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TEGEN KONTANTE BETALING 
TE KOOP GEVRAAGD 
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Quadenoord 5 - Rotterdam-26 
Telefoon (010) 32 05 85, b.g.g. 23 07 92 

NATUURLIJK... DISKRETIE VERZEKERD! 
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SPECIALE AANBIEDING 
Series en blokken van de hieronder vermelde landen 
berekenen wij tegen de prijs van: 
50 cent per Yvert-franc, ongebruikt. 

LIECHTENSTEIN 
ZWITSERLAND 
OOSTENRIJK 
ITALIË 
PORTUGAL 

SAN MARINO 

TURKIJE 
GRIEKENLAND 
en alle Oost-Europa-landen berekenen wij: 
40 cent per Yvert-franc, ongebruikt. 
Deze aanbieding geldt alleen voor de zegels 
die wij in voorraad hebben. 

Uw mancolijst naar: 

POSTZEGELHANDEL ..PHILADELPHIA" 
KRUISWEG 43 - HAARLEM 
TELEFOON (023) 1 55 15 - GIRO 135793 

227e VEILING 
Deze wordt gehouden op 
5, 6 en 7 september a.s. 

Inzendingen kunnen dagelijks plaats vinden. 

Catalogus gratis op aanvraag leverbaar. 

POSTZEGELVEILING R. POSTEMA 
SINGEL 276, AMSTERDAM, TEL. 2 4 9 7 4 9 



SPECIALE NATO-TAPTOE '68-enveloppe 
met 5 versch st , p. stuk ƒ 1,25, ƒ 1.75, f2,25. 

MAX. KAARTEN 
Europa '68: f 1,75 
Sur 300 jr NHK: f2,45 
Sur 200 jr. Zend • f 3,25 
Sn. V. d maand- Olymp '56 op 5 max krt: f15,-

VATICAAN 
rel motjeven: 
vraagt onze schitterende zichtzendingen aani 

Hebt u al een nieuwtjesdlenst? 

POST EN ZEGEL 
Dorpsstraat 13 - Abbekerk - Tel. (02298) 278 (10-22 uur) 

AANBIEDING NEDERLAND 
postfris zonder plakker 

blok 

102-03 
1U-20 
134-35 
UI-43 
166-6B 
199-02 
203-07 
208-11 
212-19 
220-23 
225B 
225-28 
229-31 
238-39 
240-43 
248-51 

per serie 
33,— 
17,50 
33,— 

9,— 
7,50 

13,50 
25,— 
12,50 
55,— 
16,75 
45,— 
22,50 
30,— 
47,50 
32.50 
35,— 

van vier 
126,— 

70,— 
126,— 

35,— 
29,— 
52,— 
97,50 
48,— 

87,50 
117,50 
180,— 
125,— 

261-64 
270-73 
274-77 
279-82 
283-86 
287-88 
289-92 
293-95 
296-99 
300-04 
305-09 
310-12 
313-17 
318-22 
323-24 
325-26 
350-55 

per serie 
30,— 
31,50 
32,50 
20,— 
20,— 

8.— 
20,— 
6,70 

12,50 
9,— 

12,— 
2,50 
7,50 

15,— 
5,25 
5,50 

17,50 

120,— 
125.— 
77,50 
77,50 

77,50 
25,— 
48,50 
35,— 
46,— 
9.50 

29,— 
57.50 
20.— 
20.— 
67.50 

Postzegelhandel C. de Wit 
Oude straat 3, Amstenrade (L), Tel. (04492) 572 
Aankopen beneden f25,— porti extra Aanbieding vri|blt|vend. Becaiing binnen 8 da
gen na ontvangst en akkoordbevinding 

WERELDCONGRES - TABIRA 

JERUZALEM oktober 1968 

12-DAAGSE VLIEGREIZEN ISRAEL 
IN SAMENWERKING MET 
EL AL ISRAËL AIRLINES EN K.LM. 
Vanaf ƒ1040,— per persoon. 
IncL: Vliegretour lijndienst Amsterdam-Tel Aviv. Transfers vlieg
veld-hotels en vv. 
Alle in het officiële programma opgenomen manifestaties en 
excursies. 
Hotelaccommodatie in hotels (naar wens toeristenklasse, eerste 
of luxe klasse) op basis van kamer en ontbijt. 
Lokaal vervoer naar en van de plaatsen, waar meetings en 
tentoonstellingen worden gehouden. 

Inlichtingen en programma's bij de officiële TABIRA reisagent: 

N.V. REISBUREAU B.B.I. 

REISBUREAU 
VISMARKT 30 - GRONINGEN 
TELEFOON (05900) 2 83 18 

KENNERS 
LeuchÉhtrm 
Albums 

WAAROM? 

1. Alleen in Leuchtturm Albums zijn de zegels op elk blad Z E E R 

R U I M en overzichtelijk met afbeeldingen opgezet. 

2. Alleen Leuchtturm Albums zijn voorzien van gewatteerde, kunst-

leren K L E M B A N D E N met gouddruk. Schuiven van de 

bladen onmogelijk. 

3 Alleen een Leuchtturm Album ligt overal waar u het openslaat 

door de gepatenteerde, speciaal geponste bladen, volledig vlak. 

Postzegelgroothandel 

WF.HEIHANN 
Parnassusweg 24 huis 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 



JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
Nieuw Guinea ongebr zonder plakker voor % prijscourant. 
Ned -Antillen ongebr zonder plakker no 1 f2,50, no 3 f3,50, no. 10 f 15,—, no. 11 
f70,—, no. 12 f25,—, no. 17 f 5,50, no. 25 f80 ,—, no. 18 f 7 , — , no. 37 f 9,—,no. 42 
f30,—, no. 43 f37,50, no. 69 f 11 ,—, no. 70 f 25,—, no. 73 f2,25, no. 74 f 3 , — , no 
75/81 f215,—, no. 158/163 f 4 , — , no. 164/157 f 2,50, no. 168/178 f 11 ,—, no. 179/181 
f200,— no. 181/184 f 2,20, no. 185/195 f46.—, no 200/205 f 9 , — no. 209/210 f6 ,—, 
no. 231/233 f145,— no 244/247 f 7 —, no 248/252 f 19,—, no. 253/256 f7,50, no. 
258/260 f 3 , — , no 265/268 f 5 , — , no. 271/274 f 5,—, no. 275/290 f35,—, no 293/296 
f 4,—, no 298/302 f6,30, no 307/310 f3,15 
Volgende nrs met plakker no 104/120 f200,—, no 82/88 f 17,50, no. 89/99 f37,50, 
vigp no. 1/3 f95 ,—, vigp. no. 18/29 f160,—, vigp no. 26/40 f70 ,—, vigp. no. 41/44 
f38,—, vigp no. 83/88 f375,—, port no. 34/43 f90 ,—. 

JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Giro 312696 - Tel . 23 09 98 

1 * = ongestempeld. No's cat 
België 
326/332* 
356/362* 
383 
400* 
410* 
892/897* 

50,— 
79,50 

106,— 
90,— 
90,— 
56,— 

Postzegelhandel 
Bergselaan 

Yvert Alle aanbiedingen 
Frankrijk 
276A* 80,— 
307/308* 49,50 
321 79,50 
354/355 54,— 
Vip. 20* 23,50 
Vip. 29* 64,— 

„ J . C. Renzen" 

vrijblijvend. 

225b, Rotterdam. Te l . 24 88 86. Giro 484779. 

Zwitserland 
149/150* 
154/156* 
358/366* 
Vip. 27/34* 
Vip. 40 
Vip. 4 1 * 

150,— 
45,— 
45,— 
67,50 
25,— 
20,— 

BRANDVRIJE STALEN ALBUMKASTEN 
Fonkelnieuv\(, modern, franco huis 
Vraagt foto's aan Brandkastenhandel 

'BOX', Soestdljk - Van Weedestraat 43 - Tel. (02155) 4240 
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GRATIS VOOR NIETS^ 
deze maand bij besteding van elke f 50,— honderd waardevolle zegels cadeau (waarde minstens f 6,—) 

Enkele verzamelingen uit faillissement gaan de deur uit tegen 
weggeefprijs. 
Collectie luchtpost, royaal opgezet zonder op kosten te letten. 
Een prachtobject' Slechts ƒ60,—! 
Wat kleinere collectie luchtpost, ongeveer 300 stuks, slechts 
f 2 7 , -
Zwitserland, een uitgebreide verzameling met veel modern goed, 
waarin ook het klassieke deel goed vertegenwoordigd is Met 
zeer zeldzame exemplaren. Slechts ƒ150,— 
Kleinere verzameling Zwitserland, ook zeer de moeite waard, 
ƒ 99,— (ongeveer 400 stuks). 
Zweden, een vrijwel complete collectie. Ook het klassieke goed 
ontbreekt met Slechts ƒ 140,—. 
Frankrijk, een zeer uitgebreide collectie, zeer geschikt om uit te 
bouwen tot tentoonstellingsobject. Wij taxeren, dat deze collectie 
los uitgeprijsd zeker ƒ800,— zou opbrengen. Slechts ƒ225,—. 
Zolang de voorraad strekt, ook nog tegen weggeefprijs. 
Enkele vrijwel complete collecties Indonesië, werkelijk pracht-
objecten, die een nu pas gerepatrieerde op onze kantoren 
kwam binnendragen Gaan de deur uit zonder op waarde te 
letten, met als enige basis onze inkoopsprijs. Koop nu iets, dat 
honderden guldens waard is voor een prikje Slechts ƒ35,—' 
Maar . zult u zeggen, die zeldzame Irian Baratserie, zit die 
er ook bij? Nee, maar die geven wij u erbij cadeau, helemaal 
gratisi (winkelwaarde ƒ 9,50). 
Gouden uren beleeft u met onze partijen Nederland en Overzee, 
die tenminste 1000 verschillende zegels bevatten van Neder
land, Indië (incl Indon ), Nieuw-Guinea, Curagao en Suriname, 
plus een hoeveelheid prachtig ongesorteerd ruilmateriaal 
Cataloguswaarde tenminste ƒ350,— per partij! Prijs slechts 
ƒ 110,—I 
Idem, kleine partij Nederland en Overzee, cataloguswaarde 
minstens ƒ150,—, meer dan 600 soorten Grasduinen maari 
Slechts ƒ39,—I 
Restantpartijen wereld. Hierin zitten letterlijk alle restanten, die 
zich in de loop van de jaren bij ons opgestapeld hebben Gaan 
nu de deur uit voor een fractie van de inkoopsprijs, uitzoeken 
IS voor ons geen doen, sortering zou tienduizenden guldens 
arbeidsloon kosten, voor u de garantie van zeldzame vondsten! 

Alles door elkaar losse zegels, vellen en brokken, afgeweekt 
en onafgeweekt Volkomen onuitgezocht! 
Kleine partij ƒ 25,— (gegarandeerde cat.-waarde ƒ 200,—) 
Grote partij ƒ 50,— (gegarandeerde cat -waarde ƒ 450,—) 
Superpartij ƒ 100,— (gegarandeerde cat-waarde ƒ 1000,—) 
De cataloguswaarde is een absoluut gegarandeerd minimum' 
Het kan ook drie of zelfs vijf keer zoveel zijni 
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, tremen, 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 
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 ƒ29,—. 
KILOWAAR VAN KLASSE 
Hongarije. 100 gram ƒ12,90, 500 gram ƒ29,—, halve kilo ƒ55,—, 
met vele topwaarden en gelegenheidszegelsi 
Belgische spoorwegkilo's. Dat betekent kopen, sorteren èn — 
dat l^ert ons de ervaring — wéér bestelleni Halve kilo ƒ19,50; 
hele kilo ƒ37,50 In deze kilo's vindt u zelfs complete seriesi 
Noorwegen, superkilo's met vele hoge waarden Halve kilo 
ƒ 39,50 
± 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. 
Aardige collectie van ongeveer 286 verschillende bloemen, vrij
wel allemaal grootformaat Slechts ƒ 25,—. 
Toezending na vooruitbetaling per giro of onder rembours. Porto 
ƒ1,15 extra (rembours ƒ1,90). Wij frankeren filatellstisch met 
zegels, die gebruikt hetzelfde waard zijn. Bestellingen s.v.p. 
schriftelijk of telefonisch. 

Plataanstraat 6 - Duivendrecht 
O P T I M U S Tel (020) 943805-Giro 1565527 
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45e jaargang - juli 1968 (526) 

12 OKTOBER 
DAG VAN DE POSTZEGEL 

Op zaterdag 12 oktober 1968 wordt in Nederland de Dag van de Post
zegel gevierd. De Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen heeft 
de overkoepelende organisatie van deze manifestatie in handen; ettelijke 
verenigingen van postzegelverzamelaars verspreid over het gehele land 
zorgen voor de filatelistische evenementen, zoals tentoonstellingen, ruil-
dagen en dialezingen. 

Er komt een door de Bond uitgegeven speciale envelop, verkrijgbaar 
tijdens de verschillende manifestaties. PTT plaatst daarop een bijzonder 
stempel, dat voor het gehele land hetzelfde is, en een plaatselijk dag
tekeningstempel. Bij alle evenementen komen daartoe speciale postbussen. 

Voorlopig staat al vast dat de Dag van de Postzegel wordt gevierd in 
Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Breda en Arnhem. Groningen doet ook 
mee, maar kan de bijeenkomst pas op 26 oktober organiseren. Met enige 
andere belangrijke plaatsen zijn de besprekingen nog gaande. 

De Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging breidt de feestelijkheden 
uit met een verenigingstentoonstelling op 11, 12 en 13 oktober in het 
Groothandelsgebouw, waar ook een ruildag, lezingen, een filatelistisch 
spreekuur en diavertoningen worden georganiseerd. 

Geheel nieuw is het Bekertoernooi voor de Beeldfilatelie dat op de 
Dag van de Postzegel in Amsterdam wordt gehouden. Het reglement voor 
dit toernooi wordt in het augustusnummer van het Maandblad gepubli
ceerd, tezamen met verder nieuws over de Dag van de Postzegel. 

Deze gezamenlijke inspanning luidt het filatelistenseizoen 1968/1969 in 
en zal ongetwijfeld evenveel succes hebben als soortgelijke manifestaties 
dat al eerder hebben gehad in andere landen, als Oostenrijk, België, 
Frankrijk, Tsjechoslowakije, Denemarken, Zwitserland en een aantal 
Zuidamerikaanse staten. 

Joli 1968 375 



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

Drs. A. M. A. van der Willigen 

Brief uit Putten van 10 juli 1870 met FRANCO in omlijsting, lang-
stempel Putten en halve cirkelstempel Harderwijk, alle gebruikt op 
het hulppostkantoor, opdat de brief rechtstreeks per trein naar 
Utrecht kon worden doorgezonden. 

DE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE AFSTEMPELINGEN 
EN DE TOEPASSING DAARVAN 

4. Poststempels voor by zondere gevallen 
Enkele jaren nadat voor het eerst post per trein werd 

vervoerd in ons land (1844) besefte men al, dat brieven, 
afkomstig van hulpkantoren, welke nabij de spoorwegen 
lagen en waar dus meestal een gelijknamig station was 
gevestigd, sneller rechtstreeks met de trein konden worden 
verzonden dan dat zulke brieven — zoals normaliter was 
voorgeschreven — eerst naar het postkantoor moesten wor
den gebracht, waaronder die hulpkantoren ressorteerden. 

Om deze rechtstreekse verzending aan de postale eisen 
van die tijd te kunnen doen beantwoorden moesten zij dan 
echter op die hulpkantoren worden voorzien van een dag
tekeningstempel met de naam van het postkantoor (ten
einde de portberekening over de afstand tussen twee post
kantoren mogelijk te maken) alsmede van een FRANCO-
stempel indien de brieven gefrankeerd waren. 

Teneinde dergelijke brieven te kunnen onderscheiden van 
die, welke wèl op het betreffende postkantoor waren ge
weest, was het noodzakelijk deze op de hulpkantoren te ge
bruiken postkantoorstempels een „eenigszins verschillen
den vorm" te geven, zoals in circulaire nummer 420 van 1 
augustus 1850 werd medegedeeld. Hierin werd voor het eerst 
van deze stempels gewag gemaakt en de oudst bekende 
zijn gebruikt door hulpkantoren langs de lijnen van de Hol-
landsche IJzeren Spoorwegmaatschappij en van de Neder-
landsche Rhijnspoorwegmaatschappij. Filatelisten duiden 
deze stempels meestal aan met de naam ,,gebroken kring
stempels". 

Ongeveer een jaar later verschijnen voor hetzelfde doel 
op enkele hulpkantoren postkantoorstempels, waarvan de 
cirkel niet op regelmatige afstanden is onderbroken, maar 
waarvan de bovenste helft van de cirkel geheel ontbreekt, 
zodat deze „halve cirkelstempels" worden genoemd. 

Van deze beide soorten was op 1 oktober 1867 vermoede
lijk nog maar een beperkt aantal in gebruik. Met zekerheid 
IS hiervan met veel te zeggen, omdat in de eerste plaats 
van deze kleine hulpkantoren slechts weinig gehele brie
ven zijn bewaard gebleven. In de tweede plaats werden de 
stcmpelinstructies door gebrek aan begrip of misschien ook 
gemakzucht niet altijd stipt opgevolgd. Het afwijkende post

kantoorstempel, waarin immers dagelijks een nieuwe datum 
met schroefjes moest worden vastgezet, werd door het hulp
kantoor dikwijls geheel weggelaten; in sommige gevallen 
liet de brievengaarder de datumstempeling van zijn — al 
met kantoornaamstempel en eventueel FRANCO-stempel 
voorziene — brieven maar over aan de „conducteur der 
brievenmalen" in de trein. 

Nadat in augustus 1863 een laatste halve cirkelstempel 
(zonder binnencirkel) aan Eindhoven voor het hulpkan
toor Bladel was verstrekt, vinden wij in de stempelboe-
ken der Posterijen in januari 1867 voor het eerst de ver
strekking van een nieuw model halve cirkelstempel mét 
binnencirkel en onderin een takje, het overeenkomstige mo
del derhalve dat (met volledige buitencirkel) sinds 1865 aan 
een aantal kleinere postkantoren werd verstrekt (zoals be
schreven in deel IV in het aprilnummer). 

Hiervan zullen de meeste dus — als de instructies overal 
min of meer regelmatig zijn opgevolgd — wel op brieven, 
gefrankeerd met zegels van deze emissie voorkomen; he
laas zijn zij (nog?) niet alle bekend. Wij laten hieronder 
een lijst volgen van hetgeen vermoedelijk tijdens de ver
koopperiode van deze zege's is gebruikt met toevoeging of 
zij inderdaad bekend zijn, want de gegevens zijn groten
deels ontleend aan de stempelboeken en zij kunnen dus in 
sommige gevallen „theorie" gebleven zijn! Sommige combi
naties zijn echter wèl bekend op brieven zonder postzegels 
of op brieven met zegels der emissies 1852 of 1864. 

5. Bootstempel 
Tijdens de gebruiksperiode van deze emissie werd — blij

kens het stempelboek — alleen aan de ,,Conducteur op de 
stoomboot Rotterdam-Hellevoetsluis" eind april 1871 een dag
tekeningstempel met onderin een „takje" alsmede een stem
pel FRANCO in omlijsting verstrekt. Deze stempels komen 
voor op brieven en kaarten uit plaatsen op Voorne en Putten 
en in het westelijk deel van de Hoeksche Waard, aangezien 
deze bootdienst door het in 1829 geopende Voornsche Kanaal 
blijkbaar de snelste verbinding met Rotterdam vormde. 

(wordt vervolgd) 

Brief van 25 luni 1872, welke op het hulpkantoor Hillegom weri 
' gestempeld met het naamstempel en het stempel FRANCO zonde\ 

omlijsting Na invoering van het uniforme briefport was de posi 
kantoornaam met meer belangrijk, zodat werd volstaan met eel 
datumstempel van de ,,conducteur der brievenmalen" in de treil 
Amsterdam-Rotterdam. I 

376 Juli 1968 



^^tA' 
^r^ V 'f!t5/dJf2/jCl^ p^-f/^^J'/ 

E = Egyptisch lettertype G = Grotesk lettertype 
Afkortingen 768 = juli 1868, 1265 = december 1865 enzovoort 

M 

In Heemstede maakte men het zich nog gemakkelijker en verving 
men zelfs het franco stempel door het kantoornaamstempel terwijl 
ook hier de datering pas weer in de trein geschiedde 

iBnef van december 1868 in Warmond voorzien van het langstem-
Ipel Franco zonder omlijsting op de 5-cents-postzegel en van een 
t(rood) takje stempel Leiden met halve cirkel waardoor deze brief 
urechtstreeks per trein uit Warmond naar Schiedam kon worden 
Uverzonden 

''i^^:Z-^r^fé:.ét::ii^iii^^^^z_ 

Brief uit Nieuwesluis (op het eiland Voorne) in juli 1872 verzonden 
het de bootdienst Hellevoetsluis-Rotterdam en aan boord gestem-
ield 
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1) In het stempelboek staat naast de afdruk Dirksland geschreven 
Hellevoetsluis zodat wellicht alle post van het eiland Goeree

Overflakkee ter doorzending naar Hellevoetsluis werd gebracht en 
daar op het postkantoor van het halvecirkelstempel Dirksland moest 
worden voorzien Afdrukken op gefrankeerde brieven zijn ons echter 
niet bekend 
■i) In het stempelboek staat naast de afdruk vermeld , Stn Vogelen
zang voor hulpkantoor te Bennebroek zodat dit halvecirkelstempel 
Haarlem waarschijnlijk op het station te Vogelenzang werd gebruikt 
voor post afkomstig uit Bennebroek het in september 1885 ver
zonden kleinrondstempel VogelenzangStation werd gezonden aan 
den brievengaarder te Bennebroek 
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PHILEX EINDHOVEN: Een tweetal nabetrachtingen 

EUROPA 
Wij willen beginnen met ons gaarne aan te sluiten bij 

het juryrapport dat met vreugde gewaagde van een groot 
aantal nieuwe inzenders. Ook van de landen buiten Neder
land waren diverse inzendingen die nog niet eerder geëx
poseerd waren geweest en die toch alleszins het aankijken 
waard waren. 

Tot „goud" brachten zij het natuurlijk nog niet. Dat was 
bij de landenverzamelingen slechts weggelegd voor drie 
verzamelingen die wij al vaak zagen: Oud-Duitse Staten 
van Poulie, Oostenrijk van Fock en Palestina van Guggen
heim. De verzameling Oud-Duitse staten is inderdaad 
zeer bijzonder. Alle bekende toppen zitten er wel in. Noe
men wij slechts de 12.- Kr. „Landpost" van Baden, als paar 
op een brief stuk je. Prachtig materiaal, deskundig opgezet. 
En toch hebben wij het gevoel dat deze verzameling bezig 
is te „verouderen". Wij zouden eigenlijk zo graag een deel 
van het materiaal — het behoeven echt niet alle twintig 
kaders te zijn — eens nieuw en fris opgezet zien. Want dat 
is voor ons toch wel een van de aantrekkelijke kanten van 
de collectie Oostenrijk; er is met het materiaal gewerkt. 
Het is niet alleen uitgebreid, het is ook weer nieuw opgezet. 
Er zit leven in die verzameling. En dan als derde „goud"-
winner Palestina van de heer Guggenheim. Vermeil op de 
Amphilex en „grootbrons" op de Uphilex. Ook jury's blijken 
zich te kunnen vergissen! 

DUITSLAND 
Een bijzondere verzameling — en sinds we haar het laatst 

zagen ook weer uitgebreid en vernieuwd — is de collectie 
„handstempelopdrukken 1948" van de heer Jacobs. Het is nu 
juist twintig jaar geleden, dat deze zegels enkele weken 
in gebruik waren, en het zal allesbehalve eenvoudig zijn 
om hiervan nog nieuw materiaal te vinden. 

Nieuw was voor ons de verzameling Memel van de heer 
Küpsch. Deze begon met in Memel gestempelde eophilate-
listische brieven, Pruisische en Duitse zegels gebruikt in 
Memel en daarna kwamen dan de bezettingsuitgaven van 
1919 tot 1923, met vele opdrukvariëteiten. Zeer de moeite 
waard! 

KANAALEILANDEN 
Of het aan de toegenomen toeristische belangstelling voor 

deze eilanden ligt weten we niet, maar een feit is dat de 
philatelistische belangstelling ervoor duidelijk stijgende is. 
Met drie inzendingen was dit gebied bijzonder uitgebreid 
vertegenwoordigd, en zeer verschillend behandeld. De heer 
De Boer beperkte zich tot de bezettingsuitgaven uit de ja
ren 1940/1945, een interessant gebied waarvan zeer veel 
bijzonderheden getoond werden. Veel uitgebreider in de tijd 
deed het de heer Van Zon, die begon met eo-philatelistische 
brieven, de Engelse zegels, op deze eilanden gebruikt, 
toonde en dus echt ook de postgeschiedenis meenam. 

De heer Schäfer tenslotte, die een iets minder uitgebrei
de verzameling inzond, had hierin ook veel plaats ingeruimd 
aan de „lokale" zegels. Deze zijn, wanneer ze „echt gebruikt" 
zijn als stads- of toebreng-post-zegels natuurlijk evenzeer 
verzamelwaardig, al is hiervan, in het bijzonder met de 
„Europaseries", een enorme hoeveelheid „maakwerk" ver
vaardigd dat eigenlijk in een postzegelverzameling niet thuis
hoort. 

De drie verzamelingen naast elkaar laten echter duidelijk 
zien hoeveel verschillende mogelijkheden er zijn om een 
verzameling, zelfs van eenzelfde gebied, op te zetten. 

TWEEDE WERELDOORLOG 
Niet alleen in de verzamelingen „Kanaaleilanden" kwa

men herinneringen aan de laatste wereldoorlog voor. Deze 
was ook het onderwerp van een „thematische" verzameling 
van de heer Van der Heijden. Hierin kwamen ook philatelis
tisch zeer aantrekkelijke zegels voor,"zoals de handstempel
opdrukken „Besetztes Gebiet Nord-Frankreich" uit de zo
mer 1940, waarvan slechts een zeer kleine oplage uitgege
ven is. In iets beperkter opzet was dit onderwerp ook door 
de heer Meyer behandeld, terwijl daarnaast nog een ge
specialiseerde verzameling de post van het Zuidafrikaanse 
leger in het Midden-Oosten tot onderwerp had. 

„ZUIVERE PHILATELIE" 
Vele jaren geleden heeft er eens iemand gesteld dat 

„zuivere" Philatelie alleen kijkt naar papiersoorten, tandin
gen, watermerken en dergelijke. In zijn beperking lijkt mij 
dit te eenzijdig; brieven en stukken horen toch in een al
gemene landenverzameling beslist thuis, en zo'n verzame
ling kan toch echt het predicaat „philatelistisch" dragen. 

Gaat men zich echter tot een enkele emissie bepalen, 
dan komen inderdaad de papiersoorten en watermerken op 
de voorgrond. We zagen verschillende zulke inzendin
gen. Bijvoorbeeld de posthoorn-zegels van Noorwegen van de 
heer Habiecht, die alle standen van het watermerk zoveel 
mogelijk bij elkaar gezocht had: normaal, normaal kop-
staand, gespiegeld en gespiegeld kopstaand. In een verza
meling Hongarije die als „zeer gespecialiseerd" aangeduid 
werd misten we dit. 

Het bekende Hongaarse watermerk „kr" kan dus op de 
volgende manieren voorkomen: 

i5f I Ier I J?i I ici 

en in een „zeer gespecialiseerde" verzameling behoren 
deze oolï thuis. 

Eén verzameling was gewijd aan de Zwitsersche emissie 
„Staande Helvetia", een emissie die bijzonder rijk is aan 
retouches, en die bovendien nog een aantal verschillende 
watermerken en tandingen kent. Toch menen wij dat een 
dergelijke verzameling in elk geval op wat wij zouden willen 
noemen de „hoofdnummers" compleet zal moeten zijn om 
wat beter bekroond te worden. Als de 40 Rappen in de tan
ding 9V2, die zelfs in Yvert aangegeven wordt, ontbreekt, 
is nog geen volledig geheel verkregen. 

ECHTHEID 
In meer dan één verzameling zagen wij stukken waarbij 1 

de echtheid bijzonder moeilijk te bepalen is. Enkele jaren 
geleden zagen wij in Rotterdam de verzameling opdrukze- | 
gels van de heer Lans. De catalogus vermeldde toen uit
drukkelijk: „Alle zegels zijn gekeurd, zo mogelijk door een 1 
gespecialiseerde keurmeester". Wij menen dat in de eerste | 
plaats de jury maar toch ook de bezoeker best mag we
ten als zeldzame opdrukseries gekeurd zijn en dus als | 
„echt" beschouwd mogen worden. 

In de verzameling Poulie werd bij het genoemde brief-
stukje „Baden Landpost" een drietal keuringen ver
meld. Onzes inziens terecht, want valse stempels op deze on
gebruikte weinig en gebruikt extreem zeldzame zegel zijnl 
natuurlijk legio. Hetzelfde hadden wij bijvoorbeeld graag| 
gezien in de verzameling Thracië van de heer Van Wiechen, 
waarin uit de aard der zaak vele zeldzame opdrukken voor- | 
komen, en voor de „topserie" „Latvija-Afrika" in de inzen
ding Letland van de heer Bouwkamp, om maar enkele| 
voorbeelden te noemen. 

Natuurlijk hebben wij lang niet alles kunnen beschrijven.] 
Dat was niet de bedoeling, het was alleen maar eens een na-
betrachting over enkele punten die ons opvielen toen wij de 
Philex Eindhoven bezochten. En als slotopmerking, nietj 
over het tentoongestelde maar over de omgeving, de zaa | 
was bij uitstek geschikt voor een postzegeltentoonstelling 
en de indeling was prima. Er waren heel wat bezoekers! 
maar ze liepen elkaar niet in de weg. F L | 

NEDERLAND 
Bij vele van de ruim dertig inzendingen, welke op Neder-I 

land en de overzeese gebiedsdelen betrekking hadden, viel 
ook nu weer het streven op, in het bijzonder aandacht ta 
besteden aan normaal gebruikte, complete poststukken, zo-l 
wel zonder als met postzegels. Daarbij wordt ook meer eif 
meer gelet op de functie der gebruikte zegels, de betekei 
nis der op de stukken voorkomende poststempelafdrukken 
en andere postale aantekeningen, waardoor — in het algej 
meen gesproken — een deel van de geschiedkundige onti 
wikkeling van het postwezen in verschillende verzamelingef 
duidelijk naar voren treedt. 
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Naar onze menig is dit een gelukkig verschijnsel, want 
in de laatste decennia is toch wel in toenemende mate ge
bleken, dat het zonder meer verzamelen van losse post
zegels, ongebruikt of gestempeld, landelijk en chronologisch, 
dan wel naar het thema der afbeeldingen voor vele landen 
een stimulans is geweest meer een industrieelcommer
ciële fabricage van „postzegels" te gaan bedrijven dan dat 
vele dezer zegels gedurende een bepaald tijdsverloop in 
werkelijke postale behoeften voorzagen! 

Bovendien, hoe interessant het verzamelen van ongebruik
te postzegels of van zegels met fout en misdrukken, ont
brekende perforaties en dergelijke uit een oogpunt van pro
duktietechniek ook moge zijn, wij kunnen toch de gedachte 
niet geheel van ons afzetten, dat een ongebruikte postzegel 
zijn postale taak niet of althans niet geheel heeft vervuld 
en dat een postzegel met enigerlei afwijking eigenlijk aan 
een doeltreffende controle is ontsnapt, waardoor deze uit 
postaal oogpunt bezien eerder een ongewenst element 
vormt wegens de dikwijls daaraan verbonden zeldzaam
heidswaarde en de speculatieve jacht die men er dienten
gevolge op maakt. 

Men kan zich natuurlijk op het standpunt stellen, dat der
gelijke zegels nu eenmaal bestaan en stellig ook verzamel
waardig zijn, maar het lijkt ons niet noodzakelijk, dat een 
verzameling zegels van één of meer emissies, welke op een 
andere, meer op het postale doel gerichte basis uit zeld
zaam materiaal is opgebouwd, óók een uitgebreide selectie 
ongebruikte zegels (eventueel zelfs in blokken) en/of plaat
fouten of andere afwijkingen zou moeten bevatten, alvorens 
deze voor de hoogste bekroning op een tentoonstelling in 
aanmerking zou kunnen komen. 

Deze uitvoerige inleiding leek ons nuttig bij het trachten 
de hier en daar gehoorde kritiek te weerleggen op het toe
kennen van de Grote Nationale Prijs aan de verzameling 
Nederlandse portzegels van de heer Jan Kok Rzn. Deze 
bevatte inderdaad geen ongebruikte zegels en hoegenaamd 
geen zegels met tandingvariaties, plaatfouten „barst" of 
„open lijst" en dergelijke; alles materiaal dat al keurig ge
catalogiseerd is en dat men hier en daar door gebruik te 
maken van mancolij sten kan kopen. Déze verzameling be
vatte echter de Nederlandse portzegels, uitgegeven tussen 
1870 en 1910, zoals zij werkelijk zijn gebruikt: los met ver
schillende afstempelingen, maar vooral op brief in een 
onvoorstelbaar grote variatie met toepasselijke toelichtin
gen omtrent het gebruik van deze zegels. 

Dergelijk materiaal is ook wel eens, maar dan „mondjes
maat" bij de handel te koop, maar zoveel voor het verkrij
gen van vele stukken als in het opzetten en beschrijven er
van kan duidelijk een enorm persoonlijk speurwerk van de 
eigenaar worden onderkend, zodat naar onze mening de 
Grote Nationale Prijs niet ten onrechte juist aan deze ver
zameling werd toegekend. 

