, nieuwe Afrikaanse en Aziatische landen, 
Zuid-Amerika, U S A Grote sortering Vraagt toezending met 
opgave van land en interesse 
Zeer billijk geprijsd i i Bij uitname van ƒ25,— 5 % korting, 
bij uitname van ƒ100,— 10% korting 

GRATIS H l . . . BIJ de nrs 
series geheel gratis 

6-11 interessante zegels en complete 

ALLES MOET WEG I I Alle prijzen geheel franco per aangetekende 
post Ook bezoek hartelijk welkom, gaarne van te voren tele
fonische afspraak Alle aanbiedingen geheel vrijblijvend 

GEVRAAGD: Interessante collecties, series en losse zegels van 
Engeland (vooral de grootformaatzegels), Engelse Gemenebest, 
België, U S A , Zwitserland, Egypte, Griekenland etc etc 

RUTGER L SCHILPZAND 
IRENELAAN 19 - DE KAAG (DORP) - TELEFOON (02534) 416 - GIRO 178135 - BANK A.B N LISSE 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
Surinam* zonder plakker pottfr it: 

no 111-1U f5 ,50, nr« 115 f 17,50, nrs 117 f21,50, no 177 f 15,—, no 178f15,—, 
no 197-199 f31,50. no 202-205 f M,—, no 206-209 f 4,—, no 210-213 f 3,— , no 214-
219f16,—, no 220-228 f 10,50, no 247-2*8 vigp 29 30 f 1 1 , — , no 278-279 f 8,50, no 
297-307f8,— , no 308f22,50, no 309-311 f32,—, no 317-320f4 —, no •321-322f7 —. 
no 323-324-325 f 2,—, no 326-329 f 5,—, no 335f3,—, no 336-339f 6,—, no 340-344 
f 12,—, no 245-248 f4,50, no 349-353 f 6,50. no 354-370 f 13,—, no 371-375 f 4,50, 
no 376-378 f 1,65, no 379-383 f 4,65, no 384-389 f 4 ,—, no 390-395 f 4 , — , no 398-403 
f 9,— , no 405-409 f4.50, no 410-413 f 2,50, no 414-418 f 4,75, no 420-426 f 4,50, 
no 431-435f4,—, no 436-438 f3,50, no 439-452 f3,50, no 453-461 f 7,50, no 462-467 
f4,75, no 468-474 f 5 , — 
Bestellinfen onder f25 ,— porti extra 

JAC. ENGELKAMP Spuistraat 301, Amsterdam 
Giro 312AM - Telefoon 23 09 98 

PHILEX 1968 EINDHOVEN 
22 t/m 26 mei 

zullen WIJ op deze 

TENTOONSTELLING 
aanwezig zijn, om u van advies te dienen 
wanneer u verkoop overweegt via onze 

VEILINGEN 
181e VEILING: 17 EN 18 SEPTEMBER 

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL 
Kleverlaan 97 - Tel (023) 561 54 - Bloemendaal 



GUATEMALA 
Februari '68 . Vijfentwintig jaar Interamerikaans in

stituut voor landbouwonderzoek. 
9 en 25 c , 1.— q. Bladeren en embleem instituut. 

Maa r t '68. Nieuwe gebruikszegel. 
30 c. Portret Abraham Lincoln, aanvullende waarde in 

serie met portretten van Lincoln. 

GUINEA (PORTUGEES) 
pipy<piys>liyi||l'^'PW'll''fHWPil'W 

^ f * " ' ' i n i r * " * " ' " * 
22-4-'68. Vijtde eeuwfeest geboorte Pedro Alvares 

Cabra l . 
2.50 e. Wapen van Cabral . 

H O N D U R A S (BRITS-) 

I-4-'68. Twintig jaar ECLA*) , economische missie 
voor Zuid-Amerika. orchideeën. 

5 c. Schomburgkia tibicinis. 
10 c. Maxiilaria tenuifolia. 
22 c. Bletia purpurea . 
25 c. Sobralia macrantha. 

INDONESIË 

Afbeelding zegels gemeld in april, bladzijde 231. 

I R A N 

l2-3-'b8. Nieuwjaars- en lente-testival 
r. Amandelbloesem, 
r. Rode tulpen, 
r. Gele tulpen, 
r. Verjager van de boze geesten. 

20-3-'68. Achttiende verjaardag nationalisatie ohe-
-tkistrie. 
4 r. groen, geel en zwart. Boorinstallatie; embleem 
raanse nationale oliemaatschappij. 

I V O O R K U S T 

6-4-'68. Olympische Spelen in Mexico 1968. 
30 f. K a n o wedstrijden. 

100 f. Honderd meter hardlopen voor mannen . 

8-6-'68. Serie industrie. 
5 f. Palmolie fabriek. 

15 f. Raffinaderij van Abidjan. 

J A P A N 

20-4-*68. Week van de filatelie 1968. 
15 y. Fragment schilderij „Bugi Rïnsen" (danseres in een 
tuin), Bakusen Tsuchida. 

KAAPVERDISCHE EILANDEN 

Trinrwip>yi»in i'ii'Ty^wp^iif ̂ t"! 

« w w w w w w v v r p 

22-4-'68. Vijfde eeuwfeest geboorte Pedio Alvares 
Cabral . 
1.— e. Kaa r t van Contino uit 1502. 
1.50 e. Portret van Cabra l . 

K O E W E I T 4 
7-4-'68. Wereldgezondheidsdag; twintig jaar Wereld

gezondheidsorganisatie. 
20 en 45 f. Portret emir en emblemen van Koeweit en 
W H O * ) . 

9-4-'68. Twintigste verjaardag bloedbad van Deir 
Yasin in Arabisch Palestina. 
20 en 45 f. Kaa r t van Palestina en mes op de plaats van 
Deir Yasin. 

K O R E A ( N O O R D . ) 
September '67. Koreaans leger. 

5 j . Soldaat, zeeman en vlieger. 
10 j . Eenheid leger en bevolking. 
10 j . Eenheid manschappen en officieren. 

K O R E A (ZUID.) 

ÖtHE»B. '^^H 

7-4-'68. Twintig j aa r Wereldgezondheidsorganisatie. 
7 w. Embleem en symbolisering vooruitstrevende aspec
ten van de W H O * ) . 
Ook ongetand blokje met deze zegel. 

9-4-'68. Tweede conferentie EATA*) (Oostaziatische 
reisorganisatie). 
7 w. Embleem EATA en karakteristieken van Korea . 

3I-5- '68. Eerste Dag van de postbode. 
5 en 7 w. Postbesteller. 

l-6-'68. Ontwikkeling van wetenschap en techniek. 
7 w. Symbolische voorstelling. 

18-6-'68. Tweede congres Internat ionale vereniging 
van rectores magnifici van universiteiten. 
7 w. Symbolische voorstelling. 

LAOS 
6-6-'68. Twint ig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

15, 30, 70, 110 en 250 k. Embleem W H O * ) . 
Ook blokje van 500 k. met gelijke afbeelding. 

L E S O T H O 
8-4-'68. Gewijzigde uitgiftedatum van in maar t ge

melde serie twintig j aa r Wereldgezondheidsorganisatie. 

L I B A N O N 
Maar t '68. Onafhankelijkheidshelden. 

2 ^^ p . emira Khaskiah, vrouw van emir Eakhreddine. 
5 p . Portret emir Eakhreddine. 

10 p. Gezicht op kasteel van Saida. 
13 p . Gezicht op kasteel van Chekif. 
17^2 P- Kasteel van Beiroet. 
Ook blokje van 50 p . met afbeelding kasteel van Beiroet. 

LIBERIA 
22-12-'67. Installatie president T u b m a n . 

25 c. Portret president. 
Ook blokje van 50 c. met gelijke afbeelding. 

LIBIË 
28-2-'68. Zevende internationale jaarbeurs van Tr i 

polis. 
15 en 55 m. Kaa r t van Libië, oliebron, vliegtuig en ka
meelruiters. 

22-3-'68. Week voor de Arabische publiciteit. 
15 en 45 m. Geopend boek en toorts. 

M A C A U 

22-4-'68. Vijfde eeuwfeest geboorte Pedro Albares 
Cabra l . 
20 a. Monument voor Cabra l . 
70 a. Standbeeld van Cabra l in Belmonte. 

April '68 ^ M A H R A (ZUID-ARABIË) 
Serie schilderijen van Claude Monet . 

10 f. Spoorwegstation Saint Lazare. 
15 f. Terras te Sainte Adresse bij Le Havre . 
25 f. Hotel Roches Noires in Trouvil le . 
50 f. Vrouwen in de tuin. 
75 f. Vrouw op het strand in Trouvil le . 

100 f. De „Grenoui l lère" . 
150 f. Portret van Camille Monet met hond. 

M A L A D I V E N 

7-4-'68. Schilderijenserie. 
50 1. Zeegezicht, Richard Parkes Bonington, 1801-1828. 
1.— r. Varen op de Nore, J. M . W. Turner , 1775-1851. 
2 .— r. Zeilboten op de Seine, Claude Monet , 1840-1926. 
5 .— r. Boten in Les Saintes-Maires, Vincent van Gogh, 
1853-1890. 
Alle zegels met landswapen. 

7-4-'68. Twint ig j aa r Wereldgezondheidsorganisatie. 
10 en 251. , L — e n 2 . — r . 

Jun i '68 . Olympische Spelen in Mexico. 
2 en 10 1., 1.— r. Schietwedstrijden. 
6 en 15 1., 2.50 r. Discuswerpen. 

MALAWI 
24-4-'68. Serie wilde bloemen. 

4 d., 9 d. en 1 sh. 6., 3 sh. Verschillende inlandse bloemen. 
Ook blokje met de vier zegels samen gedrukt. 

MALEISIË 
8-4-'68. Installatie heerser van Negri Sembilan. 

15 en 50 c. Portret heerser Tuanku Ja 'afar ibni Al-Mar-
h u m en embleem van de staat. 

^ M A N A M A (zie o o k AJMAN) 
25-5-'68. Arabische klederdrachten. 

Uitgave gelijk aan die van Ajman, alleen inschrift op elke 
zegel „ M a n a m a 

•£sÄMt5dl 
M A R O K K O 

8-4-'68. Twint ig jaar Wereld
gezondheidsorganisatie. 
0.25 en 0.40 dh.Verpleegster met 
kind, gebouw en embleem W H O * ) . 
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NIEUWE POSTZEGELUITGIFTEN VAN TSJECHOSLOWAKIJE 
DE OLYMPISCHE SPELEN IN MEXICO (6) 

m m i * w 
HRY XIX O L Y M P I A D Y 1968 MEXIKO 

30 h 
CESKOSLOVENSKO i 

HRY XIX O L Y M P I A D Y 196« MEXIKO 

CESKOSLOVENSKO 

,>■■»»■■»■■■■■■»»»»»»« 
HRY XIX OLYMPIADY 1968 MEXIKO 

CESKOSLpVENSKp ; 

I HRY XIX OLYMPIADY 1968 MEXIKO | 

; ÓESKOSLpVENSKp < . 

■ 

HRY XIX OLYMPIADY 1968 MEXIKO 

CESKOSLOVENSKO 

Uitgiftedatum: 30 april 1968 

WERELDPOSTZEGELTENTOONSTELLiNG PRAGA 1 9 6 8 HET PRAAG VAN DEZE TIJD (6) 

CESKOSLOVENSKO] 

4 0 H I 

1 ■ 
1 

; 5 5 ^ ^ ^ s ^ = a 
«KIM FSMOLlliINi *K.H / . IsA» 

CESKOSLOVENSKO 

/ Ki-, RKANTläKK KUPKA 18711957 
^ ' " ■ " ■ 

CESKOSLOVENSKO 

3 'KH 

s 

W\ß^M\ffM^UFfHt 

Maand van uitgifte: mei 1968 

De waarde van 2 Kcs wordt vervaardigd m veelkleurige vlakdruk m velletjes van vier stuks 
WERELDPOSTZEGELTENTOONSTELLING PRAGA 1 9 6 8 HET OUDE PRAAG (6) 

Souvenlrvelietje „Het oude Praag" 

Iri.iii'. ,„• 

■ ■ ■ ■ ■ » * ■ 

CESKOSLOVENSKO 

60K 

* * * * " * * i ^ i 

■■■■■■■■■■■■■»»■»»■■n 
CESKOSLOVENSKO 

1 

» ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ttntjutAM^^j^^u 

^rrwrrrrt ■■■■■■■ii 

CESKOSLOVENSKO 

dilifcAiMiAAJiUUti 

Maand van uitgifte: juni 1968 

De waarde van 2 Kcs wordt vervaardigd in veelkleurige vlakdruk in velletjes van vier stuks 

BIJ UW POSTZEGELHANDELAAR VERKRIJGBAAF 



1 4'68. Toerismeserie. 
30 f. Moskee van Nouakchott . 
45 f. Berglandschap met pas van Amogjar. 
90 f. „Tour des Cavaliers*' in Boutilimit. 

