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Gedurende de zomermaanden telef. niet bereikbaar 

Koell 
tjoGm oekema 

Onze 68e veiling was een 

GROOT S U C C E S ! 
De opbrengsten gingen ver boven de 

verwachtingen ui t ! En bovendien waren er 
praktisch geen onverkochte kave ls ! ! 

Onze 69e veiling (tweede helft van september) 
is in voorbereiding. 

Wenst u uw collectie 
door een vakman te laten veilen, 

neemt eens vri jbl i jvend contact met ons op 

Koell 
iJoeKi oeKQma 

Postbus 45 - Den Haag 
Prinsestraat 58-60, hoek Juffrouw Idastraat 

Telefoon (070) 110319 

Ool( 's avonds bereikbaar 

r 
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Verzamelt u België, 
Nederland, Kreta of 
Ethiopië? Een bezoek 
aan onze winkel loont 
alt i jd. 
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 restantverzameiingen, partijen en 
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 - Oud-Duitse 
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. 

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 dagelijks geopend van 9 lof 5^0 uur (donderdags na 2 uur gesloten). 



WORDT EENS WAKKER!! 
Zojuist ontvangen: 100 verschillende prachtige zegels met afbeeldingen van wereldberoemde schilderijen, 
een ongekende weelde aan meesterwerken voor slechts ƒ 9,95 
100 verschillende moderne zegels van Griekenland (liefst 85 grootformaat), een pracht collectie voor 
slechts ƒ9,95 
100 grootformaatzegels van CUBA F Al moest u het geld lenen! Geweldig! Slechts ƒ9,95 
100 verschillende ALBANIË, alles postfris, waarvan 98 grootformaat. Een collectie van enorme waardel 
Tijdelijk bij ons ƒ16,95 
300 verschillende zegels van DENEMARKEN. Wat verschrikkelijk mooi! Een echt luxe collectie voor 
slechts ƒ22,50 
500 verschillende prachtzegels van POLEN, waarvan naar schatting zo'n 400 grootformaat! Veel bloemen, 
sport, dieren, ruimtevaart enz. enz. Echt iets geweldigs, ze gaan bij ons w'eg voor slechts ƒ 27,50 
NÜ BESTELLEN! Er zijn weer vijftig kilodozen 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, f- ƒ 1,50 porto. 
Tevens aangekomen: Super-collecties, 1000 Engelse Kol. + Gebieden! Bijna de helft aan grootformaat
zegels! Enorme waarde! Ze moeten weg! Daarom slechts ƒ39,95. 
ONUITGEZOCHTE MISSIEKILO'S NEDERLAND!! Ontzettend veel gelegenheids- en toeslagzegels. Ze 
gaan weg voor de oude (en te lage) prijs van ƒ 13,95 per kilo! VELE VONDSTEN ! 

Bij aankoop van elke f 25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete series! 

y, kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) f 19,50 
</, kilo itgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 12.500 zegels) T 37,50 
% kilo CANADA, kantoorpost, modern! Met grootformaat! f 12,50 
50 gram DENEMARKEN. Bankpost, allemaal grootformaat. Prachtig f «,50 
VJ kilo ENGELAND enorm groot aantal, leer modern f 12,50 
% kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n ri jk sortiment met veef 

grootformaatzegels!'n Koopje f 12,50 
% kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 12,50 
y, kilo NOORD-IERLAND, zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met 

heel erg veel plaatjeszegels en vele vondsten. Toch slechts f 12,50 
Yt kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed. beslist onuitgezocht 

Veel gedenkzegels, kleine voorraad f 12,50 
y, kilo SPANJE, modern goed, kleine voorraad f 12,50 
•/, kilo 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 

ÜMH- Aziatische Spelen, van Indonesië, per partij slechts f 16,90 

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 
prmcht van 'n esmenstelling met veel bijzondere en 
poitfriise zegels; *n koopje f 14,95 

500 N E D E R L A N D - N E D . I N D I Ë - I N D O N E S I Ë - N I E U W 
G U I N E A - S U R I N A M E I Zeer moo i pakket voor een 
buitengewoon lage pri j i f 27,50 

625 tot 650 zegelil Dit z i jn onze G O U D D E L V E R S D O Z E N I 
•eh i t te rend goed van N E D E R L A N D E N DE OVER
ZEESE RIJKSDELEN, u vindt o.a. N E D E R L A N D , ge
bruikt en ongebruikt, veel weldadigheid, NEDER-
L A N D S - I N D I Ë , I N D O N E S I Ë , N I E U W G U I N E A , N E D . 
A N T I L L E N , C U R A S A O en S U R I N A M E I Elke partij 
heeft minstens een cataloguswaarde van 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 geweldigst U w album is meteen gevul«^ 
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 f 100,— handelswaarde! slechts f 25,-

f^^^Postzegelhandel H. FIORANI 'n posÉaegetwnanie? nan naar FIOHAXI! 
POSTORDERADRES: (vooruitbet. of rembourszending) J. W. Frlsostraat 48, ZOETERMEER, Tc!.: (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", Woestduinstraat 109, Amsterdam-W. Tel. 15 24 55. MARK, Prlmulastraat 19, Den Haag. Tel. 681678. 
MARK, J. W. Frlsostraat 48, Zoetermeer. 

Z I C H T Z E N D I N G E N : (Meteen aanvragen, niet uitstellen!) 
Nederland en O.R., Engelse Koloniën, Frankrijk, 
Verenigd Europa en Ruimtevaart. 

PRIJSLIJSTEN: 
Nederland en O.R., Ver. Europa en Ruimtevaart. 
Deze worden gratis op aanvraag toegezonden, 
indien u vermeldt welke prijslijst u wenst. 
(Een briefkaartje is voldoende!) 

VERKOOP-KANTOOR: 
Korte Houtstraat 20b, Den Haag. 
Dagelijks geopend, ook 's zaterdags. 

W.H. DE MUNNIK 
Postbus 5036 
Scheveningen 
Tel. 070-180500 



K E H N E R S 
LeucÊdiurm 
Albums 

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

Nederland vanaf 1852 tot heden nr. 312 SF f 100 — 
vanaf 1945 tot heden nr. 0312 SF 66,— 

Israël met TAB compleet nr. 787 TABSF 100,— 

Vaticaan m kerk! Staat compleet nr. 313 SF 80,— 
vanaf 1959 tot heden nr 0313 SF 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: 
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45e jaargang  juni 1968 (525) 

DE WALLERMEDAILLE VOOR L. H. THOLEN 
Het Bestuur van de Nederlandse Bond van FilatelistenVerenigingen heeft 

ter gelegenheid van de viering van het zestigjarig besltaan van de Bond be

sloten de Wallermedaille toe 'te kennen aan de heer L. H. Tholen, voorzitter 
van de Raad van Beheer van het Maandblad. 

De Wallermedaille, in 1933 ingesteld en genoemd naar de begaafde fila

telist P. W. Waller, eerste voorzitter van het Nederlands Postmuseum, eert 
diegenen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de filatelie. 

De heer L. H. Tholen, geboren op 20 februari 1911, werd na het voltooien 
van de middelbare schoolopleiding voorbereid op een carrière bij de groot

handel in tandheelkundige artikelen G. J. & D. Tholen N.V. Ite Utrecht en 
is thans directeur en seniorpartner van deze onderneming. 

Hét voorbeeld van zijn vader volgend heeft de heer Tholen zich van 
jongsaf behalve voor zijn werk ingespannen voor de filaltelie. Al zeer vroeg 
was hij lid van de Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, waarvan hij in 1938 
bestuurslid, nadien voorzitter en in, 1964 erelid werd. 

Zijn bestuurlijke activiteiten bleven bepaald niet beperkt toit de U.Ph.V. 
Zijn leidinggevende kwaliteiten deden hem in tal van fUatelistische vereni

gingen en organisaties op de voorgrond treden. Zo is hij sinds 20 oktober 
1955 voorzitter van de Raad van Beheer. Zijn verdiensten kwamen onder 
andere tot uiting in het erelidmaatschap van de Nederlandse Bond, dat hem 
in 1959 werd toegekend en dat van „De Vliegende Hollander", hem in 1965 
te beurt gevallen. 

Het lijdt geen twijfel of de Wallermedaille is hem tevens verleend voor 
het vele werk dat hij grotendeels achter de schermen heeft verricht om de 
nieuw gevonden eenheid in de Bond mede te helpen tot ätand brengen. 

De Raad van Beheer wenst zijn voorzitter van harte geluk met deze 
bijzondere onderscheiding. 

juni 1968 319 



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

Drs. A. M. A. van der Willigen 

DE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE AFSTEMPELINGEN 
EN DE TOEPASSING DAARVAN 

3. Treinstempels van spoorwegpostkantoren 
In het boekje over de afstempelingen op de emissie 1852 

van Nederland, dat in 1955 verscheen, konden wij melding 
maken van de eerste Nederlandse poststempels, welke wer
den gebruikt in de „vervoerbare postkantoren", zoals de 
postrij tuigen in de treinen in de eerste hierop betrekking 
hebbende circulaire der posterijen van 19 juni 1855 werden 
genoemd. Deze naam werd in 1865 veranderd in Spoor
wegpostkantoren. 

Tijdens de ruim twaalf jaren, dat onze oudste postzegels 
aan de postkantoren werden verkocht, waren er slechts drie 
spoorweglijnen, waarop deze „vervoerbare postkantoren" 
dienst deden: de lijn, genaamd „Expeditie Moerdijk" 
(Moerdijk-Antwerpen), de „Nederlandsche Rhijnspoorweg" 
(Amsterdam-Emmerik) en de ,,Hollandsche IJzeren Spoor
wegmaatschappij" (Amsterdam-Rotterdam). 

Gedurende de verkoopperiode van de derde emissie (1 ok
tober 1867 tot eind 1872 voor de laagste waarden en tot 1874 
voor de hoogste waarden), was het aantal spoorweglijnen 
al belangrijk uitgebreid, zodat een dienovereenkomstig gro
ter aantal poststempels op de verschillende trajecten werd 
gebruikt. 

Naar het voorbeeld van andere landen (zoals Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika) werden er 
in ons land in die jaren allerlei afzonderlijke spoorwegmaat
schappijen opgericht en het zou nog tot 1 januari 1938 duren 
voordat de belangrijkste fusie tussen de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJze
ren Spoorwegmaatschappij tot de N.V. Nederlandsche 
Spoorwegen (na 1964 N.V. Nederlandse Spoorwegen) zijn 
eindstadium bereikte (hoewel voor beide maatschappijen al 
sinds 1 januari 1917 via een belangengemeenschap een ge
meenschappelijke exploitatie was tot stand gekomen). 

Postvervoer in gesloten pakketten geschiedde al sinds 
1844 per trein en dit zal ongetwijfeld telkens uitgebreid 
zijn kort nadat nieuw gereedgekomen trajecten werden 
opengesteld. 

In juni 1855 werd echter bovendien de mogelijkheid ge
opend losse brieven mede te geven met die treinen, waar
aan een „vervoerbaar postkantoor" was gekoppeld met een 
„conducteur der brievenmalen", die de losse stukken in 
ontvangst nam en ze van de onder zijn berusting ziende post
stempels moest voorzien. 

Aangezien evenwel het uniforme binnenlandse posttarief 
pas op 1 januari 1871 werd ingevoerd, kon men aanvankelijk 
bij de afstempeling in de treinen niet volstaan met het ge
bruik van één of twee stempels: FRANCO in omlijsting 

Brief, gepost te Rozendaal in de trein Moerdijk-Antwerpen en 
voorzien van een rood treinstempel met takje Expeditie Moerdijk 
alsmede een rood haltestempel Rozendaal. 

Brief uit Amsterdam naar Londen, met haltestempel en treinstempel 
Amsterdam-Rotterdam, waarin het Arabische cijfer 3 Over het 
zwarte Nederlandse treinstempel staat een rood aankomststempel 
LONDON WC 78 MR 17 71 PAID. 

Brief uit Neede, waarop de postzegel tegen de voorschriften met 
het treinstempel Arnhem-Oldenzaal onbruikbaar werd gemaakt 

Vóór de opening van de Moerdijk-spoorbrug in 1872 kon de 
post voor Noord-Brabant en verder, te Rotterdam in een speciale 
brievenbus worden gepost, waarvan de inhoud ongestempeld per 
raderstoomboot naar de Moerdijk werd vervoerd. In de trein Moer
dijk-Antwerpen had dan de stempeling, meestal met drie verschil
lende stempels, plaats 
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Brief uit Schalkwijk, gestempeld in de trein Utrecht-Boxtel. Onder 
de postzegel is, waarschijnlijk door de conducteur der brieven-
malen, geschreven ,,Van Schalkwijk", omdat de afstempeling van 
het hulpkantoor ontbrak en vermoedelijk geen haltestempel Schalk
wijk in de trein aanwezig was. 

(respectievelijk een puntstempel na 1 april 1869 op enkele 
trajecten) voor de onbruikbaarmaking der postzegels en 
een dagtekeningstempel met de naam van het traject, maar 
hieraan moest men nog toevoegen een haltestempel met 
de plaatsnaam (in omlijsting) als aanduiding waarvan
daan het port moest worden berekend. 

In de praktijk week men wel eens van de theorie der 
voorschriften af, want het stempelen van alle brieven, 
welke men op tamelijk veel stations en stopplaatsen in de 
trein te verwerken kreeg — met telkens drie verschillende 
stempels — bleek soms te veel gevergd van de conducteur 
der brievenmalen. In de lijsten van bekende stempelcom-
binaties, welke wij in één der volgende nummers hopen op 
te nemen, zal dan ook wel blijken, dat de conducteur op 
sommige trajecten nog wel eens — en vermoedelijk eigen
machtig — een vereenvoudiging toepaste door één of meer 
der voorgeschreven stempels te laten vervallen. 

Hoewel na de invoering van het uniforme binnenlandse 
porto de voornaamste reden voor het gebruik der halte
stempels eigenlijk verviel en zij geleidelijk aan in onbruik 
raakten, werd nog op 30 juni 1892 een laatste nieuw halte
stempel verzonden. Op enkele tramtrajecten (Breskens-
Maldeghem en Hardenberg-Dedemsvaart) werden zij om
streeks 1900 nog gebruikt, zodat sporadisch zelfs nog af
drukken voorkomen op de oudste kleuren van de bontkraag-
postzegels van 1899. 

De nieuwe treintrajecten kwamen meestal in gedeelten 
tot stand en werden dan onmiddellijk voor het verkeer 
opengesteld; wel een bewijs, dat er dringend behoefte aan 
bestond! De poststempels werden echter in de regel pas 
uitgereikt nadat het gehele traject gereed was gekomen 
en deze stempels bevatten dan ook steeds de namen van 
het volledige traject. In enkele gevallen werd dit wel eens 
verlengd (Eindhoven-Maastricht werd later Breda-Maas
tricht) of verkort (Utrecht-Kampen werd Utrecht-Zwolle), 
maar de verschillende stempels bleven dan dikwijls nog 
jaren lang naast elkaar in gebruik. 

Onderstaand laten wij (in volgorde van de ingebruikne
ming van poststempels) een overzicht volgen van de tra
jecten, waarop losse brieven zijn vervoerd in de gebruiks-
periode van deze emissie met de namen der spoorweg
maatschappijen, de data van openstelling der trajecten en 
de data, waarop voor het eerst de poststempels voor elk 
dezer trajecten werden verstrekt: 

Trajectnaam Openstelling Oudste stempel 
in de stempels gehele traject volgens 

stempelboek 

Chemins de f er Grand Central Beige (waarin sinds 1 januari 
1864 de N.V. Antwerpen-Rotterdamsche Spoorwegmaat
schappij was opgenomen) 

Expeditie Moerdijk 3 mei 1855 juni 1855 
Moerdijk-Antwerpen 3 mei 1855 juli 1872 
Na gereedkomen van de Moerdijkspoorbrug en de Maasbrug 
te Rotterdam werd het traject doorgetrokken tot: 
Rotterdam-Antwerpen 1 november 1872 januari 1873 

Nederlandsche Rhy nspoorwegmaatschappü 
N.R.Spoorweg 15 februari 1856 februari 1856 
Amsterdam-Emmerik 15 februari 1856 juli 1869 
Utrecht-Rotterdam 30 juli 1855 september 1872 

Brief van april 1872, te Rotterdam gepost in de trein van de N(eder-
landsche) R(hyn)spoorweg. De postzegel had met het FRANCO-
stempel moeten worden vernietigd, terwijl het haltestempel ROT
TERDAM, dat nu vermoedelijk ter besparing van tijd op de post
zegel is afgedrukt, ernaast behoorde te staan. 

Op laatstgenoemd traject werden aanvankelijk de stempels 
met Inschrift N.R.Spoorweg gebruikt. 

Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 
H.Spoorweg 3 juni 1847 juli 1859 
Amsterdam-Rotterdam 3 juni 1847 november 1870 
Haarlem-Helder 1 mei 1867 november 1868 
Zaandam-Uitgeest 1 november 1869 november 1869 

Maatschappvf tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
Arnhem-Oldenzaal 18 oktober 1865 november 1865 
Breda-Maastricht 1 oktober 1866 juni 1869 
Eindhoven-Maastricht 1 oktober 1866 oktober 1868 
Harlingen-Winschoten 1 mei 1868 november 1868 
Meppel-Groningen 1 mei 1870 mei 1870 
Moerdijk-Eindhoven 1 juli 1866 oktober 1868 
Rozendaal-Vlissingen 1 november 1872 maart 1872 
Utrecht-Boxtel 15 september 1870 november 1869 
Zutphen-Leeuwarden 1 september 1868 november 1868 

Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappü 
Utrecht-Kampen U mei 1865 september 1870 
Utrecht-Zwolle 6 juni 1864 april 1872 

Het type der verschillende stempels sloot enigszins aan 
bij dat der postkantoren, want tot 1 april 1869 werd op alle 
trajecten voor de onbruikbaarmaking van de postzegels het 
stempel FRANCO in omlijsting gebruikt. Per 1 april 1869 
werd dit op enkele trajecten vervangen door de puntstem-
pels met de nummers 136 (Amsterdam-Emmerik), 137 
(Arnhem-Oldenzaal) en 138 (Moerdijk-Antwerpen), op 1 
maart 1872 nog gevolgd door 141 (Utrecht-Kampen). 

De puntstempels 139, 140 en 142 tot en met 150 zijn kenne
lijk aanvankelijk gereserveerd voor de overige spoorweg
trajecten, maar nimmer als zodanig gebruikt, zodat zij se
dert 1 april 1891 aan daarna opgerichte nieuwe postkantoren 
zijn uitgereikt. Op de overige treintrajecten bleef men aan
vankelijk de zegels met de stempels FRANCO in omlijsting 
afstempelen óf men voorzag deze ineens hetzij van het 
traject-dagtekeningstempel, hetzij van het haltestempel. 

De traject-dagtekeningstempels zijn eveneens nog in en
kele verschillende typen gebruikt: 

1. de oudste stempels in enkele cirkel met de namen Expe
ditie Moerdijk, N. R. Spoorweg en H. Spoorweg; 

2. de stempels met dubbele cirkel, waartussen bovenaan 
de trajectnaam en onderin een „takje" (sinds novem
ber 1865); 

3. stempels als onder 2 bedoeld, waarin echter het „takje" 
vervangen werd door een Arabisch cijfer voor de heen
gaande richting en een letter voor de teruggaande rich
ting, een en ander uiteraard ter onderscheiding van de 
achtereenvolgende treinen op dezelfde dag (sinds sep
tember 1870); 

4. alsvoren, waarin de Arabische cijfers vervangen waren 
door Romeinse cijfers (sinds juli 1872). 

Ook de kleur, waarin de dagtekeningstempels op de brie
ven werden gedrukt, wisselde van rood in zwart ongeveer 
op dezelfde datum, waarop dit voor de postkantoren het 
geval was: 1 januari 1870. 

(wordt vervolgd). 
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Nationale postzegeltentoonstellin 

Het was een Utrechts grapje om van de Philex te zeg
gen dat het een tentoonstelling zou worden om U te zeggen 
tegen de Uphilex, de nationale tentoonstelling die in 1966 
in de Domstad werd gehouden. Wij moeten ruiterlijk 
erkennen dat wij U tegen de Philex moeten zeggen, aldus 
de heer L. H. Tholen, voorzitter van de Utrechtsche Phila
telisten Vereeniging bij de overhandiging van de tentoon
stellingsbeker aan heit Bondsdiner in Eindhoven De heer 
Savoie uit Zwitserland, die de filatelistische rubrieik voor 
de Zwitserse radio en televisie verzorgt, en die volgend 
jaar de nationale tentoonstelling in zijn vaderland moet or
ganiseren, was zo enthousiast dat hij na de uitbundige Bra
bantse koffietafel van zondag bekende van plan te zijn de 
hele bedoening uit Zwitserland naar Eindhoven over te 
brengen. 

De Philex was een belevenis. Allereerst vanwege het 
prachtige materiaal, daarnaast door de Amphilexkaders die 
een fraaie opstelling waarborgen, maar vooral door de 
ideale tentoonstellingsruimte, die een royale opzet toeliet 
en geen sprankje zonlicht toegang verleende. De zee van 
licht die het gebogen plafond uitstraalde zou kunnen dienen 
om een weg van Amsterdam naar Parijs te verlichten, zo 
werd door deskundigen becijferd. 

De indeling was overzichtelijk, als men tenminste de 
beschikking had over een catalogus (ƒ 1,—) waarin een 
plattegrond te vinden was. De heer C. J. M. M. van der 
Zijden, redacteur van de met zilver bekroonde „Aërophila-
telist" stelde een geïllustreerd „beknopt overzicht van de 
postgeschiedenis van Eindhoven" samen voor de catalo
gus. 

Het geheel kwam het ideaal om alle activiteiten onder 
één dak te vangen nabij. Beneden de tentoonstelling in een 
grote hal, boven de kantine, op de omloop de handelaren 
en voorts aparte zalen voor de gezamenlijke lunch, de ruil-
dag en het Bekertoernooi. 

Er waren rond 130 deelnemers met 140 inzendingen in 950 
kaders, afgezien van de zestig jeugdinzendingen. Het om
vangrijkste verzamelgebied was als gebruikelijk Nederland en 
Overzeese rijksdelen, met 26 inzendingen, op de voet ge
volgd door Europa met 28 stuks en de thematische afdeling 
met 53 inzendingen. In evenwicht met elkaar waren Lucht
post (7), Buiten Europa (9) en Bijzondere onderwerpen (17). 
Het kleinst was de inzending Literatuur met zes inzendin
gen. Duitsland (4), Groot-Brittannië (4), Zwitserland (4), 
Frankrijk (3) en Oostenrijk (3) blijven populaire tentoon
stellingsobjecten, naast elf collecties van evenzovele ande
re Europese landen. De Thematische filatelie en de Bij
zondere onderwerpen gaven de grootste verscheidenheid te 
zien. 

In de erehof stelde het Postmuseum onvervangbaar ma
teriaal tentoon van de emissies 1852, 1864 en 1867 en uit 
de posthistorische brievenverzameling had de heer J. Gip-
hart een Noordbrabantse selectie gemaakt, aangevuld met 
kostbare stukken uit de collecties van de heren mr. H. J. 
Bernsen, mr. K. Viehoff en C. J. M. M. van der Zijden. De 
heer J. F. Cleij toonde een deel van zijn gespecialiseerde ver
zameling van de emissie 1864. Van de heer J. Poulie was er 
een selectie uit zijn bekende collectie van de emissie 1852 en 
van de heer M, C. Samson een gespecialiseerde verzameling 
diepdrukemissies van Japan (1871-1876). 

Wie de inzendingen in de concurrentieklasse in het voet
spoor van de jury nauwkeurig onder de loep nam ontdekte 
wel verschil in kwaliteit en zorg. De jury zegt er elders in 
dit nummer het hare van. Een deskundige verzekerde ons 
een verkeerd nummer te hebben ontdekt in een reconstruc
tie van plaat III, emissie 1852 Nederland en een andere 
autoriteit gaf bij de inzending Nederlands-Indië van de heer 
W. J. A. Arratoon te kennen dat daarin tot nu toe niet be
schreven zaken worden opgehelderd, zoals bijvoorbeeld de 
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omrekening van Britsindische annas en rupees tot Indische 
munt en de reden van het ontstaan van het landmail-
etiket. Als tegenhanger van deze collectie wees hij op een 
overigens fraaie verzameling portzegels, waarin hij vrijwel 
geen zeldzaamheden had aangetroffen. Een groot aantal 
bezoekers wenste aantekening van het feit dat een der ver
zamelingen in de jeugdklasse rijp is voor bevordering tot 
de concurrentieklasse, zij het dan niet internationaal. 

EINDHOVEN 
25 MEI 196B 
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59ste Algemene Vergadering van de Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen 

De Eindhovense wethouder van onderwijs en culturele 
zaken J. van de Harten, die de tentoonstelling vrijdags open
de, zinspeelde met de woorden „Ik raak er langzamerhand 
aan gewend zaken te openen die al open zijn" op het feit 
dat woensdag en donderdag gelegenheid was geweest de 
expositie te bezichtigen. 

Terwijl de wethouder zich door een klein gezelschap 
liet rondleiden, opende bondsvoorzitter P. Th. van der Heij
den de jaarvergadering, die hij met bekwame spoed door 
de 25 punten van de agenda heen loodste. Een speciaal wel
kom kreeg de voorzitter van de Koninklijke Landsbond der 
Belgische Postzegelkringen, de heer L. Steyaert en zijn echt
genote. De heren die aangewezen werden om als stemop
nemers te fungeren — C. J. P. M. van Dishoeck, mr. G. W. 
A. de Veer en P. W. A. M. Wap — behoefden hun taak niet 
te vervullen. 

In de vacature in het bondsbestuur, ontstaan door het 
uittreden van mr. P. J. C. Schipper, werd voorzien door 
de benoeming van de heer H. P. van Lente van „Hollandia" 
tot penningmeester. De heer Van Lente neemt de functie 
over van de heer C. G. van Veenendaal, die het secreta
riaat overneemt van de heer C. Muys. De heer Muys wordt 
commissaris in de plaats van mr. Schipper. Vier vooraan
staande filatelisten kregen het lidmaatschap van verdienste, 
de heren mr. W. S. da Costa, voorzitter van de Neder
landse Vereniging van Poststukken en Poststempelverza
melaars, E. J. Enschedé, mr. J. C. A. M. van Hal en .1. B. C. M. 
van de Mortel, voorzitter van de 'sHertogenbossche Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars. De vergadering be
sloot op voorstel van het bestuur de heer J. A. Mosheuvel 
te Breda telegrafisch haar beste wensen voor een spoedig 
herstel te doen toekomen. 

De meeste tijd nam de rondvraag in beslag, die ook 
nieuws opleverde. Voortaan zullen de plaatsen waar de vol
gende Bondsdagen worden gehouden, telkens voor de twee 
volgende jaren worden vastgesteld. Zwolle heeft zich kan^ 
didaat gesteld voor 1970, met een nationale tentoonstelling 
en Rotterdam heeft 1971 besproken met het oog op het 
45jarig bestaan van de Rotterdamsche PhilatelistenVer
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eeniging. Volgend jaar is nog open; de gezamenlijke Haag
se verenigingen zullen zich beraden of zij van 1969 een 
Haagse aangelegenheid kunnen maken. Mr. W. S. Wolff 
de Beer maakte zich tot tolk van de vier wedertoegetre-
den verenigingen en gaf de verzekering dat er van hun kant 
gerekend kan worden op loyale medewerking. De heer 
J. Dekker, secretaris van het Bondsdocumentatiecentrum, 
verzocht randstukken, paren en stroken van de 10 cent 
emissie 1872 van Nederland ter inzage te geven ten be
hoeve van een plaatreconstructie. Mr. Da Costa stelde een 
verhoging van de subsidie aan het Postmuseum voor, onder 
voorwaarde dat de donatie ten goede komt aan de afdeling 
post (stukken!). De rondvraag, die geopend werd door de 
heer L. Wijnkamp, was voornamelijk gewijd aan voorstel
len op het gebied van het tentoonstellingswezen en dat van 
de viering van de Dag van de Postzegel. 

Het Bekertoernooi 
Ter gelegenheid van de 56ste Nederlandse Filatelistendag 

werd op 25 mei in de Philips' Jubileumhal te Eindhoven 
het jaarlijkse Bekertoernooi gehouden. Ten overstaan van 
een talrijk gehoor dongen vijf deelnemers naar de wissel-
beker die wordt uitgereikt aan hem die de beste filatelis-
tische lezing houdt. 

De jury bestaande uit de heren mr. J. de Boer, J. H. Broek
man, C. J. P. M. van Dishoeck, E. J. Enschedé, N. F. Hede-
man, mr. R. Oosterhof, V. H. C. J. Thaels, D. de Vries en 
C. J. M. M. van der Zijden onder voorzitterschap van ir. 
E. J. de Veer, kende voor de derde achtereenvolgende maal 
de wisselbeker toe aan mr. H. J. Bemsen, die met zijn ge
kruid voorgedragen betoog over „Particuliere perforaties" 
803 (18) punten oogstte. Deze met een ruime puntenvoor-
sprong behaalde zege bracht met zich mee dat de heer 
Bemsen thans definitief de wisselbeker mee naar huis heeft 
genomen en dat op het toernooi in 1969 een nieuwe beker 
de inzet zal zijn voor een volgende reeks lezingen. 

Als tweede eindigde dokter W. J. A. Arratoon met een 
lezing over „Methodiek filatelistisch onderzoek aan de hand 
van de landmailzegels en Nederlands Indië nummer 1" (26/ 
749V2 punt), als derde de heer G. H. F. Meijer met een 
enthousiast voorgedragen verhaal over „Luminescerende 
postzegels en postmechanisatie" (29V2/725), als vierde de heer 
J. Dekker met „Typen, varianten en druktoevalligheden; een 
voorstel tot systematiek" (30/747) en ten slotte de heer H. J. 
van der Heijden met „De jubileumzegels van het Redding
wezen" (46V2/62I). De deelnemers die meer dan 650 punten 
behaalden ontvingen een bronzen medaille. 

Tijdens de op het toernooi volgende lunch droeg de voor
zitter van de jury de wisselbeker aan de heer Bemsen over. 
Bondsvoorzitter Van der Heijden sprak in zijn slotwoord 
het vertrouwen uit dat de huidige wisselbekerbezitters, nu 
zij hun inspanning definitief bekroond hebben gezien, niet op 
hun lauweren zullen gaan rusten maar andermaal aan het 
toernooi zullen deelnemen. 

De receptie van het gemeentebestuur 
Op de zonnige, warme middag van de 56e Filatelistendag 

ontving het gemeentebestuur van Eindhoven de congressisten 
en de gasten van de Bond in de immense foyer van de mo
derne stadsschouwburg. 

Als locoburgemeester van de vijfde stad des lands be
groette de wethouder van onderwijs en culturele zaken, de 
heer J. van de Harten, het filatelistisch gezelschap, bracht 
de gelukwensen van het gemeentebestuur aan de jarige 
Bond over en gaf er blijk van onder de indruk te zijn 
gekomen van de kwaliteit van de Philex-tentoonstelling. 
Hij vertrouwde dat de kennismaking met de Lichtstad aan
leiding zou zijn in de toekomst opnieuw in de jonge stad 
Eindhoven bijeen te komen, de stad die nog zoveel moet doen 
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om een stad in de werkelijke zin van het woord te worden. 
De Bondsvoorzitter, de heer P. Th. van der Heijden, dankte 

de loco-burgemeester, verzekerde hem dat de Nederlandse 
filatelisten zich in Eindhoven hadden thuisgevoeld en prees 
de goede organisatie van de tentoonstelling en de tentoon
stellingsaccommodatie. Hij verklaarde gelukkig te zijn dat 
in Eindhoven, onder zijn voorzitterschap, alle Nederlandse 
filatelisten weer in één Bond waren verenigd en beschouwde 
dat persoonlijk als een bijzonder verjaardagsgeschenk. 

Onder het genot van een koele dronk bewonderden ver
volgens de congressisten nog enige tijd het vier jaar oude 
theatergebouw, dat met zijn vele zalen — van de laatste 
snufjes voorzien — tal van mogelijkheden biedt. 

Receptie van de zestigjarige Bond 
Na het Bekertoernooi, dat door een nieuwe wijze van 

puntentelling — de heer Dekker zakte daardoor een plaats 
omdat de meerderheid der juryleden hem een laag cijfer 
in de rangorde gaf — stof tot praten bood tijdens de geza
menlijke lunch, begaven de poststukken- en poststempel-
verzamelaars zich voor een ruilbij eenkomst naar Cocagne. 
Na afloop van dat evenement en van de ontvangst door het 
gemeentebestuur in de stadsschouwburg trof men elkaar 
bij de receptie van het Bondsbestuur in Old Dutch op de 
Markt, waar ditmaal „open hof" werd gehouden. De be
langstelling was overweldigend en er werden aardige 
cadeautjes uitgedeeld. 

De heer S. Rietveld, voorzitter van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhandelaren, verraste de echtgeno
tes van de negen bestuursleden met een geschenk onder 
couvert, een (nog) onbekend aantal verenigingen stelde een 
(nog) onbekend totaalbedrag in het vooruitzicht bij monde 
van de heer G. H. Hillen, voorzitter van de Amsterdamsche 
Vereeniging „De Philatelist". Het was eigenlijk de bedoe
ling een studie te financieren van een emissie uit het ge
boortejaar van de Bond, met name de opdrukken Java en 
Buiten Bezit van Nederlandsch-Indië, maar de Bond gaf de 
voorkeur aan foto-apparatuur voor de Bondskeuringsdienst. 
De heer Wap overhandigde elk der bestuursleden een echt 
Amsterdams blik met inhoud. De heer Arratoon bood zijn 
dierbaarste bezit aan, „het geheim van mijn leven", een 
complete beschrijving van zijn vondsten, in een fraaie band 
gebonden en opgedragen aan het bondsbestuur, en de heer 
L. H. Tholen, voorzitter van de Raad van Beheer van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, deed zijn goede 
wensen vergezeld gaan van een kostbaar boek voor de 
bondsbibliotheek: „The 6 sen violet brown native paper 
1874", van de befaamde Japanse filatelist dr. Soichi Ichida, 
F.R.P.S.L. dat binnenkort zal verschijnen. 

De Brabantse Koffietafel 
Een van de glanspunten van de Bondsdagen en van de 

PHILEX werd de Brabantse Koffietafel, die ter afsluiting 
van de festiviteiten op zondag 26 mei in de foyer van het 
Philips' Ontspanningscentrum werd aangericht. 

Aan een tiental tafels werden de ruim honderd deelnemers 
vergast op een noenmaal zoals alleen Brabant dat kent, met 
hardgekookte eieren en warme zult en al. Het oor en oog 
werden tezelfdertijd gestreeld door het optreden van de 
„Boerenkapel", van een groep vendelzwaaiers en tot slot 
van „Dife Tamboerijnen van die Stadt Eindhoven". 

Een voor de vuist weg uitgesproken causerie over het 
vendelen door de bij uitstek deskundige heer J. B. C. M. van 
de Mortel droeg aanmerkelijk tot de prettige sfeer bij. 
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Juryrapport 
De „Grote Prgs PHILEX 1968" voor de beste inzending 

Nederland en Overzeese. Rijksdelen, beschikbaar gesteld 
door ir. F. J. Philips, president van de Raad van Bestuur 
van de N.V. Philips, werd toegekend aan de inzending „De 
Nederlandse Portzegels nr. 1 t/m 43" van Jan Kok Rzn, 
Zwolle. 

De „Grote Prijs PHILEX 1968" voor de beste inzending in 
de overige klassen, beschikbaar gesteld door ir. P. F. S. 
Otten, ereburger van Eindhoven, werd toegekend aan de 
inzending „Oud-Duitse Staten" van J. Poulie, Aubonne. 

De veertien overige ereprijzen werden toegekend aan de 
volgende inzendingen: 
(De nummers corresponderen met de hieronder afgedrukte 
lijst van prijzen) 

De jury wil gaarne haar waardering uitspreken voor de 
opzet en accommodatie van de tentoonstelling alsmede haar 
erkentelijkheid voor de wijze waarop de organisatoren haar 
het werk hebben veraangenaamd. 

Het verheugt haar vele voor het eerst nationaal geëxpo
seerde verzamelingen van goed en interessant gehalte aan 
te treffen. In het bijzonder verheugt haar de studie waarvan 
vele inzendingen blijk geven. 

Ofschoon de tentoongestelde bladen meestal wel aan rede
lijke eisen van presentatie voldoen, laat deze van de inzen
dingen als geheel nog vaak te wensen. Zelfs de deskundige 
toeschouwer moet vaak zoeken naar de volgorde en naar de 
loop van het verhaal dat de inzender wil vertellen. Voor 
te veel inzenders lijkt de voorbereiding van een tentoonstel
ling slechts te bestaan in het kiezen van een aantal bladen 
uit hun verzameling in plaats van in het samenstellen van 
een tentoonstellingsinzending geschikt om te presenteren aan 
het tentoonstellingspubliek. 

Vele inzendingen, waaronder zeer hoog geklasseerde, zou
den kunnen winnen bij een kritische doorlichting op over
bodige duplicering en verbeterde kwaliteit, veelal van een
voudige stukken. 

Nota werd genomen van het feit, dat artikel 6 sub c van 
het gepubliceerde tentoonstellingsreglement voor de PHILEX 
(de uitsluiting van handelaren uit de concurrentieklasse) 
blijkt te zijn vervallen. 

De inzendingen 437-440; 449 en 480-481 werden van groep E 
naar groep A overgebracht, inzending 441-445 van groep E 
naar groep D, inzendingen 488 tot 491 en 506-507 van groep E 
naar groep B, inzending 492-498 van groep E naar groep F. 

De medailletoekenning laat de volgende resultaten zien: 

Goud 
Verguld zilver 
Zi lver 
Verzi lverd brons 
Brons 
Diploma's 

Aantal medail les 

Totaa l 

7 
8 

24 
24 
37 
14 

114 

Waaronde r : 

Aërofi latel ie 

1 
2 
1 
2 
1 

7 

Themat i sch 

1 

4 
8 

15 
10 

38 

C.J.M. V A N DER ZIJDEN OVERLEDEN 
Op 6 juni 1968 is in Wenen op 52'jarige leefti jd onverwacht overleden 
Cornelius Joannes M. M. van der Zi jden, met wiens heengaan de 
Nederlandse f i latel ie een gevoelig ver l ies l i jdt. De Aero-Phi latei ist, 
het blad van de Nederlandsche vereeniging van aero-philatelisten 
,.De Vliegende Hol lander", waarvan hij redacteur was, kan men 
grotendeels beschouwen als zijn werk. Hij gaf er al zijn energie en 
ti jd aan en de bekroning met zilver op de Philex was een onder
scheiding die voor zijn rekening kwam. In 1959 werd hij onder
scheiden met de Robert Paganini Award en in 1967 ontving hij de 
(eerste) gouden medail le, die ,.De Vliegende Hollander" eens in de 
twee jaar toekent aan oorspronkelijk werk, voor zijn studiecollectte 
luchtpostporti van Noorwegen op echt gelopen stukken. Hoe groot de 
leegte is die hij nalaat kan men aflezen uit zijn lidmaatschappen, 
zowel nationaal als Internationaal. Hij was vaste medewerker van 
het Britse ti jdschrift World Stamps, l id van de American Airmai l 
Society, van de Britse Postal History Society, van de Association 
International des Philatélistes Journalistiques, bibliothecaris van . ,0e 
Vliegende Hol lander", l id van de Amerikaanse Scandinavia Club en 
rondzendcommissaris van de Nederlandse Filatelisten Vereniging 
,,Skandinavië". In het Maandblad publiceerde hij in 1965 zijn studie 
over luchtpoststempets Rotterdam-Waalhaven en in 1966 een herinne
ring aan de luchtbrug Rotterdam-Walcheren van 1933. 
Hij was in de Oostenrijkse hoofstad ter gelegenheid van het congres 
van de Federation International des Sociétés Aérophilatéliques en de 
internationale luchtposttentoonstell ing IFA toen de dood hem ver
raste. Hij ruste in vrede. 

Catalogus
nummer 

1-12 
91-102 

119-122 
123-127 

178 A en C 
220-239 

266-275 
404-406 
465-473 
474-479 

488-491 
548-554 
595-599 
673-678 

Naam 

H. J. C. van Beek 
J. Kok Rzn. 
„Dr. A n k m a k e r " 
J. Ve raa r t 

A. M. Benders 
J. A. Fock 

A. P r in s Jzn 
W. F. Briel 
W. J. A. Ar ra toon 
J. A. D. Kra j enb r ink 

J. Dekker 
B. H. C. van Daalen 
A. Keemink 
J. C. Meijer 

Inzending Ere-
prfls 

Eofilatelie van Neder land 
Friese langs tempels 
Nederland, Emissie 1869 
Nederland, 
Cijferemissie 1876/94 
West - Indië (Eofilatelie) 
Oud-Oostenr i jk 
en Lombardi je 
Engeland 
Luchtpost 
Landmai l en Indië No. 1 
Briefwisseling onde r 
de J a p a n s e bezet t ing 
Fin land 1845-1875 
Het wapen als motief 
Aardol ie 
Tweede Wereldoorlog 

11 
14 
4 

8 
12 

3 
16 
13 
6 

9 
15 
10 
7 
5 

De thematische jury ziet met genoegen dat bij elke ten
toonstelling opzet, indeling en bewerking van de bladen 
beter wordt. Toch moet worden opgemerkt, dat aan het voor
schrift aan het begin van een inzending op ten hoogste twee 
pagina's een uitgewerkt schema te geven van de indeling 
of opzet van de tentoongestelde verzameling, nog vrijwel 
niet de hand wordt gehouden. 

