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INSTEEKBOEKEN WERT & TELLIER 
nu leverbaar uit vernieuwd en uitgebreid assortiment. 

1 BOEKEN MET WITTE BLADEN, TRANSPARANTE BANDEN 1 

no. 

P3 
P6 
PI 
P9 
P12 

formaat 

10x16 
13x16,5 

18,5x24 
18,5x24 

27x32,5 
leverbaar met of 

P14 1 26x31,5 
losbladig 

banden 

24 
96 

144 
288 
384 

pagina's 

4 
16 
16 
32 
32 

ronder middenstrook 
550 1 50 

prijs 1 

1,45 
2,75 
4,50 
7,50 

12,75 

18,50 

1 BOEKEN MET ZWARTE BLADEN, RHODOIDE BANDEN 1 

no. 

N8 
K16 
K17 
K18 

formaat 

13x16,5 
18,5x24 
18,5x24 

27x32,5 

banden 

96 
144 
288 
384 

pagina's 

16 
16 
32 
32 

leverbaar met of zonder middenstrook 
K19 1 26x31,5 1 550 1 50 

1 losbladig 1 

prijs 1 

3,50 
6,50 

10,-
18,75 

25,-

Verkrijgbaar bij de postzegel- en boekhandel, of rechtstreeks van 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
AGENTEN VOOR NEDERLAND VAN YVERT & TELLIER INSTEEKBOEKEN, CATALOGI EN ALBUMS 
HILVERSUM - SURINAMELAAN 31 - TEL. (02150) 1 43 23 AMSTERDAM - N.Z. VOORBURGWAL 151 - TEL. (020) 22 21 86 

VEILING AGENDA 

23 september: Collectie ,,Platen" Nederland 1852 
24 september: Collectie Nederland Klelnrond-

stempels 
7 oktober: Landenverzamelingen, diversen 
8 oktober: Nederland engrosseries 
21 oktober: De ,,H. Kohn" gouden medaille-
22 oktober: collectie Nederland en O.R. tot 1895. 

De meest waardevolle Nederland
collectie ooit geveild. 

25 t/m 28 nov.: De bekende collectie Nederland 
van de heer H. J. C. van Beek-
Hilversum, e.a. 

3 december: Speciaalcollectie Frankrijk 
4 december: Collectie Franse koloniën 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

TOURNOOIVELD 2 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 11 76 61 
Veilingen sinds 1892! 

Eerstvolgende 
veiling 

SEPTEMBER a.s. 

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

van regelmatige toezending. GRATIS I 

POSTZEGELVEILING 

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



DE PUNTSTEMPELS 
VAN NEDERLAND 

EN HAAR 
PRIJSNOTERINGEN 

door D. C. Hoogerdijk 

Het boekje bevat naast een boeiende studie 
met een schat van gegevens, 

meer dan 10.000 prijsnoteringen I 

Verkoopprijs ƒ 5,50 

Verkrijgbaar bij uw winkelier 
of door overschrijving van ƒ5,50 + ƒ0,50 

portokosten, dus totaal ƒ 6,— 
op onze postgirorekening nr. 68.66.66 
waarna omgaande toezending volgt. 

Begin september van dit jaar 

verschijnt het boekje: 

DE DUBBELLEHER-
EN KLEINRONDSTEMPELS 
VAN NEDERLAND 
MET DE 
PRIJSNOTERINGEN 
door D. C. Hoogerdijk 

Verkoopprijs f 7,50 
Eveneens verkrijgbaar bij uw winkelier 
of door overschrijving van ƒ7,50 + 
ƒ0,50 portokosten, dus totaal ƒ8,— 
op onze postgirorekening nr. 68.66.66. 

POSTZEGELHANDEL 

W.H.DEMUNNIK 
KORTE HOUTSTRAAT 20B 

DEN HAAG 
TEL 070-180500 

Voor onze jubileum-veiling kan nog tot 7 september materiaal worden aangenomen. 
Ontvangt u reeds onze veilingcatalogus? Na ontvangst van een briefkaart volgt gratis toezending. 



DER SAMMLER-DIENST 
het Duitse filatelistische tijdschrift 

« verschijnt eens per 14 dagen 
« meer dan 100 pagina's per nummer 
• nieuwtjes met fotopagina's op 

kunstdrukpapier 

Abonnementsprijs: f 11,80 per halfjaar 
f23,60 per taar, proefnummer gratis' 
Advertenties: prijzen op aanvraag. 
Woordadvertenties, opschnftw^oor-
den 58ct, tekstwoorden 24ct. 

Vertegenwoordiging voor Nederland: FILEKTURA • Postbus 54 - Katwijk aan Zee. 
Giro 51 69.28. Bank: Amrobank, Katwijk, Tel O 1716-4068 (ook 's avonds). 

BRANDVRIJE STALEN ALBUMKASTEN 
Fonkelnieuw, modern, franco huis 
Vraagt foto's aan Brandkastenhandel 

'BOX', Soestdijk - Van Weedestraat 43 - Tel. (02155) 42 40 

Jac. Engelkamp biedt aan: 
Nr 

NEDERLAND ONGEBRUIKT ZONDER PLAKKER 
101 f600.-. nr 134-135 f 3 0 , - , nr 141-143 f 9 , - , nr 166-168 f 7 , -

199-202 f 1 3 , - , nr 203-07 f22,50, nr 208-211 f 1 1 , - , nr 212-219 f 5 5 , 
nr 220-223 f 16,50, nr 229-231 f27,50, nr 238-239 f 45, - , nr 240-243 f 32,50 
nr 248-251 f32,50, nr 252-255 f 13,50, nr 257-260 f 4 5 , - , nr 261-264 f 3 0 , 
nr 265-266 f 1 5 , - , nr 269 f3 ,50, nr 274-277 f 3 0 , - , nr 279-282 f 2 0 , 
nr 283-286 f 2 0 , - , nr 287-288 f 8 , - , nr 289-292 f 2 0 , - , nr 293-295 f 7 , 
nr 296-299 f 1 2 50, nr 300-304 f 9 , - , nr 305-309 f 1 2 , - , nr 310-312 f2,75, 
nr 313-317 f7 ,50 , nr 318-322 f 1 5 , - , nr 323-324 f 5 75, nr 325-326 f4,75, 
nr 327-331 f 8 , - , nr 371-373 f 4 0 , - , nr 350-355 f 1 7 , - , nr 487-489 f 2 0 , -
nr 550-555 f 1 6 , - , nr 556-560 f 3 0 , - , nr 592-595 f 4 0 , - , vigp nr 12-13 
f225 -

JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Giro 312696 - Tel. (020) 23 09 98 

INHOUD VAN DIT NUMMER 

Hoofdartikel 427 
De bestemming van en de afstempeling op de Ne
derlandse postzegels van de uitgifte 1867 (VIII).. 428 
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Nabeschouwingen en commentaar 437 
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Agenda 450 
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U BEPAALT ZELF DE PRIJS 

P O S T B U S 415 

die U wenst te betalen voor de zegels die in Uw verzameling ontbreken' 

WIJ organiseren regelmatig veilingen in ARNHEM In deze veilingen vindt U 
naast kavels van enkele honderden guldens ook kavels van f 10,00, zoals 
FDC's en brieven, diverse posten, verzamelingen en restanten, boekjes en 
restantboekjes, insteekboeken, dozen, alsmede losse zegels en series van 
N O G en tal van andere landen 

De 22® veiling zal worden gehouden op zaterdag 21 september 1968 in 
het Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat 11 te Arnhem 

Een briefkaart aan ons adres verzekert U gratis toezending van de ge
ïllustreerde veilingcatalogus' 

Ook kunt U voor onze veilingen steeds materiaal van goede kwaliteit in
zenden Alle inzendingen - groot of klem - worden zorgvuldig verkaveld De 
gunstige inzendvoorwaarden zenden wij U op verzoek gaarne toe 

ARNHEM 
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Philatelie 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

ifficieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

NEDERLANDERS IN HET AIJP-BESTUUR 

Tijdens het AIJP-congres in Praag. Achter de bestuurstafel van rechts 
naar links: Pierre Seguy, voorzitter; mr. A van der Flier, secretaris
generaal en de heer C. H. W. Heusdens, penningmeester-west van de 
Association Internationale des Journalistes Philatéliques - AIJP. 

Tijdens de internationale postzegeltentoonstelling PRAGA 1962 werd op 
20 augustus 1962 in de Tsjechische hoofdstad de Association Internationale 
des Journalistes Philatéliques-AIJP opgericht, de internationale ver
eniging van filatelistische journalisten en schrijvers, waarin thans 650 
leden uit meer dan veertig landen samenwerken. 

De AIJP congresseerde achtereenvolgens in Luxemburg, Parijs, Wenen, 
München en — tijdens de Amphilex — in Amsterdam. Dit jaar kwamen 
de AIJP-leden opnieuw in Praag bijeen — op uitnodiging van de wereld-
postzegeltentoonstelling PRAGA 1968 — en op dit zevende congres werden 
enige opmerkelijke wijzigingen in het bestuur aangebracht. 

De uit 23 landen afkomstige 119 leden kozen onder voorzitterschap van 
de bekende perschef van de Federation Internationale de Philatélie-FIP, 
Pierre Seguy, de Nederlandse AIJP-leden mr. A. van der Flier, eerste 
secretaris van de Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie en de heer C. H. W. Heusdens, tweede secretaris van de Raad 
van Beheer tot respectievelijk secretaris-generaal en penningmeester
west. 

Wanneer men bedenkt dat de Nederlander J. J. M. Kiggen, Hoofd van 
de Filatelistische Dienst van PTT als lid van de kascommissie werd 
herkozen en dat de in Leuven wonende Nederlander M. M. J. Kaptein, lid 
van het hoofdbestuur van de Federation Internationale des Sociétés Aéro-
philatéliques-FISA, tot kascommissaris werd benoemd, kan men begrijpen 
dat een Amerikaanse afgevaardigde opmerkte: „Dit is niet meer de AIJP 
maar de HA-IJP, de Holland-AIJP!" 

Een opmerking die de plaats van Nederland in de internationale filatelie 
illustreert. 

augnstas 1968 4 2 7 



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

Drs. A. M. A. van der Willigen 

DE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE AFSTEMPELINGEN 
EN DE TOEPASSING DAARVAN 
6. Stempels van militaire kampen 

Tijdens de gebruiksperiode van de zegels der eerste emis
sie zijn in bepaalde jaren al gedurende enkele weken tij
delijke postkantoren in een tweetal militaire kampen in 
werking geweest (Kamp bij Zeist 1853, 1854, 1859 en Kamp 
bij Miliigen 1860, 1861, 1862 en 1864). Poststukken hiervan 
en zelfs stempelafdrukken op losse zegels zijn al even zeld
zaam als die welke in latere jaren op de zegels van de 
derde emissie zijn gebruikt. 

Slechts met behulp van gegevens uit de officiële circulai
res en van de stempelboeken kan worden gereconstrueerd 
welke combinaties van afstempelingen kunnen worden ge
vonden. Deze zijn lang niet alle bekend op brieven, brief
kaarten of drukwerken en wij betwijfelen of er nog veel 
uit die tijd te voorschijn zullen komen! Immers, dienst-
brieven werden zonder postzegels in enveloppen of onder 
kruisband verzonden en hiervan zal wel niets bewaard 
gebleven zijn. De gewone soldaten waren óf analfabeet óf 
hadden tijdens een verblijf van slechts enkele weken in deze 
kampen waarschijnlijk niet zoveel behoefte aan briefwisse
ling. 

De weinige bewaard gebleven stukken zijn dan ook hoofd
zakelijk van officieren aan familieleden, maar ook derge
lijke correspondentie is als regel in de loop der jaren ver
nietigd. Ten hoogste werden dan nog wel eens de postze
gels afgescheurd en bewaard. 

Dergelijke losse postzegels zijn slechts herkenbaar aan de 
nummerstempels 155 en 159, die in deze kampen werden 
gebruikt; het zijn vrijwel altijd mooie, scherpe afdrukken, 
want door het geringe gebruik zijn zij vrijwel niet aan slij
tage onderhevig geweest. Als men deze nummers met dikke 
versleten punten of cijfers aantreft, kan men er vrijwel 
zeker van zijn, dat een gewoner nummer (zoals 135 van 
Zwolle) vervalst is tot één van deze dure nummers. 

In tabelvorm laten wij hieronder volgen de openstellings-
data der kampen, voorzover deze voorkomen in de postale 
circulaires, en de soorten stempels, welke aan elk dezer kan
toren in de daarbij vermelde maanden zijn verstrekt (code 
868 = augustus 1868): 

Kamp bij 
Wies Veld 

8 j u n i -
2 j u l i 1872 

Dagtekenlngstempels 
1 Rondstempel met 

groteske letters 
2 Halfrond-francostempel 

(voor drukwerken) 
3 Rondstempel met takje 
4 Tweeletterstempel 

HdLEGSi 

Stempels in omlijsting 
5 FRANCO 
6 AANGETEEKEND 
7 NA POSTTIJD 
8 AFGESCHREVEN 

Stempels zonder omlijsting 

9 Puntstempel 

10 ONTOEREIKEND 
11 REBUT 

1 Kamp bij Mi l l igen 
augustus 

1868-? 

868 

868 

868 
868 
868 
868 

868 
868 

16augu8tu8-
14 september 

1872 

772 

772 
872 
872 
872 

nummer 159 
872 
872 
872 

Kamp bij 
D e B l l d t 

26 augustus 
1870-? 

870 

870 
870 
870 

nummer 155 
870 
870 

672 

672 
672 

nummer 155 
672 
672 

ytf^^T^.^^-^.^Aj'x 

Brief van 27 januari 1869, in Hillegorr) voorzien van het langstempel, 
van Franco zonder omlijsting en van een (rood) gebroken cirkel
stempel Leiden, waardoor deze brief rechtstreeks per trein uit 
Hillegom naar Haarlem kon voorden gezonden. 

' o i 

. . . . . —y* "x 

Sr;ef van \uli 1872, verzonden uit het militaire kamp Wieselse Veld. 
De zegel werd vernietigd met het aldaar gebruikte, zeer zeldzame 
puntstempel nummer 155 

Briefkaart, voorzien van het rondstempel met groteske letters van 
het tijdelijk postkantoor in het Kamp bij Milligen, zoals dat — 
tezamen met puntstempel 159 — op gefrankeerde brieven ook 
gebruikt moet zijn, maar dat ons tot dusver niet bekend is. 

4 2 8 augustus 1968 



DE INVENTARISERING EN DE WAARDERING DER 
STEMPELCOMBINATIES 

Zoals wij al eerder hebben uiteengezet, maakt bij deze 
emissie het verzamelen van losse zegels met verschillende 
afstempelingen maar een klein deel van het filatelistisch 
genoegen uit, dat men aan een collectie van gehele stukken 
kan beleven. Natuurlijk kan men met veel geduld en vol
harding al een aardige verzameling losse zegels bijeen
brengen met de ongeveer 150 verschillende puntstempels 
welke op deze emissie voorkomen, vooral als men zich de 
vrijwel onmogelijke taak zou stellen ze op alle zes zegels 
te verzamelen! Ook de sporadisch voorkomende langstem-
pels, de op drukwerken gebruikte halfrond- en takje-
francostempels, alsmede de haltestempels en enkele trein-
stempels lenen zich voor een verzameling-naar-plaatsna
men, óók op losse zegels. 

Méér dan bij enige andere emissie vindt men echter juist 
bij deze zegels door de wisseling van typen en kleuren van 
de stempels, welke naast de zegels op de brieven moesten 
worden geplaatst, de interessante variaties bij het opbou
wen van een verzameling van dergelijke complete poststuk
ken. 

Wij hebben in de vorige hoofdstukken getracht de ontwik
keling en de opeenvolging der verschillende stempels te 
beschrijven aan de hand van de officiële voorschriften, van 
de stempelboeken der posterijen en van de ons bekende 
zegels en poststukken in verschillende verzamelingen, maar 
bij vele filatelisten ontstaat de ware animo voor het ver
zamelen van bepaalde zegels en stukken pas, als zij weten 
wat er bestaat en voora l . . . hoe groot „de waarde" ervan is! 

Vandaar, dat een inventarisering en een rubricering van 
hetgeen bekend is en kan (hebben) bestaan in enkele lijs
ten naar onze mening een onmisbare aanvulling op het 
vorenstaande is en dat een eerste poging tot een waarde
bepaling daar stellig bij behoort. 

Uit familie- en zakenarchieven zijn in de loop der jaren 
nog heel wat oude brieven, ook met deze zegels, te voor
schijn gekomen en wij filatelisten mogen ons gelukkig prij
zen, dat ook in de gebruiksperiode van deze zegels de mees
te brieven nog niet in enveloppen zijn verzonden, maar dat 
men eenvoudig het dubbele vel brielÉpapier tenminste vier
maal vouwde en daarna met lak of met een ouwel sloot; 
een methode welke aan het einde van de vorige eeuw vrij
wel volledig in onbruik is geraakt. 

Als de couverten al eerder terrein hadden veroverd bij de 
verzending van poststukkon, dan zou — gezien het toen nog 
betrekkelijk kleine aantal verzamelaars — ongetwijfeld het 
merendeel der nu bewaard gebleven oude zegels in de 
prullemand zijn verdwenen. Helaas is echter een naar onze 
mening tè groot deel van de bij verzamelaars terecht geko
men oude brieven verloren gegaan, doordat men — zoals 
wij hierna zullen toelichten — vermoedelijk wel met enig, 
maar toch nog te gering onderscheidingsvermogen heel veel 
zegels van de brieven heeft afgescheurd, zegels die dikwijls 
op gehele brief veel interessanter en waardevoller zouden 
zijn geweest. 