25'68. Luchtpost. Twintig jaar W H O * ) . 
150 f. Embleem W H O , symbolische voorstelling. 

246'68. Internationaal hydrologisch decennium. 

MONGOLIË 

182'68. Besdragende planten. 
5 m. Rosa acicularis. 

10 m. Ribes nigrum. 
15 m. Grossularia acicularis. 
20 m. Malus pallasiana. 
30 m. Fragaria orientalis. 
60 m. Ribes altissimum. 
80 m. Vaccinium vitisidaea. 
1.— t. Hippophaé rhamnoides. 

MOZAMBIQUE 

224'68. Vijfde eeuwfeest geboorte Pedro Alvares 
Cabra l . 
I.— e. Oprichten van het kruis in Porto Seguro. 
1.50 e. Opdragen van de eerste Mis in Brazilië. 
3 . — e. Kerkgebouw. 

N A U R U 
155'68. Aanvullende waarden gebruikszegels. 

, 7, 30 en 35 c. Zegels gebruïksserie met opdruk , ,Re
public of Nauru" . 

NEPAL 
192'68. Nationale democratische dag. 

15 p . Wapen van het land. 

74'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 
1.20 r. Embleem W H O » ) en Nepalese vlag. 

NICARAGUA 
Nieuwe gebruikszegels, door opdruk op bestaande zegel

restanten. 
5 c. op zegel 6 c. „Escudos Coloniales" uit 1962. 
5 c. op zegel 6 c. , ,Camara Jun io r" uit 1961. ■ 
5 c. op zegel 6 c. , ,Deportes" uit 1963. 
5 c. op zegel 6 c. ,.Presidentes de Nicaragua" uit 1953. 

op zegel 8 c. ,,Visita del Presidente Somoza Garcia a 
Washington" uit 1939. 

C op zegel 1.05 G. „150 Aniversario de Abraham 
Lincoln" uit 1960. 
1.— G. op zegel 1.50 C. „Cardenal Spel lman" uit 1959. 

NIEUW GALEDONIË 

45'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 
20 f. Zegel gelijk aan zegel Comoren. 

145'68. Vogelserie. 
1 f. Macalurulus Maries. 
2 f. Pachycephala caledonica. 
3 f. Columba vitiensis hypoenochroa. 

50 f. luchtpost. Drepanopti la holosericea. 

N I G E R 

264'68. Luchtpostzegel, vogels. 
250 f. Lamprocolius splendidus. 

175'68. Honderdvijftig jaar fiets. 
100 f. luchtpost. O u d e loopfiets en moderne renfiets. 

NIGERIA 
74'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

4 d. Embleem W H O * ) en immunisering. 
1 sh. 6 d. Mal ariasl achte fiers en muskiet, embleem 
W H O * ) . 

OOST.AFRIKA 
(KENYA, OEGANDA, TANZANIA) 

135'68. 
30 c. Inheems ziekenhuis. 
50 c. Verpleegsteropleiding. 
130. Microscoop. 
230. Injectie, malar iamug. 
O p elke zegel embleem W H O * ) en een modelgezin. 

P A N A M A 

22'68. Olympische winterspelen, Grenoble. 
/̂2 c. Embleem winterspelen. 
1 c. Skispringen met bergen op achtergrond: embleem. 
5 c. Gehurkt skirijden en embleem. 

10 c. Bergbeklimmen. 
21 c. Schaatsen voor heren. 
31 c. Bobslee voor twee personen. 

Twee blokjes getand en ongetand: 
10 c. Sneeuwkristal, embleem. 
31 c. Kunstrijdster. 
10 c. Skier in skilift en 
31 c. Skier met geweer. 

PAPOEA & NIEUWGUINEA 

E 1 ' 

F fJk, 
F 1 ifl 

'" 
f^ 

4 
S H l 
d ma ii:z 

PAPOA» i 
t, n/ewBu/im i 

^ ^ 
3|̂ ik " ''""P 
flililiJMlulliulil 

«m 

20c 
^ ^ M b ■ 

khMMp' 1 

Afbeelding zegel gemeld in april, bladzijde 229. 

PARAGUAY 
Afbeelding zegel gemeld in maart , bladzijde 167. 

POLYNESIË 
45'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

15 en 16 f. Afbeelding gelijk a a n zegel Comoren. 

55 RAS AL K H A I M A 
213'68. Moederdag, reprodvikties schilderijen. 

20 d. Leonardo da Vinci, Beatrice d'Este. 
30 d. Rafael (14831520), de Madonna met de distelvink. 
40 d. Rafael, ,,La Donna Vela ta" . 
50 d. Henner (18291905), Fabiola. 
1.— r. Nattier (16851766), portret van Anne Henriette 
als Flora. 
2 . — r . Fragonard (17321806), Studie. 
3 .— r. Nattier. MarieAdelaide als Diana. 
4.— r. Solarid (14601520), Madonna met het groene 
kussen. 
Blokje van 5.— r. ongetand: Leonardo da Vinci (1452
1519). Mona Lisa. 

SAINT PIERRE ET M I Q U E L O N 
lis OtHVtH 

Sf^JPÏimi ETMrauEtpH 

224'68. Olympische winterspelen, Grenoble. 
50 f. Hardrijwedstrijden schaats voor heren. 
60 f. Keeper ijshockey team. 

45'68. Twintig j aa r Wereldgezondheidsorganisatie. 
10 f. Zegel gelijk aan die van Comoren. 

SALVADOR (EL) 
253'6B. Wereld meteorologische dag. 

1 en 30 c. Weersatelliet, wereldbol en embleem W M O * ) . 

74'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 
Opdruk op zegels van 15 en 50 c. van WHO*)ser ie uit 
1966. 

S A M O A (WEST) 
224'68. Eenentwintig jaar Commissie voor de zuide

lijke Stille Oceaan. 
7 s. Verkopers van curiosa in Pago Pago. 

20 s. Palmbomen bij het strand. 
25 s. Strand van A'Uni . 

SAN T O M E E PRINCIPE 

224'68. Vijfde ceuwiecsl i^cbooi ie Pedro Alvares 
Cabral . 
1.50 e. Medaille met gebaarde en gehelmde strijder. 

SENEGAL 

185'68. Serie schaaldieren. 
10 f. Panulirus regius. 
20 f. Scyllarus latus. 
35 f. Penaeus duorarum. 

100 f. Mitella pollicepes. 

SEYCHELLEN 
164'68. Hulpuitgiftezegels. 

30 c. op 40 c ; 60 c. op 45 c , en 85 c. op 75 c. van serie 
gebruikszegels. 

SJARJAH 
Blokje 5 R., afbeelding gelijk aan zegel 3 R., gemeld in 

april , bladzijde 229, met namen van acht Olympische 
winnaars en hun landen van herkomst. 

THAILAND 
l3'68. Export teakhout. 

2 b . Olifant draagt boomstam. 

T I M O R 
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NIEUW VERKRIJGBAAR BIJ HET 
POSTZEGELBUREAU VAN DE CROWN AGENTS 

PAPUA & NIEUW GUINEA 
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(Kikvorsen) 
Datum van uitgave 24 april 1968 

NIEUWE HEBRIDEN 
200-JARIGE HERDENKING VAN DE REIS OM DE WERELD VAN 

LOUIS ANTOINE DE BOUGAINVILLE 
Datum van uitgave 23 mei 1968 
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224'68. Vijfde eeuwfeest geboorte Pedro Alvares 
Cabral . 
4.50 e. Kaar t van Lopo Homem Reineis uit 1519. 

64'68. Internationale hydrologische decade. 
30 en 60 fr. Embleem decade; zonnebloemen. 

264'68. I n gebruikneming haven van Lomé. 
5 fr. Vikingschip, Portugees schip en plat tegrond haven 

van Lomé. (Afbeelding in april , bladzijde 231). 
10 fr. Stoomboot van Fulton en modern passagiersschip. 
20 fr. Activiteiten in de haven: laden en lossen van sche

pen. 
30 fr. Gelijk aan zegel van 5 fr. 
45 fr. Gelijk aan zegel van 10 fr. 
90 fr. Amerikaans schip met kernenergievoortbeweging, 

de Savannah; plattegrond haven van Lomé. 

T O N G A 
64'68. Hulpuitgifte ter introductie van overgang op 

decimaal muntstelsel. 
I s. op 1 d.; 2 s. op 4 d., 3 s. op 3 d., 4 s. op 5 d., 5 s. op 
2 d . , 6 s. op 6 d., 7 s . op 11/2 d., 8 s. op 8 d., 9 s. op 31/2'd, 
10 s. op I sh., 20 s. op 2 sh., S 2.— op 2 sh. 
Luchtpost: U s. op 10 sh., 21 s. op 10 sh., 23 s. op 10 sh., 
Dienstzegels luchtpost: 40 s. op £, L, 60 s. op ^\.y S 1.— 
o p £ 1., S 2 . — o p l 1. 

TRINIDAD & T O B A G O 

75'68. Twintig jaar W H O * ) . 
5, 25 en 35 c. Oogarts onderzoekt knaap, embleem W H O . 

234'68. Internationaal hydrologisch decennium. 
50 f. Waterwinning en waterverdeling. 

186'68. Serie economische ontwikkeling, de katoen. 
25 f. Oogsten van katoen. 
30 f. Textielfabriek in FortArchambaul t . 

TUNESIË 
85'68. Tunesische halve maanorganisatie. 

15 m. Gestilleerde bloem met wereldbol als hart . 
25 m. Gestileerde duif. boven wereldhalfrond met olijf

tak en halve maan . 

VENEZUELA 
Maar t '68. Herdenking Dr. Jose Manuel Nunez Ponte 

(18701965). 
65 c. luchtpost. Portret Dr. Ponte. 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 

Afbeelding zegels gemeld in april , bladzijde 231. 
209'68. Herdenking pater Jacques Marquet te . 

6 c. zwart, groen en bruin. K a n o waarmee pater Mar
quette en Louis Joliet met twee roeiers in 1673 de Missis
sippi afvoeren. 

C H R I K T M A S « c 

Kerstzegel 1968. 
6 c. rood, geel, blauw, bruin en groen. Reproduktie van 
eedeelte schilderij van Jan van Eyck uit ongeveer 1425: 
dg engel Gabriel met vleugels. 

VIETNAM (NOORD) 

Afbeelding zegel gemeld in april , bladzijde 231. 
53'68. Maxim Gorki 100 j aa r geleden geboren. 

12 xu. Portret van deze Sovjetrussische schrijver. 

53'68. Overwinningen van het Zuidvietnamese be
vrijdingsfront, winter '66, voorjaar '67. 
Acht verschillende zegels van 12 xu, gedrukt in blokken 
van vier, verschillend van kleur, met voorstellingen van 
krijgstaferelen. 

VIETNAM (ZUID) 
74'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

10 d. Embleem van de organisatie. 

WALLIS EN F U T U N A 
45'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

17 f. Zegel gelijk aan die van Comoren. 

^ YEMEN (KONINKRIJK) 
213'68. Moederdag; schilderijen. 

2 b . Gainsborough. 
4 b . Corot. 
6 b . Fragonard . 

24 b . Rafael. 
28 b . Tit iaan. 
34 b . Bronzino. 

^ YEMEN ( R E P U B U E K ) 
April ' 68 . Schilderijen van Paul Gauguin . 

% b . , ,Vrouwen van T a h i t i " en 1/2 b . „Vrouwen van 
T a h i t i " (details). 

Vs b . „Nimmer meer" en '/j b . Zelfportret. 
i4 b . Bretonse meisjes en y>i b . Kinderen van Pouldu. 
3 b . La belle Angèle en 3 b . „ D e m a a n en de a a r d e " . 
6 b . „Wanneer ga je t rouwen?" en 6 b . „ D e vrouw met 

de bloem". 
Zegels twee aan twee samenhangend gedrukt. 

X YEMEN (ZUID) VOLKSREPUBLIEK 
l4'68. Hulpuitgifte gebruikszegels. 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 65, 75, 100, 250 en 500 f., L — 
d. Opdruk op de bestaande zegels van Zuid Arabische Fe
derat ie : ,,People's Republic of Southern Yemen" . 