Bijschriften moeten zo kort en bondig mogelijk worden 
gehouden. Met het opplakken van getypte teksten moet men 
voorzichtig zijn. Het werken met gekleurde teksten dient 
vermeden te worden; dit maakt het geheel onrustig. Te volle 
of te lege bladen zijn uit den boze. Nog te vaak worden 
gebruikte en ongebruikte zegels door elkaar op eenzelfde 
blad geplakt. Tekeningen, gedroogde planten of andere ver
sieringen behoren in een thematische collectie niet thuis. 

Ereprtjzen 
Als ereprijzen waren beschikbaar gesteld: 

1. Grote Prijs Philex 1968 voor de beste inzending Ne
derland en Overzeese Rijksdelen door ir. F. J. Philips, 
President Raad van Bestuur N.V. Philips. 

2. Grote Prijs Philex 1968 voor de beste inzending in 
de overige klassen door ir. P. F. S. Otten, ereburger 
van Eindhoven. 

3. Een kunstvoorwerp door de heer W. A. V. van Doorne, 
President-Directeur D.A.F, te Eindhoven. 

4. Een zilveren tentoonstellingsmedaille door de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen. 

5. Een bronzen tentoonstellingsmedaille door de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen. 

6-7. Twee plaquettes door de Gelderse Philatelisten Vereni
ging „De Globe" te Arnhem. 

8. Een gouden postzegel Nederland 1852 door J. K. Riet
dijk N.V. te 's-Gravenhage. 

9-10. Een zilveren en een bronzen medaille door de Am-
sterdamsche Vereeniging „De Philatelist". 

11. Een tegeltableau door „Het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie". 

12. Een kunstvoorwerp door de Haagsche Philatelisten 
Vereeniging. 

13. Een bronzen ,,Pelikaan"-penning 1933 door de heer 
C. J. M. M. van der Zijden te Eindhoven. 

14. Een verguld zilveren medaille door de Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereeniging. 

15. Een kunstvoorwerp door de Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelhandelaren. 

16. Een kunstvoorwerp door de Utrechtsche Philatelisten 
Vereeniging. 
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De pry zen 
De PHILEX-jury, bestaande uit de heren mr H J Bern-

sen, J D Brandt, J L van Dieten, J J Jonker, drs E A 
Mennega, J K Rietdijk, L H Tholen, C G van Veenen-
daal, mr G W A de Veer (voorzitter), mr K Viehoff 
(secretaris), drs A M A van der Wilhgen en C J M M 
van der Zijden kende de volgende medailles toe 

GROEPEN A TOT EN MET E 
eers te 
cat . -
n r o a a m 

eers te 
cat.-
n r n a a m inzend ing 

inzending 

GOUDEN MEDAILLE 
29 

103 
131 
179 
220 
391 

H K Berghui js 
J Poul ie 
J Kok Rzn 
J PouUe 
J A Fock 
P Guggenhe im 

N e d e r l a n d 1852 
Neder land , verschi l lende emissies 
Por tzegels Neder l and Nrs 1 t /m 43 
Oud-Dui tse S t a t en 
Oud-Oostenr i jk en Lombard i je 
Pa les t ina 

VERGULD-ZILVEREN MEDAILLE 
1 
f9 

123 
176 
178A 
266 
488 
1087 

H J C van Beek 
H A Lyppens 
J Veraa r t 
V H J C Thaels 
A M Bender s 
A P r i n s Jzn 
J D e k k e r 
J Poul ie 

ZILVEREN MEDAILLE 
13 
24 
69 
91 
119 
254 
285 
303 
346 
374 
401 
409 
413 
425 
437 
446 
450 

465 
474 
480 

H P v a n Lente 
J C T i m m e r 
C J H e e m s k e r k 
J Kok Rzn 
,Dr A n k m a k e r 

H W van der Vlist 
C van Zon 
R A Kupsch 
A Hombr ink 
E Engelber ts 
H L Stein 
A Fil ius 
A P h Krijff 

M a u n t s Michael 
W J Ensink 
H van der Made 
C Avezaat 

W J A Ar ra toon 
J A D K r a j e n b n n k 
G J K r o m m e n d y k 

Eofilatelie Neder land 
Eers te Emissie Nede r l and 
Neder l and 1876/94 
Por tzegels S u r i n a m e 
West - Indie (eofilatelie) 
Enge land 
F in land 
Luch tpos t 

Eofilatelie Neder l and 
Bui tenpos taa l Vervoer 
Eers te Emissie Neder l and 
Friese Langs tempe l s 
Neder l and , emissie 1869 
F rankr i jk 1849-1876 
Kanaa l e i l anden 
Memel 
Zwi t se r l and 
Dui tse Pos t in China 
Tibet 
West Ind ie Luch tpos t 
Ba l lons-montés 
Neder land , ee r s t edag-a f s t empe l ingen 
P o s t m e r k e n Neder l and 
A u t o b u s b n e v e n 
Eer s t edagbr i even N e d e r l a n d en 
Overzeese Rijksdelen 
Landma i l en Ind ie No 1 
Briefwissel ing J a p a n s e Beze t t ing 
J a p a n s e beze t t ing 

VERZILVERD-BRONZEN MEDAILLE 
18 B C v a n T ienhoven 
88 N Boogaard 

144 D L A Tjaden 

160 J Bonn 
170 F W N Hugenhol tz 
201 H L Stein 
205 F Jacobs 
240 L W y n k a m p 
276 W J Ens ink 
319 H J v a n Wiechen 
330 J L J v a n g e a n 
338 P O M van Hassel t 
379 C Th J Hooghuis 
383 H P van Lente 
421 C V t e n Br ink 
501 G A M a c r a n d e r 

BRONZEN MEDAILLE 
157 J van Dongen 
215 A F J Aben 
247 C J B o u w k a m p 
249 J H M Muijsson 
262 M a r i a n n e ' 
279 J de Boer Azn 
290 C J B o u w k a m p 
293 G J A n k e r m a n 
297 C J B o u w k a m p 
300 G J Berger 
313 W J Habiech t 
352 H J v a n de r Hei jden 
355 H A Lyppens 
359 R M Feens t ra 
367 J Aafjes 
403A L C Mademan 
404 W F Briel 
416 J G F Coolegem 
449 R J d e Waal 
482 H C K r u y t 
486 C J Hewle t t 
499 L M A Grandel 

DIPLOMA'S 
154 A Fr W a u m a n s 
175 J H v a n Lint 
407 F W N Hugenhol tz 
506 J C Schäfer 

P o s t m e r k e n Neder l and 
N e d e r l a n d eers te emissie 
Por tzege ls Nede r l and en 
Rijksdelen Overzee 
J a p a n s e bezet t ing 
S t e r r engebe rg t e - exped i t i e 
Oud-Dui tse S tu ten 
Hands tempe l s Russische zone 
Oostenri jk ee rs te emissie 
Enge land Reds and blues ' 
Thrac ie 
P o s t w a a r d e s t u k k e n Z w e d e n 
Zwi t se r l and 
Egypte 
Egypte 
Luchtpos tzegels Veren igde S t a t e n 
Veldpost Verenigde Nat ies 

J a p a n s e beze t t ing 
Dui ts land geal l ieerde beze t t ing 
België 
F rankr i jk 1730-1875 
F rankr i jk 
Kanaa l e i l anden 
Hongar i je 
I J s l and 
Le t land 
Liechtens te in 
Pos thoorn - Noorwegen 
S t a a n d e Helvet ia 
Dienstzegels Zwi t se r l and 
Joegos lavië 
Kangaroe-emiss ie Aus t ra l i ë 
Veren igde S ta t en 1908 
Luch tpos t 
Luchtpostzegels 
Wil lem III ui tgif ten 
Anta rc t i ca 
Pos tgeschiedenis van Par i js 
Zu ida f r ikaans Leger in h e t 
Middenoos ten 

Nede r l ands Ind ie 
S t ra fpor t Nede r l ands N i e u w - G u l n e a 
Luch tpos t Nieuw-Guinea 
Kanaa l e i l anden 

LITERATUUR 

791 „De Aero-Phi la te l i s t 
792 , ,Het Noorde r l i ch t " 
793 ,Mijn S tokpaa rd j e ' 
794 Pos t a l e Gesch iedenis v a n Kava l la , 

H J v a n Wiechen 
795 ,,De pos t s t empe l s v a n N e d e r l a n d " , 

F W v a n de r W a r t 
796 List of Pe r f ins E J Enschedé 

THEMATISCHE VERZAMELINGEN 

Dip loma voor : 
z i lver 
z i lve rb rons 
z i lve rb rons 

z i lve rbrons 

z i lve rbrons 
z i lver 

GOUDEN MEDAILLE 
517 A Elias 

ZILVEREN MEDAILLE 
492 „Ar le K a n " 
511 P Th V d Heijden 
613 A v a n W o u d e n b e r g 
711 J S J a n s e n 

De gesch iedenis v a n d e Were ldpos tun ie 

Olympische Spe len 1896-1956 
H e t naz i - reg lme e n zijn consequent ies 
Spoo r w egmot i even 
Religie 

VERZILVERD-BRONZEN MEDAILLE 
He t w a p e n als mot ief door de 
poster i jen g e b r u i k t 
Ro ta ry 
Text ie l 
L a n d b o u w 
Aardol ie , a a r d g a s e n p e t r o c h e m i e 
Spor t 
Vogels 
Kerkgesch ieden i s - De H e r v o r m i n g 

Pos t s t empe l s de r Veren igde Nat ies 
H o n d e r d j a a r postzegels 
Eeuwfees t v a n de postzegel 
E s p e r a n t o 
Orden en E r e t e k e n s 
Nobe lp r i j swinnaars 
Mijnbouw 
O p w e k k i n g en t r a n s p o r t van 
e lek t r i c i t e i t 
S c h e e p v a a r t 
Padv inder i j 
Spor t 
O lympische spe len 
T w e e d e Were ldoor log 
24 ok tobe r Dag d e r Veren igde Nat ies 
He t Evangel ie 

Nobe lp r i j swinnaars 
J a p a n s e k u n s t 
Spoorwegper sonee l en s ta t ions 
De fiets 

P r o J u v e n t u t e " - Zwi t se r l and 
Rode K r u i s 
Het v luch t e l i ngenp rob l eem 
, De m o e d e r v a n Chr i s tus ve r ee rd in 
a l le w e r e l d d e l e n " 
An ta rc t i ca 
Een f i la tel is t ische re is door F rankr i jk 

DE JEUGDPRIJZEN 
In de klasse „Jeugdverzamelingen" werden de volgende 

prijzen toegekend 
Diploma eers te p r i j s ' 
Neder l and , J u b i l e u m 1923, gespecia l iseerd , G Hols tege , 
Het k e r s t g e b e u r e n op postzegels me ju f f rouw A J M Kiggen , 
Kuns tgesch ieden i s P W J Koch 

Diploma tweede p r d s ' 
Muziek, M C v a n I m p e l e n 
Sport , H e n d r i k P lu im 
Zwi t se r l and , J J M v d B e e k , 
Nede r l and in beeld, H e r m a n u s P l u i m 
Dieren A J v d Graaf 
Dieren, C L Bos 
Zwi t se r l and J H v a n B a k e l e n 
F in land A P T e u n e , 
Flora A J P C Stolk 
Ru imtevaa r t , J C v d Graaf 
De Hol landse Sch i l de r kuns t C J Aa r t s 
Sport , F A van B a k e l e n 
D e Olympische Spe len 1964, A B J M v d B u r g h t 

Derde pri jzen-
De volgende j onge ren on tv ingen voor h u n inzend ing een d ip loma 
d e r d e pn j s G J t en Raa, G W M a r k i n k , C M Clarijs, B B r a u n , 
E B r o u w e r J Booij H N o o r d e r m e e r , G Bol ten , W J M v d Beek , 
N Meerd ink A M C Clarijs A W Viëtor , C R u t t e n (2x) R Nijen-
huis A Th H Bisselmg, W R v a n K e m p e n , Y W J G H e n d r i k s , 
A J P C Stolk en P J v a n Leenen 

548 

574 
586 
589 
595 
631 
657 
707 

B H C v a n Daa l en 

E H v a n Br oekhu i zen 
P J Meurs 
S V d Geijn 
A K e e m i n k 
G K a l t e n e c k e r 
J A v a n Asselen 
J A H a r m s 

BRONZEN MEDAILLE 
508 
527 
537 
544 
546 
555 
592 
600 

602 
625 
641 
644 
673 
681 
719 

J D v a n de r Sloot 
H J F i scher 
G Pons t e in 
J S J a n s e n 
W J F renzen 
S Kor t 
L M A Grandel 
J H W Kaijser 

J v a n Dijk 
J A H a r d e m a n 
J H v a n L in t 
S L indeboom 
J C Meijer 
J D v a n d e r Sloot 
G A M R u m m e n s 

DIPLOMA 
566 
580 
609 
621 
665 
669 
689 
697 

721 
725 

L A L e i b b r a n d 
J J M R a n 
H A J Schne ide r s 
P W A M Wap 
J v a n Dijk 
G de Vis 
B Blans 
B v a n de r Gul ik 

H C K r u y t 
E G de P o o r t e r 
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BONDSDAGEN 

Het hoogtepunt in Eindhoven was het bondsdiner in Tsilve-
ren Seepaerd waaraan bijna 180 gasten deelnamen. Onder 
de eregasten: de heer en mevrouw drs. Ph. Leenman, plaats
vervangend hoofddirecteur der Posterijen, ir. A. J. Ehnie, 
oud-voorzitter van het Nederlandse Postmuseum, dr. R. E. 
J. Weber, directeur van het Postmuseum, mejuffrouw E. 
Driessen, conservatrice der postwaarden van het museum, 
de heer en mevrouw Hornick als vertegenwoordigers van 
de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen 
alsmede de ereleden mr. W. S. Wolff de Beer en L. H. 
Tholen. Bondsvoorzitter Van der Heijden noemde hen bij 
name in zijn welkomstspeech, waarin hij tevens de leden 
van het erecomité, de voorzitter van het organisatiecomité 
professor dr. J. H. van Lint, de voorzitter van het filatelis-
tisch comité professor dr. C. J. Bouwkamp en al hun mede
werkers hulde bracht. 

De Spoorenberg-medaille, ingesteld ter onderscheiding van 
verdienstelijke 'thematische filatelisten en genoemd naar de 
voorvechter van de beoefening van de beeldfilatelie in Ne
derland, de heer J. H. Spoorenberg, is toegekend aan drs. 
E. A. Mennega van de Uitrechtsche Philatelisten-Vereeniging. 
aldus de bondsvoorzitter. De heer Mennega was niet het 
enige U.Ph.-V.-lid dat naar voren mocht komen om een 
onderscheiding in ontvangst te nemen. 

De grote verrassing aan de maaltijd was de bekendmaking 
dat het Bondsbestuur de heer L. H. Tholen, voorzitter van 
de Utrechtse Philatelisten-Vereeniging en van de Raad van 
Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, de 
Wallermedaille was toegekend wegens uitzonderlijke ver
diensten voor de filatelie. De heer Tholen zei in zijn dank
woord dat hij deze onderscheiding beschouwde als een sti
mulans om te trachten op nog betere wijze de eenheid en de 
goede verstandhouding in de Bond te bevorderen. 

Vervolgens bracht de heer Leenman de gelukwensen van 
PTT over aan de grote aandeelhouder in de Stichting Fila
telie. Hij vestigde de aandacht op de Filatelistische Dienst 
nieuwe Stijl onder leiding van de heer J. J. M. Kiggen, die 
de verzamelaars een optimum aan service belooft te bieden. 

FILATELISTISCH NIEUWS 
De heer Leenman schudde het volgende PTT-nieuws uit over 
de weivoorziene dis: 
• in de loop van dit jaar is de invoering van de verlengde 

geldigheidsduur voor gelegenheidszegels definitief te ver
wachten. 

• koningin Juliana heeft haar goedkeuring gehecht aan een 
nieuw ontwerp van S. L. Harz voor de koninginnezegels 
die gedrukt zullen worden volgens een half autotypisch 
diepdrukprocédé. 

/. Overzicht van de tentoonstelling tijdens de rondleiding van de 
Eindhovense wethouder van onderwijs en culturele Zaken, de heer 
1. van de Harten. 

2. De heer G. H. Milien, voorzitter van „De Philatelist", biedt het 
jubileumgeschenk — een bedrag X van een aantal verenigingen Y 
— aan. 

3. Mr. H. J. Bernsen, voor de derde maal achtereenvolgens winnaar 
van het bekertoernooi, neemt de trofee voorgoed aan uit handen 
van de juryvoorzitter. 

4. Mr. W. S. da Costa, eerste lid van Verdienste. 

5. De heer E. J. Enschedé, tweede lid van Verdienste. 

6. De heer J. B. C. M. van de Mortel, als vierde lid van Verdienste 
gehuldigd door Bondsvoorzitter Van der Heijden. 

7. Het S.P.A.-lid L Wijnkamp opende de rondvraag. 
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vier bijzondere emissies buiten het gebruikelijke program
ma om zijn voorzien voor volgend jaar: 
1. ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Inter

nationale Arbeidsorganisatie, 
2. ter gelegenheid van het itwintigjarig bestaan van het 

Koningin Wilhelminafonds, met bijslag voor de kanker
bestrijding, 

3. ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van 
Erasmus, 

4. ter gelegenheid van de 25-jarige Benelux, die dateert van 
september 1944 toen het Londense douane-akkoord werd 
ondertekend. 

Professor van Lint was de volgende spreker die het woord 
kreeg van toastmaster H. L. J. Weidema, commissaris in 
het bondsbestuur en voorzitter van de Gelderse Filatelisten
vereniging „De Globe". Hij stak de loftrompet van „zijn" 
voorzitter, die „alles zelf had gemaakt" en hanteerde ver
volgens koek en gard om duidelijk te maken dat het niet 
alles goud is wat er blinkt in de filatelie, die ook een 
onderwereld blijkt te hebben. 

Nadat de heer Weidema twee zilveren bondsdinergasten — 
de echtparen Van Bavel en De Beer uit Tilburg — had 
laten huldigen kreeg de voorzitter van de jury mr. G. 
W. A. de Veer het woord om het juryrapport voor te lezen, 
de jurysecretaris mr. K. Viehoff te bedanken en de ere
prijzen bekend te maken. Een gebaar dat verdient tot tra
ditie verheven te worden was het de uitreiking te laten ver
richten door de vrouw van een der juryleden, in dit geval 
mevrouw Bernsen, die haar taak op charmante wijze ver
vulde. 

De grote nationale prijs voor de beste inzending in de af
deling Nederland en Rijksdelen overzee mocht de heer Jan 
Kok Rzn uit Zwolle in ontvangst nemen voor zijn collectie 
Nederlandse portzegels 1 tot en met 43. 

De grote nationale prijs in de concurrentieklasse buiten 
Nederland en Rijksdelen overzee viel ten deel aan de heer 
J. Poulie voor zijn gespecialiseerde verzameling Oud-Duitse 
staten. 

8. De voorzitter van de Raad van Beheer van het Maandblad, de 
heer L. H. Tholen, overhandigt de bestelbon voor een Japans boek
werk aan de Bondsvoorzitter. Geheel links de penningmeester van 
het Dagelijks bestuur, de heer H. P. van Lente; naast hem de 
secretaris van het Dagelijks bestuur, mr. A. van der Flier. 

9 Drs. Ph. Leenman, plaatsvervangend hoofddirecteur der Poste
rijen, en mevrouw Leenman feliciteren het Bondsbestuur 

10. Mr. W. S. Wolff de Beer van de Nederlandsche Vereeniging 
aan het woord. Geheel links mevrouw T. H. Poulie-van 't Moord
ende; naast haar de voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging. 

13 

11. De heer H. P. van Lente, de nieuwe penningmeester van de 
Bond en de voorzitter van ,,Hollandia", de heer D. de Vries, tijdens 
de receptie van de Bond. 

12. Drs. E. A Mennega neemt de Spoorenberg-medaille in ont
vangst van de Bondsvoorzitter. 

13. De heer L. H. Tholen dankt de bondsvoorzitter voor zijn onder
scheiding met de Waller-medaille. 

jnni 1968 327 



SPAARZEGELS UITGEGEVEN DOOR DE 
CHINESE POSTERIJEN C. MULDER 

INLEIDING 
Dit opstel heeft betrekking op enige 

zegels van China, in vele gevallen post
zegels met een overdruk, die tot nu 
toe niet werden geïdentificeerd omdat 
zij niet in de catalogi worden vermeld. 

Sommige overdrukken gelijken op die 
van betrekkelijk zeldzame postzegels. 
Omdat er bij de verzamelaars onbe
kendheid bestaat ten aanzien van de 
betekenis van de overdrukken, is het 
nuttig iets nader op deze groep zegels in 
te gaan. Bij onderzoek bleken dit name
lijk spaarzegels te zijn die door de Chi
nese fwsterijen zijn uitgegeven ten be
hoeve van haar spaarkassysteem. Waar
schijnlijk werden de zegels op dezelfde 
wijze gebruikt als bij de ons bekende 
spaarsystemen van verschillende win
kelbedrijven. 

Omdat het ons tot nu toe niet is ge
lukt om enig gegeven omtrent dit 
instituut te verkrijgen heeft dit opstel 
uitsluitend betrekking op de beschrij
ving van de zegels die wij hebben ge
vonden. 

BESCHRIJVING VAN DE ZEGELS 
Tl 5 cent, Jonktype, 1913, Michelcata-

logus nummer 154, gedrukt door 
Waterlow & Sons, Londen. 
De postzegel is overgedrukt met on
derstaande tekst. 
Vertaling: „Beperkt tot het speciale 
gebruik als spaarzegel". 

Uitspraak: 

shiann 

chuu 

jin 

Juan 

yonq 

?! 

^ 

m 
De zegel is gestempeld met een cir
kelvormig stempel, kleur violet. 

Boven: Postal administration sa-
ving money; 
Midden: 5 maart, 26e jaar: 1937; 
Onder: waarschijnlijk plaatsnaam. 

De volgende zegels die worden beschre
ven zyn niet gestempeld. 

T4 

T2 5 cent Sim Yat Sen, tweede uitgifte 
1931-1937, Michel 238. 
Overdruk identiek aan Tl, echter 
horizontaal, in rood. 

T3 Voorstelling: President Lin Sen. 
Waarden: $1, groen, perforatie llVs, 

geel papier; 
$1, groen, doorsteek, 
geel papier; 
$1, groen, angetand, 
geel papier; 
$2, blauw, perforatie 11, 
wit papier; 
$2, blauw, perforatie ISVi, 
geel papier; 
$5, bruin, perforatie 13, 
wit {»apier; 
$5, rood, perforatie 13, 
geel papier. 

Randschrift: 

Voorstelling: Sun Yat Sen op de 
wijze als de vijfde uitgifte van 1942. 
Compositie: Gelijk aan T3. 
Waarde: 40 cent rood, perforatie 13, 
wit papier. 

T5 Voorstelling: Sun Yat Sen op de 
wijze als de vierde en zesde uit
gifte van 1941 en 1944. 
Waarde: $1, groen, perforatie 13, 
wit papier. 
Randschrift: 

A t 

J^ 
Uitspraak: jyejiann chuujin. 
Vertaling: Instelling opgericht om 
te sparen. 

Uitspraak: jye iue jiann gwo chuu
jin youpiauw. 
Vertaling: Postbewijs ingevolge de 
instelling door ons vaderland opge
richt om te sparen. 

T6 Voorstelling „Drie torens". 
Waarden: 50 cent, donkergrijs, 

perforatie 13; 
$1 , olijf groen, 
perforatie 13; 
$2 , bruin, 
perforatie 13; 
$5 , rood, 
perforatie 13; 
$10 , blauw, 
perforatie 13; 
$20 , oranje, 
perforatie 13; 
Papier wit. 

Randschrift identiek aan T3. 
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T9 Postzegel als T7. 
Overdruk: 

Postzegel: Sun Yät Sen, vijfde uit
gifte, 1942 vv, druk Central Trust of 
China, Chungking, Michel 448 en 
volgende. 
Overdruk: 

^ ^ ^ ^ ^ 

Uitspraak: jyejiann chuujin. 
Vertaling: Instelling opgericht om 
te sparen. 
Waarden: 50 cent en $5, overdruk 

zwart; 
$1 en $2, overdruk rood. 

4̂  
Uitspraak: jyejiann chuujin. 
Vertaling: Instelling opgericht om 
te sparen. 

D Dn 
D D 

B 

T9c 10̂ /2 X 12Vi mm, 30 cent, overdruk 
rood; 
50 cent overdruk zwart; 

T9d 15 X 12V8 mm, 50 cent, overdruk 
zwart; 

T9e 13 X I3V2 mm, echter in afwijking 
van de vorige op $2, Sim Yat Sen 
derde uitgifte van 1938 tot 1941, 
Michel 303. Kleur overdruk zwart. 

TIO Postzegel als T7. 
Overdruk als T9; 12 x 8 mm, hier
aan toegevoegd 3 chow. 
Waarde: 10 cent, overdruk zwart. 

Ti l Postzegel als T7. 
Overdruk: 

Van dit type overdruk zijn verschil
lende soorten gevonden. 
Gemeten op de wijze als is afgebeeld 
duiden wij ze aan met a x b in milli
meters. 

■»'A "I ?■? . * * ' f *•" "■ 

Postzegel: Sun Yat Sen, vijfde uit
gifte, 1944 vv, druk Paicheng Prin
ting Co., Nanping, Michel 587 en 
volgende. 
Overdruk: 

?^ 
If 
fs 
Ä 

^ 

C 
r^ 
^ 

T9a 17 X 17 mm, 50 cent, overdruk 
zwart; 

Vertaling: Instelling opgericht om 
te sparen, tijdelijke waarde 5 chow
50 cent . 
Waarde: $1, overdruk kleur zwart. 

# f? 
t ^ 

T9b 15 X I3V2 mm, 50 cent, overdruk 
zwart; 

'4^ 

Uitspraak: jyechuu joupiauw. 
Vertaling: Instelling om te sparen, 
post bewijs. 
Waarde: 40 cent, overdruk zwart. 

T12 Postzegel als T7, echter met over
druk in rood „beperkt tot het ge
bruik in de provincie Sin kiang". 
Verder met overdruk in zwart als 
Ti l . 
Waarde: $2. 

Opmerking: 
Door de Chinese posterijen is twee 

keer een serie postzegels uitgegeven als 
propaganda voor het sparen: 
1. oktober 19441945, Central Trust 

Chungking, Michel 610/613; 
2. 1 oktober 1956, Volksdrukkerij Pe

king, Michel Chinese Volksrepubliek 
325/327. 

In de mij bekende literatuur wordt 
niet vermeld of deze data in relatie 
staan met de stichtingsdatum van het 
postspaarkassysteem. 
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'PifliAp'̂ ^ 
AVOXTtirR IN 

Platen 
volgens 
een 
nieuwe 
methode 

Iedere postzegelverzamelaar weet — behoort althans te 
weten — dat postzegels worden gedrukt in vellen. Alle ze
gels in een vel zijn precies eender. De drukkerij stelt er een 
eer in geen misdruk de deur te laten uitgaan. Van het begin 
tot aan het eind van het fabricageproces wordt angstvallig 
gewaakt tegen fouten en voordat de vellen de drukkerij ver
laten op weg naar de loketten van de postkantoren worden 
ze nog e ans stuk voor stuk nagekeken. 

Zo'n goede eeuw geleden behoefde men zich over de 
gelijkenis van de zegels niet zoveel kopzorgen te maken. 
Het is juist een karakteristiek voor de oudste zegels dat ze 
op de keper beschouwd allemaal een eigen gezicht hebben. 

Onze eerste emissie, die in 1852 in drie waarden ver
scheen, heeft specialisten onder de verzamelaars op het idee 
gebracht zo'n vel van honderd weer aan elkaar te leggen. 
Daarvoor heeft men behalve een grondige filatelistische 
kennis en ervaring goed materiaal nodig; zegels, foto's van 
zegels, een sterke loep en een onuitputtelijk geduld. De 
vellen van toen lijken niet op de vellen van nu. Het vel is 
opgebouwd uit vier blokken van 25 stuks die door een tus
senstrook van elkaar zijn gescheiden, het heeft geen perfo
raat en evenmin telcijfers om de plaatsbepaling te verge
makkelijken. Men vindt op de bovenste rij niet de zegels
van 1 tot en met 20, maar 1 tot en met 5 en 26 tot en met 30. 

De voornaamste hulpmiddelen bij het „platen" zijn sa
menhangende zegels: horizontale en verticale paren, strip
pen en blokken. Men staat evenwel niet voor de opgave één 
puzzel op te lossen, in feite zijn het er vele. Alleen al van 
de waarde 5 cent zijn er zes verschillende platen geweest. 
Over de andere waarden praten we dan nog niet eens. 

Nu heeft het van het begin der filatelie af de aandacht ge
trokken dat de derde plaat van de 5 cent, die dateert van 
1854, uitmunt door de afwijkingen van de zegelbeelden on
derling en door de onregelmatige „zetting". Het is dan ook 
geen toeval dat de oudst bekende plaatreconstructie van 
deze plaat III werd gemaakt. Men kan die opgeloste puz
zel bekijken in het Nederlandse Postmuseum in 'sGraven
hage. De maker, de bekende Britse filatelist A. J. Warren, 
heeft haar aan deze instelling nagelaten. 

De zegels van deze plaat onderscheiden zich in nog een 
ander opzicht van die der overige platen. In grote lijnen kan 
men voor elke plaat de kenmerkende kleurnuances aange
ven, hoewel dat niet betekent dat een zegel met een be
paalde kleur met zekerheid aan een bepaalde plaat toe
geschreven kan worden. Met deze beperking in het achter
hoofd kan men zeggen dat de meest typische kleur voor 
plaat III indigoblauw is. 

Met diezelfde plaat III is de Amsterdamse arts G. C. van 
Balen Blanken die 2 jaar geleden nog nooit van „platen" had 
gehoord, tot zijn groite avontuur in de filatelie gekomen. Van
daag is hij de uitvinder van een praktische methode om de 
zegels van plaat III op hun nummer te zetten. Hij heeft het 
daarbij niet gelaten, maar de resultaten van zijn onderzoek 
voor iedereen toegankelijk gemaakt door er een boek van 
te maken. Daarmee is de wens vervuld van de Fransman 
Fernand Serrane, die in 1924 in een boekje over de eerste 
emissie van Nederland ■ het volgende schreef: „Er zou een 
boek voor nodig zijn om alle afwijkingen van plaat III te 
beschrijven". 

Zekerheid 
De schrijver heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt. 

De pijnigende vraag was en bleef: „Hoe krijg ik zekerheid? 
Hoe kan ik voor mijzelf vaststellen dat een zegel al dan 
niet thuishoort op plaat III?" Hij besloot zelf de zegels stuk 
voor stuk te gaan beschrijven. Voor dit pionierswerk waren 
veel zegels en vooral foto's van zegels nodig. Veilinghou
ders zorgden hoofdzakelijk voor het zegelmateriaal en de 
journalist Bert Buurman nam het fotowerk voor zijn reke
ning. De fotograaf maakt geen geheim van het toestel en 
de hulpmiddelen die hij gebruikte; ze zijn in het boek ver
meld en zijn werk is voortreffelijk. 

De uitvinding van de schrijver bestaat hierin dat hij bij 
het indelen van de verschillende gegevens een systeem toe
paste waarbij hij gebruik maakte van een cijfercode. Deze 
code blijkt het ei van Columbus te zijn voor een prakti
sche methode van het platen. Enerzijds wordt het mogelijk 
elke zegel van plaat III via zijn hoofd en bijkenmerken 
naar zijn nummer in het vel te dirigeren, anderzijds wor
den de karakteristieken van elk der honderd zegels vast
gelegd in een logisch systeem. De auteur heeft zoveel ver
trouwen in zijn methode dat hij durft te zeggen dat een 
goedgerande, niet verstempelde, indigoblauwe zegel van de 
emissie 1852, die volgens zijn methode niet ingepast kan 
worden in plaat III, vrijwel zeker niet op deze plaat thuis
hoort. 

Rariteit 
Sterker nog. Het werken met de nieuwe methode leverde 

enkele verbluffende staaltjes op: van de eerste zestig ze

OVER [ 
„HAMBURGER STRASSENBAHN" 

Naar aanleiding van onze vorige publikatie over de brieven 
met stempel „HamburgStrassenbahn" zond de heer Van 
Bremen te 'sHeerenhoek ons een zeer duidelijk exemplaar 
van dit stempel, gebruikt in augustus 1940. In elk geval, in 
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)E FILATELIE 
gels in de zelfgemaakte plaatreconstructie zaten er veertien 
op de verkeerde plaats; van zestien kavels, geplaat door 
een internationaal bekend deskundige, waren er negen 
mis; van elf veilingkavels waren er zes fout en bij een ande
re steekproef bleken vijf van de zes kavels onjuist te zijn. 

De volgende combinatie werd in een veilingcatalogus als 
een rariteit aangeprezen: paar 15-16; inderdaad een rari
teit. De zegels 15 en 16 zitten in het vel op verschillende 
rijen: 15 aan het eind van de derde en 16 als eerste van de 
vierde rij in het linkerbovenblok. Bij het doorlichten van 
twee volledige plaatreconstructies, waarvan er een bekroond 
was, werd gevonden dat in de ene drie zegels voorkwamen 
die niet thuis te brengen waren en in de andere zaten zes 
zegels tweemaal en een zegel driemaal. Toch waren er ook 
uitschieters naar de andere kant. In een totaal van 126 ka
vels werd geen enkele foult gevonden. De schrijver onder
wierp de plaatreconstructie van Warren in het Postmuseum 
eveneens aan een onderzoek met zijn methode. De opbouw 
van die plaat III bleek goed te zijn. 

550 afbeeldii^en 
We kunnen niet alles verklappen, maar het is wel moge

lijk het systeem aan te duiden. De determinatie van de 
afzonderlijke zegels verloopt net als het opzoeken van de 
naam van een plant in de flora door een leerling van een 
middelbare school. Eerst moet hij aan de hand van alge
mene kenmerken proberen vast te stellen tot welke familie 
zijn onbekende plant behoort en daarna kan hij via de neven-
kenmerken achter de naam komen. Hier krijgt men te ma
ken met vijf hoofdkenmerken, zichtbaar gemaakt op meer 

dan vierhonderd kleurenclichés, tweeëneenhalf maal zo 
groot als de oorspronkelijke zegel. Voor zover nodig zijn 
voor de nevenkenmerken kleurenfoto's (meer dan 80) qpge-
nomen van zegeldelen. 

De schrijver komt zijn lezers zoveel mogelijk te hulp om
dat hij uit ervaring weet welke moeilijkheden de beginnen
de plater te- wachten staan. Hij geeft een voorbeeld van de 
nummering van de oorspronkelijke plaat (vier blokken van 
25 zegels); een schaalmodel, drieëneenhalf maal vergroot 
dat men kan overtrekken om de kleurstippen die men zelf 
bij het determineren vindt, in te tekenen, een foto van een 
volledige plaatreconstructie en een lijst van de karakteris
tieke afwijkingen van alle honderd zegels. 

Het mooiste deel van het boek wordt gevormd door de 
25 bladzijden waarop vier aan vier de honderd nummers 
in superbe exemplaren zijn afgebeeld in een blauwe steun
kleur. Alle afwijkingen kan men op deze, ruim twee-
eneenhalf maal vergrote, zegelbeelden met het blote oog 
duidelijk zien. 

De titel van het boek, waarvan de prijs wegens een aan
vraag om subsidie nog niet bekend is, luidt als volgt: 
„NEDERLAND 1852, 5 CENT, PLAAT III", door G. C. van 
Balen Blanken en Bert Buurman. Het werk is tweetalig ge
drukt, links de tekst in het Nederlands, rechts in het En
gels. Het is verkrijgbaar bij J. L. van Dieten te 's-Graven-
hage. 

Voor alle verenigingsbibliotheken een onmisbaar werk, 
voor alle liefhebbers een begerenswaardig bezit. 

A. BOERMA. 

DSTGRENS 
het begin van de tweede wereldoorlog werd deze speciale 
wijze van verzending dus nog gebruikt; hoe lang men er mee 
doorgegaan is, is mij niet bekend. Heeft misschien een lezer 
een stuk met een nog latere datum? De begindatum is 1 janu
ari 1922; dit blijkt onder andere uit een tabel van post-
tarieven in de Michel-speciaalcatalogus, doch die tabel loopt 
slechts tot 1933 zodat we daaruit geen einddatum kunnen 
lezen. 

MINIBOEKJES 
Of het een uitvloeisel is van de „minimode" weten wij 

niet, doch een feit is het dat men sinds enige tijd in Duits
land kleinere postzegelboekjes heeft, speciaal voor het ge
bruik in automaten. Het formaat is nu vrijwel vierkant — 
5 x 6 centimeter, terwijl de vroegere boekjes altijd 5 x 12 
cm maten. Ook de prijs is lager geworden; het is nu DM 1,— 
hetgeen natuurlijk gedaan is met het oog op de verkoop in 
de automaten. 

Er zijn twee soorten: Boekje I bevat twee zegels van 20 en 
twee van 30, Boekje II bevat twee zegels van 10 en vier 
van 20. De verschillende waarden zitten horizontaal naast 
Ikaar; er zijn dus wel horizontale maar geen verticale 
,samenhangpaartjes" te verzamelen. 

Het merkwaardige is dat bij boekje II, waarin de zes zegels 
niet naast elkaar op het kleine formaat passen, het velletje 
egels omgeslagen is, zodat het boekje aan de ene zijde iets 
likker is dan aan de andere. Dit heeft in Nederland bij de 
/erkoop door automaten moeilijkheden gegeven en geleid 
;ot eerst de „brede velrand" en later tot de reclames voor 
Ie Postcheque- en Girodienst. 

Wij zijn zeer benieuwd of de Duitse automaten dit onge-
ijk dikke boekje wel verwerken kunnen, dan wel dat men 
laar ook tot boekjes van volkomen gelijke dikte zal moeten 
ivergaan. 

DEUTSCHE BUNDESPOST 

2 Postwertzeichen zu 10 Pf 
4 Postwertzeichen zu 20 Pf 

Vorkaufsprel» 1 OM 

Zoals bekend worden de gehele vellen waaruit de boekjes 
worden samengesteld door de „Versandstelle" in Frankfort 
geleverd. Deze vellen zijn 20 of 21 „zegelruimtes" breed, het
geen betekent dat er van de boekjes met twee zegels naast 
elkaar acht boekjesvelletjes in één drukvel en van de boek
jes met drie zegels naast elkaar slechts zes boekjesvelletjes 
in één drukvel gaan. Het eerste drukvel kost dus DM 40,— 
(tien zegels of vijf velletjes onder elkaar) en het tweede 
slechts DM. 30,—. (Het drukvel is tien zegels of vijf boekjes
velletjes hoog). 

De vellen zien er als volgt uit, waarbij „T" staat voor de 
tussenstroken, die doormidden gesneden de hechtranden van 
de zegels in de boekjes vormen: 

Boekje I 
OC02T20300£OJT20300e02T20300e02T2030 
Boekje II 
030r0lT102020030r0lT1020200r0Z0lT102020 
O tegen O betekent dus steeds „tête-bêche". 

In feite zijn deze vellen en de daaruit afkomstige têtes-
bêches natuurlijk „halffabrikaat", maar ze werden toch ge
maakt met een postaal doel, wat van vele gelegenheids-
zegels niet meer kan worden gezegd! FL. 
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HET GEHEIM VAN DE LANDMAIL 
EN NED.-INDIË NO. 1 

W. J. A. Arratoon, arts te Haarlem, heeft zijn bovenver
meld boek opgedragen aan de Nederlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen ter gelegenheid van het zestigjarig be
staan. Wellicht zal dit feit in het feestrumoer niet de aan
dacht trekken die het verdient. En toch is het mogelijk, 
dat in de toekomst de herinnering aan dit zestigjarig be
staan zal voortleven in verband met het boek van Arratoon. 