De Canadese posterijen hebben nu al het uitgifteprogramma 
voor 1969 bekendgemaakt. Het begint op 15 januari met een 
zegel waarop „curling" — een in Canada beoefende sport — 
wordt afgebeeld. 

De in het begin van dit jaar overleden gouverneurgeneraal 
Vincent Massey zal op 20 februari worden herdacht met een 
zegel. Vincent Massey was de eerste in Canada geboren 
„stadhouder" van koningin Elizabeth. 

Ter herdenking van het feit dat het honderd jaar geleden 
's, dat Aurel de Foy SuzorCote in Arthabaska, Quebec, werd 
eboren, zal op 26 maart een zegel in omloop worden ge
rächt. Aurel de Foy SuzorCote is onder andere een bekend 
eeldhouwer en verscheidene van zijn werken zijn aanwezig 

n de National Gallery te Ottawa. 
Het vijftigjarig bestaan van het Internationale Vakverbond 

n de eerste nonstop transatlantische vlucht worden her
acht met elk een zegel op 21 mei. Deze eerste vlucht werd 
itgevoerd door Alcock en Brown in een vliegtuig van het 
ype Hawker. 

23 juni is de datum waarop men een zegel in circulatie 
rengt ter gelegenheid van de vijftigste sterfdag van Sir 
illiam Osler. Sir William Osler verwierf bekendheid door 

Bij de uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van het 
postkantoor Eindhoven in de tentoonstellingscatalogus slo
ten goed aan de interessante historische poststukken uit 
Eindhoven, getoond door het Postmuseum en — voor wat 
betreft de laatste dertig jaar — door de inmiddels helaas 
veel te jong overleden, enthousiaste filatelist, de heer C. J. 
M. M. van der Zijden. 

Vijf inzendingen in de concurrentieklasse belichtten ver
scheidene aspecten van het vroegere Nederlandse postwe
zen, waarbij aan de heer H. J. C. van Beek voor zijn boeiend 
overzicht van zeer zeldzame eofilatelistische brieven een 
verguld zilveren medaille met ereprijs werd toegekend, een
zelfde bekroning als voor de heer A. M. Eenders voor zijn 
unieke brieven uit Nederlands WestIndië en de tijdelijke 
Engelse bezetting van die gebieden in de Napoleontische 
tijd. 

Een gouden medaille viel toe aan de zeer uitgebreide ver
zameling van de heer H. K. Berghuys met zegels der eerste 
emissie Nederland, geplaat en met vele zeldzame afstem
pelingen, nog aangevuld met materiaal der tweede emis
sie, terwijl de heer Poulie voor een keurig opgezette reeks 
van verscheidene Nederlandse emissies met typen, tan
ding en stempelvariaties eveneens een gouden medaille 
verwierf. 

Dat men ook van merendeels eenvoudige zegels als de 
uitgiften 1876 en 1891/1894 van Nederland interessante 
verzamelingen kan opbouwen, toonde de heer J. Veraart, 
aan wie een verguld zilveren medaille met ereprijs kon 
worden toegekend. Een gelijke bekroning viel ten deel 
aan de heer H. A. Lyppens voor de uitstekend verzorgde 
opzet van een zeer uitgebreide verzameling plaatreconstruc
ties der drie zegels van de eerste emissie van Nederland. 

Van de zeventien met zilver bekroonde inzendingen uit 
deze groepen zouden wij nog willen noemen een interessan
te verzameling buitenpostaal (met bodediensten en derge
lijke) vervoerde oude brieven van mr. J. C. Timmer en •—■ 
als moderne versie daarvan — de voor het eerst getoonde 
collectie enveloppen van de heer H. van der Made, welke 
ten dienste van de pers met officiële dispensatie van het 
postmonopolie door verscheidene autobusdiensten zijn ver
voerd en dientengevolge ook met eigen zegels van deze 
diensten zijn gefrankeerd. 

Van veel studie getuigde ook de collectie, welke de heer 
W. J. A. Arratoon exposeerde op het gebied der Landmail
portzegels en NederlandsIndië's eerste emissie. Wel rees 
bij de juryleden de vraag of de gemiddelde tentoonstellings
bezoeker na raadpleging van zijn catalogus nu uit de 
tekst bij deze uiterst zeldzame en interessante stukken goed 
zou begrijpen, wat de genoemde „mysteries" en hun oplos
singen waren. 

A. v. d. W. 

het ontwikkelen van de psychosomatische medicijnen, waar
door revolutionaire wijzigingen 'tot stand kwamen in de 
behandeling van ziekenhuispatiënten. 

In de tweede helft van het jaar is 23 juli de eerste dag van 
uitgifte van drie zegels. De „whitethroated sparrow" (wit
keelmus of gors), de hermietlijster (Hylocichla gutata) en de 
„Ipswich"mus worden op deze zegels afgebeeld. 

De tweehonderdste verjaardag van de stichting van Char
lottetown. Prince Edward Island, wordt herdacht met een 
zegel in augustus; de geboorte van Sir Isaac Brock, eveneens 
tweehonderd jaar geleden, is aanleiding voor een zegel in 
september. Sir Isaac Brock was de bevelhebber van de Cana
dese troepen in de oorlog met de Verenigde Staten van 1812. 
De Amerikaanse troepen waren de Niagararivier bij Queens
ton Heights overgestoken maar werden door Broek gedwon
gen zich terug te 'trekken op Detroit. 

De jaarlijkse kerstzegels zullen dit jaar wederom in oktober 
verschijnen. In november zal de laatste zegel van het uit
gifteprogramma 1969 worden uitgegeven en wel ter ere van 
de bekende Canadese humorist en schrijver Stephen Leacock. 
De waarden, waarin deze veertien zegels zullen verschijnen, 
werden nog niet bekend gemaakt. 

CANADESE POST 
Uitgifteprogramma 1969 A. BENJAIVilNSEN 
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PRAGA 

DE WERELDTENTOONSTELLING IN PRAAG 

Bondsvoorzitter Dvoräcek tijdens de openingsrede op zaterdag 22 
juni. Zittend op de eerste rij de president der republiek generaal 
Svoboda, links van hem FlP-president Berthelot. 

Precies op het ogenblik dat president Ludvik Svoboda en 
zijn gevolg op de eretribune waren aangekomen en de 
militaire kapel het volkslied had ingezet sloeg de torenklok 
van het Sjezdovpaleis tien uur, het tijdstip waarop de 
openingsplechtigheid van de Praga 68 moest beginnen. Na
dat de voorzitter van de Tsjechoslowaakse Bond van fi
latelisten-verenigingen, ing. Ladislav Dvoräcek, de FIP-
president Lucien Berthelot en de PTT-minister Karel Hof-
mann, ieder op zijn wijze, uitdrukking hadden gegeven aan 
het thema van de tentoonstelling — „Filatelie-wereld van 
kennis en vrede" — bracht een koerier de Praga-sleutel in 
een grote verzegelde envelop. 

De president van de republiek verbrak de zegels en over
handigde de sleutel aan ing. Dvoräcek, die daarop de pre
sident en de genodigden binnenleidde in het Sjezdovpaleis, 
waar de klassieke zegels waren uitgestald, vervolgens be
geleidde naar de thematische verzamelingen en de filatelis-
tische literatuur in het Sportpaleis en later naar het Hyber-
napaleis, waar de officiële inzendingen waren ondergebracht. 

Veertien dagen duurde de Praga 68, uitzonderlijk maar 
niet overdreven lang voor de grootste internationale post
zegeltentoonstelling die ooit werd gehouden. De organisato
ren hoopten driehonderdduizend bezoekers te trekken en er 
bleef geen middel onbeproefd om de belangstelling gaande 
te houden: postvervoer per helikopter en postkoets, de aan
wezigheid van de Italiaanse generaal Umberto Nobile bij 
de doop van de eerste Tsjechoslowaakse luchtballon door 
burgemeester Ludvik Ccrny van Praag, de PRAGA 68, die 
óók post vervoerde, negen verschillende stempels en als 
klap op de vuurpijl nog een kostbaar blok, dat daags voor 
de sluiting der tentoonstelling ter gelegenheid van de viering 
van de Dag van de FIP werd uitgegeven: vier gelijke zegels 
van 5 Kcs met de voorstelling van Dürers „Feest van de 
Rozenkrans" (1506). 

De expositie was verdeeld over drie gebouwen: twee 
daarvan in het Julius Fugikpark, waar ook de Praga 62 
werd gehouden en het derde, Hyberna, aan de andere kant 

380 Juli 1968 

Op de eerste rij van de eretribune tijdens de openingsplechtigheid: 
de president der republiek generaal Svoboda; links van hem 
enkele juryleden; geheel links, nauwelijks zichtbaar, het Neder
landse jurylid mr. G. W. A. de Veer. 

van de Moldau in de binnenstad. 
De opzet van de Praga 68 vertoonde enkele nieuwighe 

den. Zowel de officiële klasse als de erehof was in tweeën 
gesplitst. In de officiële klasse was een erehof van enkele 
postmusea en postadministraties ingericht, naast de klasse 
waarin 140 postadministraties waren vertegenwoordigd. 

Opvallend was de afwezigheid van Israël. Bondsvoorzit 
ter Dvoräcek heeft ons desgevraagd meegedeeld dat, on 
danks het verbreken der diplomatieke betrekkingen door de 
Tsjechoslowaakse regering een jaar geleden, alles in het 
werk was gesteld om de Israëlische Bond van filatelisten 
verenigingen ervan te overtuigen dat het regeringsbeleid 
geen gevolgen zou hebben voor de filatelistische betrekkin 
gen. 

Alle officiële inzendingen waren samengebracht in het 
Hybernapaleis, waar Nederland zowel in de officiële 
klasse als in de erehof was vertegenwoordigd. Het Neder 
landse Postmuseum toonde in de officiële klasse zegels van 
de laatste twintig jaar, gemonteerd in blokken van vier 
Koninginnezegels, zomer- en kinderseries bij elkaar en her^ 
denkingszegels, waaronder Europa- en NAVO-uitgiften, in 
groepen. Een indrukwekkend geheel vormden de emissies 
van de allerlaatste jaren die niet meer ingepast konden 
worden en nu in twee kaders bijeen waren gebracht. 

In de erehof liet het Postmuseum klassieke stukken zien: 
ontwerpen, oorspronkelijke gravures, afdrukken van vellen 
in zwart, proeven in verschillende kleuren en waarden, 
proeven in de gekozen kleuren zonder waarde, blokken, vel-
delen en zeldzame brieven, alles van de emissies 1852, 1864 
en 1867 uit de regeringsperiode van koning Willem III (1847-
1890). De conservatrice van het Postmuseum, mejuffrouw 
E. Driessen, ontving op 2 juli een delegatie van dertig leden 
van de Tsjechoslowaakse regering. Italië toonde hier interes
sante tekeningen van de eerste ontwerpen van postzegels 
op Italiaans gebied. 

Naast de erehof was er een ereklasse van de Federation 
Internationale de Philatelie (FIP), waarin enkele vooraan
staande filatelisten waren uitgenodigd keurcollecties te la
ten zien van hun eigen land. Een van de inzenders in deze 
klasse was J. Poulie met Nederlands-Indië, Suriname er 
Curagao. Een eenzame genodigde uit Iran verkeerde hier ii 
een geheel Europees gezelschap. 



In de erehof toonde J. Poulie zijn Nederland 1852; voorts 
waren er prins Rainier van Monaco met een deel van zijn 
particuliere collectie, Kanal Hiroyuki met zijn Mauritiusbla-
den, bekend van de Amphilex vorig jaar in Amsterdam, 
M. A. Bojanowicz met Postgeschiedenis van Warschau en 
H. R. Holmes met Transvaal, beide uit Groot-Brittannië, 
O. Brandt uit Turkije met de eerste postorganisatie in het 
Nabije Oosten, R. Berlingin uit Liechtenstein met Russische 
Zemstvopost, L. Berthelot met brieven van de Venetiaanse 
dogen uit de veertiende en vijftiende eeuw en baron Takaturu 
Mitsui met een volledige verzameling draken- en kersenbloe
semzegels van Japan. 

De entree 

Tenslotte is er nog een klasse buiten mededinging voor 
zeventien juryleden, waarvan onder andere acht Tsjecho-
slowaken gebruik hebben gemaakt. 

Voor de jury was de Praga 68 een zware opgaaf. Voor 
vele leden was de afstand tussen hotel en expositie tijd
rovend en de termijn voor het jureren was kort bemeten. 
De jury had nauwelijks zes dagen ter beschikking om tot 
haar oordeel te komen, want zaterdags na de opening moes
ten de bekroningen bekend zijn voor het Palmares. Welis
waar telde de jury veertig leden, maar het parkoers door 
de gehele tentoonstelling was uitgemeten op twaalf kilome
ter. 

De zonwering was, naar wij van de heer Poulie verna,-
men, na de opening nog niet in orde. Hij was gedwongen 
geweest eigenhandig zijn kaders af te schermen en het is 
naar zijn mening dan ook met verantwoord een collectie 
zonder vertrouwde begeleiding naar een tentoonstelling te 
sturen. Drie Nederlandse verzamelingen, die wel in de ca
talogus voorkomen bleken niet te zijn uitgestald, omdat de 
sigenaars hun inzendingen hadden teruggetrokken. 

Van de andere kant kwam de zestienjarige Tanja Vorob-
jova uit Riga, de hoofstad van de Sovjetrepubliek Letland, 
die, als winnares van de wedstrijd om de keus van de 
mooiste postzegel die Tsjechoslowakije in 1967 heeft uitge
geven, vijf dagen gast van Praga 68 mocht zijn. 

Tijdens de duur van de tentoonstelling werkte er op de 
Praga 68 een amateurradiostation onder de roepnaam 
OK 5 PRAGA, dat contact maakte met amateurs over de 
gehele wereld. Alle amateurs die zich bekend hebben ge-
maaltt aan het Praagse station hebben een fraaie QSL-
kaart ontvangen. Mocht er onder onze lezers iemand zijn 
die ons zo'n kaart kan tonen dan zullen we dit filatelistische 
souvenir gaarne afbeelden. De verwachting lijkt ons ge
wettigd dat er onder de honderden amateurs die zich ge
meld hebben enkele Nederlanders zullen zijn. 

De catalogus van de tentoonstelling is een boekdeel van 
meer dan vierhonderd bladzijden waarbij een omslag met 
handvat van doorzichtig plastic werd geleverd. Behalve de 
gebruikelijke heilwensen, reglementen en beschrijving 
der collecties treft men er een aantal artikelen in aan, niet 
meer in vijf talen zoals in het officiële gedeelte, maar toch 
tenminste in één taal die voor Nederlanders toegankelijk 
is. Een overzicht van de Tsjechoslowaakse filatelistische 
historie leert ons dat de oudste club, die 81 jaar geleden te 

Fragment van de wandversiering buiten de tentoonstelling. 
Praag werd opgericht onder de Oostenrijks-Hongaarse mo
narchie, nog steeds bestaat en een van de actiefste vereni
gingen is onder de negenhonderd die bij de Tsjechoslowaak
se bond zijn aangesloten. Al die clubs tezamen hebben veer
tigduizend leden en daarnaast zijn nog tienduizend jeugdle
den verenigd in vijfhonderd clubs. 

Onder de titel ,,De Tsjechoslowaakse postzegel" schrijft 
Adolf Hoffmeister een amusante schets over denkbeeldige 
belevenissen uit het leven van een verzamelaar. Frantisek 
Dvorék geeft een levensbericht van Alfons Mucha, ontwer
per van de eerste Tsjechoslowaakse postzegel (die vijftig 
jaar geleden verscheen) en tevens internationaal bekend als 
één der scheppers van de Jugendstil. Ook op de tentoonstel
ling wordt Mucha geëerd met een aparte officiële Tsjecho
slowaakse inzending. 

Een volgend hoofdstuk is gewijd aan de verschijning van 
het eerste deel van de Monografie van de Tsjechoslowaak
se postzegels, dertig jaar na het verschijnen van het werk 
van Hirsch-Franek uit 1935. Het artikel is geschreven door dr. 
Jiri Bisek, redactiechef van deze filatelistische uitgave, die 
vlot van de hand ging op de openingsdag van de tentoon
stelling. Bondsvoorzitter Dvoracek heeft een geïllustreerd 
verhaal geschreven over 's werelds zeldzaamheden, Léon 
Dubus over de Franse zegels, professor Konstantin A. Bem-
gard over de Russische, dr. S. Ichida over de Japanse, 
professor dr. Antoni Laszkiewicz over de Poolse en dr. 
Giulio Bolaffi over de Italiaanse, een bijdrage waarvan 
helaas alleen in het Tsjechisch een samenvatting wordt ge
geven. 

Het is jammer dat de organisatoren niet het voorbeeld 
van de Praga 62 hebben gevolgd en de catalogus in twee 
afzonderlijke delen hebben uitgegeven. Voor het bekijken 
van de expositie kon men toen met één deel volstaan. Af
gezien van de vertalingen in de verschillende „officiële" 
talen kan men de naam Nederland op drie verschillende 
manieren in de catalogus tegenkomen: Als Holland, als 
Nederland en als Pays-Bas, steeds achter de naam van een 
inzender. Het valt daarbij op dat de heer Poulie voor Hol
land uitkomt, hoewel hij al enige 'tijd in Zwitserland woont. 
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Op dinsdag 25 juni werd de tentoonstelling in het Hyber
napaleis bezocht door onze ambassadeur in Tsjechoslo
wakije, de heer G. J. Jongejans, die werd ontvangen door 
drie vertegenwoordigers van het Nederlandse Postmuseum, 
ir. A. J. Ehnle, voorzitter, dr. R. E. J. Weber, directeur en 
mejuffouw E. Driessen, conservatrice postwaarden. De 
heer Jongejans moest bekennen weinig of niets van post
zegels te weten, maar hij toonde grote belangstelling voor 
zowel de moderne zegels in de officiële klasse als de klassie
ke zegels van de drie oudste emissies van Nederland in 
de erehof. 

Hij liet zich uitvoerig inlichten door mejuffrouw Driessen 
bij het Nederlandse gedeelte en door de heer K. Adler, voor
zitter van het postmuseum van het gastland bij de Tsje
choslowaakse inzending. Zijn belangstelling bleef niet be
perkt tot Nederland, want hij luisterde ook met grote be
langstelling naar de uiteenzettingen over de Westduitse 
uitstalling door de heer Nord, voorzitter van het postmu
seum in Frankfort aan de Main. Tegenover de heer Adler 
gaf hij uiting aan zijn bewondering voor opbouw en inrich
ting van de tentoonstelling. 

De rechtopstaande kaders maken inderdaad een gezel
liger opzet mogelijk, maar onzes inziens gaat de ruimte
winst ten koste van de overzichtelijkheid. Dit bezwaar deed 
zich niet zozeer gelden in het Hybemapaleis als wel in de 
grote tentoontelling, waar men pas na dagen zoeken de 
weg leerde kennen. 
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DE BELANGRIJKSTE BEKRONINGEN 
De jury heeft de Grand Prix d'Honneur toegekend aan 

Ing. Pietro Provera, Italië, met Oostenrijk en Lombardije
Venetië. De Grand Prix International ging naar Horst Knapp 
(WestDuitsland) met Saksen en de Grand Prix National naar 
Zdenek Kvasnicka met Tsjechoslowakije. De heer Poulie 
kreeg voor zijn deelneming in de ereklasse FIP een der grote 
kunstvoorwerpen. 
Belironingen voor Nederlandse inzendingen 

De volgende Nederlandse inzendingen ontvingen een onder
scheiding: 
CONCURRENTIEKL ASSE: 

Kleih goud: J. Poulie met Bulgarije; J. Poulie met Oud
Duitsland; mevrouw T. H. Poulie van 't Noordende met Polen. 

Verguld zilver: J. Poulie met Albanië; L. J. H. M. Sicking 
met Nederland, eerste emissie. 

Zilver: J. Poulie met Letland; J. Poulie met SovjetUnie; 
J. Poulie met Poolse stadspost. 

Verzilverd brons: R. E. Bles met Duitse privépost tot 1900; 
mevrouw J. W. A. MolenaarTeesink met Eva op postzegels, 
met ereprijs. 

Brons: Mevrouw M. W. L. TolhuyzenBuggelman met Ara
bische staten en Palestina; S. A. H. M. van de' Geijn met 
Landbouw op postzegels. 

Diploma: J. van der Sloot met Verenigde Naties (thematisch). 
Bewüs van deelneming: J. Aafjes, J. A. Lammers, J. J. M. 

Ran. 

JEUGD: 
Verzilverd brons: G. Holstege met Nederland; mejuffrouw 

A. Kiggen met Kerstfeest op postzegels; P. J. W. Koch met 
Kunstgeschiedenis op postzegels, met ereprijs. 

Brons: A. J. P. C. Stolk met Bloemen op postzegels. 
Diploma: F. A. van Bakelen met Sport op postzegels. 

LITERATUUR: 
Verzilverd bronzen FlPmedaille: Nederlands Aeronautisch 

Museum, Den Haag. 
Bronzen FlPmedaille: E. J. Enschedé voor zijn boek over 

de Perfins van Nederland, NederlandsIndië, Nederlandse 
Antillen en Curagao, met ereprijs. 

FlPdi'ploma brons: L. J. H. M. Sicking voor zijn boek 
Nederland, emissie 1852, 10 cent, plaat X, met ereprijs; F. W. 
van der Wart voor zijn boek De poststempels van Nederland. 

AIJPdiploma verguld zilver: Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, met ereprijs. 

AIJPdiploma brons: De Aërophilatelist; R. Houwink voor 
French Polynesia Newsletter. A. BOERMA 

Afb. 1 
Een van de zestien versctiillende briefkaarten met ingedrukte zegel 
van 30 hi die voor de Praga 68 zijn uitgegeven. De helft draagt 
afbeeldingen van postzegels of postzegelontwerpen, de andere 
helft vertoont gestileerde silhouetten van historische gebouwen. 
De gebouwen zijn rood en grijs gedrukt, de waarde In grijs. De 
acht andere hebben de waarde rood en de voorstelling grijs. De 
ingedrukte waarde heeft bij alle kaarten dezelfde voorstelling, een 
gestileerd silhouet van de Sint Vituskathedraal op de burcht van 
Praag. 
Afb 2 
De beide grootste zeldzaamheden van Tsiechoslowakije, afgebeeh 
op de toegangskaan en onderdeel van de officiële Tsjechoslo
waakse inzending 'm de erehof. Links de opdruk van 50 DÓPLATTI' 
op een waarde van 50 in plaats van op de bedoelde waarde vai 
150 in dezelfde rode kleur. Deze fout moet met tenminste één heel 
vel zijn begaan Van de andere zegel met kopstaande opdruk ;; 
alleen dit exemplaar bekend. 

Afb. 3 
Het tentoonstellingsblok, alleen verkrijgbaar op een coupon varl 
het toegangsbewijs, geeft een silhouettekening te zien van dd 
burcht van Praag met daaronder de Karelsbrug over de Mo/dauj 
Voorts drie heraldische voorstellingen met stadswapen en stadsl 
zegel. Daaronder de eerste postzegel die Tsjechoslowakije vijftig 
jaar geleden uitgaf, naar een ontwerp van Mucha. 

Afb 4 
Deze foto geeft een goed beeld van de opstelling der kaders ii 
de erehof van de PRAGA 68. Hier was een ronde opstelling; elderi 
stonden de kaders haaks op elkaar. In totaal waren er drlehonder\ 
bewakers. 
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DE 5-KREUZER-KOPERDRUKZEGEL - uitgifte 1871 - VAN HONGARIJE 
Typering aan de hand van de plaatreconstructie J. Paimans 
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In mijn vorig artikel, verschenen in het januarinummer 
1967 van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, heb ik 
de mogelijkheid aangetoorid om de eerste twaalf zegels, zo
wel de steendruk- als de koperdrukzegels van Hongarije te 
platen, enkel door gebruik te maken van een reproduktie 
der tanding van een volledig vel van honderd zegels. 

Iedere plaats in het getande vel heeft zijn eigen karak
teristieken der tanding doch elke plaats in het blad is 
steeds identiek voor de eerste twaalf zegels. Er zijn maar 
twee mogelijkheden, ontstaan doordat het ongetande blad 
met de beeltenis naar ons toegekeerd onder de tandingsma-
chine werd gelegd ofwel met de beeltenis kopstaand naar 
ons gekeerd. Nooit heb ik een tanding kunnen waarnemen 
die zou uitwijzen dat het blad met de gomzijde naar boven 
onder de tandingsmachine zou zijn gelegd. 

Het vorige artikel legde de nadruk op het belangrijke van 
deze ontdekking, die de mogelijkheid schiep de zes eerste 

I steendrukzegels te platen, wat zonder deze methode ten 
huldigen dage voor verzamelaars onmogelijk was geworden, 
aangezien de paren, strippen en blokken zeer zelden voor
komen. De mogelijkheid bestaat nu om de zegels te pla-

I ten met losse zegels. 
Tot dit resultaat kwam ik door mij eerst te beperken tot 

Ihet wedersamenstellen van een blad van honderd zegels van 
I de goedkoopste waarde der eerste twaalf zegels, en wel de 
Is Kreuzer koperdruk — Yvert nummer 9 — en hierbij kwam 
lik spoedig tot de vaststelling, dat wanneer ik een zegel van 
leen bepaalde plaats uit het blad meermalen bezat, deze 
I zegels totaal identiek waren van tanding. Wetende dat een 
Igans vel van honderd zegels in -éénmaal getand werd 
l(raam- of kasttanding) kon ik nu door de neven mekaar 
Ivoorkomende plaatfouten de tanding nauwkeurig hersa-
Imenstellen tot ik een volledige reproduktie had van de tan-
Iding zelf (zie mijn artikel in het Nederlandsch Maandblad). 
IDit kon met zegels afgestempeld tot het einde van 1873, 
|wat doet vermoeden dat slechts één tandingsmachine in ge-

Druik was. 
Zegels afgestempeld in en na 1874 geven vaak een mooiere 

[afgewerkte tanding weer en deze komt ook niet meer over
een met de vorige, wat zou wijzen op het gebruik van een 

|nieuwe machine of een grondige revisie van het in gebruik 
zijnde apparaat. 

Na deze ontdekking was het mij mogelijk de plaats te be
palen voor elke steendrukzegel en voor elke koperdrukze-
gel gebruikt vóór 1874. 

Aan de wens gevolggevend van verschillende verzame-
|laars geef ik nu een meer uitgebreide beschrijving van de 
lersamenstelling der plaat van de 5 Kreuzer-koperdruk 
jitgegeven in 1871, alsook enkele plaatfouten voorkomend 
\>p de 2, 3, 10, 15 en 25 Kreuzer dezer uitgifte. 

De originele platen (waarvan later de drukplaten wer-
jien vervaardigd) van de 2, 3, 10, 15 en 25 Kr.-waarden 
pchijnen zorgvuldig vervaardigd te zijn wat betreft de volg-
prde (zie figuur l,c). De 5-Kreuzerwaarde heeft dit als 
lerkwaardigheid dat bij de samenstelling van de eerste 

lien afdrukken van de gegraveerde coin de 8e en 9e ge
plaatste in de rij van plaats zijn verwisseld (zie figuur l,c'). 
Behoudens deze uitzondering is voor het vervaardigen der 
Jriginele platen der zes koperdrukwaarden op dezelfde 
(fijze te werk gegaan. 

Originele plaat noemt men de positieve plaat, welke ge
bruikt werd tot het vervaardigen van de negatieve diep
drukplaten, met dewelke de postzegels werden gedrukt. 

Het postzegelbeeld werd eerst in staal gegraveerd; 
hiervan werden vijf galvanos vervaardigd dewelke naast el
kaar geplaatst de eerste rij van vijf beelden vormde. Van 
deze vijf beelden werd steeds langs het galvanoprocédé een 
afdruk vervaardigd en naast de eerste vijf beelden ge
plaatst, zodat de eerste rij van tien beelden ontstond (zie 
figuur l,c). 

Van deze rij van tien beelden werden vier nieuwe af
drukken vervaardigd en samengebracht, om tot een ge
heel van vijftig beelden te komen. Van deze vijftig beelden 
in hun geheel werd de laatste afdruk vervaardigd om ten
slotte een volledige plaat te bekomen van honderd beelden. 

De eerste afdruk van de gegraveerde coin schijnt deze te 
zijn welke op de rij van 10, op de zesde plaats staat, daar 
dit de enige afdruk is welke geen fouten heeft die later 
regelmatig terugkomen op de verticale rijen. Doch de af
druk hiervan in de rij van 10, eerste plaats, heeft als ken
merk dat de geruite ondergrond aan de rechterzijde zeer 
zwak doorkomt; dit is bij alle 10 verticale zegels het geval. 
Om de chronologische volgorde te vergemakkelijken heb ik 
hieraan de benaming gegeven van Type I (figuur 2). 

De tweede afdruk, 7e geplaatst, en zijn afdruk 2e geplaatst 
in de eerste horizontale rij van 10, hebben beide de vol
gende kenmerken; twee kleine puntjes in de geruite onder
grond juist onder het ornament links boven, en een vlek 
in de vorm van een komma rechts van de lauwerblade-
ren. Type II (figuur 3) voor alle 10 zegels der verticale 
rijen 2 en 7. 

De 3e en 4e afdrukken zijn na op hun beurt afgedrukt te 
zijn geworden van plaats verwisseld. De 3e afdruk, 9e ge
plaatst, en zijn afdruk 3e geplaatst, hebben als kenmerk: 
een vlek in de vorm van een komma rechts van de lauwer-
bladeren en een vlek in de omlijsting links. Type III (fi
guur 4) voor al de zegels uit de 3e en 9e verticale rijen. 

De 4e afdruk, 8e geplaatst, en zijn afdruk 4e in de rij, 
hebben als kenmerk: een vlek rechts van de lauwerbla-
deren en een heel klein puntje tussen de linten links van de 
hals van de koning. Type IV (figuur 5) op alle zegels in de 
verticale rijen 4 en 8. 

De 5e afdruk, 10e geplaatst, en zijn afdruk 5e in de rij, 
hebben als kenmerk: een dikkere vlek boven de baard en 
een schaduw boven het linkereikeblad. Type V (figuur 
6) op alle zegels der 5e en 10e verticale rijen. 

Buiten deze typen, die terugkomen op een ganse ver
ticale rij, hebben bijna alle zegels in de plaat hun eigen 
fouten; deze kunnen soms op twee plaatsen voorkomen, 
waardoor men de werkwijze terugvindt hoe de plaat werd 
samengesteld. 

Zo hebben bijvoorbeeld de volgende plaatsen, dezelfde 
plaatfouten: 
nummers 21 en 71 2 en 52 

31 en 81 
41 en 91 

25 en 75 36 en 86 
46 en 96 

De 72 hierbij gereproduceerde tekeningen geven beter de 
fouten weer dan enige beschrijving hiervan (figuren A, B, 
C en D). De plaatsen welkf niet weergegeven zijn hebben 
ook hun fouten, gewoonlijk gebroken omlijsting ofwel ver
dikkingen, doch deze zijn moeilijker te herkennen en kunnen 
soms verward worden met versleten platen of het gebruik 
van lichtere inkten. 

De tekeningen hier weergegeven zijn gevonden op ten
minste drie è vier zegels van elke plaats, afgestempeld op 
verschillende data, en sluiten dus de fouten uit die toevallig 
tijdens het drukken ontstaan zijn. 

Enkele beelden zijn voor of tijdens het drukken bijge
werkt (retouches). De zegels welke ik in mijn verzame
ling bezit zijn steeds nagraveringen van gedeelten der om
lijsting. 

13 en 63 
23 en 73 
33 en 83 
43 en 93 
37 en 87 
47 en 97 

44 en 94 

38 en 88 
48 en 98 
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Type I 
Figuur 2 

Type II 
Figuur 3 

Type III 
Figuur 4 

Type IV 
Figuur 5 

Type V 
Figuur 6 

Om te besluiten enkele tekeningen met plaatfouten, de
welke meermalen voorkomen op verticale rijen voor de 
waarden 2, 3, 10, 15 en 25 Kreuzer. 

De hersamenstelling van deze platen is nog niet 
voleindigd, maar het is wel nuttig deze plaatfouten kenbaar 
te maken. Verzamelaars dezer uitgifte kunnen er enkel pro
fijt uit halen. 

2-Kreuzerwaarde: 
Een puntje rechts tussen de twee cirkels van de waarde
aanduiding, komt enkele malen voor in de 2e en 7e ver
ticale rijen (figuur 8); 
Een punt aan de linkerzijde tussen de twee cirkels van de 
waardeaanduiding, komt meermaals voor in de 4e en 9e 
verticale rijen (figuur 9); 

Buitenste cirkel van waardeaanduiding aan de rechterzijde 
onderbroken, meermaals in de 5e en 10e rijen (figuur 10); 
Vlek in ornament links boven in de 6e verticale rij (fi^ 
guur 11); 
Vlek in ornament rechts boven in de 7e verticale rij (fi
guur 12). 

3-Kreuzerwaarde: 
Verdikking van de buitenste kaderlijn linker onderkant in 
de volledige 9e verticale rij (figuur 13); 
Een zeer merkwaardige fout op de 45e plaats in de p laa t | 
te wijten aan een breuk in de plaat (figuur 14); 
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Figuur 7 A 
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10-Kreuzerwaarde: 

Llein puntje rechts tussen de twee cirkels van de letters 
vR, op alle zegels van de Ie en 6e verticale rijen (figuur 15); 

?;wakkere druk van de geruite ondergrond links in het zegel-
Deeld, voor alle zegels in de verticale rijen 2 en 7, 4 en 9 

|figuur 16); 
Sen klein puntje boven het kruisje van de kroon, voor alle 
kegels der verticale rijen 3 en 8 (figuur 17). 
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Figuur 7B 

15-Kreuzenvaarde: 

Een witte vlek links boven nevens de parels, op. alle zegels 
van de 2e en 7e verticale rijen (figuur 18); 
Dezelfde fout maar ditmaal gekleurde vlek, op alle zegels 
van de 3e en 8e verticale rijen (figuur 19); 
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25-Kreuzerwaarde: 

Een gekleurde vlek in het wapenschild en een gekleurde 
vlek links van de eikebladeren op alle zegels van de 2e, 
5e, 7e en 10 verticale rijen (figuur 20). 