ZUIDPOOLGEBIED (FRANS) 
45'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

15 f. Zegel gelijk aan die van Comoren. 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 
EUROPA 

ALBANIË 
I44'68. Albanese vrouwenorganisatie 25 jaar . 

15, 25 en 60 q, 1 L. Vrouwen in verschillende beroepen, 
respectievelijk leger, laboratorium, landbouw en industrie. 

D E N E M A R K E N 
136'68. Koldinghus 700 jaar . 

60 o. Afbeelding van de vroegere koninklijke residentie. 

DUITSLAND (OOST) 
85'68. Internat ionaal jaar van de rechten van de 

mens. 
5 Pf. Recht op arbeid; hamer en aambeeld . 

10 Pf. Recht op leven; levensboom en aardbol . 
25 Pf. Recht op vrede; duif en zon. 

85'68. Derde zegel solidariteit met Vietnam. 
10 + 5 Pf. Vietnamese vrouw draagt kind en geweer. 

DUITSLAND (WEST) 
66'68. Eerst propagandaserie voor de Olympische 

Spelen München 1972. 
10 + 4 Pf. Freiherr von Langen ; ruiter. 
20 + 10 Pf. Rudolf Harb ig ; hardloper . 
30 + 15 Pf. Helene Mayer ; schermster. 
5 0 + 1 5 Pf. Carl Diem; sportleider. 
30 Pf. Pierre de Couber t in ; vader van de moderne 

Olympische Spelen. 

FINLAND 
106'68. Propaganda voor zomer toer isme. 

0,25 mk. Kampeerterrein . 
27'68. Houtverwerkende industrie. 

0,40 mk. Rol papier. 

FRANKRIJK 
65'68. Alain René Le Sage, 300 jaar geleden geboren 

De heer T. A. W. van Rossum te Utrecht maakte ons er 
terecht op at tent dat het overbodig was 's mans achter
naam te vertalen zoals op bladzijde 221 in april is gebeurd. 

M A L T A 
25'68. Internat ionaal j aa r van de rechten van de 

mens. 
2 d., 6 d. en 2 sh. Gestileerde figuren van vluchtelingen. 

OOSTENRIJK 
I57'68. Expositie Angelica KauflTmann, Bregenz. 

2 s. Zelfportret van de schilderes (17411807). 
157'68. Opgravingen Magdalensberg, Karinthie . 

2 s. Bronzen naakt van een staande man. 

P O R T U G A L 
265'68. Organisatie van moeders voor nationale o p 

voeding 30 iaar. 
1, 2 en 5 e. Gestileerde handen reiken naar elkaar. 

R O E M E N I Ë 
48'68. Inheemse bloemen. 

10, 20, 40, 55 en 60 b. , 1,20, 1,35 en 1,60 I. Verschillende 
bloeiende planten. 

SPANJE 
205'68. Vervolg serie klederdrachten. 
6 p . Fernando Poo. 
126'68. Vervolg serie klederdrachten. 
6 p. Gerona. 

87'68. Vervolg serie klederdrachten. 
6 p . Gran Canar ia . 
157'68. Toeristische serie. 

50 c. Paleis van de Condes te Benavente, Baeze (Kaén) . 
1,20 p . Gezicht op Salamanca. 
1,50 p . Crypte van de kerk van S. Vincente, Avila. 

2 p . Heilige maagd in de kathedraal van Siguènza. 
3,50 p . Heilige Maria koningin van Sanguesa, Navarra . 

Z W E D E N 
48'68. Eeuwfeest lager onderwijs. 

45 o. Symbolische voorstelling: elkaar kruisende banen van 
atoomdeeltjes. 

BUITEN EUROPA 

B O E R O E N D I 
155'68. Vreedzame verovering van de ruimte. 

4 f. en luchtpost 14 f. Ruimtevaar tu ig boven maan . 
6 f. en luchtpost 18 f. Russische astronaut in de ruimte . 
8 f. en luchtpost 25 f. Kunstmat ige en echte satelliet. 

10 f. en luchtpost 40 f. Amerikaanse astronaut in ruimte . 
Blokje met de waarden 25 en 40 f,, getand en ongetand. 

K O E W E I T 
45'68. Dag van het verkeer. 

10, 15 en 20 f. Verkeerslichten voor voetgangers. 

*) CEPTConférence Européenne des Administrations 
des Postes et'des Telecommunicat ions Europese conferen
tie van administraties van posterijen en verreverbindingen. 
*) EATAEast Asia Travel Assocation  Oostaziatische 
reisorganisatie. 
*) EGLAEconomic Commision for Latin America 
Economische commissie voor Latijns Amerika. 
*) KCMGKnigh t Commander of the order of St. M i 
chael and St. George  Ridder commandeur van de orde 
van Sint Michael en Sint George. 
• ) RAFRoyal Air Force  Koninklijke (Britse) lucht
macht . 
*) T U C  T r a d e Union Congress  Brits) ( Vakverbonds
congres. 
*) UNESCOUni ted Nations Educational , Scientific a n d 
Cultural Organization  Opvoedkundige, wetenschappe
lijke en culturele organisatie van de Verenigde Naties. 
♦) W H O  W o r l d Heal th Organizat ion  Wereldgezond
heidsorganisatie. 
*) W M O  W o r l d Meteorological Organizat ion  Wereld 
meteorologische organisatie. 
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B U I T E N L A N D 
Voor transacties met het buitenland l<an per internationale postwissel worden overgemaakt. ') maximaal per postwissel. ^) met 
A-formul ier boven het bedrag van: 
België Bfr. 16000; Bfr. 6900; Canada $ 100.—;$ 150,—; Duitsland DM. 1300,—; DM. 550,—; Oostenri jk Sch. 8500,—, Sch. 3600,—; 
Spanje Pts. 19000,—; Pts. 500,— ; U.S.A. $ 100,—; $ UO,—; Zwitserland Z.fr. 1/.00,—; Z.fr. 600,—. Het evt, benodigde A-formu
lier is bij elk postkantoor verkrijgbaar a fO,10. 

NIEUWSGIERIGEN. 
ZOEKERS. 
VERZAMELAARS. 

MAAKT KENNIS MET TACETTES', EEN NIEUW MAANDBLAD. 

'FACETTES' 
B.P. n°15 
HERBLAY(95) 

'Facettes' stelt zich voor voldoening te geven aan: 
DE Z O E K E R S E N N I E U W S G I E R I G E N 
met 'vragen en antwoorden', rubriek waarin de lezers vragen stellen en beantwoorden op allerlei ge
bieden (geen uitgezonderd: geschiedenis, sport, l i teratuur, wetenschappen, folklore, talen enz.) 
DE V E R Z A M E L A A R 
met een philatelistische rubriek (Phileas Timbr ix) — bespreking van nieuwtjes, Fransen op nIet-Franse 
postzegels, documentatie, numismatiek (R. Thimonier) en andere verzamelgebleden. Lijsten van 
correspondenten in de gehele wereld. 
DE B I B L I O F I E L E N 
met een nieuwe vormvan literaire crit lek, uitgevoerd door de lezers en beloond door de uitgevers. 
'DE O R I G I N E L E N ' 
met artikelen geredigeerd door 'onbekenden' (zelfs geen beroemdheden) over nieuwe ideeën, niet 
conformistisch, (zoals de weerlegging van de theorieën van Einstein in no. 1) 
I E D E R E E N 
dankzij de historische anecdotes, verhalen over criminele zaken, nieuwtjes over misdaad en spionage, 
wedstri jden en puzzels en k kruiswoordraadsels van kwali teit (wedstrijd) 
Om 'Facettes' goed te leren kennen moet u di t blad thuis eens doorlezen. Schrijft u eens in voor een 
proefabonnement, tegen een aantrekkelijke beginnersprijs. U heeft meteen recht op gratis kleine 
advertenties — 2 regels per maand-abonnement die u betaalt. Een jaar Fr.Fr. 12,—; proefnummer Fr. 
Fr. 2,—. Postgirorekening Paris 11.696.06 of bankcheque of intern, postwissel. 

NATUURLIJK GELOOFT U HET NIET! 
Niemand gelooft ooit dat wi} werkelijk meer dan 98% kunnen leveren van de onge
bruikte series en blokken van de gehele wereld van 1920 tot 1968 — tot hij ons zijn 
eerste mancolijst zendt' Wij nodigen u gaarne uit het voorbeeld van honderden 
Nederlandse verzamelaars te volgen die onze regelmatige klanten geworden zijn-
Mociefverzamelaars Die moeilijke overzee-series waar u tevergeefs naar gezorht 
hebt hebben wij in voorraad. 

FRANK WARNER 
117 Nassau Street. New York, N.Y. 10038, USA 
„One of the most complete stocks of the world I- in the wor ld" 

Noorwegen, postkilowaar 1968 - nieuw 
Origineel, verzegeld door Noorse postorganisatie. Bevat hoofdzakelijk groot
formaat-zegels, meerdere honderden gelegenheidszegels en hogere waarden. 
Alt i jd douane-pakketkaarten van Scandinavië, Bondsrepubliek, zeer vaak ook 
Zwitserland, en Nederland enz. en bij uitzondering ook wel eens Berlijn of 
IJsland. 

1 kg . D . M k . 4 9 , — bij vooruitbetal ing franco 
jaargang 1967 D Mk. 47,— (veel douanepakketkaarten) Jaargang 1967 D.Mk 
44,— (weinig douanepakketkaarten), jaargang 1966 D.Mk. 42,— (veel gelegen
heidszegels, weinig douanepakketkaarten). 

Firma N O R P H I L , Ammerudgrenda 59, OSLO 9, Noorwegen 
Betaling Postgirorekening Hamburg 161812, Oslo 204587, internationale post
wissel of bankpapier. 

N I E U W E P O S T Z E G E L S 
van geheel Europa, koloniën, U S A en U N O . Prijzen in guldens 

naar nominale waarde: zie lijst. 

Nederland + Kolon 
Belgiel Brf 
Denemarken 1 kr 
Duitsland + Berlifn 
Engeland 1 sh 
Finland 1 Fmk 
Frankrijk 1 fr 
Gibraltar 1 sh 
Griekenland 10 dr. 

1'10 
0,10 
0,65 
1.10 
0,55 
1,35 
0,90 
0,55 
0,20 

Groenland 1 kr. 
IJsland 1 ijsl. kr 

0,65 
0,19 

Italië. Vatic , S. Marino 
100 hre 
Liechtenstein, 
Zwitserland 
Luxemburg 1 fr. 
Malta 1 sh. 
Monaco 1 fr. 

0,70 

1 , — 
0,10 
0,55 
0,90 

Noorwegen 1 Nkr. 
Oostenrijk 1 Ös 
Portugal 1 Esc. 
Zweden 1 Zkr 
Spanje 10 Pes. 
Turkije 100 Kur. 
Cyprus 10 Mills 
Israel Isr. £ 
UNO + USA1 % 

0,60 
0,20 
0,15 
0,85 
0,70 
0,70 
0,15 
1,40 
4,70 

Onverschillig well< aantal U afneemt, dus geen van tevoren vastge
legd bedrag of vastgestelde termi jn . Levering op rekening. Porto 
steeds extra. Steeds mogelijkheid geleverde zegels om te ruilen. 

JOSEF THIELE 
4832 Batenhorst bei Wiedenbrück. Kirchstrasse 129, postre

kening Keulen 202628, Duitse Bondsrepubliek. 

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 ruil tegen postfr 
NederI gelegenh z Ik verzend v. 
UNO postkantoor v luchtpost + 1,— 
F. S. GERBER, 680 Fort Washington 
Avenue New York, NY 10040, USA. 

Voor onregelmatigheden in 

niet-schrlftelijk opgegeven 
advertenties, kunnen wij geen 

verantwoordelijkheid aanvaarden 
Administratie ,,Philatelie" 



DE REGERING VAN QATAR KONDIGT AAN: 

EEN NIEUWE UITGAVE 
VAN ZES ZEGELS TER HERDENKING VAN HET 

'INTERNATIONALE JAAR VAN DE RECHTEN VAN DE MENS 1968' 

Datum van uitgifte 
april 1968. 
Verzamelaars kunnen deze 
zegels bij hun gebruikelijke 
postzegel handelaar 
verkrijgen. 

AFBEELDINGEN EN WAARDEN ALS HIERBOVEN AFGEBEELD. 
1 DIRHAM Formaat 33 X 44 mm. 

Gedrukt in veel-kleuren-
2 DIRHAMS. litho door Bradbury, 

Wilkinson & Co. 
Ltd. London. 
50 zegels per vel voor de 
gehele serie. 