Arratoon is een bijzonder en eigenaardig mens. Dit blijkt 
reeds uit zijn curriculum vitae aan het einde van het boek 
onder de titel AFSCHEID geschreven. Dat blijkt ook uit de 
titel van zijn boek en zijn stijl van schrijven. Ten dele ro
mantisch (het geheim) met verering voor vroegere leer
meesters, ten dele agressief. Het betoog is soms ten gevol
ge van de schrijftrant en de woordkeuze onduidelijk en het 
eist meermalen veel studie om er achter te komen, wat de 
schrijver eigenlijk wil zeggen. Doch ten slotte concludeert 
men veelal, dat zijn conclusie aannemelijk is en zijn slot
som origineel. 

Het leeuwendeel van de 107 pagina's, namelijk 77, wordt 
ingenomen door een bespreking van de Landmailetiketten. 
De schrijver spreekt in navolging van Korteweg en anderen 
van Landmailportzegels of wel landmailzegels. Persoonlijk 
acht ik deze naam misleidend en zou ze portverrekenings-
etiketten willen noemen maar ik geef toe dat dit een mond 
vol is. 

Het is hier niet de plaats om over deze benaming verder 
uit te weiden, doch het is wel merkwaardig te constateren 
dat de benaming portzegel in tegenspraak staat tot de 
twee belangrijke gezichtspunten die Arratoon zelf in zijn 
boek ontwikkelt. Deze twee punten zijn een nieuwe theorie 
en een nieuwe werkwijze. Ik geloof dat in hen het belang 
van het boek ligt. 

De nieuwe theorie die mij zeer plausibel voorkomt luidt, 
dat de etiketten werden toegepast, omdat het zeer dunne 
papier (vanwege het gewicht — net als thans bij lucht-
postbrieven) de inkt van de brief liet doorschijnen, waar
door de eveneens met inkt op voor- en achterzijde geschre
ven portocijfers moeilijk leesbaar werden. Korteweg geeft, 
zover ik kon nagaan, geen verklaring en die van J. Dekker 
aan het slot van zijn Bekerlezing in 1967 lijkt mij minder 
aannemelijk. Dekker ziet de verklaring in de dubbele munt-
standaard, de zilveren en de koperen. De etiketten zouden 
hebben gediend om vergissingen te voorkomen. 

De nieuwe werkwijze is gelegen in de verklaring van het 
voorgeschreven porto in koper of duiten aan de hand van de 
portocijfers welke, met inkt geschreven, op voor- of achter
zijde van de brieven worden aangetroffen. Arratoon is hier
toe in staat, omdat hij zelf vele brieven bezit en andere 
brieven heeft onderzocht. Hij geeft foto's van deze brieven 
welke helaas soms onduidelijk zijn. 

Het deed mij bijzonder veel genoegen te mogen constate
ren, dat Arratoon zijn bewijs mede ontleent aan eofilatelis-
tische brieven die geen landmailetiket of -stempel dragen, 
waarmede hij de stelling bevestigt door mij in mijn Amphi-
lexinzending ontwikkeld, dat de landmailperiode van 1845 
tot 1853 niets anders betekent dan een korte, zij het ook 
interessante periode in de ontwikkeling van de eofilatelis-
tische postdienst tussen Nederland en Nederlands-Indië van 
1789, het jaar van verschijning der V.O.C.-stempels, tot het 
begin van de postzegels in 1864. 

Voor Engeland vormt het bekende Waghorn-stempel een 
soortgelijke periode. 

Resumerend kan men in de geschiedenis van de bestu
dering der landmailetiketten twee perioden onderscheiden: 

Eerste periode: Een korte aantekening van mr. M. J. 
Meyer in zijn manuscript, dat zich in het Postmuseum be
vindt, wordt door Beer van Dingstee met verwijzing naar 

het Handboek nader uitgewerkt in artikelen in „De Phila
telist" in 1928. De studie lijkt uitputtend afgesloten door 
het in 1929 verschenen magistrale werk van de filatelisti-
sche pionier Korteweg, aan de hand van de collectie van 
Nifterik, thans in het Postmuseum. 

Tweede periode: In 1967 heropent Jan Dekker de discus
sie door een interessante Bekerlezing op de Filatelisten-
dag, welke hij aanvult met artikelen in „De Postzak". Hij 
bestrijdt de mening van Korteweg (de Landmailporten, 
bladzijde 7), „dat de landmailporten geen oude vrachten 
navorderden, doch zelfstandig bestelloon waren van aan
komst Batavia tot plaats van bestemming, zelfs binnen 
Batavia." 

Deze lezing geeft Arratoon aanleiding zich ook zijnerzijds 
in deze materie te verdiepen aan de hand van zijn collec
tie. Hij staat naast Dekker wat de bestrijding van de theorie 
van Korteweg betreft, doch voor het overige bewandelt hij 
nieuwe wegen. De resultaten van zijn studie legt hij neer 
in het boek, dat in dit artikel wordt besproken. Ongetwij
feld zal dit boek de discussie niet afsluiten maar wel in 
nieuwe banen leiden. 

Het valt niet moeilijk veel kritiek op het boek van Arra
toon te leveren, maar niet kan worden tegengesproken, dat 
Nederland er een nieuwe filatelistisch onderzoeker en schrij
ver bij heeft gekregen. 

Deze beschouwing zou onvolledig zijn zonder een kort 
woord over het tweede deel van het boek: Nederlands-Indië 
no. 1. Deze materie is uitvoerig en deskundig belicht door 
Cleij in zijn artikelenreeks in het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelic, Cleij heeft daarbij al gewezen op de 
belangrijke rol, welke Arratoon ook bij de studie dezer 
emissie heeft gespeeld. In het bijzonder de ontdekking, dat 
er twee verschillende proefafdrukken van dezelfde plaat 
zijn gemaakt, heeft zeer verhelderend gewerkt. 

Aan de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
komt de eer toe als peetvader te hebben gestaan aan de 
wieg, zowel van de Bekerlezing van Dekker, die de stoot 
tot heropening der discussie heeft gegeven, als van de door
wrochte studie van Arratoon. Daarmede zet de Bond de 
traditie voort, welke in 1922 is begonnen bij de samenstel
ling van de eerste speciale catalogus van de postzegels van 
Nederland, „de Leiddraad", en vervolgd werd bij de hulp 
verleend bij de uitgifte van het werk van Vellinga over de 
stempels van Nederland. 

Dit is dan tevens een van de vele antwoorden, die kunnen 
worden gegeven op de hardnekkig opduikende vraag bij 
de filatelisten in verenigingsvergaderingen, wat de Bond 
toch eigenlijk doet. Met de opdracht van zijn werk aan de 
Bond heeft Arratoon ongetwijfeld nuttig werk gedaan. 

Mr. W. S. WOLFF DE BEER. 

Nationale tentoonstellingen na 1945 
Zoals uit het artikel van de heer H. L. J. Weidema ter ge

legenheid van het zestigjarig bestaan van de Nederlandse 
Bond (meinummer, bladzijden 261, 262) blijkt is er in de jaren 
na de tweede wereldoorlog een tiental nationale tentoonstel
lingen in Nederland gehouden, de eerste in 1947 in Maas
tricht, de laatste de zojuist afgelopen PHILEX. 

In 1956 werd door de heer H. Ignatius te Vlaardingen er 
zijn medewerkers de nationale tentoonstelling „Shellpost' 
in deze stad georganiseerd. 

In 1961 was het de beurt aan Rotterdam. Hier waren hel 
de huidige voorzitter van de Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging, ir. A. van der Heyden, en de heer C. H.- W 
Heusdens, die voor de organisatie van de eerste naoorlogs« 
nationale tentoonstelling in de Maasstad zorgden. 

Dit ter verduidelijking van hetgeen in het aprilnummer oi 
bladzijde 202 onder Personalia werd vermeld; de heer Igna
tius was zo vriendelijk ons hierop attent te maken. 
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Ingezonden 

„Wat is maakwerk?" 
Het lijdt geen twijfel dat sinds het eerste begin van het 

wetenschappelijk verzamelen van postzegels de verzame
laars de vraag „Wat is maakwerk?" — en dus ook „Wat is 
geen maakwerk?" — heeft beziggehouden. 

Tijdens een onlangs in een der verenigingen, waarvan 
steller dezes lid is — de Vereniging van Postzegelverza
melaars „Hollandia" te Amsterdam — gehouden discussie 
omtrent deze vraag kwamen zulke merkwaardige zienswij
zen tot uiting, zienswijzen die ik in dit bestek niet ter sprake 
zal brengen, maar toch van die aard, dat de vraag bij mij 
opkwam of het niet wenselijk is dat deze kwestie op inter
nationaal niveau, dus door de Federation Internationale de 
Philatélie-FIP wordt geregeld. Op nationaal niveau heeft 
het mijns inziens geen zin, al zal men het wel eerst op dat 
vlak eens moeten zijn. 

Naar mijn mening kan de FIP niet volstaan met het publi
ceren van een lijst van zogenaamde ongewenste uitgiften, 
daar dit in verband met bovengenoemde vraag niet vol
doende is. En de beantwoording van deze vraag is toch van 
primair belang voor nationale en internationale tentoon
stellingen. 

vcBiat 

Het is derhalve mijns inziens niet alleen wenselijk maar 
zelfs noodzakelijk, dat de FIP omtrent deze kwestie een 
uitspraak doet en te dien aanzien voorschriften uitvaar
digt, waardoor én deelnemers aan nationale en internatio
nale tentoonstellingen én de jury — last but not least — 
weten waaraan zij zich te houden hebben. 

Met het volgende hoop ik een discussie (eerst dus op na
tionaal niveau) op gang te brengen en verder een steentje 
bij te dragen tot de oplossing van de in de aanvang gestelde 
vraag, waarbij ik er van uitga dat beknoptheid en direct
heid een eerste vereiste zijn. 

Voorts meen ik dat een systematische benadering de beste 
is. Allereerst dient dus de vraag te worden gesteld, waarop 
de vraag „Wat is maakwerk" (en geen maakwerk) betrek
king heeft. 

Er zijn drie mogelijkheden, en wel: 

A. de postzegels; 
B. de velletjes en/of blokken; 
C. de poststukken. 

De mogelijkheden sub. a. en b. moeten worden onderver
deeld in: 
A. 1. ongebruikt en/of ongestempeld, of hoe men dit ver

der noemen wil; 
2. gebruikt en/of gestempeld, of hoe men dit verder noe

men wil; 
B. 1. als A. 1.; 

2. als A. 2. 
terwijl voor de poststukken geen splitsing nodig is. 

Er doen zich dus vijf mogelijkheden voor en bij nadere 
eschouwing blijkt dat van het ene geval gemakkelijker is 

vast te stellen wat maakwerk is en van een andere moge-
ijkheid gemakkelijker vastgesteld kan worden wat geen 
naakwerk is. 

A.1. Maakwerk z^n: 
1. alle vervalsingen; 
2. alle „ongewenste uitgiften", voorkomende op de 

FlP-lijst; 
3. alle uitgiften welke niet in hoofdzaak voor franke

ring dienen. 
Als ik een voorbeeld voor punt 3 mag geven dan beschouw 

ik de zegel van België Yvert nummer 630 als maakwerk, 
doch de zegel (van bijvoorbeeld 20 cent) uit de Nederlandse 
postzegelboekjes met aanhangsel (met kruis) niet. 
A.l.Geen maakwerk zgn: 

alle zegels welke geheel of gedeeltelijk een stempel 
dragen dat gedurende de looptijd van die zegels gel
dig is (was), inclusief de met toestemming van PTT 
gebruikte gelegenheidsstempels. 

B.1. en 2. Maakwerk zgn: 
alle velletjes en blokken welke door de FIP als „onge
wenste uitgiften" beschouwd worden en (dus) op de 
FlP-lijst staan, zomede die velletjes en blokken, on
gebruikt/ongestempeld en/of gebruikt/gestempeld, die 
niet in hoofdzaak voor frankering dienen. 

Als voorbeeld hiervoor diene, dat ik het laatstelijk uit
gegeven „Adenauervelletje" als maakwerk beschouw, doch 
niet bijvoorbeeld het velletje uitgegeven door de postadmi-
nistratie van de Verenigde Staten ter gelegenheid van de 
Zesde Internationale Postzegeltentoonstelling te Washing
ton D.C. in 1966. 

c. Geen maakwerk z^n: 
alle brieven en poststukken, die „echt gelopen" hebben, 
mits voorzien van de voor die brief of dat poststuk 
juiste en geldige frankering, waarbij (enige) overfranke-
ring is toegestaan, mits deze gediend heeft om de betrok
ken envelop of het poststuk te voorzien van een complete 
serie (of complete series) en mits voorzien van de gedu
rende de „looptijd" geldige afstempeling(en). 

Ik heb met het aangeven van bovenstaande richtlij hen ge
meend de kwestie van het maakwerk enerzijds niet te 
scherp en te principieel te stellen en anderzijds te veel 
„franje" — waartoe men maar al te zeer verleid wordt 
— te vermijden. Met „franje" bedoel ik de altijd nog mo
gelijke grensgevallen. Voor die gevallen zij het devies voor 
de deelnemers aan tentoonstellingen: „bij twijfel, onthoudt 
u!" De jury kan bovendien zo nodig nog altijd de zegel, het 
velletje, het blok of het poststuk „the benefit of the doubt" 
geven. 

Amsterdam, 30 april 1968. 
A. L. G. VAN DONGEN, 

Buiksloterweg 99. 

IJslandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
opgericht 

De „Scandinavian Collectors Club of Reykjavik" werd in 
mei 1967 tot de Federation Internationale de Philatelie toe
gelaten onder voorwaarde dat zij op korte termijn de IJs
landse verenigingen van postzegelverzamelaars in federa
tief verband bijeen zou brengen. 

Dit is geschied en op 5 februari 1968 is door vijf van de 
zes verenigingen op het eiland de „Landsamband islenzkra 
frimerkjasafnara", de IJslandse filatelistische federatie op
gericht. Een ambitieus actieprogramma van de verenigings
activiteiten is opgezet. Voorzitter van de nieuwe federatie 
is Sigur H. Thorsteinsson, AIJP, ite Hafnarfirdi, secretaris
penningmeester Adalsteinn Sigurdsson, Postbus 1336, Reyk
javik. 

De federatie deed al spoedig na oprichting van zich 
spreken door het organiseren van een helikopterpostvlucht, 
waarover bericht wordt in de Luchtpostrubriek. 
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Postwaardestukken propageren 
Amerika als vakantieland 

De heer John R. Jaekel, directeur voor de Benelux van 
de United States Travel Service — het nationaal verkeers
bureau — heeft op maandag 19 februari 1968 aan de plaats
vervangend directeur-generaal van PTT, mr. J. J. Klaasesz, 
een mapje aangeboden met enkele van de op 4 december 
1967 uitgegeven bijzondere briefkaarten van de Verenigde 
Staten. 

UNITEb STATES OT AMKI 

POSTAL CARD • CARTE POSTALE 
THIS SIDE OF CA(tD IS FO« A O O S t S S 

Het zijn briefkaarten voor internationaal gebruik, waarop 
een postzegel is voorgedrukt met de tekst „World Vacation-
land". 

De Amerikaanse posterijen haken hiermee in op een alge
mene toeristische campagne, die door de regering van de 
Verenigde Staten wordt gevoerd. Eén van de aangeboden 
kaarten droeg het stempel van eerste uitgifte. 

Soortgelijke mapjes zijn ook aan PTT-autoriteiten in an
dere Europese landen uitgereikt. 

Op de foto de heer Klaasesz (links) en de heer Jaeckel. 

BIJZONDERE ZEEPOST 
Ter gelegenheid van het in de vaart komen van het nieuwe 

motorschip „Koningin Juliana" stelt de Stoomvaart Maat
schappij Zeeland medio augustus een in vierkleurendruk 
uitgevoerde, met een afbeelding van het nieuwe schip ge
tooide gelegenheidsenvelop verkrijgbaar waarop door PTT 
een bijzonder stempel wordt geplaatst. 

De envelop wordt gefrankeerd met de Europazegels 1968 
en wordt afgestempeld in de plaats van afvaart (Hoek van 
Holland) en in de plaats van aankomst (Harwich). 

De oplage wordt beperkt gehouden; de verstrekking ge
schiedt in volgorde van ontvangst; de prijs is ƒ 1,25 per 
stuk. 

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Stoomvaart 
Maatschappij Zeeland te Hoek van Holland door overschrij
ving van het verschuldigde bedrag op postrekening 5903 van 
de maatschappij onder vermelding van „ enveloppen 
m.s. Koningin Juliana". 

tweede album is van zwart kunstieder en zit in een 
zwart kunstlederen etui. Dit album is losbladig; de blad
zijden zijn gedrukt door J. Scheps, 5 rue de Chateaudun, 
Parijs IX. 

2. een album van groen kunstieder, bevattende een verza
meling van Frankrijk van 1945 tot 1967; 

3. een album van rood kunstieder, bevattende een verza
meling van het Vaticaan. 

4. een album van groen kunstieder, bevattende een verza
meling van België van 1830 af. 

Eventuele berichten worden ingewacht bij het Bureau In
terpol, Raamweg 47, Den Haag; telefoon 61 40 91. 

BOMEN VOOR ISRAEL 

POSTZEGELDIEFSTAL IN BELGIË 
Van „Interpol Den Haag" ontvingen wij de volgende 

mededeling: 
Door de Belgische autoriteiten wordt bericht, dat tijdens 

een inbraak welke op 4 mei 1968 ten nadele van de firma 
S. P. R. L. Clofis te Overijse (België) werd gepleegd, vijf 
postzegelverzamelingen, ter waarde van vermoedelijk meer 
dan 500.000 francs, werden ontvreemd. Het betreft hier: 

1. twee albums van Israël, bevattende de volledige verza
meling van alle zegels met „tabs", van 1948 af, onge
stempeld. De eerste zegels en nog enkele andere zeer 
zeldzame zegels zijn op de achterkant gesigneerd door 
de expert Scheps uit Parijs. Het eerste album is van zwart 
leder en zit in een kartonnen etui dat met zwart leder 
is bekleed en is gemerkt „Israël" in gouden letters. Het 

Het Joods Nationaal Fonds, dat bekend is door zijn 
boomplantingen in Israël, heeft ter gelegenheid van del 
twintigste Onafhankelijkheidsdag van Israël op 2 mei 1968| 
een speciaal boomcertificaat laten vervaardigen in een op
laag van 10.000 Stuks, genummerd van 50.001 tot 60.000. 

Op de ene zijde staat het adres van het hoofdbureau vanl 
het Fonds in Jeruzalem en een gelukwens aan de staat I s - | 
raël. Op de andere kant is vermeld dat er met behulp var 
de opbrengst van het certificaat een boom in Israël werd 
geplant en daaronder zijn geplakt de beide Onafhankelijks-| 
zegels (15 en 80 Agoroth) en een zegel van 40 Agoroth, die 
werd uitgegeven ter herdenking van de gevallenen sinds de 
vestiging van de staat Israël. 

Deze drie zegels werden voorzien van een stempel var] 
de dag van uitgifte. Op de adreszijde is een Nederlands^ 
postzegel als porto naar Israël geplakt, die in Amsterdari 
werd afgestempeld. 

Dit speciale boomcertificaat kan uitsluitend worden beJ 
steld bij het Joods Nationaal Fonds te Amsterdam dooJ 
het overschrijven van ƒ 16,— per certificaat (aangetekencf 
thuis) op postgiro 59 70 00. 
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Voor uw boekenplank 

CATALOGUS VAN DE POSTZEGELS DER VERENIGDE 
NATIES. 1969 - Eerste editie; 72 bladzüden, geïllustreerd, 
gebrocheerd, llVs x 19 centimeter. Uitgeverg „Zonnebloem", 
Admiraal de Ruyterweg 212, Amsterdam. Prijs / 2,25. 

De animo om de postzegels uitgegeven door de Verenig
de Naties te verzamelen neemt geregeld toe. Gevorderde 
verzamelaars en nieuw beginnenden zal het daarom ver
heugen thans voor weinig geld een keurige catalogus te 
kunnen aanschaffen, waarin alle tot dusver uitgekomen 
zegels en blokjes zijn opgenomen, alsmede de dienstzegels 
van Zwitserland en Frankrijk voor de verschillende instel
lingen van de VN, de ExpKJzegels van Brussel 1958 en de 
UNTEA-zegels. 

Tot heden hebben we ons moeten behelpen met een Duit
se uitgave, die jaren geleden uitkwam. Wij zijn blij met 
dit Nederlandse boekwerkje. De hierin genoteerde prijzen 
komen mij wat hoog voor maar zijn blijkbaar al berekend 
voor het jaar 1969. 

Er zijn vele landen, die postzegels uitgaven „ter ere van 
de Verenigde Naties" of wel ter gelegenheid van het verwer
ven van het lidmaatschap van deze landenorganisatie of 
om andere redenen met hun emissies aandacht vroegen 
voor de Verenigde Naties. Voor degenen, die dergelijke emis
sies eveneens verzamelen hopen wij, dat Uitgeverij „Zon
nebloem" de catalogus bij een volgende druk daarmede zal 
uitbreiden. 

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

CATALOGUS 1969 - ENGELAND, uitgave „Zonnebloem", 
Amsterdam; 72 pagina's; prgs ƒ 2,50. 

Het getuigt van een wel zeer vooruitziende blik, wanneer 
nen in mei 1968 een catalogus van de Britse post waarden 
uitgeeft met het jaartal 1969. Immers, met de voorbereiding 
noet al in 1967 zijn begonnen! 

In het voorwoord schrijft de uitgever, dat hij, gezien de 
jroeiende belangstelling voor het verzamelen van de post-
;egels van Engeland, ertoe is overgegaan een catalogus van 
lit verzamelgebied samen te stellen. 

Gecatalogiseerd zijn alle hoofdnummers met daaraan toe-
[evoegd de plaatnummers en de kopstaande en liggende wa-
ermerken. De indeling is enigermate gespecialiseerd maar 
lit de geringe omvang van het werkje is wel op te maken 
lat de verschillende afwijkingen er niet in voorkomen. 

Voor de beginnende verzamelaar zal de catalogus zeer zeker 
n een behoefte voorzien, doch wie zich enigermate wil spe-
ialiseren doet er beter aan zich een wat meer uitgebreide 
atalogus aan te schaffen. 
De meeste zegels zijn omschreven en afgebeeld; sommige 

f beeldingen kunnen wel wat scherper terwijl ook de ver
jüngen hier en daar ook herzien moeten worden. Om de 

Honinklijke kastelen (Carrickfergus in Noord-Ierland, Caer-
Barvon in Wales, Edinburgh in Schotland en Windsor in 
Bngeland) als „burchten" aan te merken is wel iets te veel 
Han het goede, verder is het „Commonwealth" (Gemene-
Hest) iets anders dan het „Britse Rijk". Maar deze onvol-
Homenheden zullen wel in een volgende editie worden ge-
■jrrigeerd. 
I De prijzen vertonen hier en daar gelijkenis met de ge
H)ecialiseerde catalogi, doch dienen naar onze mening wel 
Hoorzichtig gehanteerd te worden. 
H Voor wie de Engelse taal niet machtig is, een nuttig boekje, 
^Bt echter voor de iets meer gevorderde verzamelaar beter 
H samenhang met een Engelse catalogus geraadpleegd kan 
Horden. 
■ CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 

NOMENCLATURE DES TIMBRESPOSTE DE FRANCE, 
dr. R. Joany, pros 6. franc plus porto. Verkrögbaar bö de 
auteur, 33 Avenue de Suffren, Fary» (7e) door overscliry
ving op CCP (= postgironummer) 23.17637. 

De auteur van vele studiën over de Franse postzegelemis
sies, dr. R. Joany heeft zijn veertiende deeltje in de serie 
„Nomenclature des TimbresPoste de France" onlangs 
doen verschijnen. Het behandelt de zegels die tijdens de 
bezetting van het Franse grondgebied door de Duitse en 
Italiaanse legers zijn uitgegeven en geeft daarvan onder 
andere een behandeling van de emissie ElzasLotharingen 
(18701871), de Duitse zegels met opdruk Belgien, die ook 
in NoordFrankrijk zijn gebruikt in de oorlogsperiode 
19141918 en verder de zegels uit de laatste wereldoorlog 
(de Koudekerken en Duinkerkenopdrukken „Besetztes 
Gebiet Nordfrankreich"), de ElzasLotharingen opdrukken 
enzovoort. 

Hoewel naar mijn mening dit gedeelte wel in een behoef
te voorziet, mede met het oog op de komende tentoonstel
ling Honderd jaar oorlog 18701871, is het tweede deel van 
het boekwerkje, dat aan de semiofficiële zegels is gewijd, 
verre van volledig. Het behandelt onder andere de bevrij
dingsuitgiften 1944. Hoewel de geleerden het niet altijd eens 
zijn over de authenticiteit van deze zogenaamde Libéra
tionuitgiften, is de opsomming van deze uitgiften zo onvol
ledig, dat in vergelijking met het standaardwerk over 
dit terrein, geschreven door J. F. Lion, dr. Joany hierover 
beslist beter geïnformeerd had moeten zijn. 

D. DE VRIES 

GIBRALTAR. Tlie Story of Gibraltar and her stamps "by 
J. L. Rodriguez (A Collecta Handbook); 94 bladz^den, 
16Vt X 19V2 centimeter, geïllustreerd. Uitgave: Philatelic 
Publishers Limited, 2 Henrietta Street, London W.C.2. 
Präs 17/6. 

Eerder in dit blad bespraken wij van deze serie handboe
ken de delen over Malta en GrootBrittannië. Dit derde gaat 
over Gibraltar, de oudste Britse kolonie in het gebied van de 
Middellandse Zee. In 1713 bij de Vrede van Utrecht werd 
Gibraltar aan Engeland toegewezen, nadat het door een 
BritsNederlandse vloot en de daarbij ingedeelde mariniers 
veroverd was in de Spaanse successieoorlog. 

Dit deel bevat 167 filatelistische illustraties (frankeerze
gels, poststempels, gelegenheidsstempels enzovoort) en een 
aantal toeristische afbeeldingen van de rots, zijn vliegveld, 
zijn stad en bewoners en zijn apen. Het is geschreven door 
een geboren en getogen inwoner van Gibraltar, tevens se
cretaris van de „Gibraltar Philatelic Society", dè vereni
ging van specialisten. 

Het patroon van dit boekje verschilt niet van de vorige. 
De geschiedenis en aardrijkskunde worden én door de tekst 
én door de afbeeldingen geïllustreerd op een bevattelijke 
manier die thematische en gespecialiseerde verzamelaars 
van veel nut kan zijn. Een aanbevelenswaardig boek. 

J. H. BROEKMAN 

PRICED CATALOGUE OF POSTAL STATIONERY OF THE 
WORLD, E. G. Fladung. Section 9, Iceland to Ivory Coast. 
Losbladig, rijk geïllustreerd, 1st Edition, 1968. Uitgave Hig
gins & Gage Inc., 23 No. Santa Antita, Pasadena 91107, Cali
fornia. Prijs $5,—. 

Het negende deel met de letter I is gereedgekomen, een 
lijvig deel ditmaal want behalve IJsland worden ook be
handeld India, de Indische staten (beslist een grote vondst 
ten opzichte van Senf en Ascher: nu staat alles bijeen), Indo
china, Indonesië, Irak, Ierland (uitvoerig!), Israël, Italiaans 
OostAfrika, Italië (de buitenlandse kantoren van Italië in 
China, Kreta, Afrika, Albanië) en Ivoorkust. Toegevoegd werd 
een volledig nieuwe bewerking van Afghanistan en Angola 
benevens talrijke aanvullingen en enkele verbeteringen. 

Advies en bewijsstukken werden door vele in de inleiding 
genoemde verzamelaars verstrekt. Voor Indonesië heeft on
dergetekende een steentje bijgedragen, hoewel dit onderdeel 
nog vele vragen open laat. Het losbladig systeem is gemakke
lijk voor het geven van aanvullingen en verbeteringen in 
tekst en prijzen. 

Met elke letter die verschijnt wint de catalogus aan dege
lijkheid en gebruikswaarde. 

J. H. BROEKMAN 
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De PRAGAluchtpostzegel van 
5 Kronen onder de loep 

De hoogste waarde van de op 30 oktober 1967 verschenen 
luchtpostserie voor de komende internationale postzegel
tentoonstelling PRAGA '1968 verbergt enkele geheimen die 
slechts met een sterke loep kunnen worden ontsluierd. Het 
is opnieuw de heer J. de Laat uit Nijmegen die hierop de 
aandacht vestigt. 

Uit het dakvenster van het huis uiterst rechts, 2 centi
meter onder de bovenrand, hangt een wuivende menselijke 
figuur; het is het atelier van de ontwerper van de zegel, 
Jaroslav Lukavsky. Onmiddellijk links daaronder staat een 
torentje: de bovenste ramen van dit gebouwtje zijn aange
geven door zijn initialen: J L. 

Rechts naast de kerk op de voorgrond is een kerkhof; pal 
naast het bedehuis staan daar drie kruisen. Ter weerszij
den van het meest linkse kruis staan de letters J H, de ini
tialen van de graveur van de zegel Jan Hercik. 

Ter rechterzijde ziet men de Tsjechoslowaakse vlag wap
peren; precies onder de vlag ziet men een spandoek met 
de initialen AH 67, een aanduiding van een spandoek van de 
schilder Adolf Hofmeisters op de tentoonstellingsruimte. 

Het zou ons niet verbazen, als ook op de andere zegels 
van deze serie kleine grapjes van de vervaardigers te vin
den zijn. 

Ongewild daarentegen was de fout die de ontwerper maak
te op de zegel van 80 heller van de op 28 november 1966 ver
schenen jachtwildserie (gemeld op bladzijde 37 in januari 
1967). Negentig percent van deze zegels hebben rechts aan 
de rand de foutieve tekst „lepus europaens", zo berichtte 
men uit Praag aan de heer De Laat, Later werd de fout 
hersteld in „lepus europeaus" (Europese haas). 

I H l » » » > W t i — ■ ■ ■ ■ » ■ ■ ■ ■ ■ ■ I 

OPBRENGST 
VAN TOPSTUKKEN 

Enkele spectaculaire opbrengsten bij de 268e veiling van 
J. K. Rietdijk N.V. te 'sGravenhage. 
Nederland: 
**1852 Nummers 13 in blokken van vier ƒ 15.500 
**1896 5 Gulden, blok van vier 
**1905 10 Gulden, blok van vier 
**1934 Hof van Justitie nrs. 9-15 zonder plakker . 
**Finland Luchtpost 1930, foutdruk nummer IA . . . 
••Frankrijk 1862, Tête-bêche nummer 24B 

1863, 5 Frcs. nummer 33 
1928, He de France luchtpost 3, 4 

**Israël 1948, nummers 1-9 met tab 
Italië 1933, Luchtpost nummer 50 

**Monaco 1920, 5 Frcs., opdruk 20 mars 1920, nr. 43 

Nummers catalogus NVPH of Yvert. 

1.650 
2.100 
1.360 
2.450 
3.100 
1.650 
5.850 
3.125 
3.050 
3.600 

FILATELISTISCHE REIS 
NAAR EFIMEX '68 IN MEXICO 
Filatelisten die voornemens zijn de internationale postzegel! 
tentoonstelling EFIMEX' 68 in Mexico te bezoeken kunnen 
zich opgeven voor een gezamenlijke reis die georganiseerd 
wordt door het reisbureau Wagons-Lits/Cook in samenwerl 
king met de Canadian Pacific Airlines. De tocht begint of 
1 november en eindigt op 16 november, op de luchthavej 
Schiphol. 
Men is in Mexico City gedurende vrijwel de gehele dui 
van de tentoonstelling (1 tot en met 9 november) en heefl 
daarna vier volle dagen vrij voor uitstapjes. 
De prijs bedraagt, voor een gezelschap van tenminste vijf 
tien personen, per persoon / 2.500,—. Daarbij is inbegrepe| 
het vliegretour. het vervoer van het vliegveld in Mexico naa 
Mexico City vice versa, verblijfkosten in eerste klas hotel i | 
tweepersoonskamers (uitgezonderd maaltijden en dranken 
luchthavenbelasting Schiphol en toegangsprijs EFIMEX '6 | 
Toeslag voor eenpersoonskamer ƒ 450,—. 
Inlichtingen en voorlopige inschrijvingen die nog tot nie^ 
verplichten bij: 
Canadian Pacific Airlines, Spui 24, Amsterdam-C. 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

•s-GRAVENHAGE 
„Stamp-in" van de Filatelistlsche Dienst 

Op 3 mei 1968 werd de nieuwe huis
vesting van de gereorganiseerde Filate
listlsche Dienst van PTT — sinds 1 
april gevestigd op de vierde etage van 
gebouw „De Wereldhaven" aan de Prin
ses Beatrixlaan in Den Haag — inge
wijd met een geanimeerde, drukbezochte 
„stamp-in", die het hoofd van de dienst, 
de heer J. J. M. Kiggen, aan de vele 
relaties in en buiten PTT aanbood. 

Onder leiding van de heer Kiggen en 
zijn toegewijde medewerker, de heer H. 
Kruizinga, bewonderden de genodig
den — onder wie wij de hoofddirecteur 
der posterijen, de heer A. G. de Vries, 
de secretaris in algemene dienst van 
PTT, dr. C. C. Grutzner, het hoofd 
postexploitatie, de heer G. H. A. M. 

Het fijne van de zaak wordt hoofddirecteur 
der posterijen, de tieer A. G. de Vries (links), 
met verve door de fieer Kiggen uitgelegd. 

Foto PTT 

BUSSUM 
Jubileumtentoonstelling 
„De Verzamelaar" 

Ter gelegenheid van haar zesde lus
trum organiseerde de Nederlandsche 
Philatelistische Vereeniging „De Verza
melaar" te Bussum op 11 en 12 mei 
1968 een tentoonsitelling van inzendin
gen van haar leden. 

Zaterdagmiddag 2 uur verzocht de 
voorzitter, de heer J. Grimmelt, burge-

leester A. Admiraal de eerste herden-
ingsenvelop als openingsceremonie in 
e aanwezige brievenbus ter verkrijging 
an een speciale afstemp)eling te willen 

sten. 
De burgemeester wees in een korte 

oespraak op de leerzame en hoogstaan-
e hobby, die het postzegelverzamelen 

s. In zijn dankwoord betrok de voor-
itter ook de ontwerpster van de spe-
iale envelop, mevrouw M. E. Blanson 
enkemans-Verbeek aan wie een boek 
erd aangeboden. 

Verbraak en zijn adjuncthoofd, de heer 
J. M. Denik opmerkten, alsmede de le
veranciers van de zegels, directeur 
zegelwaarden de heer L. Loos en 
Enschedé's directiesecretaris, de heer A. 
Huisman en de uiteindelijke bewaarder 
der zegels, directeur postmuseum dr. 
R. E. J. Weber — het nieuwe gebouw. 

Onder de vele belangstellenden, die 
deze imposante filatelistlsche verkoop)-
organisatie van PTT bekeken, zagen wij 
behalve de PTT-functionarissen tal van 
bekende verzamelaars en postzegelhan
delaren en ook vertegenwoordigers van 
nationale organisaties als de Nederland
se Bond van Filatelisten-Verenigingen 
en de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren. 

Zij kwamen onder de indruk van de 
modern geoutilleerde kantoorflats, van 
de 35 nijvere medewerksters en mede
werkers van de dienst, die onder andere 
met elan de Europa-eerstedagsftempels 
hanteerden en het even moderne uit
zicht. 

De indrukwekkende cartotheek neemt 

Onder de aanwezigen troffen we 
onder anderen de heer C. G. van Vee-
nendaal, die de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen vertegenwoor
digde. Hij gaf tijdens het bezichtigen 
der kaders enige nuttige wenken voor 
het inzenden op tentoonstellingen. 

De inzendingen gaven een goed ge
middeld beeld van wat de leden ver
zamelen. Behalve met traditionele in
zendingen werd men onder andere ge
confronteerd met een interessant, zij het 
ietwat bizar kader van zelfklevende ze
gels op goud- en zilverfolie, die gelet op 
de „echte brieven" als frankeerwaarde 
dienst doen. Ook jeugdige inzenders 
hebben hun bijdrage tot het tentoon
gestelde geleverd. Het geheel was dan 
ook zeker het bekijken waard. 

Op de belangstelling mag de jubi
lerende vereniging met genoegen terug
zien. Ook de ruilbeurs werd druk be
zocht. 

D. BLANSON HENKEMANS 

in de nieuwe kantoorlokaliteiten een 
centrale plaats in. Hier worden de meer 
dan 60.000 adressen van in de filatelie 
belangstellenden bewaard, het resultaat 
van jarenlang verzamelaars verzamelen. 
Ieder jaar komen er tussen de 2000 
en 3000 adressen bij; bovendien onder
houden ongeveer 15.000 buitenlandse 
verzamelaars en handelaren een reke
ning-courant. 

De verzendlijst voor de persberichten, 
waarmee in de regel zes weken voor de 
uitgiftedatum van een emissie de 
nieuwe zegels worden aangekondigd, 
bevat 2500 namen. 

Een groep Europa-stempelaarsters. Amphl-
lex-secretaris G. H. Folmer is blij met het 
resultaat. Op de foto zien wij voorts onder 
anderen een peinzende dr. R. E. J. Weber en 
de heren A. Huisman, J. F. F. C. Baller 
(Kinderpostzegels), A. v. d. Hoogenband 
(Hoofd postvervoer PTT) én een explice
rende heer I. P. van Steenselen, chef ver
koop van de Filatelistlsche Dienst. 

Foto; PTT 

HENGELO (Ov.) 
Tentoonstelling' 100 jaa.r Stork van de 
„Stork postzegelclub" 

Twenthe is niet alleen bekend om 
zijn vele natuurschoon, maar er is te
vens in Hengelo de honderdjarige Ko
ninklijke Machinefabriek Stork N.V. 
gevestigd, waarvan ongeveer 125 per
soneelsleden en gepensioneerden zich 
verenigd hebben in de Stork Postzegel
club. 

Deze thans acht jaar bestaande club 
kon met medewerking van het bedrijf 
en van de Nederlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen op 17, 18 en 19 
mei een alleszins bezienswaardige post
zegeltentoonstelling organiseren, waar 
23 inzenders in 112 kaders een fraaie 
keuze uit hun filatelistlsche bezit toon
den. 

Het Nederlandse Postmuseum liet 
enige ontwerpen van oudere zomer-
postzegels zien, terwijl een anonieme 
inzending van een vrijwel complete 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek In het lullnummer 
dienen uiterlijk op 25 Juni in het bezit te zUn 
van de redactie. 

Het Nederlandse Postmuseum 

Zeestraat 82, 's-Gravenhage 
Telefoon (070) 630949 

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, Vi cent. De ,,Bossche tan
ding". Tot 7 juli 1968. 

- Collectie C. D. Ricardo: Postzegels 
en poststukken van de Japanse 
bezetting van Nederlands-Indië: 
Sumatra algemeen. Oostkust van 
Sumatra, Atjeh en Tapanoeli. Ver
lengd tot 24 juni. 

- Nieuw geëxposeerd; de postzegels 
van Cuba, Maagden Eilanden, Mo
zambique: Lourengo Marquez, en 
Sint Helena. 

- De postzegels van Egypte, Israël 
en de Verenigde Staten van Amerika. 

- Postzegeltentoonstelling: Toeristi
sche attracties (10 juni - 2 septem
ber). 

- Overzicht frankering en stempeling. 

- Luchtpost Nederland - Nederlands-
Indië. 

- De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, 
de schrijfkunst en de brief. 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar. 

^ . 

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

1968 
to t 21 juli: 
's-Gravenhage. Tentoonstelling „De Werel
den van Maurits Cornells Escher" in het 
Gemeentemuseum. 
20 juni-15 september: 
Stockholm. Zomerpostzegeltentoonstelling in 
het Postmuseum, Lilla Nygatan 6. 
22 juni: 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder de 
loep" over ,,Meteorologie". 
22 juni: 
Haarlem. Vergadering en ruildag van de 
Nederlandse Filatelisten Vereniging ,,Skan-
dinavië" in 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 wereldtentoonstelling 
PRAGA 1968, onder patronaat van de FIP. 
2 juli: 
Filatelistische rubriek A. Boerma in NCRV-
programma ,,Onder de Hoogtezon"; puzzel. 
2, 3 juli: 
Praag. AIJP-congres in Hotel International. 
8 juli: 
Katwijk. Ruilavond met badgasten, georga
niseerd door de afdeling Katwijk van de 
I.V. Philatelica in de lokaliteiten van het 
Hervormd Jeugdhuis, Voorstraat 72-74. Aan
vang 19.00 uur; entree ƒ 0,25. Tafelhuur 
ƒ2,50. Inlichtingen; J. L. van Kempen, Bos-
huysenstraat 2, Katwijk; telefoon (01718) 
4615 (niet op zondag). 
17, 18 juli; 
Verzending van het julinummer van het 
Maandblad. 
18-20 juli: 
Bruinisse. Keuzetentoonstellirig en ruilbeurs, 
georganiseerd door de afdeling ,,G. J. Pee-
len" van de I.V. Philatelica in de Kleuter
school. Speciale herdenkingsenvelop ,,500-
jarig bestaan Bruinisse" met bijzonder stem
pel. Zie bladzijde 339. 
20 juli: 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder de 
loep" over de Oostenrijkse postzegels. 