Bij het registreren van het ons bekende brievenmate-
teriaal is ons namelijk gebleken, dat naar verhouding veel 
brieven met treinstempels intact gebleven zijn, waarschijn
lijk omdat men zo'n stempel toch wel „iets bijzonders" 
vond. Van talrijke kleinere postkantoren hebben wij geen, 
één of slechts heel weinige gehele brieven gezien, terwijl 
ons van de meeste treintrajecten daarentegen relatief veel 

rieven onder ogen kwamen. Wij moesten dan ook in de 
ierna volgende lijst een aantal combinaties opnemen, welke 
oortvloeien uit de toepassing der voorschriften en het aan

wezig zijn van de betreffende stempeltypen op de verschillen
de kantoren (zoals kan worden afgeleid uit de gegevens der 
stempelboeken), maar waarvan ons tot dusverre geen vol
ledige brieven bekend zijn. 

Wij hebben dit probleem trachten op te lossen, enerzijds 
vanzelfsprekend door bij de waardering een verschillend 
aantal „punten" toe te kennen, anderzijds door de uit 
eerdergenoemde gegevens af te leiden begin- en einddata 
van het gebruik met normale cijfers te laten drukken, als 
uit dié maanden geen brieven bekend zijn en met vetgedruk
te cijfers, als dat wèl het geval is. Natuurlijk kunnen dan 
altijd van tussenliggende maanden nog wel brieven bekend 
zijn, hetgeen dan blijkt uit een lagere waardering. 

In de kop van de lijst, die in het septembernummer 
wordt gepubliceerd, staat op de eerste regel een verklein
de afbeelding van het stempeltype, dat op de zegels werd 
afgedrukt en op de tweede rij het stempeltype, dat als regel 
naast de zegels op de brief moest worden geplaatst (met 
toevoeging van de voorgeschreven kleur). 

In de kolommen hebben wij achtereenvolgens opgenomen: 
1. het nummer van het puntstempel, dat door het in de 

tweede kolom genoemde postkantoor werd gebruikt; 
2. in alfabetische volgorde de namen der tot 1 januari 1873 

bestaande postkantoren; 
3. een onderverdeling van de stempelcombinaties-kolommen 

in drieën: 
I. de vroegste maand van gebruik / afgekort in code: 

II. de laatste maand van gebruik \ 1067 = oktober 1867. 
III. een waardering in „punten" van de onderlinge zeld-

zaamheidsverhouding der verschillende stempelcombi-
naties, waarbij wij voorshands één punt zouden willen 
gelijk stellen aan één gulden voor duidelijke afdrukken 
op goed-geconserveerde brieven (zonder al te grote 
scheuren en zonder „roestvlekken" in de brief, welke 
gebreken de waarde natuurlijk aanmerkelijk doen 
dalen). Deze waardering heeft vanzelfsprekend slechts 
betrekking op brieven met zegels van 5 of 10 cent in 
de gewoonste tandingen en typen. 

Een „laatste" maand van gebruik voor de laatstgebruikte 
stempelcombinatie (meestal puntstempel + zwart twee-
letterstempel) hebben wij niet aangegeven, omdat deze af
hankelijk is van het uitverkocht raken van de zegels dezer 
emissie op elk postkantoor (hetgeen, zoals al eerder ver
meld, voor de 25 en 50 centzegels zelfs pas in de loop van 
1873, 1874, 1875 het geval was). 

Ook hebben wij de namen der na 1 januari 1873 opge
richte postkantoren niet in de lijst opgenomen, omdat het 
vinden van brieven met deze zegels uit de jaren 1873 en 
volgende, afkomstig van deze, meest kleinere, nieuwe post
kantoren niet zo waarschijnlijk is, al is het natuurlijk niet 
geheel uitgesloten omdat deze zegels tot 1 november 1879 
geldig bleven. 

Uitgaande van de waarde der losse zegels van 5 en 10 
cent, welke voor de goedkoopste typen en tandingen tegen
woordig op gemiddeld ongeveer ƒ 1,— kan worden gesteld, 
hebben wij voor de meest voorkomende stempelcombinaties 
op brief drie punten aangehouden en dit aantal laten 
stijgen tot 25 voor combinaties, welke wij slechts éénmaal 
aantroffen op een brief en tot 40 voor die waarvan het be
staan verondersteld mag worden, maar waarvan ons tot 
dusver geen bewijsstuk onder ogen kwam. 

Deze waardering moge laag lijken, maar hierbij dient in 
aanftierking te worden genomen enerzijds, dat wij in de ons 
bekende verzamelingen tot nog toe slechts enkele duizen
den brieven hebben gezien en er dus nog wel meer zal be
staan, dat misschien te zijner tijd te voorschijn komt en 
anderzijds, dat het aantal verzamelaars van gehele brie
ven nu eenmaal kleiner is dan dat van losse postzegels. 

(wordt vervolgd) 
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l ' j ^ H I ly l . - f : : g ^ ^ VOLKSLIEDEREN OP POSTZEGELS 

De aankondiging van het verschijnen van een Nederland
se „Wilhelmus"-zegel deed bij ons de vraag rijzen: Zijn er 
eigenlijk al meer postzegels geïnspireerd door een officieel 
„volkslied". En hoewel de Wilhelmuszegel — als men nog 
slechts de zwartwit afbeelding gezien heeft — wel bijzon
der weinig inspirerend genoemd kan worden, zijn wij toch 
eens voor u gaan kijken wat er op dit terrein nog verder 
te vinden was. 

De oogst was kleiner dan wij verwacht hadden. „Vlaggen" 
zijn toch kennelijk veel meer een nationaal symbool dan 
volksliederen. Want van de vele jonge staten, waarvan wij 
de postzegels nog eens bekeken, komt bijna altijd de natio
nale vlag op de postzegels voor, maar een „nationale 
hymne" vonden wij nergens. Oostenrijk, Yvert 290: Haydn, componist van „Gott ert)alte Franz 

den Kaiser". 

België, Yvert 1287: Marnix van Sint Aldegonde 

Willem van Oranje - Marnix van Sint Aldegonde 
Deze twee hoofdpersonen van het Wilhelmus vinden wij 

wel op de postzegels. Allereerst Willem van Oranje in 
Nederland en zijn toenmalige „koloniën" in 1933, de her
denking van zijn geboorte vierhonderd jaar geleden. En dan 
Marnix van Sint Aldegonde op een zegel van België, Yvert 
nummer 1287, in de zogenaamde „Protestantenserie". 

Franl<ri]k, Yvert 3/4/5; Standbeeld voor Rouget de Lisle en fries 
aan de Are de Triomphe- „De Marseillaise". 

De Marseillaise 
In één nacht zou volgens de overlevering de Franse 

officier Rouget de Lisle de onsterfelijke melodie van de 
„Marseillaise" op schrift hebben gezet, als strijdlied voor 
het Franse Rijnleger in 1792. Vele omwentelingen hebben er 
daarna in Frankrijk plaats gehad, doch de Marseillaise is 
gebleven. In 1936 werden twee herdenkingspostzegels uitge
geven; één toont ons de dichter-componist zelf en de andere 
een fries van de Are de Triomphe in Parijs waarop ge
symboliseerd wordt hoe dit lied de Franse legers tot de 
overwinning inspireerde. 

Deutschland über Alles 
Ook dit volkslied overleefde heel wat omwentelingen, 

van de keizertijd via de republiek van Weimar naar het 
Hitlerregime, en nog steeds is het in de Bondsrepubliek 
het officiële volkslied. Een postzegel is er echter nimmer 
aan gewijd, evenmin als aan het op dezelfde wijs gezon
gen oude Oostenrijkse volkslied „Gott erhalte Franz den 
Kaiser". De enige postzegel die zijdelings erop betrekking 
heeft is die met de beeltenis van de componist Haydn aan 
wie wij de muziek van dit lied te danken hebben. 

Zwitserland, Yvert 548 Beginstrofe ,,Schiweizer Psalm". 

Schweizer Psalm 
Slechts heel terloops — in een serie „Pro Patria", Yvert 

nummer 548 — verscheen ook in Zwitserland eens een ze
gel waarop de nationale hymne werd herdacht. Zoals in 
Zwitserland gebruikelijk bestaat dit lied in drie talen en 
daar deze alle drie gelijke rechten hebben worden de drie 
teksten onder elkaar op de zegel vermeld. 

MkaMki*«J M h « x k i * * A A A d i ^ 

Tsjectioslowakije, Yvert 290/91. met „coupons" 
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Waar is mfln Vaderland? 
„Kde domov muj?" is het volkslied van Tsjechoslowakije, 

waaraan in 1934 een tweetal zegels werd gewijd. Deze ze
gels hebben bij de filatelisten een grote zij het niet al te 
gunstige bekendheid. Ze werden namelijk niet alleen ge
woon in vellen uitgegeven — met nog een mooie „coupon" 
aan elke kant voor de gespecialiseerde verzamelaars — 
maar er werd ook nog een velletje van gedrukt op karton
papier met tekst en muziek van het gehele lied. Deze 
„Hymneblokken" behoren echt wel tot de duurdere stuk
ken van Tsjechoslowakije. 

Noorwegen, Yvert 239/40: Nordraak, componist, en Noorse kust met 
volkslied. 

Ja vi elsker dette landet 
„Ja wij houden van dat land, dat daar oprijst uit de zee" 

is de beginstrofe van het Noorse volkslied. In 1942 — dus 
in volle bezettingstijd — heeft men bij de herdenking van 
de dichter Rikard Nordraak dit lied op een postzegel dur
ven vermelden, wat onder de toen heersende omstandig
heden toch beslist als een moedige daad moet worden be
schouwd, want de bezetter had het niet erg op eigen volks
liederen van de bezette landen. 

Tijdens een vakantieverblijf in Frankrijk is plotseling over-
eden de bekende Amsterdamse schilder Lex Horn. Hij is 
2 jaar geworden. 

Hoewel hij in de laatste jaren vooral bezig was als ont-
erper van geweven tapijten, wandschilderingen en glaze-
ierskunst heeft hij als schilder een aparte plaats ingeno-
en. 
Als ontwerper van postzegels heeft hij slechts één serie 

p zijn naam staan en wel de Zomerpostzegels 1959, de 
eltawerken voorstellend. 
Al voor het verschijnen ontstond rondom deze emissie 

en felle controverse. Er waren filatelisten die de zegels 

Duitse Democratische Republiek, Yvert 671/2: Eugene Pottier, tekst-
dichter, en Pierre-Chrétien Degeyter, componist van ,,De Inter
nationale". 

„De Internationale" 
Op het einde van de vorige eeuw ontstond het lied „De 

Internationale". De opkomende socialistische beweging had 
als stelling: „De arbeider heeft geen vaderland" en de ten
dens van het lied is dat als alle „verworpenen der aarde" 
zich aaneen zullen sluiten „De Internationale zal morgen 
heersen op aard". Lange tijd is dit het „volkslied" van alle 
socialisten geweest — ook de VARA begon er vele jaren 
geleden zijn uitzendingen mee. Maar de tijden zijn veran
derd. Het vijfenzeventigjarig bestaan van dit lied werd nog 
alleen in het communistische Oost-Duitsland herdacht. In 
geen van de andere communistische landen is er aan dit 
jubileum aandacht gewijd! 

Overzee 
Het is zeer goed mogelijk dat er meer bestaan, doch wij 

vonden bij de landen overzee slechts één serie, gewijd aan 
een volkslied en wel Bolivia Yvert nummers 277/282. 

Polen - niet officieel 
Volledigheidshalve vermelden wij nog even dat van de 

„zegels" — het woord postzegel is hier beslist niet op zijn 
plaats — die in januari 1946 werden uitgegeven door het 
Poolse legerkorps in Italië, ook één waarde het vooroorlog
se Poolse volkslied afbeeldt. In een postzegelverzameling 
behoren deze zegels echter mijns inziens niet thuis. 

FL. 

slecht vonden, doch ook anderen die de serie roemden om 
de stoerheid waarmede een stoer bedrijf als de Deltawer
ken op klein bestek was uitgebeeld. Wanneer wij thans de 
zegels nogmaals bekijken en — beter nog — de originele 
schetsen in het postmuseum bezien, dan moet men wel be
wondering hebben voor wat Lex Horn heeft uitgebeeld. Met 
uitzondering van het gebruikmaken van een fotomontage 
hadden de Deltawerken niet beter kunnen worden uitgebeeld. 
De schetsen van Hom getuigen van een oer-Nederlands be
drijf; op ieder zegel heeft hij zijn eigen teken aangebracht, 
een driehoek, meestal in een wolk. 

H. 

In memoriam Lex Horn NEDERLAND NEDERLAND NEDERLAND 

NEDERLAND 
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Voor uw boekenplank 

JAARVERSLAG NEDERLANDS POSTMUSEUM 1967, 
achtendertigste jaarverslag, uitgebracht aan de directeur-
generaal der Posterqen, Telegrafie en Telefonie. Stichting 
Het Nederlandse Postmuseum, Zeestraat 82, 's-Graven-
hage. Prgs / 1,—. 

„Het is verheugend dat de traditie der grote schenkingen 
op filatelistisch gebied, in 1924 ingezet door onze stichter 
P. W. Waller, nog steeds leeft onder de verzamelaars. 
Mochten wij verleden jaar gewag maken van het legaat 
van C. D. Ricardo der zegels, verband houdende met de 
tweede wereldoorlog in het Verre Oosten, dit jaar was het 
de collectie ir. A. G. Ferf van de Engelse Dominions en 
koloniën buiten Europa, die wij in ons museum konden op
nemen. Hierdoor en door de internationale postzegelten
toonstelling ,,Amphilex", is het jaar 1967 in het bijzonder 
in het teken van de filatelie komen te staan." Aldus luiden de 
eerste regelen van het dezer dagen verschenen jaarverslag 
1967 van het Nederlandse Postmuseum. 

Het verslag vervolgt met tevens de aandacht te vragen 
voor de populaire wereldcollectie, die „voorlichting moet 
bieden aan die talloze belangstellenden van allerlei scha
kering, die zo gaarne hun aandacht op de postzegel rich
ten zonder diep te graven of zich systematisch te beper
ken", en gaat dan verder: „Als wij zeggen, dat de wereld
collectie dit „moet" doen, dan betekent dit dat zij zulks 
thans nog niet doet. Ons langzamerhand berucht geworden 
ruimtegebrek maakt ook op dit gebied onze arbeid tot in
standhouding der verzamelingen tamelijk onvruchtbaar. 
Gaarne spreken wij de hoop uit, dat wij de nodige steun 
zullen vinden om deze arbeid voor de breedste kring der 
verzamelaars vruchtbaar te maken." 

Na deze duidelijke uitspraak geeft het verslag een over
zicht van onder andere de activiteiten in 1967, waarbij het 
inrichten van en het deelnemen aan tentoonstellingen en 
manifestaties een belangrijke plaats inneemt. Onder de 
schenkers treffen wij tal van bekende namen, zoals het 

Science Museum te Londen, het Aartsbisschoppelijk Mu
seum, de Haagsche Philatelisten Vereeniging, I.V. Phila-
telica. Postzegelvereniging Drachten, Raad van Beheer 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, Suid-Afrikaanse 
Museum, J. H. Broekman, R. Boekema, H. R. Harmer, 
J. K. Rietdijk N.V., S. Rietveld, D. de Vries, A. M. Ben
ders, H. van der Made, P. G. Melsert, in totaal 178 instel
lingen, verenigingen en personen. 

Het bezoek ging opnieuw achteruit: ruim 23.000 personen 
bezochten het museum. Ook de jeugdprijsvragen trokken 
minder belangstelling: 766 deelnemers tegen 963 in 1966. Het 
aantal rondleidingen bedroeg niet minder dan 679. 

Bijzonder interessant is de studie van een der medewer
kers van het Postmuseum, die op het eigenlijke jaarver
slag volgt; de heer F. A. d'Hersigny geeft hierin onder de 
titel „De Art Nouveau en zijn invloed op de postzegel" een 
kritisch overzicht van het optreden van de Art Nouveau 
of Jugendstil in de filatelie. 

Na een korte introductie over deze stijlvorm, die zijn 
glorietijd tussen 1890 en 1914 beleefde, bekijkt hij de toepas
sing van deze stijl bij het ontwerpen van postzegels uit deze 
tijd en daarna. Een der oorzaken van het feit dat betrek
kelijk weinig postzegels de invloed van deze kunstrichting 
hebben ondergaan, is naar de mening van de schrijver dat 
in die periode de zegel voornamelijk de koninklijke 
beeltenis droeg en dat gelegenheidszegels nog weinig fre
quent waren. 

Hij komt tot de conclusie dat Nederland géén postzegels in 
de Art Nouveau rijk is, hoewel op de door Jan Toorop ont
worpen zegel (1923, NVPH 134/135) nog sporen te vinden 
zijn. In België zijn het alleen de spoorwegzegels 1902. De 
„Germania"-zegels van Duitsland zijn duidelijke, maar naar 
het oordeel van de schrijver minder geslaagde voorbeelden 
van Jugendstil. 

De grote verrassing is naar de mening van de heer 
d'Hersigny de Roemeense weldadigheidszegel van 1905, 
Yvert 156/159, die een pure „Jugendstil" laat zien. Ook de 
eerste Tsjechoslowaakse zegels (1918/1920, Yvert 1-40) zijn 
fraaie voorbeelden van de florale Jugendstil. 