1.25 RIVALS. 

3 DIRHAMS. 

60 DIRHAMS. 

2 RIVALS. 

PHILATELIC ADVISERS LTD. 
265 Burlington Road, New Maiden, Surrey, Engeland. 
Benoemd door de Regering van Qatar 

als alleenverkopers voor alle zegels van Qatar, uitgegeven op en na 1 september 1967. 



I 
21irich an important international centre of philately 
Zurich un nouveau centre international de la philatélie 
Zurigo un nuovo centre internazionale della filatelia 
Zürich neues internationales Briefmarken-Zentrum 

ZELDZAAMHEDEN-CATALOGUS 
VOORJAAR 1968 
Meer dan 500 aanbiedingen van zeldzaamheden uit de gehele wereld 
Meerdere unieke speciaalverzamelingen. Vaste netto-prijzen 

Voorbeelden uit de aanbieding Duitse Koloniën en Europa: 
Karolinen 1899, adelaar met diagonale opdruk, complete serie op witte kabinet-
briefstukjes. Serie voor de liefhebber! (Michelnr. 11-61). Prijs Zw.Fr. 3250,—. 
Marschall-eilanden, Jaluit, 3 Pf. roodachtig bruin, kabinetstuk van deze grote 
zeldzaamheid der Duitse koloniaalzegels, met attest. (Michelnr. 1 I b). Prijs Zw.Fr. 
3000,—. 
Verzameling Duitse koloniën, uitsluitend gebruikte zegels in prima kwaliteit en 
opmaak, zonder de allerduurste topwaarden. De vroegere eigenaar was speciaal 
gesteld op briefstukken en duidelijke, leesbare afstempelingen; een basisver
zameling zoals men zich niet beter zou kunnen wensen. Prijs Zw.Fr. 14.500,—. 
Italië, Napels, kruis van Savoye, luxe-stuk met brede rand met plaatsnaamstempel 
op gehele courant „L'lndipendente" van 30-3-1861 met een interessante verklaring 
van de vrijheidsheld Garibaldi in het bovenste tekstgedeelte. Zeer interessante 
zeldzaamheid voor een liefhebber, meerdere keurmerken. (Michel nr. 9a). Prijs 
Zw.Fr. 6500,—. 
Italië. Balbo-retourvlucht, gom iets tropisch, pracht exemplaar van een moderne 
zeldzaamheid, meerdere keurmerken en attest (Michenr. 4461). Prijs Zw.Fr. 
12.000,—. 
Noorwegen, 4 Sk. blauw, horizontale strip van vijf, kabinetstuk, met plaatsnaam
stempel BERGEN. Facit Kr. 10.000,—. Grote zeldzaamheid, (Michelnr. 1). Prijs 
Zw.Fr. 8750,—. 

Serieuze gegadigden gelieven de catalogus aan te vragen! 

H.C. SCHWENN AG,CH -8022 Zürich, Bahnhofstraße 18Jel.441877 



NU DIRECT AL 
kunt u inzenden voor de grootste Schwenn-veiling van het jaar 
die in september 1968 in Frankfort a. d. Main gehouden wordt. 

Wij zijn de grootste veilingfirma in Europa 
Wij zijn zo kapitaall<rachtig dat wij ool< de grootste verzamelingen 

ter wereld è contant kunnen overnemen 
Wij hebben zo veel gekwalificeerde filatelistische experts die 

elke verzameling zo voor de veiling verkavelen dat de hoog
ste opbrengst bereikt wordt 

Wij verzenden onze veilingcatalogus in de allergrootste oplage 
ter wereld naar meer dan zestig landen. 

Einde van de inzendtermijn wegens de zomervakantie reeds half 
juni 1968. 

SCHWENN-VEILINGEN 
DE ZEKERSTE WEG NAAR DE TOP-OPBRENGSTEN 

H.C.SCHWENN-6 Frankfurt/M. Neckarstr. 9.Postf.16707 Tel.252010 
H. C. SCHWENN AG • CH-8000-Zürich* Bahnhofstr. 73 « Tel. 275772 



ZWITSERLAND 

NIEUWE ZEGELS VOOR DE NATIONALE FEESTDAG 'PRO PATRIA 1968' 

o PATRIA 1968 

50É HELVETIA 

Datum van uitgifte 30 mei 1968 

Met deze serie begint een nieuwe cyclus met afbeeldingen van glasschilderingen 

Verkrijgbaar bij Uw postzegelhandelaar of bij de Generaldirektion PTT 
Abteilung Wertzeichen u. Drucksachen 3000 Bern 29 

i n 
ter 

phila 
het grootste internationale handboek van 
philateliscische adressen schept relaties 
over de gehele wereld. 

U vindt in de negende uitgave op 
352 pagina's ongeveer 10.000 nauw
keurige vermeldingen en adressen: 

^ Duizenden ruil-, 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 met hun 
leveringsvoorwaarden 

0 Internationale keurmeesters 

0 Bonden en verenigingen 

De prijs bedraagt f 10, . 

. . . en zo oordeelde de Pers: 
Het Interphila-handboek zal elke 
philatelist, hetzij verzamelaar of handelaar, 
waardevolle diensten verlenen. (Schweizer 
Briefmarken Zeitung). 

De inhoud is inspirerend en biedt voor 
alles een omvangrijk materiaal voor 
verzamelaars en handelaars dat zo nodig 
meteen bij de hand is. 
APHV-Nachrichtenblatt. 

Een phiiatelisttsch-Iiteraire 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 
literatuur 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 - V E R L A G - 3 4 0 0 GÖTTINGEN 
Maschmühlenweg 8/10, Postfach 206 Postscheckkonten: Hannover 3547, Wien 

46.765, Basel 40-5321 
Onze vertegenwoordiger van Nederland: P. C. van Andel - Postbus 54 - Katwi)k aan Zee 

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 slechts fl.2,25 
Schrijft U nog heden aan: 

GLOBUS 
Briefmarkenversand, Afd. R. 225 
2057 Geesthacht, p. o. b. 127, 
Duitsland 

Een briefkaartje 
is voldoende! 

* = ongestempeld. No's cat. Yvert. Alle aanbiedingen vrijblijvend. 
Spanje 
56 
171* 
233 
268« 
269» 
270» 

72,50 
65,— 
65,— 
37,— 
35,— 
97,50 

Vip, 17/30* 110,— 288/299* 
367/379* 
157/471 • 
472 
513/521* 
537* 
Vip. 7/16' 

P O S T Z E G E L H A N D E L J. C. R E N Z E N 
Bergselaan 225b, Rotterdam - Tel. 24 88 86 - Giro 481779 

105,— 
110,— 
34,— 
10,— 
36,— 
22,50 
80,— 

bloc 5* 
bloc 6* 

Frankrijk 
169 67.50 

216 
232 
249/251• 
253/255* 
266/268* 
275/277 
294* 

50,— 
45,— 
34,50 
39,50 
43,50 
62,50 
22,50 

GELEGENHEiDS-"FDC" 
geboorte Prins Maurits 17/4 '68 

bij U W handelaar verkrijgbaar in baby- en/of bloemmotief, of voor ƒ 0,95 per stuk 
door ons franco toegezonden drv. stempels: Utrecht, den Haag, Apeldoorn-Het Loo. 
FDC-kaart met foto en Apeldoorn-Het Loo stempel per stuk f 1,45 
FDC-kaart met foto Prins Willem-Alexander per stuk f 1,45. 

POSTZEGELHANDEL "PHILATO" 
G. Wentzef, Smedenitraat 126, Deventer. Tel . (05700) 1 78 67. Giro »17809. 



P H I L A T E L L A P P A R A T U U R 
httfli een. tiwAmt. aptnek, 
Ongt. ymAuacAün^en. woAtn. 
hoog. van. tlit ZzeA. Aandik 
^e appoAoojt. (ckt»A. wa4 
de, vAoa^ hti. al^eJaptn. 
puoA. jo hoog. aai wif. toi. 
iweenKLoJ. ^ndtA. vooA~ 
AomL zaten.. Nu heb
ben. Wij. onge inhfiop 
veAjLLenvoutiigd. om 
aan. de. VAoag. ie. kun
nen, voidoen» SedeAje. 
"fllaieJu^i" wen^i pi n 
appOAoxut in. pjn BeTf^jt ie 
kebben. Qeen. wantieA, Kei LA Leden.e g.ei>Aui.— 
ktA. gehiehen. dai TkLlaieML onmLabaoA. cd bil 
de ophouuf voA eert gotde aiCleciLe. De pajjA 
f/, 112fS0) l^/hi hoog, maajL de homblnaiie 
von. aJ. de (JjjiieiA^iLicke anühelen. in. éèrc. 
en. de degelijke ZuiiiétAae fabAAJtaiie moAen. 
hei geheet ioi een "jxaoeeX." VQOA. de ve/isa~ 
meUawi, Bekende fJjjaielLaien iaxaiewta^ 
veJUln^houdeA^ kunnen "niei' meeA. baLien 
da unLek gehAuikaaAiikeJ.. OndJien. U nogniei 
mei dijt appoAoai heefi geweAki moeiU eena 
geheeJ, VAijAJjfvend onge aLiQ.ehAelde pfixtapec
iu4 aanvAogen, U doei en. if ■^eLt een pieziet 
mee, f ^AOapeduaaen aanvn. bij. de impojaeuAj 

r r W £ N o RH H AND I 0 ^ ^ ^ 

P I N C E T T E N 
mei JoAg in SoJJjt^en (We^iDuLtóJjuid) gela
bntceeAd uLi hoogwaoAdLg Zufeeda .óiaaJ., na. 
aeneed komen \mndi elke pincei aeieai op ge
OAeken. veeAkAacki tic. £m. puwLóÜAck goe
de plncei vooA een. _ 

v o o r d e l i g * p r ij s l 
DOOK gnaie inkoop en. .aneLte om^ei hunnen wij. 
de pAijA laxig. houden. 2i.e en veAg,elijk onze. 
plncetien mei die van andene weXke dihujia 
van mindene hvallieii pjn. 

Di 
een.
.óie 
wenk< 

^.. 
lamp die 
100% 
biUuJdfOOA 
iA VOQA de 
veApuKtinoA. 
Hei huLó iA , 
fahAjücejRAd uLi _ 
gehAifiki kon wonden,. n,Jit "DuAeikan . 
de eeAdie U^V, Jxtmp waoAmede men hei 

van 
bek^ 

fnhAieken op 
■iAoniäck aebLedt 

. j T  (ANTIE. 
duwLóie kunaiaiol. wai eA. 

■ ■  * DUU 

lAAR GARA 

beiijchx. van bovenaf bekijken JiönZ 
'ëën zèeA oAoie opii^che loupe 1(M x. jö nwi» 
3ng^>ouwde Ae^ekioA., Tevens iLchilaüpe dooA 
ingebouwde noAinale gloeLlamp, Snelle omacha
kelina. dooA d^^iJ^inoppen, (jtnlAoLe op dunne 
en/oCondene plekken^ ocheuAiJeo d,m,v, de 
ingebouwde opaalmaiplaai. VOOA hei dooAlick
ien van de ^eg^eló. KoAiom. dli Ló hei c^poAoai 
waoA. men jonen op g&ixicKi. hee^i, 

U I T Z O N D E R L Y K G O E D 
ÊÈN PRIJS. MAAR MEER MOBELYKHEOENII 

l\ \ VOOA de BLMKO
3 ' olhumveAjuimelnoA. 
^ I  I VeAvaxvuOgd uU 

dooAvchxig. "AS~ 
imÖ/V". Shel op 
iede/L foASJyaai 

inAielbaoA.. DOQA maai

PHILATELL
VOO/L nog. beien 

vendeMuw. iA de ^iLve/b 
.óie in^/ellina. mogelijk 
Qeen bnamen. De hele 
■lickahiaon. llgi een wei

nig, van kei papten af. DUA wen
ken mei O.Ü.—inki maaeL/k. Twee 
hand^epen, ievenA ae veA^iel" 
knoppen, Qen iLchi en ononibeen

lijk hulpmiddel uxmn veel plegen van ie be
leven La. Alle vakjeó wojiden nuaeliik, C'^' 