29 juli; 
Katwijk. Ruilavond met badgasten, georga
niseerd door de afdeling Katwijk van de 
I.V. Philatelica in de lokaliteiten van het 
Hervormd Jeugdhuis, Voorstraat 72-74. Aan
vang 19.00 uur; entree f 0,25. Tafelhuur 
ƒ 2,50. Inlichtingen: J. L van Kempen, Bos-
huysenstraat 2, Katwijk; telefoon (01718) 
4615 (niet op zondag). 
4 augustus; 
Utrecht. Esperanto-postzegeltentoonstelling 
en ruildag in het NV-huis, Oudegracht 245, 
van 12.00 tot 17.00 uur, ter gelegenheid van 
het Internationale Esperanto Congres. 
6 augustus: 
Filatelistische rubriek A. Boerma in NCRV-
programma ,,Onder de Hoogtezon". 
14, 15 augustus; 
Verzending van het augustusnummer van 
het Maandblad. 
17 augustus-15 september: 
's-Gravenhage. Gemeentemuseum: Ereten-
toonstelling van de Jacob-Marisstichting ge
wijd aan de werken van Reinder J. Draijer. 
27 augustus: 
Eerste dag van uitgifte Wilhelmuszegel. 
1-9 november: 
Mexico D.F. EFIMEX '68, internationale post
zegeltentoonstelling, georganiseerd door de 
Federación Mexicana de Filatella, onder 
patronaat van de FIP. 

r ^ 
V E I L I N G A G E N D A 
1968 
19-22 juni: 
Wiesbaden. 189e veiling H. Köhler. 
21, 22 juni: 
's-Gravenhage. 23e veiling W. H. de 
Munnik. 
26-28 juni: 
Londen. Veiling Stanley Gibbons; de 
verzameling R. H. Parker. 
9-12 juli; 
Londen. Veiling Stanley Gibbons; de 
verzameling K. P. Gulbenkian. 

V. J 

St*l*DlBaB 1 1 . 
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STORK POSTZEGEL C L U B 

verzameling ongebruikte postzegels 
van Suriname met variëteiten zeker in 
de prijzen zou zijn gevallen, als deze 
niet buiten mededinging was ingezon
den. 

Negen fraaie zilveren gebruiks-
en siervoorwerpen, aangekocht met een 
financiële bijdrage van het bedrijf, 
vormden de prijzen, welke werden toe
gekend, aan: 

Eerste Prgzen 
1. A. Hombrink, Delden voor Zwitser

land, oude brieven en „zittende Hel-
vetia"-zegels, waaronder een origi
nele brief met bericht van de ene 
postdirecteur aan een andere, dat 
een op bijgevoegde envelop geplak
te, gehalveerde 10 rappen-zegel al 
sinds ongeveer 14 dagen niet meer 
als zodanig mocht worden gebruikt! 

2. J. Bakker, Hengelo voor een uit
gebreide thematische verzameling 
„Schepen op postzegels", voorzien 
van keurige toelichting; 

3. E. Fuldauer, Hengelo voor een 
grote inzending „Van Mandaat tot 
Joodse staat" met vele Israël-brie-
ven en ändert variëteiten. 

Tweede Prüzen 
1. P. Bakker Schut, Hengelo voor Dan

zig, merendeels op gehele brieven en 
kaarten, waaronder ook interessan
te „voorlopers". 

2. A. J. Boerman, Enschede voor Fin
land 1856-1918 gespecialiseerd; 

3. H. H. Scholten, Hengelo voor een 
complete verzameling Nederlandse 
jubileumzegels 1913 en 1923 in alle 
tandingen. 

Derde Prijzen 
1. N. J. Vooren, Hengelo voor een se

lectie uit een grotere verzamelin 
puntstempels van Nederland op ver
schillende emissies; 

2. H. E. Aitink, Hengelo voor gecensu 
reerde brieven en kaarten uit ver 
schillende oorlogen; 

3. G. Hubers, Hengelo voor een collec 
tie zegels, welke betrekking hebbe 
op de Olympische Spelen. 
Een kleinzoon van één der vroeger 

firmanten, de heer C. F. Stork, vie 
met zijn inzending helaas (nog) niet i 
de prijzen, maar was één der actiev 
medewerkers en een charmante gast 
neer voor de drie juryleden. v. d. 
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ZEVENAAR 
PostzeKeltentoonstelIingr ZEPHILEX '68 

Onder de naam „ZEPHILEX '68" 
werd van 23 tot 25 mei 1968 in Zevenaar 
een postzegeltentoonstelling gehouden 
in het kader van het vierstedencon-
tact van Zevenaar met de steden Weil-
burg (West-Duitsland), Tortona (Italië) 
en Privas" (Frankrijk). 

De officiële opening had plaats op 
23 mei. Na een inleiding van de heer 
J. den Otter, voorzitter van de afdeling 
Zevenaar van de Gelderse Filatelisten-
Vereniging „De Globe", sprak de heer 
H. L. J. Weidema namens het hoofdbe-
situur van „De Globe" en bracht tevens 
de gelukwensen van het bondsbestuur 
over. Vervolgens werd de tentoonstel
ling geopend door de burgemeester van 
Zevenaar, de heer F. W. J. van Gent, 
zelf verzamelaar, lid van „de Globe" en 
inzender op de expositie. 

In zijn openingswoord wees de heer Van 
Gent op de belangrijke rol die de post
zegel vervult in het verkeer met an
dere landen en op de rol van de ge
meente Zevenaar in het naar elkaar 
toebrengen van de volken van Europa. 
Hij sprak tenslotte de hoop uit dat er 
nog eens één Europese postzegel zal 
mogen komen, verkrijgbaar en geldig in 
alle landen. 

De tentoonstelling omvatte zestig ka
ders, waarvan negen gereserveerd voor 
de jeugd, die dank zij het enthousiasme 
van de heren Hoogveld en Smit, goed 
geleid wordt. Dit was wel te zien aan 
het peil van deze inzendingen, die of
ficieel beoordeeld werden door twee 
juryleden van de Stichting voor het 
Philatelistisch Jeugdwerk, de heren 
Sonneveld en Toxopeus. 

De senioreninzendingen werden be
oordeeld door de heren J. J. de Goede 
en G. H. J. van Tongeren. Prijzen wer
den niet gegeven, wel werd aan iedere 
inzender een beoordeling verstrekt. De 
leden van de Zevenaarse Globe-afde
ling hadden een grote verscheidenheid 
van inzendingen bij elkaar gebracht, 
zowel klassiek als thematisch. Wij zou
den wUlen volstaan met het noemen 
van de inzending van de heer J. G. 
Rosenberg, Roemenië en Frankrijk klas
siek, gespecialiseerd. 

Tenslotte acht kaders met een gast-
inzending uit Weilburg van leden van 
de plaatselijke filatelistenvereniging. 
Een gedeele van een verzameling uit 

Itiet inflatiejaar 1923 en een verzameling 
)ostgeschiedenis van de stad Weilburg 
im van te watertanden. 

Alles tezamen een goede tentoonstel-
ing en een goede propaganda voor de 
ilatelie. De organiserende afdeling met 
ijn zestig leden en een zeer actief be
tuur kan hierop met trots terugzien. 

PRAAG - FRAGA 1968 
Als we de berichten uit Praag mogen 
geloven dan groeit de wereldtentoon
stelling in omvang nog ver uit boven 
de aanvankelijk gedachte begrenzing. 
Speciale aandacht wordt gevraagd voor 
een expositie van historisch interessante 
voorwerpen en documenten uit de ge
schiedenis van het postwezen. Dit ge
deelte van de tentoonstelling, verzorgd 
door het Tsjechoslowaakse postmuseum 
en door musea uit zes Europese landen, 
is zo omvangrijk dat ten behoeve daar
van alleen al een afzonderlijk tentoon
stellingsgebouw in het centrum van de 
stad is ingericht. 

De belangstelling uit vele Europese lan
den is bijzonder groot. De inzendingen 
uit West-Duitsland vormen het groot
ste contingent: onder de buitenlanders 
met ruim achthonderd kaders. Italië, 
Groöt-Brittannië, Zweden, Zwitserland 
en de Verenigde Staten zijn met respec
tievelijk 570, 470, 450, 440 en 435 kaders 
sterk vertegenwoordigd. Nederland slaat 
met 300 kaders geen slecht figuur ten 
opzichte van bijvoorbeeld de Sovjet
unie met 240 en Oostenrijk mdt 220. 
De inzenders vertegenwoordigen 130 
verschillende landen. 
De filatelisten zullen bijzonder interes
sante collecties te zien krijgen, bijvoor
beeld Australische curiosa van A. Jas 
per Batson. De Amerikaanse diplomaat 
J. J. Vemer stelt een gespecialiseerde 
verzameling Tsjechoslowakije tentoon 
die met de beste inzendingen uit het 
gastland kan wedijveren. Onder het 
pseudoniem „Oceanië" is voor de ere

klasse een inzending uit Turijn aange
nomen die in omvang en zeld2:aamheid 
de andere Italiaanse inzendingen verre 
overtreft, ondank het feit dat de oud-
Italiaanse staten sterk vertegenwoor
digd zijn. De Zwitser K. Rolli laat vijf
tien kaders zien uilt zijn 3600 bladen 
omvattende collectie van het Britse Ge
menebest. Magnar Marcussen uit Trom-
sö exposeert een zeer gespecialiseerde 
verzameling Cyprus. 

Dit zijn enkele grepen uit de veelheid 
van inzendingen die vorig jaar op de 
Amphilex 67 in Amsterdam niet' te zien 
waren. 

Van de Nederlandse inzendingen mag 
met ere genoemd worden de collectie 
Oud-Duitse staten van J. Poulie, die op 
de PhUex 1968 in Eindhoven met goud 
is bekroond. 
De bezoekers van de Praga 1968 wacht 
een attractief programma. In een af
zonderlijk gebouw wordlt een oud-Ita-
liaans postkantoor ingericht, terwijl ge
neraal Nobile een bezoek aan de 
tentoonstelling zal brengen. Speciale 
aandacht wordt geschonken aan diens 
mislukte poolexpeditie per luchtschip in 
1928. Bij de reddingspogingen kwam de 
bekende poolvorser Amundsen om het 

leven. Nobile en zijn tochtgenoten wer
den gered door de Russische ijsbreker 
Krassin. 
De vele Nederlandse filatelistten die hun 
vakantie tijdens de Praga 1968 in Praag 
gaan doorbrengen zullen naast de fila-
telistische genoegens geen gebrek heb
ben aan ander vertier. 

J. J. JONKER, 
Commissaris-generaal. 

BRUINISSE 
Keuzetentoonstelling bq eeuwfeesten 

Ter gelegenheid van de viering van 
het vijfhonderdjarig bestaan van Brui-
nisse organiseert de plaatselijke vereni
ging van postzegelverzamelaars „G. J. 
Peelen", aangesloten bij de Internatio
nale Vereniging „Philatelica", een klei
ne tentoonstelling, waarop enige Zeeuw
se Philatelicaleden postzegels en post
stukken zullen tonen. 

De expositie, waaraan tevens een ruil
beurs is verbonden, wordt gehouden op 
18, 19 en 20 juli 1968 in de Kleuterschool 
van het van 16 tot 20 juli feestende 
Bruinisse. 

Tijdens de tentoonstelling wordt een 
in driekleurendruk uitgevoerde herden
kingsenvelop verkrijgbaar gesteld, waar
voor PTT een bijzonder stempel heeft 
toegezegd. Daartoe wordt in het lokaal 
waar de expositie en ruilbeurs worden 
gehouden een speciale brievenbus neer
gezet. 

De envelop met bijzonder sitempel is 
ook verkrijgbaar door tijdige bestel
ling door middel van overboeking van 
het verschuldigde bedrag op postreke
ning 159.08.15 ten name van de pen
ningmeester I. V. Philatelica, afdeling 
Bruinisse, te Bruinisse. De volgende 
frankeringen zijn mogelijk (de keuze 
der frankering bij bestelling vermel
den): 
a. met Europazegels van 20 cent 

kosten ' ƒ —,50 per stuk 
b. met serie Europazegels 

kosten ƒ —,95 per stuk 
c. met Zomerzegels van 20 cent (plus 

10 cent) kosten . . ƒ —,60 per stuk 
d. met complete serie Zomerzegels 

kosten ƒ 2,05 per stuk 
e. met frankeermachinestempel van de 

gemeente Bruinisse (doch zonder spe
ciaal stempel) 
kosten ƒ —,50 per stuk 

KLAGENFURT 
Fostzegeltentoonstelling 

Van 15 tot 21 juli 1968 organiseert de 
„Briefmarkensammler-Sektion im Amte 
der Kärntner Landesregienmg" in het 
Kärntner Landesmuseum een postzegel
tentoonstelling ter gelegenheid van de 
uitgifte van de gelegenheidszegel „Op
gravingen Magdalensberg". Deze opgra
vingen staan onder de directie van het 
Landesmuseum. 

Een eerstedagenvelop, voorzien van 
de nieuwe zegel, die beide een afbeel
ding dragen van de aldaar opgegraven 
„jongeling van de Magdalensberg", met 
een eerstedagstempel, kan worden be
steld door overschrijving van / 1,20 op 
Postsparkassenkonto Wien Nr. 16.305 
der „Kärntner Landeshypothekenanstalt 
Klagenfurt" met de aantekening „Konto 
Nr. 21.674". 

Inlichtingen: P. Posch, Festungsweg 
1, A-9010 Klagenfurt, Oostenrijk. 

joni 1968 339 



NEDERLAND 
Van de vellen, die wij tot nog toe zagen, waren de techni

sche bijzonderheden als volgt. 

Rubriekredacteur C H W Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

DE ZOMERPOSTZEGELS 
Dit jaar heeft de Esthetisch Adviseur van PTT een ge-

liikkige keuze gemaakt uit de ongetwijfeld véle mogelijk
heden voor een centraal motief voor de Zomerpostziegels. Als 
waterrijk land is Nederland bij uitstek een land van brug
gen; welnu een staalkaart van wat er door de eeuwen heen 
hier aan bruggen is gebouwd, wordt op deze postzegels ge
geven. 

De uitvoering is uitstekend, enkele kleuren mogen dan wat 
minder spreken dan de uitgesproken rode en blauwe kleu
ren, als serie is het een aantrekkelijk geheel geworden. 

De technische bijzonderheden der veldelen, die wij onder 
ogen kregen, zijn de volgende: 

tanding 

etsingnummers 
telcgfers 

ponstekens 

markeerboogjes 

overige 
bqzonderheden 
afwUkingen 

bovenzijden doorlopyend, 
rechter- en linkerzijden doorlopend, 
onderzijden gelijk. 
geen. 
rech'ts 1 tot en met 10, 
links 10 tot en met 1. 
12 cent nummer 6 onder zegel 99, 
15 cent nummer 9 onder zegel 99, 
20 cent nummer 10 boven zegel 2, 
25 cent nummer 11 onder zegel 99, 
45 cent nummer 12 boven zegel 2. 
naast zegels 41 en 50, de bovenste twee 
niet doorgeprikt, de onderste twee wel 
doorgeprikt. 

geen. 
tot heden niet gemeld. 

Maximumkaarten 
De heer G. F. Fischer te Nieuwendam realiseerde van deze 

serie een zeer aantrekkelijke reeks maximumkaarten, waar
van het uitzoeken van de juiste fotokaarten voor iedere ze
gel ongetwijfeld een werk op zichzelf geweest is. Wij geven 
de afbeelding van de waarde van 20 cent. 

EUROPAPOSTZEGELS 1968 
Hoe uit een vrij afgezaagd onderwerp toch door goed 

vakmanschap een prima postzegel vervaardigd kan worden 
heeft Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting N.V. te 
Haarlem wederom bewezen met de Europapostzegels van 
dit jaar. Het door de vergadering van de CEPT*-landen uit
verkoren onderwerp — een sleutel die vrede en voorspoed 
door een Verenigd Europa moet voorstellen — is een waardig 
symbool, doch om daarvan een goede zegel te maken is ge
heel iets anders. 

Bekijkt men de postzegels wat nauwkeuriger, dan zal men 
zien dat het symbool is verdiept door een bijzonder geslaagde 
grafische vormgeving. Kijk maar eens naar de baard van de 
sleutel, in het bijzonder de onderzijde, de uitspringende rand 
is zelfs op het zegelbeeld te zien. Voorwaar een technische 
prestatie van Enschedé, die er wezen mag. Wij zagen zegels 
van andere CEPT-landen, die een veel mindere uitvoering 
hebben. 

*) CEPT — Conférence Européenne des Administrations des Postes 
et des Telecommunications — Europese conferentie van administra
ties van posterijen en verreverbindingen. 
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tanding 

etsingnummers 
telcyfers 

ponstekens 
markeerboogjes 
overige 
bq zonderheden 
afwijkingen 

bovenzijden 1 gat doorlopend, 
rechter- en linkerzijden doorlopend, 
onderzijden 1 gat doorlopend. 
geen. 
rechts 1 tot en met 10, 
links 10 tot en met 1. 
geen. 
geen. 
geen. 
tot heden niet gemeld. 

Maximumkaarten 
Eveneens van de heer G. F. Fischer ontvingen wij twee 

stel maximumkaarten, waarvan vooral die van de „Maxima-
philes Frangais" ons bijzonder getroffen hebben als een 
maximum van harmonie tussen beeld en zegel terwijl het 
bijzondere stempel wel het meest toepasselijke is. Wij vin
den deze kaarten een goede aanvulling van een gespeciali
seerde collectie Europapostzegels. 

NIEUWE TEKST POSTZEGELBOEKJE 
Nieuwe tekst in een postzegel
boekje van vijf zegels van ƒ 0,20, 
gekocht bij de vertegenwoordi
ging van de Filatelisltische Dienst 
van de Nederlandse PTT (tijdens 
de IFA-expositie in de Hofburg 
te Wenen. 

op alle postkantoren 
geldzaken tot slu t ngstiid 

FILATELISTENLOKETTEN 
Naar de Centrale Directie van PTT ons mededeelt, zijn er 

in de maand mei de volgende veranderingen in de open
stellingstijden gekomen: 
Almelo: thans geoi>end op de derde donderdag van de maand 
van 17.00 tot 18.00 uur; 
Maastricht: thans ojtengesteld op elke donderdag van de 
maand van 18.00 tot 19.00 uur. 

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

SURINAME 
Driehonderdjarig bestaan Hervormde Kerk te Paramaribo 

Van de op 29 mei 1968 uitgegeven bijzondere frankeer 
zegels zonder toeslag, die het driehonderdjarig bestaan van 
de Hervormde Kerk te Paramaribo herdenken, geven wij 
hierbij nog een afbeelding van de 10 cent. 



Deze zegel, die in blauw verscheen, is het spiegelbeeld 
van de zegel van 25 cent, die in groen werd uitgevoerd. 
Beide zegels werden ontworpen door mevrouw S. N. van der 
WerffBraaksma te Paramaribo. 

LUCHTPOST 
Rubriekredacteur: R. Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, AmsterdamO. 

NEDERLAND 
Hier wordt nog een afbeelding gegeven van het speciale 

stempel dat te München is gebruikt voor afstempeling van 
de post vervoerd met de eerste vlucht van de Lufthansa 
van München naar Amsterdam op 1 april 1968 met de 
Boeing 737. 

BELGIË 
Op 5 april 1968 maakte de Sabena haar eerste postvlucht 

naar Alicante. De post werd zowel in België als in Spanje 
voorzien van een speciaal stempel. In België het gebruike
lijke type, maar in afwijking van vroegere stempels nu in 
het violet afgedrukt. De retourpost werd met een speciaal
stempel afgestempeld (zie afbeelding). 

Volgens de pers en propagandadienst van de Sabena, die 
zo vriendelijk was ons de stukken te doen toekomen, werd 
op de heenvlucht 17 kilogram post vervoerd en op de terug
vlucht 17,8 kg. Het vliegtuig, dat de vlucht uitvoerde, was 
een Caravelle VI. 

I€^ sotirnicttTM 

Mossi«ar M. DAMS 
Ptrec)«ux des Vent«s 
SXBENA JU> Tnniiiu» 
BRtr^lXES Belgiea 

Verder deelde de pers en propagandadienst van de Sa
bena mede dat het plan bestond op 15 juni 1968 een eerste 
vlucht te maken tussen Brussel en Guatemala City, terwijl 
de dag daarop de terugtocht zou plaatshebben. 

Een speciale envelop zou zowel voor de heen als voor 
de terugvlucht worden uitgegeven, terwijl de stukken zouden 
worden voorzien van een speciaal stempel. Hoewel bij ont
vangst van dit nummer de betalingstermijn verstreken is, 
kan men nog proberen de betrokken stukken te bestellen 
bij de Sabena, afdeling Filatelie, door betaling van Brs. 30.— 
op rekening van de Sabena, postgiro Brussel 1116.23, dan 
wel door opzending van vijf internationale antwoordcoupons. 

Verder zal op 4 juli 1968 de eerste postvlucht plaatshebben 
tussen Brussel en Niamey. Ook hier speciale enveloppen en 
stempels voor de heen en terugvlucht. 

De betalingsvoorwaarden zijn gelijk aan die van de vlucht 
naar Guatemala City. Ook hier is de besteltermijn ver
streken. Vermoedelijk zullen bestellingen uit het buitenland 
ook later worden aangenomen zodat de geïnteresseerde le
zers, wanneer zij bij ontvangst van dit maandbladnummer 
onmiddellijk hun bestelling met betaling doorgeven, deze 
stukken nog wel zullen krijgen. 

^'IBB.A^^'^ 
% 5.JUNI1968 ^ 

OOSTENRIJK 
Ter gelegenheid van de internationale luchtposttentoon

stelling, die begin juni in Wenen gehouden is zijn door de 
Oostenrijkse postadministratie verschillende speciale stem
pels gebruikt. Enkele hiervan worden hierbij afgebeeld. 

IJSLAND 

Een van de eerste activiteiten van de jonge IJslandse 
federatie van Filatelistenverenigingen was het organise
ren van een helikopterpostvlucht op 10 april 1968. Dit ge
schiedde (en geschiedt nog) met het oogmerk de financiële 
basis van de nieuwe bond te versterken. Met toestemming 
en instemming van de IJslandse autoriteiten heeft een van 
de drie helikopters, die het eiland rijk is, namelijk de wentel
wiek van de kustwacht, de TFEIR, op de genoemde dag 
post vervoerd van de luchthaven Keflavik naar het piost
kantoor van Reykjavik. De vlucht duurde dertig minuten. 

 mUSTA PYRCWÓSIKOG 
. m s T HmCOFITR POST ■ 
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LANDSSAMBAND (St. fïilMEfyC|ASA;>ifJARA 
PÓSTHÓLF 1336  U i i i  . ^ 
«ETKJAVlK 

FLOWN BY 

Het vliegtuig vervoerde in die tijd 8000 poststukken, waar
voor de IJslandse bond bijzondere enveloppen had laten 
drukken. 

Deze enveloppen, voorzien van een postzegel van Kr. 2,50, 
dragen een bijzonder stempel, ontworpen door de journalist 
Ib EichnerLarsen uit Kopenhagen. Het is geïnspireerd op 
het verhaal van Hans Andersen „De Vliegende Koffer". 

De voorzitter van de IJslandse bond, S. H. Thorsteinsson, 
AIJP, ontwierp het vignet van de envelop, dat de gevlogen 
afstand laat zien. De envelop draagt voorts het vertrek
stempel van de luchthaven Keflavik, een rubberstempel 
FLOWN BY TFEIR en op de achterzijde een aankomst
stempel van Reykjavik gedateerd 10.IV.1968. 

Alle 8000 enveloppen zijn identiek, maar de in circulatie 
gebrachte oplage kan minder zijn, aangezien de enveloppen, 
die op 6 juni 1968 niet via de postzegelhandelaren „The 
Stamp Center", postbus 78, Frimerkjahusid, Lsekjargate 6A, 
Frimerkjasofan, ^Egisgötu 7, en Sigmundur Kr. Agustsson, 
Grettisgata 30, allen te Reykjavik, waren verkocht, onder 
toezicht van een notaris zijn vernietigd. 

ZWEDEN 
Op 13 mei 1968 werd het areaal van de nachtpostvluchten 

in Zweden uitgebreid door het ingebruiknemen van het 
traject KarlstadBorlängeStockholm. De post werd voorzien 
van een speciaal stempel (zie afbeelding). 
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POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N.-H. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Duitsland (West-) 
Briefkaarten 20 pf, Lorch Hessen, groen in nieuwe tekening 
en belettering. Adreslij nen dichter op elkaar (38 in plaats 
van vroeger 50 millimeter). Serie 11 met acht verschillende 
afbeeldingen, oplage 20.000 van elke kaart; serie 12 met 
acht verschillende afbeeldingen, oplage 40.000 van elke kaart 
en serie 13 met acht verschillende afbeeldingen, oplage 
20.000 van elke kaart. 

Japan 
Briefkaarten 7 yen, masker en 1968, rood en zwart en 7+1 
yen, violet en zwart met loterij nummer. 

Oostenryk 
Briefkaarten 1,50 s, Wien-Erdberg, wijnrood; Serie 106 met 
62 verschillende afbeeldingen; 2 s, Kerk van Christkindl, 
staalblauw. 

Zwitserland 
De briefkaarten van 10 c en 10+10 c, cijfer, groen (met pijl 
en Postleitzahl) verschenen met een rode bijdruk 0010. Ook 
de briefkaart uit de boekjes (links doorstoken) verscheen 
aldus. 

Kanaalzone 
In „Postal Stationery" (maart/april) vinden we een opstel
ling van de enveloppen met bijdruk „revalued". 

Vaticaan 
Een opstelling van verschenen briefkaarten en aërogram-
men vonden we in „Postal Stationery" van januari/februa
ri. 

Verenigde Staten van Amerika 
De United Postal Stationery Society telt nu, na een netto
toeneming in 1967 van 35 een ledental van 727 leden. Deze 
vereniging is nu de grootste op dit speciale terrein. De deel
neming aan tentoonstellingen door haar leden gaat onver
minderd en succesrijk voort. 

E. C. MacGovern schrijft in „Postal Stationery" over de 
departementale dienstenveloppen, die een mededeling dra
gen van de straf die op particulier gebruik staat: A penalty 
of $300 is fixed by law for using this envelope for other 
than official business. Een interessant gebied. Verder is een 
checklijst opgenomen van de watermerken 47, 48, 49 en 50 
bij de nieuwste enveloppen. 

De United Postal Stationery Society kondigt aan in septem
ber te zullen beginnen met een veiling van postwaardestuk-
ken die eenmaal 's jaars gehouden zal worden met een 150 
kavels van betere stukken (met een minimumwaarde van 
$10,- (of ongeveer ƒ 35,—), dat wil dus zeggen alleen stuk
ken met een hoge cataloguswaarde. 

Jedesmal - Postlei) 

Un oonsell capital 
Ie numero postal 

Localitè numerata 
lettera accelerata Postkarte Carte postale Cartolina postale 

Verder verschenen de definitieve kaarten van 20 c, cijfer, 
groen en idem 20+20 en bovendien de enkele kaart in boek
jes (links doorstoken). 

NIEUWE AËROGRAMMEN 
Australië 
10 c, oranje en zwart met zwarte opdruk: Economie Com
mission for Asia and the Far East. 24th Session Canberra 
17/30 April 1968. 

België 
In de nieuwe belettering is verschenen de 4 fr, vliegtuig 
naar rechts, lila. Wij zagen die met Frans+Vlaams, 
Vlaams + Frans en Franse tekst. Ook een vierde met Duit
se tekst zal nog verschijnen 

PER LUCHTPOST 
PAR AVION 

A E R O G R A M 

A E R O G R A M M E 

^ 

BEKHIBELGIOUE 

Denemarken 
90 ö r e met het nummer 27, een nieuwe definitieve uitgifte. 
NIEUWS 
België 
Dadelijk nadat een vervolgartikel over portzegels op post-
waardestukken (1871-1922) door dr. J. Stibbe beëindigd was, 
ving in „l'Entier Postal" van april een vervolgartikel aan 
over de pakketbootkaarten (Oostende-Dover) met opdruk. 

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

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
De stukken, gepost in de navolgende tijdelijk geplaatste 

brievenbussen, werden voorzien van bijzondere poststem
pels en — wat betreft de tentoonstellingen, welke méér dan 
één dag duurden — van een gewoon dagtekeningstempel 
van het betrokken postkantoor naast de postzegels: 

1. op 11 en 12 mei in „De Harmonie" te Bussum voor het 
dertigjarig jubileum van de Ned. Phil. Ver. „De Ver
zamelaar"; 

2. van '17 tot en met 19 mei in het „Eigen Gebouw" te Hen
gelo (O.) voor de ter gelegenheid van „100 Jaar Stork" 
georganiseerde tentoonstelling door de Stork Postzegel-
club; 

3. van 22 tot en met 25 mei in het gebouw „Noordhoorn" 
te Delfzijl voor de postzegeltentoonstelling „Eemsphi-
lex"; 

4. van 23 tot en met 25 mei in „Ons Huis" te Zevenaar 
voor de filatelistische tentoonstelling „Zephilex '68"; 

5. op 27 mei in de stationshal van de Nederlandse Spoor
wegen te Venlo ter gelegenheid van de elektrificatie van 
het baanvak Venlo-Keulen. 

■;ii^^%. 

Behalve de onder 1. en 2. genoemde stempels worden ook 
de in het meinummer gemelde gelegenheidsstempels hierbij 
afgebeeld. 

Voorts was op de Nationale Postzegeltentoonstelling Phi-
lex 1968, gehouden in het Philips' Ontspanningscentrum te 
Eindhoven van 22 tot en met 26 mei een tijdelijk postkantoor 
gevestigd, waar twee speciale poststempels en bijzondere 
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aantekenstrookjes met Inschrift EINDHOVEN/PHILEX 
1968 werden gebruikt. Op 25 mei werd het stempel voor de 
56e Filatelistendag gebruikt en op de overige dagen een 
stempel met Inschrift 60 Jaar Nederlandse Bond van Fi
latelistenverenigingen. In de dienstorder, waarin deze 
stempels werden aangekondigd, was een vet gedrukt ver
bod opgenomen om beide bijzondere stempels gezamenlijk 
op één poststuk af te drukken (hetgeen bij vorige gelegen
heden nogal eens voorkwam). 

MACHINESTEMPELS 
Bijzondere stempelvlaggen worden gebruikt te: 

1. Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam van 31 mei tot 
en met 27 juni met tekst NATO-TAPTOE Arnhem 21-29 
juni Heerlen 24 juni; 

2. Nijmegen van 20 juni tot en met 19 juli met tekst 60 
JAAR K.N.B.L.O. 1908-1969, (waarin K.N.B.L.O. een af
korting is voor Koninklijke Nederlandse Bond voor 
Lichamelijke Opvoeding). 

Deze stempels kunnen door verzamelaars desgewenst 
worden aangevraagd, als men volledig geadresseerde en 
gefrankeerde stukken in een gefrankeerde envelop met op
schrift: „Bijzondere stempeling NATO-Taptoe" (of 60 
Jaar KNBLO) aan de directeuren der genoemde kantoren 
toezendt. 

Twee in het vorige nummer vermelde machinestempels 
worden hierbij afgebeeld. 

HERDENKING ^ ^ ^ f ^ I ^ 25 e %^^^P 
PHILIPS VAN MONIMOecy 7 v a NWB-AVflHOVIERDÄAGSE ^ u v a ^ 

18 mei-5 juni 1958 i '958 L jü'ni 1968 i 1968 . 

TYPENRADERSTEMPELS 
29.4.1968: Het bijpostkantoor 's-Gravenhage-Mariahoeve 

werd verplaatst naar 's-Gravenhage-Denenburg; 
1.5.1968: Gevestigd: postagentschappen Breda-Ypelaan en 

Kampen-Lovinkstraat en plattelandspostagent-
schap Sint Isidorushoeve (nabij Haaksbergen); 
Het hulppostkantoor Kollumerzwaag werd ver
vangen door een plattelandspostagentschap Zwa
gerveen; 

15.5.1968: Gevestigd: postagentschap Breda-Langendijk; 
27.5.1968: Gevestigd: postagenstschap Zaandam-Dodonaeus-

straat; 
1.6.1968: Het postagentschap Amsterdam-Ooievaarsweg 

werd vervangen door Amsterdam-Sperwerlaan; 
1.6.1968: Opgeheven: poststation Wons; 
4.6.1968: Gevestigd: plattelandspyostagentschap Wernhout. 

BELGIË 
Rubriekredacteur: L. C. Mademan, Alf. Schneiderlaan 61, Deurne C, Belgje 

NIEUWE UITGIFTEN 
Op 27 april kenden wij de voorverkoop van de Europa

zegels en van de postzegels voor het Rode Kruis van België. 
Beide uitgiften werden in de Antwerpse pers op een zeer 
slechte kritiek onthaald. Wat de Europazegels naar het ont
werp van de Zwitser H. Schwarzenbach betreft, deze werden 
verknoeid met een sleutel in vuil goud of dito zilver op een 
matte achtergond van een eveneens vuil groen of vuil don
kerrood. 

Als men dezelfde uitgifte bekijkt van de ons omringende 
landen dewelke alle een fris uiterlijk hebben dan zijn wij 
werkelijk beschaamd. Ikzelf heb angstvallig de aankoop 
van deze reeks tot de zegels nodig voor mijn verzameling 
beperkt, daar ik er mijn briefwisseling niet mede wens te 
ontsieren. ( 

Met de twee zegels, ten bate van het Belgische Rode Kruis 
uitgegeven, is het niet beter gesteld. Buiten het vinnig rode 
kruis links bovenaan de zegels, werd voor het beeld een 

afwaswaterkleur gebezigd om de enigszins mooie samen
stelling der ontwerpen, vervaardigd door de firma Malvaux 
te Brussel, een fletse indruk te geven. 

Ik ga volledig akkoord met de Antwerpse krant dat men 
te Mechelen eens moet afleren met inktrestanten te drukken, 
en dat men kleuren moet laten beoordelen door kenners. 

KONINKLIJKE LANDSBOND 
DER BELGISCHE POSTZEGELKRINGEN 

Op 5 mei 1968 hield de Koninklijke Landsbond der Bel
gische Postzegelkringen een bijzondere algemene vergade
ring. Het hoofdpunt op de dagorde dezer vergadering was 
het kiezen van twee nieuwe beheerders ter vervanging van 
de twee afgestorven bestuursleden: de heren G. Trussart en 
Ch. Joncker. De heer Robert van den Berghe van Aalst 
(Oost-Vlaanderen) zowel als de heer Ilia Braunstein van 
Brussel kregen ieder meer stemmen op hun naam dan de 
overige vijf kandidaten tezamen. De uitslag was dus over
tuigend. 

De Beheerraad benoemde bij geheime stemming de heer 
Léon Steyaert tot voorzitter en de heer E. Vandenbauw tot 
penningmeester. 

Op deze vergadering kwam het tot uiting dat de hervor
ming der statuten van de Bond één der belangrijkste taken 
zal uitmaken die het huidige bestuur tegen de volgende sta-
tuaire vergadering zal verrichten. Blijkbaar denkt men aan 
een zekere decentralisatie. Met het oog op eenheid door ver
scheidenheid hoop ik dat men niet tot versnippering komt 
tot op provinciale hoogte, maar dat men met een Neder
landstalige en Franstalige sectie genoegen neemt. Beide cul
turen kunnen elkaar wel vinden. Dit is al herhaalde malen 
gebleken bij filatelistische ontmoetingen. Mag ik herhalen: 
niet versnipperen! 

VADEMECUM VAN DE BELGISCHE FILATELIE 
Onder deze titel brengt het maandblad „De Postzegel", 

orgaan van de Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars, 
van haar aprilnummer af een nieuwe rubriek. Het ligt in 
de bedoeling van de redactie in ieder nummer acht uitgiften 
van Belgische zegels uitvoerig in al hun details te bespreken. 
De rubriek is dusdanig opgevat dat zij als steekkaartsysteem 
uit het tijdschrift genomen kan worden. 

Men hoopt over een periode van vier tot vijf jaar alle 
uitgiften hun beurt te kunnen geven, zodat alles gebundeld 
als een standaardwerk beschouwd kan worden. De numme
ring der zegels is dezelfde als die van de officiële catalogus. 
Hopelijk zullen wel enkele tussennummeringen ingelast wor
den voor bepaalde afwijkingen waarvan genoemde catalogus 
geen melding maakt. 

Ik beschouw het als mijn plicht dit initiatief toe te 
juichen en de België-verzamelaars aan te sporen zich te 
abonneren op „De Postzegel" omdat zij uit deze edele opzet 
zeker heel veel nut kunnen halen voor hun verzameling. 

Abonnementsprijs: V/t gulden per jaar, te storten op P.C.R. 
4450.49 op naam van Vlaamse Bond van Postzegelverzame
laars - VBP, Werfplaats 6, Brugge, België. 

EEN JUWEELTJE VAN EEN TENTOONSTELLING 
was door de groep SHAW van de Vlaamse Bond van Post
zegelverzamelaars te Wilrijck ingericht op 20 en 21 april 
1968. De tentoonstelling was een bezoek overwaard, alleen 
al om het initiatief dat van de inrichters uitging. 

Een veertigtal kaders was uitsluitend voorbehouden aan 
de oudere uitgiften van België tot en met de Rode Kruis-
zegels van 1915. Overwegend werden Epauletten en Medail
lons getoond, maar, in tegenstelling met wat normaal blijkt 
te zijn, werd hier collectief gewerkt. De tentoongestelde al-
bumbladen, alle van hetzelfde formaat en kleur, waren van 
verschillende deelnemers maar in systematische orde opge
steld. 

Verder waren er opstellingen gemaakt met tekeningen en 
postzegels, hoe het moet en hoe het niet moet. Waarom de 
waarde van een bepaalde zegel laag of hoog komt te staan 
door de staat van perfectie of afstempeling werd visueel 
aangetoond. 

Deze tentoonstelling huldigde echte postzegelkunde, wat 
bij vele van deze manifestaties als het ware teloor gaat. 

De studiegroep SHAW verdient geprezen te worden voor 
haar werk dat filatelistisch individualisme en collectivisme 
tot opbouwend resultaat wist te laten samensmelten. In 
die richting ligt misschien iets verborgen, namelijk om in 
groepsverband een unieke verzameling op te bouwen. 

Ga op de ingeslagen weg voort en moge uwe opvatting 
navolging vinden. 
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Rubriekredacteur: 
D. de Vries, Waalstraat 53' , AmsterdamZ 

Op heit ogenblik dat deze Post uit Parijs wordt géschreven 
zijn de verbindingen met het buitenland wegens de stakin
gen in Frankrijk en de gebeurtenissen in Parijs niet goed 
mogelijk. 

Het staat vast dat de jaarlijkse manifestatie van de Franse 
Bond, die dit jaar op 2, 3 en 4 juni zou worden gehouden in 
Béziers (Hérault) is uitgesteld tot september. Wij hopen in 
een volgend Maandblad in deze rubriek de postale gevolgen 
van alles wat zich heeft voorgedaan nadat deze brief was ge
schreven, uit de doöken te kunnen doen. 

Er zijn ernstige plannen om de Nationale drukkerij 
waar de Franse postzegels worden gemaakt, en die sinds 
1895 aan de Boulevard Brune te Parijs is gevestigd, over 
te brengen naar Périgueux in de Dordogne, zo'n 500 kilo
meter ten zuiden van de Franse hoofdstad. 

Dit „Atelier des Timbres", waar per jaar ongeveer een 
veertigtal nieuwe Franse uitgiften en daarnaast nog een 
driehonderd vijf tig buitenlandse emissies worden gedrukt, 
heeft blijkbaar met een groot gebrek aan ruimte te kam
pen. Men hoopt door verplaatsing naar de provincie de pro
duktiecapaciteit met 28 percent te kunnen verhogen. 

Maar er zijn ook stemmen die protesten laten horen 
tegen deze verplaatsing van een nationale industrie. De 
Ateliers aan de Boulevard Brune zijn nu eenmaal onver
brekelijk met het leven van PTT in de Franse hoofdstad 
verbonden. Men waarschuwt dat overbrenging van deze ge
specialiseerde industrie het gevaar inhoudt dat men straks 
niet voldoende vakmensen in het nieuwe gebied zal kunnen 
aantrekken. 

Al met al een nieuw probleem waarvoor de oplossing in de 
loop van het komende jaar 1969 gevonden zal moeten wor
den. 

Evenals in Nederland is er ook in Frankrijk sprake van 
een speciaal frankeertarief voor brieven welke snel bezorgd 
moeten worden. Men spreekt van een nieuwe „binnen 24
uurbestelling" waarbij het frankeertarief voor enkelvou
dige brieven dan van 30 op 40 of 50 centimes zal moe
ten komen; hetgeen dan vermoedelijk ook weer de behoefte 
aan nieuwe zegels in deze waarde zal doen toenemen. 