De heer d'Hersigny heeft met zijn zes bladzijden tekst 
en 25 illustraties tellend opstel belangrijk bijgedragen tot 
de studie (en het verzamelen) van de kunsthistorische 
aspecten van de filatelie. 

A. G. C. BAERT 

De prijzen van de l inksgeknipte halfjes van Cura9ao 

Enige weken geleden trof ik tussen mijn post een prijs
courant van de Postzegelhandel J. van Mastrigt uit Rotter
dam aan, die onmiddellijk mijn aandacht trok omdat op de 
omslag een afbeelding voorkwam van een compleet sitel van 
vier groene halfjes van Curagao (1918) op één stuk. 

In de prijscourant werden Noodzegels 1918 van Curagao te 
koop aangeboden tegen — nu voor het eerst — speciale 
prijzen voor linksgeknipite halfjes. 

De aanbieding laat ik hier in extenso volgen: 
„71/72a compleet vier stuks 
71 
72 
72a 
71/72a linlks gesneden 
72/72a (normaal rechts gesneden) plus 
72/72a links gesneden op papierstrook, 

zie voorbeeld voorzijde aanbieding 29,75 
72 links gesneden g 75 
72a links gesneden 9'75 

16,50 
3,50 
4,75 
4,75 

39,75 

De door ons aangeboden gehalveerde zegels van Cii-1 
ragao zijn alle afkomstig van het eiland Sint Maarten. [ 
De 2 ot is gestempeld op 13 juli 1918 en de 2V2 et opl 
7 augustus 1918. Zie het interessante artikel over deze| 
gehalveerde zegels in het meinummer van het Neder
landsch Maandblad voor Philatelie. U kunt hierin ook| 
lezen, dat links gesneden zegels zeldzaam zijn." 

Voorheen konden de Noodzegels 1918 slechts weinig t e | 
koop worden aangeboden; thans zien we een ruime aan
bieding van alle varianten. Wait was er gebeurd? 

Zoals ik al eerder beschreef heeft zeven of acht jaar 
geleden een drietal leden van de Curagaosche Postzegelver-I 
eniging een grote partij noodzegels van een boekhandelaaij 
gekocht. Deze partij werd zonder acht te slaan op de variann 
ten — waarover toen nog weinig bekend was — verdeeld! 
Een groot gedeelte van zo'n derde-deel werd door mij lateiT 
gekocht, bestudeerd en beschreven. Het resultaat werd ge-I 
publiceerd in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie! 

Na deze publlkatie vonden beide eigenaren van het reste-f 
rende twee-derde gedeelte, die zich inmiddels in Nederland 
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hadden gevestigd, de tijd rijp de partij van de hand te doen. 
(In 1965 had ik in Nederland de gelegenheid deze partij te 
bestuderen). 

De hele partij werd de firma W. H. de Munnik te 's-Gra-
venhage ter veiling aangeboden en daar, nadat ze was ver
kaveld, op 9 oktober 1967 geveild. Aangezien men de kavels 
vrij groot had gelalten (100 a 200 stuks van eenzelfde soort 
per kavel) kwam de partij in handen van enkele handelaren, 
waaronder Van Mastrigt. 

Uit mijn publikatie is wel duidelijk geworden dat links-
geknipte halfjes nogal zeldzaam zijn. Met opzet heb ik nooit 
getracht een prijs hiervan te bepalen. Ik was ervan overtuigd 
dat de handel spoedig na verschijning van het artikel wel 
met een speciale prijs zou komen, hetgeen ook prompt ge
beurde. 

Analyseren we de prijzen van Van Mastrigt dan zien we 
dat deze handelaar voor de gewone rechtsgeknipte zegels 
ongeveer 80 % van de cataloguswaarde vraagt. De links-
geknipte liggen ruim tweemaal zo hoog. Voor een complete 
set linksgeknipte halfjes vraagt hij 194 % van de catalogus-
waarde. 

Uiteraard willen de leden van de verenigingen van post
zegelverzamelaars graag een basis voor ruil of verkoop van 
de linksgeknipte halfjes. Naar mijn smaak kunnen de prijzen 
van Van Mastrigt een gezonde richtlijn zijn om tot een 
redelijke ruilverhouding te komen bij het verhandelen van 
deze zegels binnen de verenigingen. 

Mij lijkt, dat men door de catalogusprijs voor de links
geknipte halfjes te verdubbelen een alleszins acceptabele 
waardering heeft. 

H. F. J. THISSEN 

*) Men zie ook de publikaties over dit onderwerp in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, Amphilexnummer, mei 1967, bladzijden 
235 tot en met 243, alsmede bladzijde 277 en ook het februarinummer 
1968, bladzijde 72. 

Zijn de „Notopfer Berlin"-zegels filatelistisch? 
door dr. Bert. L. Werner, Washington 

Van het ogenblik af dat de Duitse Bondsrepubliek de 
„Notopfer Berlin"-zegels in circulatie bracht is er een heftige 

I strijd gaande of deze al of niet als „filatelistisch" beschouwd 
moeten worden. De oorzaak van deze discussies en onenig
heden ligt voornamelijk daarin dat op het terrein van de fila-

[telie geen duidelijke en vastomlijnde definities bestaan. Dit 
I gemis is in de eerste plaats te wijten aan de laksheid van 
Ide internationale filatelistische organisaties ten aanzien van 
leen gemeenschappelijke samenwerking tot verduidelijking en 
I omlijning van hun doelstellingen en problemen. 

Zelfs het woord „filatelie" is nimmer nauwkeurig gedefi-
Inieerd. „Liefhebber van portvrijdom" zou men de filatelist 
Ikunnen noemen. Maar dat is eigenlijk fout want het slaat 
|op gratis — dus zonder enig zegel — vervoerde' stukken. 

Maar als we in aanmerking nemen dat vóór de „uitvin-
Iding" van de postzegel door Rowland Hill in 1840 er onge-
Itwijfeld verzamelaars van post — of duidelijker „postalische" 
Istukken bestonden — maar zeker geen verzamelaars van 
|„van te voren betaalde postwaardestukken" (Duits: Postwert
zeichen) dan zou men tot de volgende definitie kunnen ko-
len: Filatelie is het belangrijkste onderdeel van het alge-
lene terrein „postalia", waarbij het van te voren betaalde 

postwaardestuk in het centrum staat en beslissend is. 
Hierbij doet het er niet toe of we specifiek een zegel 

Dehandelen of verzamelen of bijvoorbeeld een afstempeling. 
/aarbij ik dan eerstedagstempels weer niet als echte „fila-

f;elie" beschouw maar opnieuw als een ander onderdeel van 
iet grote terrein der „postalia". 

Zegels, in de filatelistische zin, kunnen dus alleen af
komstig zijn van een postdienst, ambtelijk of particulier. 
Denkt u maar aan plakzegels, legeszegels, rentezegels enzo-
l^oort die wel niemand als „filatelistisch" zal willen be-
Ichouwen. De laatste kunnen wel verzameld worden — er 
|ijn ook mensen die lucifersetiketten of bierviltjes verzame-

;n. 
Maar zelfs wanneer een stuk papier in de uiterlijke vorm 

tan een zegel, dat geplakt moet' worden op elk stuk dat door 
Ie postdienst vervoerd wordt, in zijn oorsprong niet af
komstig is van de postdienst maar van enige andere open-
iare dienst of autoriteit, dan is zelfs dat niet langer 
Ipostaal". 

Via de loketten van de postkantoren verkocht worden 
Jiaakt een voorwerp nog niet „postaal". Dan zou men ook 
| e formulieren van de Amerikaanse inkomstenbelasting die 
Dk via de postkantoren verkocht worden wel „filatelistisch" 

lunnen noemen. Evenmin is bijvoorbeeld een strook of een 
pempel van de censor „postaal"; het is zeer goed mogelijk 
ät dit geheel buiten het terrein van de post op de brief 
eplaatst is, ook al kan de brief zonder de goedkeuring van 

censor, die er uit blijkt, niet worden vervoerd. 
I Terugkomend op de „Notopfer Berlin"-zegels, het was heel 
tker niet het ministerie van posterijen dat voorschreef dat 
Eze zegels op de brieven geplakt moesten worden. (Zonder 

deze mochten ze niet worden vervoerd!) En de Duitse Poste
rijen hadden er ook geen pfennig voordeel van dat ze inge
schakeld werden bij de verkoop van deze zegels. Het post
vervoer was een zeer geschikte manier om deze kleine „be
lasting" te innen, geheel op dezelfde wijze als het verplicht 
stellen van zegeling van bepaalde documenten — bijvoor
beeld paspoorten — een voor alle betrokkenen gemakkelijke 
weg is om bepaalde heffingen te incasseren. 

Dat de posterijen deze „Notopfer"-zegels stempelden maakt 
ze niet tot „postwaardestukken". Niemand zal willen be
weren dat enig vignet of zegel op een brief geplakt en door 
PTT afgestempeld daardoor een „filatelistisch" object" wordt. 

Zo kan men, met de meest welwillende uitleg van het 
begrip „filatelie" (Duits: Postwertzeichenkunde) hier de No-
topfer-zegel niet onder brengen. Zij delen dit lot met vele 
andere „zegels"; bijvoorbeeld de „verplichte" toeslagzegels 
van Nicaragua en de „Feldpost-Päckchen-Marke" uit de laat
ste wereldoorlog die als controlezegel door de militaire auto
riteiten werd uitgegeven. 

Al deze „zegels" kunnen wel verzameld worden en als ze 
zeldzaam zijn zelfs een aanmerkelijke waarde hebben. Maar 
er moet geen plaats zijn, noch voor de „Notopfer"-zegels, 
noch voor enig soortgelijk produkt in enige filatelistische 
tentoonstelling. En omdat ze niet tentoongesteld mogen wor
den is er voor de „Notopfer"-zegels ook geen plaats in een 
verzameling die de aanduiding „filatelistisch" of zelfs maar 
„postalisch" wil verdienen. 
Naschrift 

Letterlijk genomen heeft de schrijver gelijk; de besproken 
zegels werden niet geplakt als bewijs, dat de prijs voor het 
vervoer van de brief betaald was, maar vormden een „hef
fing" voor de luchtbrug naar Berlijn in de jaren 1948 tot 
1956. Waren ze niet op een brief aanwezig dan ging deze 
terug aan de afzender met een stempel „Zurück, Steuer
marke fehlt", waardoor het karakter van heffing of belasting 
ook duidelijlc werd erkend. De enige manier om eraan te 
ontkomen was zijn eigen naam als geadresseerde en de 
feitelijke geadresseerde als afzender te noemen; dan werd de 
brief aan deze laatste „geretourneerd"! 

Er zijn 20.000.000.000 van deze zegeltjes verkocht en ze 
bieden een dankbaar terrein voor specialisatie, want er zijn 
in de loop der jaren heel wat verschillende tandingen en 
watermerken gebruikt. 

Al -mogen ze dan niet „filatelistisch" zijn, als herinnering 
aan een bewogen periode in de geschiedenis zijn ze zeker 
waard verzameld te worden. In de ogen van uw redacteur 
zelfs heel wat meer dan alle „speciale enveloppen met spe
ciale stempels" die alleen maar gediend hebben om de 
verzamelaars te laten bijdragen in de kosten van een be
paalde tentoonstelling en die ons historisch in het geheel 
niets te vertellen hebben. 

FL. 
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CANADA'S EERSTE POSTZEGEL 

A. P. Benjaminsen 

Het uitgestrekte gebied van het Amerikaanse continent 
ten noorden van de 41e breedtegraad heeft al van de vijf
tiende eeuw af de belangstelling gehad van Europese ont
dekkingsreizigers, onderzoekers en kolonisten. In de loop 
van de achttiende eeuw kwam het tot verbitterde strijd tus
sen Indianen, Fransen en Britten en pas in 1763 werd dit 
gebied — het huidige Canada — bij de Vrede van Parijs ge
heel Brits. De nieuwe bewindhebbers gaven het land in 
1791 een constitutie maar het duurde nog tot 1848 voordat 
het gebied een eigen regering kreeg. In 1867 kreeg Canada 
de status van „Dominion". 

Op 6 april 1851 was echter door de Britse posterijen de 
postadministratie in de toenmalige provincie Canada, die 
op dat tijdstip Ontario en Quebec omvatte, overgedragen 
aan de nog jonge maar voortvarende regering. James 
Morris werd benoemd tot „Postmaster-General" (in Cana
da immer afgekort tot PMG) en een van zijn eerste daden 
was het invoeren van de postzegel. 

Het porto voor een brief binnen de provincie met maxi
maal een gewicht van een Va ounce (14 gram) werd vastge
steld op „3 penny currency". Een brief naar de Verenigde 
Staten (met uitzondering van Californië en Oregon) kostte 
6 pence. Brieven bestemd voor Groot-Brittannië werden be
last met een porto van 12 pence. Voor brieven met dubbel 
gewicht moest het dubbele porto worden betaald. 

Het gebruik van zegels ter voldoening van het porto was 
evenals elders in de wereld nog niet verplicht gesteld. De 
eerste zegels werden uitgegeven in de waarden „3 penny", 
6 pence en 12 pence. Hoewel het porto voor brieven aange
boden aan een postkantoor voor plaatselijke bestelling (drop 
letters) gehandhaafd bleef op één „penny currency" wer
den er nog geen zegels van deze waarde aangemaakt. 

Het porto luidde in de Canadese munteenheid, die een 
lagere koers had dan het pond sterling. Aangezien de aan
duiding „shilling" onlosmakelijk verbonden was met het 
begrip „sterling" werd de hoogste Canadese postzegel
waarde ingevoerd als „12 pence" in plaats van 1 shilling. 

Voor het ontwerpen van de eerste Canadese postzegels 
viel de keuze van de PMG op Sandford Fleming, een ont
werper die zich samen met William Leather als tekenaar 
en landmeter in Toronto had gevestigd. 

De „3 penny bever", Canada nummer 1, steenrood. 

Fleming legde na verloop van tijd een tweetal ontwerpen 
aan de postminister voor, één voor de „3 penny" en één 
voor de 12 pence. Merkwaardig genoeg waren de tekenin
gen vrijwel gelijk. Het hoofdmotief was een bever, de 
„Castor Canadensis", en dit motief was bijzonder goed ge
kozen. Immers, in de zestiende en zeventiende eeuw had de 
beverhuid in dit gebied de rol van contant geld vervuld en 
deze diersoort was dientengevolge ten nauwste verbonden 
met de Canadese handel. 
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Het ontwerp van de „3 penny" werd door James Morris 
goedgekeurd en de order voor het drukken van de oplage 
van 250.000 zegels werd gegeven aan de firma Rawdon, 
Wright, Hatch & Edson te New York. Deze drukkerij ver
vaardigde al postzegels voor de Amerikaanse posterijen 
en drukte ook bankbiljetten en obligaties voor de Canadese 
regerirjg. 

Boven de drogisterij en kantoorboekhandel van John Bentley in 
Toronto ontwierp Sandford Fleming Canada's eerste postzegel. 

De drukkerij bood aan het graveren en het aanmaken 
van de plaat gratis te verrichten. James Parson, een em-^ 
ployé van de firma, werd aangewezen als graveur. 1 

De prijs voor het drukken van de zegels werd bepaald 
op 20 dollarcent per duizend zegels. In de overeenkomst 
tussen de drukkerij en de Canadese regering werd tevena 
bepaald dat de drukplaat op 7 april 1851 gereed zou zijn. o d 
5 april werd een eerste proef van de plaat naar Canada 
verzonden. In een begeleidende brief deelde de drukkerij 
mee, dat nog dezelfde dag de plaat zou worden gehara 
en dat bij ontvangen goedkeuring op 8 april met het drukkeij 
van de zegels kon worden begonnen. I 

De stalen drukplaat bestond uit tweehonderd zegels, verJ 
deeld over twee veldelen, elk van 10 x 10 zegels. De afstanJ 
tussen de zegels bedroeg 2 millimeter. Met de hand gel 
schept papier, vervaardigd door de Wilcox-papierfabriell 
(Ivy Mills) te Chester in Pennsylvanië, werd gebruikt. I 

Op 15 april 1851 werden de eerste 100.000 zegels bij d l 
Canadese postadministratie afgeleverd. Op 21 april maaki 
te de PMG aan het publiek bekend dat de zegels van 2 l 
april af bij de plaatselijke postkantoren verkrijgbaar zoul 
den zijn. I 

Tegelijkertijd ontvingen de directeuren van de postkanl 
toren de volgende instructies: de zegels moesten ongeldiB 
worden gemaakt met een speciaal stempel. Was het stemM 
pel echter nog niet ontvangen, dan moest met inkt de lett J 
X over de zegels worden aangebracht. I 

Honderd jaar postzegels in Canada, Michel 269; steenrood. 



CENTENARY 

D f CANADA e riRST ADHESIVE STAMP 

TMC 3 PENCE BEAVCH STAMP 

fWWi "PÏWW^M'il KÏTiïlE^HailflIl 

De London Philatelic Society, London, Ontario, herdacht met deze 
envelop het verschijnen van de eerste zegel op 23 april 1851. 

Men zou verwacht hebben dat de datum van 23 april 1951 
zou worden aangegrepen voor het uitgeven van een her
denkingszegel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
van de Canadese postzegel. Dit was echter niet het geval; 
de herdenkingsserie, met daarbij op de hoogste waarde — de 
15 cent — een reproduktie van de „3 penny bever" van 
1851, kwam pas op 24 september 1951 uit ter gelegenheid 
van de internationale tentoonstelling „CAPEX", die van 21 
tot 29 september in Toronto werd gehouden. 