_.. .^,_ ^ JFE;O S C A'R" 
nog oeXene cont/wLe van Uw ^eaeid. (jen 

Xoupe welke 70~maal ven^Aooi mei een venAlel
baoA objectief, ^eachJJii voon JLsdene ot 
ie. C/ekeel gemorCteend 
puane cknoomvoei " 
vlak li aekeel VA. 
object ie rylnaiaei 
^enóielael ien. VOL _. 
ming van veniekeniigy 
ZwLiAeAA fahnikcxut/ ^ 
(en inaiAumeni 
van onachaiba
Ae waande. Uw 
HandelaOA heeU hem. COMPLEET 

SLECHTS 

24, 
BOVENSTAANDE KWALITEITSMERKEN VERKRIJGBAAR BIJ DE GOEDE POSTZEGELHANDEL OF 

FILATELISTISCHE HANDELSONDERNEMING 
Kantooradres: Lijsterbeslaan 18, Oostvoorne, te l . (01885) 3409  3225 C . W O U D E N B E R G I M P O R T  E X P O R T 

•m^ 
FALZ 
LOS 

ALBUM 

V * y 
^ ' s ^ ^  ^ 

L I N D N E R 

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
het nieuwe postfris inschuifsysteem, geen plakker meer nodig!!! 
190m NEDERLAND vanaf 1945 40 bladen zonder band 34,— 
190 NEDERLAND compleet 78 bladen zonder band 66,30 
429 CURACAO 18731948 24 bladen zonder band 20,40 
430 ANTILLEN vanaf 1949 16 bladen zonder band 13,60 
432 NW. GUINEA compleet 7 bladen zonder band 5,95 
433 SURINAME 18731948 23 bladen zonder band 19,55 
434 SURINAME vanaf 1949 25 bladen zonder band 21,25 
bijpassende ringbanden: plastic 13,50, leder 30,—, skai 17,50, 
bladmonster, uitvoerige prijslijst en Ampfiilex souvenir op aan

vraag. 
I M P O R T „ N E D E R L A N D " , B O X 143  H I L V E R S U M 

U weet, dac voor elke veriamelaar „Hawid klemstroken' 
hec ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels. Leverbaar zijn de vollen

de maten m zwart. Pakies ä 25 stroken, lengte 21 cm. 

Hoogte 24 mm f 2.40 Hoogte 39 mm f 3.25 
26 , 
27' 
29 , 
31 
33 , 
36 , 

f J.W 
f 2,70 
f J,70 
f 3 , 

f 3 . 
f3 ,25 

41 
44 
48 
55 

 70 

, f 3,75 
, f 3,75 
, f «.15 
, f '«,50 

f 5,75 

Voor blokken: 1 strook form. 
146 X .105 mm f 0,21 
1Ó0 X 120 „ f 0.2« 
210 X 170 „ f 0,45 
HAWIDKlemstrokensnijder 

f2,75 

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 Pnjs per strook 1/25 gedeelte van de prijs van het pakje. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen. Bij een 
bestellmg boven ƒ10,— worden u de klemstroken portvri j toegezonden. 5% korting 
bi) een aankoop boven f 10,— en 10% kortmg bi| een aankoop boven f25,— 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Z w a r t e H o n d i t r u t 1/Bl iak - Ro t te rdam-1 , Tel. (010) 14 35 80, Giro 661478 

1 6 - 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 ƒ 5 0 . -

„NOVIOMAGUM' 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e WALSTRAAT 17 - NIJMEGEN - TEL. (08800) 2Ö638 

NEDERLAND 
Overz. Gebiedsdelen 
INDONESIË, UNTEA 

Gratis pri jsl i jst zendt: 
K. K E I Z E R 

Burg. Mutsaersstraat 32 
T i l b u r g - T e l . (04250)7 16 76 

U.S.A. 
HET adres voor ■ • i r « ■ 
Amerikaanse zegels: j iW . IV .M. 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 
Ook uw mancolijst is weil<om. 

STAMPS 
P O S T B U S 124  ' s  H E R T O G E N B O S C H 

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 

AmsterdamC. 
Giro 425549 

EASY RING 
ALBUM 

f 2 4 , 9 0 

RIaden: 100 dikke blanco bladen met fijne ruitjes ondergrond. Album 
ligt volkomen vlak open. Gemakkelijk vervyisselbare bladen. Prima 
houtvrij. 
Band: Kunstleer met echte goudopdruk, 2 6 x 3 0 cm. In sterke 
cartonnen doos. Insteekcarton voor losse zegels. Zeergevyild album!! 

ALBUM FABRIEK NEERLANDIA  UTRECHT 
Ceylonlaan 11  Tel. 030  880834  Giro 35.20.03 

file:///mndi


J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN 
WILL. BOOTHLAAN 242 - POSTBUS 201 

AMSTELVEEN - TEL. (02964) 1 22 23 

WAAR KUNT U UW VERZAMELING BETER LATEN VERZEKEREN 
DAN BIJ DE ONTWERPER VAN DE FILATELISTENPOLIS ZELF? 

* Uitgebreide dekking 
* Gratis taxatierapport 
* Vergoeding naar vervangingswaarde 

Deze publikatie vervangt die van de Fa R Rikmans te Naarden 

LINDNER-FALZLOS 
W i i pnizen ons gelukkig per 1-1-1968 de A L L E E N - V E R T E G E N W O O R D I G I N G voor 
de handel te hebben verkregen voor alle L I N D N E R - P R O D U K T E N 
Handelaren kunnen uit voorraad met de gebruikel i jke kort ing worden geleverd 
Tevens kunnen wij leveren Philorga-plakkers, rondzendboekjes, pincetten, loupen, 
jumbo- insteekboeken, Zonnebloem-f d c albums, Davo-albums etc 
U w opdrachten zien w i | gaarne tegemoet 

F I R M A „ I M P O L L E X " 
Nie . Witsenkade 1« - A m s t e r d a m - Telefoon (020) <5805 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandve i l ige kasten f 295,— en f 480,— 

Tevens voorradig 8 0 z .g .a .n . b r a n d k a s t e n 
en kluisdeuren Interessante pr i jzen 

Vraagt inl icht ingen 

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

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

MAXIMUM-KAARTEN 
Zomer '68: serie van 5 st f 4 ,—, idem, maar met st Coli jns-
plaat i p v Zierikzee f 4 , 2 5 , met st Postmuseum of st Keuken
hof ƒ4,75 
Europa '68: met st Phil f 1,75, met st Postmuseum of Keuken
hof ƒ 2 , — , alle 19 CEPT-landen ƒ 6 5 , — 
ZENDT UW MANCOLIJST MAXIMUM-KAARTEN i 
HEEFT U AL EEN NIEUWTJESABONNEMENT? 
SNOEPJE VAN DE MAAND: ledere klant heeft recht op de koop 
van 1 maximum-kaart Ant i-Honger ƒ4,75 en 1 serie maximum-
kaarten kind '61 ƒ 12,— 
W I J hebben ook een zeer gespecial iseerde voorraad Vaticaan 
en religieuze motieven Vraagt zichtzending 

POST EN ZEGEL 
DORPSSTRAAT 13 - ABBEKERK - TELEFOON (02298) 278 

BRANDVRIJE STALEN ALBUMKASTEN 
Fonkelnieuw, modern, franco huis 
Vraagt foto's aan Brandkastenhandel 

'BOX', Soestdi jk - Van Weedestraat 43 - Tel. (02155) 42 40 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O G , INDONESIË, EUROPA (Cept ) 
DUITSLAND (modern), ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt Elke zegel apar t gepr i jsd. Gaarne bericht beginnend of 
gevorderd verzamelaar Vraagt deze mooie boek)e$ met opgave van referenties aan bij: 

H. FiGGE Jr. - EINDHOVEN 
KI . Berg 34b - Te l . 2 21 20 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, yerzamelingen, 
parti jen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

DER SAMMLER-DIENST, het Duitse filatelistische tijdschrift 
• verschijnt eens per 14 dagen 
• gem omvang meer dan tOO 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 ingaan 
Woordadvertenties opschriftwoorden 54 et 
tekstwoorden 22 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland. 
FILEKTURA (P C van Andel), Postbus 54, Katwijk aan Zee 
Giro 516928 Bank Amrobank Katwijk Telefoon 01718 4068 (ook s avonds) 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
Amsterdam-Zuid 
Tel. (020)-739764 

t^-M-H 
T Schilderijenzegels 
j Vraagt gratis prijsli jst 
1 HEYMANS' 
f POSTZEGELHANDEL 
T Valeriusstraat 82 - Schiedam 
X Telefoon (010) 263951 

NU GOEDKOOP KOPEN!! 
Indonesia complete jaargangen postfris (vigs. Zonnebloem) 
1958 5,— , 1960 2,50; 1962 4 ,— ; 1964 3,— ; 1959 1,75; 1961; 7,50; 
1963 2,50, 1965 3,50, 1958 t /m 1966 40,— ; 1966 12,50. 
549/58 Generaals 3,— ; 563/78 r>1uziel< cpl 5,50; Scliilderijen + Blok 
5,— ; RIAU 23/25 24,—; 26/32 3,25; 33/41 9,95; Irian Barat cpl. 4,95; 
9 verscliillende Eerstedagbrieven Indonesia 8,75 (Catalogus 19,50), 
500 Engelse Kolomen 12,— ; 1000 Hongarije 45,—; 500 Joegoslavië 
27,50; lOOOTsjeclio Slowakije 65,—; 100 verschillende Nieuw Zeeland, 
alleen groot formaat 17,50, 100 Philipijnen 9,75; 250 Oost-Duitsland 
8,50; 100 Roemenie GF 4,50; 400 motieven (100 dieren, 100 bloemen, 
100 sport, 100 ruimtevaart) 17,50; 500 België 17,75; 1000 België 95,— ; 
500 Duitsland 11,75, 1000 Duitland 32,50, 500 Frankrijk 25,— ; 200 
Israel 29,50, 500 Italië 22,50; 300 Nederland 12,50; 400 Nederland 
27,50, 500 Nederland 49,50; 200 Noorwegen 9,25; 300 Noorwegen 
27,50; 300 Oostenri jk 9,75; 500 Oostenri jk 25,—, 500 Polen 22,50; 
300 Portugal 13,50, 500 Portugal 49,— , 300 Spanje 11,75; 500 Spanje 
28,50; 500 Turki je 22,50; 300 U.S.A. 13,75; 500 U.S.A. 29,50, 50 Vati
caan 16,50; 300 Zweden 17,50. 

Vraagt geheel vri jbl i jvend onze prijslijsten Nederland & O.G., Indo
nesia, Israel, Roemenie, Rusland, Spanje, Verenigd Europa. 

POSTZEGELHANDEL R. A. W. HEINSMA 
Lijnbaanssteeg 4, Amsterdann-C. Te l . 020-6 67 IA. Postgiro 
629674. Levering uitsluitend tegen vooruitbetaling of onder 
rembours. Rembourszending f 1,50 extra. 
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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 

Bij ons liggen dagelijks restantverzamelingen, partijen 
collecties, variërend in prijs van enkele tientjes tot enige 
duizenden guldens, ter inzage. 

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  Oostenri jk 

Polen  Portugal  Roemenië  R u s l a n d  Spanje  Turkije 
 Tsjechoslowakije  Zwitserland  Verenigde Staten  Zuid

Amerika  Egypte en Soudan. 

en I 

Ook uw mancolijst zullen wij gaarne tegemoet zien 

POSTZEGELHANDEL R. F. G. STURMS 

L 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). 
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J 
EIND MEI 

VERSCHIJNEN SUPPLEMENTEN 
OVER HET JAAR 1967 

Telefoon (070) 11.03.19 
Prinsestraat 5860 

In opdracht van «en cliënt t e koop aangeboden: 

VERZAMELING DIEREN 
OP POSTZEGELS 
opgezet in 3 blanco albums, geheel in Hawid stroken, alles ongebruikt. 
Ruim 425 series. Cat. waarde frc. 4900,—. 
Vraagprijsf 1500,—. 

Tevens nog: Nieuwe Afrikaanse Staten op Schaubech Brillant bladen. Alles onge
stempeld. 

Ivoorkust 
Madagaskar 
Gabon 
Senegal 
Tjad 
Centr. Afrika 

frc 170,— 
UO,— 
1W,— 
122 — 
124,— 
270,— 

Prijs f 40 
35 
45 
30, 
30. 
«0, 

POSTZEGELHANDEL DE VRIES 
GROTE HOUTSTRAAT 160  HAARLEM  TEL. 21241 

PRIJSLIJST NEDERLAND 1900 1940 
KOOPJE: zolang de voorraad strekt bij elke bestelling vanaf f25,— 
Nederland nr. 