Een drietal nieuwe zegels vraagt onze aandacht. Voor hen 
die omtrent de achtergronden wat meer willen weten volgt 
hier een korte toelichting. 

Op 6 mei 1968 verscheen de zegel met de afbeelding van 
Alain René Ie Sage (16681747) een schrijver uit de acht
tiende eeuw. Als jong student wijdde hij zich aan de ver
taling van werken uit de Spaanse letterkunde. In 1715 
verscheen het eerste deel van „Gil Bias" hetwelk zijn be
roemdste werk zou worden. In 1724 en 1735 voltooide hij 
deze roman, die ook in ons land bekendheid heeft, onder 
andere als toneelwerk. 

Pierre Larousse (18171875) is afgebeeld op de zegel die 
13 mei verscheen. Deze naam, die wij kennen door zijn be
roemde encyclopedie, heeft men op de postzegel willen eren 
als een der grote letterkundigen uit de vorige eeuw. Pierre
Athanase Larousse, zoon van een wagensmid uit het de
partement Yonne, was al op jonge leeftijd zeer begaafd. 
Op twintigjarige leeftijd leraar aan een middelbare school, 
ging hij enkele jaren later naar Parijs waar hij zich door 
studie aan de Sorbonne en andere hogescholen, verder be
kwaamde. Hij schreef een aantal boekwerken over gram
matica en taalkunde en in 1856 stelde hij zijn Woordenboek 
van de Franse taal samen, waarmede hij een enorm succes 
verkreeg. Met tussenpozen, tot aan zijn dood, werkte La
rousse aan zijn „Dictionaire van de 20e eeuw", waaruit la
ter de beroemde Encyclopedie is ontstaan, die wij nu nog als 
een trots bezit in onze boekenkast beschouwen mogen . . . . 

Op 20 mei 1968 verscheen een zegel ter herdenking van de 
tweelingbossen: Rambouillet (bij Parijs) en Zwarte W»ud 
(in Duitsland). Een vriendschapsverbond tussen twee ste
den is al eerder in gebruik gekomen en ook op Franse post
zegels vastgelegd (onder meer ReimsFlorence, Yvert nr, 
1061 en ParijsRome, Yvert nr. 1176). De oorzaak van dit 
bossentweelingschap ligt in het belang dat beide natuurge
bieden voor het toeristisch verkeer in hun landen hebben. 
Beide wouden hebben natuurvrienden die zich in verenigin
gen hebben georganiseerd en zij zijn er blijkbaar in geslaagd 
de Franse PTT tot de uitgifte van een speciale zegel te 
doen besluiten. De zegel vertoont twee bomen, waarvan 
waarschijnlijk de martiale eikeboom in het Rambouillet
bos en de hoge sparreboom in het Zwarte Woud te vinden 
i s . . . . Voor verzamelaars van bomen op postzegels een 
welkome aanwinst, maar naar onze mening een uitgifte, 
die wel enigszins dubieus moet worden geacht. 

SUIDAFRIKA 
Rubriekredacteur: F. G. E. Nilant, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria, SuidAfrika 

Landbouskou 
Van 22 töt 27 April is in Kimberley die jaarlikse landbou

uitstalling gehou. Net soos die Randse Paasskou in Jo
hannesburg en die Industriële Uitstalling in Pretoria, wat 
elkeen 'n tydelike poskantoor het waar 'n spesiale stempel 
gebruik word, is nou ook by die uitstalling in Kimberley 
'n poskantoor ingestel. Die stempel wat hier voortaan jaar
liks gebruik sal word, is rond. Langs die rand staan: 
LANDBOUSKOU/AGRICULTURAL SHOW, en in die mid
del die datum en plek: 22 IV 68/KIMBERLEY. Daar is by 
die ingebruikneming van hierdie stempel geen besondere 
koeverte uitgegee nie. 

Nuwe voorkoms 
Inmiddels het daar 'n hele aantal nuwe drukke van ons 

gewone gebruikseëls verskyn. Die Ic seël het sy opwag
ting gemaak met silinders 240 (olyfgrys) en 241 (rooi), in 
vier panele A t/m D, op Harrisonpapier met regop RSA
watermerk. Die watermerk is baie onduidelik. Verder is 
daar geen noemenswaardige verskil met die vorige druk 
(218219) nie. 

Dit kan nie van die nuwe 2c seël gesê word nie. Hierdie 
posseël het in 'n nuwe tekening verskyn met kleiner beeld 
en groter letters en syfers wat die voorkoms van die 
seël baie duideliker maak. Die silinders is 236 (oranje) 
en 237 (blou). Die seëls is gedruk in twee panele, A en B, 
op Harrisonpapier met duidelik sigbare regopstaande RSA
watermerk. 

nuw oud 
I » W'» » l i » » ■ » » ' » » PI 

Ook die 5c seel het 'n nuwe baadj ie gekry. Volgens die 
beleid ten opsigte van die gebruikstel vertoon die nuwe 
druk van hierdie seëls, net soos die 2c seëls, ook 'n kleiner 
beeld en groter en duideliker letters en syfers. Die silin
ders is 245 (oranjegeel) en 246 (groenblou). Die papier het 
tètebêche RSAwatermerk, wat links en regs kyk en be
treklik duidelik onderskei kan word. 
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nuw oud 

R E F U B l l E K V A N 
SU I D  A F R i K A 

• ■ • • ■ ■ ■ ■ • • ■ I I I « ! 

* * i 

R E P U B L I C O F 
SOUTH AFRICA 

AAAMl 
oud 

Tenslotte die 20c seël. Ook hierdie seël het in 'n nuwe 
tekening verskyn. Die sekretarisvoël is kleiner en die let
ters en syfers groter. Die seëls is gedruk op Switserse pa
pier met RSAwatermerk, têtebêche, na links en regs. Drie 
nuwe silinders is gebruik: 242 (vleiskleur), 243 (pienk) 
en 244 (groenblou). Daar is weer twee panele, A en B. 

Skoutrein 
Noudat ons tog van uitstallings praat: van Februarie tot 

April het 'n spesiale uitstallingstrein in SuidAfrika rond
gereis. Die trein het op 27 Februarie uit Johannesburg ver
trek, waar dit einde April teruggekeerd het." 

Die bedoeling van hierdie trein is om die plattelandse 
bevolking wat nie aldag kans kry om in die dorp te kom 
nie, meer bekend te maak met die moderne ontwikkeling 
van die SuidAfrikaanse industrie, wat veral in die laaste 
tien jaar so'n geweldige vooruitgang gemaak het. 

In die trein is 'n postkantoor waar 'n spesiale ronde 
stempel gebruik word. Langs die rand van die stempel 
word gemeld: Skoutrein/Show train, in die middel staan 
die datum teen 'n agtergrond van 'n skematiese afbeelding 
van 'n ou lokomotief met lang stoompyp. Spesiale herin
neringsposkaarte is deur die organiseerders van die trein 
uitgegee, 110 x 140 mm., vir 5c per stuk. 

In die trein is drie uitstallings van die poskantoor: 1) 'n 
stel van die huidige gebruikseëls met twaalf afdrukke van 
stempels wat gereeld gebruik word, soos van die Kruger
wildtuin en Marioneiland; 2) 'n volledige stel van die Suid
Afrikaanse herinneringseëls, vanaf die eerste lugposseëls 
tot die Hervormingseëls; 3) die eerste vyf eerstedagkoe
verte wat amptelik uitgegee is. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur. 

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

Bovensteweg 6, Mook 

Eerstedagafstempelingen 

De postadministratie van de Verenigde Naties heeft de 
aantallen bekend gemaakt van de bijzondere enveloppen. 

die voorzien van een nieuw verschenen zegel werden afge
stempeld met een eerstedagstempel. Zij luiden als volgt: 

Zegel 

Onafhankelijkheid 
5 en 11 cent 
Gebruikszegel van 
iVï cent 
Internationaal Toeristisch 
Jaar 5 en 15 cent 
Naar ontwapening 
6 en 13 cent 
Gebrandschilderd raam van 
Chagall 6 cent 

Uitgiftedatum 

17 maart 1967 

17 maart 1967 

19 juni 1967 

24 oktober 1967 

17 november 1967 

Aantal 

390.499 

199.751 

382.886 

403.414 

617.225 

Met de propagandastempelvlag, die op 2 januari 1968 voor 
het eerst werd gebruikt, werden 16.589 eerstedagenveloppen 
gestempeld. 

Nieuwe propagandastempelvlag 
Op 28 juni 1968 wordt voor de duur van ongeveer zes 

maanden door de VNpostadministratie een propaganda
stempelvlag in gebruik genomen met de tekst: 
Freedom of Information United Nations Correspondents 
Association Twentieth Anniversary. 

UNDPzegels uit de verkoop 
De op 23 januari 1967 verschenen zegels van 5 en 11 cent 

ten behoeve van het „Ontwikkelingsprogramma van de Ver
enigde Naties" (United Nations Development Programme 
UNDP) zijn met ingang van 23 juli 1968 niet langer bij de 
VNpostloketten verkrijgbaar. 

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

Schadelgke uitgiften 
In de Duitse Democratische Republiek is men natuurlijk 

niet erg gelukkig met het feit dat de lijst van schadelijke 
uitgiften van de FIP voor een groot deel bestaat uit de zo
genaamde sperwaarden van de DDR. In de „Sammler Express" 
verdedigt Kurt Sämisch, voorzitter van de centrale commis
sie voor de filatelie (te beschouwen als de van regeringswege 
geleide Oostduitse „Bond"), de uitgifte van de sperwaarden, 
die noodzakelijk is geworden om de illegale uitvoer van 
postzegels tegen te gaan, waarvan de Oostduitse verzamelaar 
het slachtoffer werd. In ieder geval, zegt Kurt Sämisch, wor
den de zegels in een zo grote oplage gedrukt, dat aan de 
verlangens van alle filatelisten in binnen en buitenland kan 
worden voldaan. 

Het bezoek van Pierre Seguy, voorzitter van de commissie 
voor de schadelijke uitgiften van de FIP, aan OostBerlijn 
heeft geen resultaat gehad en nu is men van plan op het 
komende FlPcongres in Praag deze zaak aanhangig te 
maken en te proberen de sperwaarden van de lijst af te 
krijgen. Ook wil men een besluit uitlokken om in het alge
meen plaatsing op de lijst alleen mogelijk te maken na de 
betrokken landsbond geconsulteerd te hebben. 

In een volgend nummer wordt hij bijgevallen door enkele 
Oostduitse verzamelaars en om kracht bij te zetten aan de 
oppositie tegen de FlPlijst worden enkele Westduitse me
ningen over deze lijst — natuurlijk met andere bezwaren — 
uit Westduitse bladen overgenomen. 

In de Sammler Express staat een lijst van de in 1967 uit
gegeven DDRzegels. Het zijn er 92, verdeeld over 25 emis
sies herdenkingszegels, twee blokken en één normale fran
keerzegel, met een nominale waarde van 19.95 Mark (in 
1966 91 zegels en 19.35 Mark). 

Deze 20 Mark zijn op zichzelf niet zoveel, maar dit cijfer 
klopt niet direct met wat de „Deutsche Zeitung für Brief
markenkunde" schrijft namelijk dat men met 7 DM per 
maand moet rekenen voor een abonnement op de zegels van 
dit gebied, na WestBerlijn en de Bondsrepubliek zelf, het 
meest verzamelde land in de Bondsrepubliek. Dit blad is het 
dan ook helemaal niet eens met de heer Sämisch, maar dat 
zal straks in Praag wel verder worden uitgevochten. 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

WIJZIGING SECRETARIAAT 
Op de Algemene Vergadering van de Nederlandse Bond 

van Filatelisten-Verenigingen die op 24 mei 1968 gehouden 
werd, is de heer C. Muys afgetreden als eerste secretaris 
en opgevolgd door de heer C. G. van Veenendaal, Assum-
burg 70 te Amsterdam-Buitenveldert, telefoon (020) 44 00 72. 

Men gelieve dus voortaan alle voor de Bond bestemde 
correspondentie aan bovenstaand adres te zenden. 

BESTUURSWIJZIGINGEN 
Behalve bovengenoemde wijziging werd op deze Algeme

ne Vergadering de heer H. P. van Lente gekozen tot pen
ningeester en de heer C. Muys tot commissaris van de Ne
derlandse Bond. 

AANNEMING VAN NIEUWE LEDEN 
In februari 1968 is kennis gegeven van de aanmelding 

voor het Bondslidmaatschap van de Filatelisten Vereniging 
„Dai Nippon" te Utrecht. 

Na de publikatie van deze aanmelding als lid zijn geen 
bezwaren binnengekomen. Mede gelet op het bepaalde in 
artikel 5 der Statuten heeft het Bondsbestuur besloten deze 
kandidaat met ingang van 15 mei 1968 aan te nemen als lid 
van de Bond. 

Wij heten deze vereniging van harte welkom en spreken 
de hoop uit dat ons nieuw lid actief aan het verenigings
leven van de Bond zal deelnemen. 

Het adres van de secretaris is: J. Bonn, Porto Bueno-
laan 15 te Ouderkerk a/d Amstel. 

In februari is eveneens kennis gegeven van het feit dat 
zich voor het Bondslidmaatschap hebben aangemeld: 
a. Nederlandsche Vereeniging van Postzegel-Verzamelaars; 
b. Vereniging van Postzegelverzamelaars „HoUandia" te 

Amsterdam; 
c. Internationale Vereniging „Philatelica"; 
d. Rotterdamsche Philatelis'ten-Vereeniging. 

Na de publikatie van deze aanmelding als lid zijn geen 
bezwaren binnengekomen. Mede gelet op het bepaalde in 
artikel 5 der Statuten heeft het Bondsbestuur besloten deze 
kandidaten met ingang van 22 mei 1968 aan te nemen als 
lid van de Bond. 

Het Bondsbestuur spreekt er zijn voldoening over uit dat 
door deze wedertoetreding de eenheid in de filatelie in Ne
derland is hersteld. 

AANMELDING LIDMAATSCHAP 
Bij het secretariaat is het verzoek van de Internationale 

Vereniging de Spoorwegmotief Filatelist te Amsterdam bin
nengekomen om lid te worden van de Nederlandse Bond. 
De statuten van deze vereniging zijn koninklijk goedgekeurd. 

De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten geen 
bepalingen die in strijd zijn met de statuten en reglemen
ten van de Bond. Het aantal leden bedraagt 40. Secretaris 
van deze kandidaat is de heer H. W. Wareman, Elpermeer 
64 te Nieuwendam. 

Wij herinneren aan artikel 5 van onze statuten waarin 
is vastgelegd dat, mochten binnen drie maanden geen be
zwaren tegen de aanneming bij het secretariaat binnenko
men, het Bondsbestuur deze kandidaat kan aannemen. 

De Eerste Secretaris, 
C. G. VAN VEENENDAAL 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
klachten omtrent verzamelaars of handelaren, wende men 
zich tot de beheerder: mr. T. J. B. van der Meyden, Chopin-
laan 87, Groningen, telefoon (05900) 5 31 78. 

STUDIEGROEPEN 
Bondsvertegenwoordiger: C. G. van Veenendaal, Assum-

burg 70 te Amsterdam 11. Telefoon: (020)44 00 72. 

Zuidelijk Afrika 
Verzamelaars, die belangstelling hebben voor het formeren 

van een studiegroep „Zuidelijk Afrika", kunnen per brief
kaart een adhesiebetuiging zenden aan de heer J. H. Broek
man, Hoflaan 25, Bergen (N.H.). Men wordt verzocht op deze 
kaart het volgende te vermelden: 
1. Van welke vereniging(en) men lid is; 
2. Het verzamelgebied: Zuid-Afrika (Unie en Republiek), 

Kaap de Goede Hoop, Griqualand, Oranje Vrijstaat, Natal, 
Zuidafrikaanse Republiek=Transvaal, Nieuwe Republiek, 
Stellaland, Beetsjoeanaland (Brits protectoraat en Bots
wana), Basoétoland (Brits protectoraat en Lesotho), Swazi
land, Zuidwest-Afrika (Duits en Zuidafrikaans); 

3. Het verzamelterrein: frankeerzegels, postwaardestukken, 
zegels op geheel stuk en eofilatelie, fiscaalzegels, tele-
graafzegels, spoorwegzegels, postzegelboekjes enzovoort en 
postgeschiedenis (onder andere Boerenoorlog 1899-1902). 

Het ligt in de bedoeling om bij voldoende opgaven — 
de Bond schept faciliteiten voor studiegroepen die ten
minste twintig leden omvatten — in het najaar in het 
centrum des lands een constituerende vergadering bijeen te 
roepen waarop doelstelling, weilkwijze en organisatievorm 
nader kimnen worden besproken. Op die bijeenkomst kunnen 
vragen worden beantwoord. Voorlopig dus slechts een bericht 
als gegadigde bij de oprichting. 

De studiegroepen 
Voor de hiernavolgende studiegroepen kan men zich als 

lid aanmelden: 
BELGIË: G. Kuiper, Trans 21, Arnhem. 
AUSTRALIË, NIEUW ZEELAND, OCEANIË: F. Bender, 

Com. Suyslaan 48, Rijswijk (Z.H.). 
DUITSLAND: A. F. J. Aben, De Hoogstraat 22, Vlijmen óf 

F. Jacobs, Botteskerksingel 9, Amsterdam-18. 
IBERIA: K. van Leeuwen, Berlagestraat 6, Huizen (N.H.). 
ORIËNT, omvattende Bahrein, Irak, Jemen, Jordanië, Koe

weit, Trucial States, eventueel ook Afghanistan en Iran: 
G. Bordewijk, Floreslaan 148, Vlaardingen. 

RUSLAND, inclusief Estland, Letland, Litouwen, Trans-
Kaukasië, Siberië, Levant: G. Bordewijk, Floreslaan 148, 
Vlaardingen. 

JAPAN, RIOEKIOE, OUD-CHINA: W. Metzelaar, Celebes-
straat 34, 's-Gravenhage. 

ZUID-AZIË: G. H. Hillen Sr., Mozartlaan 31, Aalsmeer. 
SCANDINAVIË: J. Roelofs, Breitnersingel 46, Rotterdam-13. 
ULTRAVIOLET: G. H. F. Meijer, ing., Sarphatistraat 109, 

ZWITSERLAND: P. O. M. van Hasselt, Prins Hendriklaan 
87, Utrecht. 

Indien er voor andere verzamelgebieden interesse blijkt 'te 
bestaan kunnen meer studiegroepen worden opgericht. 
Geef van uw' belangstelling daarvoor kennis aan de bonds
vertegenwoordiger voor de studiegroepen. 

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

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

Gelderse Bibliotheek, Mariënburgstraat 12, Arnhem. Tele
foon: (08300) 2 60 29. 

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

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels, welke men wil laten keuren, moeten worden inge

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

De catalogus van de aanwezige werken wordt met het in 
1965 uitgegeven supplement toegezonden na overmaking van 
ƒ 1,25 op postrekening 90 21 31 van de Gelderse Bibliotheek 
te Arnhem. 
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Bö de beheerder verkrijgbare uitgaven: 
De volgende uitgaven worden franco toegezonden na ont

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

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

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

Costerus, Klapper op de Nederlandse tijdschriften 
(1948) f 0,75 
Gerrish, Laatst bekende data klein rond / 2,50 
Literatuurlijsten AMPHILEX-literatuurschouw, zie toelich
ting. 

Liter atuuriy sten 
De literatuurlijsten van de AMPHILEX-literatuurschouw 

zijn ook verkrijgbaar bij de Bondsbibliotheek. Er zijn 18 
lijsten: 1. Algemene werken 2. Scheeps- en treinpost. 3. 

Luchtpost. 4. Nederland en Overzeese gebiedsdelen. 5. België 
en Luxemburg. 6 Frankrijk 7. Duitsland 8 Groot-Bnttamiië 
en Ierland. 9 Scandinavië 10. Italië en Zwitserland/Liechten
stein. 11. Spanje-Portugal. 12. Donaulanden. 13. Oost-Europa. 
14 Balkan. 15. Afrika 16. Azie. 17 Amerika. 18. Australië. 

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

„De Poststempels van Nederland" door O. M. Vellinga 
De in 1967 vervaardigde fotokopieën van dit boek zijn uit

verkocht. Wel zijn nog aanwezig een aantal exemplaren van 
het gedeelte waarin de stempels zijn afgebeeld. 
Prijs f 5,— per stuk. 

Bestellingen 
Alle bestellingen dienen uitsluitend te geschieden door 

overmaking van het verschuldigde bedrag, voor de catalogus 
op postrekening 90 21 31 van de Gelderse Bibliotheek, voor 
alle overige uitgaven op postrekening 85 34 66 van de be
heerder. 

STICHTING VOOR HET PHILATELISTISCH JEUGD
WERK IN NEDERLAND 
Secretaris: N. A. van Bakelen, Javastraat 20, Nijmegen. 

VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopt) voor het Verenigtngsnieuws dient, ge
tikt op officieel kopij-blad (in duplo) en tezamen 
met de mutatiestrookjes en de maandstaat voor 
de komende maand, in het bezit te zqn van 
de administrateur uitcrljjk op de volgende data 
julmummer geen verenigingsmeuws 

Mutatiestrookjes 21 juni 
1968, nakomers 2 juli 1968 
18 juli 1968 
22 augustus 1968 
19 september 1968 
24 oktober 1968 
21 november 1968 

en Leden-administrateurs 
wordt dringend verzocht zich strikt aan de ge
noemde data te houden 
Indien te laat wordt ingezonden, is plaat
sing in het nummer van de komende maand 
beslist NIET mogelük! 

augustusnummer 
scptembemu mmer 
oktobernummer 
novembernummer 
decembernummer 
H H Secretarissen 

1 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POST

ZEGELVERZAMELAARS Secr Mr L C de Oude, 
's-Gravelandseweg 682, Schiedam Tel (010) 26 03 93 
Ledenadm J Wind, Celebesstraat 33, Vlaardingen Tel 
(010) 34 34 26 
■ Toi ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van 

ons lid 2563 K Breedijk, Loosduinen 
2 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA" Secr se 
Mevr A Cramerusvan den Wildenberg, Weth Rom
boutsstraat 62, Breda Tel 3,2307 

Ledenvergadering maandag 24 juni, 19 30 uur Graan
beurs Ruilavond 
In juli geen ledenvergadering 
Jeugdbyeenkomst zondag 7 juli 10 uur, Graanbeurs 
In augustus geen jeugdbijeenkomst 
3 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS „HOLLANDIA", AMSTERDAM Secr A D 
Aeijetts, Tolakkerweg 82 Hollandsche Rading Tel 
(02157) 4 89 

Ledenvergadering vrijdag 28 juni 1968, 20 15 uur Hotel 
„Krasnapolsky", Warmocstraat, Amsterdam 

Overleden 692 E M Witsel 
4 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN VEREENI
GING Secr H G van de Westeringh, ToUteegsingel 17 
bis, Utrecht Secr voor ledenadm P O M van Hasselt, 
Prins Hendriklaan 87, Utrecht 

Eerstvolgende ledenvergadering dinsdag 25 juni n ni 
8 uur in Tivoli 

Landenwedstrijd scheepspost en stempels Uitgebreide 
veiling Verloting 

In juli en augustus geen vergaderingen 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 
Secr C Müys, Pioenweg 25, 'sGravenhage Ledenad
ministratie A v Woerekom, Alexanderstraat 9, 'sGra
venhage 

Bijeenkomst 20 juni 1968 in Diligentia, Lange Voorhout 
5, te 'sGravenhage 
6 

INTERNATIONALE VERENIGING „PHILATE
LICA" Secr Drs H G Kruidenier, de Mildestraat 23, 
'sGravenhage1 Tel (070)24 12 70 Beheerder Centraal 
Ledenregister* N F Hedeman, Valkenboskadc 86,'sGra
venhage8 Tel (070) 39 08 57 Directeur van het Rond
zendverkeer Ph Smulders, Weimarstraat 376, 'sGra
venhage8 Tel (070) 33 37 90 

Alededelingen 
Jubileumboekje Bij het 50jarig bestaan van de vereniging 

in 1961 IS door de vereniging een jubileumboekje uitge
geven, dat een aantal belangwekkende artikelen bevat op 
filatelistisch gebied Van dit boekje is nog een aantal be
schikbaar voor nk 1961 toegetreden leden en andere be
langstellenden Franco toezending volgt na ontvangst van 
ƒ3,— op postgirorekening nr 18 77 81 ten name van 
H C Kruidenier te 's-Gravenhage 

Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
vermelden van de volgende leden der vereniging Ze 409, 
G N Meijler, Zwolle en Gv 7034, Th F van Vliet, 
's-Gravenhage 

Afdelingen 
De secretariaten van onze 6 7 afdelingen en de regel

matige bijeenkomsten van deze afdelingen zijn thans als 
volgt 

AALSMEER J L Spaarg;aren, Gloxiniastraat 15, 
Aalsmeer, Ie dinsdag 20 uur in gebouw „Irene", Kanaal
straat 10, Aalsmeer, 2e woensdag even maand 20 uur in de 
kantine „VICON", Nieuw-Vennep, 2e dinsdag oneven 
ma^nd 20 uur in gebouw ,,De Inktpot", Bernardstraat, 
naast R K kerk, Hoofddorp 

ALBLASSERDAM Mevr M Takken-Docters van 
Leeuwen, Beatrixsmgel 21, Hendrik Ido Ambacht, Ie 
maandag 19 30 uur in de kantine van ,,Van der Giesen-de 
Noord, N V , Alblasserdam 

AMERONGEN-LEERSUM M Broos, Rijksstraat
weg 297, Leersum, na convocatie 

AMERSFOORT Mevr G Stein-ten Brink Sering
straat 55, Amersfoort, Ic dinsdag, 19 15 uur in de verga
derzaal van de Johanneskerk, Westsingcl 30, Amersfoort 

AMSTELVEEN J H M Groothuis, E Mauhsstraat 
16, Amstelveen, 3e dinsdag 20 uur m gebouw „jpätnmo-
nium", Amstelveecn 

AMSTERDAM H J Nijmeijer, Bilderdijkpark 16-11, 
Amsterdam-14, Ie donderdag, 20 uur, vergadering en 3e 
donderdag, 20 uur, ruilavond m het Van Nispenhuis, 
Stadhouderskade 55, Amsterdam, 2e woensdag ruilbijeen-
komst in het Cultureel Wijkcentrum, Slotermeerlaan 150 
en ten huize van de heer G de Waal, Nieuwendammer-
dijk 357, Amsterdam-Noord 

BADHOEVEDORP J van Weering, Pa Verkuyllaan 
161, Badhoevedorp, 2e donderdag 20 uur in de beneden
zaal van de Geref Kerk, ingang Roerdompstraat 17, Bad
hoevedorp 
BLOEMBOLLENSTREEK H de Jong, Hyacinten-

straat 13, Lisse, voor 18 jaar en ouder Ie maandag ver
gadering en 2e woensdag ruilavond, voor onder 18 jaar 

Ie woensdag, alles m „OASE''^ Bondstraat 13, Liss**, 3e 
woensdag ruilbeurs in ,,Huize Weltevreden", Vanden 
Endelaan, HiHegom 

DE BILT/BILTHOVEN Mevr J M Hoppener-van 
der List, Zonneplein 4, Bilthoven, 2e vrijdag 20 uur in 
Restaurant „De Schouw", Emmaplcin, Bilthoven 

DEVENTER C H Zaalberg, Acacialaan 27, Twello; 
Ie vrijdag 19 30 uur in een der zalen van de Bouwkundige 
Vereniging, Papenstraat hoek 't Klooster, Deventer 

DRIEBERGEN P A Klein, Weidestraat 22, Drieber
gen, 2e donderdag 20 uur in gebouw ,,SALEM", achter 
de Grote Kerk aan de Hoofdstraat, Driebergen 

ECHT P van Engelen, Peyerstraat 160, Echt (L ) , na 
convocatie 

EMMEN J Schokker, H Boomstraat 1, Emmen, na 
convocatie in Hotel ,,Grimme", Stationsstraat 37, Emmen 

ENKHUIZEN Jac Kofman, Noorderweg 22, Enk-
huizen, 2e dinsdag 20 uur in het Nutsgcbouw, Wester
straat 127, Enkhuizen 

EUROPOORT- A Sluy, Maarland 46 N Z , Bnellc, 
na convocatie 

FLAKKEE H Noordijk, Dorpsweg 37, Sommelsdijk, 
3e donderdag in de bovenzaal van ,,De Kok", Sommels-
dijk 

GOES B C van Tienhoven, M D de Grootstraat 98, 
Goes, 3e dinsdag 19 30 uur in de kantine van de Veilings-
vcreniging Zuid-Beveland, Fruitlaan 4, Goes 

's-GRAVENHAGE A Renooij, Sinaasappelstraat 79, 
's-Gravenhage, 2e woensdag ruilavond en 4e woensdag 
19 30 uur vergadering in de Haagse Beurs, Nobelstraat 23, 
's-Gravenhage 

GRONINGEN- J Deden, Hoomsediep 109, Gro
ningen , laatste maandag 20 uur in het Clubgebouw 
„West-End", Adr van Ostadestraat, Groningen 

HAARLEM P M Smeels, Indisches!raat 21, Haar
lem, 3e vrijdag 20 uur in „H K B ", Tempellersstraat 35, 
Haarlem 

HARDERWIJK, Dr. R T Simon Thomas, Oranje-
laan 28, Nunspeet, na convocatie in het Groene Kruis-
gebouw, Fnsialaan 5l, Harderwijk 

HOEK VAN HOLLAND J P van der Hoek, De 
Cordesstraat 127, Hoek van Holland, Ie dinsdag 20 uur 
in ,,De Thuishaven", Concordiastraat 8, Hoek van Hol
land 

't HOGELAND Mevr G Huizinga-Kraai, Emmaweg 
13, Uithuizen, 3e donderdag 20 uur in ,,De Kandelaar", 
Schoolstraat, Uithuizen 

HOORN H R Koelman, Cl Macrtenszstraat 5, 
Hoorn, na convocatie 

't KABINETSTUK G J Minholts, Stadsweg 3, Oos-
terhogebrug, Post Groningen, 3e dinsdag 20 uur in het 
dorpshuis „De Schakel", Rijksweg 15, Oosterhogebrug 

KAMPEN W G Ch Albrecht, Mauritsstraat 16, 
Kampen, 2e dinsdag 20 uur in „De Stadsherberg", IJssel-
kade. Kampen 

KATWIJK S Hofstra, Noordwijkerweg 54, Katwijk 
a d Rijn 

KEMPENLAND P M G F B Lakeman, Nieuw
straat 52, Valkenswaard (N B ) 

LAND VAN CADZAND H P C van Melle, Oost-
burgsestraat 1 IA, Zuidzande, Ie maandag 19 uur in Hotel 
„Du Commerce", Markt, Oostburg 

LAND VAN HORNE A H. Janssen, Wingerdstraat 
36, Heythuysen (L ) 

juai 1968 347 



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

L E I D E N B P Esderts, Sumatrastraat 187, Leiden, 
3e donderdag 19 15 uur m de kantine van de firma „Glos 
& Leembrugge, N V " , 3e Binncnvestgracht 3, Leiden 

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

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

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

M E P P E L H Start, J a n van Galenstraat 9, Meppe l , 
iedere maandagavond ruil-byeenkomst in Ho te l , ,Kwin t " , 
Kerkplein, Meppel 

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

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

N O O R D W I J K G J van Houten, Golfbaan 30, 
Noordwijk, 2e m a a n d a g 20 uur in het Jeugdhuis „ D e 
R a n k " , Golfbaan 99, Noordwijk 

N I J V E R D A L J Nijssen, G J Piksenstraat 32, Nijver
da l , 2e m a a n d a g in Hotel „Buursink", Nijverdal 

O I S T E R W I J K J P M van der Linden, Wi ldeman-
straat 1, Oisterwijk, Ie maandag 20 uur in Cafe-Restau
ran t „ D e Gouden Leeuw" , Stationsstraat 20, Oisterwijk 

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

O O S T E L I J K F L E V O L A N D G H Wooldnk , He t 
K o m p a s 16, Dronten na convocatie 

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

G J P E E L E N S de Koning, Oudestraat 13, Bruinis-
se, na convocatie 

P U R M E R E N D A van der Meulen, lepenstraat 10, 
Pu rmerend , n a convocatie op donderdagavond 20 uur tn 
gebouw „ D e Ark" , Willem Eggertstraat, Purmerend 

R O T T E R D A M J J van der Vorm, Parkweg 229, 
Schiedam, Ie dinsdag veilingavond en 3e dinsdag vereni
gingsavond 20 u u r in het Beursgebouw, Zaal 1, ingang 
Meent hoek Rode Zand, Rot te rdam 

R I J N S B U R G G van Egmond, GoUegiantenstraat 30, 
Ri jnsburg , na convocatie 

S C H A L K W I J K L Vermey, Akeleistraat 23, Nieuw-
V e n n e p , n a convocatie in het Wijkcentrum, Laan van 
Angers 5, Haarlem-Schalkwijk 

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

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

S O E S T Mevr E Spoelstra-Schroder, Stadhouders-
laan 35, §oest, Ie vrijdag vergadering en 3e vrijdag ruil-
avond 20 uur in het gebouw ,,De R a n k " , Soesterbergse-
straat 18, Soest 

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

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

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

U T R E C H T Secretariaat tijdelijk Willem van Noort-
straat 140, U t rech t , 3e donderdag 20 uur m Cafe-Restau
rant „ S M I T S " , Vredenburg 14, Utrecht 

V E G H E L G J J M de Wert , J an van Amstelstraat 
3, Veghel , laatste vrijdag van de maand 20 u u r m Cafe 
„ D e Molen" , Veghel 

V E N L O J Nogarede, Ie Lambertusstraat 27, Venlo , 
2e vrijdag 20 uur in Cafe-Restaurant „De Gouden Tijger", 
Lomstraat 5, V e r l o 

V L I S S I N G E N J L Roland, Hogeweg 81 , Vlissingen, 
3e donderdag 20 u u r vergadering in de kantine van het 
Stadhuis, Stadhuisplein, Vhssingen, 1 e maandag ruil-
avond in de bovenzaal van , ,Het Anker" , Bonedijke-
straat, Vlissingen 

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

W E E R T H J H Tennissen Kazernelaan 1, Weer t , 
na convocatie 

W E E S P H J Meenink Middenstraat 64, Weesp . Ie 
m a a n d a g 19 30 uur in zaal „Paolo Soprani" , Claes Del
steeg, Weesp 

W I E R I N G E N J H W Thoolen, Beltstraat 36, Hip-
polytushoef, na convocatie in „Concordia" , Konings-
5traat, Hippolytushoef 

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

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

Z O E T E R M E E R J W van Waaij , Stationsstraat 136, 
Zoetermeer, 2e donderdag |20 uur in gebouw „'t Tref
p u n t " , Dorpsstraat 135, Zoetermeer 

Z W O L L E E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle, na 
convocatie in de Turnzaal van Grand-Hotel „ W I E N T J E S " 
Zwolle 
7 

R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E E -
N I G I N G Secr G C Tops, Schiebroeksesingel 19, Rot-
terdam-12, Tel (010) 22 86 78 

Ledenadmimstrateur P W van der Stel van Wijngaar
denlaan 72 Rot terdam-26 Tel (010) 19 23 16 

Ledenvergadering O p dinsdag 25/6-'68 in het Dakpavil-
joen van het Groothandelsgebouw 20 00 uur Gewone 

agenda Bezichtiging van kavels der veiling zaterdag 23 
juni in het clublokaal van Stichting Gebouw „De Heuvel" , 
St Laurensplaats 5 

Clubbtjeenkomsten Elke zaterdag van 14 tot 17 30 uur in 
een der zalen van Stichting Gebouw „De Heuvel" , St 
Laurensplaats 5 , elke donderdag van 19 30 tot 22 30 uur 
in „ D e Guns t" , Brielselaan 192 

Ledenvergaderingen in 1968 25/6, 27/8, 24/9, 29/10, 21/11, 
17/12, 8 00 uur I n juh geen ledenvergadering 

Overleden 697, T h Potter, Amsterdam, 1628, A F 
Hagen, Apeldoorn, 1974, T h G Haanappel , Rot terdam 
8 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ A M E R S 
F O O R T " Secr B J van den Berg, Kelvinstraat U B , 
tel. (03490) 1 53 01 

Bijeenkomsten elke 4e donderdag van de maand in 
Hotel „ M o n o p o l e " te Amersfoort 

Leider rondzendverkeer Dhr M P Bergers, Vinkenweg 
20, Soest Elke zaterdag openlucht-ruilbeurs op Zonnehof 
van 14 00 tot 17 00 uur 

Geroyeerd als lid J de Groot, Woudenberg 
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 Brandligt-
straat 51-1, Amsterdam-I6 Tel (020) 13 90 93 Leden-
a d m B W de Jong, Adm de Ruyterweg 204-1, Amster
dam-15 

I n juli en augustus geen bijeenkomsten 
Overleden G G A de Buhr, A Kok, J C Roos en A. J 

Thiel 
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 25 juni , 9 en 23 juli , 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 L " Secr • I r T h van der Feijst, Klein Amerika-
w e g 8 A , Renkum Telefoon (08373)3210 Ledenadmini
stratie Mej M J Renssen, Leeuwenklaan 10, Zutphen 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, Barne-
vcld, Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede, Eist Epe, 
Lichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, Oosterbeek, Renkum-
Heelsum, Rheden-de Steeg, Velp-Rozendaal , Wagenin-
gen, Winterswijk, Wijchen, Zevenaar en Zutphen 
19 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ O N D E R L I N G C O N 
T A C T " . Secr G A Schuurbiers, Kastanjelaan 124, 
Bergen op Zoom 

Bijeenkomst 2de dinsdag van de maand in de Hollandse 
Tu in Aanvang 8 00 uur precies 
22 

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

Vergaderingen iedere 2e m a a n d a g van de maand in 
Cafe Rest „De Harmon ie" , Brinklaan 112, Bussum Aan
vang 8 u u r 
27 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O V E N " , Secr 
L Burghoorn, Helmerslaan 74, Eindhoven Tel (040) 
6 25 16 

Bijeenkomsten eerstvolgende vergadering 14 augustus, 
waarvoor convocatie wordt toegezonden 
28 

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

Eerstvolgende bijeenkomst 5 augustus in de kantine van de 
afd USFA aan de Schouwbroekseweg Aanvang 20 00 
uur 
35 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , G R O N I N G E N ' 
Secr R A Talens, Korreweg 86, Groningen Ledenadm 
J M Offringa, De Savornm Lohmanplein 2b, Groningen 
Tel (05900) 3 31 30 

Bijeenkomsten elke 4e m a a n d a g van de maand (uitge
zonderd juli en augustus) in Huize Maas , Vismarkt ZZ 52, 
Groningen, 20 uur, zaal open voor ruilen 19 uur 
36 

N E D E R L A N D S C H E P H I L A T E L I S T I S C H E V E R 
E E N I G I N G „ O P H O O P VAN Z E G E L S " , H A A R L E M 
Secr M W . v d Koog, Leidsevaartweg 129, Heemstede 

Alg Vergaderingen dinsdag 24/9, donderdag 31/10, 
28/11 en 19/12 

Ruilavonden dinsdag 8/10 en 5/11 
Veilinglijsten sept '68 t /m juni '69 abonnement ƒ 2,50 te 
voldoen via postgiro 245576 t n v ,,Penningmeester 
O H v.Z , H a a r l e m " Geen vergaderingen in juli en 
augustus 
37 

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

Bijeenkomsten eerstvolgende bijeenkomst donderdag 
4 juli in het Pancratiushuis, Nobelstraat, Heerlen, zaal 5 
Uitsluitend gelegenheid tot ruil Geen vergadering 

In augustus geen bijeenkomst 
41 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H I L V E R S U M & 
O M S T R E K E N " Secr A W Ebrecht, Oude Amers-
foortseweg 116, Hilversum Tel (02150)4 35 21 

Ledenvergaderingen 20 juni en 19 september 1968 (zaal 
open 19 30 uur) «Ruilbeurs elke zaterdagmiddag van 
14 00-17 00 uur behalve in augustus, in verband met klei
ne wijzigingen in juli en augustus raadplege men wekelijks 
het mededelingenbord c q de concierge Alle bijeenkom
sten worden gehouden te Hilversum, 's-Gravelandseweg 55 
bij de Stichting Openbare Bibliotheek 

In vervolg op de reeds gemelde mutaties in het bestuur 
delen wij u nog mede, da t als vice-voorzitter is benoemd 

onze ledenadministrateur, de heer F F A M Hogen-
kamp te Hilversum, Berlagelaan 2 
42 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L 
V E R Z A M E L A A R S L E I D E N Secr H Gaykema, Nic 
Beetsstraat 14 Hazerswoude/Rhijnenburch 

Vergadering woensdag 26 juni '68 Gewone agenda met 
veiling, verloting en na afloop ruilen in het Logegebouw 
Steenschuur 6, Leiden Aanvang 20 uur precies 

Jeugdafdeling met vakantie Eerste bijeenkomst in het 
nieuwe seizoen donderdag 12 sept '68 in Huize „Over ' t 
Hoff", Gerecht 10, Leiden Aanvang 19 uur precies 

Overleden Deze maand verloor onze vereniging drie van 
haar trouwste leden, t w 236 K Bisdom, Oegstgeest, 382 
Prof D r H D Kloosterman en 465 J L A v d Reijden, 
beide Leiden 
43 

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

Bijeenkomsten Beursavond 1 jul i , ledenvergadering 15 
juli en Beursavond 15 augustus 1968 Deze bijeenkomsten 
vinden steeds plaats om 20 00 uur in de Grote Sociëteit, 
Vrijthof (ingang Julianaplein) , 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 , Kor te Kruisweg 46, Meerveldhoven 

Rmlavond iedere 2e maandag van de 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 
Mevr T B Steiner-Spork, 's-Gravendijkwal 79, Rotter-
dam-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 VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
L A A R S „ T I L B U R G " T E T I L B U R G Secr W van 
Erve, Insulindeplein 5, Ti lburg Tel (04250) 2 64 64 

I n juli en augustus geen ledenvergaderingen 
55 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ I J M U I D E N " Secr 
Lmnaeusstraat 99 

Bijeenkomsten elke tweede en vierde maandag van de 
maand in , ,Kennemerhof" , Kennemer laan 116,IJmuiden 
57 

P O S T Z E G E L C L U B K O N N E D E R L Z O U T I N -
D U S T R I E N V , H E N G E L O (O ) Secr W B Kor-
tink, Bruggenmorsweg 69, Enschede Tel (05420) 1 39 96 
58 

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

Vergadering!rmlavond Iedere derde donderdag, 8 uur in 
het Jeugdhuis Jul ianalaan Jeugdclub van 18 30 tot 20 00 
u u r Gedurende juli en augustus geen bijeenkomsten 
64 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G D R A C H T E N Secr 
E Haak , Commissieweg 2 Beetsterzwaag Tel (05126) 
13 71 

Vóór september geen bijeenkomsten 
67 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ Z W I J N D R E C H T EN O M S T R E K E N " Secr 
J C Kooijmans, Rotterdamseweg 62, Zwijndrecht Tel 
(01850) 2 73 95 

Bijeenkomsten in gebouw ,,De Hors t" , Emmastraat , 
Zwijndrecht I n juli geen bijeenkomst, in augustus op 
dinsdag de 13de aanvang 19 30 uur Tijdens de ledenver
gadering van 3 sept zal het eerste lustrum worden her
dacht Voor het programma vraagt het Bestuur 
suggesties en initiatieven van de leden 

Rondzendtngen Hetseizoen 1967/'68 zal in de kortst mo
gelijke tyd worden afgewikkeld Voor het seizoen 1968/'69 
zijn van 1 augustus af inzendingen mogelijk aan de Dir 
Rondzenddienst Mevr J F Visser-Huizinga, Perkstraat 
27, Zwijndrecht. tel (01850)2 58 69 
69 

F I L A T E L I S T E N V E R V E E N D A M EN O M S T R E 
K E N Secr J D Neuteboom, E E Stolperlaan 24 In 
juli en augustus geen bijeenkomsten 
71 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ D R I E L A N D E N P U N T " 
VAALS Secr W Bul les, St Paulusstr 1, Vaals I n juli 
en aug geen bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst 
13 sept 1968 
77 

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

Ledenbijeenkomstenfruilavonden elke eerste maandag van de 
m a a n d 's avonds 8 uur in Hotel Struve, Sappemeer, be
halve in juli en augustus 

Nieuwe leden kunnen h u n nummerstempel en regle
menten bij de secretaris ontvangen 
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 Voe tman Placiusstraat 3, Appingedam 

I n juli en augustus geen bijeenkomsten 
Eerstvolgende vergadering/ruil avond vrijdag 6 septem

ber 1968 19 30 uur in het „ W a p e n van Le iden" Dialezing , 
en verloting 
81 

F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E K L O M P " , 
W I N T E R S W I J K Secr W Peletier, Zuilenesstraat U , , 
Winterswijk Penn m J N Kuypers, Molenstraat 6, Win
terswijk giro 120 35 55 

Bijeenkomsten Iedere eerste maandag van de maand in 
Hotel , ,De K l o m p " , 20 00 uu r , jeugdige verzamelaars 
op dezelfde dag van 19 00-20 00 uur onder toezicht van | 
bestuursleden 
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85. 
„ P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E M S K E R K " . 