In filatelistische kringen werd echter in de aldus ontstane 
lacune voorzien: De „London Philatelie Society" uit Lon
don, Ontario, bracht op 23 april 1951 een gelegenheids-
envelop in omloop, waarop een blok van vier zegels van 
de beroemde „3 penny bever" als vignet was afgedrukt. 
De envelop werd gefrankeerd met de 4-centszegel die 
op 1 oktober 1948 was uitgegeven ter herdenking van de 
instelling van een eigen Canadese regering honderd jaar 
daarvoor. 

BALLONVAART IN MAROKKO 

Drs. J. Boesman 

|DE VOORBEREIDINGEN 
Op 3 maart 1968 was er feest in Marokko, het Troon-

I feest van koning Hassan II. Een groepje Nederlanders 
lis naar dit Noordafrikaanse koninkrijk gereisd om de fees-
Itelijkheden op bijzondere wijze luister bij te zetten. Ziehier 
|het reisverslag. 

Op de meest historische plaats van Rabat is op het Troon-
Ifeest de Nederlandse ballon „Nimbus" met twee kleine 
|officiéle postzakken aan boord opgestegen. 

De startplaats lag aan de voet van de Hassan Toren, Ra-
Ibats markantste bouwwerk (twaalfde eeuw). De toren be-
Ihoort bij een moskee, die de grootste van de westelijke is
l a m zou worden, maar als gevolg van een aardbeving in 
|1755 zijn nu alleen nog een groot aantal zuilen van het bede-

luis over. 
De Koninklijke Vereniging van Filatelisten in Marokko 

loopte dat voor de postvaart op 3 maart 1968 de op die 
dag voor het eerst verkrijgbare Hassan-II-troonzegels zou
den kunnen worden gebruikt. Maar op de persconferentie, 
lie op 27 februari te Casablanca werd gehouden, deelde men 
lede, dat de serie van drie zegels (met afbeelding van ko-

jiing Hassan II gekleed in de traditionele dracht, de djelleba) 
bedrukt werden in Parijs en dat de zegels waarschijnlijk 
Ie laat in Marokko zouden arriveren om nog op de ballon-
post gebruikt te kunnen worden. 

Het bestuur zat (bijna) in zak en as. Wat is nu een Troon-
leest zonder troonpostzegels! Later vernamen wij, dat het 
fóóruit organiseren in Marokko nauwelijks mogelijk is. 
Iet komt te dikwijls voor, dat dingen die goed zijn voor-
lereid, plotseling moeten worden gewijzigd. Nu weet u 
]/aarvan de uitdrukking afkomstig is: „Wat een toestand 

Marokko! 
Maar tóch weet de Marokkaan dan op het laatste ogen-

llik nog meesterlijk te improviseren. Dat zagen wij aan 
Ie fraaie post, die men op één dag (nog wel een zondag) 
pch nog van de drie nieuwe troonzegels voorzag, daarop 
en duidelijke „eerstedagafstempeling" aanbracht, boven-

|ien een fraai poststempel voor de ballonvaart plaatste en 
poststukken van een aankomststempel voorzag! Alles 
een vrije dag, waarop overal feesten werden gehouden. 

iNog nimmer tevoren was een sportballon in Marokko 
Bvuld. Men had dus in het geheel geen ervaring. Allang 
Ivoren hadden wij daarom uit Nederland per brief tekenin-
>n, foto's en aanwijzingen gezonden. Het hielp, want de 
laterstofleverantie door Air Liquide was voortreffelijk. We 
regen géén half lege flessen, zoals in Zuid-Afrika; géén 
lurstof in plaats van waterstof, zoals in Ierland; geen lek-
tnde koppelingen, zodat er brand van kwam, zoals in Al-
Irije. 

De reisgroep van de Haagsche Ballon Club bestond uit de 
heren G. van Binnendijk, J. Boesman, J. Demenint en Ph. 
Verseveldt. De dames Nini Boesman, mevrouw Demenint 
en jonkvrouwe I. L. v. d. Wall Repelaer behoorden ook tot 
de groep; daar voegde zich nog later bij de president
directeur van Philips, ir. F. J. Philips. 

DE BALLON, HET TERREIN, DE POST 
De ballon met een gewicht van 260 kilogram, werd met 

een schip van de lijndienst van Wm H. Müller & Co. N.V. 
naar Casablanca vervoerd. Vandaar ging het ronde lucht-
schip (nog steeds verpakt) per vrachtauto naar de Marok
kaanse hoofdstad Rabat. Op het terrein, gelegen aan de r i 
vier Oued Regreg, had men uitzicht op de beroemde twee
lingstad van Rabat: de havenstad Sale, gesticht door een 
zoon van Noach. Sale was in de zeventiende eeuw een be
rucht piratenoord. Begin 1600 was het zelfs een zelfstan
dige zeeroversrepubliek met als president de Nederlandse 
scheepsbouwer en zeerover Jan Jansz. 

Het ballonterrein was met dringhekken afgezet. Boven
dien waren er circa tweehonderd soldaten. Ze stonden om 
de twee meter, vormden aldus een kordon en moesten allen 
met het geweer in de aanslag met het gezicht naar het pu
bliek staan, dus met de rug naar de ballon. Het was een 
curieus gezicht tussen deze gewapende macht gesluierde 
vrouwen op de grond te zien zitten. 

Tijdens de vulling kwamen vele autoriteiten van hun be
langstelling blijk geven: de minister van industrie, Zijne 

j" m Fosm m BHIM 
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Excellentie Alaloui; de Nederlandse ambassadeur jonkheer 
mr. J. D. van Karnebeek; de Nederlandse consul te Casa
blanca, de heer J. H. Kersten; de heer Meijer, directeur 
van het Philipsbedrijf in Marokko; ir. Bertrand, directeur 
van gemeentebedrijven in Rabat en anderen. 

„L'une des attractions la plus attendue de la Fête du 
Tröne", zo noemde een krant de start van de Nederlandse 
ballon. „La première fois que la capitale est Ie theatre d'un 
tel evenement". 

Op de ballon was in fraaie gouden Arabische letters de 
tekst aangebracht: GOD - HET VADERLAND - DE KO
NING. 

De wind zette op, zodat de ballon flink ging slingeren, 
dit tot genoegen van de duizenden toeschouwers. De start 
werd er wel moeilijker door. De geïnstrueerde grond
ploeg kon het gevaarte niet meer de baas blijven, en op 
ons verzoek kwamen de soldaten te hulp. Eén van de hel
pers-in-nood was er helaas bij zijn goed bedoelde medewer
king bijna de oorzaak van dat de start had moeten worden 
afgelast. 

Hij trok per ongeluk aan een manoeuvrelijn, waardoor 
de vulslurf (onder aan de ballon) voortijdig open ging en 
windvlagen gas uit de ballon drukten. De stijgkracht van 
de ballon werd zodoende elke seconde 10 kg minder. Daar
om kon niet normaal worden „uitgewogen". De minister 
vertaalde de startcommando's en had veel plezier bij de 
onverwachte situaties die zich voordeden. Direct na de 
start moest de bemanning zeer veel ballast snel overboord 
gooien. De bevolking hield de adem in of het schommelende 
luchtvaartuig over de huizen zou heenkomen. Maar het lukte, 
dank zij de snelle reactie van de bemanning. 

Eerst ging de vaart over het koninklijk paleis, maar 
naarmate de ballon tot groter hoogte steeg, kwam men in 
een windrichting die de ballon snel zeewaarts dreef. De bal-
lonvaarders kwamen plotseling al boven de branding van 
de oceaan, maar door gas af te blazen, waardoor de ballon 
ongeveer 500 meter lager kwam, wist men de wind „te pak
ken" die de gaszak richting Casablanca dreef. 

Men voer over een fraai landschap met kamelen, ezels, 
aasgieren en nomaden. Bijzonder aardig was het dat wij bij 
een dorpje gekomen, opeens getuige waren van een tradi
tionele paardenren „Fantasia" genaamd. Wij zagen op een 
vlakte ongeveer twintig tenten in een grote hoefijzervorm 
opgesteld en daarvóór joegen Arabische ruiters hun twaalf 
paarden op bijna gelijke rij naar het einde van het terrein. 
Vlak vóór de finish stootten zij een juichkreet uit, maakten 
met hun karabijnen figuren en daarna schoten zij op het mo
ment, dat ze de grootste snelheid in de race hadden, tegelijk 
hun geweren af. 

Wij landden in een eenzame streek achter een rivier. 
Men kon ons hier niet gemakkelijk bereiken, maar tenslotte 
wisten wij toch een kameel te vinden, die de ballon op zijn 
rug kreeg, en een ezel die de mand torste. Het was al don
ker toen wij in de bewoonde wereld aankwamen. In de 
duisternis kon ik nauwelijks het postkantoor vinden. Tot 
mijn verbazing brandde er op deze vrije feestdag volop licht 
in het postkantoor van Ben Slimane. Het duurde wel enige 
tijd voor men mij, de verdere bemanning en de postzakjes 
met ballonpost binnen liet. Maar dat was wel enigszins te be
grijpen, want eigenlijk waren wij onverwachte gasten op 
het feestje dat de postdirecteur ter gelegenheid van het 
Troonfeest aanbood aan zijn employés. 

In de expeditieafdeling waren lange schragen gezet, het 
vertrek was versierd met slingers en bloemen, er waren 
ongeveer vijfentwintig man met feestelijk geklede Marok
kaanse schonen en ook de kinderen mochten meedoen. Zij 
aten, dronken en praatten en er was radiomuziek. Temid
den van deze feestdis kwam de ballonpiloot met de 806 
kaarten die onmiddellijk van een aankomststempel moesten 
worden voorzien. 
GEEN BUSKRUIT MAAR DES KONINGS POST 

Zonder uitstel gingen twee man op de dinertafel met het 
stempelen beginnen. Onder hun djelleba (een boernoes met 
capuchon) droegen zij nog de uniform van postbeambte, 
want op dit feest hadden zij over de dienstkleding het privé 
kledingstuk aangetrokken. 

„Heer", zo sprak de postdirecteur, die zich een man vanl 
allure wilde tonen, „Allah zegent uw komst. Ik ben de post-| 
meester en voer het bevel over twaalf postbedienden. I 
weet dat gij een man zijt van de wind en de wolken. Gij 
brengt ons geen buskruit, maar des konings post. Mijn dii 
en bedienden zijn te uwer beschikking. Al wat ik heb is he' 
uwe. Drink en eet op de gezondheid van de koning." 

Zo genoten wij de traditionele, ontroerende gastvrijheid 
van de Marokkanen. Van deze eerste postvaart in dit deel 
van Afrika beelden wij vóór- en achterzijde van één derf 
fraaie poststukken af. Deze stukken zijn zeer zeldzaam! 
Slechts 580 hebben het stempel FETE DU TRONE - VOI 
POSTAL en 224 exemplaren kregen het stempel: EXPEl 
DITION D'AEROSTATION EN MAROC/GROUPE N E E R | 
LANDAIS/LE COMMANDANT/VOL 11-12. 
Dit artikel versclieen eerder in het tijdschrift „Luchtpost-Historie! 
(nummer 3 van april 1968), uitgave van de Luchtvaarthistorisch 
Vereniging te 's-Gravenhage. 

Antil l iaanse maximumkaarten 
De heer G. F. Fischer uit Amsterdam — de bekende spe 

cialist op het gebied van maximumkaarten — heeft ditj 
maal de op 29 mei verschenen serie ten bate van de social] 
en culturele instellingen tot onderwerp van een zijner cre£̂  
ties gekozen. 

De hierbij afgebeelde kaart, afkomstig uit Aruba, lad 
het koenoekoe- of knoekoehuisje en de dividiviboom zi^ 
die typerend zijn voor het laagvlaktelandschap van 
Benedenwindse Eilanden en die ook op de postzegel — mi 
eerstedagstempel — voorkomen. 

De weinig vruchtbare knoekoe zou men het platteland vd 
de eilanden Curagao, Bonaire en Aruba kunnen noemeb 
waar slechts de cactus en de dividiviboom gedijen. Del 
boom groeit — zoals Piet Bakker het in zijn boek „Naf 
de West" beschrijft — door de voortdurende krachtige noorJ 
oostpassaat in één richting en hangt als een langgerekf 
horizontale, lichtloze vlam boven de dorre grond. 

De huisjes die her en der over de knoekoe verspreid l i | 
gen zijn slechts zelden zo fraai als de bungalow die op 
prentbriefkaart is afgebeeld. Meestal zijn het schamp 
optrekjes met behulp van oude planken of olievaten in 
kaar gezet. 
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PRAGA 
NABESCHOUWINGEN EN COMMENTAAR 

BRAVO PRAHA 1968 
Voor wij de verslaggeving van de internationale tentoon

stelling „Praga 1968" vervolgen, willen wij als redactie en 
namens de deelnemers aan de Maandbladreis naar Praag 
in de eerste plaats onze oprechte dank brengen aan onze 
Tsjechische vrienden, die ons verblijf in de hoofdstad van 
hun prachtige land tot een belevenis hebben gemaakt, waar
over wij nog jaren later zullen spreken. 

Men heeft ons met een minimum aan formaliteiten ont
vangen, ons opgenomen in hun zeer grote filatelistische fa
milie en ons op alle mogelijke — en soms onmogelijke — 
manieren omringd met goede zorgen, die ons verblijf nog 
beter deden slagen dan wij ons hadden voorgesteld. 

Als tentoonstelling was de „Praga 1968" overweldigend; 
het aantal kaders was omstreeks 10.000 en de kwaliteit 
van het getoonde kon wedijveren met wat voorheen in 
andere landen te zien was. De belangstelling was enorm en 
niet alleen voor de bijzondere postzegels en stempels. De 
belangstelling voor de filatelie in Tsjechoslowakije is ver
heugend groot; het aantal verzamelaars, dat bij verenigin
gen is aangesloten, is ruim 40.000. Door deze tentoonstel
ling konden zij niet alleen een blik werpen op wat in het 
westen aan collecties bestaat maar ook wat er in het 
oosten tot Japan en in het zuiden tot Argentinië maar ook 
in het noorden tot Finland en IJsland wordt verzameld. 

Maar het meeste heeft ons getroffen de hartelijkheid en 
de vriendschap, van de hotelportier, de tramconducteur, 
de collega-journalisten en de bestuursleden van Bond en 
verenigingen. Wij hebben over onze hobby kunnen spreken 
als filatelisten en over de filatelie. Het Maandblad heeft 
nimmer politiek bedreven, welnu, iedere Tsjech die wij ont
moetten kon onmiddellijk medewerker van ons Maandblad 
worden, want over politiek is nooit gesproken. 

En daarom zeggen wij: „Praga 1968, Srdecne, srdecne 
dekuji". 

H. 

DE INZENDINGEN NEDERLAND 
In de erehof was Nederland als vanouds waardig verte

genwoordigd door de eerste emissie van de heer Poulie, die 
hoewel hij sinds een jaar in Zwitserland woont, toch als 
Nederlandse inzender in de catalogus prijkt en zodoende 
de Nederlandse filatelisten waardig vertegenwoordigt. Deze 
verzameling is in Nederland en daarbuiten genoegzaam be
kend om een uitvoerige beschrijving overbodig te maken; 
het is voldoende om te vermelden, dat men telkens opnieuw 
de vele bladen met bewondering bekijkt en ook telkens weer 
tot nieuwe ontdekkingen komt. Er was ononderbroken be
langstelling voor de vele kaders en vooral tijdens de drukke 
dagen in de weekeinden hebben duizenden bezoekers er 
langdurig bij stilgestaan. 

In de Ereklasse 
Ook hier was de heer Poulie de enige Nederlandse ver

tegenwoordiger met zijn collectie Nederlandsch-Indië, Suri
name en Curagao. Hadden wij enige tijd geleden de in
druk, dat deze collectie tot stilstand was gekomen, in Praag 
meenden wij te bespeuren, dat er wederom aan was „ge
snerkt", al valt het moeilijk aan te geven op welke punten 
'e verzameling nog verbeterd en uitgebreid dient te wor-
en om tot de hoogste bekroning in de ereklasse te komen, 
et verzamelgebied is weliswaar minder bekend en ver-

ameld, dan dat van de collectie die de hoogste bekroning 
erwierf, maar de spreuk dat de aanhouder wint indach-
ig hopen wij dat de heer Poulie met deze prachtverzame-
ing eens de Grand Prix d'Honneur zal verwerven. 

De concurrentieklasse 
Het was zeer te betreuren, dat de verzamelingen Neder

land in de concurrentieklasse zeer matig vertegenwoor
digd waren. De bekende collecties van de Nederlander 
H. Lyppens en de Deen Richard Boyer waren om niet ver
klaarde redenen niet verschenen. Er waren slechts drie 
collecties Nederland opgehangen, waarvan verreweg de 
beste die van de Nederlander L. J. H. M. Sicking was. 

Uitmuntend in de eerste emissie, waarvan de plating op 
overzichtelijke manier is gedaan. Ook verraadt de afdeling 
stempels, die op deze emissie betrekking heeft, een gede
gen studie. De bekroning — verguld zilver — leek ons iets 
aan de hoge kant. 

Voorts was er de ook in het buitenland bekende verza
meling van de Tsjech Eduard Uher, vrij zwak in de voorlo
pers, goed in de eerste emissie hoewel de kwaliteit van 
enkele zegels soms iets onder internationaal niveau ligt, 
de tweede en derde emissie vrij gespecialiseerd en voorts 
een leuke verzameling wapenzegels met onder andere de 
2'/2 cent met stempel „Prag" over het Nederlandse nummer-
stempel. Met zilver vrij fors gewaardeerd. 