5« 
57 
58 
59 
«0 
«1 
62 
«3 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
61b 
77 
78 
79 
80 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 

* 
5,50 1,65 
1,40 
1,50 
3,75 
0,70 
6,50 
3,— 

40,— 
3,— 

27,50 
10,50 
40,— 
9,— 
7,25 
8,50 

12,50 
18,50 
35,— 
40,— 
12,50 
22,— 
38,— 
60,— 

185,— 
550,— 

11 ,— 
6,— 

37,50 
8,— 
6,— 
9,— 
9,— 

11,50 
42,50 
90,— 

120.— 
540,— 

27,50 
77,50 
77,50 

79 mooi gebru 

1,50 
0,10 
0,65 
1,50 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
1,25 
0,10 
3,75 
0,30 
0,60 
0,10 
0,15 
0,10 
0,15 
0,40 
0,45 
0,30 
0,50 

27,50 
0,20 
2,50 
4,— 

420,— 
0,10 
6,50 
1,85 
3,50 
3,25 
4,75 
4,40 

10,50 
12,50 
35,— 
21,50 

440,— 
5,50 

70,— 
60,— 

J. 
Lutkemeerweg 149 

106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
131 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163 
164 
165 
166/68 
169/76 
177/98 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
265/66 
267/66 

kt voor 
* 

0,50 
25,— 

4,— 
16,— 
13,50 
13,— 

120,— 
110,— 
36,— 
26,— 
80,— 
6,50 
7,50 
6,— 

90,— 
5,50 

35,— 
78,— 

6,25 
4,— 

100,— 
1 1 . — 
20.— 
10.— 
40.— 
13.25 
6.50 

17.50 
23,— 
18,— 
70,— 
35,— 
26.— 
50.— 
28,— 
1 1 . — 
7,25 

35,— 
23,— 
12,— 
12.— 

slechts f 1,—. 

0,35 
1,70 
1.25 
4,— 
2,25 
5,— 

100,— 
90,— 
10,— 
22,50 
78,— 

2.20 
4.50 
1,20 
6,— 
0.25 

3.25 
2.25 
4.— 
1 , — 

24,— 
8,— 

14,— 
5,75 

26,— 
4,50 
1 . — 
8.— 

13.50 
9.50 
3,50 

24,— 
14,— 
32.50 
16.— 

5.— 
0.25 

16.50 
12,— 
4,50 
4,75 

269 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 
332/45 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350/55 
356/73 
356a 
356b 
374/78 

* = onge 
" a= moo 

* 
3,50 

25.— 
25,— 
9,— 

16,— 
16,— 
6,— 

16,— 
5,25 

10,50 
7,25 

10.— 
2.25 
6,— 

12.— 
4.50 
5.— 
6.50 
7.— 
3.— 
3,— 
0,75 

25,— 
40,— 
48,— 
14,— 
40,— 

2,— 
3,— 
4,25 

bruikt m. 
gebruikt 

** = postfris zon< 

o 

12,— 
8,50 
3,— 
5,75 
6.— 
4,50 
4,75 
1 , — 
4,80 
3,20 
3.40 
1 , — 
2.40 
5.— 
2,10 
2.75 
3.25 
2.75 
0.40 
1.40 
0.10 
5.— 

20.— 
19.— 

4.— 
— 
1.25 
3.50 
1,10 

plakker 

er pi. 
indien leverbaar 35% ho 1 
gere prii 
Aanbieding vrijbli] 

Postgiro 
Franco vanaf f 40,

H. ACKERMANN 
 Halfweg NH  Telefoon 

/end op 

 ■ 

(020) 19 41 87 



13e 
Limburgse 
Postzegelveiling 

op 1 juni 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. 
Op wens kunnen voorschotten verstrekt worden. 

Slechts % cent kost het u een vuile en/of verkleurde postzegel 
te reinigen. Goedkoper kan het niet! 

PHILA-FLECK 
Het universele reinigingsmiddel voor postzegels. Tube voor ± 1000 zegels f3,90 
Twee vliegen met één klap! Een D A l M O N - s t a a f h u l s , daarop de onbreekbare 
UV-filter P H I L A T E S T e n luminescerende zegels leveren voor u geen probleem 
meer op. Deze set kost u compleet slechts f7,80 
V e r k r i j g b a a r b i j : ' t Raedthuis, Amsterdam; Delftse Postzegelhandel, Delft; 
Engelsman, Delfzi)!; Irene, Den Haag; Keiser 8E Zoon, Den Haag; Manuskowski, Den 
Haag; Cora, Dordrecht; Verburg. Goes; Groninger Postzegelcentrale, Groningen; 
Kroeske, Groningen; Schipper, Noordwijk; van Mastrtgt, Rotterdam; Wolff, Rotter
dam; Leusden, Venio; Schouten. Zwijndrecht. 

Tegen storting van genoemde bedragen op postgiro 125.34.14 worden u PHILATEST 
en PHILA-FLECK franco toegezonden. 

P. W. MEINHARDT 
VLASKAMP 200 , DEN HAAG 

DE HOBBY 
POSTBUS 135, ZUTPHEN 

Vraag onze gratis prijslijst aan. 
Vele unieke koopjes, zoals: 
,,500 verschillende grootformaat
zegels slechts ƒ12,—". 
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ZEER V O O R D E L I G E A A N B I E D I N G 

Postfris zonder plakker: 
Nederland vanaf 1957; 

Ned. Ant i l len vanaf 234/238; 
Suriname vanaf 371/375; 
voor 7 0 % cat. NVPH 11 

Ook vele andere nummers voorradig I 

Postzegelhandel J. G. ter Weele 
Perikweg 27 - Enschede - Tel. (05420) 18824 
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Aanbieding specia 

E 30 Vlissingen 
E 35 expo 
E 42 Amsterdam 
E 47 Amsterdam 
E 48 Amsterdam 
E 52 Warfum 
E 55 Scheveningcn 
No. 807 5c. 
E «5 Jeugdland 
E 65 wonderland 
E 65 id. violet 
E 66 fluz, m'nis 
No. 792 

Postzegelhandel 

e stempels op Ie dag: 

6,50 
3,50 
2,95 
7,50 
1,95 

15,— 
25,— 

0,95 
6,50 
6,50 
6,50 
2,— 
4,50 

N E D E R L A N D 
E 73 Br. week 
E 73 Veldpost 
E 73 Keukenhof 
E 77 Rotterdam 
E 79 Keukenhof 
E 79 Veldpost 
E 80 evolion 
E 81 Rotterdam 
No. 875 95c. 
No. 618 etc. fosfor 
E 83 autopostk. 
E 84 Navito 
E 84 veldpost 

5,50 
15,— 
20,— 

2,— 
3,50 
3,50 
2,75 
3,50 
2,85 
4,50 
4,50 
2,— 
3,75 

E 86 autopostk. 
E 87 ANV/B 
E 89 autopostk. 

350/2 + 55 brief 
313/17 brief 

boekje 60+61 
boekje 62 

4,— 
4,50 
3,50 

70,— 
65,— 

7,50 
2,75 

66k off. FDC i 80 i 85»/' 
cat. NVPH leverbaar 

aanb. vrijblijvend 

.Philato", G. Wentzel. Smedenstraat 126, Deventer 
(05700)178 67. Giro »17809. 

Te l . 

Zojuist verschenen de 

F A V O R I E T - S U P P L E M E N T E N 
I Q C ^ Nederland en Overz. Geb. + Rep. Ind. f4,20 

ï ^ O / Nederland en Overzeese Gebieden ƒ3,15 
Nederland (la) ƒ2,10 
„De Postduif", Ned. en O.G ƒ2,— 
Porto en verpakking steeds ƒ 0,60. 
UITGEVERIJ „FAVORIET" 

Kleverlaan 97 - Tel. (023) 561 54 - Bloemendaal - Giro 553801 

GEVRAAGD D U I T S L A N D E N E N G E L A N D 
Geef Nederland O.R. minus 20%. Ruil op basis Yvert en Tellier, Verzorging manko-
lijsten Ned. O.R. tegen 70% N.V.P.H. 
H . Rigters - Vlierstraat t • Den Helder. 

* / / 

rïCidlIvHiaJog 

SKANDINAVIE 
Zeer grote voorraad zegels, alsmede fdc 
van de Skandinavische landen: Dene
marken, Groenland, Finland, IJsland, 
Noorwegen en Zweden. 
Als speciaalzaak behandelen wij al uw 
mankolijsten, voorts literatuur op dit 
gebied leverbaar. 
Speciale aanbieding deze maand: 
IJsland. 

164-66 
168-70 
199-01 
202-07 
208-14 
215-19 
220-23 

4,— 4,— 
12,50 14,— 
7,— 7,— 

45,— 45,— 
12,— 2,25 

2,— 2,— 
2,— 2,— 

224-33 
234-35 
236-37 
238 
239-42 
243-44 
245-49 
251-53 
261-68 
270-71 
274-76 
277 
286-87 
294-98 
301-02 
311-12 

20,— 
2,— 
1,75 

65,— 
12,— 
1,25 
«,75 

10,— 
10,— 
12,50 
6,— 
8,— 

14,— 
1 2 , -

6,50 
4,— 

«,— 1.75 
1,25 
8,— 
6,25 
1,25 
2,50 
6,— 
5,— 

12,50 
2,— 
2,— 
6,— 

10,— 
5,— 
4,— 

Alle niet vermelde nummers vanaf 19A5-heden 
50 cent per fr. gestempeld-ongestempeld. 5% 
korting bij opdrachten vanaf f100,—. 

POSTZEGELHANDEL 
„V I K I N G" 

Boddenstraat 55, Almelo. Telf (05490) «417, b.g.g. 5773. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
ENGROSPARTIJEN EN VERZAMELINGEN 
NEDERLAND EN OVERZEE, INCL. INDONESIË 
VRAAGT MIJN ENGROSPRIJSLIJST 
VOOR BUITENLANDSE SERIES EN SAMENSTELLINGEN 
Drs. Hugo J. van Reijen 
Postbus 7265 - Amsterdam - Tel. 76 16 06 



Ék ^ ^ M d k dbAA^i^Adbfc 
ALLEEN VOOR WEDERVERKOPERS 

Gratis onze eerste (en volgende) lijst verkri jgbaar, waarin opgenomen engros-aanbiedingen geboorte-enveloppen zoon 
Margriet en Pieter, zegels Nederland, schilderijenzegels gestempeld en klemstroken 

POSTZEGELGROOTHANDEL J. G. J. VAN DER KIND 
PAPESTRAAT15 - 's-GRAVENHAGE - TELEFOON (070) 111911 

i t l i H I I I I 
GIRO 14.300 

^^^^ 
BANK ABN 
i f f I 

AMPHILEX 
STAND 65 

Postzegelhandel „'t Raedthuys" 

Tijdens de Amphilex in de RAI vorig jaar hebben wij In onze stand 
65 vele contacten gelegd, mede door het uitdelen van een aan-
zichtkaart van de zaak. Nu, een jaar later komen er nog mensen 
met die kaart in de hand de winkel binnen. 
Door dit succes hebben wij thans besloten een ieder die in de 
periode 
1-15 juni a.s. 
mét onze kaart in de winkel iets komt kopen, een beslist aardig 
cadeautje te geven. Reiskosten worden tot 10% van het aankoop
bedrag vergoed. 
Dus met de kaart in de hand uit het ganse land naar 

„'t Raedthuys"(eig.j.D.Muis) 
Raadhuisstr. 41 (achter de Dam) Amsterdam. Tel. 22 09 01 ('s avonds 15 18 58 
b.g.g. 12 31 23) Donderdags na 14 u u r ges lo ten 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstr. 41 - Amsterdam Tel. 22 09 01 

(privé Andnes Vierlmghstraat 9, Telefoon 151858 b g g 123123) 

REEDS MEER D A N 15 JAAR ben ik inl<oper voor meerdere zaken, 
voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen 
beslist goede prijzen 

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 R I J K S D E L E N , G O E D E LOSSE Z E G E L S , SERIES 
E N G R O S E N P A R T I J E N . 