Secr.: A . C . M . V. d. Nes, J, van Kuikweg 191, Heemskerk. 
Bijeenkomsten: 21 juni , ruilen en vergadering; 19 juli 

ruilen; 16 augustus, ruilen en kienen. 
Betalingen: Vergeet u toch vooral niet tijdens de vakan

t iemaanden uw betalingen te doen voor rondzending en 
nieuwtjes. 
90. 

„ P . V . L . " L O S S E R . Secr.: Mej . S. A. Riesewijk, Froen-

straat 25, Losser. Te l . (05423) 12 44. 
Bijeenkomsten elke tweede donderdag van de maand . In 

juli en augustus geen bijeenkomsten. Eerste bijeenkomst 
12 september waarvan nog convocatie. 
94. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ T E L S T A R " , P U T 
T E N (GLD.)- Secr.: A. J. Soeters jr.. Prins Hendrikweg 
75, Putten (Gld.) . 

Vergaderingen c.q. ruilavonden 3e donderdag van de 
maand , behalve in juli en augustus, in het repetitielokaal 

van het Puttens Mannenkoornaas t Café-Rest. ,,*t Put ter-
tje", Put ten ; waarvan convocatie wordt toegezonden. 

Grote po<itzegelrutldag in de zaal van het „ Jeugdhu i s " 
Kerkstraat, Put ten ; zaterdag 3 augustus 1968. In l . secr. 
zie boven. 
95. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ C A S T R I C U M " . 
Secr.: Lindenlaan 78, Castricum. Tel . (02518) 35 78. 

Ledenvergaderingen, ruilavonden, ruildagen e.d. na 
convocatie. 

A A A ^ ^ k A ^ k i É k A 
COLLECTIES: 

591 verschil lende ROEMENIË, complete series f 70,— 
75 idem (12 pracht series, compleet) 11,25 

286 verschillende CHINA, complete series 17,50 
40 complete series HONGARIJE 7 0 , -
59 St. en 13 blokken OPPER-JAFA, alle in cpl . series 28,75 

POSTZEGELHANDEL i. G. 1. VAN DER KIND 
Papestraat 15 - 's-Gravenhage - Tel. (070) 111911 - Giro 14300 

DER SAMMLER-DIENST 
het Duitse filatelistische tijdschrift 

• verschijnt eens per14 dagen Abonnementspr i js : f 11,80 per halfjaar 
• meer dan 100 pagina's per nummer f23,60 per jaar, proefnummer gratis! 
• nieuwtjes met fotopagina's op Adver ten t ies : prijzen op aanvraag, 

kunstdrukpapier Woordadver tent ies : opschrift woor
den 58ct, tekstv^oorden 24ct. 

Vertegenwoordiging voor Nederland: FILEKTURA - Postbus 54 - Katwijk aan Zee. 
Giro 51.69.28. Bank: Amrobank, Katwijk, Tel. O 1718-4068 (ook 's avonds). 

De MAXIMUM-KAARTEN zomer '68 
vaaren in enkele dagen totaal uitverkocht. Begint u 
nu ook te geloven, dat het aantal verzamelaars met 
de dag toeneemt? 
Doe daarom twee dingen: 
1. Sluit een nieuwtjesabonn. maximum-kaarten af. 
2. Koop nu nog bij ons de oudere series voordelig. 
Snoepje v. d. maand: Prachtige MK Eur. '57: ƒ10,—. 
Ook een uitgebr. sortering Ver. Eur. en Ver. Naties. 
Adenauerbloc W.DId.: ƒ1,30. Op FDC: ƒ2,15 en 
ƒ2,50. Losse zegels op 4 FDC's: ƒ3,—. 
Nieuw: Suriname max. K.R.T. 300 jaar NHK: ƒ2,45. 

POST EN ZEGEL 
Dorpsstraat 13 - Abbekerk - Telefoon (02298) 278 

^ M ^ p P ^ Y 

SCANDINAVIË 
Het verzamelgebied zonder overbodige uit
gaven, zonder speculatie, echter met een 
constante vraag, nu nog laag In prijs . . . 

Onze prijzen zijn laag, 50 cent per franc 
voor nrs. vanaf 1945-heden, gestempeld-
ongestempeld, dit met uitzondering van een 
aantal bijzonder moeili jke nrs. 
60 cent per franc vóór 1945. 

Een zeer grote sortering ter uwer beschik-
King, een der grootste ter lande . . . 

Ook kunnen wij uw mancolijsten behandelen 
voor de Skandinavielanden. 
Zichtzendingen beschikbaar, echter gaarne 
opgave specifieke wensen . . . 
Onze pri jsl i jst welke binnenkort verschijnt, 
wordt u gratis gezonden. 
Al uw literatuurwensen op het gebied Skan-
dtnavie kunnen wij voor u vervul len. Naast 
catalogi, zeer groot aantal handboeken e.d. 
beschikbaar. 

Mocht u tot verkoop van uw bezit overgaan, neem dan contact met ons op, 
uitsluitend Skandinavie is onze interesse, wij betalen dan zeer hoge prijs 
voor verzamelingen, doubletten, ook FDC's wodden gevraagd, alsmede 
brieven e d. 

Horen wij gaarne al uw wensen voor Skandinavie, welke wij zo goed 
mogeli jk'trachten te vervullen . . . 

POSTZEGELHANDEL "VIKING' 
Boddenstraat 55 - Almelo - Telefoon (05490) 6417, b.g.g. 57 73 

FDC NEDERLAND & OG 
Koopje: zolang de voorraad strekt bij elke bestelling v.a. ƒ25,— 
Nederland FDC E 37 in prima staat voor slechts ƒ0,10 (tien cent) 

Neder 
E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E 8 
E9 
E 10 
E11 
E12 
E 13 
E U 
E15 
E16 
E 17 
E 18 
E 19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E26 
E "27 
E 28 
E 29 
E 30 
E 31 
E 32 
E 33 
E 34 
E 35 
E 36 
E 37 
E 36 
E 39 
E 40 
E 41 
E 42 
E 43 
E 44 
E 45 
E 46 
E 47 
E 48 
E 49 

and 
490,— 
190.— 
120,— 

87 50 
75,— 
75,— 
34,— 
47,50 
45,— 
19,50 
32,50 

9,— 
32,50 
17,50 
24,— 
26,— 
22,— 
14,— 
2 0 , -
15,— 
15,— 
9,— 

17,50 
18,— 
2 2 , -
10,— 
17,50 
9,50 
8.75 
4.75 
6,75 
5,50 
8,50 
7,50 
1.75 
6,50 
1.75 
8.50 
2.25 
1,60 
4,— 
2.50 
6,75 
2,80 
2,40 
6.50 
6.50 
1,20 
3,50 

E 50 
ESI 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 56 
E 57 
E 58 
E 59 
E 60 
E 61 
E 62 
E 63 
E 64 
E 65 
E 66 
E 67 
E 68 
E 69 
E 70 
E 71 
E 72 
E 73 
E 74 
E 75 
E 76 
E 77 
E 78 
E 78a 
E 79 
E 80 
E 81 
E 82 
E 83 
E 84 
E84 
E 85 
E 86 

E 87 
E 88 
E 89 
E 90 

3.— 
4.25 
3.20 
1.40 
3.25 
1,75 
5,75 
2.— 
3.— 
1.40 
2.25 
2 , -
1 . — 
1,80 
1.20 
1.50 

—.60 
—.75 
—.60 

2,10 
—,60 
1,20 
1.25 
1 , — 
2,10 

—.70 
2.10 

—.75 
1 , — 
2,— 
2.40 
1 , — 
2,25 

—.60 
2.50 
1 . — 
1.20 
5,25 
2,50 

2,50 
—,60 

2.50 
1 . — 

N e d . An t i l l en 
E1 
E2 
E 3 (kl. (. 
E4 

17,— 
30.— 

) 17,50 
2,75 

E6 
E7 
E8 
E9 
E 10 
E 11 
E 12 
E 13 
E 14 
E15 
E16 
E17 
E 18 
E 19 
E 20 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E 30 
E 31 
E 32 
E 33 
E 34 
E 35 
E 36 
E 37 
E38 
E 39 
E 40 
E 41 
E 42 
E43 
E44 
E 45 
E46 
E 47 

nieuw: 
E 48 
E 49 
Sur iname 
E 1 
E2 
E4 
E'9 

9,— 
7,— 
8,— 
2,50 

12,50 
2.50 
4,50 
7,— 
5.— 
2,50 
9,— 
7,— 
4,50 
2,50 
3.— 
4,50 
2,75 
3,— 
1.75 
1,65 
6,— 
2.— 
3.— 
3.50 
4.50 
1,25 
2.— 
3,50 
1,10 
2,20 
1,20 
4,60 
1,10 
2,— 
1.35 
1,10 
2,— 
2.65 
1.20 
2,25 
2.75 

2,75 
2,— 

60.— 
65.— 
17,50 
17,50 

E l l 
E12 
E 13 
E 14 
E 15 
E16 
E 17 
EIS 
E 19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 29 
E 30 
E 31 
E 32 
E 34 
E 35 
E 36 
E 37 
E 38 
E 39 
E40 
E 41 
E 42 
E43 
E44 
E 45 
E46 
E 47 
E48 
E 49 
E 50 
E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 56 

nieuw: 
E 57 
E 58 
E 59 
E 60 

3,25 
9,50 

15.— 
3.— 
4.50 

15.— 
6.— 
1,50 
2,25 
6,25 
1.50 
2,25 
2,25 
3,75 
1,80 
2,— 
7.— 
1.50 
5,75 
3,25 
3,60 
1.50 
3.50 
1,10 
1.20 
3.— 
3,— 
2.80 
2.— 
2.75 
1,50 
1.25 
2,— 
4,25 
1,70 
1,70 
4,— 
2,— 
1,60 
4,— 
1.40 
1,50 
1.30 
2.— 

4.50 
2,10 
4,50 
1,50 

Al le FDC's zijn in prima staat en met opengesneden, netjes geschreven of 
getypte adressen. Blanco covers, indien beschikbaar, 10% hoger in prijs 
Aanbieding vri jbl i jvend op voorraad, postgiro 271040, porto extra, franco 
vanaf ƒ40,— 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 149 - Halfweg (N.H.) - Telefoon (020) 19 41 87 

VOOR WEDERVERKOPERS 
Corrvplete series Nederland en O.G. 
Korte en complete series Indonesia en buitenland 
Betere kilowaar Nederland en pakketten 

Vraagt gratis lijst 
POSTZEGELHANDEL G. v. d. EYNDE 
Broekemalaan 1 - Utrecht (Tuindorp) - Telefoon 71 39 94 

Bod gevr.: VERENIGDE NATIES BLOK nr. 1 postfris 
Zendt uw mancoiijst- FDC NED. en OVERZEE (alle nummers voorradig), 
prijsopgave en/of zichtzending volgt 
HaPé-postzegels - Postbus 256 - Delft 

DE HOBBY 
POSTBUS 135, ZUTPHEN 

Vraag onze gratis prijslijst. 
Vele unieke aanbiedingen, b.v.: 
40 complete series Indonesië 
(ca. 200 verschillende zegels) ƒ 12,-
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ZICHTZENDINGEN 
Speciaal Nederland en O R, gebruikt en ongebruikt, met vele 
zeldzame zegels, variëteiten compleet opgenomen, en uitgeprijsd 
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, Zwitserland, Scandinavië inclusief 
IJsland, België, Luxemburg, Duitsland en geb, Liechtenstein, 
Oostenrijk, Portugal, Rusland, Balt Staten, Monaco, Hongarije, 
Griekenland, Albaniè, Verenigde Arabische Rep, Egypte, U S A , 
Franse en Engelse Kolomen Uitgeprijsd tegen 35 tot 50 % van 
de Yvertcataloguswaarde 

Tevens buitengewoon mooie en zeer sterk gespecialiseerde 
ZICHTZENDINGEN van de volgende Zuidamerikaanse landen: 
Argentinië, Bolivia, Chili, Columbia, Cuba, Guatemala, Haïti, 

ENKELE NUMMERS UIT ONZE VIJFDE PRIJSLIJST 
Nadarland 
1 
2 
3 
6 
9 
11 
12 
10* 
1é 
18 
21* 
22* 
24* 
25* 
28 
29 
4* 
712 
1318 
1929 
3445 
47 
48 
49 
80 dun 

98* 
90101 
105 
13233 
130 
131* 
1345* 
1345 
2037* 
2037 
20811* 
21219* 
21219 
22023* 
22931* 
22931 
23235* 
24043 
24043* 
24447 
24851 
25760* 
25760 
26164 
26566* 
27073 
27073* 
27477* 
34649 
35673 

Roltand 
53a* 
825* 
869* 
9093* 
947* 
98101* 
5770 

19.— 
2 1 . — 

100,— 
60.— 
16,— 
40,— 
75,— 

150,— 
24.— 
17.— 
27,50 
20,— 

100,— 
30,— 
10,— 
67,— 
70.— 

140,— 
70,— 

115.— 
110.— 
12,50 

160.— 
42,50 

tandi« 
325.— 

45.— 
550,— 

62,— 
10,— 

115,— 
1 1 5 , 

26,— 
21 .— 
21 .— 
15.— 
10.50 
47.50 
27.— 
14,— 
23,50 
15,— 
1 8 . 
15,— 
27,50 
35.— 
17.— 
40,— 
16.50 
13.50 
12,50 
12.50 
25.50 
26.— 
45,— 
50.— 

ing 
130.— 

21 .— 
21 ,— 
30.— 
32,— 
30,— 
24.— 

Ned. Indië 
24659* 
263* 
264* 
29092* 
32632* 
288 
29092* 
261 

20.— 
15.— 
25,— 
14.— 
20.— 
15.— 
14,— 
26,— 

LuchtpoM 
Nad. Indi« 
15* 
610* 
1416* 
16* 

Poer Ned 
2* 
3* 
^* 
513* 
1422* 
2339* 
4952* 
5365* 

Dienst 

14.— 
16.50 
40.— 
20.— 

Indiè 
45, 
20, 
37 
57^50 
32. 
19!— 
33^ 
15] 

Nad.lndiê 
7* 
827* 

Curasao 
70 
8288* 
8288 
8999* 
8999 
104118 
12637* 
13537* 
14152 
14152* 
16877* 
18595* 
20011* 
2068* 
2348 
24852* 
248S2 

LuchtpoX 
17* 
17 
4552* 
4552 
5368 
5368* 
4144 

Suriname 
62* 
64* 
107* 
109* 
110* 
110 
11826* 
11826 
13036* 
13740* 
13740 
14144* 
14144 
14649* 
15156 
16778* 
178* 
19093* 
194* 
1979 
21419* 
22028* 
22028 

25.— 
65.— 

25.— 
21,50 
19.— 
40.— 
35.— 
85.— 
50.— 
40,— 
22.— 
40.— 
10.— 
46,— 
11 .— 
10.— 
25,— 
19.— 
19,— 

^9^ 
niso 
27,50 
26,— 35^ 
27,50 
40 

80,— 
120,— 

17,— 
82,50 

105.— 
185.— 

30.— 
30.— 
14,— 
24.— 
25.— 
30.— 
3 1 . — 
24,— 
19,— 
60,— 
15,— 
10,— 
17.— 
36,— 
16,— 
11,75 
10.— 

243* 
243 
241* 
25773* 
2767* 
2767 
28594* 
29596 
30911* 
30911 
31215 
33134* 
34044 

21 .— 
50.— 
13,— 
27,50 
10,— 
10.— 
27.50 
10.— 
35.— 
40,— 
2 1 , — 
25,— 
13,— 

Luchtpost 
17* 
17* 
2022* 
2426* 

België 
1 
2 
4 luxe 
5 
8 
9 
12 
13 
16 
21 
22 
23* I« 
24 
25 
29 

10,— 
17.— 
40,— 
56,— 

37.50 
32.50 
40.— 

140.— 
40.— 
85.— 
47.50 
12.50 
10,— 
62.50 
75.— 
40.— 
42.50 
42.50 
30,— 

37 roulette stem
pel 
40 
40* proef 
bl V 4 
41 Idem 
5367 
8491 
9299 
10007 
10825 
122 
1268* 
1268 
1324 
175* 
176* 
177* 
178* 
175 
21119 
22133* 
22133 

120,— 
12,50 

onset 
80,— 
80,— 
37,50 
15.— 
45.— 
22.50 
27,50 
12,50 
20,— 
17,50 
22,— 
17,— 

285,— 
75,— 
86,— 
13,— 
14.— 
55,— 
47,50 

25866 enkele ex 
oneebr 45.— 
25866 
26772* 
290* 
292 Ax 
29398* 
298 
301* 
301 
30507 
30814 
325* 
32632 
346* Ig 
348* I l 

52.50 
25.— 

120.— 
11,50 
35,— 
25,— 
65,— 
65,— 
14,— 
30,— 
65,— 
50,— 
95,— 
90,— 

349* Ig 
350*luxe 
35662 
362* 
36374 
LUXE 
36374* 
LUXE 
37783 
381* 
382* 
39093 
392* 
394400 
410 
41118* 
■dem 
436 
51318* 
72836* 
72836 
73742* 
74347* 
74347 
75155* 
75660* 
78184 
76172* 
77380* 
77380 
785* 
785 
786* 
791 
78791* 
79297 
80306* 
81422* 
81422 
82325 
82731 * 
82731 
83440 
84244 
86062 
86367 
86875 
87678 
89297 
89899* 
90007 
91217 
91823 
92729 
93037 
93840 
94345 
94651 
95560 
97378 
97985 
98789 
9981004 
103031 
103236 
103945 
105362 

90,— 
250.— 
100,— 

70,— 

1025,— 

1025,— 
140.— 

10.— 
11,50 
30,— 
17,— 

110.— 
97.50 
16,50 
11,50 
30,— 
45,— 
10,— 
10,— 
25.— 
22,50 
22.50 
42.50 
25,— 
14.— 
25,— 
62,50 
40.— 
20,— 
20,— 
10,— 
25,— 
37,50 

150,— 
10.— 
40,— 
35,— 
11.50 
55,— 
50,— 
30.— 
20,— 
32,50 
50,— 
32,50 
30.— 
60.— 

115,— 
37,50 
30,— 
35,— 
40,— 
35,— 
25,— 
35,— 

1 2 5 
17,— 
17,— 
30.— 
12,— 
16,75 
30,— 
18,50 
11,50 
12,— 

Luchtpost 
15 
5* 
1523 Ty 
I I * 
idem geb 
24* 
267 

40,— 
40,— 

p 1 en 
40,— 

r 40,— 
25,— 
35,— 

Blokken 

4* 

9* 

26 
32 

50,— 
70,— 

120,— 
37,— 
35,— 
37,— 
35,— 
14,— 
14,— 
47,— 
30,— 

Luxemburg 
4758* 
5968* 
6973* 
7485* 
119134* 
14244* 
21925* 
22630* 
24338* 
23943* 
24448* 
24950* 
25257* 
25973* 
27681* 
28287* 
28893* 
30005* 
30611* 
32429* 
33455* 
39297* 
398401 • 
40205* 
40609* 
41013* 
413A24* 
4258* 
42932* 
43338* 
43942* 
44348* 
44952* 
45354* 
45560* 
46164* 
46570* 
47681* 
48489* 
49093* 
49699* 
50005* 
50609* 
51113* 
51416* 
52025* 
53133* 

350,— 
110,— 

25,— 
175,— 

19,— 
12,— 
11,50 
17,50 
37,50 
57,50 
65,— 
22,— 
77,50 

700,— 
52.50 
12.— 
15,— 
50.— 
10.— 
27,50 
10,— 
32,50 
12,— 
16.75 
25.— 
22,50 
10.— 
22,50 
25,— 
90,— 
27.50 

175.— 
30,— 

120,— 
55,— 
30,— 
17,— 
20,— 
20,— 
1 1 . — 
14,— 
20,— 
15,— 
32,50 

1 1 5 , 
12,— 
37,50 

Luchtpost 
715* 
1620* 

Dienst 
12948* 
18897* 
Port 17* 
Telegr 1 ! 

Italic 
1 * 
3* 
4* Ig 
4 

12,— 
95,— 

52,50 
17,— 
20,— 

* 45,— 

30,— 
12,— 

150,— 
100,— 

5* 
10 
21 
22 b 
2532 
37* 
36* 
39* 
4651 
52* 
54* 
63 
8386* * 
8891* 
934 
98101* 
12123* 
1247* 
13439 
14042* 
150 
15255* 
19295* 
20912* 
24450* 
2547* 
26371* 
2739* 
28394* 
295304 
30519 
34656* 
36063* 
3647* 
38695* 
396405* 
40615* 
41928* 
45280» 
51829 
537 
53941 
5612 
563* 
5679 
5912 
595* 
60506 
81220* 
82644* 
8457* 

I t a h i 
luchtpost 
1 * 
2* 
39* 
214* 
2631 A* 
328* 
4 1 * 
4247* 
489* 
525* 
647* 
6977* 
7883* 
8690* 
915* 
96 101* 
10206* 
10712* 
11321* 
12930» 
1314* 
135* 
1369» 

Honduras, Rep. Panama, Philippijnen, Salvador, Brazilië, Domini
caanse Rep., Equador, Mexico, Paraguay, Peru, Venezuela, 
gebruikt en ongebruikt opgenomen, tot heden incl bloks etc 

Maandelijks terugkerende, steeds van INHOUD wisselende 
PRIJSLIJST met honderden aanbiedingen, waaronder zeer ZELD
ZAME zegels en series, collecties, restanten etc , variërend van 
ƒ 1,—tot f4000,— 
Een briefkaartje, en u bent er van verzekerd, onze nu uitgeko
men en volgende, steeds van een wisselende en rijke inhoud 
voorziene, prijslijst te ontvangen Buiten NOR 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 %, ƒ 50,— 
10%, ƒ100,—15% 

30.— 
20.— 
17.— 
75,— 
22,50 

120.— 
130.— 

60,— 
22.— 
10.— 

110,— 
52,— 

250,— 
16,— 
16,— 
35,— 
18.75 
50,— 
15,— 
60,— 
22,— 

115,— 
18,75 
22,50 
12,50 
22,50 
30,— 
30,— 
20,— 
25,— 
22,— 
50,— 
30,— 
45,— 
45,— 
32,50 
75,— 
12,50 
16,— 
12.50 
60.— 
15.— 
25,— 
14,— 
10,— 
11 ,— 
15.— 
I L 
I O , -
25,— 
42,50 

12,— 
12,— 
30,— 
17,— 
60,— 
15,— 
10,— 
80.— 

115.— 
35,— 
27,50 
20,— 
95,— 
17,50 
10,— 
40,— 
25,— 
10,— 
25,— 
42,50 
32,50 
10,— 
16,— 

Italië-bezet-
tingsgebieden 

Trentino 
8* 
10* 
11 
12* 
19-30* 
Udine 
1» 

Venetië-
Julienne 
1-9» 
10* 
15 
16* 
17* 
19-31* 
Taxe 1-7* 

Egee (Ege 
12-18* 
31-35* 
47-56* 

37,— 
87,— 
20,— 
62,— 
36,— 

70.— 

12,— 
75,— 

100,— 
110,— 
185,— 

15,— 
80,— 

o) 
27,50 
40,— 
15,— 

Lucht-Post 
14-20* 
21* 
30-33* 
43-7* 

Calino 
1-26* 

Carchi (k 
1-26* 
Caso 
1-26* 

75,— 
14_ 
13,— 
23, 

30 — 

irki) 
45,— 

35,— 

Castellonzo 
1-39* 
Cos 
1-26* 

Lipso 
1-26* 
Piscope 
1-26* 
Rhodes 
1-38* 

37,50 

35,— 

24,— 

35,— 

100,— 

Scarpanto 
1-26* 

Simi 
1-26* 

47.50 

60,— 

Stampalia 
1-26» 47 50 

Buitenlandse 
kantoren 
Levant 
3* 
4 
5» Ig 
1 1 * 
18-23* 
23a» 
24» 
25* 
36* 
39-43» 
43A» 
46* 

70,— 
22,— 
60,— 
27.50 
18.50 
25,— 
60,— 
60,— 
32,— 
12,50 
22,— 
12,— 

59-66* 
67-74* 
83-90* 
75-82* 
90A-98* 
99-106* 
107-14* 
119-23* 
154-63» 
Expres ** 
Taxe 6 

50,— 
110,— 
120,— 
62,50 
30,— 
13,50 
37,— 
45.— 
65 — 
87.— 
85,— 

Canee (La) 
3-13* 

Triest 
1-17* 
18-29* 
29A/C* 
32-35» 
37* 
45* 
46* 
48-49* 
61-2* 
68-9* 
70-71* 
73-4* 
79-81* 
84-102* 
103-04» 
107-08* 
11-13* 
122-4* 
139-40* 
160-68* 
176-7* 

135,— 

62,50 
67,50 
20,— 
22.— 

225,— 
10.— 
17,50 
67,50 
22,50 
35,— 
20,— 
55.— 
38.50 
30.— 
40.— 
12.50 
42.— 
10.— 
12.— 
12,50 
14.— 

Lucht-post 
1-6* 
12 A/C* 
17-23* 

Expres 
1-4* 
8* 

Taxe 
9* 
10* 
16-26» 

Saarland 
1-16 Ig 
27* 
28* 
29* 
30* 
31* 
27 
28 
29 
132-7* 
141-7* 
231-43* 
255-62* 
283-90* 
273-5* 
277* 
244-7* 
278-82* 
306-15* 
316-18* 

17.50 
12.50 
50.— 

37.50 
17.50 

37,50 
15,— 
35,— 

135,— 
16.— 
40.— 

110.— 
500.— 
135,— 
17 — 
40.— 
95,— 
25,— 

100,— 
17,— 
17,— 
17,— 
17,50 
35,— 
20.— 
45,— 
20,— 
14,— 

Lucht-Post 
12* 22,50 

Korting als bij zichtzendingen = ongebruikt met plakker, zonder teken = gebruikt — Bij bestelling reservenummers opgeven' 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th. A. 

Telefoon (05470) 2135 

Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wij, behalve de 
postadministraties en vertegenwoordigingen, pater Cyprianus in Rome, de 
heer Kranenburg In Teheran en New Stamps in Londen. 
Voor inlichtingen en/of illustraties — speciaal van verschillende Midden en 
Zuldamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bIJ kunnen 
dragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wIJ ons van harte 
aanbevolen. 
X Dit teken Is geplaatst bIJ uitgiften die verboden zijn voor tentoonstellingen 
die gehouden worden onder de bepalingen van de Federation Internationale de 
Philatelie. De laatste aanvulling op de FlPliJst is In het februarinummer 1968 
op bladzijde 94 opgenomen. De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie besloot dergelijke uitgiften te icenmerken en er geen 
afbeeldingen meer van op te nemen. De gebruikelijke gegevens worden wei 
vermeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaarschuwd. 

VERENIGDE NATIES 
315'68. Definitieve uitgiftedatum gebruikszegel. 

6 c. Luchtopname van V.N.gebouwen New York, gemeld 
in januar i , bladzijde 37. 

EUROPA 
ALBANIË 

55'68. Honderdvijftigste verjaardag Kar l Marx. 
15 q. Portret en handtekening Marx , 
25 q. Marx indoctrineert studenten. 
65 q. Optrekkende menigte met rode vlaggen; titelpagi

na 's van „ H e t kapi taa l" en het „Communistisch 
manifest". 

95 q. Portret Marx. 
105'68. Flora. 

15 q, Heliopsis. 
20 q. Linum. 
25 q. Orchidee. 
30 q. Gloxinia. 
40 q. Lilium. 
80 q. Hippeast rum purpureas. 
1,40 1. Magnolia 

B E L G I E R 
275'68. Olympische Spelen, Mexico. 

1.—fr. + 50 c. Turnen . 
2.— + 1,—fr. Gewichtheffen. 
3. h 1.50 fr. Hindernisrennen. 
6.— + 2.— fr. Wielrennen. 

13.— + 5,—fr. Zeilen. 

DUITSLAND (OOST) 4^ 
Afbeeldingen van zegels gemeld in mei, bladzijde 301. 

■ V ■ V'V« « « W « ■ * I ■ l ' l 

y\OAHRDER^ 

g25DPRF^ 
. .  > , M 

■ ■ ■ ■ ■ ■ i i i a i a i B « ! 
: V I E T N A M 

DUITSLAND (WEST) 
Afbeeldmg van zegel gemeld in mei, bladzijde 301. 
216'68. Honderd jaar „Die Meistersinger von 

N ü r n b e r g " door Richard Wagner . 
30 pf. rood, grijs e n zwart. Fragment originele par t i tuur , 

schrift en handtekening van Wagner (18301883). 

m9m99m9999rmmmm99mm9 

:m^^ i 

mÊlÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊmÊÊÊiÊÊÊÊÊm 

FINLAND 
Afixelding van zegels gemeld in mei, bladzijde 301 

BULGARIJE 
203'68. Negende wereldjeugdfcstival voor solidari

teit, vrede en vriendschap te Sofia (28/7  6/8). 
2 St. Vier volksdansers. 
5 st. Drie hardlopende sportlieden. 

13 St. Gestileerde vredesduif. 
20 st. Affiche van het festival. 
40 st. Zegel van eerste emissie onder de loep. 

April '68. Inheemse alpenbloemen. 
1 st. Campanula alpina. 
2 st. Gentiana acaulis. Stengelloze gentiaan. 
3 st. Crocus veluchensis. 
5 st. Iris sibirica. 

10 st. Erythronium denscanis. Hondstand. 
13 st. Sempervivum leucanthum. 
20 st. Dictamnus albus. Vuurwerkplant , 

nwvvvvvwvw 

>*MMMMM«MÉÉÉ*ÉÉt«HÉii 

FRANKRIJK 
106*68. Zegel in propagandaserie. 

0.25 F. Brug van Martrou, Rochefort. 
176'68. Driehonderdste verjaardag van verdrag van 

Aken, waarbij een deel van Vlaanderen a a n Frankri jk 
toegevoegd werd. 
0.40 F. Wapen van Frankrijk en Vlaanderen en portret 

van koning Lodewijk. 
246*68. Nieuwe zegel in reproduktieserie. 

1.— F. „De d a n s " van beeldhouwer Bourdelle. 

ftNTOlNE aOUROELLE UDASSI 

87'68. Serie beroemde persoonlijkheden. 
0.30 + 0.10 F. Saint Pol Roux (18611940). 
0.30 + 0.10 F. Paul Claudel (18681955). 

H O N G A R I J E 
55'68. Honderdvijftigste geboortedag K a r l M a r x . 

1.—ft. Portret Marx 
Mei '68. Herdenking omgekomen astronauten E. H . 

White (USA) en V. Komarov en Y. Gagarin (USSR) . 
Blokje van 10.— ft. Portretten ruimtevaarders, ru imte
schepen; afbeelding van Icarus, die uit de lucht valt. 

Mei ' 68 . Landbouw hogeschool van Mosonmagyaro
var 150 jaar . 
2.— ft. Gebouw van hogeschool, student met boek en 

korenaar. 
Mei ' 68 . Schilderijen uit het museum voor schone 

kunsten te Boedapest. 
40 f. Meisje met kruik. Goya, 17461828. 
60 f. Kop van apostel. El Greco, 15411614. 

1.00 ft. Jongen met appels en honden. P. Nunez, 1639
1700. 

1.50 ft. Berouwvolle Maria Magdalena . £1 Greco. 
2,50 ft. Boerenmaaltijd. Velasquez, 15991660. 
4,00 ft. Detail St. Elisabeth en de heilige familie. El Greco. 
5,00 ft. De messlijper. Goya. 
Zegels getand en ongetand, plus een blok van 10 ft.: 
55 Portretbuste van jong meisje. Palma Vecchio, 1480
1528 eveneens getand en ongetand. 

ITALIË 
285'68. St. Louis de Gonzague 400 laar geleden ge

boren. 
25 1. Basrelief van Pierre Legros uit Santo Spiritozieken

huis in Rome voorstellende de heilige als zieken
broeder. 

JOEGOSLAVIË 
255'68. Vogelserie. 

50 p . Goudvink, Pyrrhula pyrrhula . 
1.— d. Putter, Carduelis carduelis. 

^ Voor meer nieu¥ftjes, zie laatste nieu¥ftjes pagina. juni 1968 3 5 1 
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VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN! 

In september opening van onze nieuwe veilingruimten. 
r4 Voor de komende herfstveilingen kan nog ingezonden worden 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN! 
Tournooiveld 2 - DEN H A A G - Telefoon (070) 1176 61 

z o 
c/» 
co POSTZEGELS VERKOPEN 

I I S E E N Z A A K V A N V E R T R O U W E N i 

g! m 
S Het is geen kunst pagina's vol schone beloften te publiceren. § 
a Maar in de hele wereld is er maar ÉÉN VEILINGFIRMA die al !2 
Z 00 
ü) ruim 75 JAAR lang tienduizenden verkopers binnen vier weken ;o 

na de veiling afrekende, zonder chicaneren (!). 
Grote collecties, kleine collecties, binnenlandse en buitenlandse. 

' VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN! 

2 z 
(/) De mooiste veilingcatalogi worden verzonden aan tienduizenden ^ 
z koopkrachtige filatelisten over de héle wereld. » 

t n 
» van 's maandags t/m vrijdags van 9-16.30 uur. z 

Voor deskundige en discrete verkoop? ^ 
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1.50 d. Vink, Fringilla coelebs. 
2.— d. Groenling, Chloris chloris. 
3 . — d. Kruisbek, Loxia curvirostra. 
5.— d. Appelvink, Coccothraustes coccothraustes. 

O O S T E N R I J K 

•S2 
" R C P U ß LI 
ö STE R R E I 

Ai beeldingen zegels gemeld in mei, 
bladzijde 301 

P O L E N 
295'68. Tweede internationale biennale van het 

aanplakbiljet in Warschau. 
60 gr. Affiche van Henryk Tomaszewski, „ D e vrede" . 
2.50 zl. Affiche voor de opera van Gounod, „Faus t " , door 
Jan Lenica. 

R O E M E N I Ë 
Mei ' 68 . Internat ionaal j aa r rechten van de mens. 

1 1. Symbolische voorstelling, embleem. 
Mei '68. Wereldgezondheidsorganisatie 20 jaar, 

1,60 1. Symbolische voorstelling, embleem. 
Mei '68. Jagerscongres te Mamaia . 

1.60 1. Schildern van jachttafereel. 
Juni '68. Sterfdag prins Mircea de O u d e van M u n 

teniax 550 jaar geleden. 
55 b. Oude voorstelling van de prins. 

Juni '68. Emil Racovita 100 j aa r geleden overleden. 
1,60 1. Portret van deze nationale held. 

Juni '68. Ion lonescu Brad 150 jaar geleden geboren. 
40 b . Portret van deze grote Roemeen. 

SAN M A R I N O 
146*68. Reprodukties schilderijen „De slag van San 

R o m a n o " van Paolo Uccello (13971457). 
50,90, 130 en 2301. 

S O V J E T  U N I E 
294'68. Alischer Nawoï 525 j aa r geleden geboren. 

4 k. Miniatuurportret van deze Oezbekische dichter. 
294'68. Karl Marx 150 j aa r geleden geboren. 

4 k. Marx zittend in leunstoel. 

p^FmwTw*«««! 

SPANJE 
256'68. Internat ionaal j aa r rechten van de mens. 

3.50 p . Embleem van dit jaar . 
249'68. Olympische Spelen in Mexico. 

1.— p . Schietwedstrijden. 
1.50 p . Paardenrennen. 
3.50 p . Wielrennen. 
6,— p . Voetballen, 

Nieuwe zegels in serie klederdrachten: 
87'68. 

6.— p . Las Palmas, Ganarische eilanden. 
58*68. 

6.— p . Granada . 
99. '68. 

6.— p . Guadelajara. 
l10'68 

6.— p . Guipuzcoa. 
4 l I  ' 68 . 

6.—■ p , Huelva. 
912*68. 

6.— p . Huesca. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
95*68. Portret van president Ludvik Svoboda. 

30 o. roodbruin en 60 h. donkerblauw. Portret nieuwe 
president. 

226'68. O u d Praag, in het kader van de postzegelten
toonstelling Praga ' 68 . 
30 h. Basiliek van St. George op de burcht van Praag, 

twaalfde en dertiende eeuw. 
60 h. Renaissance fontein in oud Praag, zestiende eeuw. 
l .— kr. K . I . Dienzenhofer, 16891751; Vil la Amerika, 

tegenwoordig museum Dvorak. 
1.60 kr. Huis uit P r a a g : „ I n de drie violen", achtt iende 

eeuw. 
2.— kr. Portret, ,Josephine", van Josef Manes (18201871) 

in de nationale galerij in Praag. 
3 . — kr. Embleem oude stad uit 1475. 