Tenslotte was er een kleine verzameling Nederland van 
de Bulgaar A. F. Horineck, waarin nummer 6, de twee 
hogere waarden van de derde emissie alsmede de hoge 
waarden van emissie 1913 ontbraken. In series weldadig-
heidszegels was ongebruikt en gebruikt door elkaar opge
zet; de TBC-zegels van 1908 met massa-afstempeling en 
als slot de drie „Amphilex" velletjes. Het was voor ons on
begrijpelijk, hoe deze collectie het op nationaal niveau ooit 
tot zilver heeft kunnen brengen. 

H. 

DE INZENDINGEN VAN NEDERLANDERS 
Ook hier zorgden de heer en mevrouw Poulie voor een 

waardige vertegenwoordiging: in de afdeling Europa met 
zes collecties! 

In de eerste plaats Albanië waarbij het interessant is te 
zien welke postadministraties er werkten voor men eigen ze
gels uitgaf. Achtereenvolgens Turkse, Oostenrijkse, Ita
liaanse, Montenegrijnse, Servische en Griekse post, daar
na de Nederlandse en Franse militaire missies met inte
ressante stukken. Dan de eigen postzegels met plaatre
constructies. Een niet veel verzameld gebied, terecht met 
verguld zilver bekroond. 

Als tv/eede collectie was er Bulgarije, beginnend met 
de Turkse post van 1845, gevolgd door de Franse en Oos
tenrijkse post en die van de Donau-Dampf schiff ahrtsgesell-
schaft met talloze stempels op poststukken. De eerste emis
sie is vertegenwoordigd, ook op poststukken. De collectie 
is vooral sterk op het gebied van de stempels; de klein 
gouden belïroning was verdiend. 

Derde was Letland, een weinig bekend gebied. Beginnend 
met de voorlopers,, de Russische post uit de jaren 1918-1920, 
vervolgt de collectie met de eerste Letlandse postzegels, de 
stempels, proeven en zeer vele afwijkingen. Bekroning zil
ver. 

Als prachtcollectie toonde de heer Poulie de Oud-
Duitse staten, een hier te lande welbekende verzameling, 
zeer gespecialiseerd op stempels, brieven en met zeer 
vele prachtzegels. Met een kleine gouden medaille naar onze 
mening wat schraal bekroond. Vervolgens kon men de be
kende verzameling Polen van mevrouw Poulie bewonderen, 
steeds verder groeiend — het platen van de opdrukken gaat 
verder met typen, afwijkingen en drukfouten. Proeven en 
poststukken verlevendigen de aanblik terwijl de nieuwere 
zegels evenmin vergeten zijn. Een kleine gouden medaille 
alleszins waard. 
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De verzameling U.S.S.R. kwam vervolgens, een keuze uit 
een collectie die de jaren 1917 tot 1960 toont. Ook hier zeer 
vele afwijkingen. Interessant waren de zegels, die voor de 
ruil met het buitenland gebruikt moesten worden, uitvoerig 
getoond. Bekroning zilver. 

In de afdeling Luchtpost waren geen Nederlandse collec
ties aangemeld; waarschijnlijk had men zijn kruit al op de 
IFA te Wenen verschoten. 

De afdeling voorlopers en poststukken was al evenmin 
goed vertegenwoordigd; vier van de zes collecties waren 
om niet vermelde redenen niet verschenen. Hier toonde de 
heer J. Poulie Stadpost Polen, een rijke verzameling van 
een uitgebreid gebied, waar menige stad haar eigen post
zegels voor plaatselijk briefvervoer uitgaf. Ook hier plaat
reconstructies — het bloed kruipt waar het niet gaan kan — 
specialisatie naar typen, proeven, afwijkingen en tandingen. 
Met zilver bekroond. 

Tenslotte toonde de heer R. E. Bles de Duitse lokaalpost, 
onder andere de Hamburgse bodepost, de zegels in originele 
exemplaren en de nadrukken en vervalsingen. Een leerza
me collectie, met verzilverd brons bekroond. 

En hiermede zouden wij dit overzicht van de inzendingen 
van Nederlanders kunnen besluiten, maar wij zouden onze 
lezers tekort doen. In de Jeugdklasse troffen wij de bekende 
verzameling Nederland emissie 1923 van de heer G. Hol
stege aan, een uitschieter in deze klasse! Er waren weliswaar 
landenverzamelingen, hier en daar enigermate gespeciali
seerd, doch een collectie over één enkele emissie met plaat
nummers, foutperforaties en andere afwijkingen zagen wij 
niet. 

De meeste JeugdcoUecties zijn aan thema's gewijd, soms 
heel verdienstelijk, maar er is dan meer aandacht aan het 
ihema dan aan de zegels besteed. JeugdcoUecties, die van 
een studie getuigen, ziet men slechts zelden. Terecht kreeg 
de heer Holstege een verzilverd bronzen medaille. Het 
wordt echt tijd, dat hij in de klasse der volwassenen gaat 
meedoen. 

Buiten Europa 
Hier waren twee collecties uitgestald, die over de Ara

bische staten van mevrouw M. W. L. TolhuizenBuggelman 
— achtereenvolgens Bagdad, Irak, Syrië en Yemen met 
vele opdrukken — met een bronzen medaille bekroond, en 
de verzameling Australië van de heer J. Aafjes, een studie 
van de Kangoeroe en Koning George Vzegels. Leerzaam en 
interessant, met een bewijs van deelneming schriel beloond. 

H. 

DE COLLECTIES ENGELAND EN IERLAND 
Hoewel niet groot in aantal, waren de verzamelingen 

Engeland over het algemeen van goed gehalte. De ook hier 
bekende Brit Joseph Silkin toonde de verzameling proeven, 
poststukken, een zeer goede eerste emissie, gemengde 
frankeringen en als hoogtepunt een studieverzameling van 
de £5 oranje, nu al meer dan honderd stuks! Met een 
kleine gouden medaille beloond. Vervolgens zagen wij de 
verzameling Kanaaleilanden van O. J. Simpson: voorlopers 
uit de late achttiende en het begin van de negentiende eeuw 
met verschillende poststempels en daarna de stempels die 
gebruikt werden op de schepen, die de verbindingen tussen 
de eilanden onderling en met Frankrijk onderhielden. Een 
leuke verzameling, met verzilverd brons bekroond. 

De Zweed K. Y. Rietz Bo had een uitgebreide studie 
van de eerste emissie gemaakt met veel plaatreconstructies; 
een prachtige collectie met verguld zilver bekroond. 

Het was echter een Zwitser, Max Guggenheim, die met 
zijn schitterende verzameling de hoogste prijs verwierf, de 
grote gouden medaille. Een verzameling om uren lang naar 
te kijken, zeer evenwichtig samengesteld. Voorlopers, 
ontwerpen, drukproeven, proeftandingen, stempels, de 
plaat en boekdrukzegels; alles in superbe kwaliteit en juist 
voldoende om een algeheel overzicht te krijgen; nergens 
een teveel en ook nergens te weinig. 

De Brit H. W. Fisher toonde een studieverzameling van 
de verschillende druktechnieken van 1839 tot 1951, een zeer 
uitgebreide collectie en voor de liefhebber interessant om de 
ontwikkeling te zien aan de hand van talloze zegels, proeven, 
poststukken. De collectie is sterk in stempels en werd te
recht met verguld zilver beloond. 
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Tenslotte de Tsjech Edgar Vyslouzil met een studiever
zameling over de zegels van koningin Victoria. De verschil
lende platen, plaatreparaties, papiersoorten, kleuren en 
stempels geven een goed overzicht van de zegels. Ook leer
zaam is het overzicht van de telegraaf zegels, niet dikwijls 
in een collectie opgenomen. De jury bekroonde deze ver
zameling met een verzilverd bronzen medaille. 

Ierland 
Hier slechts twee collecties die beide interessant waren. 

De Westduitser Karl Hemmer stalde zijn al meer getoonde 
collectie uit, die uitmuntte door de voorlopers, Engelse 
zegels met Ierse stempels. De eerste Ierse zegels, Engelse 
met de bekende opdrukken, zijn zeer goed vertegenwoor
digd, ook de controlenummers — zeer lastig aan te komen 
— zijn goed vertegenwoordigd. Daarnaast lucht en Zep
pelinpost, censuurbrieven en enkele andere bijzonderheden. 
Met verguld zilver goed gehonoreerd. 

De tweede verzameling Ierland was van de Zwitser Karl 
Boos, een collectie die nog in ontwikkeling is en veelbelo
vend voor de toekomst. De voorlopers zijn al goed verte
genwoordigd evenals de opdrukken op Engelse zegels ter
wijl ook de eerste definitieve emissie een goed beeld geeft. 
Vooral de poststukken uit de jaren 1922 zijn interessant. 
Met verzilverd brons een aansporing om op deze weg voort 
te gaan. 

H. 

DE DAGELIJKSE RUILDAG 
Hoewel de postzegelhandel in Tsjechoslowakije een staats

zaak is — de staatshandelmaatschappijinpostzegels „Po
fis" had een ruim paviljoen, waar vele zaken werden ge
daan — is het particuliere initiatief allerminst verboden. 
Integendeel, hebben wij gemerkt. In een afzonderlijke 
ruimte was iedere middag van 2 tot 8 uur in de avond een 
postzegelbeurs, met entree en met gelegenheid tafelruimte 
te huren om het aanbod uit te stallen. 

En het aanbod mocht er zijn! Het spreekt vanzelf, dat 
de thematische zegels van de socialistische landen een goede 
belangstelling hadden, maar ook klassieke zegels werden 
veel aangeboden. Niet alleen van Tsjechoslowakije, maar 
ook van Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Engeland, Zwit
serland, Amerika en ook Nederland. Niet dat er veel eerste 
of tweede emissie werd aangeboden, maar Kinder en 
Zomerpostzegels tot 1940 zag men wel hier en daar. Wat 
opviel, was dat er van de emissies tussen 1948 en 1960 niet 
veel was; dit waren dan ook de moeilijke jaren, toen ruil 
met het buitenland niet goed mogelijk was. Maar de Europa
postzegels van 1968 waren er postfris te verkrijgen. 

Het meest opvallende was echter het enorme aantal post
stukken; er waren verzamelaars die iedere dag een koffer 
vol meebrachten en goede zaken deden. De prijzen waren 
zeer redelijk, zelfs als men de officiële koers rekende en 
niet de speciale toeristenkoers. Als basis van waardebepaling 
wordt hier algemeen de Zumsteincatalogus gebruikt. 

Onze Tsjechische collega's vertelden ons, dat er iedere 
zondagochtend een ruilbeurs is in de binnenstad die zeer 
druk wordt bezocht en dat er eveneens iedere woensdag
avond een dergelijk ruilcentrum is dat nog meer bezoekers 
telt. 

De verkopers waren over het algemeen gewillige lieden 
die, als ze zelf iets wat gezocht werd niet hadden, een col
lega aanwezen die dat misschien wel zou hebben. Zo vroe
gen wij — uit nieuwsgierigheid — naar de muziekblokkenB 
en hoewel het duurste blok niet aangeboden werd, zagenH 
wij toch het goedkopere exemplaar dat voor een schappelijkeH, 
prijs werd aangeboden. Wij kochten het niet. H 

H . H 

OOST EN WEST ■ 
In Nederland bestaan er in de filatelie — gelukkig — H 

geen „zuilen". Iedereen, van welke politieke, religieuzeB 
of huidkleur ook is in onze verenigingen van harte welkom.H 
Op de Nederlandse tentoonstellingen zien wij dan ook geenH 
verzamelingen met een duidelijk politieke strekking. Verza H 
melingen „De Tweede Wereldoorlog" geven bij ons toch a l s H 
regel een vrij objectief historisch beeld van de gebeurtenisH 
sen. ^ 1 

In OostEuropa is dat geheel anders. De „thematische'^B 
verzamelingen uit deze landen hebben zeer vaak een hee^B 
uitgesproken politieke strekking. Soms heeft men het gevoe^ l 
dat er een politieke leuze bij gehaald is om zijn goede wi^B 



te tonen. Een verzameling „Het dier in dienst van de mens" 
werd aangekondigd: „Op basis van het historisch materia
lisme wordt gepoogd de betrekkingen tussen mens en dier 
weer te geven." Ik heb de inzending met veel belang
stelling bekeken, maar in de verdere bijschriften heb ik 
niets gevonden dat niet ook een „westelijke" verzamelaar 
bij een dergelijke verzameling had kunnen vermelden. Maar 
als men in een verzameling „De zegetocht van de materia
listische wereldbeschouwing" de IV2 cent Londense uit
gave van Nederland als voorbeeld van het „militarisme" 
vindt kijkt men toch wel vreemd op. 

Opvallend is hierbij dat vooral de inzendingen uit Oost
Duitsland bijzonder „politiek geladen" zijn. Ook uit Rus
land waren er vrij veel uitgesproken „politieke" themati
sche verzamelingen, doch daar zijn ook de Russische succes
sen in de ruimtevaart een dankbaar onderwerp voor een 
thematische verzameling. 

Ook uit Frankrijk zagen we één „politieke" inzending, 
onder de beschrijving „MarxismeLeninisme". Deze in
zending kreeg een zilveren medaille — er zat ook wer
kelijk veel interessant en moeilijk bij elkaar te brengen ma
teriaal in. Toch deed de gehele opzet ons ergens wat „anar
chistisch" aan. Soms plotseling hele veldelen, dan weer 
blokken van vier en elders weer gewoon losse zegels. Als 
men uit een verzameling de persoonlijkheid van de verza
melaar kan opmaken dan zouden wij hier zeggen: Zeer 
hoog I.Q., maar niet bereid of in staat zich in wat voor re 
gels dan ook te schikken. 

Maar vast staat, mede door deze p)olitieke tendensen, dat 
de thematische filatelie in OostEuropa in verhouding meer 
beoefend wordt dan bij ons en dat dientengevolge ook het 
aantal inzendingen en bekroningen in die sector een uit
gesproken Oosteuropees zwaartepunt toonde. De onder
staande grafiek spreekt duidelijke taal: 
Bekroning: OostEuropa WestelUke landen 

Klassiek Thematisch Klassiek Thematisch 
Groot goud 
Klein goud 
Verguld zilver 
Zilver 
Verzilverd brons 
Brons 
Diploma 
Bewijs van deelneming 

3 
3 

16 
37 
50 
66 
— 
33 

4 
9 

24 
32 
34 
15 
12 

23 
30 
59 
76 
74 
67 

42 

1 
3 

13 
15 
29 
15 
8 

Totaal 208 130 371 84 

Natuurlijk spreken ook economische motieven een woord
j je mee; het kostbare klassieke materiaal is beslist in Oost
jEuropa moeilijker te krijgen. Maar een goede thematische 
Iverzameling omvat toch beslist meer dan „modern plaat
Ijesgoed" waarmee we in het bijzonder juist uit Oost
■Europa overstroomd worden. Dit gold zowel voor de Oost
leuropese als voor de „westelijke" thematische verzame
llaars. Want het was duidelijk te zien dat ook de Oost
leuropese verzamelaars, ook al haalden zij er meer politiek 
lin dan wij plegen te doen, toch filatelistisch dezelfde opvat
pingen hebben als wij. 

Wij achten het beslist een van de belangrijkste punten 
/an deze tentoonstelling dat Oost en West elkaar eens zagen. 
'Iet was goed om te zien dat wij toch op het filatelistische 
dak in feite hetzelfde zijn en dat er ook in voor ons onbekende 
leien van de wereld mensen zijn die er precies als wij ple
vier in hebben om postzegels te verzamelen en aan de hand 
î an die zegels hun verhaal of thema op te bouwen. 

FL. 
Thema „Spoorwegen" 

Slechts twee verzamelingen waren aanwezig, een uit Ja 
ban en een uit Polen. De Japanse verzameling bevatte heel 
tijzondere filatelistische stukken. Zo de „Buffalo"tentoon
ttellingszegel van 2 et. (Verenigde Staten, Yvert nummer 
|39a) met kopstaand middenstuk, diverse proeven enzovoort. 
Iet NABAblok van Zwitserland illustreerde de Gotthard

lijn. Het was echt een „duur" geheel, maar enige uitwerking 
pan een „thema" was niet terug te vinden. 

De Poolse inzending was geheel anders. Hier geen dure 
jukken, maar een duidelijke uitwerking: Waar, wanneer 

door wie werden de afgebeelde locomotieven gebouwd 
waar werden ze gebruikt. De jury beoordeelde beide 

lerzamelingen even hoog, met verzilverd brons. Een dui
|elijk bewijs dat het bij thematische verzamelingen niet in 

zeldzaamheid van de stukken zit! 

De verzamelingen „Duitsland" 
Wij weten dat wij op vele „klassieke" tenen trappen als 

wij opbiechten nauwelijks naar de zo veel zeldzamere en 
kostbaarder verzamelingen „Oud Duitse Staten" gekeken 
te hebben — ook de tijd die uw correspondent aan een 
tentoonstelling kan wijden is niet onbeperkt — en hoofdza
kelijk gekeken te hebben naar de gewone „Duitsland"
verzamelingen van na 1870. 

Daar er daarbij wel wat te zien was moge bewezen wor
den door het feit dat de verzameling „Dienstzegels van de 
DDR" van de heer Wolfgang Jahn — schrijver van het be
kende handboek hierover — met zilver bekroond werd. Dit 
was inderdaad een zeer bijzondere studieverzameling, waar
in te beginnen met de stempels „Behördenpost" tot en 
met de allerlaatste stroken met „VD" en „ZU" afkortingen 
van Vertrauliche Dienstsache en ZustellungsUrkunde — 
de gehele ontwikkeling van deze dienstzegels en het gebruik 
daarvan beschreven werd, geïllustreerd met vele brieven. 