*) zie het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 44e jaargang, 
1967, januari, bladzijden 4 tot en met 8. 
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Figuur 7D 

Copyright J. Palmans, 
Walvisstraat 31, 
Antwerpen. 
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Figuur 8 Figuur 9 Figuur 10 Figuur 11 Figuur 12 

Figuur 13 

Figuur 18 

Figuur 14 Figuur 15 

Figuur 19 Figuur 20 

Figuur 16 Figuur 17 

Wat is maakwerk? 
In het ingezonden artikel van de heer A. L. G. van Dongen, 

gepubliceerd in het juninummer op bladzijde 333, komt een 
storende fout voor, waardoor bij de derde mogelijkheid (C) 
het tegendeel wordt gesteld van wat de bedoeling van de 
schrijver was. 

De betrokken alinea dient als volgt te luiden: ' 
C. Geen maakwerk zqn: 

alle brieven en poststukken, die „echt gelopen" hebben, 

mits voorzien van de voor die brief of dat poststuk juiste 
en geldige frankering, waarbij (enige) overfrankering is 
toegestaan, mits deze niet gediend heeft om de betrokken 
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). 

Voorts moet op de elfde regel van de rechtse kolom ge
lezen worden: 
A 2. Geen maakwerk zijn" in plaats van A 1. 

HET ACHTSTE FISA-CONGRES - WENEN 1968 

De Federation Internationale des Sociétés Aérophilatéliques 
(FISA) hield op 5 en 6 juni 1968 haar achtste congres. In de 
bijzonder geschikte Hofburgzaal (indeling van de zitplaatsen 
als bij de Verenigde Naties te New York) konden bezoekers 
uit 25 landen worden verwelkomd door Arch. J. Anreitter. 
De directeur-generaal van PTT, dr. B. Schaginger hield een 
boeiende filosofische beschouwing over het verzamelen, de 
luchtposit en de mens. 

Drs. J. Boesman, president van de FISA, eerde twee pio
niers: dr. A. Raft Marwil, de piloot, die precies vijftig jaar 
geleden voor 's werelds eerste geregelde luchtpostdienst 
Wenen-Krakau-Lemberg-Kiev de eerste luchtpost vervoer
de, en ir. F. Schmiedl, die precies veertig jaar geleden de 
eerste raket voor postvervoer lanceerde. Zij ontvingen het 
Kronfeld-Ehrenabzeichen. 

De gedelegeerden uit Zwitserland, de Verenigde Staten, 
de DDR en Groot-Brittannië verzochten in deze zitting aan 
de FISA haar patronaat te willen geven voor de komende 
internationale luchtposttentoonstellingen in Luzern (1969), 
New York (1970), Leipzig (1971) en Londen (1973). 

Aan het „Luchtpostsymposium" kon iedere aërofilatelisit, 
die over het onderwerp „Hoe een luchtpostverzameling moet 
worden opgezet voor deelneming aan internationale tentoon

stellingen" iets te zeggen had, gas afblazen en goede sugges
ties geven. 

De tweejaarlijkse bestuursverkiezing was goed voorbereid 
en bracht enige interessante mutaties. Als president werd 
drs. J. Boesman herkozen. Er werden drie vice-voorzitters 
gekozen: ir. I. Braunstein (België), capt. F. Lemos de Silveira 
(Portugal) en dr. L. Steiner (Hongarije). Kurt Dahmann werd 
als secretaris herkozen en in het hoofdbestuur kwamen 
voorts: John W. Field (Groot-Brittannië), A. Kosel (Oosten
rijk), M. J. J. Kaptein (België), S. Taragni (Italië), J. Gravelat 
(Frankrijk), O. Stahel (Zwitserland) en dr. J. J. Matejka 
(USA). Dr. E. Raab (Berlijn) werd in het ere-presidium van 
de FISA opgenomen. 

Nog vóór de twee laatste punten van de agenda konden 
worden behandeld, werd een der aanwezigen, de heer C. J. 
M. M. van der Zijden, bekend luchtpostdeskundige uit Eind
hoven onwel. Enkele minuten daarna constateerden de twee 
aanwezige artsen dat de heer Van der Zijden na een hart
aanval was overleden. Het plotselinge heengaan van deze 
door velen gewaardeerde aërofilatelisit heeft op alle aan
wezigen een diepe indruk gemaakt. De besprekingen werden 
afgebroken en het congres voor gesloten verklaard. 
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DE INTERNATIONALE LUCHTPOSTTENTOONSTELLING 
1150 WIEN 27.5.1968 IFA WENEN 1968 

Te Wenen werd van 29 mei tot en met 4 juni 1968 de 
„Internationale Flugpost Ausstellung IFA WIEN 1968" ge
houden. In de majestueuze zalen van de Hofburg konden de 
ruim 50.000 bezoekers in 1700 tentoonstellingskaders de in
zendingen zien van 264 verzamelaars. De inzending van 
H. Mensel (Wenen) verwierf de „Grand Prix National" voor 
„Zeppelinpost 1910-1939" en de „Grand Prix International" 
ging naar België voor de collectie „Ballonpost Beleg van 
Parijs 1870" van M. v. d. Moortel. 

De jury gaf dertien echt gouden medailles, twintig verguld 
zilveren, 39 zilveren (beide ook edel metaal), 46 bronzen 
medailles en 20 diploma's. Indien men 5 punten geeft voor 
goud, 4 voor verguld zilver en 3 voor zilver, dan hebben de 
inzenders uit Groot-Brittannië gewonnen met 40 punten, de 
Verenigde Staten scoorden 35 punten, Duitse inzenders kre
gen samen 32, Belgische inzenders 25 en Zwitserse aëro-
filatelisten 19 punten. 

De definitieve jurylijst met alle details komt dezer dagen 
van de pers en de bekroningen van Nederlandse inzenders 
zullen daarom pas in het volgende nummer van het Maand
blad worden vermeld. 

De opening van de IFA werd verricht in de fraaie Redoute
zaal van de Hofburg. Spreker was dr. L. Weiss, minister van 
verkeer. De burgemeester van Wenen bood een luisterrijke 
ontvangst aan in het stadhuis en ook de burgemeester van 
Klosterneuburg organiseerde een ontvangst en banket voor 
de tentoonstellings- en FISAcongresdeelnemers. 

Het galadiner was niet zo joyeus als men het in Wenen 
zou verwachten. Trouwens vele tentoonstellingen lijden aan 
het euvel van „Gala met Prijsuitreiking". Dit onderdeel kan 
en moet de climax van een tentoonstelling zijn. Er was een 
ontvangst bij de directeur-generaal van PTT, dr. B. Schagin-
ger in zijn historische veste; twee avonden waren de con-
gressisten te gast „Beim Heurigen" en vele excursies werden 
gemaakt. 

De IFA werd voortreffelijk gesteund door PTT. Voor de 
serie nieuwe postzegels met vliegtuigafbeeldingen (2, 3V2 en 
5 Sch.) stond een lange rij van enthousiasten te wachten. De 
31ste mei was de eerste dag van uitgifte maar ook op de 
overige dagen zorgde PTT voor bijzondere stempels, een 
postale stervlucht (luchtpost uit Kopenhagen, Frankfurt, 
Rome en Moskou kreeg een bijzonder IFA-luchtpostaan-
komststempel te Wenen) en ballonpost die in zes ballons zou 
worden vervoerd. 

Elke ballon kreeg een bijzonder ballonpoststempel. De 
ballons uit Nederland, Duitsland en Zwitserland vertrokken 
op 6 juni, geheel volgens de plannen. De Amerikaanse ballon 
met piloot Francis Shields startte in de middag, toen de wind 
was toegenomen. Een door Shields niet verwachte, plotse
linge „windsprong" (zoals de meteorologen het noemden) 
dreef zijn ballon op de 250 meter hoge Donautoren, een 
betonzuil met restaurant. Het net scheurde, het omhulsel 
ontsnapte en de mand met drie opvarenden (onder wie twee 
Oostenrijkers) viel omlaag; de inzittenden overleefden de 
ramp niet. Shields (47) was een zeer ervaren ballonpiloot 
die in Europa en de Verenigde Staten vele vaarten had 
gemaakt. De pyost aan boord van zijn ballon kreeg een extra 
poststempel „beschädigt" (zie afbeelding). 
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De overige ballons startten na dit ongeluk niet meer. Het 
was een catastrofe die ons allen verbijsterde. Daar de IFA-
tentoonstelling al twee dagen tevoren was gesloten, gebeurde 
dit tragisch ongeluk niet meer in het kader van het officiële 
IFA-programma. 

Samenvattend: de president van de Oostenrijkse Bond, 
J. Anreitter, de tentoonstellingsleider A. Kosel en vice-presi-
denten O. Graf en professor K. Frey hebben een voorbeel
dige prestatie geleverd met deze tot dusver grootste mani
festatie op luchtpostgebied. Het deed ons goed te zien, dat 
de zeer vele bezoekers zich niet bei>erkten tot de PTT-
loketten en de handelarenstands maar dat zij veel tijd be
steedden aan de bestudering van de inzendingen. 

J. BOESMAN 
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OVER DE OOSTGRENS 

Oostduitse Postzegelveilingen 
Uit de „westelijke" filatelie zijn de postzegelveilingen niet 

meer weg te denken. We kunnen erover denken zoals we 
willen, onze liefhebberij heeft uitgesproken commerciële 
kanten en een groot aantal „professionals" en zelfs „semi-
prof essionals"! 

In Oost-Duitsland is de situatie natuurlijk anders. Daar 
is de staat in principe de enige die handel mag drijven 
en hoewel men het postzegels verzamelen — uit een oogpunt 
van politieke propaganda via de zegels — zelfs beslist aan
moedigt, „handel" in postzegels is een particulier niet toe
gestaan. De straffen die zijn opgelegd aan mensen, die in 
strijd met de voorschriften met het buitenland particuliere 
ruiltransacties aangingen, spreken in dezen duidelijke taal. 

Het was dan ook wel merkwaardig te horen dat er toch 
ook in Oost-Duitsland postzegelveilingen zijn waarop, ik 
zou haast zeggen op zuiver kapitalistische basis, de hoogste 
bieder koper wordt. Er is uit een catalogus van een der
gelijke veiling — met opbrengstlijst erbij — toch heel wat 
te leren. 

In één opzicht is het beslist minder „kapitalistisch" dan 
bij ons, de meeste kavels blijven onder de honderd Mark. 
Van de ongeveer 1200 opbrengsten van de lijst zijn er 
slechts zeven van 1000,- DM of hoger en tien tussen de 
500,- DM en 990,- DM; 134 liggen tussen de 100,- DM en 
450,- DM. 

De exploitant van de veiling is uit de aard der zaak geen 
„particuliere handelaar" maar een „Konsumgenossen
schaft"; in de voorwaarden wordt ook gesproken van „staat
lich anerkannte Prüfer der staatlichen Auktionen", waar
uit duidelijk de staatsinvloed op de veilingen te zien is. 

Het materiaal 
Uiteraard komen de zegels van Duitsland het eerst en 

beginnen we met de „Oude Duitse Staten". Een van de 
duurste kavels is Brunswijk, 1/4 G.gr., twee stuks op een 
brief stukje, (Michel nummer 4) dat 1100,- DM opbrengt, te 
verhogen met 10 pet. provisie zodat de koper daar toch 
1210,- DM voor neerlegde, wat bij de economische omstan
digheden daar te lande toch een heel bedrag mag heten. 
Maar een brief van Thurn & Taxis met ingedrukte zegel 
en bijfrankering en duur nummerstempel brengt het zelfs 
tot 3600,- DM, de hoogste opbrengst van de gehele veiling. 
Ook het Duitse Rijk is goed vertegenwoordigd, „borstschil-
den". Zeppelins enzovoort. Maar slechts tot 1932. Want 
de zegels van 1933 tot en met 1945 zijn „fascistisch" en mo
gen niet verhandeld worden. Ook de bezettingszegels uit de 
tweede wereldoorlog, Bohemen-Moravië en dergelijke, even
als Kroatië of Slowakije zijn strikt „taboe". 

„Duitsland na 1945" speelt natuurlijk ook een belangrijke 
rol. De plaatselijke en „O.P.D."-uitgaven uit 1945/1946 wor
den in ruime omvang aangeboden en de dure blokken van 
Thüringen komen ook met 875,- DM en 970,- DM behoorlijk 
prijzig. Doch de overdrukken op Hitlerzegels en „fascis
tische" gelegenheidszegels, bijvoorbeeld de uitgaven van 
Löbau, Meissen en Strausberg zijn weer verboden. Dit is te 
merkwaardiger omdat zij tijdens de Russische bezetting in 
1945 uitgegeven en toen door de bezetter officieel toegela
ten waren. 

Handstempelopdrukken 
Dit materiaal waarvoor bij ons weinig belangstelling 

meer is en dat een veilinghouder hier eens tegenover mij 
vergeleek met „Hongaarse lokaalopdrukken 1919/1920", is 
daar nog bijzonder in trek. Ik geef u hieronder het aantal 
kavels dat er van de verschillende „Bezirke" aangeboden 
werd: „3" (4), „14" (20), „16" (39), „20" (50), „27" (12), „29" (13), 
„20" (9), „35" (2), „36" (8), „37" (10), „38" (6), „41" (21). Hier
bij zijn dan ook verschillende „cijfers" en „Markwaarden", 
die hoewel ook in Lipsia met Romeinse cijfers als „niet offi
cieel" aangeduid toch soms heel aardige prijzen opbrengen. 
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Van Fredericus Rex tot de (letterlijk) zwartgemaakte Hitler zijn de 
zegels van Duitsland, althans in een deel van Duitsland, nog steeds 
,,verboden waar" I 

„Dienstzegels DDR" 
Een grote verrassing was het hierbij niet minder dan 36 

kavels „Zentraler Kurierdienst" te vinden. Waarbij vele 
stukken „op brief". Indertijd stond er ongeveer de drie
dubbele doodstraf op het niet direct inleveren ter vernieti
ging van de enveloppen met deze zegels erop, maar wie 
dit toen geriskeerd heeft en ze nu aanbiedt gaat kennelijk 
vrijuit, althans er zijn heel wat verschillende inzenders met 
nummer aangeduid. Ook de „niet meer uitgegeven" stro
ken worden aangeboden. Of er ook stroken verkocht wor
den met het vernietigingsstempel „ungültig" is helaas niet 
te zien. Het is mogelijk dat die speciaal voor de „export" 
vervaardigd zijn en niet voor binnenlands gebruik. 

Europa 
Hier zien we over het algemeen geen „topnummers". De 

hoogste bieder ging strijken met de 5,- Fr. Liechtenstein 
van 1933 waarvoor hij 1820,- DM neertelde, zonder de pro
visie. Het valt op dat vrij veel zegels juist in deze categorie 
aangeboden worden met kleine gebreken, doch uit het feit 
dat ze niet in de opbrengstlijst voorkomen moet wel ge
concludeerd worden dat verzamelaars in Oost-Duitsland 
die ook niet „lusten"! 

Nederland 
Slechts 22 kavels, die niet alle verkocht werden. Merk

waardig laag ging naar ons idee een complete postfrisse 
„tralieserie" weg voor slechts 25,- DM. Blijkbaar hebben 
ze daarvan nog heel wat over die ze toen uit Nederland 
meegenomen hebben. Ter vergelijking: de Zonnebloem
serie van 1949 en de zomerserie van 1959, postfris, brengen 
elk 15,- DM op; de Rembrandtserie van 1956 gestempeld 
zelfs 30,- DM. Van de Nederlandse Antillen wordt als enige 
kavel een „cultuurblok" postfris voor 20,- DM toegewezen. 

Thematisch 
Een zeer belangrijk onderdeel van de veiling; 92 kavels 

ingedeeld naar: Antimalaria, bloemen. Olympiade, Rode 
Kruis enzovoort, waarvan „Ruimtevaart" met 25 kavels 
wel het belangrijkste onderdeel vormt. Hieronder vinden 
we nog een serie „Raketen" van Suriname, die voor 25,- DM 
verkocht wordt. Bedoeld zal wel zijn NVPH nrs. 405/9. 

Restanten en verzamelingen 
Maar liefst 250 kavels, waarbij merkwaardigerwijze een 

verzameling „wereldvluch telingenjaar". Er wordt echter 
geen opbrengst genoemd, zodat het niet uitgesloten geacht 
moet worden dat deze kavel, waarin waarschijnlijk vele 
zegels die in Oost-Europa „taboe" zijn, niet verkocht is mo
gen worden. De hoofdzaak is echter DDR waarbij kavels 
van vaak slechts enkele tientallen Mark meer regel dan 
uitzondering zijn. Wel valt op dat bij de buitenlandse ka
vels heel vaak ook „Ganzsachen" begrepen zijn. Blijkbaar 
vindt men daar te lande die er meer bij horen dan bij ons 
het geval is. 

Al zijn ,er dus vele verschillen, ook in de prijzen, toch 
zien we uit dit overzicht dat verzamelaars overal ter we
reld wel zo'n beetje hetzelfde zijn en veilingen er in de Oost-
europese landen al net zo goed bij horen als bij ons. 

FL. 

JnU 1968 391 



PERSONALIA 

M. C. ESCHER ZEVENTIG JAAR 
In het Haagse Gemeentemuseum heeft de Nederlandse 

graficus en kunstenaar Maurits Comelis Escher bij gelegen
heid van zijn zeventigste verjaardag een grote overzicht
tentoonstelling gekregen. Deze zeer originele graficus, die in 
het buitenland wellicht nog meer bekendheid geniet dan in 
ons land, is vooral vermaard geworden als kunstenaar die 
op mathematische wijze uitdrukking heeft gegeven aan zijn 
kunst. Wereldbekend is zijn „Waterval" met onmogelijk 
bouwwerk, uit 1961, een constructie waarin water zich via 
een scheprad zelf omhoog stuwt! Het kunstwerk is een 
symbool van een altijd durende kringloop. 

Ons filatelisten heeft Escher vereerd met een klein aan
tal postzegels, die scherp afsteken bij de gebruikelijke 
ontwerpen. Allereerst was dit de luchtvaartzegel van 1935 
met een frankeerwaarde van 6 cent en een bijslag van 4 
cent, door Joh. Enschedé in rasterdiepdruk gedrukt. Escher 
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heeft een zeer bepaalde voorkeur voor vogels en Insek
ten; de vliegtuigen over de kaart van Nederland herinne
ren aan die voorkeur. 

In 1949 verscheen de Nederlandse bijdrage aarj het 75-
jarige bestaan van de Wereldpostvereniging, de Union Pos
tale Universelle. Twee zegels, ontworpen door Escher. In 
deze zegels komt de mathematicus naar voren. Het beeld 
toonde een wereldbol met ineengestrengelde posthoorns. In 
klem bestek een sprekend bewijs van de technische vaar
digheid van deze kunstenaar. Met wiskundige zekerheid zijn 
de posthoorns ineengestrengeld in eenheid, die niet te ont
warren is. 

Het komt ons voor, dat deze kunstenaar met succes een 
ontwerp voor een Europapostzegel zal kunnen maken, dat 
de zekere eentonigheid van de laatste jaren zal kunnen 
doorbreken. 

H. 

BIJZONDERE STEMPEL 
Ter gelegenheid van het internationale kamp-1968 van de 

Internationale Unie van Socialistische Jeugd (lUSY) dat van 
22 juli-2 augustus 1968 wordt gehouden op de terreinen van 
de Stichting voor Zon en Vrijheid te Vierhouten, zal in 
samenwerking met de PTT een herdenkingsenvelop met een 
speciaal poststempel worden uitgegeven. 

Deze envelop kan vooruit worden besteld ä f 1,— per stuk 
bij het secretariaat lUSY-kamp, Tesselschadestraat 31, Am
sterdam. De gestempelde enveloppen worden dan uit het 
kamp toegezonden. 

De enveloppen zijn uiteraard ook tijdens het kamp ver
krijgbaar in de kampinformatiestand. 

Ontleend aan ,,M C Escher — Grafiek en tekeningen", uitgegeven door 
J J TiJI NV, Zwolle 

Zelfportret 

BRAND VERTRAAGT STEMPEL 
De bijzondere zeepost van de Stoomvaart Maatschappij 

Zeeland, aangekondigd op bladzijde 334 van het juninummer 
1968, IS twee maanden uitgesteld. Dit blijkt uit een brief van 
de maatschappij, die wij dezer dagen ontvingen, en waarin 
wordt medegedeeld dat kortelings op het nieuwe schip door 
onbekende oorzaak brand is uitgebroken. Veel vernieuwingen 
moeten als gevolg daarvan worden uitgevoerd, zodat het in 
de vaart komen van het motorschip „Koningin Juliana" twee 
maanden moest worden uitgesteld. 

Zij, die intussen al hun bestellingen hadden ingezonden, 
zullen moeten rekening houden met het latere verschijnings
tijdstip van de bijzondere envelop. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het augustusnummer 
dienen uiterlijk op 22 Juli In het bezit te zijn van 
de redactie. 

r ^ 
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. 

- Collectie C. D. Ricardo: Postzegels 
en poststukken van de Japanse 
bezetting van Nederlands-lndie: 
Sumatra algemeen, Oostkust van 
Sumatra, Atjeh en Tapanoeli. Ver
lengd tot 8 september 

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

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

- Postzegeltentoonstelling: Toeristi
sche attracties (tot 2 september). 

- Overzicht frankering en stempeling 

- Luchtpost Nederland - Nederlands-
lndie 

- De schrijfcultuur schrijfmaterialen, 
de schrijfkunst en de brief. 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar. 

1968 
tot 21 juli: 
's-Gravenhage. Tentoonstelling „De Werel
den van Maurits Cornells Escher" in het 
Gemeentemuseum. 
tot 15 September-
Stockholm Zomerpostzegeltentoonstelling m 
het Postmuseum, Lilla Nygatan 6. 
18-20 juli. 
Brumisse. Keuzetentoonstelling en ruilbeurs. 

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

georganiseerd door de afdeling ,,G J Pee-
len" van de IV. Philatelica m de Kleuter
school Speciale herdenkingsenvelop ,,500-
jarig bestaan Brumisse" met bijzonder stem
pel Zie bladzijde 339 
20 juli. 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder de 
loep" over de Oostenrijkse postzegels. 
28 juli-11 augustus. 
Poznan TEMATICA POZNAN 68, thema
tische tentoonstelling georganiseerd door 
de Poolse Filatelistenbond in de hallen van 
het internationale jaarbeursgebouw Zie 
bladzijde 395 
29 juh: 
Katwijk. Ruilavond met badgasten, georga
niseerd door de afdeling Katwijk van de 
IV. 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 (met op zondag). 
3 augustus 
Putten Grote ruildag van de Postzegelver
eniging ,,Telstar" in het Jeugdhuis, Kerk
straat 67, van 10 00-17 00 uur. Kavelverkoop 
van 13 00 tot 15 00 uur Entree 50 cent 
Inlichtingen A J Soeters, Prins Hendrik-
weg 75, Putten (GId) 
4 augustus. 
Utrecht Esperanto-postzegeltentoonstelling 
en internationale ruildag in het NV-huis, 
Oudegracht 245, van 12.00 tot 17.00 uur, 
ter gelegenheid van het Internationale Espe
ranto Congres Bijzonder stempel, bijzon
dere enveloppen Inlichtingen- D. Goslinga, 
Spaaklaan 19, Utrecht. 

6 augustus-
Filatelistische rubriek A. Boerma in NCRV-
programma ,,Onder de Hoogtezon". 
14, 15 augustus-
Verzending van 
het Maandblad. 

het augustusnummer van 

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. 
4-8 september: 
Soest, West-Duitsland Negenenzestigste 
Duitse Filatelistendag en 22e Bondsdag van 

de ,,Bund Deutscher Philatelisten e.V." 
met een bijzondere tentoonstelling van de 
Deutsche Bundespost: ,,100 Jahre Nord
deutscher Postbezirk". 
18, 19 september 
Verzending van het septembernummer van 
het Maandblad. 
21 september. 
Amersfoort Ruilbeurs, gezamenlijk georga
niseerd door de ,,Philatelisten Vereniging 
Amersfoort" en de plaatselijke afdeling van 
de I.V Philatelica. Inlichtingen; A. de Wilde, 
Einsteinstraat 22A. Telefoon (03490) 1 78 89. 
27-29 september: 
Frankfurt am Main FRABA 68, jubileum-
tentoonstelling van de Arbeitsgemeinschaft 
Frankfurter Briefmarkensammler-Vereine in 
het Volksbildungsheim, Eschenheimer Turm. 
1 oktober: 
Eerste dag van uitgifte Luchtvaartserie. 
11-13 oktober: 
Goch Jubileumtentoonstelling GOBRIA II in 
het stedelijk gymnasium Zie bladzijde 395. 
1-9 november. 
Mexico D F. EFIMEX '68, internationale post
zegeltentoonstelling, georganiseerd door de 
Federación Mexicana de Filatelia, onder 
patronaat van de FIP. 
12 oktober: 
Nederland Dag van de Postzegel. 
1-9 november: 
Mexico D.F. EFIMEX '68, internationale post
zegeltentoonstelling, georganiseerd door de 
Federación Mexicana de Filatelia, onder 
patronaat van de FIP. r V E I L I N G A G E N D A 

1968 
6, 7 september: 
's-Gravenhage. 24e veiling W. H. de 
Munnik 
11-14 september: 
Londen Veiling Stanley Gibbons: 
collecties Bowhill en Fiedler. 
23, 24 september: 
's-Gravenhage. 427e veiling J. L. van 
Dieten 
± 25-27 september: 
Londen Veiling Stanley Gibbons: 
verzameling dr. A. Ninian Bruce, 
Europa en kolomen. 

^ 

Voor uw boekenplank 
„COLLECT BRITISH STAMPS"; illustrated checklist of 
Great-Brittain postage stamps, uitgave van Stanley Gibbons 
Limited, 391 Strand, London W.C.2, 64 pagina's, prijs 3 shil
lings 6 pence. 

Vele verzamelaars hebben de ge-woonte in hun catalogi 
een aantekening te maken van de zegels die zij al bezitten. 
Soms gebeurt dit door de nummers door te strepen, soms 
door achter de zegels bepaalde tekens te plaatsen. Beide 
methoden hebben nadelen. 

Stanley Gibbons heeft nu een handig boekje uitgegeven, 
in zakformaat, -waarin achter iedere zegel twree vierkantjes 
staan -waarin men naar keuze strepen of andere tekens kan 
plaatsen zonder de nummers onleesbaar te maken of de 

catalogus te verknoeien. Alle in de „grote" Gibbons-catalogi 
opgenomen nummers zijn vermeld, ook de afwijkende wa
termerken, maar niet de afwijkingen, die de gewone verza
melaar trouwens ook niet verzamelt. De prijzen staan ver
meld voor ongebruikte en gebruikte zegels. 

Hoewel het boekje op 31 mei 1968 uitkwam, zijn de twee 
dagen eerder uitgekomen zegels, de op 29 mei verschenen 
herdenkmgszegels, al opgenomen. 

Gezien de prijs (ongeveer ƒ 1,50) zal dit werkje onge
twijfeld door vele verzamelaars van de postzegels van dit 
land worden gekocht. Wij kunnen het ten zeerste aan
bevelen. 

CHRISTIAN HOUSTON, AIJP. 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

DELFZIJL 
„EEMSPHILEX" 

Van 22 tot en met 25 mei organiseer
de de Philatelistenvereniging „N.K.F." 
m samenwerking met de plaatselijke 
verenigingen „de Fivel" en „K.N.S." een 
postzegeltentoonstelling met de naam 
EEMSPHILEX in het gebouw „Noord
hoorn" te Delfzijl. Aan deze tentoon
stelling werkten verder nog mee de 
„Verein Emder Briefmarkensammler" 
te Emden (WestDuitsland) en het Lan
desverband ElbeWeserEms im Bund 
Deutscher Philatelisten. 

De organisatie berustte bij de ge
zamenlijke filatelisten verenigingen van 
Delfzijl, onder de beproefde leiding van 
de heer S. Post van de „N.K.F."; de 
Emdener vereniging onder leiding van 
de heer H. Fischer en mevrouw L. Gün
ther zorgde voor het internationale 
karakter van deze expositie. 

De tentoonstelling werd geopend door 
Delfzijls burgemeester mr. A. P. J. van 
Bruggen, die op de van hem bekende 
enthousiaste wijze doel en nut van een 
manifestatie als deze nog eens onder
streepte. Verder voerde het woord de 
Duitse consul te Delfzijl en vertegen
woordigers van de Duitse en Neder
landse filatelistenverenigingen uit het 
noorden, die alle de organiserende ver
enigingen complimenteerden met het 
bereikte resultaat en het vele gedane 
werk. 

De tentoonstelling bestond uit een 
erehof, waarin verschillende fraaie ver
zamelingen waren uitgestald. Hierbij 
mogen zeker genoemd worden de col
lectie Baden van de heer R. L. de Graaf 
uit Veendam en de collectie „Emden 
weerspiegeld in poststempels" van de 
heer H. Fischer uit Emden. 

In de concurrentieklasse (178 kaders) 
was een gevarieerde opstelling van ver
zamelingen te zien. De jury bestond uit 
de heren A. Koch (Bremen), G. G. 
Wiersma (Leeuwarden) en R. L. de 
Graaf (Veendam). 

Er waren verschillende prijzen be
schikbaar gesteld door diverse instanties 
uit Delfzijl en Emden. Enkele bekro
ningen willen wij noemen: Verguld zil
ver met ereprijs werd toegekend aan: 
H. Bubacz uit Emden („Zittende Helve
tia"); G. J. Dijkerman uit Paterswolde 
(35 jaar luchtpost KLM); H. Fischer uit 
Emden (Hannover en Pruisen) en H. 
Bergman uit Delfzijl (Fauna op post
zegels). 

Op 23 mei had een zeer geanimeerde 
ruildag plaats, waarop Duitse en Neder
landse verzamelaars van gedachten en 
postzegels hebben gewisseld. 

De Emdener Vereniging verzorgde 
eveneens een inzending van de Duitse 
jeugdverzamelaars uit deze stad. Een 
aantrekkelijke envelop met speciaal 
stempel vormde voor de bezoekers een 
leuke herinnering aan deze dagen. 

De heer Post en zijn medewerk(st)ers 
kunnen terugzien op zeer geslaagde 
dagen; zij hebben wel bewezen dat het 
filatelistisch leven om de Eemsmond 
sprankelt van actie en enthousiasme. 
Gaarne zien wij uit naar meer van 
deze manifestaties. 

J. M. OFFRINGA 

UTRECHT 
SPOORPHILEX '69 

Van 6 tot 8 juni 1969 wordt in de 
Merwedehal te Utrecht de zesde inter
nationale postzegeltentoonstelling van 
de Federation Internationale des Socié
tés Artistiques et Intellectuelles des 
CheminotsFISAIC, onder de naam 
SPOORPHILEX '69, gehouden. De Bond 
van SpoorwegOntspanningsverenigin
gen BSO en de Nederlandse Vereniging 
van SpoorwegFilatelistenNVSP, de 
vereniging van filatelisten onder het 
spoorwegpersoneel, nemen de organisa
tie op zich. 

Utrecht 68 juni I969 

H.®\penen 196Z 

® 'Jhrenä 196i 
6e internationale postzegeltentoonstelling van de FI S.A IC. 

Waar de vorige tentoonstellingen 
werden gehouden blijkt uit het hier 
afgebeelde kaartje, ontleend aan een 
propagandaenvelop, die onder andere 
gebruikt werd voor het bijzondere 
stempel ter gelegenheid van de elektri
ficatie van het baanvak VenloKeulen. 

DINSLAKEN 
Jubileunttentoonstellini: 

Bij de instelling van de Brandenbur
ger Staatspost aan de Nederrijn kreeg 
ook het stadje Dinslaken een eigen 
„Post". Dit gebeurde volgens de kro
nieken op 8 juni 1668. Driehonderd jaar 
later vieren de postzegelverzamelaars 
in Dinslaken dit feit met een postzegel
tentoonstelling in de Duitse rang „H" 
met internationale deelneming. 

Niet minder dan 137 verzamelingen 
— plus nog een jeugdafdeling met 16 
inzendingen, waarbij twee uit Zweden 
en twee uit Denemarken maar helaas 
geen uit Nederland — vulden de grote 
tribune van de renbaan in Dinslaken. 
Verwacht u dus geen volledige beschrij
ving, doch enkele indrukken. 

Nederlandse inzendingen 
Dit waren slechts enkele: twee ver

zamelingen Nederlandse zegels in de 
groep „Landenverzamelingen" en drie 
thematische verzamelingen. 

,,Nederland" werd ingezonden door de 
heer Versteeg, Rotterdam, die Neder
landse afstempelingen van 1693 tot 1860 
inzond en de heer Veraart uit Over
langel die zijn collectie „Cijferserie 
18761894", die we twee weken tevoren 
op de Philex Eindhoven al zagen, nu 
naar Dinslaken had gezonden. 

Bij de thematische verzamelingen 
zond de heer Leibbrand in „Nobelprijs
winnaars" en „Paarden". Dit laatste was 
wel zeer toepasselijk in de tribune van 
de renbaan. Buiten werd druk getraind 
en wie eens even niet naar de postzegels 
wilde kijken kon zijn hart ophalen aan 
de „dravers". Mevrouw Leibbrand zond 
„Postzegels op postzegels" in. 