Geen object is te groot , er word t 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 14 uur gesloten 

AANBIEDING ISRAEL 
F.D.C.'s. Alle enveloppen zijn onbe
schreven No volgens Benco 1968 

Series en losse w u r d e n 

1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
15 
20 
23 
26 
Dienit 
1 

10,50 
24,— 
15,— 
3,— 

15,— 
18,— 
13,50 
18,— 
18,— 
4,20 
7,50 
8,40 

31,50 
8,25 

12,— 

Port 
3 

Luchtpost 
3 
4 ( 6 x ) 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

9,— 

19,50 
9,90 
3,— 

11,10 
4,50 
4.50 

12,— 
28,50 
9,90 
1,80 
3,30 
7,50 

7** z t>b 
8 » * i tab 
10/14** m tab 
15*» m tab 
32/33** m tab 
04/67** m tab 
Lp. 1/6** m tab 

27** m tab 
Krant heel vel** 

Bestellingen bovc 
Betaling binnen 1 

100,— 
340,— 
350,— 

52,50 
63,75 
30,— 

225,— 
37,50 
55,— 

POSTZEGELHANDEL „MARIAN DAUB " 
Jan van Galenstraat l iS hs, Amsterdam-West. Te l . (020) 8 86 83. Postgiro 
687471. 

DIRECT GELD 
Voor Verzannellngen, Partijen, Restanten 

POSTZEGELHANDEL G. v.d. EYNDE 
B r e e k e m a l a a n 1, UTRECHT (Tuindorp) Te l . 71 3 9 9 4 

V O O R L O P E R S V E R E N I G D E U R O P A (vlgs Zonnebloem) 
1-3** Itahe ERP f 100,—, 4-6** Trieste ERP f 110,—, 7-10** Turkije Worstelen 18,—, 
11-12** Saar Europaraad f200,—, 13-8** België Atletiek f60 ,—, 19* Berliin ERPf35,-, 
20-39** Zwitserland Nations Unies f 380.—, 40-42»* Italië Tabak f 95,—, 43-45** 
Trieste Tabak f45,—, 46-51 ** Griekenland ERP f180,—, 52-57** Luxemburg Raad van 
Europa f200 ,—, 58** Franknik Raad van Eur f 16,—, 61-3** Belgi« Jeugd f 5 5 , — , 
* 45,—, ' 40,—, 64-5** Itahe Nato f24 ,—, 66-7** Trieste Nato f 15,—, 82-83** Vati-
kaan apostel f 22,— 
Behandeling van mankoltjsten van geheel West-Europa 

Postzegelhandel C. Opscholtens, Bergselaan 81B, Rotterdam-11 Tel. (010) 28 32 76 

OOK ONZE 53e VEILING 
bevat weer mooi n^ateriaal 
V e i l i n g d a t u m za te rdag 25 m e i a.s. 

Catalogus gratis 
De Sie veiling is in voorbereiding. 
Inzendingen van goede kwal i tei t zien wi j gaarne spoedig tegemoet 
Voor belangrijke posten komen wi j persoonlijk en verstrekken desge
wenst renteloos voorschot 
Veilingkosten slechts 10% Vlot te afrekening 
Neem vrijblijvend contact met ons op 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Diepenbrockweg 174, Dord rech t . Telefoon (018S0) 40733. 

(A .H.Knikman) 

EERSTEDAGBRIEYEN NEDERLAND 
Nu bestellen is geld ver<i 
vanaf 15% hoger in prij 
Nederland E16 
E 1 480.— 17* 

2 190,— 18 
3 120.— 19* 
4 87,50 20* 
5 74,50 21 
6 72,50 22* 
7 33,95 23 
8 45,— 24* 
9 45,— 25* 

10 19,50 26* 
Itep 36,95 27 
1 1 * 30,— 28* 
12 8,95 29* 
13 33,95 30 
14 16,95 31» 

lenen' Met * gem 
, nieuwere F D C 
25,— E 32» 
21,95 33» 
13,95 34 
19,95 35» 
14,95 36* 
14,95 37* 
8.95 38* 

17,50 39» 
18,50 40* 
21,75 4 1 * 
9,75 42* 

19,95 43* 
7,50 44* 
8,75 45* 
5,— 46* 
6,75 47* 

erkt zim 
EN OVERZEE 

ook ongeadresseerd in voorraad 1 
*s Nederland - Antil len 

5.75 
8,45 
6,— 
1,50 
6,50 
1,25 
8,75 
1,50 
1,60 
4,— 
1,50 
6,75 
2,50 
2,50 
6,50 
6,50 

Wi] hebben geen F D C 's in minder mooie staat 
voor uw ontbrekende M iximumkaarten 1953-1963 

A.J.P0HLMANJrw..sp.r.tra.t.1. 

Anti l l 
E 1 * 

2* 
3* 
4 
5* 
7 
8* 
9» 

10* 
1 1 * 
12* 
15* 
16* 
19* 
21* 

< Gaarne 

Muiden 

en 
14,— 
32,50 
17,50 

2,95 
6,25 
7,— 
8,25 
3,— 

12,50 
2,95 
3,50 
2,— 
9,— 
2,25 
6,95 

manco 

- Suriname 60% 
Suriname 
E 1 * 65,— 

8» 20,— 
9* 20,— 

10 2 0 , -
11 3,— 
12* 8,50 
13* 14,— 
14* 2,50 
15* 4,50 
16* 14,— 
18» 1,50 
19* 2,25 
20* 6,25 
28» 7,— 

1 p 1 * 30,— 
liisten aan - ook 

Tel . (02942) 1707 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor-
delUkheid nemen voor de bonafldl-
telt der onderstaande adressen. 

Prijs der annonces f 0,70 p. mm 

A A N G E B O D E N 

HONGARIJE/BULGARIJE prijs
lijst gratis op aanvraag. Alles le
verbaar in complete series, prima 
Icwaliteit. Yvertnrs opgeven s.v.p. 
Dit IS uw leans uw verzameling 
aan te vullen! I.P.S., Sassenheim-
straat 61, Amsterdam Tel. 15 53 04 
NEDERLAND & O.R., EUROPA. 
WERELD. Regelmatige toezending 
aanbiedingslijsten billijlc geprijsde 
betere zegels. Gaarne opgave ver-
zamelgebied en mancolijst. Rogge, 
Willemsparlcweg 207, Amsterdam. 
Van de hele wereld 100 postzegels 
ƒ 6,— , 200 postzegels ƒ 10,—. B. R. 
Scholtens, Apeldoorn. Gironum
mer 1 46 76 73. 
UTRECHT-ROTTERDAM per post-
lioets. Nog geheel verzorgde enve
loppen verltrijgbaar è ƒ 1,— per st. 
door overschr. op giro 1 49 49 59 
t.n.v. Klankbord Nederl. Jeugd-
filatelie Rotterdam. 

Bod gevr. op verz. Chana 1957-1968 
met alle get. zegels en blokken. 
Ruim 1000 D Mark Bores Netto 
Catalogus. 337 zegels en 27 blok
ken. Br. onder nr. Ph. 229 aan 
Boom-Ruygrok N V. te Haarlem 
• NEDERLAND en O.G. 
• West-EUR. LANDEN en SCAN

DINAVIË, ENG. KOL. 
• KLASSIEK EUROPA 
mooie zichtboekjes beschikbaar m. 
vele schaarse zegels en series kwa
liteit Opzet meer filatelistisch dan 
commercieel. Lage prijzen. Opge
ven s v.p. referenties. ° of •♦, ge
vorderd? Drs. A H. M. Willems, 
Wilhelminalaan 17, Hulst (Z.). Tel. 
(01140) 24 96 

GELDBELEGGING: In vellen van 
100 stuks 43/44 Germaanse symbo
len, 43/44 Ned. Zeehelden vanaf '63 
en volgende jaren: kinderzegels, 
jubileumzegels, zomerzegels enz. 
Br. onder nr. Ph. 231 aan Boom
Ruygrok N.V te Haarlem. 

Nleuwtjesdienst Europese landen, 
door eigen import lage prijs. Vr 
gratis prijslijst. C J. Wesselink, 
de Gouwe 44, Landsmeer. 
Blgmail, half kilo, met honderden 
adressen van postzegel en hobby
clubs gehele wereld: ƒ 2,50 op gi
ro 86 68 31 van C. J. H. ter Riet, 
Getfertsmgel 112, Enschede. 
Zegel Curacao nr. 25 met verticale 
opdruk (zeldzaam), keur N V P H 
Koop/ruil aanbiedingen onder nr 
Ph 237 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
Haarlem. 
Verzamelaar biedt wegens leeftijd 
te koop aan div. landverzamelin-
gen„ doubletten (topstukken) van 
vele landen, massagoed, interes
sante brieven, enz. Billijke prijzen. 
Tel. (010) 26 33 54 

Aangeboden' 117 verschillende ze
gels van alle presidenten der V.S. 
Cat. frs 160,— plus boek met be-
schr levensloop, f 55,—. Schriftel 
afspraak. Pr Margrietlaan 342, 
Zeist 
Bod gevraagd, zegel nr 80 ongest 
Ned. R F. Schipperrijn, Anjelier-
str. 19, Zwolle. 
NIEUWTJES. WIJ verzorgen voor 
part. en handel de nwe. uitgiften 
van zegels en/of fdc's. Desbetref
fende koerslijst gratis op aanvraag 
verkrijgbaar. Firma „ImpoUex", 
Nic Witsenkade 16, Amsterdam. 
Tel (020) 6 58 05. 

Venezuela - Colombia. Abonne
ment voor nwe uitgaven. Ook ge-
st Tevens bewerking mancolijsten. 
Zielke, Jephtastr. 65, A'dam-W. 
(020) 16 18 05 
GOUDEN TIENTJE Wilh. hangend 
haar 1895 zeer zeldzaam, oplage 
149 stuks, echter met gladde rand 
Br onder nr. Ph. 238 aan Boom-
Ruygrok N.V. te Haarlem. 
Aang uit Wereldverz., mooie lan-
dencoUecties Gebruikt en ongebr. 
Ook losse zegels hieruit te koop 20 
tot 40 cent de Franc Yvert Br on
der nr. Ph. 239 aan Boom-Ruygrok 
N V. te Haarlem. 

G E V R A A G D 

Munten, ook verzamelingen, koopt 
steeds: P. C. de Vries, Laan der 
Vrijheid 49, Bergschenhoek. 
Oudere ansichtkaarten Ned., jaren 
1900/1935, c q in ruil voor zegels 
uwer manco's J. v. d. Berge, 
Nieuwstr 66, Apeldoorn. Telefoon 
2 09 19 b.g g 3 10 43. 
Verz. vraagt prentbrlefkaarten 
vóór 1940 te koop. C. Rademaker, 
Soembawastraat 57-1, Amsterdam. 
Te koop gevraagd postfrlsse zegels 
van Nederland en Overzee. Ook 
collecties. C. WlUemsen, Jansen
plein 43-III, Amsterdam-W. Telef. 
(020) 11 05 26. 
Gevraagd: Ned. No. 650, 721, 723, 
685. Sur. 310. Alles p. fd. z. pi. 
Aanb : Pr. Margrietlaan 342, Zeist. 
Ruil: Voor 100 tot 250 goede ge
bruikte postzegels van West-Duits
land, West-BerlUn en gemengde 
weldadigheids- en kinderzegels geef 
Ik 100-250 goede gebruikte zegels 
van Scandinavië en Groenland. 
Ireen Kruse, Adamsgade 1. 5000 
Odense, Denemarken 

D I V E R S E N 

Verzamelt u VN. en/of V.E.7? 
J a ' Wordt dan lid van de gespec. 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat. C. Spoelman, Irisstraat 18, 
Ridderkerk. Tel. (01896) 47 55. 

BUITENLAND 

SchilderUen op postzegels, een gro
te keuze vindt u bij Hans Groth, 
Postfach 92 CH6302, ZUG Vraag 
mijn prijslijst die ik u gaarne gra
tis zal toezenden. Zwitserland, 
,,Evangelisten", gebruikt, slechts 
f 10,—, neemt uw kans waar, zo 
goedkoop krijgt u ze niet spoedig 
weer aangeboden. 