Zelfs zagen wij vervalsingen van de gewone dienstzegels, 
gedrukt in velletjes van 25 stuks. Waarschijnlijk zijn deze 
het gevolg van het feit dat ze aanvankelijk niet ongebruikt 
verkocht mochten worden. Het onderwerp: Dienstpost van 
de DDR is overigens internationaal in trek, zowel uit West
als uit OostDuitsland en uit Tsjechoslowakije werden ze 
ingezonden! Nog internationaler is de belangstelling voor de 
handstempelopdrukken van de „geldsanering" in 1948. Die 
zagen we zelfs uit de Verenigde Staten ingezonden. 

„Zilver" werd ook behaald door een andere verzameling 
van een zeer speciaal onderdeel: „Zegels in bijzondere sa
menhang". Te beginnen met de zegels van 1879 met tussen
stroken was dit geheel compleet aanwezig, met alle reclame
aanhangsels enzovoort. We zagen zelfs een reclameaan
hangsel van de 5 Pfennig Germania dat op zichzelf als 
frankeerzegel gebruikt was en zover te zien ook zonder 
moeilijkheden was doorgekomen. 

iiuiinnumniuiittitiHiiiiiiiiiiiHiiituiiiiiiiiiiiiii 
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Duitse zegels 1922 met tussenstrook. 

Merkwaardig was dat er twee verzamelingen waren die 
elk slechts op één zegel betrekking hadden. Respectievelijk 
de 2 Mark van 1875 en de 50 Milliarden van 1923. De 
eerste zegel in het bijzonder ook gebruikt buiten Duitsland 
zelf, als „voorloper" in de koloniën en in de kantoren in de 
Levant. Onder andere een pakketkaart gefrankeerd met 
zeventien stuks hiervan — en in die tijd was 34 Mark een 
heel bedrag! 

Bij de 50 Milliarden ging het natuurlijk helemaal om 
verschrikkelijke bedragen. Deze iegel werd in de aller
laatste weken van de inflatie in 1923 gebruikt en echt gelo
pen exemplaren in het bijzonder van de „doorstoken" va
riëteit zijn beslist zeldzaam. 
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Duitse gebieden 
Danzig is nog steeds in trek; drie verzamelingen, waar

van twee ook al op de Amphilex te zien waren, lieten dat 
ook hier zien. De nieuw voor het voetlicht gekomen verza
meling van een Tsjechische inzender was niet van interna
tionaal formaat, maar in het bijzonder de inzending van 
de heer Hennig uit de Verenigde Staten was zeer bijzon
der. Deze kreeg dan ook weer evenals op de Amphilex ver
guld zilver. Noemen we slechts de via het Danziger post
kantoor verzonden brieven van de Britse vloot in de Oost
zee tijdens de Krimoorlog en diverse proeven en variëteiten 
van de zegels van de „Vrije Stad". 
Memel was alleen ingezonden door een Duitser, Sleeswqlc 
door een Zweed, Silezië door een Pool en Saarland weer 
door een Duitser. Een bewijs dat deze gebieden niet alleen 
belangstelling genieten in Duitsland zelf, maar ook, in de 
er op andere wijze bij betrokken landen. Over de verzame
lingen is slechts dit te zeggen: niet alleen de opdrukvarië
teiten, ook de brieven behoren er in een verzameling van 
een betrekkelijk klein gebied absoluut bij. 

De verzamelingen Tsjeclioslowaltye 
Het zal niemand verbazen dat op een tentoonstelling 

in Praag de verzamelingen Tsjechoslowakije menigvuldig 
zijn. De catalogus vermeldde er niet minder dan 49 waar
van 47 ook werkelijk aanwezig ^varen. De meerderheid 
kwam natuurlijk uit Tsjechoslowakije zelf, doch ook vele 
buitenlandse verzamelaars hadden de strijd aangedurfd. De 
Verenigde Staten kwamen voorop met drie inzendingen, 
Oostenrijk, WestDuitsland en Zweden volgden met elk twee 
en België en Frankrijk sloten de rij met elk één inzending. 

Er is een tijd geweest dat inzendingen van „nieuwe lan
den", waaronder men dan verstond landen die in 1900 nog 
niet bestonden, geen gouden medailles konden verwerven. 
Die tijd is voorbij! Kreeg al verleden jaar op de Amphi
lex de heer Mahr uit WestDuitsland een gouden medaille 
voor zijn inzending Tsjechoslowakije, nu deelde hij deze eer 
met nog twee Tsjechische inzenders, de heren Herout en 
Zdenek, terwijl bovendien de heer Verner uit de Verenig
de Staten en Kracik uit Tsjechoslowakije nog een „klein 
gouden" medaille verwierven. 

Drukuitschot Hradschinzegels 

Als we een algemene indruk van deze verzamelingen wil
len geven dan is het eerste wat opvalt wel hoe enorm veel 
„drukuitschot" en proefdrukmateriaal er in de handel is 
gekomen. Men heeft waarschijnlijk nauwelijks vellen afge
keurd maar alles maar naar de postkantoren gezonden — 
de zegels ■waren hard nodig want men wilde zo gauw moge
lijk de oude Oostenrijkse en Hongaarse zegels door eigen 
zegels vervangen. Maar ook in de drukkerij zelf is alle 
proefpapier zorgvuldig bewaard en aan verzamelaars ver
kocht. We vinden overal proefdrukken in verschillende kleu
ren, proefdrukken over andere proefdrukken heen en ver
schillende waarden en soorten zegels bij elkaar op hetzelf
de papier. Bijzonder zeldzaam zijn alleen de „echte" proef
drukken met het opdruk „vzorec" hetgeen wij wel het beste 
als „specimen" kunnen vertalen. Wij zagen deze slechts in 
één van de ingezonden verzamelingen. 

In een andere verzameling zagen wij een groot aantal 
onbekende ontwerpen, die duidelijk aantonen dat de nu weer 
opkomende „Jugendstil" omstreeks 1920 in Tsjechoslowa
kije nog zeer in zwang was. Ook in de stad Praag zelf vindt 
men trouwens nog veel bouwwerken in deze stijl. 
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Behalve deze „officiële zegels" vindt men ook zeer veel 
plaatselijke opdrukken en vooral ook allerlei vormen van 
„nationalisatie" van de Oostenrijkse en Hongaarse zegels 
en vooral van de stempels. De tweetalige Oostenrijkse 
stempels, waaruit de Duitse naam is weggestoken en alleen 
de Tsjechische is blijven staan, zijn heel gemakkelijk te vin
den, vooral op de eerste Tsjechische zegels daar ze in die 
vorm nog geruime tijd werden doorgebruikt. 

De gespecialiseerde verzamelaars zoeken ook naar Oos
tenrijkse zegels, gebruikt in Tsjechoslowakije na, of liefst 
precies op 28 oktober 1918, de dag van de uitroeping van de 
Tsjechoslowaakse republiek. Als gevolg van het gebrek 
aan zegels vindt men hierbij ook nog heel wat „halverin
gen" die alle normaal gelopen hebben. 

Een bijzonder moeilijk te vinden vorm van nationalisatie 
— ook op deze tentoonstelling niet veel aanwezig — is de 
omzetting van de datumschrijfwijze in de Hongaarse stem
pels. De Hongaren schrijven namelijk een datum als volgt: 
1919 september 30. Meestal zette men dit voort doch men 
vindt ook Hongaarse stempels met datum 30 september 
1919. 

Over verzamelingen Tsjechoslowakije schrijven zonder de 
opdrukken „Posta Ceskoslovenska 1919" te noemen gaat 
natuurlijk niet. Deze zegels zijn bij uitstek de kostbaarhe
den van deze verzamelaars. In het bijzonder de Kronen
waarden — en dan nog met gewoon en met „Faser"papier 
— zijn echt bijzonder zeldzaam en de 4, Kr. op „Faser
papier" was slechts in twee van de topverzamelingen aan
wezig. 

Wij hadden het net over „echt". In een gespecialiseerde 
verzameling zijn ook vervalsingen die als zodanig aange
duid zijn zeker van belang. Zo zagen wij min of meer met 
verbazing dat zelfs van het „journaux"blok dat toch wer
kelijk geen zeldzaamheid is, vervalsingen bestaan (Yvert 
bloc nummer 4). 

Ook de zegels van na 1945 waren ruim aanwezig doch 
helaas kan het verzamelen van allerlei minieme verschil
len in uitvoering — om niet het woord pietluttigheden te ge
bruiken — uw correspondent weinig bekoren. 

Zeer opvallend was de belangstelling voor de uitgave van 
Kosice (Duits „Kaschau" en Hongaars „Kassa"), Yvert 
nummers 356/362. Niet minder dan vijf gespecialiseerde 
verzamelingen alleen van deze emissie! En dan nog het een 
en ander in de meer algemene verzamelingen „na 1945". 
Nu heeft deze emissie gemeen met alle emissies, die i 
roerige tijden ontstaan en die in haastige spoed to 
stand gekomen zijn, dat er nog al wat afwijkingen ontstaa 
die bij een goed georganiseerde druk niet meer kunne 
voorkomen. Zo is het op zichzelf al merkwaardig dat dez 
zegels gedrukt werden in vellen van 240 stuks, twee veldele 
van 100 en twee van 20, door tussenstroken gescheiden 

Overigens, vier verzamelingen „S.O." zou men in Ne 
derland ook niet zo gauw weer naast elkaar kunnen zien 
De jurywaardering van de Tsjechische inzendingen kwa 
ons wat hoog voor; alles tenminste „verzilverd brons" 
ook bij verzamelingen die ons inziens toch nog wel wat uit 
eenliepen. 

F" 

Inzendingen „Balticum" 
De bekende verzameling Letland van onze landgenoo 

de heer Poulie is een goede reden om even bij de inzendinge 
„Balticum" stil te staan. Er waren nu drie inzendingen Es 
land — Amphilex geen —, drie inzendingen Letland — de 
zelfde als op de Amphilex — en één inzending Litouwe 
Voor elk der drie landen werd één verguld zilveren medaill 
gegeven, die bij Letland en Estland gingen naar de he: 
Harry von Hofmann en voor Litouwen naar de heer Lindber 

Al deze verzamelingen beperkten zich niet tot de zege 
van de onafhankelijke staat maar bevatten een vaak ze 
uitvoerig onderdeel „Russische post in het gebied van h 
latere Letland", gevolgd door een meer of minder uitvoeri 
stuk „Duitse bezetting 1914/1917" (Oberbefehlshaber Ost). 

De hoge bekroningen voor deze verzamelingen geven du 
delijk weer dat juist bij de nieuwere landen de kennis en 
uitwerking van de „postgeschiedenis" van een bepaald g 
bied van zeer veel belang is. 

F 



Ambassadeur G J Jongeians (rechts) stelde zich in Praag nauw
keurig op de hoogte van de inzending van het Nederlands Post
museum in het Hybernapaleis tijdens de wereldtentoonstelling 
Van links naar rechts ir A J Ehnle, voorzitter, mejuffrouw E Dries-
sen, conservatrice en dr R E J Weber, directeur van het museum 
Deze foto werd gemaakt door de heer North, directeur van het 
Westduitse postmuseum in Frankfort aan de Mam 

De PRAGA 68 ging gepaard met congressen en gebeur
tenissen waarvan enkele het vermelden waard zijn om
dat er belangrijke algemene dan wel Nederlandse onderwer
pen van filatelistisch belang aan de orde werden gesteld. 
Op 30 juni werd van het Letnaplateau, vanwaar het 
standbeeld van Josef Stalin tot vijf jaar geleden over de 
Moldau op het oude Praag neerkeek, een ballonvaart ge
houden. Het startsein voor de eerste ballon — de PRAGA 68 
— werd gegeven door de voorzitter van de Bond van Sovj et-
Russische Filatelisten-Verenigingen, Ernst Krenkel. 
Die naam zegt pas wat als u weet dat de radiotelegrafist 
aan boord van de Russische ijsbreker Krasin, die veertig 
jaar geleden de verongelukte poolexpeditie van Umberto 
Nobile redde, dezelfde persoon was. De thans 82-jarige 
Italiaanse generaal, die een ontmoeting had met het Tsje
choslowaakse medelid van zijn expeditie Behounek, was 
ook hier gast met zijn onafscheidelijke borsalinohoed op. 
De heer Krenkel gebruikt als amateur voor zijn radiozen
der nog steeds hetzelfde oproep teken dat hij destijds op de 
Krasin gebruikte: RAEM. De post voor de vier ballons die 
aan deze vaart deelnamen werd aangebracht per postkoets, 
auto en hefschroefvliegtuig. 

Het echtpaar Boesman kwam als tweede aan bod met de 
Nimbus, die werd gestart door de Tsjechoslowaakse post
zegelontwerper en schilder Kamil Lhoték. Vervolgens ver
trokken de Oostenrijker Gruber met de Gazelle en de West
duitser Wolfgang von Zeppelin met de Graf Zeppelin. In elke 
mand had een radiotelegrafist van het Tsjechoslowaakse 
leger — voorzien van zender/ontvanger en valscherm — 
plaatsgenomen. Winnaars werden drs. J. Boesman en zijn 
vrouw Nina, die zeshonderd meter van het doel — het plaats
je Popovic op 23 kilometer van de hoofdstad — in een meer
tje belandden. De bemanning van de Westduitse ballon 
kreeg een troostprijs; zij kwamen het verst van het doel 
neer, noodgedwongen omdat de radio uitviel. Hun snelle 
daling leverde een bijzondere vermelding op. Het echtpaar 
Boesman ontving een fraaie bokaal als aandenken tijdens 
een receptie. 

Balloncommandant Boesman neemt de post in ontvangst, terwijl 
soldaten van het Tsjechoslowaakse volksleger de mand in bedwang 
houden Links Jaroslav CimrhakI, secretaris van het centraal 
comité van de Tsjechoslowaakse bond van fllatelistenverenigingen. 

De post voor de PRAGA 68, OK 7000, de Nlf/IBUS, PH-BHV. de 
D-GRAF ZEPPELIN en de OE-DZG GAZELLE kwam gedeeltelijk 
per postkoets, bespannen met vier appelschimmels. De postiljon 
die in het voorste compartiment staat met het hoofd door het 
opengeschoven dak, blaast de herkenningsmelodie van de PRAGA 
68 op zijn hoorn. 
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Het congres van de filatelistische journalisten — op 2 en 
3 juli — werd wat de bestuursverkiezing betreft een Ne
derlandse aangelegenheid, zoals in het hoofdartikel is be
schreven. Tijdens de discussie over propaganda voor de fi
latelie via radio en televisie in de verschillende landen 
kwam de Turkse afvaardiging vertellen dat zowel radio als 
televisie in Turkije elke week een half uur beschikbaar stelt 
voor filatelistische uitzendingen. De Tsjechoslo waken 
moesten tot hun schaamte bekennen dat zij noch in radio 
noch in televisie een stem in de ether konden krijgen. Een 
Duitssprekende vertegenwoordiger uit de Sovjetrepubliek 
Azerbeidzjan kon melden dat radioBakoe elke zondag een 
filatelistische uitzending van een half uur heeft en dat er dit 
jaar twee televisieuitzendingen zijn geweest (vijf in 1967). 
Deze mededelingen werden uitgelokt door het Zwitserse 
AIJPlid Urs Kaufmann, die een lezing hield over zijn er
varingen met regelmatige televisieuitzendingen in Zwitser
land. Het resultaat van de discussie was een tweetal 
nieuwe AIJPcommissies, een voor radio en een voor tele
visie. Het AIJPcongres besloot het erelidmaatschap te ver
lenen aan FlPvoorzitter Lucien Berthelot. 

Persconferenties 
Het ontbrak niet aan inlichtingen voor de pers en evenmin 

aan mogelijkheden om de berichtgeving voor het Maand
blad te verzorgen. Daags voor de opening van de Praga 68 
was er een algemene persconferentie voor ongeveer 150 
journalisten, van wie enkele voortvarende AIJPleden de 
kans waarnamen om alvast een kijkje en een kiekje op de 
tentoonstelling te nemen. 

Er werden nog meer ballonnetjes opgelaten, maar wie dacht dat 
hier een ,,KUS" voor I Tsjechische kroon te halen valt heeft het 
mis. Voor 1 kroon (Kcs) krijgt men 1 stuks (KUS) ballon (BALON
KY). 

De heer Prokop, directeur van het postzegelbedrijf van de staats
handelsorganisatie ARTIA, die tijdens de persconferentie voor 
AIJPleden op 3 juli de meeste kritische opmerkingen pareerde 

Uitsluitend voor AIJPleden gaf de staatshandelsorgani
satie ARTIA, waartoe het postzegelbedrijf behoort, een 
persconferentie waarop zoveel nieuws over komende uit
giften te horen en te zien ■was dat kritiek op het publici
teitsbeleid niet kon uitblijven. Het komt namelijk voor dat 
de redactie van het Maandblad de afbeeldingen, waarop 
zij met smart zit te wachten, afgedrukt ziet in de adver
tenties, die ARTIA wel naar de drukkerij maar niet aan 
de hoofdredacteur heeft gestuurd. Er werd ook geklaagd 
over de veelheid van nieuwe uitgiften van het gastland. 
De gastheren beloofden beterschap en wezen er op dat de 
PRAGA 68 verantwoordelijk is voor acht series (die tesa
men rond ƒ 25,— kosten, gerekend naar de toeristenkoers. 
Redactie). 