Inzendingen Nederland 
In de ereiklasse hing de verzameling 

van de heer Peter uit Velbert, waarin 
wij bij de eerste emissie niet alleen de 
„Moesmanherdrukken" zagen, maar 
ook de fotokopie die er in 1952 gemaakt 
is van de door het Maandblad aan het 
licht gebrachte eerste „eerstedagbrief' 
van 1852. 

En verder zagen wij een langstempel 
„ZERSWERD" aangekondigd. Deze 
plaats is ons niet bekend, het leek mij 
„HAZERSWOUDE". Men moet nu een 
keer als men stempels gaat verzamelen 
de geografie en de taal van het land 
kennen, getuige ook de brief „van Am
sterdam naar Alhier" die wij eens el
ders in Duitsland in een verzameling 
vonden beschreven. 

In de compyetitieklasse hingen dan 
nog naast de genoemde Nederlandse 
inzendingen twee Duitse inzendingen. 
Van de heer Wengeler die wij in het 
bijzonder wat kwaliteit betreft maar 
matig konden bewonderen en van de 
heer Wollrab, gespecialiseerde verzame
ling eerste emissie, die inderdaad zeer 
de moeite waard leek, al kan ik u niet 
garanderen dat alle „platen" precies 
goed aangegeven waren. Maar daarover 
zijn zelfs in Nederland zelf nog wel 
eens verschillen van mening! 

„Heimatkiundliclie 
Forschungssammlungen" 

Onder dit hoofd waren zes inzen
dingen te vinden, een verzameling uit 
Wolfsburg „Postgeschichte der Volks
wagenstadt" hing echter onder „Kultur 
& Zivilisation". Waaruit we zien kunnen 
dat het indelen in klassen altijd bijzon
der moeilijk is. 

Dergelijke „woonplaatsverzamelingen" 
liggen op de grens van de klassieke en 
de thematische filatelie. Onze collega 
Mewes van de Sammlerlup>e had een 
dergelijke verzameling „Düsseldorf" in
gezonden. Het begon met eofilatelis
tische brieven, van 1761 af en toonde 
dan verder de verschillende periodes, 
steeds aan de hand van hele stukken. 

•^fi«p* 
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Zo zagen wij in deze collectie de twee 
eerste Duitse gelegenheidsstemi>els, 
respectievelijk op 3 juli 1898 bij het 
vijftigjarig jubileum van de kunste
naarsvereniging „Malkasten" en op 21 
september 1898 bij de zeventigste bij
eenkomst van de „Deutsche Naturfor
scher & Ärzte" gebruikt (afbeelding). 

Wel dienen ook in een dergelijke ver
zameling originele stukken getoond te 
worden. Fotokopieën van op de inrich
ting van de post betrekking hebbende 
documenten uit het gemeente-archief 
zijn voor de studie wel interessant, 
maar moeten mijns inziens toch niet als 
verzameling op een tentoonstelling ge
hangen worden. 

Scandinavische inzendingren 
Behalve de al genoemde „jeugd" 

waren ook zes verzamelingen uit Dene
marken en Zweden ingezonden. Aan 
Duitsland had men zich maar niet ge
waagd, doch over wat men van Scan
dinavië zelf toonde was ik ook niet zo 
enthousiast. Allerlei pietluttige ver
schillen in de gravurezegels van Dene
marken van 1933 tot 1940 zijn toch niet 
karakteristiek voor wat men daar te 
lande verzamelt. Het merkwaardigste 
vond ik echter dat een verzameling 
Zweden 1855-1940 geen verschil maakte 
tussen de twee uitvoeringen van de 10 
en 20 öre Zweden 1939 en deze rustig 
door elkaar heen zette. Misschien in de 
hoop dat het dan niet opviel dat de 
driezij dig getande eerste oplage ont
brak? 

Wat zei de pers? 
In het plaatselijke dagblad zagen wij 

een verslag van de officiële opening. 
Voor deze krant was het belangrijkste 
een verzameling Polen — waar wij 
overigens niets kwaads van willen zeg
gen, hoewel de overdrukken uit 1919 
wel erg veel „maakwerk" veroorzaakt 
hebben. Maar dat wist die krant niet; 
de zegels heeft de verslaggever nauwe
lijks gezien. De inzender — dat was 
voor de krant het belangrijkste — was 
een assistent van de hartchirurg dr. 
Bamhard uit Zuid-Afrika. En zo ziet u 
dat de maatstaven van belangrijkheid 
en interessantheid die we bij een post
zegeltentoonstelling aanleggen niet voor 
iedereen dezelfde zijn! 

FL. 

GOCH 
Jubileumtentoonstelling GOBRIA II 

Ter gelegenheid van haar tienjarig 
bestaan organiseerlt de Philatelisten-
Vereinigung Goch van 11 tot 13 okto
ber 1968 haar eerste jubileumtentoon
stelling onder de naam GOBRIA II. 
De expositie wordt gehouden in het 
stedelijk gymnasium te Goch; zij heeft 
geen „Rang"; er worden vele ereprijzen 
ter beschikking gesteld; iedere expo
sant ontvangt een herinneringsmedaille. 
Er zijn de volgende concurrentieklas-
sen: 
A. Verzamelingen tot 1918; 
B. Verzamelingen van 1918 af; 
C. Verzamelingen met bijzonder 

uitgangspunt; 
D. Thematische verzamelingen; 
E. Jeugdverzamelingen; 
F. Literatuur. 

Tot dusver zijn er 229 aanmeldingen 
ontvangen. De inschrijving sitaat open 
voor buitenlanders. Voorwaarden en 
aanmeldingsformulieren — die vóór 1 
september moeten zijn ingeleverd — 
kunnen worden aangevraagd bij de 
tentoonsitellingsleider, tevens voorzitter 
van de vereniging, de heer O. G. WoU-
rab, Hunsberg 54, 418 Goch, Duitse 
Bondsrepubliek. 

JERUZALEM 
TABIRAH 1968 

In het aprilnummer op bladzijde 208 
werd de nationale postzegeltentoonstel
ling met internationale deelneming 
„TABIRAH 1968", die van 8 tot 17 ok
tober in Jeruzalem wordt gehouden, 
uitvoerig aangekondigd. 

Wij vernemen thans dat een Gronings 
reisbureau het voornemen heeft bij vol
doende belangstelling een gezelschaps-
reis naar tentoonstelling, congres en de 
staat Israël te organiseren. De heenreis 
zou op 8 of 9 oktober geschieden, de 
terugreis op 18 oktober. Men zie de 
advertentie elders in dit tijdschrift. 

MIJNSHEERENLAND 
„De Postkoets" naar Monheim 

Tien leden van de Hoekschewaardse 
postzegel jeugdvereniging „De Postkoets" 
zijn onder leiding van de heer J. H. van 
Hoboken uit Mijnsheerenland enthou
siast teruggekeerd van een tweedaags 
bezoek aan het Westduitse Monheim. 

Op uitnodiging van de vereniging 
„Briefmarkenfreunde Monheim" werd 
de postzegeltentoonstelling ter gelegen
heid van het tienjarig bestaan van de 
vereniging, op 7, 8 en 9 juni gehouden, 
bezocht. Ook werd het vertrek bijge
woond van de postkoets, die ter her
denking van de eerste postkoetsdienst 
van Düsseldorf naar Keulen onder 
Pfalzgraf Philipp Wilhelm 300 jaar ge
leden werd uitgevoerd. 

Het bezoek is in alle opzichten zeer 
geslaagd geweest. Na de officiële ver
welkoming heeft de heer Van Hoboken 
namens de jeugdvereniging een con
tourtekening van de Hoeksche Waard, 
waarop zegels de plaatsen van post
kantoren en postagentschappen weer
gaven, die elk weer voorzien waren van 
het dagstempel van de betrokken post
kantoren en agentschappen, aan het 
feestvierende comité overgedragen. 

Daarna volgde een interessante rond
leiding over de met veel zorg opgezette 
tentoonstelling. In ongeveer honderd 
kaders toonden 32 seniorfilatelisten en 
6 junioren een deel van hun verzame
ling. In de ereklasse was onder andere 
de prachtige verzameling voorfilatelie 
Nederland van de heer W. Peter uit 
Velbert. Opmerkelijk is, dat het voor 
deze tentoonstelling niet was toegestaan 
de normale verzameling „Bundesrepu
blik" in te zenden. Deze bepaling ver
hoogt zeer zeker het gehalte van een 
tentoonstelling in club- of regionaal 
verband. 

De jeugdige leden toonden grote be
langstelling voor de afdeling PTT-post-
koetsdócumentatie, die bij de tentoon
stelling was ingericht. 

Tijdens het verblijf hebben de jongens 
uit de Hoeksche Waard vele contacten 
gelegd evenals onze vereniging het heeft 
kunnen doen met verscheidene Duitse 
jeugdverenigingen. 

Er is veel geleerd op deze beide dagen 
en de gastvrijheid was bijzonder groot. 
Van de ruildag hebben de jonge Hoek-
schewaarders gretig gebruik gemaakt 
en het bleek, dat voor het meegebrachte 
ruilmateriaal voldoende belangsitelling 
bestond. 

J. H. VAN HOBOKEN 

POZNAN 
TEMATICA POZNAN 68 

Zoals wij in het maartnummer in deze 
rubriek al aankondigden, wordt door 
de Poolse Filatelistenbond ter gelegen
heid van het 75-jarig bestaan v a n ' d e 
georganiseerde filatelie in Polen in de 
hallen van het internationale jaarbeurs
gebouw te Poznan van 28 juli tot en 
met 11 augustus onder de naam TEMA-
TICA-POZNAN 68 een internationale 

postzegeltentoonstelling georganiseerd. 
Deze tentoonstelling belooft de groot

ste tot nu toe gehouden expositie van 
thematische verzamelingen te worden. 
Van ruim 700 aanmeldingen zijn 547 
objecten, afkomstig uit 31 landen, toe
gelaten. 

In de ereklasse worden 13 verzame
lingen getoond. In de concurrentie-
klasse in totaal 534, waaronder 57 
jeugdinzendingen. Dit alles met meer 
dan 30.000 albumbladen in ruim 2600 
kaders, ingedeeld naar de door de FIP 
voorgeschreven classificatie. 

De Thematische Commissie van de FIP 
heeft als ereprijs een kleine gouden 
medaille in het formaat van een post
zegel geschonken met de afbeelding van 
de beroemde Bazeler duif. 

Verschillende bijzondere stempels 
zullen worden gebruikt: 
1. P r o p a g a n d a s t e m p e l , al voor 

de opening van de tentoonstelling in 
gebruik; 

2. P a n T w a r d o w s k i , held uit de 
legende „De Poolse Faust" (afbeel
ding); 

3. d e R o g a l i n e r e i k e n , fragment 
van een lithografie van de eeuwen
oude eiken bij Rogalin; 

4. o l i f a n t , een dierfiguur uit de ge
welven van het renaissance-raad-
huis van Poznan (afbeelding); 

5. W l a d y s l a w R e y m o n t , portret 
van deze Poolse schrijver (1867-1925) 
en Nobelprijswinnaar (1924); 

6. I n t e r n a t i o n a l e b i j e e n k o m s t 
v a n t h e m a t i s c h e v e r z a m e 
l a a r s , op 3 en 4 augustus; 

7. B i j e e n k o m s t v a n v e r z a m e 
l a a r s v a n O l y m p i a d e m o 
t i e v e n , op 11 augustus. 

Bijzondere enveloppen, verband hou
dende met deze stempels, zijn verkrijg
baar op de tentoonstelling. 

J. J. JONKER, 
Commissaris-generaal, 
Boschdijk 457, Eindhoven 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur. C H W Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

Wilhelmus 
van 
Nassouwe 
15^/1968 

Nederland 
20c 

VIERHONDERD JAAR WILHELMUS 
BIJZONDERE FRANKEERZEGEL 

Ter herdenking van het feit, dat het WILHELMUS vier
honderd jaar geleden is ontstaan zal van 27 augustus tot en 
met 28 september 1968 — en zoveel langer als de voorraad 
strekt — een bijzondere frankeerzegel van 20 cent zonder 
toeslag op alle Nederlandse postinrichtingen worden verkocht. 

De zegel is uitgevoerd in de kleuren grijs, oranje, rood, wit 
en blauw. Als kleur voor de tekst van de postzegel is gekozen 
het oranje, dat als hoopvol element doorbreekt in de donkere 
tijden van de tachtigjarige oorlog, gesymboliseerd door het 
grijs van de ondergrond. De rood-wit-blauwe band symboli
seert de Nederlandse staat. Als bijzondere tekst is op de zegel, 
die door de heer Wim Crouwel te Amsterdam werd ontwor
pen, vermeld: „Wilhelmus van Nassouwe" en de jaartallen 
„1568/1968". 

Technische gegevens: 
Beeldformaat: 22 x 33 mm; 
Zegelformaat: 25 x 36 mm; 
Tanding: 12%:14; 
Papier: fosforescerend papier zonder watermerk; 
Gomming: synthetische gom; 
Velindeling: 10 x 10 = 100 zegels; 
Druktechniek: offset; 
Drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen 

Grafische Inrichting N.V., Haarlem. 
De geldigheid voor de frankering eindigt op 31 december 

1969. Bijgaande foto werd genomen van het goedgekeurde 
ontwerp. 

MEER POSTZEGELBOEKJESAUTOMATEN 
De nog in gebruik zijnde blauwe postzegelautomaten, die 

zegels van 2 of van 10 cent afleveren, zullen geleidelijk 
worden vervangen door de nieuwe Zweedse (gele) automaten 
die uitsluitend postzegelboekjes afleveren. Van de oude 
blauwe automaten zijn nog ongeveer duizend stel in gebruik; 
de nieuwe gele automaten overtreffen in aantal deze blauwe 
al. 

Na een eerste bestelling bij de Zweedse fabriek Sterner 
van driehonderd stuks moest echter de aanmaak van de 
boekjes worden geautomatiseerd; de eerste boekjes waren 
met de hand vervaardigd en daarbij kwam het nogal eens 
tot storingen. Het kwam door deze handaanmaak wel eens 
voor, dat er twee boekjes voor één gulden uit de gleuf 
kwamen en dat was uiteraard niet de bedoeling van PTT. 

Toen echter Joh. Enschedé en Zonen in 1965 de beschikking 
kreeg over een speciale machine, die de boekjes aanmaakte, 
was dit euvel verdwenen en kwamen er nog eens duizend 
automaten ter beschikking. Zij zijn nu vrijwel alle geplaatst 
en de verkoop van postzegels via deze machines loopt met 
sprongen omhoog. 

De laatste serie automaten is weer verbeterd; deze machi
nes „nemen" nu ook de zilveren guldens en zijn tevens 
geschikt om de straks komende nikkelen guldens te „slik
ken". De inworp is centraal in het midden van de automaat; 
men heeft na de inworp de beschikking ov.er twee trek-
knoppen voor de twee soorten boekjes. Het ligt in de bedoe
ling nog meer automaten aan te schaffen, waardoor de zegel
verkoop letterlijk bij dag en bij nacht kan doorgaan. 

FILATELISTENLOKETTEN 
Gevestigd bij wijze van proef een afzonderlijk loket te 

Ngkerk en wel op de eerste woensdag van de maand van 
16.30 tot 17.30 uur. Het loket te Alphen aan den Ryn is sinds 
juni opengesteld op de t^yeede woensdag van de maand van 
16.30 tot 18.00 uur. Te Geldrop is het filatelistenloket sinds 
juni opengesteld op de tweede woensdag van de maand van 
17.00 tot 18.00 uur (dit was op de tweede vrijdag van de 
maand van 19.00 tot 20.00 uur). Tenslotte is te Brunssum bij 
wijze van proef een loket geopend op de eerste woensdag 
van de maand. 

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

SURINAME 
Restauratie Synagoge Jodensavanne 

Op 28 augustus 1968 verschijnt een serie gelegenheidszegels 
zonder toeslag die de aandacht vestigt op het gereedkomen 
van de restauratie van de synagoge en van andere historische 
monumenten te Jodensavanne. 

De zegels die in de waarden van 20, 25 en 30 cent ver
schijnen, zullen tot en met 31 oktober 1968 aan de postkan
toren verkrijgbaar zijn. 

Elke zegel bevat een afbeelding uit de geschiedenis van de 
joodse gemeenschap in Suriname. 

GEEN PORTSTUKKEN MEER 
Aan „Aangetekend", de personeelskrant van PTT van 26 

juni 1968, ontlenen wij het volgende bericht. 
„Binnenkort wordt een vereenvoudigde methode ingevoerd 

voor de uitreiking van zgn. portstukken; dit zijn brieven, 
drukwerken enz. waarop geen of te weinig postzegels zijn 
geplakt en die dus tegen bijbetaling aan de geadresseerde 
moeten worden afgegeven. Dat „afgeven" vervalt; de bestel
ler zal niet meer behoeven aan te bellen om het portbedrag 
in ontvangst te nemen. Bij de nieuwe regeling worden de 
portstukken gewoon in de brievenbus gedaan. Aan elk port-
stuk is dan een kaartje gehecht, waarop de geadresseerde het 
ontbrekende bedrag met één of meer postzegels kan betalen, 
waarna het kaartje gewoon kan worden gepost en aldus 
teruggaat naar het postkantoor." 

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

NEDERLAND 
De mij voorgelegde stukken van de eerste vlucht Am

sterdam-Lissabon door de Portugese luchtvaartmaatschap
pij TAP dragen een vertrekstempel van 2 april 1968 en aan
komststempel van 3 april. 
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BELGIË 
Ter gelegenheid van een internationale vliegmeeting op 

het militaire vliegveld van Butzweilerhof in de buurt van 
Keulen is op 23 mei 1968 een speciaal stempel gebruikt (zie 
verkleinde afbeelding). De letters BPS5-SPB5 duiden veld
post aan (Belgisch postaal seotor-secteur postal beige). 

GROOT-BRITTANNIË 
De BEA (British European Airways) stelt verzamelaars 

in de gelegenheid eerste vluchtstukken uit de jaren 1964 
tot en met 1968 aan te kopen tegen een eenheidstarief van 
4/- (circa ƒ 1,75 per stuk). Verzamelaars die hiervoor in
teresse hebben kunnen zich wenden tot The Air Mail Mana
ger, BEA, P.O. Box 115, London SW 7. 

OOSTENRIJK 
De luchtpostverzamelaars van dit land worden wel ver

wend (?) door de Oostenrijkse postadministratie met een 
veelvoud van speciale stempels voor tentoonstellingen, eer
ste vluchten enzovoorts. Hierbij vermeld ik enige stempels 
van kort geleden plaats gehad hebbende evenementen: 

Op 3 april 1968 was er een herdenkingsvlucht ter gele
genheid van het vijftig jaar bestaan van het internationaal 
luchtpostvervoer Oostenrijk-Polen. Post werd vervoerd op de 
lijn Wenen-Krakow, nu per Poolse maatschappij LOT (zie 
afbeelding). 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Blijkens een officiële informatie betreffende het zenden 

van buitenlandse post met Tsjechoslowaakse eerste- of 
speciale vluchten mogen poststukken alleen met een der
gelijke vlucht vervoerd worden wanneer de stukken verge
zeld worden van een AV-2 formulier van het verzendend 
postkantoor. Een AV-2 formulier is een internationaal post-
formulier dat de postadministraties onderling gebruiken om 
luchtrecht met elkaar te verrekenen. Een voorbeeld moge 
dit duidelijk maken. 

Wanneer een Nederlands luchtpoststuk verzonden wordt 
met een Belgische eerste vlucht naar Zuid-Amerika, wordt 
er door de afzender luchtrecht betaald voor Zuid-Amerika. 
Nederland verzendt echter dit stuk alleen naar België en dit 
land zorgt voor verder luchtpostvervoer naar Zuid-Amerika 
maar ontvangt dan voor dit vervoer geen enkele ver
goeding. Wanneer nu de Nederlandse PTT bij een dergelijk 
stuk een AV-2 formulier bijvoegt, dan is België gerechtigd 
voor dit stuk het luchtposttarief van België naar Zuid-
Amerika met Nederland te verrekenen. 

Verder deelde de Tsjechoslowaakse informant mee dat 
wanneer men luchtpoststukken met Tsjechoslowaakse 
vluchten mee wil geven men de stukken gefrankeerd met 
geldige Tsjechoslowaakse zegels kan zenden aan het postkan
toor Praag 120 dan wel internationale antwoordcoupons 
kan insluiten die verrekend worden met een omrekenings
koers van 1 coupon voor 1 Kcs. 

Als nieuwtjes werden opgegeven de opening van de 
lijn Warschau-Krakow-Praag door de Poolse maatschap
pij LOT op 2 juni 1968 met gebruik van speciale stempels 
en op 4 juni de opening van de Russische lijn Praag-Lenin-
grad door de maatschappij AEROFLOT. In Praag gebruik 
van een speciaal stempel. 

Hoewel dit niet vermeld werd kunnen geïnteresseerden 
misschien de berichten aanvragen bij de Association of 
Czechoslovak Philatelists, Aerophilatelic Commission, J in-
drisska 18, Praag 1. 

Deze commissie geeft enkele malen per jaar een circulai
re uit waarbij uitgevoerde en nog te verwachten vluchten 
zijn opgenomen. Of hieraan kosten verbonden zijn is mij 
niet bekend, doch gezien de propagandistische waarde die 
men aan dergelijke publikaties hecht, neem ik aan van niet. 
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Op 1 april 1968 opende de SAS zijn nieuwe dienst Wenen
VtheneCaïro waarbij te Wenen voor de vervoerde post een 

tpeciaal stempel in gebruik was (zie afbeelding). Van ge
lijke tekening was het speciale stempel voor de vervoerde 
post met de eerste vlucht van de SAS WenenIstanboel
Seiroet op 2 april 1968. 

Tot slot opende de Luxemburgse luchtvaartmaatschappij 
ILUXAIR" op 3 mei 1968 haar dienst WenenLuxem
j>urg waarbij eveneens een speciaal stempel werd gebruikt 
Izie afbeelding). 

BALLONPOST 
De jaarlijkse ballonvaart welke in Oostenrijk gehouden 

wordt ten bate van Pro Juventute is dit jaar voor de 
tweede maal in twintig jaar niet doorgegaan wegens on
gunstige weersomstandigheden. De stukken voorzien van 
een attractief speciaal stempel werden daarom nog voor
zien van een uitvalstempel in groen (zie afbeelding). 
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POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: J H Broekman, Hof laan 25, Bergen N.H. 

BRIEFKAART 
Mfcl BETAALD ANTWOORD 

CARTE POSTALE 
AVEC REPONSE PAYEE 

BRIEFKAART 
M b r B t l A A L D A N 1 WOORD 

NEDEHLAND 
De briefkaart Juliana, Hartz, met drie afzenderslijnen, 

verscheen nu ook in de waarde 15 + 15 cent, rood met uit
sluitend Nederlandse tekst. 

Hierbij doet zich de merkwaardigheid voor dat voor het 
binnenland deze kaart aan alle voorschriften voldoet — 
alleen is Nederland nog steeds niet overgegaan tot het uit
geven van briefkaarten in het toegestane grotere formaat, 
als we de geïllustreerde briefkaarten van vóór de oorlog 
buiten beschouw^ing laten. 

De dienstorders vermelden hierover niets, maar het schijnt 
wel zo te zijn dat na uitverkoop van de vorige oplage met 
Nederlandse èn Franse tekst aan de postkantoren niet twee 
soorten van 15 + 15 cent gevoerd zullen worden. Voor het 
buitenland zijn er de 25 cent groen, thans vervangen wordend 
door de 25 cent lichtblauw, PAR AVION, en de 25 + 25 cent 
groen. 

Of nu deze kaarten van 15 + 15 cent rood met Nederlandse 
tekst ook voldoen aan de internationale voorschriften, die 
voor de EEGpartners toch wel zullen gelden, is iets dat men 
bij PTT wel zal hebben overwogen. En blijkbaar heeft op
gelost in bovenstaande zin. 

Voor wie de kaart nog niet in zijn omgeving zou kunnen 
krijgen: te Amsterdam hoofdpostkantoor wordt deze nieuwig
heid algemeen verstrekt. 

Duitsland (West) 
Briefkaarten 20 pf, Lorsch Hessen, groen met illustraties. 
Serie 14 met acht, serie 15 met acht en serie 16 met acht 
verschillende afbeeldingen, ieder in een oplage van respec
tievelijk 20.000, 20.000 en 40.000 exemplaren. 

Joegoslavië 
Portoverhoging. Envelop 0,50 d, maarschalk Tito, rood; brief
kaart 0,30 d, maarschalk Tito, grijsgroen. 

Verenigde Staten van Amerika 
Portoverhoging. Envelop 4 c, zeilschip, blauw met bijdruk 2 c, 
wapen, rood; 5 c, kop adelaar, lila met bijdruk 1 c, adelaar 
en cijfer, groen. Luchtpostenvelop 8 c, straalvliegtuig met 
bijdruk 2 c, wai>en, rood. 

AËROGRAMMEN 
Canada 
10 c, esdoornblad en symbolisch vliegtuig; in de tekst is de 
propaganda voor de Expo 1967 weggelaten. 

Ghana 
9 Np, kameleon, met aangegeven tanding, veelkleurig. 

Maleisië 
30 c, paar vogels, donkerblauw. MEL UDARA / PAR AVION. 
Boogvormig daarboven SURAT UDARA en daaronder AERO
GRAMME. 

Mauritius 
35 c, portret van koningin Elizabeth II en „Pink pigeon", 
roodviolet. Nu met watermerk. 

Qatar 
30 d, minaret en portret van de sultan in ovaal, lichtblauw en 
geelbruin. Tekst lichtblauw. 

ZttidAfrika 
5 c, donkerblauw en oranje. Bestemd voor groeten. Met aan 
de binnenzijde donkergroene (vroeger lichtgroene) afbeel
dingen. De onderschriften in grotere letters. Vier verschil
lende afbeeldingen. 

STEMPELS 
Rubriekredacleur Drs A M A van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 'sGravenhage 
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GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Het bijpostkantoor AmsterdamCongrescentrum werd open^ 

gesteld ter gelegenheid van de beide volgende congressen: 
1. het 18e congres van de „International Publishers Asso| 

elation" gehouden van 10 tot en met 15 juni 1968; 
2. het 3e Europese Oogheelkundige Congres (slechts in naar 

„Europees", want er waren ruim duizend afgevaardigderi 
uit veertig verschillende landen uit de gehele werelcj 
aanwezig!) gehouden van 18 tot en met 21 juni 1968. 

Voor beide congressen werden bijzondere poststempel^ 
gebruikt, waaraan ter datering een afdruk van het dagtel 
keningstempel AmsterdamCongrescentrum naast de ze\ 
gels werd toegevoegd. 

Voorts werden speciale poststempels gebruikt voor ói 
post afkomstig uit tijdelijk geplaatste brievenbussen voor 
1. de postzegeltentoonstelling „EEMSPHILEX" te Delfzij| 

van 22 tot en met 25 mei 1968; 
2. de viering van het zestigjarig bestaan van de Christel 

lij kHistorische Unie op 21 en 22 juni 1968 in Tivoli t | 
Utrecht; 

3. de manifestatie Jeugdland 1968 in de Energiehal te Rot | 
terdam van 29 juni tot en met 26 juli 1968. 
Het 55jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht wa 

aanleiding voor de vestiging van 3 tot 12 juli 1968 van ee | 
tijdelijk veldpostkantoor op de vliegbasis Soesterberg, waa 
gewone en aangetekende poststukken werden voorzien val 
een bijzonder poststempel en ter datering naast de zegels eef 
veldpoststempel met nummer 80. Aangetekende stukke| 
kregen strookjes met NAPOopdruk. 
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MACHINESTEMPELS 
Ook in Nijmegen werd onlangs een nieuwe Klüssendorf

stempelmachine (met vlag „goed geschreven/vlug gelezen/ 
vlot bezorgd") geplaatst. 

Van de in het vorige nummer gemelde tijdelijke stempel
vlaggen kunnen wij hierbij nog een afbeelding geven. 

TYPENRADERSTEMPELS 
Blijkens,dienstorder 352 van 20 juni 1968 zal de tot dus

ver gevolgde postale schrijfwijze van de plaatsnamen Heijt
huijsen en IJsselsteijn (Lb) worden aangepast aan de offi
ciële schrijfwijze Heythuysen en Ysselsteyn (Lb), zodat wel
licht ook bij vernieuwing der poststempels laatstbedoelde 
spelling zal worden aangehouden. 

10.4.1968: Het op deze datum gevestigde postagentschap in 
de wijk Nijlan te Leeuwarden draagt sinds 1 
juni 1968 de naam LeeuwardenWillem Alexan
derplein; 

1.6.1968: Tijdelijk gesloten: hulppostkantoor Lelystad 
(1.7.1968 opgeheven); 

4.6.1968: Gevestigd: postagentschap EindhovenAntwer
penlaan; 

10.6.1968: Gevestigd: plattelandspostagentschap Ooster
wolde (Gld.); 

19.6.1968: Gevestigd: postagentschap KampenDr. Damstraat. 

STATIONSDATUMSTEMPELS 
In verband met het streven van de N.V. Nederlandse 

Spoorwegen naar rationalisatie en modernisering is met in
gang van de zomerdienstregeling 1968 (26 mei 1968) de per
soneelsbezetting van een aantal stations opgeheven. 

Naar (en van) deze stations kunnen dus niet langer 
rechtstreeks treinbrieven worden gezonden, zodat deze 
brieven voor de betrokken plaatsen op een nabijgelegen sta
tion aan PTT worden overgedragen ter verdere verzending. 

De Stationsdatumstempels, die door de NSambtenaren, 
belast met het in ontvangst nemen der treinbrieven, worden 
gehanteerd voor de vernietiging van de op de brieven ge
bruikte postzegels en de treinzegel(s), kunnen derhalve na 
25 mei 1968 niet meer voorkomen van de volgende NS
stations en halten: Soest, Daarlerveen, BarneveldVoorthui
zen, Geerdijk, DriehuisWesterveld, VelsenZeeweg, Velsen
IJmuiden Oost, IJmuiden Julianakade, IJmuiden Casem
brootstraat. Geleen Oost, Spaubeek, Schinnen, Nuth, Hoens
broek, Winsum, Baflo, Warffum, Usquert, Uithuizen, 
Uithuizermeeden en Roodeschool. 

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

JIEUWE UITGIFTEN 
Op 25 mei 1968 kenden wij de voorverkoop dfer reeks 

OLYMPISCHE SPELEN" bestaande uit vijf liefdadigheids
ignetten. De verkoopprijs was vastgesteld op 35 Fr waarin 
O Fr toeslag vervat. Als nieuwigheid maakten wij kennis 
iet een zegel waarvan de frankeerwaarde 13 Fr is, tarief 
oor een gewone brief per expres ite verzenden. Het is tevens 
eze waarde die in het oog springt met een frisse tekening 

(■■■■>g»p>pw*<i 

op vergroot formaat. De overige waarden zijn weder mis
balksels doordat men gedacht heeft de sobere sportfiguren 
in de rand te moeten aanvullen met nietszeggende afbeel
dingen. Weder kregen we een gevloek van kleuren. Sobere, 
eenvoudige tekeningen zijn hetgeen een postzegel vraagt. 

GELEGENHEIDSAFSTEMPELINGEN 

ĉ̂ ̂  

Van de talrijke gelegenheidsafstempelingen, dewelke in 
een tempo van nagenoeg één om de andere dag in gebruik 
gesteld worden, brengen wij u enkele afbeeldingen die ons 
bevielen qua tekening of onderwerp. 

DE VOORAFGESTEMPELDE ZEGELS 
Een lezer uit Nederland berichtte mij dat hij, buiten de 

door mij opgesomde literatuur betreffende de voorafgestem
pelde zegels, in het bezit is van volgend werkje: 
Les timbres préoblitérés de Belgique; Catalogue  Prix 
Courant des timbres émis depuis octobre 1899 jusqu'en mars 
1931 par Pierre Rotsaert en Richard Byl. 

Het werkje telt 180 bladzijden en werd gedrukt door 
L'Imprimerie Louis Vanmelle S.A., Gent, ten jare 1931 en 
werd te dien tijde aan de prijs van 30 Fr tekoop gesteld. 

VERENIGINGSMEDEDELINGEN 
Tijdens mijn bezoek aan PHILEX 68 te Eindhoven werd 

mij de vraag gesteld meer melding te maken van de filate
listische manifestaties, inzonderheid tentoonstellingen, die in 
ons land ingericht worden. Hiervoor bestaait een zekere 
belangstelling in Nederland. 

Om aan deze wens gevolg te kunnen geven verzoek ik de 
secretarissen der Belgische verenigingen, die een tentoon
stelling inrichten, mij ten laatste zes weken voor het plaats
hebben van een manifestatie door him vereniging ingericht, 
ervan in kennis te brengen met aanduiding van de nodige 
nuttige inlichtingen. 
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POST Uri PARIJS 
Rubriekredacteur: 
D de Vries, Waalstraat 53' , Amsterdam-Z 

DE STAKING 
De politieke gebeurtenissen in Frankrijk hebben natuur

lijk niet nagelaten ook op alles wat met de post en de post
zegel te maken heeft van invloed te zijn. Op het ogenblik 
dat wij deze regelen schrijven, is alles nog een beetje on
zeker en het economische leven neemt slechts heel lang
zaam weer een beetje geregelder vorm aan. Toch zijn er 
een paar gebeurtenissen die — althans voor ons filatelisten 
— het vermelden waard zijn. 

Allereerst de staking! De laatste zegel, die vóór de sta
kingen nog verschenen is, is die van de bossen van Ram
bouillet en het Zwarte Woud, namelijk op 18 mei 1968. 
Van deze eerstedagafstempeling hierbij een afbeelding. 