Tentoonstellingsblok ter herdenking van vijftigste ver
j aa rdag uitgifte Tsjechoslowaakse postzegels. 
10.— kr. geel, groen, blauw, rood en zwart . Blokje met mo

tieven uit oud Praag. 
67'68. Dag van de F.I .P . (Federation internationale 

de Philatelie), 
5.— kr. Reproduktie detail schilderij van Durer, het 

Rozenkransfeest uit nat ionale galerij in P r a ^ . 

T U R K I J E 
65'68. Europazegels. 

100 en 130 k. Gemeenschappelijk embleem. 
196'68. Honderdste verjaardag stichting verzeke

ringskas. 
50 k. Schilderkunstige weergave van strijd tegen woeker. 
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VATICAANSTAD 
285*68. Serie gebruikszegels. 

10, 20, 50, 60, 100 en 180 1. Alle zegels met gelijke afbeel
ding, 

ZWEDEN 
46'68. Driehonderd jaar universiteit van Lund. 

10 ó. blauw en 35 o. rood. Compositie rond het zegel van 
de universiteit. De zegels worden uitgegeven in boekjes 
waarin zes zegels van 10 o. en vier van 35 o. 

46'68. Wilde bloemen uit het noorden. 
Boekje, waarin twee rijen van vijf zegels, elk met een waar
de van 45 o., kleuren licht en donkergroen en roze. O p 
elke zegel is een bloem afgebeeld: orchidee, bosanemoon, 
wilde roos, kersebloesem en lelietjesderdalen. 

SVERIGE45 

BUITEN EUROPA 
ANTIGUA 

l7 '68. Toeristische aantrekkelijkheden. 
^ c. en 50 c. Danser onder brandende stok. 
15 c. Strandscène, achtergrond waterski. 
25 c. Baai, strand met parasols, zeilboten. 
35 c. Onderwaterzwemmen, koraal en vis. 

ANTIGUA 

ARGENTINIË 
ll5*68. Twintig j aa r Wereldgezondheidsorganisatie. 

20 p . blauw en rood. Twee kinderen kijken n a a r het em
bleem van de W . H . O . * ) . 

ASCENSION 
ST'Gd. Internat ionaal j aa r rechten van de mens. 

6 d. Embleem en ketting met drie schakels. 

'ïi^S 

A S C E N S I O N 

AUSTRALIË 
107'68. Nieuwe gebruiksserie: bloemen als emble

men voor de verschillende staten. 
6 c. WestAustralië. 

13 c. Victoria. 
15 c. Tasmania . 
20 c. ZuidAustralife. 
25 c. Queensland, 
30 c. Nieuw ZuidWales. 

B H O E T A N 
205'68. Nieuwe driedimensionale zegels; vlinders. 

Vier zegels gewone post, totale waarde 3.90 n u ; en vier 
luchtpostzegels, samen 18.— n u . 
Troides priamus urvillianus. 
Troides magellanus sonani. 
Papilio androgeos laodocus. 
Delias hyparcte. 
Anteos maerula . 
Euplea mulciber basilissa. 
Morpho rhetenor. 
Catag ramma sorana. 

BRAZILIË 
133'68. Vrijhaven Manaus . 

10 c. Kaar t van de streek, van de staat Amazone en em
bleem vrijhaven. 

193'68. Nieuwe gebruikszegel, presidenten van Bra
zilië. 
50 c. zwart. Portret Dr. Wenzeslau Braz (19141918). 
1.— er. violet. Portret Washington Luiz (19201924). 

213'6B. Internat ionaal j a a r rechten van de mens. 
10 c. Embleem van het j aa r . 

C A N A D A ^ 
37*68. Sportzegel. 

5 c. zwart, rood en geel. Fragment " L a Grosse"spel d a t 
met lange stok en bal gespeeld wordt . 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. jani 1968 3 5 3 
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DIT IS EEN VAN DE VELE ENTHOUSIASTE REACTIES 

EEN INVESTMENT ABONNEMENT IS NIET DUUR. 
Voor slechts f 15,— per maand krijgt u aan het eind van ieder kwartaal alle nieuwe postzegels 
van BELGIÈ, FRANKRIJK, FR. ANDORRA, WEST-DUITSLAND, ZWITSERLAND, LUXEMBURG, 
VATIKAAN, SPANJE, ENGELAND en OOSTENRIJK. Bovendien daarbij nog andere aantrekke
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Doe zoals velen reeds deden. Neem zo'n INVESTMENT ABONNEMENT voor uw zoon. Hij zal 
u er dankbaar voor zijn. 

Vraag om onze uitgebreide INVESTMENT PHILATELIE informaties. U gelieve hiervoor ƒ 0,40 
aan postzegels in te sluiten. 

WEES VERSTANDIG, DOE HET NU. 

ANTHONY C.M. BOHNENN - INVESTMENT PHILATELIE 
Jac. van Lennepstraat 58 - AMSTERDAM 
Postgiro 787465 - Bank: H.B.U., Amsterdam 

VERZAMELINGEN, Partijen, brieven etc. 
van goede kwaliteit steeds gevraagd. 
Wij garanderen U: 

•k Laagste vei II ngkosten. 
it Zeer vlotte afrekening. 
^ Vrijblijvend bezoek voor belangrijke posten. 
•k Renteloos voorschot. 

Onze 54e veiling is in voorbereiding. 
Bijvoeging van goed materiaal is nog mogelijk. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
(A. Knikman) Diepenbrockweg 174, Dordrecht. 
Telefoon (01850) 40733. 

Jac. Engelkamp 

VAKANTIE 
14 JUNI - 16 JULI 1968 

Jac. Engelkamp 
Spuistraat 301, Amsterdam 



CAYMAN EILANDEN 
36'68. Internationaal jaar voor de rechten van de 

mens. 
3 d. Embleem met groepen slaven; portret koningin Eli

zabeth. 
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CHINA ( N A T I O N A U S T I S C H  ) 
66'68. Internationale hydrologische decade. 

1.— en 4 .— S. Symbolische weergave kringloop van water 
en de letters I .H .D.*) 

CHINA (VOLKSREPUBLIEK) 
2612'67. Congres vlootactivisten. 

8 f. Zin van Lin Piao: Het bevaren van de zee hangt af van 
de s tuurman. 
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COSTA RICA 
153'68. Vijftig jaar padvindersbeweging. 

15 c. Padvinder leidt het verkeer. 
25 c. Padvinders bij kampvuur. 
35 c. Embleem padvinders van Costa Rica en vlaggen. 
50 c. Parade van padvinders. 
65 c. Eerste parade padvinders in Costa Rica langs gebouw 

nat ionale vergadering, 1916. 

CUBA 
244'68. Dag Cubaanse postzegel, reprodukties schil

derijen. 
13 c. „ D e dorps brievenbesteller", Britse schilder J. H a r n s . 
30 c. „ D e postzegelverzamelaar", I tal iaanse schilder Gre

gorio Sciltina. 

^ DOEBAI 
135'6 8. Bloemenserie. 

60 dh. Althaea rosea. 
60 dh. Geranium sangumeum var. prostratum. 
60 dh. Catharanthus roseus. 
60 dh. Convolvulus arvensis. 
60 dh. Opunt ia . 
60 dh. GaiUardia aristata. 
60 dh. Heliopsis 
60 dh . Centaurea moschata. 
Zegels samenhangend gedrukt in twee rijen van vier. 

E C U A D O R 
l4 '68. Elfde congres Latijnsamerikaanse toeristische 

organisatie. 
20 c. Dorpsvrouw, Cuenco. 
30 c. In lands meisje. 
40 c. Mozaïek, voorstellende hond. 
50 c. Gestileerde hond. 
60 c. Meisje met inlandse hoeden, flessen enzovoort. 

e. Gestileerd menselijk hoofd. 
I .— s. Gestileerde vogel. 
1.30 s. Muurschilderingen. 
1.50 s. Hoofdstraat, „Colonial street", Quito . 
2.— s. Menselijk gezicht. 

EGYPTE 
45*68. Achtste Arabisch veterinair congres. 

20 m. Arabesque met afbeelding van drie koeien, die door 
mens van medicijnen voorzien worden. 

F A L K L A N D E I L A N D E N 
Internat ionaal jaar rechten van de mens. 

2 en 6 d., 1 en 2 sh. Wereldbol, embleem en portret ko
ningin Elizabeth 

56' 
rijen. 
50 d h . 
75 dh. 
l.— r. 
1.50 r. 
2 . — r . 
2.50 r. 
3.—r. 
3.50 r. 
4 . — r . 
5 r. 

'68. 
^ FOEJEIRA 

Tweede serie reprodukties beroemde schilde

J . van Eyck (13811442). M a n en vrouw. 
Q . Metsys (14661530). Bankier en echtgenote. 
Maitre de Moulins (1480). Jonge prinses. 
F. Goya (17461828). Oproer in Puerto del Sol. 
Raphae l (14831520). Baltasar Castiglione. 
L. David (17481825), De eed der Horaticrs . 
D. Velasquez (15991660). De omelet. 
G. Courbet (18191877). Aan de oever van de Seine. 
E. Manet (18321883). Spelevaren op de Seine. 
Whistler (18341903). Caprice in purper en goud. 

GUATEMALA 
Apri l '68. Elfde wielerronde. 

O p d r u k : „XI/Vuel ta /Cicl is t ica /1967" op de waarden 4, 5 
en 6 c. van de serie ,,Belize, deel van G u a t e m a l a " . 

H O N D U R A S 
222*68. Voorolympische spelen in Mexico. 

1 en 2 c. Vlaggen en Olympische r ingen van Mexico en 
Honduras . 
5 c. Vlaggen van Honduras en Italië, Olympische ringen. 
10 en 12 c. Vlaggen van Honduras en WestDuitsland, 
ringen. 
50 c. Vlaggen Honduras en GrootBrit tannïë, ringen. 
1.— I. Vlaggen Honduras en U.S.A., r ingen. 
Alle zegels met namen van winnaars Olympische Spelen 
in 1964. 

H O N D U R A S (BRITS) 
157*68. Internat ionaal j aa r van de rechten van de 

mens. 
22 c. Monument voor de patriotten van Belize, embleem 

en koninklijk monogram. 
50 c. Steen met Maya motieven en emblemen. 

H O N G K O N G 
244'68. Schepenserie. 

10 c. Brits schip en zeehaven. 
20 c. Plezierboot en zeilkruiser op achtergrond. 
40 c. Autoveerboot. 
50 c. Passagiersveerboot. 
$ 1.— Inlandse boot, de sampan. 

IRAN 
74'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

14 r. blauw, geel en sepia. Embleem W H O * ) . 
134'68. Vijfde internationale congres I raanse kunst 

en archeologie. 
8 r. Prehistonsche kleifiguur: wagen met twee paarden 
en met menner . 

164'68. Staatsbezoek koning van Marokko aan I r an . 
6 r. Portret koning Hassan H en de Sjah. 
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ISRAËL 
Juni '68. Zevenentwintigste zionistencongres. 

1.— 1£. bruin. Portret Mosje Sjarett. 
Juni '68. Herdenking gevallenen voor de vrijheid. 

0 . 8 0 1 £ . grijsbruin. Symbolische weergave met kerker

JAPAN 
l5*68. Nieuwe gebruikszegel. 

30 y. Gouden hal tempel van Chusonji. 
105'68. Vijfentwintigste zegel in serie seminationale 

parken. 
15 y. Eiland Rishiri, gezien van Rebun . 

205*68. Nieuwe gebruikszegel. 
40 y. Poort van Yomei.mon van Toshogu schrijn, draak. 

KOEWEIT 
155*68. Dag van Palestina. 

10, 20 en 45 f. Kaar t van Palestina en hand met toorts. 

K O R E A (ZUID) 
65*68. Tweede bijeenkomst confederatie van Azia

tische kamers voor koophandel en industrie. 
7 w. Koreaanse deurklopper, embleem van de confede
ra t ie ; op achtergrond fabrieken. 

LAOS 

66'68. Wereldgezond
heidsorganisatie 20 jaar . 
15, 30, 70, 110 en 250 k. 
Souvenirvelletje 500 k. 
Juni '68. Nationale strijd
krachten. 15, 20, 60, 200, 
en 300 k. Verschillende 
wapens. Juli '68. Insekten. 
30, 50, 90 en 120 k. Ver
schillende insekten. 

LESOTHO 
Aanvullende waarde gebruiksserie. 

3 c Portret koning Moshoeshoe I I , inlandse plant . 

LIBERIA 
264*68. Internat ionaal j aa r rechten van de mens. 

3 en 80 c. Embleem j aa r . 
Ook blokje met hoogste waarde . 

LIBIË 
Maar t ' 68 . Dag van het kind. 

25 en 55 m. Arabische moeder met kinderen. 
Week van de Arabische liga. 

15 en 45 m. Embleem liga en Inschrift: „Eenheid is m a c h t " . 
74'6B. Twintig j aa r Wereldgezondheidsorganisatie. 

25 en 55 m. Drie handen, uitgestoken n a a r W H O * )  e m 
blecm. 

juni 1968 3 5 5 



Begin juni verscheen bij ons het boekje: 

DE PUNTSTEMPELS 
YAN NEDERLAND 

EN HAAR 
PRIJSNOTERINGEN 

door D. C. Hoogerdijk 

Het boekje bevat naast een boeiende studie 
over de puntstempel, met een schat van 

gegevens, meer dan 10.000 prijsnoteringen. 
Naast de kennis die u uit dit handige boekje 

kunt putten Is het vaak noodzakelijk 
de waarde van een puntstempel op een 

bepaald zegel te kunnen opzoeken, 
zodat het voor ledere filatelist belangrijk 

is dit boekje te bezitten 1 

De prijs van dit mooi uitgevoerde werkje 
is slechts 

f5.50 

Na overschrijving van ƒ5,50 + ƒ0,50 
portokosten, dus totaal ƒ6,— op onze 

postgirorekening nr. 68 66 66 wordt dit 
mooie werkje u omgaand toegezonden. 

POSTZEGELVEILING 
W.H. DE MUNNIK 
Korte Houtstraat 20 B 
Den Haag 
Tel. 070-180500 

Onze eerste veiling in het nieuwe seizoen 
vindt plaats op 6 en 7 september e.k. 

INZENDINGEN HIERVOOR KUNNEN NOG 
TOT 1 AUGUSTUS AANGENOMEN 
WORDEN. 

Ontvangt u reeds onze veilingcatalogus? 

Aanvraag voor gratis toezending kan per 
briefkaartje geschieden. 



M A R O K K O 
Serie ter ere van het Marokkaanse Rode 15-5-'68. 

Kruis. 
0.25 dh. Marokkaans bijou. 
0.40 dh. Marokkaanse armband 

23-5-'68. Rotary-congres, 
24 en 25 mei te Casablanca. 
0,40 en 1.00 dh. Prefecture en 
fontein van Casablanca, en 
Rotary-embleem. 

15-7-'68. Restauratie hoofdingang Enkanau tempel uit 
1492. 
3 c. Afbeelding hoofdingang. 

SALOMONSEILANDEN 
20-5-*68. Nieuwe gebruïkszegels. 

1 c. Vissen met lijn. 
2 c. Vissen met boot. 
3 c. Vissen vanaf platform. 
4 c. Vissen met schepnet 
6 c. Duiken naa r schelpen. 
8 c. Vissen bij nacht met toorts. 

12 c. Werf voor bouw van kleinere boten. 
14 c. Plukken cacaonoten. 
15 c. Aanleg nieuwe wegen. 
20 c. Geologisch onderzoek vanui t de lucht . 
24 c. Vrachtau to met boomstammen. 
35 c. Copra-oogst. 
45 c. Rijstoogst. 
S 1.— Haven van Honiara . 
$ 2 .— Interne luchtdienst, kaar t ei landen. 

TRISTAN D A G U N H A 
15-5-'68. Vogels van Tristan. 

4 d. Pufflnus gravis. 
I sh. Diomedea exulans. 
1 sh. 6 d. Nescocichla eremita. 
2 sh. 6 d. Nesospiza wilkinski. 

^ daCUNHA 

IXWESIE 
Afbeelding van zegel gemeld in mei, bladzijde 301. 

M O N T S E R R A T 
6-5-*6d. Nieuwe gebruikszegels door opdruk op be

staande. 
15 c. op 12 c. (Yvert 167), 25 c. op 24 c. (Yvert 169), 50 c. 
op 48 c. (Yvert 171), J 1.— op $ 1.20 (Yvert 173), ( 2.50 
op i 2.40 (Yvert 174) en t 5 .— op $ 4.80 (Yvert 175). 

BtlTISH SOLOMON ISLAN^ 

S A M O A (WEST-) 
17-6-'68. Tweehonderdste verjaardag bezoek van 

Bougainville. 
3 c. K a a r t waarop de route van Bougainville. 
7 c. Portret graaf Louis de Bougainville (1729-1811). 

20 c. Bougainvillea (bloem). 
25 c. Twee schepen van Bougainville. 

U R U G U A Y 
3-4-'68. Opening Concorde brug, tussen Artigas in 

Uruguay en Quara i in Brazilië. 
6 p . bruin. Gezicht op brug en portret ten presidenten van 
Uruguay en Brazilië. 

mmimmmmfmmm 
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NICARAGUA 
15-5-*68. Inlands fruit. 

5 c. Mango. 
10 c. Ananas. 
15 c. Sinaasappel. 
20 c. Papaya. 
30 c. Bananen. 
35 c. Avocado. 
50 c. Sandia. 
73 c. Cashew noten, 
1.— C. Sapote. 
2 .— C. Cacao. 

NIEUW-ZEELAND 
7-5-'68. Serie ter ere van de strijdkrachten. 

4 c. Landmacht met tank en embleem. 
10 c. Luchtmacht met vliegtuigen en embleem. 
28 c. Zeemacht met oorlogschip en embleem. 

SOMALIA 
25-4-*68. Serie landbouwprodukten. 

0.05, 0.10, 0.25, 0.35, 0.40, 0.50, 1.—en 1.30 so. Verschil
lende inlandse vruchten in manden , getoond door vrou
wen in klederdracht. 

10-5-*68. Serie dieren waarop jacht gemaakt wordt . 
1.50 so. Kobus ellypsiprymnus. 
1.80 so. Gazella spekei. 
2 .— so. Strepsiceros imberbis. 
5 .— so. Damaliscus hunteri . 

10.— so. Ammodorcas clarkei. 

VERENIGDE STATEN 
27-6- '68.Propaganda zegel 

voor verkiezingen. 
6 c. Gouden adelaar op zwar

te achtergrond en als 
tekst opwekking om zich 
te laten inschrijven in de 
kiesregisters en te stem
men 

13-8-*68. Herdenking Lucy 
Stone. 

50 c. Portret van deze strijd
ster voor de rechten van 
de vrouw 

REGISTER 

YEMEN ( K O N I N K R I J K ) 
Mei '68 . Opdruk toeslagen ten bate Jordaanse vluch

telingen. 
O p de waarden 2 b . , 4 b . en 6 b . (luchtpost) van de astro
nau ten serie, respectievelijk + 2 , + 4 en + 6 , met Arabi
sche en Engelse tekst: Jordan refugees relief fund en em
bleem wereldvluchtelingenjaar. 

Mei '68 . Luchtpostserie herdenking kosmonaut 
Komarov. 
5 b . , 10 b . en 15 b . Raket en portret omgekomen Russische 
ruimtevaarder (1927-1967) 

PARAGUAY 
23-4-'68. Winterlandschappen, Olympische wmter-

I spelen, Grenoble. 
0.10 C. Schilderij van Camile Pissarro. 
0.15 C. Idem van Maurice Utrillo. 
0.20 C. Idem van Claude Monet. 

I 0.25 C. Idem van George H . Breitner. 
0.30 C. Idem van Alfred Sisley. 

I 0.50 C. Idem van Breugel. 
Luchtpost; 

I 12.45 C. Idem van Hendrick Avercamp. 
I 18.15 C. Idem van Breugel. 
I 36.— C. Idem van Paul de Limburgo Y Hermanos . 
I Bovendien een beperkt aantal blokken, getand, met een 
I waarde van 86.— C. 

RIOEKIOE EILANDEN 
5-6-'68. Vijfde zegel in serie zeeschelpen. 

| 3 c. Euprotomus bulla. 
l-7-'68. Twintig jaar postzegels. 

I s c. Postbestellers, eerste postzegel van de Rioekioe's. 

SYRIË 
27-4-'68. Eenentwintigste verjaardag El-Baas partij 

12y2 en 60 p . Kaa r t en band in nationale kleuren. -
11-4'68 Dam in de Eufraat. 
12y2j l^Vz en 25 p . Luchtopname d a m . 
13-4-'68 Algemene mobilisatie. 
12ï^, 17Ï4 en 25 p . Lauwertakken, vuisten met geweren, 
brandende toorts en opschrift. 

17-4-'68. Herdenking bevrijding 1946. 
12^2 en 27^2 P- Aanleg van spoorweg- en elektriciteitsnet 

l-5- '68. Nationale olie-industrie. 
12'72 en 27^/2 p . Oliepijpleiding, boortoreOs en tankboten 

T O G O 
25-5-'68. Herdenking Adenauer . 

90 f. Portret Adenauer en embleem Europazegels '68 
22-6-'68. Schilderijen over gezondheidszorg ( W . H . O . ) * 

15 f. Michel Angelo. Zondeval en verdrijving uit de Hof. 
20 f. Rembrandt . Anatomische les. 
30 f. Rembrand t . Anatomische les. 
45 f. Raphae l . 
60 f. Rembrand t (luchtpost). Anatomische les. 
90 f. Raphae l (luchtpost) 
Blokje met de waarden 60 en 90 t F R « 

ZUID-YEMEN (VOLKSREPUBLIEK) 
25-5-'68. Onafhankelijkheid. 

10 f. Wereldbol en nationale vlag. 
15 f. Revolutionair verbreekt ketens. 
50 f. Haven van Aden. 

100 f. Katoenplukken. 

tg >U..^JU^ \^ 

V I E T N A M (NOORD-) 
25-4-'68. Produceren en strijden. 

6, 12, 12 en 12 xu. 'Groepje soldaten, op de achtergrond 
rokende schoorstenen van fabrieken en van schepen. 

25-5-'68. Rozen. 
12, 12, 12, 20, 30 en 40 xu. Verschillende rozen 
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POSTZEGELVEILING 
R. POSTEMA 
SINGEL 276, 
AMSTERDAM 
TEL. 24 97 49 

NEDERLAND EN 
OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

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

227e VEILING 

De eerste veiling in het nieuwe seizoen 
wordt gehouden van 5-7 september 1968. 

Inzendingen kunnen nog plaats hebben 
tot circa 1 augustus. 

Catalogus gratis op aanvraag verkrijgbaar. 

Vakantie: wij zijn gesloten van 27 juni-24 juli. 

WORDT WEER 
TE KOOP GEVRAAGD 
TEGEN ZEER 
HOGE PRIJZEN 
COLLECTIES 
EN 
PARTIJEN 

C QUIRUNS 
Cannenburg 15 
Amsterdam 
Telefoon (020) 4 2 9 7 6 4 

CONTANTE BETALING - HOGE PRIJS 



E U R O P A 

BELGIË 
24-6-'68. Rampen-zegels met toeslag ten bate van 

Belgische rampenslachtoffers 
10 + 5 f. Explosion-ontploffing. 
12 + 5 f. Bramd-incendie. 
13 + 5 f. Tourbillon-windhoos. 

24-6-'68. Gebruikszegels met toeristische motieven. 
2 f. Gezicht op het domein van Bokrijk. 
2 f. Bandinrichting en „ P o u h o n " van Spa. 

DUITSLAND (OOST-) 
6-6-'68. Kampioenschappen in Güstrow, Berlijn en 

Leipzig. 
20 pf. Wereldkampieoenschap werphengelen. 
20 pf. Europees kampioenschap roeien voor vrouwen. 
20 pf. Tweede jongerenspelen lichte atletiek. 

20-6-'68. Tweede kind- en jeugdspartakiade. 
10 pf. Gestileerde Brandenburgse poort. 
25 pf. Gestileerd sportstadion. 
Beide zegels met brandende toorf>. 

20-6-*68. Negende wereldfcstival vredes in Sofia. 

20 + 5 pf. Gestileerde festivalbloem en aardbol . 
25 pf. Idem, nu niet op witte maar op donkere ondergrond 

25-6-'68. Bouwwerken in de D D R 
10 pf. Wernigerode, raadhuis . 
20 pf. Slot Mor i tzbnrg bij Dresden. 
25 pf. Greifswald, raadhuis . 
30 pf. Potsdam, Sanssouci, het nieuwe paleis. 

D U I T S L A N D (WEST-) 
19-7-'6B. Aanvull ing herdenkingsuitgifte Adenauer . 

30 pf. Portret van wijlen de bondskanselier. 
19-7-'68. 82ste Duitse Katholiekendag, 4-9 september. 

Essen. 
20 pf. Symbolen kruis, duif en ellipsen verbeelden de ma

crokosmos, met thema „Mi t t en in dieser Wel t " . 

ITALIË 
10-6-'6B. Arrigo Boito 50 jaa r geleden overleden. 

501 . Portret van deze componist. 
19-6-'68. Francesco Baracca 50 jaa r geleden overleden. 

25 1. Portret van deze luchtmachtofficier. 
24-6-*68. Giambat t is ta Vico 300 jaa r geleden geboren. 

50 1. Portret van deze wijsgeer (1668-1774). 

TSJECHOSLOWAKIJE 
5-6-'68. Dcfenitieve uitgiftedatum serie Nieuw Praag . 

Verbeterde opgave: 0,30 k. Gutfreunds beeldhouwwerk, 
0,40 k. Nieuw omroepgebouw, 0,60 k. Nieuw parlements
gebouw, 1,40 k. Bauchs gobelin, 2,00 k. Kupka 's schilde
rij en 3.00 k. Presidentiele s tandaard . 

21-6-'68. Definitieve uitgiftedatum serie O u d Praag, 
gemeld op bladzüde 353. 

IHD- In t ema t iona l Hydrological Decade-internationale 
hydrologische decade. 
W H O - W o r l d Heal th Organization-Wereldgezondheids
organisatie. 

PERSONALIA 

W. E. GERRiSH 

70 JAAR 

Een belangrijke voorpost van de Nederlandse filatelie in 
Groot-Brittannië bereikt deze maand een kroonjaar. Het is 
de heer W. E. Gerrish, „grand old man" onder de beoefenaren 
van de Nederlandse filatelie die deze maand zeventig jaar 
wordt. Zou men hem naar die datum vragen dan kan men 
rekenen op het volgende antwoord: mijn geboortedag viel op 
de 83ste verjaardag van Waterloo, waarmee hij de bekende 
Slag en het jaar 1898 bedoelt. Hij is oud genoeg om de grote 
vier van de Nederlandse filatelie in Groot-Brittannië in le
vende lijve te hebben gekend — hij heeft de beginletter 
van zijn eerste voornaam gemeen met de beginletters van 
un namen — : Wade, Warren, Wilkinson en Wilson. Hij is 
verigens jong genoeg om jongere Nederlandse filatelisten, 

tot in Canada toe, met raad en daad bij te staan en als het 
oet nog een eind te helpen ook. Zijn belangstelling is de 

aatste tijd vooral gericht op de „middle issues" van de 
rorige eeuw, de uitgiften van de jaren 1872, 1876, 1891 en 
899. Niet voor niets is hij erevoorzitter van de Netherlands 
hilatelic Circle. 

n 1955 kreeg hij de Nederlandse Costerusmedaille voor een 
tudie over de emissie 1872 die in 1955 werd gepubliceerd; 
1 1966 ontving hij de Britse Taplingmedaille voor een pu-
likatie over de emissie 1876 uit de jaren 1964/1965. Vorig 
ïar verscheen tijdens de Amphilex van zijn hand de lijst 
leinrondstempels op de Bontkraagemissie. Een ander be-
ngrijk werk dat op zijn naam staat is het opnieuw op-
ïtten van de Gray-collectie. Van 1956 tot 1961 was hij voor-
itter van de Royal Philatelie Society of London. 

IN MEMORIAM A. SCHOUFOUR 
Met leedwezen berichten wij, dat op 16 mei 1968 is over

leden ons erelid en mede-oprichter, de heer A. Schoufour. 
Hij werd 88 jaar. 

Vooral gedurende de eerste jaren van het bestaan van de 
vereniging was Schoufour op vele gebieden werkzaam; hij 
was in die eerste jaren lid van het bestuur. 

Als filatelist genoot hij grote bekendheid als verzamelaar 
en kenner van de eerste emis'sies van Nederland. Hij was 
één der weinigen die zonder moeite de platen van de eerste 
emissie feilloos kon onderscheiden, doch ook zijn kennis 
van de wapenserie was groot. De Oudduitse staten hadden 
evenmin geheimen voor deze rasfilatelist. 

Zijn collectie Nederland eerste emissies was voor het laatst 
te zien op de „Shellpost" te Vlaardingen, waar hij een hoge 
bekroning ontving. 

Wij zullen zijn nagedachtenis in dankbare herinnering 
bewaren. 

Het Bestuur van de Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereeniging. 

JUBILEUM FILATELiSTENLOKET UTRECHT 
UTRECHT - (agt) - Als vierde plaats in het land werd 21 
april 1928 in het Ufrechtse postkantoor een filatelistenloket 
geopend, waar de postzegelliefhebbers onder andere zegels 
kunnen kopen, die normaal niet meer verkocht worden of in 
overzeese gebiedsdelen worden uitgegeven. 

Aangezien een lid van de Utrechtsche Philatelisten Ver
eeniging bij het nasnuffelen van de archieven dit pas op 
30 april jl. ontdekte, werd op 1 mei de herinnering aan dit 
feit gevierd door het bestuur van de U.Ph.V. in aanwezigheid 
van enkele functionarissen van het postdistrict Utrecht en 
de pers. 

De directeur van het postdistrict, mr. H. Snel, gaf een 
korte uiteenzetting over de herkomst van het woord filatelie 
en de werkzaamheden, welke aan dit loket verricht worden. 
Hij noemde het filatelistenloket het prettigste loket, waar het 
publiek komt, dat de tijd heeft om rustig geholpen te 
worden. Hij stelde zich open voor de eventuele wensen van 
de filatelisten betreffende de openingsuren en andere moge
lijkheden voor dienstverlening door PTT. 

De heer L. H. Tholen, voorzitter van de vereniging, toonde 
zich voor deze suggesties zeer erkentelijk. Hü zei onder meer, 
dat de medewerking van de ambtenaren achter het loket 
altijd bijzonder op prijs gesteld wordt, temeer daar de post
zegelliefhebbers soms lastige klanten zijn. Bijvoorbeeld wan
neer ze een zegeltje willen hebben, dat precies middenin 
een vel zit. 

Uit dankbaarheid voor de wijze, waarop zijn leden in 
Utrecht aan het filatelistenloket worden geholpen, overhan
digde hij aan de twee lokettisten, die dit loket bedienen, de 
heren J. G. van der Steen en G. W. Bliekendaal, alsmede 
aan hun chef en souschef een boekenbon met de wens dat 
de samenwerking met PTT in de toekomst even goed zal 
blijven. 

Aldus een mededeling in „Aangetekend", personeelskrant 
van PTT. H . 

JDni 1968 359 



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-formulier boven het bedrag van: 
België Bfr. 16000; Bfr. 6900; Canada $100,—;$ 150,—; Duitsland DM. 1300,—; DM. 550.—; Oostenrijk Sch. 8 5 0 0 , - ; Sch. 3600—; 
Spanje Pts. 19000,—; Pts. 500,— ; U.S.A. $ 100,—;$ UÖ,— ; Zwitserland Z.fr. l / iOO,- ; Z.fr. 600.—. Hetev t . benodigde A-formu
lier is bij elk postkantoor verkrijgbaar a fO,10. 

ZWITSERLAND (+F.D.C.) 
LIECHTENSTEIN ( + F.D.C.) 

Voordelig nieuwtjesabonnement (elk kwantum) 
Nominaal -I- 10 % + porto 

bij N . Muller,Gerhaldenstrasse46,9008St. Gallen, Zwitserland 

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: 

Een briefkaartje 
is voldoende! 

GLOBUS 
Briefmarkenversand, Afd. S 225 
2057 Geesthacht, p. o. b. 127, 
Duitsland 

i n 
ter 

phil« 
het grootste rnternationale handboek van 
phitatelistische 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 

0 Duizenden ruiU, koop- en verkoop-
wensen van verzamelaars en handelaars 
in de vi|f werelddelen 

0 Postzegelhandelaars met hun speciale 
gebieden 

0 Grt othandelaars 
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) 

SPANJE 
SPECIALE AANBIEDING „EINDE VAN HET SEIZOEN' 

WIJ verkopen de volgende Spaanse series, ongebruikt 
perfecte conditie 

Nummers volgens Yvert 
602/805. 
Lp 242/245 500,— 
806/807 45,— 
808/810, Lp 247 2,— 
811/815 30,— 
816/820A 23,75 
821/822 0,20 
823 5,— 
824/825, Lp 249 1 . — 
826/830 35,— 
831, Lp 255 7,25 
832/833 16,25 
834 0,15 
835/837 25,— 
838/839, Lp 264 7,50 
840 0,25 
841/842 17.— 
843/852 15,— 
853 5,— 
854/869 17,50 
870/872 5,— 
873/875 25,— 
876 1,25 
877 4,50 
878/881 16 25 
882 3,50 
883/885 3,— 
886 1,75 
887/889 13,50 
890 3.75 
896/896 12,50 
897/899 2,— 
900 0,30 
901/910 5,— 
911/912 3,— 
913/920 6.— 
921/926 3,50 
927/936 5,— 
937 0,50 
938 0,40 
939/941 1,50 
942 0,60 
943/954, 
Lp 278/281 5,— 
955/964 6,— 
965/970, 
Lp 282/285 40,— 
971/972 1.25 
973/974 0.75 
975/976 1,50 
977/978 0,65 
979/986 3,25 
987/996, 
Lp 286/289 6,25 

997/998 0,55 
999/1001 2,— 
1002 0,60 
1003/1004 1 , — 
1005/1006 0,60 
1007/1016 10,— 
1017/1020 3,75 
1021/1023 2,50 
1024/1025 1 , — 
1026/1037 10,— 
1038/1041 1 , — 
1042/1043 0,55 
1044/1045 0,60 
1046 0.40 
1047/1054 3,— 
1055/1060 3,25 
1061/1066 2.50 
1067/1072 2,50 
1073 0,60 
1074/1078 5,— 
Wappen 1/57 50.— 
1083/1092 5.— 
1093/1095 1.50 
1096/1098 1.50 
1099/1102 5.— 
1103/1108 8,75 
1109/1112 4,50 
1119/1120 0.50 
1121/1124 1.25 
1125/1132 5,— 
1133 0.60 
1134/1144. 
Lp 290/293 15.— 
1145 0.50 
1146 0.40 
1147 0.75 
1148/1149 0.35 
1150 0.75 
1157/1160 3.— 
1161/1170 7,50 
1171 0,25 
1172/1174 1,25 
1175 0,25 
1176/1178 0.50 
1185/1187 0.50 
1188/1189 1.25 
1190/1194 1.25 
1195/1202 2.50 
1203 0.25 
1204 0,25 
1205 0.40 
1206/1207, 
Lp 294/295 8,— 
Tourist 1/37 6,— 

) 
en in 

Prijzen in Ned guldens 1 
1215/1217 
1218/1227 
1228/1241 
1242/1246 
1247/1249 
1250 
1257/1270 
1271/1272 
1279/1283 
1284/1285 
1286/1293 
1294 
1295 
1302/1305 
1312/1321 
1322/1324 
1325 
1332/1333 
1334 
1335/1336 
1337 
1338/1345 
1346/1348 
1349/1351 
1354 
1355/1356 
1357 
1364/1365, 
Lp 296/297 
1366 
1367/1376 
1377/1379 
1385 
1386/1388 
1389 
1393/1400 
1401 
1402/1403 
1404 
1405/1412 
1418/1420 
1422/1424 
1425 
1426 
1427 
1428 
1429 
1430/1439 
1440 
1441 
1442/1445 

1,25 
3,75 
6,— 
6,50 
1,50 
0,25 
7,50 
0,50 
1,25 
0.25 
2 — 
0.25 
0.10 
1.50 
3.— 
1 . — 
0.15 
0,50 
0.25 
0.75 
0.25 
1,75 
1,75 
1,75 
0.15 
0.40 
0,15 

6.— 
0.10 
1.75 
0.45 
0.10 
0,80 
0,15 
0,45 
0,10 
0,40 
0.10 
1.15 
0,70 
0,55 
0,10 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
1.75 
0,15 
0,10 
2,20 

Betalingswijze Bankoverschriiving door uw bank aan de Banco Atlantico | 
compte n° 141/115 Barcelona 

FILATELIA EUGENIO LL 
(Opgericht in 1915) 

Avenida Generalisimo 489, Barcelon 

ACH. S.L. 
a 15, Spanje 

De mhoud is inspirerend en biedt voor 
alles een omvangnik materiaal voor 
verzamelaars en handelaars dat zo nodig 
meteen bi| de hand is 
APHV-Nachrichtenblitt 

Een philatelistisch-literaire prestatie die 
enig ter wereld is 
Een wereldkampioenschap in de philatelie 
zou men kunnen zeggen als men absoluut 
m overtreffende trap wil schri|ven 
Inderdaad moet men in de philatelistische 
literatuur tevergeefs naar een gelijksoortige 
prestatie zoeken als door Interphila als 
grootste philateliscisch 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 
Maschmuhienweg 8/10 Postfach 206 Postscheckkonten Hannover 3547 Wien 

46 765 Basel 40 5321 
Ned vertegenwoordiging Filektura, Postbus 54, Katwiik aan Zee, giro 51 69 28 

Postverzegelde kilowaar van Noorwegen, jaargang 1968 (nieuw) Prijs 
DM 42,— Hoofdzakelijk groottormaatzegels honderden herdenkings 
zegels en hogere waarden van Noorwegen Alt i jd stroken van douane 
pakketten uit Scandinavië Duitsland Nederland en Zwitserland Bij 
uitzondering ook wel eens van IJsland Berlijn Liechtenstein enz 
Ongeëvenaard in prijs 
Postzegels van Noorwegen van 1905-1968 25 33% van de Michel-
notenng met slechts een enkele uitzondering Enkele voorbeelden 
Loterijzeqel DM 28 — postfris/gebruikt DM 30 — op brief Legioen 
postfris/gebruikt DM 36 — Noordkaap I postfris/qebruikt DM 58 — 
Noordkaap IV postfris/qebruikt DM 12 — prima kwaliteit gebruikt met 
rondstempel 
Aankopen boven DM 100 — levering franco Vooruitbetaling of rembours 

FIRMA NORPHIL 
AMMERUDSGADE 59 OSLO 9 POSTGIRO HAMBURG 161812 



ZWITSERLAND 

NIEUWE ZEGELS VOOR DE NATIONALE FEESTDAG 'PRO PATRIA 1968' 

mimi, 

C 5 
PROIÄTRIA Wö.S ; 

1 /^^^^^ ; 

20io 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 3 0 0 0 Bern 29 

RITTER 

KWALITEITSZEGELS TOT 1960 

Groot-Bnttannie en Kolomen, Europa en Kolomen, 
Zuid- en Noord-Amenka enz 

WIJ leveren losse zegels, series, verzamelingen, 
poststukken, zeldzaamheden, afwijkingen enz 

Zend ons uw mancolijst 

MAANDELIJKSE VEILINGEN 

alle landen 
Catalogus gratis aan aanvragers 

Geen opgeld voor de koper 
WIJ nemen steeds veilingmateriaal aan 

provisie slechts 10%, geen invoerrecht, geen belasting 
WIJ kopen steeds betere waarden en zeldzaamheden van 
alle landen uw aanbiedingen zien wij gaarne tegemoet 

RITTER & CO 

2 A, Adam & Eve Mews 
Kensington High St 

London W 8 
Engeland 

Telegramadres Auktion, London W 8 
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Internationale 
Spezialauktion 
lm Oktober 
1968 in Zürich 
Einlieferungen 
bis Ende 
Juni 1968 
Gebiete: Schweiz, Liechtenstein, Alt-Italien, Frankreich, Benelux 

Wir nehmen noch Material allererster Qualität entgegen: 
Wertvolle Raritäten: Einzelmarken, Streifen, Blockstücke, Briefe 
SpezialSammlungen jeder Größe der genannten Länder 

DIE große Gelegenheit, günstig zu verkaufen. 
Vorschußzahlungen in jeder Höhe und Währung -
auf Wunsch auch Kauf gegen sofortige Barzahlung. 
Große Objekte besichtigen und übernehmen wir 
am Ort des Verkäufers. Diskrete Beratung auch 
in finanztechnischen und steuerlichen Fragen. 