Vatikaan, San Marino, Italië, leve
ring van nieuwtjes. Vraag prospec
tus- R Liberi, Valdagno 31.00191 
Roma, Italië. 
Liechtenstein. Nieuwtjesdienst van 
Liechtenstein en Zwitserland. Uit
voering v. mancolijsten. Zichtzen-
dingen tegen goede referenties. 
PHILTRADING FL 9494 Schaan -
Liechtenstein. 
West-Duitsland en West-BerlUn. 
Abonnementen van nieuwe uitga
ven en eerstedagbrieven voordelig, 
direct uit Duitsland. Offerte aan
vragen. H W Vits, D-418 Goch, 
Boeckelter Weg 36. West-Duitsland 
ISRAËL, postfris met ,,tab's", 
FDC'S enz ruil ik op basis nomina
le waarde pi. porto tegen postfns-
se koerserende zegels van uw land. 
Correspondentie m het Engels, 
Duits of Frans. Z. Siew, Box 541, 
Tel-Aviv. Israel 

De sluitingsdatum van het juninummer is 
gesteld op 

27 mei a.s. 
Het juninummer wordt ter post bezorgd op 

19 en 20 juni 

Wie ruilt mi|n ongebruikte Nederlandse zegels van no 1 tot 200 voor ongebruikte 
Nederlandse blokken van vóór 1940' Te koop Nederland, Vattcaan, Liechtenstein, 
Zwitserland en Frankri|k 
A . V . E L K Wi lhe lmina lan 6 - Beuningen - Te l . (08807) 218 

Een greep uit mijn voorraad 
Duitse gebieden: 
Bund gest. 
205/08 
210 
227 
229 
235/3« 
237 
238 
239 
240 
241/42 
257 
2««/é9 
274/75 

6,25 
1,90 
1,10 
0,S0 
1,40 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,60 
0,40 
0,40 
0,45 

281/82 
295/9« 
310/11b 
320/21 
32é/27 
332/35 
337/39 
344 
3e Rijk gesl 
5«5/«8 
573/74 
580/83 
739/42 

0,30 
0,30 
0,70 
0,25 
0,35 
0,«S 
0,40 
0,30 
. 2,— 
1,10 
2,50 
0,75 

3e Rijk postfri» 

820/22 
823/25 
831/42 
8a/49 
B««/«8 
869/72 
873/85 
888/93 

1 , — 
1,15 
3,50 
1,90 
0,50 
0,50 
2,45 
0,75 

Saarland postfr. 
409/28 
368 
369 
371/72 
432 

12,50 
0,25 
0,25 
0,50 
0,15 

Gen. Gouvern. 
postfris; 
14/39 37,50 
Ukraine p. fr. 
1/18 1,75 
Behandeling van 
mancolijsten van 
Duitse gebieden 
(geen kolomen) 
No vgl. Michel 
1968 
verzendkosten 
f 0,75 
Betaling 8 dgn. 

/ ^ POSTZEGELHANDEL A. W. COUWENBERGH 

**«»u*' 

Sarphatistraat 130, Amsterdam. Tel. (020) 9102 «3 
Persoonlijk bezoek uitsluitend 's avonds na telf. afspraak. 

NIEUW ADVERTENTIETARIEF 

NEDERLANDS MAANDBLAD VOOR 

PHILATELIE 

INGAANDE 1-6-1968 

Grootte 1x 6x 12x 

1/1 
1/2 
1/4 
1/8 
1/16 
1/32 

500.— 
275.— 
1 5 0 . -

8 5 , -
5 0 . -
27.50 

480.— 
250.— 
137.50 

75.— 
4 0 . -
2 5 . -

460,— 
240.— 
1 2 5 . -

7 0 . -
37.50 
2 0 , -

Kleine annonces: 0,85 per mm. 

Wij willen u nog tot en met 31 mei a.s. In de gelegenheid stellen om oude 
contracten welke per 31 mei a.s. vervallen te verlengen tegen de daarin 
vermelde prijzen, terwijl de lopende overeenkomsten vanzelfsprekend 
ook tegen de huidige prijzen zullen worden afgewerkt. 



Wanneer u zich ooit heeft afge
vraagd of u tekentalent bezit, dan ligt 
hier uw kans dit te ontdekken. De 
oprichters van Famous Artists School 
hebben een uiterst effectieve talent 
test samengesteld, die duidelijk aan
toont of u al dan niet over talent be
schikt. Vele vakmensen beschouwen 
deze test als de beste „talentenspeur
der" die ooit heeft bestaan. Bovendien 
krijgt u hém gratis toegezonden. 

Twijfelt u aan uw eigen aanleg? 
De talent test wordt uitgewerkt door 
mensen uit alle bevolkingsgroepen, 
mensen met beroepen van uiteenlo-
ende aard en van alle leeftijden. De 

neesten van hen hebben nauwelijks 
f in het geheel geen tekenonderwijs 

jenoten. Naar beroepsnormen geme
en zijn hun prestaties amateuristisch 
e noemen. Maar het merkwaardige 

dat aanleg zich altijd manifes-
eert. Zelfs uit hoogsteenvoudige 
jefenschetsjes blijkt tóch de aanwe-
igheid van talent, het aangeboren ge-
oel voor compositie of een zekere 
nate van voorstellingsvermogen -
tuk voor stuk belangrijke facetten 
an een kunstzinnige aanleg. 

betrouwbaarheid van de test en de 
oeltreffendheid van de cursus blijken 
teeds weer uit de verbazingwekkende 
esultaten die onze studenten bereikt 
lebben. 

lij slaagden voor de test en werden 
uccesvolle tekenaars 
ele van onze studenten kregen, na
at zij onze cursus met goed gevolg 
adden doorlopen, een uitstekende 
etrekking in het bedrijfsleven en 
penden zo voor zichzelf goede toe-

vyfKi 

komstmogelijkheden. Wilt u bewijzen? 
Hier zijn er een paar: 
Ria Heerema, Apeldoorn meldt: 
„Ik werk bij een textieldrukker die pa
tronen maakt voor borduurwerk. Toen 
men ontdekte dat ik van tekenen houd, 
werd mij gevraagd iets te ontwerpen. 
Nu ben ik volledig ingeschakeld bij het 
ontwerpen van patronen, waarvan er 
reeds duizenden zijn verkocht." 
Basil Amsen, Blaricum: 
„Ik kan mets anders dan lof hebben 
voor de prettige manier waarop het 
werk werd gecorrigeerd. Ontzettend 
veel heb ik bij de FAS mogen leren, 
ik heb een prachtige ondergrond ge
kregen waarop ik verder kan bouwen. 
Ik werk nu op een klein reclame
bureau. 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit 
een arsenaal van honderden „success 
stories". 
Ook u kunt uitstekende resultaten be
reiken. Het gaat er in de eerste plaats 
om, te weten te komen of u inderdaad 
voldoende aanleg heeft. Dät is de 
eerste stap naar succes. Wanneer u 
van tekenen of schilderen houdt, wan
neer u meer met uw talent wilt doen 
en ook het gevoel heeft daarmee 
meer te kunnen doen, grijp dan ook 
die kans om deze eerste stap te zetten. 
Het kost u niets en het verplicht u 
tot niets. Alles wat u nodig heeft is: 
potlood en papier, enthousiasme plus 
een half uurtje van uw vrije tijd. Dit 
ene half uurtje kan voor u - wie weet 
- het best gebruikte en belangrijkste 
van uw leven worden. 

Wat omvat de talent'test precies? 
Om te beginnen ziet u tien maal 

twee eenvoudige tekeningetjes. Die 
bekijkt u en daarna stelt u vast, welke 
tekening uit elke groep van twee naar 
uw gevoel juist is, qua visie en opzet. 
Vervolgens ziet u twintig maal twee 
afbeeldingen van schilderijen. Ook 
hierbij dient u van elke groep van 
twee aan te geven, welke compositie 
het best is. Tevens wordt u gevraagd 
zelf enkele schetsjes te maken om te 
laten zien hoe het met uw voorstel-
lings- en observatievermogen is ge
steld. Op dezelfde manier wordt uw 
gevoel voor stemming, vorm en be
weging getest. 
Wanneer de talent test door u is uit
gewerkt en aan ons is opgezonden, 
volgt de beoordeling - gratis. 
Individuele les-methode 
De cursussen zijn speciaal samenge
steld voor mensen-met-talent, die 
naast hun dagelijks werk - dus in hun 
vrije tijd - thuis een opleiding in het 
artistieke vlak willen volgen. De 12 
beroemde artisten aan wie de oprich
ting van de school - nu zo'n twintig 
jaar geleden - is te danken, hebben 
in deze cursussen hun vakgeheimen, 
ervaringen en kennis neergelegd en 
op deze wijze een van de mooiste en 
beste creatieve opleidingen gegrond
vest welke ooit heeft bestaan. On
danks hun drukke werkzaamheden 
vonden zij de tijd om speciaal voor 
deze cursussen duizenden tekeningen 
en schetsen te maken die van toepas
sing zijn op alle in de cursussen be
handelde onderwerpen. Tevens ont
wikkelden zij een correctie-methode 
die zó uniek en zó individueel is, dat 
gesproken mag worden van „privé-
les". 

Heeft u 
aanleg voor 
tekenen ? 

Onze gratis 
Talent Test geeft u 
het antwoord 
Uw docent, zelf een ervaren vakman, 
besteedt aan ieder ingezonden werk
stuk veel tijd, vaak enige uren. Hij 
geeft zijn correcties en visuele ad
viezen aan op een vel doorschijnend 
papier dat precies op uw werkstuk 
past. Uw eigen werk blijft dus on
aangetast. Zijn motieven voor de aan
gebrachte correcties licht hij u in een 
persoonlijke brief toe. 
Maak die talent test en ontdek uw 
gave 
Vul bijgaande coupon in en stuur de
ze aan ons op. De talent test wordt u 
dan spoedig ter uitwerking toegezon
den. Kort daarop weet u of u vol
doende aanleg heeft. Eveneens wordt 
u daarbij onze interessante en instruc
tieve kleurenbrochure toegestuurd, 
waaruit u meer over onze school en 
onze cursussen te weten kunt komen. 
Zij is gratis en verplicht u op generlei 
wijze. Wij raden u in uw eigen belang 
aan, de coupon nog heden te ver
sturen. Mocht iemand anders u vóór 
geweest zijn met het uitknippen van 
de coupon, stuur dan een briefkaart 
met uw naam, adres en leeftijd aan: 
Famous Artists School, Afd. van 
Famous Schools International. 
Studio 2199A 
Baden Powellplein 1, Amsterdam/ 
Osdorp 
FAS - erkend door de National Home 
Study Council, Washington, USA en 
door de Inspectie Schriftelijk Onder
wijs met medewerking van het Minis
terie van Onderwijs en Wetenschap
pen. 
s.v.p. met blokletters invullen, coupon 
in envelop of op briefkaart geplakt 
versturen. 

W. van Oort, Den Helder bericht: 
Ik heb het geld dat ik aan de cursus 
Isteedde al terugverdiend, niettegen-
jiande ik als invalide aan huis ben 
Ibonden." 

Mevr. M. E. Eyck, Den Haag zegt: 
„Om mij te oefenen maakte ik sinds 
mei 40 schilderijtjes, die zo goed uit
vielen dat ik er al zeventien van ver
kocht heb. 

I I 
Famous Artists School. Afd. van Famous Schools International j 
Studio 2199A Baden Powellplein 1, Amsterdam/Osdorp I 
Ik ben serieus geïnteresseerd om te weten of ik tekenaanleg heb en deze | 
waard is verder ontwikkeld te worden. Stuur mij s.v.p. gratis en vrij
blijvend de Famous Artists Talent Test en de informatie over uw cursus. ' 
mevr./mej./de heer I 
beroep leeftijd: | 
straat nr.: | 
plaats I 
D Maak dit hokje zwart als u tussen de 12 en 16 jaar bent; in dat geval I 
ontvangt u informatie en een Talent Test betreffende onze speciale I 
teken- en schildercursus voor jongeren. | 
Vermeld eveneens of u in militaire dienst bent; wij hebben een speciale | 

I regeling met Dienst Welzijnszorg. i 
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TELEFOON (020) 
2 3 0 2 6 1  2 4 2 3 8 0 

VOOR ONZE SLOTVEILING VAN DIT SEIZOEN, DIE IN JUNI a.s. 
WORDT GEHOUDEN, KAN NOG TOT 20 MEI a.s. WORDEN INGELEVERD 

[2yo HET GROTE ['̂ ■"^ÉTi ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
clichés. Gewicht 2y2 kg. Prijs ƒ15,— 
Idem, alleen NEDERLAND f 10,— 

Nederland 
en Overzeese 
Gebiedsdelen 

Skandlnavia 

Eiyo - 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 r2,— 
Zweden 15,— 
Finland 12,— 
Skandinavië ,,40,— 
Oostenrijk 25,— 
Vaticaan 12,— 
Zwitserland ,20,— 
Europa (met Nato, enz.) 15,— 

Formaat 23 x 271/2 cm: 
United Nations 10,— 
Rotary 10,— 

BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Elyo - 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: 34V2x25 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 ƒ 15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor '6 enveloppen) bestelnr. G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) ,, G 2 
1-delig (voor grote stukken) „ G 1 

Per stuk ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT: 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschrift FIRST 
DAY COVERS. Prijs ƒ9,75 
Extra losse mappen: 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, K 1 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 

<OffSETDHUK BOOMRUYGIIOK NV-HAAUL 