De staking bij PTT duurde van 20 mei tot 6 juni! De chaos, 
die ik bij de sorteerkamer in Parijs heb gezien, is onvoorstel
baar en de ambtenaren staan voor de vrijwel hopeloze taak 
om alles te zijner tijd bij de geadresseerden te doen bezorgen. 
De voor 25 mei aangekondigde zegel „Enclave de Valréas" 
is pas na 6 juni verkrijgbaar geweest. Eerstedagenvelop-
pen kwamen echter toch met het stempel: Premier Jour 
25 mai 1968! (zie afbeelding). Waaruit weer mag blijken dat 
dit soort stempels toch wel zo duidelijk maakwerk is, dat 
hier elke realiteit uit het oog wordt verloren. 

UITSTEL BONDSCONGRES 
Het congres van de Franse Bond is nu definitief uitge

steld tot 7 september aanstaande. Dit heeft ten gevolge, dat 
de zegel „Béziers", die in verband met deze bijeenkomst 
zou worden uitgegeven, ook is verschoven naar september. 

ANDERE GEVOLGEN 
Er is tijdens de staking — voor zover bekend — geen 

postale activiteit van enige betekenis geweest. Van nood-
uitgiften, zoals die van vroeger bekend zijn (Amiens, Or
leans enzovoort), is tot nu toe niets gebleken. Wel is er ge
durende de periode van non-activiteit bij de posterijen een 
mogelijkheid geweest om dringende (zaken)-brieven voor 
Nederland via de Nederlandse ambassade in Parijs te la
ten versturen. De brieven moesten (ongefrankeerd en tegen 
betaling van het verschuldigde port) bij de ambassade 
worden afgegeven, die dan voor doorzending naar de Ne
derlandse Kamer van Koophandel in Den Haag zorgde. 

Daar werden de brieven dan van een (Nederlandse) zegel 
voorzien en normaal via de post aan de geadresseerde in 
Nederland doorgestuurd. 

Er schijnt verder ook een mogelijkheid te zijn geweest 
om via de Zwitserse ambassade brieven naar Zwitserland 
te verzenden, die zowel met een Franse zegel (tot de Zwit
serse grens) als met een Zwitserse zegel (voor het ver
schuldigde port in Zwitserland) zijn gefrankeerd! Aldus ge
lopen brieven zijn tot nu toe echter nog niet gezien. 

LITERATUUR 
Nu echter het gewone leven z'n normale loop probeert te 

hernemen, komen ook weer de gebruikelijke filatelistische 
gebeurtenissen onze aandacht vragen. Zo verscheen het 
driemaandelijkse bulletin van het Parij se postmuseum met 
een prachtige studie over de „Papillons de Metz" (lucht
postballonnen tijdens het beleg van de stad Metz in de oor
log van 1870), geschreven door Louis Lutz. De studie van 
deze schaarse luchtpoststukken verdient alle aandacht en is 
mede met het oog op de komende herdenking in 1970 van 
grote betekenis voor de historie van de Franse filatelie. 

Overigens, de encyclopedie van de Académie, die in mei 
zou verschijnen, is natuurlijk door de gebeurtenissen ook 
vertraagd. Men gaf mij echter de verzekering dat dit boek
werk beslist zeer spoedig het licht zal zien. 

NIEUWE PTT-MINISTER 
Tenslotte — de politiek drukt nu eenmaal in alle opzich

ten zijn stempel op deze aflevering van „Post uit Parijs" — 
heeft de nog vrij nieuwe minister voor PTT, Yves Guéna, 
zijn zetel moeten afstaan aan weer een nieuwe bewindsman, 
André Bettencourt, een vijftigjarige Fransman, waarvan 
we onder andere weten dat hij directeur van een parfum-
fabriek is geweest. Hetgeen misschien zou kunnen beteke
nen dat we opnieuw zullen worden geconfronteerd met de 
zegels met „geparfumeerde gom"? 

STAKINGSFILOSOFIE 
Ik kan deze rubriek, die onder moeilijke omstandigheden 

werd geschreven, niet beter besluiten, dan door het ci
teren van een uitspraak die de „Monde des Philatélistes" in 
het zojuist verschenen nummer publiceert: 
„De vreedzame coëxistentie is althans in de filatelie geen 
utopie; zij brengt mensen van verschillende taal, ras, gods 
dienst, politieke overtuiging en financiële status dichter bij 
elkaar en dat is een goed voorbeeld. De achter ons liggen 
de weken hebben echter aangetoond dat er op velerlei] 
gebied grote veranderingen zullen plaatshebben. Het is ze
ker, dat ook de filatelie aan deze tendens niet zal ontko
men. . . . !!" 

BRIEF UIT LONDEN 

DE HOGE WAARDEN 
Op 9 september 1968 zullen hier de lang verwachte fran-| 

keerzegels in de hogere waarden verschgnen. 
De waarflen zijn 2s 6d. in bruin, de 5 shillings in roodl 

de 10 shillings in blauw en het Pond in zwarte kleur. Het 
centrale motief is het Machin-portret van de koningin waar-l 
naast uitsluitend de waarde is vermeld. Hierdoor worden dJ 
waardigheid en de eenvoud van het ontwerp, dat ook vooi 
de lagere waarden heeft gediend en vrijwel unaniem bewon-| 
dering heeft gewekt, niet aangetast. 
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De zegels worden in staalgravure gedrukt door Bradbury-
Wilkinson & Co. Ltd. op papier zonder watermerk. 

DE LAGE WAARDEN 
Op 1 juli kwamen de resterende zegels van de lagere 

waarden uit, zodat de serie thans compleet is. De laatst 
verschenen waarden zijn 5d in „Stewarts"-blauw, 7d in 
lichtgroen, 8d in scharlaken en lOd in olijfbruin. De drukker 
hiervan is Harrison and Sons Ltd., druktechniek rotogra
vure op papier met fosforstrepen. 

KERSTPROTEST 
Als gevolg van de te wijzigen posttarieven zal de laagste 

waarde van de kerstzegels 4 pence worden in plaats van de 
aangekondigde 3 pence. Overigens is tegen deze nieuwe 
tarieven veel protest aangetekend. In enkele filatelistische 
bladen wordt aangespoord alle brieven volgens het „lang
zame" tarief te frankeren, zodat geen post voor de „vlugge" 
overkomst wordt aangeboden. Het bedrijfsleven zal hier
aan echter wel niet meedoen; daar geldt nog steeds het 
„time is money"-motief en men zal zich noodgedwongen 
wel aan het verhoogde tarief aanpassen. 

SCHOTS REGIONAAL 
De verzamelaars van de regionale zegels dienen er re

kening mede te houden, dat de Schotse regionale zegel van 
3 pence verschenen is op papier zonder watermerk, met 
fosforstreep over het midden en gegomd met Arabische gom. 
Het etsingnummer is 5. 

TECHNOLOGIE MET FOSFOR 
Wie zich specialiseert op de Britse postzegels dient er 

thans op te letten of hij de serie „Technologie 1966" heeft 
mét fosforstrepen. Er wordt voor deze serie al meer dan het 
dubbele betaald dan voor de serie zonder deze strepen! 

GEZOND ALCOHOLGEBRUIK 
De nieuwe polyvinylalcohol, die gebruikt wordt voor 

de gomming van verschillende postzegels, heeft in dit land 
de vraag uitgelokt, of men door het likken van de zegels 
dezelfde verschijnselen kan opwekken, die gepaard gaan 
met een te groot gebruik van alcohol in bier, wijn of ster
kere drank als gin, whisky of brandy. 

Nu is de verzamelnaam „alcohol" voor de leek slechts 
toepasselijk op één soort alcohol, namelijk de ethylalcohol, 
äie in deze dranken voorkomt en bij voldoende gebruik 
gen bepaalde toestand verwekt die de weggebruiker in de 
:el brengt. 

Polyvinylalcohol is echter een kleefstof, die niets met 
Jrinkbare alcohol te maken heeft maar ontstaat als bij-
Drodukt van de petroleumraffinage. De moleculaire sa-
nenstelling hiervan is bijzonder ingewikkeld doch in princi
pe is de stof opgebouwd uit een aantal zuurstof- en water-
itofmoleculen evenals gewoon water. Hieraan wordt een 
lantal hydroxylemoleculen toegevoegd, die de oplosbaar-
leid in water mogelijk maken, en de chemicus, die het 
jroces beheerst, kan een standvastige gom produceren die 
liet afhankelijk is van het oogstjaar van de Arabische 
;om en dus steeds eenzelfde kleefwaarde bereikt. 

De automobilist, die 's avonds wordt aangehouden door 
len politiepatrouille om zijn onzekere gang te verklaren, 
can dus nooit zeggen dat hij te veel postzegels heeft gelikt, 
kien kan wel te veel postzegels likken en daarvan „post-
;egel-nuchter" blijven maar de bijverschijnselen van een te 
'eel drinken van bier of whisky kunnen niet aan een te veel 
ikken van postzegels worden geweten. 

TEN „PENNY BLACKS" 
Op de eerste dag van geldigheid van de „Penny Black" 

erzond iemand in Londen een brief naar een advocaat in 
Ichotland met tien van deze zegels. Deze brief is nu op 
e veiling van Harmer onder de hamer gekomen en heeft 
et lieve bedrag van £4.800 opgebracht. Dit is omgere-
end in uw valuta na de devaluatie van het Pond toch nog 

H e t bedrag van f 41.300,—. De veilinghouder had deze brief 
^ k „Stampex" tentoongesteld en het publiek gevraagd, wat 
H e vermoedelijke opbrengst zou zijn. Niemand had het juist 
H e r a d e n . De gissingen liepen uiteen van £650 tot £29.000! 

MINIBUS 
Vele van mijn continentale lezers zullen wel eens in Zwit

serland zijn geweest en daar de postautobussen hebben ge
zien, die post en personenverkeer verzorgen in die streken 
waar geen ander openbaar vervoer is. Sinds kort heeft 
het eilandengebied, van uw briefschrijver eenzelfde dienst, 
zij het dan dat de postauto een „minibus" is van 15 cwt. 
(ongeveer 750 kilogram) die maximaal zeven passagiers kan 
vervoeren. 

In enkele districten zijn nu al een vijftal busdiensten inge
steld, die afgelegen plaatsen verbinden met kruispunten van 
rail- of bustransport en niet alleen post vervoeren doch ook 
passagiers, die zich op geen enkele andere manier 
kunnen verplaatsen. 

De bussen zijn in „post-rode" kleur geschilderd. De eerste 
liep van Llangurig naar Llanidloes in Montgomeryshire, 
Wales; daarna kwamen diensten tussen Penrith en Pooley 
Bridge en Martindale in het merendlstriot in het noordwes
ten van Engeland en tussen Honiton, Dunkeswell en Luppitt 
in het graafschap Devon. Thans is een dienst geopend in 
Schotland tussen Dunbar en Innerwick in het graafschap 
East Lothian. 
Londen, 27 juni 1968 CHRISTIAN HOUSTON, A U F 

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

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afril<a 

FOUCHÉ-HERINNERINGSEËLS 
Hoewel die meeste besonderhede van hierdie seëls reeds 

vorige keer genoem is, kan nog die volgende gemeld word: 
Die 2V2 c-seëls is gedruk met die silinders 249 (ligrooi) en 
250 (bruin), in veile van honderd (vyf rye van twintig seëls), 
in panele A en B. Die 12'/2 c-seëls daarenteen is net in een 
paneel gedruk. Hier is die silinders 251 (blougrys) en 252 
(swartblou). Die seëls het ook verskyn in veile van honderd 
(vyf rye van twintig). Hulle is egter gedruk op twee soorte 
papier: a) die gewone Harrisonpapier, met watermerk RS A 
na regs gedraai en die slag betreklik duidelik sigbaar; b) die 
ander soort papier wat gebruik is, is die Switserse met die 
RSA-wapen tête-bêche, na links en regs gedraai. 

Die aantal foutjies wat op die veile voorkom is opmerklik 
min. Wanneer mens die kort tydjie wat vir die vervaardiging 
van die seëls beskikbaar was, in aanmerking neem, terwyl 
die seëls bowendien nog na elke poskantoor en posagentskap 
gestuur moes word, is dit 'n mooi prestasie. 

MARIONEILAND 
se pos van 1968 het in Kaapstad aangekom. Die briewe 

het links in die benedehoek weer die gebruiklike reghoekige 
pers stempel met inligtings oor die skip RSA. Elke koevert 
het egter twee stempels. Een sonder datumaanduiding staan 
op die posseëls. Die ander, met die datum 24. III. 68A is 
langsaan aangebring. Die oorsaak is onbekend, maar volgens 
gerügte sou die eerste stempel gebreek het. 

Indien dit die geval is, is daar tog nie veel verskil tussen 
die twee afsonderlike stempels nie: Marioneiland / Maricai 
Island / eiland met meridiane en breedtelyne en datum / RSA. 
Dit lyk egter of die kuslyn op die ou stempel 'n bietjie meer 
tot uitdrukking gekom het. As die inligting juis is, vra ons 
ons af wat die stempel laat breek het. Dit is die stempel wat 
vorige jaar na die brand op die eiland in gebruik geneem is. 
Die nuwe stempel sou dan die derde een wees wat vir die pos 
vanaf Marioneiland gebruik word. 
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SUID-WES AFRIKA 
Die Switserse papier met omgekeerde watermerk RSA 

(tête-bêche) word nou ook hier blykbaar gebruik. Die Va c, 
l'/2 c, 5 c en 20 c-seëls het op hierdie soort papier verskyn. 
Moontlik kan verwag word dat in die nabye toekoms die 
hele gebruikstel op hierdie papier gedruk gaan word. 

Onlangs het in hierdie gebied nuwe poskaarte verskyn. 
Die kaarte is in Afrikaans en Engels; almal het die gewone 
bruin IV2 c-seëlsafdrulk in die regter bohoek. Net soos op die 
poskaarte van die Republiek, is ook op hierdie nuwe stel die 
linker voorkant versier met 'n prentjie in kleur. Daar is tien 
verskillende afbeeldings: Koikerboom, Sendingkerk Hoaga-
nas, veldtoneel naby Grootfontein, Franketoring Omaruru, 
Visrivierkloof, ou Polisiefort te Gross Barma, 'n boot op 'n 
dam, die Herero-oorlogstandbeeld in Windhoek en tenslotte 
die versamei van voëlnessies. Die kaarte maak 'n netjiese en 
kleurryke indruk en is 'n verbetering op die vorige een-
kleurige druk. 

WIJ ONTVINGEN 

Zomerzegelpost, 3e jaargang nr. 4, mei 1968, uitgave van 
de Stichting Comité voor de Zomerpostzegels, Postbus 1857, 
Den Haag en lazen daarin onder de titel „Maximumseries 
groot succes": 

„Wie had dat gedacht — de maximumkaarten die dit jaar 
voor verzamelaars zo gemakkelijk zelf te maken w^aren ge
weest, zijn letterlijk weggevlogen. Het is blijkbaar toch 
wel erg verleidelijk zo kant en klaar een complete serie te 
kunnen kopen. Toch werd de oplaag klein gehouden om te 
voorkomen dat deze maximumkaarten aan verzamelwaar-
de zouden inboeten. (Sic! Redactie) 

Zou het aantal maximumverzamelaars misschien toene
men? Men zou het haast denken. In het volgende nummer 
zullen we bekendmaken of er nog series van 1968 ver
krijgbaar zullen zijn. Bij het ter perse gaan van dit nummer 
leek het daar echter nog niet veel op." 

„Mededelingen" nummer 40 van de Rotterdamsche Phila-
telisten-Vereeniging van april 1968, waarmee wordt aan
geknoopt bij een uitgave die in 1948 werd gestaakt. Het is 
een keurige gedrukte verschijning, die volgens de redac
teur vatbaar is voor groei. Hij deelt deze mening met de 
voorzitter ir. A. van der Heyden, die in het initiatief van de 
heren Gillissen en Jonkers een belangrijk middel ziet ter 
versteviging van het contact tussen de 2200 leden van de 
steeds groeiende vereniging. 

Het bestuur denkt aan huishoudelijke mededelingen, ter
wijl de redacteur al denkt aan het publiceren van filatelis-
tische kennis, te beginnen met een vraag-en-antwoordru-
briek. Hij is daarbij voldoende commercieel ingesteld 
om ook te wijzen op verschillende mogelijkheden tot adver
teren. Van de vier bladzijden van het eerste nummer is er 
een gevuld met annonces, waardoor de kosten worden ge
dekt. Een voorbeeld dat navolging verdient. 

De Aero-Philatellst, maandblad van de Nederlandsche Ver-
eeniging van Aëro-philatelisten „De Vliegende Hollander", 
mei 1968, nummer 5. Het laatste nummer dat onder redactie 
van de zo onverwacht uit ons midden heengegane heer 
C. J. M. M. van der Zijden is verschenen; met een interes
sant, goed gedocumenteerd en geïllustreerd artikel van 
de Zeeuwse verzamelaar K. Otte, en een bijdrage van W. 
Deikker over een KLM-vlucht in 1960. 

La Philatelie Francaise, nummer 179 van 15 mei 1968, of
ficieel bulletin van de 375 in de federatie van Franse fila-
telistische verenigingen samenwerkende postzegelclubs. 
Met een artikel over „L'Art du Timbre Née;rlandais", 
waarin voortgebouwd wordt op een dergelijk artikel een 
jaar geleden in dit tijdschrift verschenen, aan de hand van 
gegevens door de Eindhovense arts J. W. Smits gepu
bliceerd in „Fine Art Philatelist". Het artikel werd samen
gesteld door Cl. Heynen. 

Poolpraat, derde jaargang, nummer 10, mei 1968, onder 
redaktie van Raoul G. G. Vanderstockt en Henk C. Kruyt, 
Koningin Wilhelminalaan 59, Gorinchem. Met herinnerin
gen aan Nobile's vlucht naar de noordpool met de „Italia' 
in 1928, van H. C. Kruyt. Nieuwtjes en actuele berichtge
ving. Veel illustraties in rotaprint, in totaal 24 bladzijden. 

De Posthoorn, 18e jaargang, nummer 10, juni/juli 1968. 
Trompet van de Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk 
in Nederland, administratie: Ahornstraat 27, Monster, abon
nementsprijs ƒ 4,—. Dit voor de jeugdige verzamelaars be 
stemde tijdschriftje bevat ditmaal een bijdrage van J. C. 
Schäfer, NFC, over het ontstaan van de lettertekens, een 
prijsvraag en de examenvragen voor het behalen van het 
Diploma jeugdfilateilst C. En die zijn niet mis! 

Philatelica Post, 20e jaargang, 4-5-6, april, mei, juni in één 
nummer. Mededelingenblad van de Internationale Vereni 
ging „Philatelica", redactie K. Otte, Nassaulaan 115, Mid 
delburg. 

Na het verscheiden van de heer P. L. Backer heeft de 
secretaris van Philatelica, drs. H. C. Kruidenier, de redac
tie waargenomen. Thans heeft de heer K. Otte zich bereid 
verklaard definitief het redacteurschap op zich te nemen 
waarmee het tijdschrift in volle omvang is herleefd. Het or
gaan is voornamelijk bedoeld voor de berichtgeving der af
delingen maar een filatelistische bijdrage wordt evenmir 
versmaad. 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

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 tot de 
Gelderse Bibliotheek; alle overige correspondentie aan de 
beheerder (gedurende augustus afwezig). 

De catalogus van de aanwezige werken wordt met het in 
1965 uitgegeven supplement toegezonden na overmaking van 
ƒ 1,25 op postrekening 90 2131 ten name van de Gelderse 
Bibliotheek te Arnhem. Een nieuw supplement, omvattende 
de aanwinsten van 1965 tot heden, is in bewerking. 

By de beheerder verkr^gTbare uitgaven: 

Aan de in het juninummer gepubliceerde lijst moet wordeij 
toegevoegd: 

Mr. W. S. da Costa en J. Giphart, Kleine postkroniek vaij 
Amsterdam tot het begin van de twintigste eeuw (overdruj 
uit de Amphilex-catalogus). Prijs ƒ 2,50. 

Vellinga, De Poststempels van Nederland 

Dit werk is op het ogenblik uitverkocht. Een nieuwe op 
lage zal worden aangemaakt. Zodra deze gereed is, zal dj 
onder het nieuws van de Bondsbibliotheek worden gepubl| 
ceerd. 
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BONDSBESTUUR 
Tijdens de op 24 mei 1968 te Eindhoven gehouden Al

gemene Vergadering werden de heren mr. T. J. B. van der 
Meyden en H. L. J. Weidema herkozen als leden van het 
Bondsbestuur. 

Tot secretaris werd gekozen de heer C. G. van Veenen-
daal te Amsterdam, tot penningmeester de heer H. P. van 
Lente te Amsterdam en tot commissaris de afgetreden se
cretaris, de heer C. Muys te 's-Gravenhage. 
De nieuwe samenstelling van het bondsbestuur luidt nu als 
volgt: 

voorzitter 
P. Th. VAN DER HEIJDEN 
Telefoon (04904) 29 34 

C. G. VAN VEENENDAAL 
Telefoon (020) 44 00 72 

j>enningmees'ter 
H. P. VAN LENTE 
Telefoon (020) 8 83 64 

i vice-voorzitter 
Mr. T. J. B. VAN DER MEYDEN 
Telefoon (05900) 5 31 78 

I tweede secretaris 
M. W. VAN DER KOOG 
Telefoon (023) 8 64 74 

I commissaris 
P. O. M. VAN HASSELT 
Telefoon (030) 51 02 63 

I commissaris 
J. J. JONKER 
Telefoon (040) 3 12 43 

I commissaris 
C. MUYS 
Telefoon (070) 68 27 28 

Icommissaris 
H. L. J. WEIDEMA 
Telefoon (08300) 2 59 06 

Bosweg 12 
WAALRE 

Assumburg 70 
AMSTERDAM-11 

Curagaostraat 35-1 
AMSTERDAM-W. 

Chopinlaan 87 
GRONINGEN 

Leidsevaartweg 129 
HEEMSTEDE 

Prins Hendriklaan 87 
UTRECHT 

Boschdijk 457 
EINDHOVEN 

Pioenweg 25 
's-GRAVENHAGE 

Jan Vethstraat 9 
ARNHEM 

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van alge-

lene aard voortaan te adresseren aan de eerste secreta
ris: C. G. van Veenendaal, Assumburg 70, Amsterdam-11. 
Telefoon (020) 44 00 72. 

iONDSFINANClEN 
Voor alle zaken betreffende de Bondsfinanciën wende 

len zich tot de penningmeester: H. P. van Lente, Curagao
straat 35-1, Amsterdam-W. Telefoon (020) 8 83 64. Post-
giro 1 70 83 91 ten name van de penningmeester. 

Nieuw-Zeeland en trustgebieden. Onafhankelijke gebieden 
(eilandengroepen). 

Het is de bedoeling een mededelingenblad uit te geven, 
een rondzendverkeer in het leven te roepen en contacten, 
zowel onderling als internationaal, te bevorderen. Facili
teiten inzake documentatie (boekwerken, tijdschriften, ar
tikelen) zullen worden verleend. 

Er zijn al voldoende deelnemers om per 1 juli 1968 deze 
studiegroep als opgericht te beschouwen. De bijdrage voor 
1968 is gesteld op ƒ 5,— (niet storten alvorens bericht is 
ontvangen). 

Voor opgave als deelnemer gelieve men een briefkaart 
te zenden aan: F. Bender, Cornells Suyslaan 48 te Rijs
wijk (ZH). 

Zwitserland 
Het eerste nummer van het mededelingenblad is ver

schenen. Adhesiebetuigingen over goede opzet en inhoud 
zijn al ontvangen. Belangstellenden voor dit verzamelge-
bied wordt geadviseerd zich ten spoedigste als deelne
mer op te geven bij of inlichtingen te vragen aan: P. O. M. 
van Hasselt, Prins Hendriklaan 87 te Utrecht. 

België 
Ook in deze studiegroep is veel vooruitgang geboekt. Het 

aantal deelnemers is toegenomen. Aan de inhoud van het 
eerste nummer van het mededelingenblad wordt gewerkt. 
In het najaar zal de tweede bijeenkomst van deze groep 
worden gehouden. Belangstellenden kunnen zich wenden 
tot G. Kuiper, Postbus 48 te Arnhem. 

Frankrijk 
De al geruime tijd bestaande Contactgroep Frank

rijk-Verzamelaars heeft zich aangesloten bij de Kring van 
Studiegroepen. Deze contactgroep, met meer dan 90 deel
nemers, verstevigt de Kring in belangrijke mate en een 
woord van welkom is zeker op zijn plaats. 

Binnenkort zal het tweede „Marianne"-bulletin verschij
nen. In mei 1968 heeft de derde bijeenkomst van Frank
rijk-Verzamelaars plaatsgehad. Belangstellenden kunnen 
zich opgeven als deelnemer bij of inlichtingen vragen aan: 
D. de Vries, Waalstraat 53-1 te Amsterdam-Zuid. 

Nieuwe studiegroepen? 
Bestaat er belangstelling voor het oprichten van studie

groepen voor de verzamelgebieden: Groot-Brittannië en 
Nieuw-China? Enige verzamelaars hebben hun blijken van 
belangstelling daarvoor ingezonden. Om te kunnen beoor
delen of er voldoende animo bestaat voor de oprichting, 
zullen aanmeldingen gaarne worden tegemoet gezien door: 
C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-11. 

JONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de 

iond aangesloten verenigingen, alsmede voor de behande
ling van klachten omtrent verzamelaars of handelaren, 

irende men zich voorlopig tot de heer J. M. Offringa, De 
Savornin Lohmanplein 2b, Groningen. Telefoon (05900) 3 31 30. 

ÏONDSKEURINGSDIENST 
Zegels, welke men wil laten keuren, moeten worden in
gezonden aan het hoofd van de keuringsdienst: mr. G. W. 

de Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage-l. 

tRING VAN STUDIEGROEPEN 
Bonds vertegenwoordiger: C. G. van Veenendaal, Assum

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

fuid-West-Pacific 
Voor de verzamelgebieden Australië, Nieuw-Zeeland en 

bceanië is een studiegroep in oprichting, welke genoemd 
lal worden Zuid-West-Pacific. Deze studiegroep zal omvat
e n de verzamelgebieden: Nieuw-Guinea (Australisch, Ne-
lerlands en Indonesisch); Australië en trustgebieden; 

Nog op te richten studiegroepen 
Verzamelaars van de hierna vermelde verzamelge

bieden kunnen zich als deelnemer opgeven bij de daarbij 
vermelde adressen: 
Duitsland, bij A. F. J. Aben, De Hoogstraat 22 te Vlijmen 
(NB) en F. Jacobs, Botteskerksingel 19 te Amsterdam-18. 
Iberia, bij K. van Leeuwen, Berlagestraat 6 te Huizen (NH). 
Japan, bij W. Metzelaar, Celebesstraat 34 te 's-Gravenhage. 
Ultra-violet, bij G. H. F. Meijer, ing., Sarphatistraat 109 te 
Amsterdam-C. 
Zuid-Azië, bij G. H. Hillen Sr., Mozartlaan 31 te Aalsmeer. 

Voor de al lang bestaande groep Skandinavië is aanmel
ding steeds mogelijk bij: J. Roelofs, Breitnersingel 46 te 
Rotterdam-13. 

Voor deelneming aan studiegroepen voor beeldfilatelis-
tisehe onderwerpen gelieve men zich te wenden tot de se
cretaris van de Vereniging „De Beeldfilatelist", Fr. Wes-
sels. Waldeck Pyrmontlaan 26 te Doorwerth. Telefoon 
(08307) 50 64. 
Oriënt, omvattende Bahrein, Irak, Yemen, Jordanië, Koe
weit, Trucial States, eventueel ook Afghanistan en Iran: 
G. Bordewij k, Floreslaan 148, Vlaardingen. 
Rusland, inclusief Estland, Letland, Litouwen, Trans-Kau-
kasië, Siberië, Levant: G. Borderwijk, Floreslaan 148, 
Vlaardingen. 
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STICHTING VOOR HET PHILATELISTISCH 
JEUGDWERK IN NEDERLAND 
Secretaris N A van Bakelen, Javastraat 20, Nijmegen. 

Het Jubileumfonds 1954-1964 
Hoewel het gestelde doel van het Jubileumfonds 1954-1964 

nog lang niet is bereikt, namelijk het bijeenbrengen van een 
totaalbedrag van ƒ 2500,—, werd er opnieuw enige voortgang 
geboekt, die ons m staat stelde de kosten te bestrijden voor 
het opleiden van de jeugdleden van de bij onze Stichting 
aangesloten jeugdclubs voor het diploma Jeugdfilatelist 

Zoals bekend is, bestaat de mogelijkheid om in opeenvol
gende jaren de diploma's A, B en C te behalen, waarbij 
uiteraard voor het behalen van het C-diploma de hoogste 
eisen zijn gesteld. 

Ie verantwoording (Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, augustus 1965, pagina 383) ƒ 255,— 
2e verantwoording (Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, november 1965, pagina 548) , 295,— 

's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelver
zamelaars . . . . . . 
„De Postjager", Dordrecht 
„Etna", Breda 
Utrechtsche Philatehsten Ver, Utrecht 2 x ƒ 25,— 
L M Schukking, Almelo . . . opnieuw 2 x ƒ 25,— 
Internationale Vereniging Philatelica, 's-Gravenhage 
Haagsche Philatelisten Vereeniging, 's-Gravenhage 

ƒ 550,— 

1 0 , -
1 0 , -
25,— 
50,— 
50,— 
25,— 
50,— 

f VVO,— 

WIJ danken alle gevers voor hun medewerking en geven 
hieronder de derde verantwoording van de ontvangen gelden. 

Het gironummer van de Stichting voor het Philatelisüsch 
Jeugdwerk, Santpoort, is 558VV6 

V E R E N I G I N G E N V O O R G E S P E C I A L I S E E R D E V E R Z A M E L A A R S 

I n plaats van het ,Verenigingsnieuws", dat volgens 
een oude traditie in juli een maand overslaat, volgt hier
onder een overzicht van de voornaamste Nederlandse 
verenigingen van gespeciahseerde verzamelaars 

Voor de studiegroepen, die voor het merendeel niet de 
vorm van een vereniging hebben, zie men onder het be
trokken hoofdstuk van de rubriek van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen 

V a n de vermelde verenigingen wordt aangegeven onder 
1 de naam van de vereniging, 
2 de doelstelling, 
3 de activiteiten, 
4 n a a m van en/of gegevens omtrent eventueel tijdschrift, 
5 aantal leden per medio 1968, 
6 contr ibut ie , 
7 secretaris of bestuurssamenstelling 

1 Nederlandse Vereniging van Aero-Philatelisten „ D E 
V L I E G E N D E H O L L A N D E R » , 

2 Behartiging der belangen van de verzamelaars van 
luchtvaarthistorische objecten zoals luchtpostbneven, 
luchtpostzegels en documentat ie , 

3 Middelen hiertoe zijn het orgaan, het rondzendver-
keer, de nieuwtjesdienst en de afdelingsbijeenkomsten, 

4 De „Aero-Philatehst" , kwartaalblad, 
5 450, 
6 ƒ 10,— per j aa r , 
7 „ D e Vliegende Hol lander" , 

p /a I mnaeuslaan 27, Haar lem 

1 Vereniging „ D E B E E L D F I L A T E L I S T " , 
2 Het bevorderen van het door haar leden in gezamen

lijk verband beoefenen van de filatelie in het algemeen 
en van de beeldfilatehe in het bijzonder, 

3 het maken van propaganda voor beeldfilatehe, 
het geven van voorlichting en advies aan de leden, 
het organiseren van rondzenddiensten van postze
gels, 
het deelnemen en doen deelnemen aan nationale en 
internationale tentoonstellingen, 
het organiseren van tentoonstellingen, 

4 Officieel orgaan „De Beeldfilatelist", verschijnt zes
maal per jaar 
Verder heeft de vereniging elf studiegroepen, die elk 
hun publikaties hebben, die drie maal per jaar ver
schijnen De groepen zijn 
Biologie, religie en mythologie sport en spel geschie
denis, aardrijkskunde en volkenkunde kunsten, han
del en verkeer, onderwijs en wetenschappen en 
chantas , U N O / U P U / E u r o p a , landbouw, ruimte en 
a tomen, 

5 Ongeveer 500 leden, 
6 ƒ 12,50 per jaar , waardoor men het orgaan en een 

studiegroep ontvangt Elke volgende studiegroep 
ƒ 2,50 per j a a r , 

7 Secretaris F Wessels, Waldeck Pyrmontlaan 26 
Doorwerth Telefoon 8307 - 5064 Inlichtingen 
Mejuffrouw Chr Rummens , St Hubertusstraat 33, 
Eindhoven 

1 B E N E L U X P O O L P O S T V E R E N I G I N G , 
2 De interesse voor en het verzamelen van poolpostze-

gels en pool pos tbr leven te bevorderen, 
3 Rondzendmgen in de Benelux en Bondsrepubliek 

Duits land, 
Veilingen, 
Bijeenkomsten en ruildagen in Nederland en België, 
Tentoonstell ingen, 

4 Geïllustreerd contactorgaan (maandelijks) „Pool-
p r a a t " , 

5 85 
6 Hfl 7,—/BF 100/DM 8 — per kalenderjaar 
7 H C Kruyt , Koningin Wilhelminalaan 59, Gorin-

chem Telefoon 01830 - 3407. 