Das Briefmarkenhaus mit dem weltweiten Käuferkreis 
H.CSCHWENN AG, CH-8022 Zürich, Bahnhofstr.18, Tel.: 44 18 77 



DE 

GROOTSTE 
POSTZEGELVEILING TER WERELD ZAL 

DIT JAAR IN SEPTEMBER BIJ 
SCHWENN IN FRANKFORT GEHOUDEN 

WORDEN. OOK U KUNT ER BIJ ZIJN! 
INZENDINGEN TOT EINDE 

JUNI. DIT IS UW MOOISTE KANS OM 
TOPPRIJZEN TE BEHALEN 

Unieke verzamelingen en topwaarden van de 
eerste categorie zijn reeds aangekondigd 

Veil inghouder H C Schwenn neemt op het 
ogenbiik in Scandinavië inzendingen in ont
vangst en vi iegt begin juni naar Zuid-Amerika 
om daar ook enkele bijzonder omvangrijke 
objecten persoonlijk te beoordelen en in ont
vangst te nemen (10-14 juni Hotel Plaza m 
Buenos Aires, 15-16 Juni Hotel Victor ia Plaza in 
Montevideo 17-19 Juni Hotel Excelsior in Sao 
Paulo) 

Individuele klantenservice en advies van onze 
f i latel ist ische afdeling, alsmede het gebruik van 
de modernste elektronische apparatuur voor het 
verwerken van de gegevens staan borg voor 
een voortreffelijke voorbereiding zorgvuldige 
afwikkeling en accurate afrekening van elke 
Schwenn-veilmg 

Redenen waarom u nergens beter verkopen kunt 

dan via Europa's grootste postzegelvell lngs-
orqanisatie 

OMDAT de kapitaalkrachtigste kopers uit de 
gehele wereld bij deze Schwenn-veil ing óf per
soonli jk of door een vertegenwoordiger zullen 
meebieden 

OMDAT elke grote verzamelaar uit onze t i jd 
op deze vei l ing de voor hem van belang zijnde 
objecten vindt, 

OMDAT met de omvangrijke en in de aller
grootste oplage verspreide veil ingcatalogus ter 
wereld alle belangrijke verzamelaars in meer 
dan zestig verschil lende landen bereikt worden, 

OMDAT Schwenn over de grootste staf van 
f i latel ist ische experts, waaronder specialisten 
op alle terreinen, kan beschikken, die elke 
inzending zodanig voor de vei l ing voorbereiden 
dat een topopbrengst zeker is 

Europas größte Briefmarken-Auktlons-Organisatlon 

H. C. SCHWENN, 6000 Frankfurt/M., Bockenheimer Undstr. 18-20, Tel.: 720301 



NIEUW VERKRIJGBAAR BIJ HET 
POSTZEGELBUREAU VAN DE CROWN AGENTS 

WEST-SAMOA 

TRISTAN DA CUNHA 
vogels van Tristan 

Urtgiftedatum 15 mei 1968 

VOLKSREPUBLIEK 
VAN ZUID-YEMEN 

Herdenking van de onafhankelijkheid 
Uitgiftedatum 25 mei 1968 

VERZAMELAARS KUNNEN DEZE ZEGELS VIA HUN NORMALE POSTZEGELHANDELAAR VERKRIJGEN 



80ste Dornhöfer Postzegelveiling op 1, 2 en 3 aug. 
1968 in hotel Bayerischer Hof in Baden-Baden. 

Mijn grootste aanbieding sinds jaren 
Catalogus gratis voor serieuze belangstellenden 
Kopers uit het buitenland betalen in Duitsland geen 
„Mehrwertsteuer" 
Inzendingen voor mijn 81ste veiling zie ik reeds nu 
gaarne tegemoet 

Heinrich Dornhöfer, postzegelveilingen sinds 1952 
6800 Mannheim - Duitse Bondsrepubliek 
Postfach 371 - Telefon 3 39 29 

NATUURLIJK GELOOFT U HET NIET! 
Niemand gelooft oort dat wij w/erkelijk meer dan 98% kunnen leveren van de onge
bruikte series en blokken van de gehele wereld van 1920 tot 1968 — tot hi| ons zijn 
eerste mancolijst zendt' Wi) nodigen u gaarne uit hec voorbeeld van honderden 
Nederlandse verzamelaars te volgen die onze regelmatige klanten geworden zijn-
Motiefverzamelaars Die moeilijke overzee series waar u tevergeefs naar gezocht 
hebt hebben wij in voorraad 

FRANK WARNER 
117 Naisau Street . N e w Yo rk , N.Y. 10038. U S A 
„ O n e of the m o i t complete stocks of the w o r l d l - in the w o r l d " 

U.S.A.-CANADA RUILT 
106 versch nw ste U S A uitg 3 75, 
156 versch nw ste U S A gelegen-
h z 5 50, 250 versch nw ste U S A 
gelegenh z 10, — , 56 versch nw ste 
CANADA gelegenh z 3,75 
Beste kwaliteit In rui l tegen postfr 
Nederl gelegenh z Ik verzend v 
UNO postkantoor v luchtpost + 1,— 
F. S. GERBER, 680 Fort Washington 
Avenue NewYork, N Y 10040 USA 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
Amsterdam-Zuid 
Tel. (020)-739764 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandve i l ige kasten f 2 9 5 , - en f 480,— 

Tevens voor rad ig 8 0 z . g . a . n . b r a n d k a s t e n 

en kluisdeuren Interessante pr i |zen 

Vraagt in l icht ingen 

BRANDKASTEN- EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, te lefoon (01806) 25 37 

Onze 

NAJAARSVEILINGEN 
zijn reeds in bewerking' 

Wacht U niet tot het laatste 

moment met inzenden, 

anderen kunnen U voor zijn' 

Voor belangrijke objecten 

komen wtj gaarne bij U 

thuis voor bespreking. 

ZEER GUNSTIGE 

veiling - condities f 

VEILEN MET SUCCES? 

RIETDIJK n.v. HET ADRES! 

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

U.S.A. Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

Ook uw manco-lijst is weikom. 
HET adres voor . . i , 
Amerikaanse zegels: »»U.IX.A. - S T A I V i P S 

POSTBUS 124 ' s - H E R T O G E N B O S C H 

w. 

St.J 
Dam 

ENGELKAMP 
koopt alles op het 
partijen, series en 

ansstraat 5, Amsterd 
. Tel. (020) 23 66 25, 

gebied van postzegels, 
bundels tegen contante 

verzamelingen, 
betaling. 

am. Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
privé (020) 73 79 26. 

Slechts y, cent kost het u een vuile en/of verkleurde postzegel 
te reinigen. Goedkoper kan het n iet l 

PHILA-FLECK 
Het universele reintsingsmiddel voor postzegels Tube voor : t 1000 zegels f3,90 
Twee vliegen met één klap' Een D A l M O N - s t a a f h u l i , daarop de onbreekbare 
UV-filter P H I L A T E S T en 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; 
Ehgelsman, Delfzi|l; Irene, Den Haag; Keiser & Zoon, Den Haag; Manuskowski, Den 
Haag, Cora, Dordrecht; Verburg, Goes; Groninger Postzegelcentrale, Groningen; 
Kroeske, Groningen, Schipper, Noordwi)k; van Mastngt, 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 2 0 0 , DEN HAAG 

FDC 
ALBUMS 
In fraaie, tweekleu
rige band met opdruk 
in twee kleuren. In 
hoes. 

No. 3:11 X 21 cm voor 50 covers f 6,— 
No. 4:13 X ^^y,cm voor 50 covers f 6,— 
No. 5 : 1 1 x 2 1 cm voor 100 covers f9,95 
No. 6:13 X 18% cm voor 100 covers f 9,95 

Het mooiste album in Nederland! 
ALBUM FABRIEK NEERLANDIA - UTRECHT 
Ceylonlaan 11 - Tel. 030 - 8808 34 - Giro 35.20.03 



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 

POSTZEGELHANDEL 

„'t Raedthuys" (eig J D MUIS) 

wenst u allen een zeer prettige vakantie. 
Zelf ga ik van 7 t/m 26 juli. 

De winkel Is gesloten van 14 t/m 26 juli. 
Zaterdag 27 juli dus geopend. 

POSTZEGELHANDEL 

„'t Raedthuys" 
Raadhuisstraat 41  Amsterdam  Telefoon 22 09 01 

('S avonds 1518 58, b g g 123123) 
Donderdags na 14 uur gesloten 

Verzamelingen en parfiien 
f e koop gevraagd door 

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

(prive Andries Vierhnghstraat 9, tel 15 18 58, b g.g. 12 31 23) 

REEDS MEER DAN 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen 1 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL

LECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot, er wordt contant betaald 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis 

van 7 t /m 26 ju l i met vakantie 

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 — AmsterdamC 
Telefoon 243940 — Giro 425549 

BRANDVRIJE STALEN ALBUMKASTEN 
Fonkelnieuw, modern franco huis 
Vraagt foto's aan Brandkastenhandel 

'BOX', Soestdijk  Van Weedestraat 43  Tel. (02155) 42 40 

ZiCHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O G , 1NDONESI6, EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern), ISRAËL 

Gebruikt of ongebrurkt Elke zegel apart geprijsd. Gaarne bericht beginnend of 
gevorderd verzamelaar Vraagt deze mooie boekjes met opgave van referenties aan bit 

H. FIGGE Jr. EINDHOVEN 
KI. Berg 34b  Tel . 2 21 20 

NEDERLAND 
Overz. Gebiedsdelen 
INDONESIË, UNTEA 

Gratis prijsli jst zendt 
K. K E I Z E R 

Burg Mutsaersstraat 32 
T i l bu rg Te l (04250)7 16 76 

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
het nieuwe postfris inschuifsysteem, geen plakker meer nodigm 
190m NEDERLAND vanaf 1945 46 bladen zonder band 
190 NEDERLAND compleet 84 bladen zonder band 

CURACAO 18731948 24 bladen zonder band 
ANTILLEN vanaf 1949 17 bladen zonder band 
N W GUINEA compleet 7 bladen zonder band 
SURINAME 18731948 23 bladen zonder band 
SURINAME vanaf 1949 27 bladen zonder band 

biipassende ringbanden plastic 13,50, leder 30,—, skai 
bladmonster* uitvoerige prijslijst en Amphilex souvenir op aan 
vraag 

L I N D N E R 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 

429 
430 
432 
433 
434 

41,40 
75,60 
21,60 
15,30 
6,30 

20,70 
24,30 
17,50 

16. PER KILO 
BETALEN WIJ VOOR GROOTFORMAATZEGELS VAN 

NEDERLAND OP PAPIER 

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

GEEN ZENDINGEN ONDER fSO 

„NOVIOMAGUM" 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e WALSTRAAT 17  NIJMEGEN  TEL (08800) 2 06 38 



BRANDKASTEN 
kopen IS een zaak van vertrouwen Het gaat om uw kostbaar
heden en uw waardepapieren Kaptino heeft meer dan 350 
nieuwe en gebruikte brandkasten en inbouwkluizen voor u staan 
Dus direct uit voorraad Brandveilige kasten van f 255,— af, 
7 modellen Nieuwe inbouwkluizen, 32 modellen van f 79,— af 
Daarom zijn wij ook de grootste specialist in Nederland voor 
brandkasten en inbouwkluizen. U kunt uw te grote of te kleine 
brandkast bij ons inruilen Ook in tel- en schrijfmachines keuze 
uit meer dan 3000 machines De nieuwste Jaguar telmachines, 
optellen, aftrekken en vermenigvuldigen op de telstrook, winkel-
prijs ƒ398,— bij Kaptino ƒ298,— Kaptino schrijfmachines model 
1968, geheel metaal, slechts ƒ 155,— Stalen schrijfbureaus 
ƒ148,— Komt u eens k i j k e n ? ' ' U koopt bij ons prettig en 

BIJ KAPT INO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 2 00 18 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.O. Indiö 12, telefoon 83 94 46 

TE KOOP GEVRAAGD 
voor mijn verzameling Italië vóór 1940 postfris zonder plakker 

of eventueel met eerste plakker 
Aanbiedingen M J Bijvoets Gerrit v d Lindestraat 7A, Rotterdam 

VELEN DENKEN dat wij slechts FDC's verkopen Al verz wiJ vele landen 
daarvan (zie hiervoor onze gespecialiseerde adv meinummer) onze vele 
abonnees weten wel beter Zo hebben wiJ óók een aardige stock mooi 
gestempeld Finland en Zwitserland gelegenheidsseries vanaf ca 1955 
Aanb catalogi (elders reeds uitverkocht) Porto extra Al le nieuwste uitgave 
Ned en O G NVPH ƒ 4 - idem Junior ƒ 2 25 Spec cat Spanje f 2,25 
Zumst Zwitserland en Liecht f 2 ,75 Lindner Ver Naties met alle nuances 
(twee jaar geldig) ƒ13 50 (prijzen m $) Zonnebloem Europa ƒ2 25. Idem 
Ver Naties ƒ 2 25 Binnenkort Nieuwe Benco Israël en AFA spec cat 
Skandinavie 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE (LID NVPH) 
Blondeelstraat 36 Rotterdam 14 (Alexanderstad) tel (010) 204070, giro 507407 

520 POSTZEGELS VOOR F 3 . -
Is 
n j ^ De Gids voor de Postzegelverzamelaar" 

' H E L E M A A L G R A T I S voor 
iedereen die belangstelling heeft voor onze 
prachtige collectie postzegels Voor i fder 
een die 7 dagen gratis op zicht een van 
onze keuzeboekjes wi l inzien 
Onze keuzeboekjes bevatten alle een schit 
terende sortering postzegels veel voordeli
ger dan de cataloguswaarde Veel com 
plete series Techniek en ruimtevaart kunst 
en dierenzegels en vele andere motieven 
U hoeft niets Ie kopen Speciaal voor motief 
verzamelaars 

V\/i) sturen u de 520 postzegels De Gids 
voor de Postzegelverzamelaar en uw keu 
zeboekje ontvangt u gratis en zonder enige 
verplichting een week op zicht 

Bent u met geïnteresseerd danstuurtual les 
terug en heeft u geen enkele verpl icht ing 
meer De 520 postzegels kunt u toch be 
houden voor f 3 
Verstuur deze advertentie 

of schrijf een briefkaart aan 

FORTUNA-MAIL, AFD. 2 U7723 
Hilledijk 93 Rotterdam Tel (010 )172960 

f er overname aangeboden 
Posizegelhandel 

Zeer riant gelegen in het centrum van Rotterdam 
Winkelruimte (huurpand) circa 50 vierkante meter 
Vraagprijs voor kostbare inventaris, drie safes, v^finkel-
betimmenng, vier bureau's enz enz tegen kostprijs 
f 20 000,— 

Inlichtingen: telefoon (010) 11 28 21 of (02507) 30 62. 

SCHAUBEK SUPPLEMENTEN 
1967 

De normale uitvoering 
is verschenen! 

De uitvoering in BRILLANT 
komt eind juli a.s. 

1 * = ongestempeld Nrs 
Frankrijk 
216* 
232* 
269* 
280/289* 
301/302* 
305* 

61 50 
5 0 -

105, -
49,50 
56,50 
17,25 

catalogus Yvert A l le aanbiedingen vri jbl i jvend 
Franl(rljk 
310* 1 8 , -
316/317* 2 0 , -
354/355* 72 50 
398 A 4 5 -
Luchtpost 
30/33* 105 , -

POSTZEGELHANDEL „J. C. 
BERGSELAAN225B -

Oostenrijk 
290/296* 
326/330* 
378/389* 
399/404* 
437/440* 
467/470* 

RENZEN" 

1 8 , -
2 9 , -
9 0 , -

107,50 
40,50 
3 6 , -

ROTTERDAM - TELEFOON 248886 - GIRO 481779 | 

IMn/^MCCIl ^ " ^ nieuwe uitgiften tegen wederom sterk verlaag-
I N U V / N C J I A de prijzen vindt u in onze P M nr 32, welke u op 

aanvraag gratis wordt toegezonden 
De P.M. nr 32 bevat uitgebreide prijsli jsten van INDONESIA doch ook 
van Nederland Curagao/Ned Anti l len Suriname en Ned Nieuw-Guinea, 
Een greep hieruit 500 versch Sport f 17 50, 500 versch Dieren f 17.50, 
alsmede van onze goedkope MOTIEF-samenstelhngen 
300 versch Ruimtevaart ƒ 17 50 300 versch Bloemen f 1 3 50 100 versch 
Schilderi jen /■6 50 100 versch Schepen f 3 5 0 50 versch Driehoeken ƒ 2,50, 
enz enz 
Voorts nog steeds 1000 versch Groot-formaat f 17,50 500 Idem f 6,75 
Aanvragen en bestell ingen aan J. B IJ L S M A 
Schimmelpennmcklaan 3 Zutphen - Telefoon (05750) 3311 - Giro 927678 

NIET ALLEEN ZELDZAME NUMMERS zoals 
Nederland: 171Af in blok zpl ƒ75,—, 356e blok zpl 
ƒ225,—. Rolt 51a + 51 vert paar zpl ƒ285,—. Rolt 53a 
in blok + 2 ex 53 geheel in blok van zes gebruikt 
ƒ450,— Zeldzaam 
Ned. Indië: 38 f gebr ƒ250,—, 140 f ong ƒ375,—, 289 
ong ƒ180,— 
Suriname: Luchtpost 24 fa kopst zpl ƒ 285,— idem op 
aanget brief, zeldzaam ƒ 300,— 

MAAR OOK ALLE NORMALE EN GOEDKOPE series en zegels 
vindt u in onze nieuwe prijslijst, welke op aanvraag u 
gratis wordt toegezonden 
WIJ hebben een ruime sortering zegels van Benelux, 
Duitsland, Liechtenstein, Oostenrijk, Vaticaan, Israël. 

INTERPHILA, POSTBUS 8034, DEN HAAG 
Kantoor Sterrenoord 48, Den Haag 
Telefoon (070) 66 90 20 - Postgiro 475 338 

LINDNER-FALZLOS 
W I J p r i j zen ons g e l u k k i g 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 v o o r 
de handel t e hebben v e r k r e g e n v o o r al le L I N D N E R - P R O D U K T E N 
Har^delaren kunnen u i t voo r raad me t de g e b r u i k e l i j k e k o r t i n g w o r d e n ge leve rd 
Tevens k u n n e n w i j l everen Ph i lo rga -p lakke rs , r o n d z e n d b o e k j e s , p i n c e t t e n , l o u p e n , 
J u m b o - i n s t e e k b o e k e n , Z o n n e b l o e m - f d c a lbums , Davo -a lbums etc 
U v / o p d r a c h t e n z ien w i j gaarne t e g e m o e t 

FIRMA „IMPOLLEX" 
N i e . W i t s e n k a d e 16 ■ A m i t e r d a m ■ T e l e f o o n (020 ) 6S805 

Schilderijenzegels 
Vraagt gratis prijslijst 

HEYMANS' 
POSTZEGELHANDEL 

I Valenusstraat 82 Schiedam 
Telefoon (010) 263951 

■f-M-f4-M"f4-M"M-f-

Voor onregelmatigheden in 

niet-schrlfteli jk opgegeven 

advertenties kunnen wij geen 

verantwoordeli jkheid aanvaarden 

Administrat ie Philatelie 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor
delijkheid nemen voor de bonatidi-
teit der onderstaande adressen. 

Prijs der annonces ƒ 0,85 p. mm. 

A A N G E B O D E N 

Hoogste bod gevraagd Ned.Mndbl. 
v. Pliilatelle, april t /m no'v 1924, 
juli t /m dec. 1926 en compl. jaar
gang 1927 t /m 1963, waarvan inge
bonden 1927 t /m 1942. Mndbl. „De 
Philatelist" compl. ingeb. jaar
gang 1927 t /m 1939. Mndbl. ,,Mi]n 
Stokpaardje", compl. ingebonden 
jaarg 1949/1954 J. J. Ie Fèvre, 
Mercuriusstraat 7, Haarlem-N. 
Te koop; Vaticaan, Mich. 3t)0-428, 
Pont. Joh. XXIII. Mich. 429-535, 
Pont. Paulus VI. Gegarandeerd 
postfris, bovendien op FDC, bod is 
bindend. Meerdere malen aanwe
zig. Brieven naar: adv. Philatelie 
Ina B. Bakkerlaan 65 K 598, te 
Utrecht. 
Aangeb.- Sport-Olympiade, zeer 
groot aantal fdc, van sport alsme
de olympiades ter beschikking, 
gaarne uw mancolijstje, verkoop 
uit onze verzameling tegen zeer 
lage prijs in bezit o.a. zeer schaar
se fdc, alle olympiades. Ook gene
gen te ruilen, tegen zegels Neder
land, O. G. H. Kuipers, Weidehuis-
laan 5, Almelo 
Bod gevraagd op verzameling Va-
tikaan, Win postfris. Cat. waarde 
Michel 884,60 In stockboek. Ver
zameling Ned. en overzee, cat w 
NVPH ƒ 1420,— in Holland Album, 
met plakker. 50°/« postfris J. Vis
ser, Bottelroosstraat 2, Groningen. 
Franse en Engelse Koloniën. Uit
sluitend betere zegels in zichtzen-
dingboekjes. Br. o. nr. Ph. 258 aan 
Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 
Ver. Naties blok 1 postfr. ƒ 250,—, 
gebruikt ƒ 112,—, blok 2 postfr 
ƒ 12,—, blok 3 postfr. ƒ 3,10. Porto 
ƒ 0,95. Meinhardt, Vlaskamp 200, 
Den Haag. 
Te koop aangeboden. FDC's Ne
derland El t / m 40 70-80'/. rest 60>/« 
en Sur. El t / m 10 100-150«/« Tevens 
te koop gevr. Ned. El t /m 30. Sur. 
El t /m 10. Br. aan J. Laman Trip, 
W. Beukelsstr. 17, A'dam. 
Te koop: „Miadonna's op postze
gels, verzameling vanaf 1920 t /m 
1965, ruim 200 zegels; allen in ha-
wid en met verklarende tekst. H. 
E. Hellemink, Martelaarsgr. 20-III, 
Amsterdam. 
Van part. verzameling Vaticaan, 
Zwitserland en Nederland. Cat.w. 
ƒ 5850,— , ƒ 1600,— ; ƒ 1650,—. To
taalprijs ƒ 4100,—. In iedere verz. 
goede stukken. Tel. (010) 26 25 51. 
Europ.a-collectle met Turkije, Grie
kenland, Libanon, Arabie. Mooie 
landencollecties, series en losse ze
gels. Br. o. nr Ph. 259 aan Boom-
Ruygrok N.V., Haarlem. 
Ned. 10 series ongetand, postfris, 
NVPH nr. 332, 335, 336, 337 ƒ 3,50 
en ƒ 1,— porto. P. Bul, Rotterdam. 
Gironr. 66 29 89. 
Suriname postfris zonder plakker, 
serie 280 83 ƒ 37,50; dito 326 29 
ƒ 3,80, nr. 438 ƒ 1,75; serie 436 37 
ƒ 1,20; serie 447 48 ƒ 0,70; serie 453 
457 ƒ 4,— , serie 458 59 ƒ 1,40, se
rie 460 61 ƒ 1,40; serie 427 30 ƒ 2,— ; 
serie 431 434 ƒ 1,85; blok 435 ƒ 1,80; 
Ned. Antillen nr. 270 ƒ 1,30, serie 
291 292 ƒ 1,— ; serie 275 290 ƒ 28,50, 
serie 298 302 ƒ 6,—; nr. 297 ƒ 0,40, 
serie 364 367 ƒ 2,75 worden uitslui
tend verzonden na ontvangst op 
giro 77 31 59 tussentijdse verkoop 
voorbehouden. D J. Bosman, van 
Blommestijnweg 45, Rotterdam. 

Nu, handige MANCOLIJST voor 
uw Ie dag enveloppen N.O.G. Prijs 
f 0,35, alleenverkoop postzegelhan-
del Bredero, Zadelstr. 14, Utrecht. 
Stort ƒ 5,50 op giro 78 60 04 t.n v 
L. v. d. Esker, Zwolle en u ont
vangt postzegelboekje 56 op aange
tekende brief. 
Zeer grote voorraad Nederlandse 
zegels vnl voor 1940. Zeer veel 
postfris in veldelen. Prijs voor al
les tezamen slechts ca. 44 pet. 
Event, kan ik deze voorraad ook 
in gedeelten verkopen. Bezichti
ging na tel. afspraak. Tel. (04100) 
3 00 64. 
Duitsland. Betere series en losse 
waarden van Bundesrepubliek en 
Berlijn. Billijke prijzen. J.Nielens, 
Maarten Lutherweg 18, Amstel
veen. Tel. (02964) 1 83 24. 
HONGARIJE: 250 stuks ƒ 6,50; 500 
ƒ 24,75; 1.000 ƒ 49,50 (deze in stock
boek). Alle verschillende, geen 
rembours, vrij op zicht. Gevraagd 
Oostenrijk 1850/67 G. Szegedi, Pr. 
Bernhardkade 26a, Rotterdam. Tel. 
(010) 22 71 09. 
NIEUWTJES. Wij verzorgen voor 
part. en handel de nwe. uitgiften 
van zegels en/of fdc's. Desbetref
fende koerslijst gratis op aanvraag 
verkrijgbaar. Firma ,,rmpollex", 
Nic. Witsenkade 16, Amsterdam 
rel. (020) 6 58 05. 

Blgmall, 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, 
Getfertsingel 112, Enschede. 
Nleuwtjesdlenst Europese landen, 
door eigen import lage prijs. Vr. 
gratis prijslijst. C. J. Wesselmk, 
de Gouwe 44, Landsmeer. 

Aangeboden: oude buitenl. prent-
briefkaarten en Ned. prentbriefk. 
van 1940 tot heden. Prijs 2 cent per 
stuk Min. afname 1000 stuks. Elk 
kwantum verkrijgbaar. M. R. de 
Goed, Charl. de Bourbonstraat 17, 
Alkmaar. Tel. (02200) 1 70 14. 

Verzamelaar biedt aan uit zijn dou
bletten: 700 verschillende zegels 
van Nederland, Ned. Indie, Indone
sië, Ned. Nieuw-Gumea, Curagao, 
en Suriname. Er is van alles bij 
zoals: complete series, veel gele-
genheids-, kind-, zomer-, en op-
drukzegels. U behoeft slechts ƒ 50,-
te storten op giro 7 43 09 ten name 
van T. V d. Heyden te Rotterdam, 
en u ontvangt het gehele pakket 
franco aangetekend bij u thuis. 

Interphlla 1969, phil. adresboek, 
11e jaargang. Heeft u uw formulier 
voor opname ruilgegevens reeds 
ingezonden? Vraagt gratis inlich
tingen bij de Ned. vertegenwoordi
ging: Filektura, postbus 54, Kat
wijk aan Zee. 

Particulier biedt verzameling post
zegels aan. Duitsland gestempeld 
en postfris ƒ 3500,—. Olympia spe
len 1964, postfris ƒ 1500,—. Honger
actie, postfris ƒ 400,—. Na zes uur. 
J Schlosser, Dortsei. 254, Rot
terdam. Tel. (010) 17 53 00. 

Aangeboden: zegels Ned. Antillen 
en Suriname, gest., met gom, zon
der plakkers vanaf 1955 tegen 65''/o 
NVPH 68. Prijslijst aan te vragen 
bij: G. H. Seijbrands, van Loostr. 
19, Den Haag. 

Verzamelaar, die zijn verzameling 
liquideert, biedt te koop aan o.a. 
België (bijna alles ongebruikt), 
Scandinavische landen, Eng. kol; 
N. Amerika en andere landen. Is 
ook genegen losse zegels en series 
te verkopen naar mancolijst. Brie
ven onder nr. Ph. 297 aan Boom-
Ruygrok N.V. te Haarlem en tel. 
(03443) 221. 

Te koop: Postfr. verz. Nederl. & 
Overzee. Cat.w. ƒ 2850,—. Prijs • 
ƒ 1850,—. Br. onder nr. Ph 298 aan 
Boom-Ruygrok N.V. te Haarlem. 

G E V R A A G D 

Zendt mij 100 postzegels in ruil 
voor 100 andere. Jac. van Welsenis, 
Coloniastraat 37b, Rotterdam-6. 
Interessante partijen massa en bun
delgoed worden steeds gekocht door 
A. V. d. Heijden, Hengelolaan 1196, 
Den Haag 
Touva. Wie helpt aan Yv. nrs. 11 
t /m 14 en 35 t /m 38? Br. met prijs 
aan J. Gerritsen, Park de Kotten 
121, Enschede 
Japanse bezettingszegels v. Manch-
kuo, Malaya, Burma en Ned.-Indie 
gevraagd, te koop of te ruil tegen 
N.O G. of Duitsland G. F. von 
Kispal, Sterrelaan 7, Hilversum 
Te koop gevraagd: postfr. verz. 
FrankrÖk, België, Luxemburg en 
Zwitserland. Br onder nr. Ph 299 
aan Boom-Ruygrok N V. te Haar
lem. 
Gevraagd' oude Ned. ansichtkaar
ten m ruil voor mooie verzameling 
luchtpostzegels J. v. d. Gulik, Adr 
Boomstr. 12, Hoorn. 
Zwitserland Nations Unies p.f. vlgs. 
Zonnebloem V.E. Nr. 20-39. Br. on
der nr Ph. 282 aan Boom-Ruygrok 
N.V. te Haarlem. 
Te koop gevr Frankrijk nr. 155. 
5 fr. -f 5 fr. Eerste kwaliteit. Goed 
gecentreerd, en mooie eerste plak
ker Br. onder nr. Ph 283 aan 
Boom-Ruygrok N.V. te Haarlem. 
Gevraagd: postzegels met afbeel
ding automoblel(en). Elviraland 19, 
Den Haag. Tel. 83 69 68 
Te k. gevr. puntstempels en klein 
rondstempels. A. H Bonefaas, Joh. 
Geradtsw 132, Hilversum Telef. 
(02150) 4 48 08. 
Te koop gevraagd postfrisse zegels 
van Nederland en Overzee. Ook 
collecties. C. WiUemsen, Jansen
plein 43-III, Amsterdam-W. Telef 
(020) 11 05 26. 

D I V E R S E N 

Verzamelt u VN. en/of V.E.?? 
Ja? Wordt dan lid van de gespec. 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: C. Spoelman, Irisstraat 18, 
Ridderkerk. Tel. (01896) 47 55. 

BUITENLAND 

Zwitserse postzegelruil- en corres-
pondentieclub met meer dan 500 
deelnemers in de gehele wereld, 
zoekt nog meer leden. Gegevens 
ontvangt u van F G Huber, Fich-
tenstr. 43, Uzwil, Zwitserland. 
Zeppelinbrieven van alle landen 
gevraagd, bied in ruil Duitsland 
en West-Europa. M. Reinhardt, 
21 Hamburg 90 Studerstr. 50. Duit
se Bondsrepubliek. 
10.000 postzegels uit de gehele we
reld. Duizenden soorten en talloze 
gelegenheidszegels. DM 20,- bij 
vooruitbetaling H. Zeyen, 5558 
Schweich, Bahnhofstrasse 47, Duit
se Bondsrepubliek. 
Philatelisten in 100 landen zijn lid 
van de ,,Concorde Correspondentie 
Club". Inlichtingen 38 Parkside 
Drive, Edgware, Middlesex, Enge
land. 

Opgelet, Duitslandverzamelaars! 
Een kist met restantverzamelin-
gen, veilingkavels enz , 2000,— D.M 
cataloguswaarde Slechts D.M 
100,— bij vooruitbetaling. H. Zeyen, 
5558 Schweich, Bahnhofstrasse 47, 
Duitse Bondsrepubliek. 

Ruil: Voor 100 tot 250 goede ge
bruikte postzegels van West-Duits
land, West-BerllJn en gemengde 
weldadigheids- en kinderzegels geef 
ik 100-250 goede gebruikte zegels 
van Scandinavië en Groenland 
Ireen Kruse, Adamsgade 1. 5000 
Odense, Denemarken. 

Liechtenstein. Nieuwtjesdienst van 
Liechtenstein en Zwitserland. Uit
voering V. mgncolijsten. Zichtzen-
dingen tegen goede referenties 
PHILTRADING FL 9494 Schaan -
Liechtenstein. 

Vatikaan, San Marino, Italië, leve
ring van nieuwtjes Vraag prospec
tus- R. Liberi, Valdagno 31.00191 
Roma, Italië. 

Occassion! Voor ƒ 30,— zend ik u 1 
een pakket van 1500 postzegels van 
Vaticaanstad, San Marino, Monaco 
en Italië. Vooruitbetaling in bank- | 
biljetten, met Internationale post-
wissel of onder rembours. Pavani 1 
Claudio - Via Codogno, 2 - 20139 j 
Milano. 

De sluitingsdatum van het juli-nummer is gesteld op 

25 juni a.s. 
Het juli-nummer wordt ter post bezorgd 
op 17-18 juli 

NIEUW ADVERTENTIETARIEF 
NEDERLANDS MAANDBLAD VOOR 
PHILATELIE 
INGAANDE 1-6-1968 

Grootte 

1/1 
1/2 
1/4 
1/8 
1/16 
1/32 

1x 
500,— 
275.— 
150,— 

8 5 , -
50.— 
27,50 

6x 
480,— 
250,— 
137,50 

75,— 
4 0 . -
2 5 , -

12x 
460,— 
240,— 
125,— 

7 0 , -
37,50 
20,— 

Kleine annonces: 0,85 per mm. 1 



ZOJUIST VERSCHENEN: 

CATALOGUS DER 
PUNTSTEMPELS VAN 

NEDERLAND 

door H. Koopman 

PRIJS F 5,-

Geheel nieuwe uitgave. 4000 nieuwe prijzen 
Onmisbaar voor elke Nederland-verzamelaar 

In elke postzegelhandel verkrijgbaar, 

of bij de uitgever VAN DIETEN BOEKENIMPORT 
Tournooiveld 2, Den Haag 

BRANDKASTEN. 
INMETSELKLUISJES 

BRANDVRIJE ARCHIEFKASTEN 

voor bedr i j f en won ing 
ALTIJD EEN GROTE COLLECTIE VAN BEKENDE MERKEN IN 
VOORRAAD, TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

Kom eens kijken, 
u bent van harte welkom 
en wordt deskundig voorgelicht. 
Tevens bieden wij u nog 
de mogelijkheid tot inruil. 

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen. 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

MOZES KNAP EN ZOON 
R O T T E R D A M 
Tel. (010) 12 43 71 
HOEK VAN KNAP 
Schiedamsevest 91-97 

A M S T E R D A M 
Tel. (020) 23 94 36 

Singel 279 
Spuistraat 244 

PROFITEREN MAAR!! 
DEZE MAAND BIJ BESTEDING VAN IEDERE VIJFTIG GULDEN HONDERD WAARDEVOLLE ZEGELS CADEAU! 

Een gouden oogst van het prachtigste goed vindt u In onze 
partijen Nederland en Overzee; hierin èlles door elkaar: Neder
land, Indië (incl. Indon), Nieuw-Gulnea, Curasao en Suriname. 
Zéér vele vondsten. Voor ons teveel werk om uit te zoeken. 
Ontelbare en ontelbare waardevolle exemplaren, die in menige 
vooraanstaande collectie ontbreken. Minstens duizend verschil
lende zegels vindt u in een partij plus veel ruilmateriaal I Wat 
een waarde en wat een pracht! Wat u betaalt ligt ver en ver 
onder elke denkbare engrosprijs: slechts ƒ110,—! (gegar. min. 
cat.-waarde f 350,—). Attentie! Tengevolge van de beperktheid 
van onze voorraad kunnen wij maximaal twee partijen per 
persoon afgeven. Beslist niet voor grossiers en winkeliers! 
(voorraad te klein). 
Wij hebben nog af te geven een vrijwel complete collectie 
Hongarije met veel klassiek goed, maar ook vele, vele honder
den van de moderne grootformaatzegels met afbeeldingen van 
bloemen, dieren, sprookjes, treinen, auto's, ruimtevaart, enz., 
kortom vrijwel compleet. Slechts ƒ99,—. 

Ook beschikken wij nog over enkele collecties met ongeveer 
duizend zegels van Hongarije. Slechts ƒ49,—I 
RESTANTPARTIJEN 
Hierin kunt u letterlijk van alles vinden: gestempeld, ongestem
peld, brokken, vellen en bundels, afgeweekt en onafgeweekt. 
Hier zitten allé restanten in, die zich in de loop van vele jaren 
bij ons opgestapeld hebben, ledere partij is volkomen onuit
gezocht en ongesorteerd. Wij garanderen u de cataloguswaarde, 
waarschijnlijk véél méér. 
Kleine partij ƒ 25,— (gegarandeerde cat.-waarde ƒ 200,—) 
Grote partij ƒ 50,— (gegarandeerde cat.-waarde ƒ 450,—) 
Superpartij ƒ100,— (gegarandeerde cat.-waarde ƒ 1000,—) 
Kilowaar. Wij verkopen géén uitgezochte kilo's maar alleen kilo
waar van klasse, waarvoor wij ten volle in kunnen staan. 
Op het ogenblik leverbaar: 
Hongarije. 100 gram ƒ12,90, 500 gram ƒ29,—, halve kilo ƒ55,—, 

met vele topwaarden en gelegenheidszegelsl 
Belgische spoorwegkilo's. Dat betekent kopen, sorteren én — 
dat leert ons de ervaring — wéér bestellen! Halve kilo ƒ19,50; 
hele kilo ƒ37,50. In deze kilo's vindt u zelfs complete series! 
MOTIEFVERZAMEL! NGEN 
± 150 verschillende schilderijen. Allemaal grootformaat en een 
lust voor het oog! Museumbezoek wordt overbodig! Veel waarde 
voor slechts ƒ22,50; idem, 100 verschillende slechts ƒ11,90. 
100 verschillende Rode Kruis-zegels, alweer allemaal groot
formaatzegels! Slechts ƒ 6,90. 
Aardige collectie van ongeveer 286 verschillende bloemen, vrij
wel allemaal grootformaat. Slechts ƒ 25,—. 
Leuke collectie van ± 488 dierenzegels. Slechts ƒ25,—. 
Zojuist weer ontvangen een sportverzameling, een prachtobject 
om verder uit te bouwen met vele fantastische zegels, ongeveer 
500 stuks. Slechts ƒ 25,—. Ook nog leverbaar een prachtige 
ruimtevaartcollectie, ongeveer 300 stuks. Slechts ƒ 29,—. 
Prachtige partij Nederland en Overzee, een ware goudmijn, 
waar zeer veel winst op te behalen valt. Minstens 625 versch. 
zegels plus een schat van ruilmateriaal. Cataloguswaarde enorm 
en enorm hoog, wij garanderen ƒ150,—, kan véél meer zijn. 
Slechts ƒ 39,-^. 
Nog enkele vrijwel complete collecties Indonesië beschikbaar. 
Slechts ƒ35,—. Hierbij cadeau de zeldzame, uit 26 stuks 
bestaande Irian Barat-serie, door Indonesië uitgegeven voor 
voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. 
Toezending na vooruitbetaling per giro of onder rembours. Porto 
ƒ1,15 extra (rembours ƒ1,90). Wij frankeren filatelistisch met 
zegels, die gebruikt hetzelfde waard zijn. Bestellingen s.v.p. 
schriftelijk of telefonisch. 

POSTZEGELGROOTHANDEL OPTIMUS 
Plataanstraat 6 - Duivendrecht 

Telefoon (020) 94 38 05 - Giro 1565527 



S L O T V E I L I N G V A N DIT S E I Z O E N 

26 tot 29 JUNi a.s. 

NEDERLAND en O.R., EUROPA en OVERZEE 
waaronder talrijke topnummers en -series 

waarvan ZATERDAG 29 JUNi 

belangrijke restantendag. 

CATALOGUS OP AANVRAAG 

DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING N.V. 
AMSTERDAM-C - ROKIN 58 - TELEFOON 23 02 61 - 24 2380 

Eyo HET GROTE m^^^tiSÊ ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
clichés. Gewicht 21/2 kg. Prijs ƒ15,— 
Idem, alleen NEDERLAND ƒ 10,— 

Skandindvia 

Eyo LANDEN ALBUMS 
België ƒ22,50 
Luxemburg „15,— 
Frankrijk 20,— 
Groot Brittannië ,15,— 
Duitsland I (tot 1945) 20,— 
Duitsland II (na 1945) „20,— 
Indonesia 10,— 
Italië 22,50 
Denemarken 12,— 
Noorwegen 12,— 
IJsland 12,— 
Zweden 15,— 
Finland ,12,— 
Skandinavië 40,— 
Oostenrijk 25,— 
Vaticaan 12,— 
Zwitserland „20,— 
Europa (met Nato, enz.) ,15,— 

Formaat 23 x 271/2 cm: 
United Nations 10,— 
Rotary 10,— 

BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Eyo Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van „eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste I Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT: 341/2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen. 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift: 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIË/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor '6 enveloppen) bestelnr. G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) ,, G 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, G 1 

Per stuk ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT: 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschrift FIRST 
DAY COVERS. Prijs ƒ9,75 
Extra losse mappen: 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K 2 
1-delig (voor grote stukken) „ K1 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 

<OFFSETDRUK BOOM-RUYGROK NV-HAARLEMJ 