Postzegeldrukkerq 
Bij alle lof op het uiterlijk van de Tsjechoslowaakse post

zegel werd deze kritiek opnieuw te berde gebracht bij een 
bezoek van een zevental AIJP-leden aan de staatspostzegel-
drukkerij: vier Duitsers, van wie één uit Oost-Duitsland, 
twee Nederlanders en een Amerikaan. Hoewel het bezoek 
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kennelijk onverwacht kwam, was de ontvangst allerharte
lijkst. Wegens ingrijpende verbouwingen kwam het gezel
schap op een ongelegen tijdstip, maar daardoor was er 
alle gelegenheid alles goed op te nemen. Het meest opval
lende was wel de afwezigheid van een sterke bewaking 
of van een straffe controle. Zelfs de portier bij de ingang, 
die door een eenvoudige slagboom was afgesloten, droeg 
geen vuurwapen. 

De rondleiding verliep allerplezierigst. Men kon over alles 
van iedereen tekst en uitleg vragen en ontvangen. Het 
enige wat men niet kan zien is het ontwerpen van de zegels. 
Postzegelontwerpen is het werk van een kunstenaar en die 
oefent een „vrij" beroep uit. Hij heeft de vrijheid kunst te 
beoefenen en de staat heeft de vrijheid al of niet van zijn 
diensten gebruik te maken. 

Het eerste stadium in de staatspostzegeldrukkerij is het 
graveren en daarvan waren wel staaltjes te zien. Onder 
meer van de laagste waarde uit een serie van vijf zegels 
met afbeeldingen van schilderijen. De zegel, met een voor
stelling van het werk „Cleopatra" van Jan Zrzavy naar een 
ontwerp van J. Hercik, maakt een goede kans op de titel 
„de mooiste postzegel van Tsjechoslowakije van 1968". Met 
postzegelpapier is men minder zuinig dan bij onze post
zegeldrukkerij in Haarlem. Voornamelijk omdat de Neder
landse PTT afgepaste hoeveelheden papier aan het huis 
Enschedé levert en rekening en verantwoording verlangt 
van het verbruikte papier, niet alleen van het papier dat 
met postzegels bedrukt werd, maar ook van het al of niet 
bedrukte uitschot. Niet voor niets wordt het papier in de 
postzegelboekjes dat niet voorzien wordt van een zegelbeeld, 
bedrukt met een Andreaskruis. 

In Tsjechoslowakije behoort alles wat de aanmaak van 
post- en fiscale waarden aangaat onder het PTT-ministerie, 
ook de papierfabricage. De meeste zegels worden ge
drukt op twee WIFAG-persen van de Zwitserse fabriek 
Winkler & Fallert te Bern, waarvan de nieuwste vier kleur-
werken heeft. Deze machines leveren de zegels af in vellen 
van 25, 50 of 100 stuks, geperforeerd, gedateerd, genum
merd en op maat gesneden. Het drukprocédé is raster
diepdruk. 

Met de hand worden de velletjes, ditmaal met vier zegels, onder a 
Wait-Savillepers gelegd om de volgende druk te ontvangen H 
uitschot IS bij dit registeren-met-de-hand verbluffend gering tia 
percent I 
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Het resultaat van de WaiteSavillemachine wordt met het oog, 
gewapend en ongewapend, op de keper beschouwd 

Onze keus voor de mooiste postzegel van het jaar in Tsjecho
slowakije: de Cleopatra van Jan Zrzavy, die op 29 oktober zal 
uitkomen als laagste waarde in een serie van vijf. 

Voor de plaatdruk van gelegenheidszegels wordt gebruik 
gemaakt van Britse WaiteSavillepersen, die op kleine vel
letjes vier, zes, acht of tien zegels drukken. De velletjes 
worden met de hand in de juiste stand onder de pers ge
legd. Dat zou niets bijzonders zijn als het velletje met één 
klap van de pers klaar zou zijn. Dat is meestal evenwel 
niet het geval. Elke slag levert één kleur op en voor een 
andere kleur moet hetzelfde velletje naar een andere pers. 
Het resultaat van dit handwerk is verbluffend. Het uitschot 
bedraagt niet meer dan tien percent, zelfs iets minder dan 
bij de volautomatische WIFAGmachines. 

De chef liet het gezelschap zijn verzameling zien: een 
album met boekblokken van vier van alle zegels die na de 
oorlog op zijn afdeling waren gemaakt, op de velranden 
gesigneerd door de verschillende ontwerpers. Hij bleek geen 
verzamelaar te zijn, maar deze collectie te beschouwen als 
een soort pensioenverzekering. Alleen op deze afdeling stond 
het papierverbruik onder controle. 

De rondleiding werd besloten met een geanimeerde be
spreking, waarbij vooral de Amerikaan zich duchtig weerde, 
dankzij een der Nederlanders die zijn Engels in het Duits 
en een tolk die het Duits in het Tsjechisch overbracht 
aan onderdirecteur ing. Milos Matura. Een opzienbarende 
onthulling uit het vraaggesprek was de mededeling dat de 
postzegel met het portret van de nieuwe president van de 
republiek Ludvik Svoboda, niet meer dan tien dagen onder

I weg is geweest van tekentafel naar loket. 
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')nze keus voor de origineelste postzegels van het jaar in Tsjecho
^lowakije: een serie van zeven met karikaturen van een aantal 
wereldberoemde persoonlijkheden, opgedragen aan het Tsjecho
hlowaakse UNESCOcomité, die zal verschijnen op 18 november. 

Ontmoetingen 
De merkwaardigste ontmoetingen waren ons deel tijdens 

de PRAGA 68. Op een goede dag werden we in voortref
felijk Nederlands aangesproken door iemand die zich voor
stelde als mijnheer Ooievaar. Hij bleek een Tsjechoslowaak 
te zijn, Zdenek Storch (Duits voor ooievaar) te heten en 
35 jaar geleden als lid van een Tsjechoslowaakse onder
handelingscommissie over wederzijdse betalingen in Neder
land te hebben gewoond. Hij leerde Nederlands, onder meer 
van de Leidse professor in de slavistiek Van Wijk. Zijn moei
lijkheden met onze taal kwamen overeen met de onze ten 
opzichte van het Tsjechisch, maar hij had er iets op gevon
den: „Om goed Nederlands te leren spreken moet je goed 
verkouden zijn." En hij gaf een knap staaltje met „angst
geschreeuw" en „Scheveningen" weg voor een paar verbijs
terde Tsjechoslowaakse oren. Hij bleek tolk te zijn in dienst 
van de PRAGA 68, waaraan hij ook met een verzameling 
deelnam: „De stad Jicin; voorfilatelie, brieven en afstem
pelingen". 

Het was een Russische collega die ons het probate middel 
aan de hand deed om te ontkomen aan figuren die buiten
landers aanklampen met de vraag of ze vreemd geld wil
len verkopen. Dat gebeurt niet eens altijd met boze bedoe
lingen. Het is een rage in Tsjechoslowakije om zijn vakan
tie door te brengen in een Westeuropees land en Neder
land geniet daarbij een opvallende voorkeur. Een Tsjecho
slowaakse toerist krijgt evenwel niet meer dan dertig 
gulden westers 'geld mee en hij spaart daarom geld 
noch moeite om meer machtig te worden. Het liefst dol
lars, maar overigens is alle Westeuropese valuta welkom. En 
daarmee zijn we terug bij de Russische collega, die we 
deelgenoot maakten van onze ervaringen. Helemaal geen 
last, verklaarde hij onbewogen. Jullie zijn „valutamensen", 
maar ik hoef alleen maar te zeggen „roebel" en ik heb 
geen kopeke last meer. We hebben hem bedankt voor zijn 
tip maar er geen gebruik van gemaakt. 

We ontmoetten vele oude en nieuwe vrienden uit de fila
telistische publiciteit, onder wie Pol Heyninck, verslag
gever van de Vlaamse televisie die voor de BRT (Belgische 
Radio en Televisie) opnamen kwam maken, geassisteerd 
door Jaak Lamaen en Gert Geens. Het sympathieke baard
gezicht van Pol zagen we zaterdag 20 juli terug in de te
levisieuitzending van Joop Kiggen, die een Belgisch film
pje liet zien van een vraaggesprek met de Oostenrijkse 
postzegelgraveur Rudolf Toth. 

We hadden een uitvoerig onderhoud met het Amerikaanse 
jurylid en FlPafgevaardigde George Blizil over het uitwis
selen van dialezingen tussen het Amerikaanse verbond van 
filatelistenverenigingen en het Nederlands Filatelistisch 
Centrum in het kader van het internationale verband (IPSE) 
dat vorig jaar tijdens de Amphilex werd opgericht. 

Hoes van het grammofoonplaatje Merci mr. HUI. Er waren ook 
PRAG Asigaretten, kopenschotels, manchetknopen, asbakken, 
dasspelden, vaantjes, speldjes en sleutelhangers. 

Een speels grapje dat bijzonder in de smaak viel was een 
grammofoonplaatje met een filatelistische lofzang op mr. 
Rowland Hill, de Britse vader van de postzegel, waarin een 
tweetalig refrein voorkomt: „Merci and thank you. Mister 
Rowland Hill". 

Vervolg op bladzijde 447 ► 
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DE POSTVLAG 

Ik heb mail aan boord 

J. H. SCHUILENGA 

Postzegels en pestvlaggen ... beide woorden hebben het begrip 
„post" gemeen. Daarom mag in een blad, waarin de postzegel 
heerst, de postvlag vragen om een bescheiden plaatsje, om zich 
voor te stellen, op zijn deftige afkomst te wijzen en ... op zijn 
onzekere toekomst. 

Van oudsher is het vervoer van brieven een koninklijk 
recht; de heersers schiepen de geordende wijze van trans
port en verboden het overbrengen van andere stukken dan 
die van de staatsdienaren. Slechts geleidelijk — na vele 
eeuwen — verwierven de goede burgers het recht tot 
medegebruik; naarmate hun schrijfvaardigheid toenam 
groeide ook hun belangstelling voor het vervoer. Dat de 
postaal-betrokkenen onderscheidingstekenen droegen zal 
niemand verbazen; zowel de status als de noodzaak tot be
scherming waren goede redenen daartoe. 

Waterwegen hebben steeds de belangstelling van ver
voerders gehad; zij waren gemakkelijk en trouwens de enige 
mogelijkheid naar bestemmingen overzee. Maar het trans
port had nadelen; de weg immers was onzeker door in
vloed van getij, storm, tegenwind, windstilte, zeeroverij, 
ijsgang en rampen die tot beschadiging van goederen leid
den. Alzo was het transport over land gemakkelijker te or
ganiseren dan over zee; aan tijd van vertrek en aankomst 
kon in het eerste geval meer de hand worden gehouden. 

Toen echter het stoomvaartuig het zeilschip verdrong, 
konden ook ter zee de tijdstippen van afvaart en aankomst 
worden aangehouden. Omstreeks deze tijd steeg het aan
bod van personenvervoer naar het Amerikaanse werelddeel 
(emigratie), terwijl ook het brieven- en pakketvervoer toe
nam. 

Nu is stoomvaart een kostbare zaak en zeker in de eerste 
dagen was het aanbod van passagiers en goederen niet 
constant. Daarom was er in scheepvaartkringen bijzonder 
veel belangstelling voor „mail". Wat is mail? Met dit woord 
werd oorspronkelijk niet anders bedoeld dan een lederen 
zakje of beurs. Lederen zakken werden gebruikt om de brie
ven in te bergen. Het woord dekte spoedig zak èn inhoud 
en werd tenslotte gebruikt voor al wat de post vervoer
de. Post en mail worden dikwijls vereenzelvigd. Dat is niet 
juist; post is de organisatie en mail datgene wat deze 
overbrengt. 

De belangstelling voor de mail was wederzijds; de pos
tale organisaties zochten naar snelle en betrouwbare ver
voerders, terwijl de scheepvaartmaatschappijen belang 
hadden bij een constante bron van inkomsten, als basis 
voor een gezonde financiële positie. 

Aldus kwamen de mailcontracten tot stand; een gegaran
deerd aanbod tegen een overeengekomen prijs. Het eerste 
contract werd op 22 augustus 1837 gesloten tussen het Britse 
Post Office en de Peninsular & Oriental Steam Navigation 
Company (de „P & O"). Nu zijn regeringen en in het bij

zonder het postale deel ervan harde meesters die niets voor 
niets geven. Zij betalen graag, en soms veel, maar ver
langen een punctueel nakomen van de verplichtingen en de 
bepalingen van de contracten. Zij verlangen in de eerste 
plaats een zich stipt houden aan de tijden van afvaart en 
aankomst — slechts dan immers kan een mechanisme, waar
van „het schip" deel uitmaakt, goed functioneren — en ver
der een geleidelijk opvoeren van de frequentie, de scheeps-
accommodatie en de snelheid. Zij zijn genegen daarvoor 
extra te betalen, wanneer de scheepvaartmaatschappijen 
van hun kant ernst met de zaak maken. 

Het zijn de mailcontracten geweest, die de particuliere 
maatschappijen hebben gedwongen tot verbetering van de 
diensten en het materiaal. Zoals de beroemde Duitse direc
teur-generaal der posterijen Heinrich von Stephan zei: „Gut 
eingerichtete Postdampferlinien bilden das eigentliche Rück
grat für alle Handelsbeziehungen, die sich auf überseeische 
Gebiete erstrecken."*) De maatschappijen, die onder post-
contract opereerden, onderscheidden zich derhalve door 
stiptheid en snelheid. Zij wilden daar gaarne de aandacht 
op gevestigd hebben en kozen een vlag als symbool, de 
„postvlag", hetzij de al van overheidswege vastgestelde, 
hetzij een van eigen vinding. 

Zo kreeg de post- of mail vlag een andere betekenis dan 
attribuut voor hun beveiliging of onderscheiding; zij ves
tigde meer de aandacht op het schip ónder die vlag — snel, 
betrouwbaar, comfortabel — dan op de vlag als kenmerk 
voor de postale inhoud van het schip. Niettemin was er een 
meer materieel voordeel. In de dagen van weleer hadden 
de mailschepen bijzondere voorrechten ten opzichte van] 
andere schepen; zij hadden voorrang bij het lossen en ge
noten korting op loods- en havengelden. Daartoe diendei 
zij als zodanig kenbaar te zijn, zodat de postvlag als tekei 
op de best zichtbare plaats werd gevoerd, namelijk aan di 
seinra in de voortop. 

Er zijn landen met een rijke postvlaggeschiedenis, lan
den waar de vlag moet worden gevoerd in opdracht van d( 
rijksoverheid (althans wanneer de schepen onder mailcon-
tract varen). In dat geval is er ook een voorgeschrevei 
model, meestal bij de wet vastgesteld. Dan zijn er landei 
met een weliswaar minder lange historie maar met niet
temin een voorgeschreven Vlag. Onderscheidene landei 
hebben een zodanig kleine portie zeemail dat een eigei 
postvlag overbodig is. Ten slotte zijn er landen met een evei 
omvangrijke zeepost als geringe belangstelling voor hej 
voeren van een uniforme vlag ter dekking of aanduidinj 
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van de lading post; een dier landen is — helaas — Neder
land. 

Laat ons een ogenblik blijven stilstaan bij het Verenigd 
Koninkrijk, waar het vervoer ter zee belangrijker was en 
is dan van enige route over land. Sinds 1700 zijn daar de 
postvlaggen in de wet vastgelegd, en is het gebruik ervan 
voorgeschreven. Verscheidene Britse ministeries hebben in 
vroeger eeuwen getracht de overzeese mail onder controle 
te houden hoewel zij zelve geen schepen voor dit vervoer 
bezaten. 

De kapiteins van de particuliere schepen, die brieven 
meenamen, was bevolen deze af te geven aan de postmees
ter in de eerste haven van binnenkomst, opdat deze ze via 
de officiële binnenlandse dienst te bestemder plaatse zou 
kunnen brengen. Het vervoer per illegale instantie kwam 
de kapiteins echter voordeliger uit en voorkwam tevens 
kennisneming van de inhoud der correspondentie door de 
spionnen van de regering. In 1694 werd echter de volgende 
ordonnantie gepubliceerd**): 

This is to give notice that Lancelot Plumer and Wil
liam Barret are appointed by the Postmaster General 
of England to receive all such letters and paquets from 
masters of ships and vessels into the Port of London, 
to the end the same may be delivered with speed and 
safety according to their respective directions and the 
laws of the Kingdom; and that all masters of ships and 
vessels and all marines and passengers may the better 
take notice thereof, the Right Honourable the Lords of 
the Admiralty have directed that the boat employed in 
this service do carry colours, in which there is to be 
represented a man on horseback blowing a posthom. 

Postvlaggen zijn er in talloze uitvoeringen. Soms is het 
de nationale vlag met toevoeging van een kroon, een 
hoorn, letters of woorden. Heeft een land naast de nationale 
vlag een koopvaardij vlag, dan is het soms deze, die 
van toegevoegde of ten behoeve van de postdienst gewij
zigde emblemen is voorzien. Een officieel, door de regering 
vastgestelde postvlag, mag, wanneer daaruit tevens duide
lijk do nationaliteit blijkt, worden gevoerd in de plaats van 
de nationale vlag. Zo bijvoorbeeld de Noorse, zijnde de 
(dubbel gespleten) rijksvlag met op het kruis een vierkant, 
waarin het woord POST, waarboven een kroon. 