1 Filatehstenvereniging D A I N I P P O N , 
2 het bevorderen van het verzamelen van postzegels, 

uitgegeven tijdens de Japanse bezetting van Neder-
lands-Indie en onder het bewind van de Republiek 
Indonesië voor de soevereiniteitsoverdracht 

3 Dai Nippon houdt bijeenkomsten, organiseert een 
rondzendverkeer bevordert het publiceren van ge
gevens over haa r verzamelgebied zowel door de ver
eniging zelf (ZIJ heeft een catalogus Republiek Indo
nesië 1945/1950 uitgegeven en bereidt een uitgebreid 
handboek over de Japanse bezetting voor) als door 
haar leden individueel (een recent voorbeeld de 
studie van drs Bruynesteyn over de Bandoeng- en 
Djokja-opdrukken van de Republiek, kort geleden ge
publiceerd in Mijn Stokpaardje), keurt en veilt, kort
om doet alles wat m het belang wordt geacht van de 
filatelie op het door Dai Nippon bestreken gebied, 

4 — . 
5 omtrent honderd , 
6 ƒ 3,50 per kalenderjaar, de eerste maal te verhogen 

met ƒ 1, — entreegeld (hieraan moet wel worden toege
voegd, da t een contributieverhoging in overweging is 
om meer reserves te kweken voor het uitgeven van het 
handboek over de Japanse bezett ing), 

7 J Bonn Porto Buenolaan 15, Ouderkerk aan de Am-
stel Telefoon 02963/1942 Overdag is hij meestal te 
bereiken onder nummer 02150/16724 (reportagedienst 
VARA-radio) 

1 vereniging „ N E D E R L A N D - I S R A f e L - P H I L A T E L I E " 
2 a Het bevorderen van de filatelie in het algemeen, 

b Het bevorderen van de filatelie betreffende de 
staat Israel en het Midden-Oosten , 

c Tot haa r speciale objecten rekent de vereniging 
1 Turkse post in het Heilig Land , 
2 De Levant-postkantoren in Palestina, 
3 Mandaatper iode in Palestina, 
4 Interimperiode (april-mei 1948); 
5 De staat Israel , 
6 De Judaica filatelie 

3 Het organiseren van bijeenkomsten, zowel landelijk 
als regionaal, met gevarieerde agenda's waardoor de 
leden zowel hun kennis als verzameling kunnen uit
breiden, 

4 De N I P geeft viermaal per j aa r haa r orgaan, genaamd 
" N I P - O R G A A N " uit alsmede achtmaal per jaar 
de "NIP-Ber ich ten" Het N I P - O R G A A N bevat arti
kelen over de postale uitgaven van bovengenoemde ge
bieden, en verder alles wat met de Israel-filatelie te 
maken heeft 
De NIP-Benchten omvatten het gewone verenigmgs-
nieuws, 

5 400 Zowel binnenlandse als buitenlandse leden 
De vereniging is aangesloten by het Wereldcongres 
van Israelverenigingen, 

6 ƒ 1 5 — per jaar Indien echter de contributie voor 
1 maar t van het verenigingsjaar voldaan wordt wordt 
een reductie van ƒ 2,50 verleend Entreegeld ƒ 1,— 

7 secretaris A C Post, Nieuwe Teertuinen 24 I I , Am
sterdam Telefoon 020 - 24 02 58 

1 N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G VAN P O S T 
S T U K K E N & P O S T S T E M P E L V E R Z A M E L A A R S , 

2 Het bevorderen van de kennis en het verzamelen van 
poststukken, postale afstempelingen en filatelistische 
zaken, die buiten de algemene aandacht vallen, 

3 ledenvergaderingen, ruilbijeenkomsten, filatelistische 
besprekingen, rondzendverkeer, verenigmgsveilin-
gen, bevordering van publikaties, 

4 „De Postzak ', kwartaalblad Redacteur J Giphart 
5 280 leden 

6 ƒ 10,— per j aa r + een eenmalige bijdrage van ƒ 2,50 I 
(entree), 

7 J H Broekman, Hoflaan 25, Bergen N H (Tel 
02208/2582) 
De ledenadministratie wordt gevoerd door het be -1 
stuurslid ing E J Enschede, St Nicolaaslaan 100, 
O D I J K (Post Driebergen) 

1 Filatelisten Vereniging „ S I N T G A B R I E L " , 
2 Vereniging van verzamelaars van postzegels verband I 

houdende met Bijbel en Christendom, 
3 Rondzenddienst , nieuwtjesdienst, maandblad , lan

delijke en regionale bijeenkomsten en tentoonstellin
gen, publikaties waar mogelijk op het bestreken ter
rein, 

4 Sint Gabriel , verschijnt 10 a U maa l per j a a r , 
5 220, 
6 ƒ 15,— per j aa r met inbegrip van het maandblad ,1 
7 Mejuffrouw J M F Terstroet, Bergselaan 204 a.f 

Rotterdam-11 Telefoon 010 - 28 93 2 1 , 
Propagandacommissie J Hendriks, MeteorenstraatJ 
55, Hilversum Telefoon 02150 - 1 56 41 

1 Nederlandse Filatelisten Vereniging „SKANDINA-J 
V I E " , opgericht te Rot terdam 7 maar t 1964, K o - | 
mnklijk goedgekeurd 30 september 1966, 

2 He t bevorderen van de filatelie, in het bijzonder diej 
van Skandinavie, waaronder de navolgende landerJ 
worden begrepen Noorwegen, Zweden, D e n e m a r k e n ! 
Finland, Groenland, IJsland en Deens West-Indie erT 
hetgeen verder onder deze landen gecatalogiseerd i s j 

3 Het intensief onderhouden van een rondzenddienst 1 
jaarlijks tenminste vier bijeenkomsten/ledenvergadel 
ringen m verschillende plaatsen van het l and , het b e J 
vorderen van contacten tussen leden en verzamelaar! 
in Skandinavie en 

4 Het uitgeven van een mededelingen-blad (v i e rmaa | 
per jaar) , genaamd „ H e t Noorderl icht" 

5 Aantal leden 90 
6 ƒ 10,— per laar 
7 J Roelofs, Breitnersingel 46, Rotterdam-13 Tele| 

f o o n O l O - 18 97 81 

1 Internat ionale Vereniging „ D E S P O O R W E G M C 
T I E F F I L A T E L I S T , 

2 Het bevorderen van de filatelie in het algemeen, hd 
bundelen van de spoorwegmotiefverzamelaars en hd 
behartigen van de belangen van deze verzamelaar 

3 Tweemaandelijkse ledenbijeenkomsten, tezamen md 
de tweemaandelijkse bijeenkomsten van de sectil 
Spoorwegmotieven van de Nederlandse Vereniging 
van Spoorweg-Filatelisten, 

4 Tezamen een tweemaandelijks gestencild mededelid 
genblad „Spoorwegen en Filatelie", met nieuwtjq 
en bijdragen, 

5 60 leden, 
6 Contributies ƒ 4 , — per jaar voor de In ternat iona^ 

Vereniging De Spoorwegmotief Filatelist, 
ƒ 13,— per jaar, inclusief het l idmaatschap van i 
FlP-motiefgroep „Eisenbahnwesen", 

7 H W Wareman , Elpermeer 64, Nieuwendam 

1 POSTZEGEL VERZAMELAARS VERENIGINI „VERENIGDE NATIES - VERENIGD EUROPA! 
2 Het bevorderen van de filatelie in het algemeen en d l 

van de Verenigde Naties en Verenigd Europa m h | 
bijzonder, 

3 contactdagen, ruildagen, studiegroepen en 
4 de uitgifte van een eigen Mededelingenblad (vijfmal 

p e r j a a r ) , 
5 102, 
6 f 15,— per j aa r (na 1 j u l i / 7 , 50 voor het lopende j a a i | 
7 C Spoelman, Irisstraat 18, Ridderkerk 

Telefoon 01896-4755 (nä 1 februari 1969 01804-4751 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 

Telefoon (05470) 2135 
Voor het verstrekken van inlichtingen en/of Illustraties danken wij, behalve de 
postadministraties en vertegenwoordigingen, de heer Kranenburg in Teheran 
en New Stamps in Londen. 
Voor inlichtingen en/of illustraties  speciaal van verschillende Midden en 
Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen 
dragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden 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 kenmerken en er geen 
afbeeldingen meer van op te nemen. De gebruikelijke gegevens worden wel 
vermeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaarschuwd. 

VERENIGDE NATIES 

199'68. 
6 en 20 c. 

Wereldweerklok. 

EUROPA 
ALBANIË 

106'68. Negentig jaar Verbond van Prizren tegen 
Turkije. 
25, 40 en 85 q. 

206'68. Schilderijen kunstgalerij Tirana . 
15 q. Herder met staf, A. Kushi . 
20 q. Gezicht op Tirana , V. Mio. 
25 q. Berggezicht, G. M a d h i . 
40 q. Vluchtelingen, A. Buza. 
80 q. Guerillastrijders in Shahin Matsrku, S. Rrc ta . 
2.501. en blokje. Meisje in klederdracht van Scutari, 
Z. Colombi. 

B E L G I Ë 
Afbeeldingen van in juni, bladzijde 359 gemelde zegels. 

; 

mÊJi 
K^RE^SI : 

B U L G A R I J E 
254'68. BulgaarsDeense postzegeltentoonstelling, 

I zegels gebaseerd op sprookies. 
I 13 St. Illustratie van het verhaal „De onbekende he ld" 

van Ran Bosilek. 
| 2 0 St. Illustratie van een verhaal van H . C. Andersen. 

Olympische Spelen Mexico, 
II st rood, donker en lichtgrijs. Brugoefening. 
| 2 St. donkergrijs, donkerblauwgri)S, zwart en bruin. 

Paardesport: paard springt over hindernis. 
13 st. rood, licht en donkergrijs. Schermen. 
l lO st. blauw, blauwgrijs, rood. Discuswerpen voor dames. 
| 2 0 + 10 st. blauw, blauwgrijs, lila en rood. Roeien. 
IsO + 10 st. Olympisch stadion en satelliet, die het te
llevisie programma van de spelen uitzendt. 

DUITSLAND (OOST) 
lAfbeeldingen van in juni, bladzijde 359 gemelde zegels. 

■■■ ■»!■ wwm^mwm ■ ■■ »11 ■■■^ ■■■>■■■■■■■■>>» 

 r i r f f i f i t i i tm tT r i r     . . .    . . — ^ ^ . ■  ~ . . . .   . > .  .  .  . ■ .  

276'68 Vijfenzeventigste verjaardag Walter U l 
bricht. 
20 pf. donkerkarmijn, leigrijs en oranjerood. Portret lei
der OostDuitsland en wapen l and . 

D U I T S L A N D (WEST) 

. i l . l i J . v  J 

Afbeelding van in juni . bladzijde 359 gemelde zegel. 

F R A N K R I J K 
Als gevolg van de politieke onrust moesten verschillende 
uitgaven verschoven worden: 
0,40 Fr. Verdrag van Aken werd l7 '68. 
0,25 Fr. Brug van Mart rou wordt 227'68. 
0,40 Fr. Beziers wordt 99'68. 
1 , _ Fr. „De d a n s " van Bourdelle wordt 2810'68. 

198'68. Vijftig j aa r regelmatige postvluchten. 
0,25 Fr. Vliegtuig en kaart van Bretagne tot Parijs. 

29'68. Tweehonderdste verjaardag bevrijding Huge
noten uit toren van Constance. 
0,25 c. 

G R I E K E N L A N D 
l l 7  ' 68 . Twintig jaar hereniging Dodecancsos. 

2 en 5 dr. 

G R O O T  B R I T T A N N I Ë 

99'68. Gebruikszegels in nieuwe type met portret 
van koningin Elizabeth. 
2 sh. 6 d., 5 sh., 10 sh. en £ 1. Portret koningin. 

25 l l  ' 68 . Kerstzegels. 
4 e n 9 d . , 1 sh. 6 d. 

I T A L I Ë 
Afbeeldingen van in juni , bladzijde 359 gemelde zegels. 

^^£lföUAN£L25 il POSTE ITALIANEl 5 0 

286
0,50 d. 

1,—d. 
1,50 d. 

2 , — d . 
3 , — d . 
5 , — d . 

J O E G O S L A V I Ë 
'68. Olympische Spelen Mexico, 
bruinlila, olijfgrijs. Achthonderd meter hard
lopen dames. 
bruinzwart, blauwzwart en grijsgroen. Basketbal, 
bruinzwart, blauwzwart en bruinrood. T u r n e n 
voor mannen . 
donkergroen bruin, l ichtbruin. Roeien, 
blauwzwart , violet, blauwgrijs. Waterpolo , 
zwart, donkergroen, l i labruin. Worstelen. 

L I E C H T E N S T E I N 

■ * * ■ * ■ * * ■ * ■ * ■ ■ ' 
■ ■■ W ' W l f l > « « ■ « « V V l 

ecnxeiijsTGiN 

298*68. Derde gedeelte nieuwe gebruiksserie „be
schermheiligen van kerken". 
5 r. geel, oranje, violet en bruin . St. Jozef, Planken. 
1,50 Fr. geelgroen, blauw, oranjerood en geel. St. Mar ia 
in BendernGamprin. 

298'68. Zilveren huwelijksfeest vorstelijk paar . 
75 r. wijnrood, beige, blauw, groen, zwart, zilver en goud. 

Wapens van de huizen Liechtenstein en Wilczek. 
298'68. Serie sagen uit Liechtenstein. 

30 r. blauwgroen, rood en geel. De schat van St. Mamer 
ten. 

50 r. groen, blauw en geel. De kobold in het Bergerwoud. 
80 r. ultramariiii , l ichtblauw en geel. De drie zusters. 

298'68. Nieuwe serie dienstzegels. 
5 r. olijf en oranje; 10 r. blauwviolet en blauwrood; 20 r. 
rood en geelgroen; 30 r. groen en rood; 50 r. blauw en 
rood; 60 r. oranje en blauw; 70 r. violetbruin en geelgroen; 
80 r. blauwgroen en violet; 1,— Fr. roodviolet en blauw
groen; 1,20 Fr. geelbruin en blauwgroen. W a p e n en cijfer. 

M A L T A 

l6 '68. Internat ionale jaarbeurs . 
4 en 8 d., 3 sh. Embleem voor deze jaarbeurs . 

P O L E N 

JaU 1968 405 



Van Dieten Postzegelveilingen 
VEILING no. 427 23 - 24 september 
23 sept, 13.30 uur Speciaalverzameling NEDERLAND eerste 

en om 19.30 uur; emissie. Vrijwel compleet „geplaat" in superbe 
kwaliteit, met hoekstukken, paren en strippen. 

24sept., 13.30 uur: NEDERLAND kleinrondstempels. 

VEILING no. 428 7 - 8 oktober 
7 okt., 19.00 uur: Verzamelingen, albums, dozen, enz. 
8 Okt., 13.00 uur: Engros NEDERLAND en O.R. 

^^'' ^S'^k 'M 

ifii 

Uit veiling no. 429 

VEILING no. 429 21 - 22 oktober 
De superbe ,,Amphilex-Gouden-Medaille"-collectie van H. Kohn, 
Wassenaar. NEDERLAND en O.R., gespecialiseerd postfris 
tot 1900. Getaxeerde waarde ± ƒ400.000,—. 
Handboek-catalogus ƒ2,50 (giro 17369). 

VEILING no. 430 25 - 26 - 27 november 
Betere zegels en series van de gehele wereld, w.o. uitgebreid 
Nederland en O.R., o.a. een belangrijke afdeling afstempelingen I 
België, Italië, e.a. landen zeer uitgebreid. 
Een superbe speciaalcollectie klassiek-Frankrijk met brieven, 
blokken, tête-bêches, afstempelingen, enz. 

VEILING no. 431 januari 1969 
Hiervoor kan nog dagelijks bijgevoegd worden. 

Catalogi (behalve no. 429) gratis op aanvraag. 
Bij ons is het opgeld slechts 12V2%. 
Vraagt ook ons, gratis OVERZICHT vorig seizoen. 

Van Dieten Postzegeiveiiingen 
TOURNOOIVELD 2 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 11 76 61 
V E I L I N G E N S I N D S 1892 ! 

VAKANTIE-SLUITING 26 juli - 21 augustus 



2-7-*68. Vijfenzeventig j aa r georganiseerde filatelie in 
Polen. 
60 gr. Dag van de postzegel; kind met postzegel. 
60 gr. Luchtballon bovenstad. 

SOVJET-UNIE 
22-5-*68. Vijftig jaar grensbewaking. 
k. Soldaat aan grens op wacht en wapen Sovjet-Unie. 
k. groen, grijs en rood. Jubi leumembleem. 

30-5-'68. Internationale congressen en bijeenkomsten. 
k. Achtste internationale congres voor bodemschatten. 
k. Zevende congres van de energetische wereldconfe

rentie. 
k. Dertiende internationale entomologencongres. 
k. Vierde internationale petroleumcongrest 

TURKIJE 

AAAAAMUWMt^kJ 

11-6-'68. Toeslagzef^els voor Turkse Rode Kruis . 
50 4- 10 k. Portretten van dr . Marko Pasja en Etem 

Pasja. 
60 + 10 k. Portretten van ö m e r Pasja, Serdar-i Ekrem 

(commandant) en van dokter Abdul lah Bey. 
100 + 10 k. Portret van Ataturk en dokter Refik Saydam 

voor hoofdgebouw van Rode Kruis . 
Alle zegels met embleem: Rode Halve M a a n , 

15-6-'68. Wereldreis van het zeiljacht „Kisme t" . 
50 k. Het jacht in volle zee. 

30-8-'68. Serie voor Turkse o rde : ^»medaiUe van de on
af hankelij kheid". 
50 k. Slag bij Sakarya, voorzijde medail le . 
130 k. Nationale volkslied, keerzijde medail le . 

ZWEDEN 

4-7-'68. Vierde algemene vergadering van Wereld-
I raad voor kerken in Uppsala. 

70 o. (twee- en driezijdig getand) rood violet; 90 o twee
zijdig getand, donkergroen. Schip met kruis en 
„Oikoumene" . 

BUITEN EUROPA 

IH: A D E N K A T H n U 
Mei '68. Schilde rijenserie. 

I 15 f. Jean de Dinteville, Hans Holbein. 
I 15 f. Georges de Selve, Hans Holbein. 
I 25 f. Portret van een man, Hans Baldung. 
1 25 f. Vanitas, Hans Baldung. 
I 30 f. De keurvorst van Saksen, Lucas Cranach . 
I 30 f. Christiane Euleman, Lucas Cranach . 
1 100 f. Bernard van Resten, Albrecht Durer . 

100 f. Portret van een Venetiaan, Albrecht Durer . 
I Gelijke waarden samenhangend gedrukt . 

Mei '68. 
^ ADEN M A H R A 

Reprodukties Japanse houtsneden. 
110 f. Twee meisjes, Haunobu. 
115 f. Vrouw bereidt katoen. 
125 f. Vrouw op brug, Kiyonaga. 
ISO f. Theeceremonie. Kano Hideyori . 
| 7 5 f. Dansmeisje, Naganobu. 

100 f. Het Samuraizwaard. 
150 f. Een picnic-party. 

Mei '68. 
K ADEN QU'AITI 

De zeven wereldwonderen, oud en modern. 
110 f. Standbeeld Zeus m Olympia . 
l l O f. Boeddhabeeld in Kamakura , J a p a n . 
135 f. Hangende tuinen van Babyion. 
| 3 5 f. Raket op maan. 
| 5 0 f. Vuurtoren in Alexandria (de Pharos). 

50 f. De Eiffeltoren m Parijs. 
65 f. De piramiden van Egypte. 

65 f. Gebeeldhouwde hoofden van Amerikaanse presi
denten in de Rushmorebergen, South Dakota. 

75 f. Graf van Mausolus (Mausoleum) in Halicamassus. 
75 f. Scheve toren van Pisa. 
100 f. Tempel van Diana in Ephesus. 
100 f. Taj Maha l in Angra. Ind ia . "̂  
200 f. De Kolossus van Rhodes. 
200 f. Vrijheidsbeeld in New York. 
Gelijke waarden samenhangend gedrukt. 

^ AJMAN 
20-4-'68. Olympische Spelen Mexico. 

1 r. Speler met brandende toorts. 
I r. Hardlopers. 
1 r. Hordenlopen, 
1 r. Polospel. 
2 r. Voetballen. 
2 r. Netbal . 
2 r. Wielrennen. 
2 r. Olympisch stadion, Mexico City. 
Gelijke waarden samenhangend gedrukt. 
Alles getand en ongetan'i en nog blokjes. 

3-5-'68. Ruimtevaart . 
30 dh. Telecommunicatiesatelliet Ear ly Bird. 
30 dh. Explorer-raket. 
70 dh . D-1 telecommunicatiesatelliet. 
70 dh. Po l io t - 1. 
1,— r. Loena 1. 
1,— r. Surveyor 7. 
2,— r. Explorer. 
3 , — r. Loena-10. 
Blokje met twee zegels: 2 ,— r. Telstar en 3 , — r. San M a r 
co, telecommunicatiestalliet. 
Getand, ongetand, blokjes en samenhangend gedrukt . 

10-6-'68. Schilderijen van honden. 
2 r. Terugkomst van de jacht. J a n Wildens. 
2 r. Honden van Lodewijk X V , Desportes. 
2 r. Waakhond, H . Leon. 

Don Fernando van Oostenrijk en zijn jachthond, 
Velasquez. 
De zonen van Karel I , V a n Dijck. 
Hond en kind, J a n Fijt. 

2 r . 

2 r, 
2 r . 
Alles getand, ongetahd, samenhangend gedrukt. 

ALGERIJE 
18-5-'68. Internat ionaal jaar rechten van de mens. 

40 c. Embleem jaar , golvende lijnen en wereldbol. 
Twintig j aa r wereldgezondheidsorganisatie. 
70 c. Embleem; moeder en kind en leraar in klas. 

ARGENTENXË 

FKAGATA UmUO 

REPUBLICA ARGENTINA 

8-6-'68. Dag van het leger: militaire uniformen. 
20 p . Soldaat in uniform eerste regiment hchte artillerie 
1827. 

15-6-'68. Dag van de marine . 
20 p . Fregat „A.R.A. L ibe r t ad" n a a r schilderij van 

Ëmilio Biggeri. 

AUSTRALIË 

Afbeeldingen van in juni, bladzijde 3 5 3 gemelde zegels. 
6-8-'68. Internat ionale congressen in Australië. 

5 c. Negende internationale congres voor grondweten
schap. 

5 c. Algemene vergadering medische bonden. 
De zegels zijn samengedrukt; kleuren geel, rood, blauw 
en zwart. 

BAHAMA-EILANDEN 
De uitgiftedatum van de in april , bladzijde 225. gemelde 
zegels van het Internat ionaal j aa r van de rechten van de 
mens is verschoven naa r 13 mei '68. 

B A R B A D O S 

3-6-'68. Wereldweerdag 
3 c. Radaran tenne op oude molen, suikerriet. 
25 c. Gebouw meteorologisch insti tuut; vlaggen Barbados 

en Verenigde Naties. 
50 c. Harpoeneerkanon en wapen van Barbados 

BIAFRA 
30-5-'68. Eerste verjaardag onafhankelijkheid. 

4 d. Biafraanse geleerde, technicus; 3 A F raket. 
1 sh. Soldaat, gedenkteken. 
2 sh. 6 d. Verpleegster verwelkomt vluchtelingen. 
5 sh. Bankbiljet van £ 1 van bank van Biafra. 
10 sh. Wees en speer. 

BIRMA 
l-7- '68. Vogelserie. 

1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50 p . , 1, 2 en 5 k. Verschillende 
soorten inlandse vogels. Eerste drie en tweede drie zegels 
hebben elk een gelijk ontwerp, rest is verschillend. 

B O E R O E N D I 

mm 

Afbeelding van in mei, bladzijde 301 gemelde zegel. 

7-6-'68. Vlinderserie. 
0,50 en 4 ,— fr. Salamis aethiops. 
I ,— en 5 ,— fr. Graph ium ridleyanus. 
1,50 en 6,50 fr, Cymothoe. 
2 ,— en 8,— fr. Charaxes eupale. 
3 , — en 10,— fr. Papilio bromius. 
3,50 en 15,— fr. Tcracolus annae . 

BRAZILIË 
19-4-'68. Honderdste geboortedag Paul Harr i s , stichter 

Rotary international. 
20 c. Portret van Harris . 

22-4-'68. Eeuwfeest van het St. Luiz-coIIege. 
10 c. Wapen college. 

22-4-'68. Vijfhonderdste geboortedag van Pedro Cabra l , 
ontdekker van Brazilië. 
10 c. Portret van Gabral , zeilboten. 

12-5-'68. Moederdag. 
5 c. Schilderij „Moeder en k ind" , H . Bemadel i . 

BROENEI 
14-5-'68. Nieuwe gebruikszegel. 

$ 1.— N u gedrukt op papier met watermerk. 

G A M E R O E N 
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LIJST NR. 10 

verklaring te 
• • = pfr. I . 
»r.g = zone 

kens: 
pi
er gom 

N E D E R L A N D 
1" vanaf 
2° vanaf 
3° vanaf 

20,— 
20,— 
80.— 

div. platen voor
radig 
6» vanaf 
11 IA» 
9 lic» 
7 MD» i.g. 
16B» 
18cA» 
29A» vanaf 
34/41» 
37a» 
37c» 
38a» 
38c» 
39» 
40a» 
40c» 
43» 
35a;:» 
36c;:» 
36;;»» 
46Ä» 
47A» 
47B» 
48» 
48» vanaf 
49» 
49« 
56/76» 
56/63;;» 
6 2 K » " 
69;;»» 
72; ;» 
76; ;» 
64» 
66« 
68» 
74» 
75» 
58a/75a» 
62a;:» 
75a» 
65 A/71 A» 
65A» 

60,— 
45,— 
20,— 
20,— 
25,— 
80,— 
40,— 

110,— 
28,50 
40,— 
28,— 
75,— 
30,— 
60,— 
32,50 

225,— 
80,— 

100,— 
150,— 

27,50 
80,— 

135,— 
325,— 
175,— 
80,— 
60,— 

265,— 
125.— 
35,— 
45,— 
60,— 
65,— 
40,— 
27.50 
40,— 
35,— 
37,50 
75,— 
28,— 
45,— 
95,— 
27,50 

Het is ons onmogelijk 
delen. Stuur 
Tevens grote 

daarom 
voorraa 

Leveringsvoorwaarde 
kosten. Reclamaties b 

Ä 4 
WM^ 

^ 1 T ^ 

ZOMERAANBIEDING NEDERLAND & OVERZ. RIJKSDELEN 

75A» 
61b» 
61b» 
77A»» 
77A» 
79A» 
77B» 
79B» 
77C» 
80° vanaf 
84/86»» 
84/86» 
98A»» 
100B»» 
100» 
102/03» 
104» 
105» 
107/09* 
131»» 
131» 
130/31* 
130/31° 
132/33» 
134/35»» 
134/35» 
134/35° 
136/38** 
136/38» 
163A/65A» 
163B/65B» 
169/98» 
203/07»» 
203/07» 
212/19»» 
212/19» 
212/19° 
229/31»» 
229/31 * 
236» 
236/37»» 
238/39»* 
238/39» 
238/39° 
240/43» 
243*» 
244/47»» 
244/47» 

Herengracht 167 H A R T O G O K K E R Tel.(020)6 20 97 

AMSTERDAM 
Gedurende de maanden juli en augustus geven wij 5% korting bij aan
koop van honderd gulden of meer bij contante betaling of betaling via 
postgiro binnen 8 dagen. Zie ook onze advertentie in het fitatelisties 
maandblad „MIJN STOKPAARDJE" 

45,— 
22,50 
27,50 
45,— 
40,— 

190,— 
40,— 

190,— 
38,— 

400,— 
70,— 
38,50 
57,50 

175,— 
21 ,— 
25,— 
75,— 
75,— 
23,50 

135,— 
105,— 
215,— 
180,— 
35,— 
34,— 
25,— 
25,— 

100,— 
80,— 

122,50 
125,— 
100,— 

26.50 
20,— 
60,— 
38,50 
26,50 
31,50 
24,— 
30,— 
70,— 
45,— 
32,50 
25,— 
26,— 
22,50 
70,— 
47,50 

Z44/47» 32,50 
248/51»» 40,— 
248/51» 27,50 
257/60* 36,— 
261/64* 23,50 
270/73* 25,— 
274/77** 35,— 
274/77* 26,50 
283/86** 22,50 
289/92** 20,— 
332/49** 158,— 
346/49** 150,— 
346/49° 37,50 
356/73*» 45,— 
356/73° 55,— 
474/89»* 22,50 
518/37** 317,50 
518/37* 260,— 
556/60»» 27,50 
592/95»» 29,— 
592/95° 32,50 
617/37** 28,50 

Roltanding 
1/18* 165,— 
17* 26,50 
19/31* 50,— 
19/31* paren 115,— 
28* paar 22,— 
33/56* 86,50 
48* paar 27,50 
53;;»» 35,— 
57/70» 42,50 
57/70° 24,— 
57/70» paren 100,— 
68»» paar 32,50 
74/77»» paren 29,— 
82/85» 20,— 
86/89»» 22,50 
86/89»» paren 45,— 
90/93» 28,— 
94/97* 29,50 
98/101» 27,25 
Luchtpost 
1/3* 28,— 
6/8* 32,50 
9** 2 1 . — 
9 ; : * * 85,— 

12/13** 210,— 
12/13° 120,— 
13° 65,— 
Porten 
1 * 35,— 
1/2* 87,50 
SA IV° 48,— 
4B IV° (min. dun) 

65,— 
12B IV° 30,— 
10CI° 34,— 
6 D 1 * 50,— 
27/281* 75,— 
27/28II* 85,— 
27/28 III* 60,— 
281° 58,50 
2811° 65,— 
26111° 45,— 
31/43* 85,— 
37a* (achterzijde 
vlekje) 70,— 
67a/68b* 125,— 
Dienst 
1/8» 130,— 
9/15» 26,50 

NED. INDIË 
1» vanaf 25,— 
2° vanaf 35,— 
9 A » ; ; 65,— 
16A» 40,— 
16° 22,50 
12c* i.g. 40,— 
5F* 40,— 
5F° 50,— 
6F* 30,— 
12F*z.g. 27,50 
16F° 22.50 
5G* 50,— 
7G* 27,50 
9 H * z.g. 65,— 
23/30; ;* 400,— 
(1 X nr. 23 dun 
stipje doch 
: ; nr. 30»») 
30» 52,50 
23/30° 37,50 

5 3 ; ; * 75,— 
58A» 45,— 
59B» 40,— 
58C* 32,50 
59C* 45,— 
63/80° 40,— 
63a/77a» 57,50 
79a» 80,— 
63f/78f* 32,50 
63f/79f* 105,— 
97C» 28,50 
81/98° 60,— 
115/28» 24,— 
129/34»» 50,— 
135/37»* 20,— 
149/59» 110,— 
160/66» 87,50 
160/66° 60,— 
172/75*» 22,50 
217/20*» 22,50 
261/65»» 115,— 
262» 40,— 
264» 27,50 
265» 22.50 
280»» 80,— 
287» 215,— 
286C» 24,— 
289»» 195,— 
289° 72.50 
293/97»» 21 ,— 
326/32** 22,50 
345** 21 ,— 
346** 42,50 
Porten 
2A* 67,50 
4A* (min.dun) 20,— 
3C» 20,— 
4C» 40,— 
3D» 32,50 
49/52»* 45,— 
49/52» 38,50 
49/52» 36,50 
53/65»» 22,50 
53/65° 27,50 
Dienst 
1/7» 32,50 
1/7° 35,— 
7»» 35,— 

Ihf» (min. dun) 
60,— 

2f» 120,— 
4f* 40,— 
5f* z.g. 75,— 
8/27* 65,— 
19a» 20,— 
27° 25,— 
9f* 36,50 
13f* 100,— 
18f» 20,— 
19af» 25,— 
27f» 100,— 
Brandkast 
1/7»* 160,— 
1/7» 125,— 

C U R A S A O 
( N e d . A n t i l l e n ) 
5° 20,— 
12° 22,50 
4A» 45,— 
2A* 40,— 
2AX° 80,— 
9D» 115,— 
11 F» 65.— 
24A» 21,50 
26/28° 30,— 
28» 24,— 
42/43» 42,— 
29/43° 87,50 
70B» 27,50 
69D»* 25,— 
70C° 28,50 
75/81» 195,— 
80A» 70.— 
89/99° 32,— 
119° 60,— 
120° 47,50 
121/37° 28,— 
135A»» 75,— 
135A» 62.50 
141/52» 22,50 
180° 125,— 
185/95» 42,50 
185/95° 23,— 
211/33** 180,— 

211/33* 
211/33° 
234/38° 

Luchtpost 
1/3»» 
1/3» 
1/3» 
4/16» 
17a* 
18/25»» 
18/25» 
18/25» 
26/40** 
26/40° 
41/44» 
45/52° 
69/88* 
85** 
85° 
87° 

Porten 
2 1° 
311* 
3111* 
3111° 
41° 
5 11» 
6 1 * 
7111° 
10 11* 
1011° 
10 III* 
10 111° 
11/201* 
11/14.1711* 
11/20° 
31/33* 
31/33° 
34/43** 
44/60** 
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* = onEcbr.m.pl. 1 
1 

- = georuiKt 
;S — blokken van 4 

162,50 
57,50 
22,50 

125,— 
100,— 
120,— 
24,50 
20,— 

175,— 
160,— 
1 2 5 , -
80,— 
60,— 
35,— 
21,50 

425,— 
125,— 
115,— 
125,— 

37,50 
40,— 
25,— 
32,50 

185,— 
21,50 
90,— 
95,— 
50,— 
55,— 
37,50 
40,— 
32,50 
65,— 
20,— 
40,— 
27,50 

125,— 
10,— 

S U R I N A M E 
10 aC* 
,,Ki>opman" 
13B» 
14» 

GEEF RESERVENUMMERS OP - HET VOORKOMT TELEURSTELLINGEN 
(ook al staan ze niet op deze lijst) 

250,— 
22,50 
3 5 , -

15* 
9C* 
IOC* 
11c* 
12c* 
29* 
34/36° 
41/57» 
57° 
103A» 
103B° 
102c» 
102c» 
103C» 
101D*» 
110c» 
115»» 
117»» 
117»fb»» 
117bfb»» 
141/44»» 
146/49»» 
146/49» 
167A» 
197/99»» 
197/99* 
308** 
308» 
309/11** 
309/11« 
331/34»» 
Luchtpost 
15/19» 
17»* 
19* 
20/22»» 
24f»» 
24fa»» 
24/26»» 
25° 
Porten 
5 IV» keur 
15 1» keur 
16 1» keur 
16 II» keur 
16 11° keur 
15/16111» 
36/46» 

alles op te geven wat wij hebben van Nederland & Overzeese Rijks- Geen vooruitbetaling a.u.b. gezien beperkte voorraad. Betaling binnen 8 dagen 
jw mankolijst 
d Republiek 1 
n: Aankopen 
nnen 4 dagen 

eens, ook voor tandingen en eerstedagbrieven! vangst. Foreign buyers cash by order-postage extra. 
ndonesië (postfris). 
beneden 30 gulden worden verhoogd met verzend- Kopers die ons persoonlijk wensen te bezoeken: op zaterd 

75,— 
22,50' 
37,50 
25,— 
22,50 
25.— 
27,50 

125.— 
60,— 
30,— 
31,50 
36,— 
40,— 
45,— 
25,— 

105.— 
2 1 , — 
26,— 
32,50 
37,— 
32,50 
27,50 
23,50 
70,— 
35,— 
27,50 
20,— 
21,50 
30,— 
32,50 
24,50 

550,— 
20,— 
75.— 
35,— 
27,50 

225,— 
42,50 
22,50 

165,— 
250,— 
75,— 
80,— 
90.— 

125,— 
80,— 

na ont-

ig is voldoende parkeergelegen- | 
na ontvangst. Alle zendingen geschieden aangetekend. heid voor uw auto inde directe omgeving van ons kantoor! 

INKOOP POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
Herengrach t 167 pa r te r re , Amstere lam-C. Te l . 6 20 97. Dageli jks geopenel 10.00.16.30 uur . Bij geen geh 

V E R K O O P (020) 19 00 23. Pottgiro 193156. 
oor tel 

Catalogi YVERT en TELLIER 1969 
Frankrijk en koloniën f 5,— 
Europa f 20.— 
Overzee f 24,— 
Levering direct na verschijnen. 
Bestellingen boven f 25,— worden u franco 
en filatelistisch gefrankeerd toegezonden. 
Betalingen s.v.p. via girorekening 420221 
of Amro-bank Dordrecht. 

Onze- 55e postzegelveiling is in voorbereiding. Inzendingen 
van goede kwaliteit zien wij gaarne spoedig tegemoet. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Dordrecht - Diepenbrockweg 174 - Tel. (01850) 40733 

SPECIALE ZOMERAANBIEDING 
Dui ts land : blok 3 op brief f175 ,—; Luchtpost 27/34» f115,—; 38/39 op 2 brieven 
f325,—; Ber l i jn 1/20A» gekeurd f120 ,—; 21/27» f160,—; 51/53» f 110,—; 58/9» 
f 30,—. 
Oos ten r i j k : Luchtpost 54/60» f250.—; Porto 151/54» f 110,—. 
Belg ië: 2b» f 100,—; 394/400* f120 ,—; 880/91* f150,—; 927/9» f40,—. 
Cyprus : 40° f85 ,—; 105» f190,—; 147/8»» f25 ,—; 156/70»» f90,—. 
Denemarken : 21° f 9 0 , — ; 68» f170 ,—; 95/104» f40 ,—; 120* f45 ,—; 153/64» bl. 
f 45 .—; LP 1/5» f150,—; 1/5» f125,—. 
Spanje: 233» f40 ,—; Luchtpost 236/7* f250,—; 246a* RR f600,—. 
F in land: 6» paartje RR f150,—; S3» f125,—; 166» f30,—. 
F rankr i j k : 257A» tentoonst.brief f 350.—; 354/5» f 70 .—; 354/55» f 45,—. 
G ib ra l t a r : 7° f225.—; 72»* f125 .—; 72* f 100,—; 89* f170,—; 130/43» f130,—. 
Engeland: 104° f200,—; 156° f300,—; 173/4* f40 ,—; 351/4** f60,—. 
Ie r l and : 13* f 4 0 , — ; 14»* velr. f75,—; 15* smalle opdruk Stanley Gib. no. 46 
f900.—; 37/9» f180,—; 52/54» f205,—: 93/4» f28,—. 
Behandeling mankolijsten geheel West-Europa. 
Vraagt onze uitgebreide gratis prijslijst. 

POSTZEGELHANDEL C. OPSCHOLTENS 
Bergselaan 81B, Rotterdam-11, Telefoon (010) 283276 



56'68. Tweede vijfjarenplan voor ontwikkeling. 
20 f. Metaalindustrie. 
30 f. Transpor t : trein komt uit spoorwegtunnel. 
30 f. Oogsten van thee. 
40 f. Aftappen van rubber uit rubberboom. 
60 f. Gezicht op haven van Douala. 

286'68. Serie vissen en schaaldieren. 
5 f. Panulirus regius. 

10 f. Astacus fluviatilis. 
15 f. Tilapia nilotica. 
20 f. Solea solea. 
25 f. Esox lucius. 
30 f. Callinectes lat imanus. 
40 f. Drepane africana. 
50 f. Plesiopenaeus edwardsianus. 
55 f. Ophiocephalus ohscurus. 
60 f. Polydactylus quadrihiis. 

CANADA 

D A H O M E Y 

78'68. Honderdvijftigste geboortedag pater George 
Brown. 

5 c. Portret van pater, gerechtsgebouw en eerste uitgave 
dagblad „De Globe". 

C E Y L O N 

1̂ 
f f 

m 
W' ' m 

Ml 
Nieuwe gebruikszegel 
10 c. Portret overleden eerste minister D. S. Senanayake. 

306'68. Opening luchthaven van Colombo. 
60 c. Gebouwen luchthaven en vliegtuig. 

C H I U 
234'68. Honderdvijftigste verjaardag slagen van 

Chacabuco en Maipu. 
2 en 3 e. Portretten van José de San Mart in en Bernardo 
O'Higgins. 
Twee blokjes met beide zegels in andere kleuren, niet gel

I dig voor frankermg. 

C H I N A (NATIONALISTISCH) 

205'68. Vijfhonderste sterfdag Gutenberg. 
45 f. Gutenberg met boek voor kathedraal van Straats

burg. 
100 f. Gutenberg met boek voor drukpers m M a m z . 
Blokje verenigt deze twee zegels. 

Juni '68. Olympische Spelen, Mexico. 
30 f. Aztecastadion 
45 f. Mexicaans beeldhouwwerk. 
70 f. Kampvechter , prehistorisch kunstwerk. 

150 f. Olympisch stadion, Mexico. 

^ D O E B A I 
217'68. Olympische Spelen Mexico. 

15 dh. Hardlopen. 
20 dh. Zwemmen. 
25 dh. Boksen. 
35 dh. Waterpolo. 
40 dh. Hoogspringen dames. 
60 dh. Oefeningen evenwichtsbalk. 
1,— r. Voetballen. 
1,25 dh. Schermen. 
Blokje van 1.— r. met afbeelding zegel van 1,— r. 
Alle zegels met Olympische rmgen en afbeelding van oude 
Mexicaanse kunstvoorwerpen. 

D O M I N I C A A N S E R E P U B L I E K 
Mei '68. Bestrijding van tuberculose. 

1 c. Bloem: a l lamanda hendersoni. 
Jun i '68. Wereldweerdag. 

6, 10 en 15 c. 

E C U A D O R 
95'68. Eerste verjaardag constitutionele regering 

onder president Ot to Arosemena Gomes. 
80 c., 1,—, 1,30, 2 ,~  s . 

315'68. Internat ionaal j aa r rechten van de mens. 
15 c. en $ 1,—. Embleem met vlam. 

36'68. Staatsbezoek van sjah van I ran . 
5, 15 en 30 c. Portret keizer en sjah. 

F I D J I 

56'68. Veertigste verjaardag landing Kingsford 
Smith in Albertpark, Fidji. 
2 d . Watervliegtuig a a n strand. 
6 d. Vliegtuig en emblemen verschillende luchtvaart

maatschappijen. 
1 sh. Vliegtuig, zuiderkruis en bemanning. 
2 sh. Landing vliegtuig in 1934. 
Alle zegels met portret koningin Elizabeth. 

X F O E J E I R A 
1_7_'68. Serie opvoedkundige postzegels: schepen. 

15, 25, 50 en 75 dh. , 1, 2, 3, 4 en 5 r. Verschillende sche
pen uit oudheid en moderne tijd en verschillende oorlogs
schepen. 

G R E N A D A 

185'68. Aanvulling voorlopige gebruiksserie. Over
druk S 5 en Associated Statehood op S 22egel, Yvert 213. 

G U I N E E 

Rt,PUBLIQUF ÜP GülNFï

165'68. Schilderi)en van Afrikaanse legenden. 
25 f. De traditionele verteller van legenden. 
30 f. Legende van maan en sterren. 
75 f. Leuk de haas verkoopt zijn zuster. 

186'68. Reproduktie van geschilderde rol, met af
Ibeelding van rivier in Chinese stad. 
IVijf zegels van $ 1,— samengedrukt. Paleis, koningin aan 
j boord van schip, landing bil ingang van paleis, poort en 
I m u u r van de verboden stad van de keizer, bezige mensen. 
m$ 5,— M u u r en poort van stad. 
1$ 8,— Voorstad rond de grote brug. 

C O L O M B I A 
145'68. Twintig jaar nationaal telecommunicatie

[systeem. 
50 c. en 1,— C. Zendgolven en satelliet Early Bird. 
[50 c. en I,— C. Controletoren en telegraafdraden. 

66'68. Negenendertigste eucharistische congres. 
|60 en 80 c , $ 3,—. Handen van priester met hostie en 
Iketk. 

CUBA 
105'68. Twintig jaar wereldgezondheidsorganisatie. 

|13 c. Embleem voor campagne tegen polio en embleem 
W.H.O.*) 

f O c. Symbolische voorstelling ziekenhuiswezen en em
bleem. 

E T H I O P I Ë 
Afbeelding van in april, bladzijde 231 gemelde zegel. 

■ 1/ 
80 f. De jager en de antilope. 

100 f. De opvolging van de oude Faya. 
200 f. Soumangourou Kante , gedood door Djegue. 
Ook blokje met vier hoge waarden. 
Alle zegels in blokjes van tien stuks, waarvan twee stuks 
met aanhangend strookje, waarop naam legende en op
d ruk : „Contes et Légendes d'Afrique". 
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Onze 

NAJAARSVEILINGEN 
zijn reeds in bewerking! 

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

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

Vraagt tijdig de 
veilingcatalogus aan. 

ZEER GUNSTIGE 
veiling - condities! 

VEILEN MET SUCCES? 
RIETDIJK n.v HET ADRES! 

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

De uitgave van de 

BENCO 
Israël 
Catalogus 

is met ingang van 1 mei 1968 
door mij overgenomen van 
de heer A. van Amelsvoort te Tilburg. 

Jan J. de Goede, Wageningen. 

Bestellingen voor de postzegelhandel: 

DE GOEDE 
DIJKSTRAAT 9 - WAGENINGEN 
TELEFOON (08370) 3617 

DIRECT GELD 
Voor Verzamelingen, Partijen, Restanten 

POSTZEGELHANDEL G. v.d. EYNDE 

EERSTE-DAG STEIVIPEL 
VAN UW EIGEN LEVEN OP FD-CARD 

Dit is een luxe Icaart, voorzien van echt gelopen, op de dag uwer geboorte afge
stempelde postzegel. Bovendien vt^ordt de kaart met uw eigen naam bedrukt. 

Het heeft jaren arbeid gekost om uit miljoenen zegels de data van 1890 to t heden 
uit te zoeken. 

Toch wordt de gehele kaart met zegel en eigen naam geleverd voor de ongelooflijk 
lage prijs van: 

F. 1 5 , -
Ook voor niet-verzamelaars of als geschikt geschenk voor familieleden of ruilpartners. 
Deze heel persoonlijke, voor U waardevolle kaart is in iedere moderne taal naar 

keuze verkrijgbaar bij uw postzegelhandelaar. 

Waar niet verkrijgbaar, wendt u zich to t : 

H. CORBiÈRE 
Hopweg 14 • Tel . M820 - H A R E N / G r . - Giro 278587 - Amro-Bank 

U I T K N I P P E N U I T K N I P P E N 

DAT HEEFT IEDER VERZAMELAAR NODIG 
Philatest-Filcer, voor luminescerende zegels (inkl. staafhuls en batterij) f7 .80; Phila-
Fleck - het universele reinigingsmiddel voor zegels f3 ,90; Postzegelplakker, voor-
gevouwen (1000 stuks) f 0,80; Plastic-watermerkschaaltje, zwart 5 X 7,5 cm f 0,80; 
Droogboek, 12 bladen, U,5 X 20,5 cm f 1 , — ; Droogboek, 12 bladen, 20,5 X 27 cm 
f 1,90; Postzegelzakjes, doorzichtig: <5 X 60 mm, 45 X 78 mm, 53 X 78 mm, 63 X 
78 mm, 75 X 102 mm, 85 X 115 mm, 95 X 13? mm, 105 X 150 mm per stuk f 0,02; 
115 X 116 mm, 130 X 180 mm per stuk f 0,03; 150 X 180 mm per stuk f 0,04; 
180 X 235 mm per stuk f 0,05. 

Verkrijgbaar tegen storting op postgiro 1253414 en/ot Amro-Bank, Kantoor Be
noordenhout, Den Haag. Opdrachten beneden'f 3.— worden verhoogd met f 0,50 
verzendkosten. 

P.W. MEINHARDT 
VLASKAMP 200 DEN HAAG 

GEHEEL 

GRATIS 

Bre«kemalaan 1, UTRiCHT (Ti^ndorp) Tel. 71 39 9 4 

O N T V A N G T IEDERE 

F ILATEL IST 
ONZE 28 PAGINA'S TELLENDE GEÏLLUSTREERDE BROCHURE 

HANDLEIDING: „gemakkelijk verzamelen! I" 
OOK VOOR GEVORDERDE EN GESPECIALISEERDE 

VERZAMELAARS. 

Voor omgaande toezending een brief of briefkaart 
(met naam en adres) aan 

C.WOUDENBERG DUINLAAN 2 8 ' OOSTVOORNE TEL.:01885-322l 

KANTOOR:LIJSTERBESLAAN 18 OOSTVOORNJ 
TELEFOON:01885-3409.POSTGIRO;413521 

i^ I N K O O P - VERKOOP 
Z I C H T Z E N D I N G E N 
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GUYANA 

Spaarboekjes en efficientiebevordering. 
6 en 25 c. Bloem en tekst: „ N a a r voorspoed door effi

ciëntie'*. 
30 en 40 c. Vrucht . 

HAITI 
225*68. Bosneger van SaintDomingue. 

0,05, 0,10, 0,20, 0,25 en 0,50 g., luchtpost 0,50, 1,— en 
1,50 g. Standbeeld van de bosneger in PortauPrince. 

INDIA 
155*68. Nieuwe gebruikszegel. 

4 p . Koffiebonen. 

INDONESIË 
155'68. Honderd j aa r Indonesische spoorwegen. 

20 en 30 r. Treinen uit 1868 en 1968. 

IRAK 
l5 '68. Dag van de arbeid. 

15 en 25 f. Fabriekj tractor, tandwiel enz. 

I R A N 

3 8R a/it:i.c~4 JJA 
w C O M M I T T E E J 

55'68. Internationaal jaar rechten van de mens. 
I B r. Embleem jaar en tekst. 

14 r. Embleem en tekst conferentie mensenrechten 
Teheran 1968. 

105*68. Aziatische cupfinalvoetbalwedstrijden. 
I 8 en 10 r. Voetballer. 

215'68. Opening nationale olieraffinaderij in Tehe
I ran . 
, 14 r. Luchtopname raffinaderij, embleem. 

I V O O R K U S T 

R£ PUBLIQUE DE C ö T E D 1 \ 0 1 R £ 

137'68. Twintig jaar wereldgezondheidsorganisatie. 
I 30 f. Dokter onderzoekt kinderen, emblemen. 

JAMAICA 
235'68. Dag van de Arbeid. 

I I sh. Portretten Sir Alexander Bustamente en echtgenote. 

JAPAN 

I6'68. Derde serie zegels in serie nationale kunst
| c h a t t e n : „Heian per iode" (7811185). 
|15 y. Ingelegd doosje met goud en parels. 
15 y. Schilderij uit de tempel van Chogosonshiji. 
po y. Boeddhabeeld, 

I46'68. Honderd jaar ontwikkeling van Hokkaido. 
l 5 y. Herdenkingstoren en embleem van stad. 

JORDANIË 
55'68, Uitbanning van analfabetisme. 

20 f. groen en oranje; 20 f. blauw en rood. Enfbleem van 
Arabische Liga en geopend boek. 

KOEWEIT 
56'68. In ternat ionaal jaar rechten van de mens. 

20, 30, 45 en 90 f. Embleem jaar, foto van Palestijnse 
vluchtelingen. 

K O R E A (ZUID.) 

185'b8. Staatsbezoek van keizer Haili Selassi I . 
7 w. Portret ten president van Korea en keizer van Ethio

pië, krans van bloemen. 
Ook ongetand blokje van deze waarde. 

315'68. Dag van de brievenbesteller. 
5 w. Posttas. 
7 w. Postbode en silhouetten van huis en kantoor. 

l6 '68. Bevordering van wetenschappelijke techniek. 
7 w. Atoomsymbool en produkten nationale industrie. 

LAOS 
77'68. Insektenserie. 

30 k., Chrysochroa mnizechi. 
50 k. Aristobia approximator . 
90 k. Eutaenia corbettï. 

120 k, Dorysthenes baladeva walkeri. 
160 k. Megaloxantha bicolor. 

LIBANON 
105'68. Verjaardag stichting eerste faculteit rechten. 

5 en 10 p . Justinianus, schrijver van Codex Justinïanus. 
15 en 20 p . Justinianus en kaart van Middellandse zeege

bied. 

MADAGASCAR 

RIPOfcliKAMAUGASY 

85'68. Dag van de postzegel 1968. 
500 f. luchtpost. Internat ionaal vliegveld van Tananar ive

Iva to . 

MALADIVEN 

mÊÊÊm MRLDIVEISLRNOS 
. « ■ « « ■ i l l l « . ■ » ■ I I I « I I I H « H I H I É É « 

l6 '68. Geschiedenis luchtvaart . 
2 1. Luchtschip Graf Zeppehn, 1928. 
3 1. Douglas DC3vliegtuig, 1933, en Boeing 707. 
5 1. Lilienthalzweefvliegtuig, 1892, en vliegtuig van de 

gebroeders W n g h t , 1905. 
7 1. Concordestraalvliegtuig en model van Boeing 733. 

10 1. Gelijk aan 2 1. 
5 0 1 . Gelijk aan 5 1. 
1 ,  r. Gelijk aan 3 1 . 
2,— r. Gelijk aan 71 . 

M A U 

R E P U B L I Q U E DU MALI 

205'68. Schilderijenserie. 
50 f. Rozen en anemonen, Vincent van Gogh (1853

1890). 
150 f. Vaas met bloemen, Edouard Mane t (18321883). 
300 f. Boeket bloemen, E. Delacroix (17981863). 
500 f. Margrieten. JeanFraneois Millet (18151875) 

K M A N A M A AJMAN 
204 en 35. Geliike zegels als Ajman, alleen met extra op
druk „Manama* ' 

M A U R E T A N I Ë 

36'68. Toelat ing tot de Wereldpostunie (U.P.U.)») 
30 f. Wereldbol, gebouw, kaart van Afrika, waar in 

Maure tanie. 
De in mei, bladzijde 299, gemelde zegel verscheen op 24 
juni in de waarde van 90 F. 

M E X I C O 
86*68. Herdenking dr. Mar t in Luther King. 

80 c. Portret King. 

N E P A L 
l l 6  ' 68 . Verjaardag van koning Mahendra . 

Portret van de 49jarige koning. 

NIEUW CALEDONIË 

NOUVtUErALKDONIf. CTDEPENDANCB 

ÊS!/%È1 

MAUt POSft nWNCHISSAKTIA ToKIOlTAi ois »00 

l7 '68. Dag van de postzegel 1968. 
9 f. Postauto op veerboot steekt omstreeks 1900 de T o n 

touarivier over. 

NIEUWZEELAND 

307'68. Aanvullende waarde gebruiksserie. 
28 c. Foxgletsjer in het nationale park, „West land" 

zuidelijk eiland. 
78'68. Gezondheidszegels, sport. 

2V> c. Hardlopen. 
3 c. Zwemmen. Beide zegels met Olympische ringen. 

N O R F O L K EILANDEN 

•NORFOLK ISLAND 7 
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186'68. Laatste zegels nieuwe gebruiksserie: schepen 
in de geschiedenis van eilanden. 
30 c. H . M . Iris. 
50 c. „Resolut ion". 
$ 1,— Stoomschip Morinda. 

259'68. Eenentwintig j aa r luchtdienst SydneyNor
folk. 
5 en 7 c. DG 4 Skymaster en Lancaster. 

58'68. Rollen^egels voor verkoop in machines. 
3, 4 en 5 c. Geheel gelijk aan de Australische zegels met 

portret koningin Elizabeth. 

OPPERVOLTA 

REPUBÜQUE OE HAUT£ VOLTA 

""" 1^ 

266'68. In ternat ionaal jaar rechten van de mens en 
universeel algemeen kiesrecht; symbolisch. 

5 c. Embleem mensenrechten en inlandse haartooi . 
10 c. Embleem mensenrechten omgeven door wereld. 
20 en 25 c. Leiderschap, groei ervan, gemeenschap. 

PARAGUAY 

cmmmiLfn^mtMnMOAs 

275'68. Olympische spelen Mexico. 
20 c. Hardlopen. 
40 c. Kogelslingeren. 
60 c. Hordenlopen. 
80 c. Speerwerpen. 

B fr. Voetballen. 
10 fr. Indiaanse ruiter bij cactussen. 
12 fr. Hockey. 
18 fr. Gezicht op oude Mexicaanse kerk. 
20 fr. Boksen. 
30 fr. Moderne wolkenkrabbers. 
De laatste zes zegels samengedrukt op een velletje. 
Eerste vier en laatste zegel inet reprodukties van Mexi
caanse kunstschatten. 

S A L V A D O R (EL) 
Mei '68. Landbouwkredietbank. 

6 en 80 c. Opdruk „1968 Ano del Sistema del Credito 
R u r a l " op zegels jaarbeurs 1965. 

226'68. Herdenking schrijver Masferor. 
2, 6 en 25 c. gewone post en 5 en 15 c. luchtpost. 

S A M O A (WEST) 
136'68. Veertig j aa r vlucht Sir Charles Kingsford 

Smith over Grote Oceaan . 
20 c. Opdruk op gebruikszegel van 10 c. en „19281968 
KingsfordSmith Transpacific Flight 20 sene" . 

128'68 In ternat ionaal j a a r rechten v a n de mens . 
7, 20 en 25 s. Wereldbol en l int ; embleem. 

SENEGAL 

155'68. Schilderijensene. 
20 f. Stilleven, Paul Gauguin (18481903). 
60 f. Anna van Gleef, Hans Holbein de jongere (1497

1543). 
90 f. Woekeraar met zijn vrouw, Quinten Metsijs (1456/ 

66.1530). 
200 r. De kar, Louis Ie Nam (15931645). 

PAKISTAN 
Herdenking geboorte Kazi Nazrul Islam. 
15 en 50 p . Portret van dichter. 

P A N A M A 

75'68. Reprodukties van schilderijen van schepen. 
1/2 c. Roque Gameiro, 18641935. 

L. Lebreton, zeilschip (19e eeuw). 
Japans zeilschip (I7e eeuw). 
L e R o y , 1776. 
W . v . d . Velde, 16331707. 
E. Duncan, 1833. 

IBlokje van 50 c , getand en ongetand: Portugees schilder, 
zeilschip uit zeventiende eeuw. 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 

11 
■ 3 
I4 
I5 
113 c. 

!20c 

36'68. Geschiedenis van de herdenkingszegels van 
Paraguay. 
0,10 C, 0,15 C, 0,20 G, 0,25 C, 0,30 G, 0,50 G en luchtpost 
12,45 C, 18,15 G en 36,— C. Alle zegels met afbeeldingen 
van twee of meer vroeger verschenen gelegenheidszegels. 
Bovendien blokje, getand, met twee zegels: 36,— G en 
50,— G. 

P E R U 
46'68. Nazcacultuur. 

1,90 s. Antropomorfe figuur. 
2,60 s. Havik. 
3,60 s. Vogel. 
4,60 s. Slang met twee koppen. 
5,60 s. Ornithomorfe figuur. 

55 Q A T A R 
106'68. Twintig j a a r Wereldgezondheidsorganisatie. 

1 dh. Verpleegster, baby in wieg. 
2 dh . Operat ie team in actie. 
3 dh. Tandar t s behandelt m a n in Arabische kleder

dracht . 
60 dh. Röntgenfoto's worden gemaakt . 
1,25 dh. Laboratoriumonderzoek. 
2,— r. Staatsziekenhuis. 

55 RAS AL K H A I M A 
255'68. Internat ionaal j aa r rechten van de mens. 

2 r. Portret president Kennedy. 
2 r. Portret president Lincoln. 
2 r. Portret Dr. Mart in Luther King. 
O p alle zegels embleem j aa r ; getand, ongetand en als 
blokje met alle drie zegels. 

R H O D E S I Ë 
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157'68. Zegel in serie beroemde persoonlijkheden uit 
geschiedenis van Rhodesie. 
1 sh. d. Portret van Alfred Beit, (18531906) vriend en wel
doener van het land. 

R O E A N D A 

*•«*«««■■■««««««• 

156'68. Gecombineerde actie tegen runderpest . 
30 f. Rund , half normaal , half als skelet, injectiespuit. 

55 SHARJAH 
215'68. Dag Arabische moeder ; reprodukties schil

derijen. 
10 dh. De morgenwandeling, Gainsborough. 
20 dh. Familiegroep, Le Nain. 
30 dh. De Hangmat , Gourbet. 
40 dh. Musicerende familie, Nicolas Tourne t . 
I,— r. De markiezin van fort Imbau l t , Nattier . 
2,— r. Mevrouw Drouais, Drouais. 
3 , — r. Vrouwenportret , onbekende meester. 
4,— r. Mevrouw Serisiat, David. 
Blokje van 5,— r. Portret van mevrouw Labille  G u i a r d , 
door Adelaide Labille  Guiard . 
Alle zegels getand en ongetand. 

255'68. Nieuwe gebruikszegels. 
5 en 35 dh. , I,— en 5 — r . Heerser, staatswapen. 
10 en 40 dh., 2,— en 10,— r. Heerser, vlag. 
15 en 60 dh., 3 , — r. Heerser, vlag. wapen. 
20 en 75 dh., 4,— r. Heerser, versiering. 

SINT HELENA 
46'68. Tristan d a Gunha dertig j aa r verbonden met 

Sint Helena. 
4 d. en 1 sh. 9 d. Kaar t van Tristan links en van Sint 

Helena rechts. 
8 d. en 2 sh. 3 d. Eilanden in andere volgorde. 
Zegels met portret koninging Elizabeth. 

SINT PIERRE E N M I Q U E L O N 
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GELEGENHEIDSZEGELS 
GROOT-BRITTANNIË 

1924 
1925 
1935 
1937 
1940 
1946 
1948 
1948 
1948 
1949 
1951 
1953 
1957 
1957 
195» 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1955 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1968 
1968 

Brit. Empire Exhibition 
Brit. Empire Exhibition 
Silver Jubilee 
Coronation 
Penny Post Centenary 
Peace 
Silver Wedding 
Channel Islands Liberation 
Olympic Games 
U.P.U. 75th Anniversary 
Festival of Britain 
Coronation 
Jubilee Jamboree 
Parliamentary Conference 
Brit. Empire Games 
General Letter Office Tercent. 
C.E.P.T. (Europa) 
Post office Savings Bank Cent. 
C.E.P.T. (Europa) 
Common». Parliamentary Conf. 
National Productivity Year 
Freedom for Hunger 
Paris Postal Conference 
National Nature Week 
International Lifeboat Conf. 
Red Cross Centenary 
Common«. Pacific Cable 
Shakespeare Festival 
Geographical Congress 
Botanical Congress 
Forth Road Bridge 
Winston Churchill 
700th Anniv. of Parliament 
Salvation Army 
Joseph Lister 
Commonw. Arts Festival 
Battle of Britain 
Post Office Tower 
20th Anniv. United Nations 
I.T.U. Centenary 
Robert Burns 
Westminster Abbey 
Landscapes 
World Cup 
World Cup Winners 
Birds 
Technology 
Battle of Hastings 
Christmas 
E.F.T.A. 
Flora 
Paintings 
Sir Francis Chichester 
Discoveries 
Christmas 
Bridges 
Anniversaries 

aerie ongebruikt 
gewoon 
17,50 
46,— 
6,15 
0,45 
6.75 
0.65 

28,50 
2,25 
3,75 
3.50 
1,75 

22,— 
6,75 
3 . » 
5.75 

13.25 
6.75 
5,50 
2,25 
5,50 
5.50 
4.50 
1.75 
1.75 
5,50 
6,25 
4,50 

1 0 . - (5) 
6,25 
7,50 
1,35 
2,— 
3,50 (2) 
2.75 
2.— 
2.85 
4.50 
1.35 
2.— 
1,75 
1,35 
3.15(2) 
2.65 
1.75 
1.35 
1.35 
2.25 
2,25 
1,35 
1,35 
2.25 

_ .̂  
_ 
— 

fosfor 

— — — — 
— — — 
— — — — — — — — 25,50 
24,50 
11,25 

6,75 
26,50 
26.50 
24,50 
14.50 (4) 
22,— 
2 2 , -
6,75 
8.— 
5.50(1) 

13.25 
5.50 
7.75 
7,25 
3,75 
4,50 
6.75 
3,75 
2,25 (1) 
4,50 
3,75 

— 1.75 
4,50 
4,50 
2,75 
1,75 
2,75 
2,75 
1,25 
2,75 
1,60 
2,65 
2,25 

L e v e r i n g van fos forser ies o n d e r v o o r b e h o u d . 

V o o r al deze zegels w o r d t aanbevolen he t speciale a l b u m „ G r e a t B r i t a i n C o m m e 
m o r a t i v e S t a m p s " ( u r tg . Stanley G ibbons L t d . , L o n d e n ) , w a a r i n de Br i t se ge legen-
heidszegels vanaf 1924 een plaats k u n n e n v i n d e n . Fraaie k l e m b a n d . S u p p l e m e n t e n ve r 
sch i jnen r e g e l m a t i g . Pr i j s , i nc l . ve r zendkos ten f 17,50. 

S p e c i a l e a a n b i e d i n g e n G r o o t - B r i t t a n n i ë , o n g e b r u i k t : 

1939 K i n g G e o r g e V I , £ 1 , 28,50 
1951 K i n g G e o r g e V I , 5s. IDs en £ 1 . 6 5 , — 
1967 Q u e e n E l izabeth t l , £ 1 , z o n d e r w a t e r m e r k . K o r t g e l e d e n u i t g e k o m e n . 

In de l oop van d i t jaar nog , w o r d t d i t zegel reeds ve rvangen d o o r een 
zegel van n i e u w o n t w e r p . U k u n t be ide b e s t e l l e n ! Pr i js pe r paar 26,50 

M o o i g e b r u i k t e gelegenheidszegels en hoge waa rden f ran keerzege ls w o r d e n u , ind ien 
v o o r r a d i g , o p z i ch t t o e g e z o n d e n . 

G e v r a a g d : gespec ia l iseerde verzame l ingen G r o o t - B r l t t a n n j ë en k o l o n i ë n . 

Londen Stamp Exchange Ltd. 
5 Buckingham Street 

London - W.C.2 

Bestellingen en correspondentie aan: H . Dekker, Granida-
straat 70", Amsterdam-W., telefoon (020) 182509 

i n ITERPHIIA'G8 
ter 

phila 
het g r o o t s t e i n te rna t i ona le handboek van 
ph i la te l i s t i sche adressen schept re lat ies 
o v e r de gehele w e r e l d . 

U v i n d t in de negende u i tgave op 
352 pagina's ongeveer 10.000 n a u w 
k e u r i g e ve rme ld ingen en adressen: 

^ Du i zenden r u i l - , k o o p - en v e r k o o p -
w e n i e n van verzamelaars en handelaars 
in de v i j f we re ldde len 

0 Postzegelhandelaars m e t hun speciale 
geb ieden 

0 Groo thande laars 

0 Ve i l i nghoude rs 

0 U i tgeve rs van v a k l i t e r a t u u r 

0 Speciale handelsbranches 

0 Rondzend ingen 

0 Vakb laden , met u i t v o e r i g e gegevens 
o m t r e n t abonnements - en a d v e r t e n t i e 
v o o r w a a r d e n 

0 Phi la te l is t ische d iens ten me t hun 
leve r i ngsvoo rwaa rden 

0 In te rna t i ona le keu rmees te rs 

0 Bonden en veren ig ingen 

De pr i j s bedraagt f 1 0 , — . 

. . . e n z o o o r d e e l d e d e P e r s : 
H e t I n te rph i l a -handboek zal e lke 
ph i la te l i s t , hetzi) verzamelaar o f handelaar , 
waa rdevo l l e d iensten ve r l enen . (Schwe ize r 
B r i e f m a r k e n Z e i t u n g ) . 

D e i nhoud is msp i re rend en b ied t v o o r 
alles een omvangr i | k mater iaal v o o r 
verzamelaars en handelaars dat zo nod ig 
meteen bij de hand is. 
A P H V - N a c h r i c h t e n b l a t t . 

Een ph i la te l i s t i sch- l i te ra i re p res ta t ie d ie 
en ig ter , w e r e l d is. 
Een were ldkamp ioenschap in de ph i la te l ie 
zou men kunnen zeggen als men absolu.ut 
m ove r t r e f f ende t r a p w i l sch r i j ven . 
Inderdaad m o e t men in de ph i la te l is t ische 
l i t e r a t u u r tevergeefs naar een g e l i j k s o o r t i g e 
p res ta t ie zoeken als d o o r I n te rph t i a als 
g r o o t s t e ph i la te l is t isch adresboek t e r 
w e r e l d ge leverd w o r d t . ( D B Z ) 

P H I L A P R E S S - V E R L A G - 3 4 0 0 G Ö T T I N G E N 
Maschmuh lenweg 8/10. Postfach 206 Pos tscheckkon ten : H a n n o v e r 35^7, W i e n 

46 765, Basel 40-5321 
N e d , v e r t e g e n w o o r d i g i n g : F i l ek tu ra . Postbus 54, Kacw i i k aan Zee , g i r o 51.69.28 
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205'68. Beroemde persoonlijkheden. 
4 f. J. D. Cassin met oude kaart en passer. 

6 f. René de Chateaubriand, zeilschip, eilandengroep. 
15 f. Prins van Joinvïlle, zeilschepen, eilanden. 
25 f. Admiraal Gauchet, oorlogsschip in actie, eilanden. 

SINT V I N C E N T 

E ^ R S T V I N C E N T E ^ R 

286'68. Wereldweerdag. 
4, 25 en 35 c. Gebouw meteorologisch instituut, vlaggen 
van St. Vincent en Verenigde Naties. 

SPAANSE GEBIEDSDELEN 
254'68. Kinderzegels, tekens van dierenriem. 

Fernando P o o : I,— p . Weegschaal; 1,50 p . Leeuw; 
2,50 p . Waterman. 
Ifni: 1,— p . Vissen; 1,50 p . Steenbok; 2,50 p . Schutter. 
R i o M u n i : 1,— p . Kreeft; 1,50 p . Stier; 2,50 p . Twee
lingen. 
Sahara: 1,— p. Schorpioen; 1.50 p . R a m ; 2,50 p . Maagd. 

SWAZILAND 
l5'68. Hulpuitgifte. 

3 c. Opdruk op gebruikszegel van 5 c , Yvert nummer 
97. 

69'68. Onafhankelijkheidsuitgifte. 
3 c. Swaziboer ploegt met vee. 
4y2 c. Kabelbaan vervoert asbest van Emlenibe naar 

Barberton. 
17'/2C. Oogst suikerriet. 
25 c. Winning ijzererts, kaart van spoorweg naar Lou

renzo Marques. 
Zegels zowel afzonderlijk in een vel als samenhangend ge
drukt. 

SYRIË 

w%www%Wê > t ■ ■ ■ ■ wtWT 

ÏTSUN «RtS ÜfFUllit 
*«Afl>MMMMi 

lAfbeelding van in juni, bladzijde 357 gemelde zegels. 
155'68. Palestinadag. 

I l2y2, 25 en 27^2 P Kaart van Palestina, olijftak, hand 
| m e t brandende toorts. 

205'6B. Syrische Rode Halve M a a n . 
l l2'/2 + 21/2, 271/2 + 71/2 p . Vluchteling met twee kinde
Tren, op achtergrond brandend huis; embleem. 

T O G O 
\f beelding van in juni , bladzijde 357 gemelde zegels. 

1 6 0 ' REPDBLIQUB TOGOLAISE 

V I E T N A M (NOORD) 
Afbeelding van in juni , bladzijde 357 gemelde zegels. 

T O N G A 
47'68. Vijftigste verjaardag koning Taufa 'ahau . 

Opdrulcken op kroningszegels 1967: 1,2 ,4 , 15, 28 en 50 s., 
1,— p . gewone post en 7, 9, 11, 21 , 23, 29 s. en 2,— p . 
luchtpost. 

TSAAD 

REPÜBIIOUE Dü TCHAD 

R E P U B L I O U K D U T C H A D 

145'68. Schikleiiifiisene; Henri Rousseau (1844
1910). 
100 f. Deslangenbezweerster. 
130 f. De «oorlog. 

j ; U M M ALQIWAIN 
246'68. Reprodukties van beroemde schilderijen. 

25 dh. P. Christus, portret van een jong meisje. 
, David (14601533). Madeleine Cordiers. 
. Terborgh ( I6I7I681) . Vrouw schilt appel. 
. Macs {16341693). Jonge naaister. 
. Watteau (16541721). Venetiaans festival. 
. Courbet (18191877). De graanzeefsters. 

J. van Eyck (13B5I441). Man met tulband, 
da Messina (14301479). Portret van een man. 
Durer (14711528). Zelfportret. 

Reynolds (17231792). Lord Heathfield. 
Gerard (17701837). J. B. Isabay met dochter. 

U R U G U A Y 
155'68. Nieuwe gebruikszegels, vogels. 

1 p . Virginianus nacurutu . 
5 p . Jacana spinos. 

295'68. Overwinning van voetbalclub Penarol bij 
intercontinentale cup 1968. 
1 p . Voctbalspeler. 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 
Afbeelding van in juni , bladzijde 357 gemelde zegel. 

50 dh. 
75 dh. 
1.—r. 
1,50 r. 
2,50 r. 

O. 
G. 
N. 
A. 
U. 

Luchtpost 
1,— r. 
2 , — r . 
3,—r. 
4,— r. 
5.—r. 

|. A. 
A. 
|. F. 

l l 9  '68 . Herdenking Walt Disney. 
6 c. bruin, zwart, blauw, rood. Portret van de filmprodu
cent, kasteeltje, kiing kindei en uit alle delen van de we
reld om Di^ney; weieldbol. 

■ É É i i B É * ftaiaiiÉiii t> 

3 b 
4 b 
6 b 

10 b 

55 YEMEN (KONINKRIJK) 
April '68, Overwinnaars Olympische winterspelen. 

Overdruk op serie Olympische winterspelen: „Gold Meda l 
W i n n e r " en naam van winnaar . 

1 b . Olga Pall . 
Nancy Green. 
Peggy Fleming. 
Marielle Goitschel. 
Erhard Keller. 

12 b . Yahonna (!) Schut. 
18 b . Vladimir Beloussov. 
24 b . Toini Gustavsson. 
28 b . Wolfgang Schwarz. 

2 b . Harald Groningen 
184'68. UNt:SCO*)act ie redding Venetiaanse 

monumenten, 
Yz b . Aanbidding drie koningen, minia tuur van Belbell 

van Pavia ( H e eeuw), 
1 b . Symbolische compositie, Piazetta. 
1 '/a b . Gezicht op het Canal Grande , Favret to . 
24 b . De ontscheping van de Doge, Tiepolo. 
28 b . Gezicht op het Canal Grande en het paleis van de 

Doge, Canalet to. 
34 b. Gezicht op het Piazza de San Marco , Canale t to . 
Alles getand en ongetand en nog een blokje. 

35'68. Actie redding Florentijnse monumenten . 
2 b . Portret van een jonge vrouw, Raphae l . 
4 b. Het kaartenhuis, Chardin . 
6 b . Vier schepenen, Rubens. 

10 b . Portret jonge man, Raphae l . 
12 b . Salome met hoofd Johannes de Doper, Allori. 
18 b. Bachus, Reni. 
Weer alles getand en ongetand en nog een blokje. 

155'68. Olympische spelen Mexico. 
1, 2, 3. 4, 6, 10, 12, 18, 24 en 28 b . : blokje van 24 b . 
Verschillende soorten sport. 
Zegels getand en ongetand. 

^ YEMEN (REPUBLIEK) 
Mei '68. Herdenking Wladimir Komarov. 

5, 10 en 15 b. Portret Sovjetastronaut, raket. 
Getand, ongetand en blokje. 

ZAMBIA 
296'68. Handelstentoonstelling. 

15 n. Kaar t met pijl naar Ndola, waar tentoonstelling ge
houden wordt. 

ZUIDFOOLGEBIED (FRANS) 

224'68. Lancering van Dragonraketten. 
25 f. Kergueleneilanden. raket, 
30 f. Terre Adelie, raket. 
De zegels zijn verbonden door tussenstrook met tekst. 

♦) WHOWor ld Health Organization  Wereldgezond
heidsorganisatie. 
*) UPUUnion Postale UniverselleWereldpostvereniging 
*) UNKSC^OUnited Nations Lducational , Scientific and 
Cultural Oigani /a t ion  Opvoedkundige, wetenschappe
lijke en culturele organisatie van de Verenigde Naties. 
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SPECIALE 
INTERNATIONALE 
VEILING 
IN OKTOBER 1968 

• • 

IN ZURICH 
Inzendingen zijn mogelijk tot en met einde juli 1968. 

Zwitserland, Liechtenstein, Oud-ltalië, Frankrijk en Benelux. 

Wij zoeken nog materiaal van de allereerste kwaliteit. 

Waardevolle zeldzaamheden: losse zegels, strippen, blokstukken, brieven en ge
specialiseerde verzamelingen van de genoemde landen. 

Dit is Uw gelegenheid voordelig te verkopen; voorschotten tot elk bedrag en in 
elke valuta. Desgewenst kopen wij de zegels ook nette ä contant. 

Grote objecten komen wij desgewenst bij de verkoper thuis in ogenschouw nemen 
en eventueel aanvaarden. 

Discrete adviezen ook in financiële en belastingvraagstukken. 

De firma met de koperskring over de hele wereld. 



VERLENGING 
VAN DE INZENDINGSTERMIJN 

VOOR DE 

GROOTSTE 
POSTZEGELVEILING 
IN SEPTEMBER 1968 

BIJ SCHWENN IN FRANKFORT 

Onze philatelistische experts hebben een ipe-
ciale vakant ieregel ing ingesteld om de talrijke 
inzendingen voor de grootste postzegelveiling 
ter wereld te schiften en te bewerken. Daar
door kunt U er nu ook nog aan meedoen. 
De inzending sluit eind juli 1968. Een concen
tratie van uniek materiaal ligt reeds in onze 
safes. Daarbij is een van de grootste speciaal-
verzamelingen van Zweden, die met zijn onge
ëvenaarde zeldzaamheden reeds een miljoenen-
object vormt. Geen van de grote verzamelaars 
van onze dagen zal deze aanbieding voorbij laten 
gaan. Maakt ook U gebruik van deze unieke kans! 

SCHWENN, DE ZEKERE WEG NAAR HOGERE OPBRENGSTEN 

H . C . S C H W E N N — O-^ F R A N K F U R T / M . — B O C K E N H E I M E R L A N D S T R . 18-20, — P O S T F A C H 41M — TEL. (0«11)-72 03 01 



RITTER 

KWALITEITSZEGELS TOT 1960 

GrootBrittannië en Koloniën, Europa en Koloniën, 
Zuid en NoordAmerika 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 

KUHi WiJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — PAKKETTEN — MENGSELS 

KILOGOED 
Als zijnde de grootste groothandelsfirma In postzegels In Amerika, 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij In het bijzonder te kopen: 

• POSTZEGELS I N SERIES. Uge en middelbare waar
den. Zowel compleet als Incompleet, ongebruikt of gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkelijke goed
kope soorten. 

• PAKKETTEN. Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels. 

• GROTE VOORRADEN 
en RESTANTVOORRADEN van alle soorten. 

• MENGSELS (KILOGOED) op papier. 
• V O O R O N Z E KLEINHANDELwensenwij eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge
prijsde zegels In series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nouwkeur/ge aandacht zal hebben. iD

T O P 
D E 

VRy 0? AANVRAAG Onze 
 I N K O O P P R I J Z E N 
V E R E N I G D E 

nieuwe inlioopprijsliist. 
V O O R Z E G E L S 

S T A T E N 
V A N 

E N C A N A D A 

Verkoop aan Anterika's grootste en best beliende importeur; 

H. E. HARRIS & CO. 
BOSTON. MASS. 02117 U.S.A. C a b l e : H a r r i s c o , Bos ton 

Postverzegelde kilowaar van Noorwegen, jaargang 1968 (nieuw). Prijs 
DM 42, — . Hoofdzakelijk grootformaatzegels, 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, Berli jn, Liechtenstein enz. 
Ongeëvenaard in prijs 
Postzegels van Noorwegen van 19051968: 2533% van de Michel
notering met slechts een enkele uitzondering. Enkele voorbeelden: 
Loterijzegel DM28,— postfris/gebruikt; DM 3Ö,~ op brief. Legioen 
postfris/gebruikt DM36, — ; Noordkaap I postfris/gebruikt DM58, — ; 
Noordkaap IV postfris/gebruikt 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 

Adenauerb lok van de Duitse Bondsrepubliek postf r is f 1,65 
met eerstedagstempel f2,95 
Olympiadezegels (Postprijs D.M. 1,95) postfr is of gestempeld f 2,50 
met eerstedagstempel f2.95 Porto f 1 ,—, ik f rankeer m e t Adenauerb lok. 
Vooruitbetaling op postgirorekening Hannover 25 47 42 of op rekening nr. 520 47 63 
bij de Kreissparkasse in Osnabrück. 
G. Theo Borgmann , D 45 Osnabrück, Temmeweg 11. Duitse Bondsrepubliek. 

U.S.A.CANADA RUILT 
106 versch. nw.ste U.S.A. uitg. 3,75; 
156 versch. nw.ste U.S.A. gelegen
h.z. 5,50; 250 versch. nw.ste U.S.A. 
gelegenh.z. 10, — ; 56 versch. nw.ste 
CANADA gelegenh.z. 3,75. 
Beste kwaliteit. In rui l tegen postfr. 
Nederl. gelegenh.z. Ik verzend v. 
UNO postkantoor V. luchtpost + 1,— 
F. 8. GERBER, 680 Fort Washington 
Avenue, New York, N.Y. 10040, USA. 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
AmsterdamZuid 
Tel. (020)739764 

U.S.A Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 

• toegezonden. 

Ook uw mancolijst is well<om. 
HET adres voor 
Amerilcaansezegels: »»«■■»•".  S T A I V i P O 

POSTBUS 124   s  H E R T O G E N B O S C H 

DER SAMMLERDIENST 
het Duitse filateiistisclie ti jdschrift 

• 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. 

Icunstdrukpapier Woordadver tent ies: opschriftwoor
den 58ct, telcstv^oorden 24ct. 

Vertegenv/oordiging voor Nederland: FILEKTURA  Postbus 54  Katv^ijk aan Zee. 
Giro 51.69.28. Bank: Amrobank, Katwijk, Tel. O 17184068 (ook 's avonds). 

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 1945heden, 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 Skandinaviëlanden. 
Zichtzendingen beschikbaar, echter gaarne 
opgave specifieke wensen . . . 
Onze prijsli jst welke binnenkort verschijnt, 
wordt u gratis gezonden. 
Al uw literatuurwensen op het gebied Skan
dinavié kunnen wij voor u vervullen. Naast 
catalogi, zeer groot aantal handboeken e.d. 
beschikbaar. 

Mocht u tot verkoop van uw bezit overgaan, neem dan contact met ons op, 
uitsluitend Skandinavié 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 Skandinavië, welke wij zo goed 
mogeli jk trachten te vervullen . . . 

POSTZEGELHANDEL "VIKING " 
Boddenstraat 55  Almelo  Telefoon (05490) 64 17, b.g.g. 57 73 



BRANDKASTEN 
kopen IS een zaak van vertrouwen Het gaat om uw kostbaar
heden en uw waardepapieren Kaptino heeft nneer 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 kijken ? ' ' U koopt bij ons prettig en 

Blü KAPTINO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 2 00 18 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.0. Indië 12, telefoon 83 94 46 

FALZ 
LOS 

ALBUM 

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
het nieuwe postfns inschuif-systeem, geen plakker meer nodig*'! 
190m NEDERLAND vanaf 1945 4« bladen zonder band 
190 NEDERLAND compleet 84 bladen zonder band 

CURACAO 1873-1948 24 bladen zonder band 
ANTILLEN vanaf 1949 17 bladen zonder band 
NW. GUINEA compleet 7 bladen zonder band 
SURINAME 1873-1948 23 bladen zonder band 
SURINAME vanaf 1949 27 bladen zonder band 

41,40 
75,60 
21,60 
15,30 
6,30 

20,70 
24,30 

bijpassende ringbanden: plastic 13,50, leder 30,—, skai 17,50 
bladmonster, uitvoerige pnislijst 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 1(|3 - H I L V E R S U M 

429 
430 
432 
433 
434 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR /NTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK. 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — Amsterdam-C 
Telefoon 243940 — Giro 425549 

NIEUW ADVERTENTIETARIEF 
NEDERLANDS MAANDBLAD VOOR 
PHILATELIE 
INGAANDE 1 - 6 - 1 9 6 8 

Grootte 1x 6x 12x 
1/1 
1/2 
1/4 
1/8 
1/16 
1/32 

500.— 
2 7 5 , -
150,— 
8 5 . -
5 0 . -
27.50 

480,— 
250,— 
137,50 
7 5 . -
40.— 
2 5 , -

460,— 
240.— 
125.— 
7 0 . -
37.50 
2 0 , -

Kleine annonces: 0,85 per mm. 

Voor onregelmatigheden in 

nlet-schrlfteiljk opgegeven 

advertenties, kunnen wij geen 

verantwoordelijkheid aanvaarden 

Administratie ,,Philatelie" 

LINDNER-FALZLOS 
WIJ prijzen ons gelukkig per 1 1-1968 de ALLEEN-VERTEGENWOORDIGING voor 
de handel te hebben verkregen voor alle LINDNER-PRODUKTEN 
Handelaren kunnen uit voorraad met f!e gebruikelijke korting worden geleverd 
Tevens kunnen wij leveren Philorga plakkers, rondzendboekjes, prncetten, loupen, 
Jumbo-insteekboeken, Zonnebloem f d c albums, Davo-albums etc 
Uv/ opdrachten zien wij gaarne tegemoet 

FIRMA „IMPOLLEX" 
Nie. Witsenkade 16 - Amsterdam - Telefoon (020) 6S805 

16.- PER KILO 
BETALEN WIJ VOOR GROOTFORMAATZEGELS VAN 

NEDERLAND OP PAPIER 

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

GEEN ZENDINGEN ONDER f50 -

„NOVIOMAGUM" 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e WALSTRAAT 17 - NIJMEGEN - TEL (08800) 2 0638 

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 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor
delijkheid nemen voor de bonafidi 
teit der onderstaande adressen. 

Prijs der annonces ƒ 0,85 p. mm. 

A A N G E B O D E N 

Enkele aardige verzamelingen Ne
derland, FDC's vanaf 1950 en een 
voorraad Nederland vnl. voor 1940. 
Prijs voor alles tezamen slechts ca 
41 pet Katalog 1968. Op wens kan 
ik ook per verzameling verkopen. 
Bezichtiging na tel. afspraak tel. 
(04100) 3 00 64 
Te koop: Vaticaan, Mich. 300-428, 
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. 
Aangeboden. Betere Nederlandse 
series, postfris, billijke prijs. C. 
WiUemsen, Lou Jansenplein 43III 
te A'dam-W. Tel. (020) 11 05 26. 
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, Weide-
huislaan 5, Almelo 

Interphila 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. 

Aangeboden: Verzameling Neder
land, uitsl. nrs. 1, 2 en 3 met bij
zondere stempels, losse zegels 
en brieven. Totaal ca f 65 000,— 
Wordt in z'n geheel verkocht of in 
kavels van 2-5 duizend gulden. Te
vens een kavel zegels voor platen 
te koop, ca ƒ 5000,—. Brieven met 
zo volledig mogelijke omschrij
ving onder nr. Ph 315 aan Boom-
Ruygrok N.V te Haarlem. 

Engelse koloniën Mooie zichtzen-
dingen, merendeel klassiek, laag 
uitgeprijsd, en 10 pet. korting bij 
een uitname van meer dan ƒ 50,—. 
B. de Blieck, Busken Huetstraat 
5 II. Amsterdam. Tel. (020) 12 88 15 
Ie Emissie 1832 Nederland. Steeds 
voor verkoop of ruil enkele hon
derden gebruikte exemplaren op 
brieven alsmede losse zegels be
schikbaar 
Ter overname gevraagd dito ze
gels met halfrond- en langstem-
pels Brieven met zo volledig mo
gelijke omschrijving onder nr. Ph 
317 aan Boom-Ruygrok NV. te 
Haarlem Discretie verzekerd. 
FDC Nederland E1-E40 70-80 pet 
lest 60 pet en Sur. El-10 100-150 
pet Tevens te koop gevr Ned El-
30, Sur. E-10 Br. aan J. Laman 
Trip, W. Beukelsstraat 17, Am
sterdam. 

Engeland, Frankrijk, België, Va
ticaan, Monaco. Denemarken, Bal-
tische-Staten, Engelse en Franse 
Kolomen. In zichtzendingboekjes, 
restanten, en in Album-collectie 
f 60,— tot aan f 2000,— 20-45 cent 
de franc Yvert Brieven onder nr 
Ph. 321 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
Haarlem. 

Aangeboden Vaticaan, prima gest. 
Michel nr. 161/2 en 185'e. en alle 
zegels postfris Gevraagd postfris 
Duitse Bondsrepubliek Michel nrs 
11-225 en West-Berlijn 1-87. Verder 
blokken van Uno. Liechtenstein en 
Zwitserland Lessner Kraus D 7025 
Plattenhardt. 

G E V R A A G D 

Beleggingsobjecten gezocht 1. Spec, 
verzameling Ned en O.G., gebr.-
ongebr. (/■ 10,— 40.000). 2. Oude 
brieven Ned. [f 10,— 20.000). 3. 
Collectie nr. 1-2 en 3 Ned. met 
plaatstempels (ƒ 1,— 100 000). Ge
dacht wordt aan een totale inves
tering van 1 a 2 honderdduizend 
gulden Uitsluitend topkwaliteit. 
Aanbiedingen min. enkele duizen
den guldens Br. met zo volledig 
mogelijke omschrijving onder nr. 
Ph. 320 aan Boom-Rugrok N.V. te 
Haarlem. 

Koop en ruil Ganzsacher (post-
waardestukken) van de gehele we
reld. Ook aerogr. Tevens voorfila-
telie West-Europa en USA. Drs Th 
Jansen, Javalaan 33, Heemstede. 
Tel. 8 39 10. 
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. 
Verz. vraagt prentbrietkaarten 
vóór 1940 te koop. C. Rademaker, 
Soembawastraat 57-1, Amsterdam. 
Te k. gevr. puntstempels en klein 
rondstempels. A. H. Bonefaas, Joh. 
Geradtsw. 132, Hilversum. Telef. 
(02150) 4 48 08. 

D I V E R S E N 

De f V. Delta-West houdt op zater
dag 3 augustus een interessante 
veiling in de ,,Schakel" bachten 
Stene Middelburg van 13 30 uur tot 
18 00 uur Voor belangstellenden 
zijn uitvoerige kavelbeschrijvingen 
met inschrijfformulier beschikbaar 
Aanvragen te richten aan de heer 
C. A. de Beste, Zandweg 20, Vlis-
singen. 

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 

Ik zoek gelegenheidszegels van Ne
derland 1945/60,- postfris zonder pi 
in complete series. Ik geef voor 
f 150,— waarde volgens NVPH-ca-
talogus een Zwitsers dames- of he
renhorloge, nieuw van de fabriek, 
m 14 karaats 585er goud. Ik heb 
tot vijf series van elke uitgave 
nodig J. Langohr, D 512, Haupt
strasse 35, Herzogenrath 

Philatelisten m 100 landen zijn lid 
van de ,,Concorde Correspondentie 
Club". Inlichtingen 38 Parkside 
Drive, Edgware, Middlesex, Enge
land. 
Ruil: Voor 100 tot 250 goede ge
bruikte postzegels van West-Duits
land, West-BerlUn en gemengde 
weldadigheids- en kinderzegels geef 
ik 100-250 goede gebruikte zegels 
van Scandinavië en Groenland 
Ireen Kruse, Adamsgade 1. 5000 
Odense, Denemarken 

Occassion! Voor 60,— zend ik u 
een pakket van 3000 postzegels van 
Vatikaanstad, San Marino en Italië 
Vooruitbetaling in bankbiljetten 
met internationale postpisse! of 
onder rembours. Pavani Claudio -
Via Codogno, 2 - 20139 Milano 
(Italië). 

Liechtenstein. Nieuwtjesdienst van 
Liechtenstein en Zwitserland. Uit
voering v. mancolijsten. Zichtzen-
dingen tegen goede referenties. 
PHILTRADING FL 9494 Schaan -
Liechtenstein. 

Verzamelingen en parfijen 
te koop gevraagd door 

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

(privé- Andries Vierlinghstraat 9, tel. 1518 58, b.gg. 12 31 23) 

REEDS MEER DAN 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL-
LECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Geen object ,s te groot; er wordt contant betaald 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis 

van 7 t/m 26 jul i met vakantie 

De slu i t ingsdatum 
van het augustus-nummer 
is gesteld op 

23JULIa.s. 
Het augustus-nummer 
w o r d t ter post bezorgd 
op 14-15 augustus 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige kasten f 295,— en f 480,— 
Tevens voorradig 8 0 z .g .a .n . b r a n d k a s t e n 
en kluisdeuren Interessante pri|zen 
Vraagt inlichtingen ,, 

BRANDKASTEN- EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon (01806) 25 37 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O G , INDONESIË, EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern). ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt Elke zegel apart geprijsd. Gaarne bericht beginnend of 
gevorderd verzamelaar Vraagt deze mooie boekjes met opgave van referenties aan bi|. 

H. FIGGE Jr. EINDHOVEN 
KI. Berg 3(ib - Te l . 2 21 20 

NEDERLAND 
Overz. Gebiedsdelen 
INDONESIË, UNTEA 

Gratis prijslijst zendt 
K. K E I Z E R 

Burg Mutsaersstraat 32 
Tilburg-Tel. (04250)7 16 76 



U weet, dat voor elke verzamelaar „Hawid klemstroken' 
het ideale middel is voor het opbergen van postfnsse zegels Leverbaar zi|n de volgen
de maten in zwart Pakjes k 25 stroken, lengte 21 cm 
Hoogte 24 

26 
27' 
2» 
31 

„ 33 
3« 

mm f 2,(lO 
„ f 2,*0 
.. f 2,70 
., f 2.70 
„ f 3,— 
„ f 3.— 
„ f 3,25 

Hoogte 39 mm f 3,25 
41 
44 
48 
55 

« 70 

. f 3,75 
, f 3,75 
. f «,15 
, f '1,50 
, f 5,75 

Voor blokken 1 strook form 
148 X .105 mm f 0,21 
140 X 120 „ f 0,2« 
210 X 170 „ f 0,*S 
HAWID-Klemstrokrnsni|der 

f 2.7Ï 

Dit IS slechts een greep uit onze voorraad klemstroken, vraag onze complete prifslijst 
Van de pakjes van 25 stroken met een lengte van 21 cm kunt u ook enkele stroken 
bestellen Pnjs per strook 1/25 gedeelte van de prijs van het pakje 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden zonder verplichting tot kopen Bi) een 
bestelling boven f 10 — worden u de klemstroken portvri j toegezonden 5% korting 
bij een aankoop boven f 10,— en 10% korting bij een aankoop boven f25,— 

POSTZEGEIHANDEI J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Honditraat 1/Blaak - Rotterdam-1, Tel (010) 14 35 80, Giro M U 7 8 

SPEC. FDC A A N B . SPANJE WAPENS en KLEDERDR. Porto extra tot f35 .— 
Vanaf f 50,— korting 5% 
Wapens 
12 
14 
16 
17 
22 
28 
33 
35 
36 

22,75 
29,50 
7,50 
9,50 
3,70 
1.95 
1.90 
1,95 
1,95 

37 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 

2.25 
2.25 
2.— 
1.75 
51.7 
2.50 
2.95 
2.50 
2.25 
1.90 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
5« 
57 

1,70 
1.95 
1,95 
1.90 
1,75 
1.75 
1,95 
2,25 

Klederdr. 
2 8,50 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

5,— 
3,75 
3,75 
2,95 
3,25 
3,50 
1.95 
1,75 
1,75 
1,75 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1.50 
1.50 
1.25 
1.25 
1.25 
1.25 
1.25 

Vele andere 
Spanje voorr 

Vakantie van 20 luli t/m 1 7 aug (Alle pose wordt geheel normaal aangenomen) 
T. H A R T E V E L D ' s FDC SERVICE 

Blondeelstraat 36. Rotterdam-14 (Alexanderstad) Lid NVPH Tel 20 40 70 Giro 
507 407 

Comb 379 a-b-c-d + kdr-blok 853 + postz -boekjes 56 en 57 tot cat w f 24.10 
voor f 17.50 incl porto 
Maximum-kaarten Rode Kruis '68 met CONGRES-stempel f 7.50. incl porto 
HdPé-postzegels Postbus 256, Delft. 

International Union of Socialist Youth 
Dit jaar organiseert de lusy een groot kamp in Vierhouten.Tergelegen-
heid hiervan wordt een herinneringsenvelop, voorzien van een speciaal 
stempel uitgegeven van 22 juli tot 1 aug 1968 
Kosten per envelop, volledig verzorgd en geadresseerd f 1 , — Deze 
enveloppen kunnen besteld worden tegen gelijktijdige betaling op giro 
18218 t n V. Partij v.d. Arbeid, Tesselschadestraat 31. Amsterdam-W met 
vermelding 

lUSY ENVELOP (Tel. 0 2 0 - 8 7731 ) 
Voor de handel speciale condities. 

DE HOBBY 
jan van Riebeek, Postbus 135, 
Zutphen Tel (05750) 72 15 

Speciale aanbieding Ned.: postfr. en gebr. comp! 
series tegen 78% cat. N.V P.H. o a Kerken in 
oorlogstijd 

Vraag gratis prijslijst 

NEERLANDIA 
POSTZEGELALBUMS 

schroef: 
No 5 100 norm bl f 11,60 

No 9 200 norm bl f 18 75 

No 13 150 dikke bl f17 90 

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

ZICHTZENDINGEN 

PRIJSLIJST 

Speciaal Nederland en O R , gebruikt en ongebruikt, met vele zeldzame zegels, variëteiten 
compleet opgenomen, en uitgepnjsd 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 incl IJsland, België, Luxemburg, Duits
land en g e b , Liechtenstein, Oostenri jk, Portugal, Rusland, Balt Staten, Monaco, Hongarije, 
Griekenland, Albanië, Verenigde Arabische Rep , Egypte, U S A , Franse en Engelse Kolomen 
Uitgepnjsd tegen 35 tot 50 % van de Yvert-cataloguswaarde 

Tevens buitengewoon mooie en zeer sterk gespecial iseerde ZICHTZENDINGEN van de 
volgende Zuldamerikaanse landen: Argentinië, Bol ivia, Chi l i , Columbia, Cuba, Guatemala, 
Haïti, Honduras, Rep. Panama, Phil ippijnen, Salvador, Brazil ië, Dcminicaanse Rep., Equador, 
Mexico, Paraguay, Peru, Venezuela, gebruikt en ongebruikt opgenomen, tot heden mcl bloks 
etc 

Maandeli jks terugkerende, steeds van INHOUD wisselende, 

met honderden aanbiedingen, waaronder zeer ZELDZAME zegels en series, collecties, 
restanten etc , vanerend van f 1 , — tot f 4000,— 

Een briefkaartje, en u bent er van verzekerd, onze nu uitgekomen en volgende, steeds van een 
wisselende en rijke inhoud voorziene, pri jsl i jst te ontvangen Buiten N O R en de West-
europese landen worden steeds diverse buiten-Europese landen opgenomen 

KORTING: bij de volgende uitnamen van onze zichtzendingen geven wij de volgende kortingen 
uitname f 30.— 5 %, f 50,— 10 % , f 100,— 15 % 

POSTZEGELHANDEL „OLYMPIADE" 
BINNENWEG 13 LOENERSLOOT TELEFOON (02949) 377 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING N.V. 
(meer dan 25 jaar onder de huidige deskundige leiding) 

iJSliOD 

AMSTERDAM-C. 
Rokin 58 

TELEFOON (020) 
230261 -242380 

Voor onze eerste, zeer importante najaarsveiling kan 
dagelijks materiaal worden ingeleverd. 

Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend. 

E!yo 

Skandinavla 

ES/O 

HET GROTE l ^ ^ ^ ^ ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 

R t T Z T i r ^ ^ ™ clichés. Gewicht 2V2 kg- Prijs ƒ 15,— 
- ^ ^ ^ Idem, alleen NEDERLAND f l O . — 

LANDEN ALBUMS 
België ƒ22,50 
Luxemburg 15,— 
Frankrijk 20,— 
Groot Brittannië 15,— 
Duitsland I (tot 1945) 20,— 
Duitsland II (na 1945) 20,— 
Indonesia 10,— 
Italië 22,50 
Denemarken 12,— 
Noorwegen 12,— 
IJsland 12,— 
Zweden , 15,— 
Finland 12,— 
Skandinavië 40,— 
Oostenrijk 25,— 
Vaticaan 12,— 
Zwitserland ,20,— 
Europa (met Nato, enz.) 15,— 

Formaat 23x271/2 cm: 
United Nations 10,— 
Rotary ,10,— 

BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

IMSI -Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste! Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT: 341/2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen. 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift: 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGie/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs f 15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor '6 enveloppen) bestelnr. G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) „ G 2 
1 -delig (voor grote stukken) „ G 1 

Per stuk ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT! 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschrift FIRST 
DAY COVERS. Prijs ƒ9,75 
Extra losse mappen: 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K 2 
1-delig (voor grote stukken) „ K 1 

Per stuk ƒ 0,50 
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