Behalve vierkante of rechthoekige vlaggen, worden toe
gepast driehoekige wimpels, soms van een in geen relatie 
tot de nationale vlag staand patroon, soms juist een iden
tiek beeld vertonend. Een aardig voorbeeld daarvan is de 
Italiaanse wimpel met de drie evenlange banen groen, wit 
en rood, waarbij een letter P in het groen en in het wit het 
gevierendeelde schild met de wapens van de vier zeesteden 
(Venetië, Genua, Amalfi en Pisa), dat ook voorkomt in de 
oorlogsvlag en de koopvaardijvlag. 

Het gebruik van een kroon als accent in een postvlag 
is in zoverre onjuist dat een kroon weinig met postale acti
viteiten te maken heeft. Daar tegenover staat, dat de kroon 
het symbool is voor de koninklijke macht die van oudsher 
ook de post omvatte. 

Anders is het met de posthoorn, het aloude postsymbool, 
dat teruggaat tot de middeleeuwen, waarbij de zogenaam
de Slagerspost een grote rol in het postaal gebeuren speel
de. De leden van het slagcrsgilde reisden het platteland 
af voor de aankoop van vee voor de stedelijke bevolking. 
Zij bliezen de hoorn om de boeren van hun nadering in ken
nis te stellen, opdat deze alvast hun vee bijeen konden drij
ven. Maar dit signaal had voor de geïsoleerd levende platte

<^S> 

ROYAL MAIL 

Met kleine varianten is de „Red Ensign" met het em
I bleem in het uitwaaiend gedeelte gehandhaafd, tot in 1864 
werd bepaald dat rijksvaartuigen zouden voeren de „Blue 
Ensign" met een embleem, voor elke dienst verschillend, 
in het uitwaaiend deel. Voor de Post Office is dit tegen
woordig „Vader Tijd", terneergezeten met een zeis in de 
linkerhand en de rechter uitgestrekt naar een bliksem

I schicht. 
Deze vlag is echter uitsluitend bestemd voor vaartuigen, 

jdie eigendom zijn van de Britse posterijen. De schepen van 
Iparticuliere maatschappijen, waarmede de posterijen een 
Imailcontract hebben gesloten, voeren de in 1884 geïntro
Iduceerde wimpel met de woorden „Royal Mail", waartus
Isen een rode koninklijke kroon, in 1902 aangevuld met 
|een posthoorn. 

Ook kent men enige landen, waaronder Duitsland, met een 
■bepaalde postvlaghistorie, waar de politieke ontwikkeling 
look op de postvlag is af te lezen. 

landers nog een andere betekenis: de nadering van een per
soon, op de hoogte van de laatste nieuwtjes, de schandaal
tjes en het politiek geharrewar, misschien ook brenger van 
een brief waarvan de geadresseerde de inhoud waarschijn
lijk niet kon lezen, doch waarbij de slager wel zo goed 
was te assisteren (daarmede een nieuwtje rijker worden
de). Hoorn en brievendrager vloeien ineen tot „post". Tot 
in de zeventiende eeuw heeft in Europa deze Slagerspost 
als officieel erkend postvervoerend systeem gewerkt. 

Evenals in Engeland is in Nederland postvlaghistorie 
begonnen met het van overheidswege voorschrijven van het 
voeren van een wimpel op de schuiten van de schippers 
die post van binnenlopende schepen afhaalden, dan wel in 
veerdienst tussen bepaalde plaatsen voeren. Bekend is de 
afbeelding van het post jacht in de Maasmond op de kaart 
van de Rotterdamse postmeester Jacob Quack (1663), waar
op een postwimpel met een hoorntje te zien is. 

De contracten, waarin het gebruik van een postwimpel 
verplicht is gesteld, hebben alle betrekking op binnenlands 
vervoer. Natuurlijk was er een zekere hoeveelheid zee
post maar vóór de komst van de stoomvaartlijnen was er 
gezien de geringe omvang, de lange duur van de over
tocht en de kleine frequentie van de vaarten, geen aan
leiding tot het voeren van een postvlag als bijzonder ken
teken. 
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In het midden van de vorige eeuw^ echter ontstonden de 
stoomvaartmaatschappijen en een situatie, soortgelijk aan 
die in Engeland en Duitsland, leidde tot het afsluiten van 
mailcontracten. Ook hier was de ontwikkeling: grotere en 
snellere schepen, beter dienstbetoon door kortere reizen. 
En ook hier verlangden en verkregen de maatschappijen 
bijzondere rechten met betrekking tot de loods, haven
en sluisgelden. ■ 

Maar ten aanzien van het officieel vaststellen van een 
te voeren kenteken, dat het schip als mailschip kenmerkt, 
was er een opmerkelijk verschil: in Nederland werd géén 
mailvlag wettelijk vastgesteld. Het voeren daarvan dus 
evenmin. 

Maar ook in Nederland luistert de post naar dezelfde 
regels als overal. Zij worden geïllustreerd door het adres en 
de aanwijzing, door de Lord Protector of England in 1550 
op een brief'**) gesteld: 

To our very good Lord Dacre, Warden of the West Marshes, 
in haste, haste post, haste, for thy life, for thy life, for thy Jife! 

En dit is een wachtwoord voor de postdienst. Ook voor de 
maildienst en de uitvoerders daarvan. Vanwege de snellere 
behandeling van hun schepen en de te verkrijgen reductie 
op de kosten, kozen de reders — mede om de reden, eer
der genoemd, van markering van hun schepen als snelle 
mailschepen — een vlag van eigen vinding. Helaas nam 
men algemeen de nationale driekleur en voorzag deze van, 
per maatschappij verschillende, aanduidingen met betrek
king tot „post". 

dere stukken geeft niet langer voordelen. De vaarschema's 
zijn nauw aangehaald, tijden van vertrek en aankomst lig
gen vast, de radioverbindingen verzekeren een doorlopend 
contact, zodat de aankomst — ook een vertraagde — lang 
te voren nauwkeurig bekend is en de nodige maatregelen 
voor de lossing kunnen worden genomen. Geen schip ver
schijnt plotseling en onverwacht voor de havenmond, 
geen bijzonder teken is nodig om het volk tehoop te doen 
lopen en om op de kade ruimte te maken voor het overne
men van een aantal zakken mail. In verscheidene havens 
gaat de belangstelling eerst uit naar andere zaken dan 
brievenpost. . . . naar graan, om de honger te stillen. Sche
pen zijn snel en comfortabel; zij zijn het geworden dank
zij de mail, maar dat dient nu niet meer geannonceerd! 

De aanvankelijke door het voeren van een speciale vlag 
ter indicatie van mail bestaande voordelen, ook de finan
ciële, zijn merendeels vervallen. Dan voelt een reder er 
ook niet veel meer voor, dure vlaggen te tonen. Soms is er 
noch een gebod, noch een verbod. Dan is de uitkomst on
zeker; een afwegen van zuinigheid en gevoel voor decorum. 

Let wel: wat hier is gezegd, geldt voor Nederland. In 
vele landen wordt aan het voeren van de vlag stipt de hand 
gehouden omdat er wettelijke bepalingen zijn. Het neemt 
echter niet weg dat er ook daar geen voordelen mee ge
paard gaan. 

De Nederlandse PTT heeft, lang geleden, een poging 
gedaan te komen tot een wereldpostvlag, een vlag, die voor 
alle landen gelijk zou zijn. Zij had het voornemen, een voor
stel te doen aan de Union Postale Universelle, de Wereld
postvereniging, doch wilde vooraf de opinie peilen van andere 
landen. Het bleek alras, dat het geen gunstig onthaal zou 
vinden. Dit resultaat was even negatief als dat van de eer
der, in 1929, door Japan ondernomen poging. De betrokken 
staten wensen of hun bestaande — en geliefde — pestvlag 
te handhaven of wijzen op het internationaal aanvaarde 
éénlettersein Y, met de betekenis „ik heb mail aan boord". 

Er is niet veel tegen in te brengen. Men kan weinig ar
gumenten aanvoeren voor de noodzaak van een wereldvlag. 
Overigens kan men evenmin stellen dat een nationale post
vlag nog nodig zou zijn. Want als men de zaak kritisch be
kijkt dan moet men dit vaststellen: het is in de haven van 
aankomst niet interessant te weten uit welke richting de 
mail komt, maar alleen óf er mail komt. Een vlag met een 
algemeen te begrijpen postteken, zonder nationale onder of 
achtergrond, is dan voldoende. Het schip zelve wordt immers 
al qua herkomst gekenmerkt door de nationale (koopvaardij)
vlag aan hek of gaffel. Met de Inschriften zij men voorzichtig. 
„Royal Mail" of ,,Nederlandse Posterijen" blijft onduidelijk 
voor een Zuidamerikaan terwijl geen enkele Nederlandse 
havenwerker op de gedachte komt dat de letters C M in de 
Spaanse postvlag wel eens Correos Maritimos zouden kun
nen zijn. 

KNSM 

Daarmede kwam men in strijd met de wet v a n . . . . 14 
februari 1796. Daarin werd het model van de Nederlandse 
vlag (de Hollandse vlag) vastgelegd en bepaald het 
„uitdrukkelijk verbod aan een iegelijk wien het zoude 
mogen aangaan, om in meergemelde gewoone Hollandsche 
vlag eenige verandering te maaken, veel min zig van den 
Jack te bedienen of ook eenig ander schilderwerk, als Ge
bouwen, Beelden Boomen of van welk eenen aard zulks 
zoude mogen zijn, in hunne vlaggen, geuzen of wimpels te 
brengen." 

De wet is nimmer ingetrokken of door een andere ver
vangen. In enkele gevallen is aan enige lichamen bij 
Koninklijk Besluit toestemming verleend tot het gebruik 
van de nationale vlag, waarin ten behoeve van dat lichaam 
een embleem is aangebracht. De scheepvaartmaatschap
pijen hebben een dergelijke ontheffing van het verbod nim
mer verkregen; niettemin dragen deze vlaggen kroon, post
hoorn of opschrift. Gelukkig voor de overtreders gaat de 
belangstelling van de overheid voor het juiste gebruik van 
de nationale vlag niet zover dat zij overtredingen straft. 

Zo waren er dus aanvankelijk evenzovele uitvoeringen als 
er grote scheepvaartmaatschappijen waren. Het gebruiken 
van de postvlag neemt echter af; er zijn nog slechts enkele 
reders die het voeren voorschrijven of doen toepassen. 

Wat is namelijk het geval? Het voeren van een postvlag 
als kenteken voor een zo kostbare lading als brieven en an

« » ■ » » ' » w w w » y » w » ■ s 
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Tenslotte, om toch iets van de postzegels in deze bel 
schouwing te brengen, een zegel waarop pestvlaggen zijnl 
afgebeeld. Het is de in twee waarden in 1921 verschenen! 
zegel van Japan, ter herdenking van het vijftigjarig bestaani 
van de Japanse postdienst (Yvert 162 en 164). Hij vertoontl 
drie vlaggen: in het midden de Japanse natievlag, linksl 
daarvan de vroegere en rechts de huidige Japanse postvlag.! 
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Engelse pakketboot voor de haven van Hellevoetsluis; van de 
voortop waait de officiële postvlag, de „red ensign", met in een 
wit veld een postiljon van zwart. Deel van een aquarel van J. A. van 
Es, 1794, in het Nederlandse Postmuseum te 'sGravenhage. 

Oorspronkelijk was, sinds de invoering van de postdienst 
in 1871, het embleem de horizontale balk, waarop een 
zon, beide In rood. In 1885 werd de uitvoering van de tele
graaf en de lichttorendienst mede aan de postdienst opge
dragen, die toen het oude symbool verving door het huidi
ge, dat de gestileerde vorm is van het teken ~^ , de eerste 
klank van het woord Teishinsho, dat Ministerie van Tele
communicatie betekent. 

NABESCHOUWINGEN EN COMMENTAAR 
Suezkanaalzegels 

Elders ontdekten we een inzending die uit zuiver maak
werk bestond en die niettemin een aantrekkelijke kant be
zat. Het waren luchtpostbrieven afkomstig van bemannings
leden van schepen die sinds de ArabischIsraelische oorlog 
ivan een jaar geleden in het Suezkanaal zijn opgesloten, 
peze brieven zijn voorzien van zelfgemaakte postzegels. 
IDe zegels worden uitgegeven door de Great Bitter Lake 
[Association, het Genootschap van het Grote Bittermeer, dat 
Kverd opgericht om het beste te maken van de gedwongen 
rust. De kapitein van het Tsjechoslowaakse motorschip 
l,Lednice", de filatelist Jiri Kudrna, kwam op het idee post
feegels uit te geven. Hij maakte ontwerpen en bracht die 
bver op stencils, die op een Brits schip werden afgedraaid. 
p e velletjes werden daarna gekleurd en verknipt. Waarde 
fcn Inschrift op de zegels luiden in het Engels, de voertaal 
In de omgeving. De verzameling omvat niet alleen postze
fcels maar ook luchtpostbladen en een briefomslag. De pos
lerijen hebben er angstvallig voor gewaakt de zelfgemaakte 
etiketten met een stempel te raken, maar dit is niet in alle 
levallen gelukt. 

I De persdienst en het secretariaat van de PRAGA 68 heb
l e n voortreffelijk werk gedaan. Elke dag verscheen er een 
l i tvoerig persbulletin en elke dag kregen we door vriende
lijke bemiddeling van Eva, Hana, Helena. Herma, Kweta, 
»lira, Nadja, Stanja of nog een andere schone, inzage van 
l l le nieuwe foto's die voorhanden waren. Het laatste bezoek 
Ban elke dag brachten we aan het hoofdpostkantoor in de 
Binnenstad, niet ver van ons hotel. Daar was een nacht
B)ket, waar men na sluitingstijd op ieder uur van de nacht 
ftrecht kon voor het verzenden van poststukken, desge
wenst ook aangetekend en expres. 

H Wat niemand verwacht zou hebben: men kon in Praag 
■Llowaar kopen. Wel niet aan het postkantoor maar wel op 
ftt tentoonstellingsterrein bij ARTIA. We hebben de gok 
■ e t gewaagd: 1 kilogram voor 14,50 kronen, ongeveer 
■5,50 gerekend naar de toeristenkoers. 
HHet slot van het verblijf in Praag hield voor het kleine 
Bintal deelnemers aan de Maandbladreis nog een verras

Om een eind te maken aan de vele vervormingen, kleur
verschillen en vlakverdelingen, die door minder terzake 
kundige fabrikanten in de loop van de tijd waren gepro
duceerd, werd op 26 juni 1936 een standaardspecificatie uit
gegeven waaraan iedere leverancier zich heeft te houden. 

Japan maakt daadwerkelijk gebruik van zijn postvlag. 
Deze wordt gevoerd op schepen en voertuigen die mail ver
voeren, voorts uitgestoken op de postgebouwen op nationale 
feestdagen, postale gedenkdagen en andere gebeurtenissen, 
waar (nationaal) wordt gevlagd en tenslotte — en dit is 
een belangrijk punt — gehesen bij rampen, calamiteiten en 
dergelijke op die plaatsen waar postale lokaties gemakkelijk 
herkenbaar moeten zijn. 

Met name dit laatste gebruik zou in de huidige tijd navol
ging verdienen; de plaats manifesteert zich duidelijk en er 
behoeft geen gebruik te worden gemaakt van de nationale 
vlag, die juist in deze minder geschikt is omdat het uit
steken toch altijd een zeker feestelijk karakter heeft. De 
voorwaarde is natuurlijk, dat men een postvlag hééft en 
zoals gezegd, dat is bij ons niet het geval. 

*) Goed geo rgan i see rde mai lboot l i jnen v o r m e n de eigenli jke r u g g e 
g r a a t v a n alle h a n d e l s b e t r e k k i n g e n die zich op overzeese geb ieden 
r i ch ten . 
••) H i e r m e d e w o r d t b e k e n d g e m a a k t d a t Lance lo t P l u m e r en Wil
l iam B a r r e t door de m i n i s t e r van poster i jen zijn aangewezen om 
alle br i even en pak jes v a n de kap i t e ins v a n schepen en boten , die 
in L o n d e n  H a v e n a a n k o m e n , in on tvangs t te n e m e n , opda t deze 
p o s t s t u k k e n snel en veil ig k u n n e n w o r d e n afgeleverd o v e r e e n k o m 
stig h u n b e s t e m m i n g e n en m e t Inach tneming v a n de w e t t e n v a n 
he t kon inkr i jk ; en o p d a t al le kap i t e ins van schepen of boten en alle 
s c h e e p s b e m a n n i n g e n en passag ie r s h ie rop b e t e r ach t k u n n e n s laan, 
heef t he t Hoge College d e r Admira l i t e i t bepaa ld da t de boot, die 
voor deze diens t w o r d t geb ru ik t , een vlag m o e t voeren , w a a r o p 
een r u i t e r blazende op een pos thoorn . 
*••) Aan onze zeer goede Lord Dacre , g o u v e r n e u r v a n d e West 
Marshes , 
m e t spoed, h a a s t u post , spoed, ui t alle mach t , ui t alle mach t , u i t 
alle m a c h t ! 

vervolg van pagina 443 

Een van de G.B.L.A.brieven, afkomstig van het I^S „NORDWIND" 
DACC, met drie verschillende etiketten: liggende rechthoek met 
10 d POSTAGE, staande rechthoek met 6 d POSTAGE en het 
PRAGAembleem en een gelijkzijdige driehoek met 1 d POSTAGE. 
Ontleend aan het Westduitse postzegelmaandblad Mauritius. 

sing in. Ze waren aangekomen op het oude vliegveld Ruzyne 
en ze vertrokken van de nieuwe luchthaven, enkelen zelfs 
zonder de luchthavenbelasting te hebben betaald. De ge
zamenlijke lunch in het gloednieuwe restaurant, betaald 
uit één pot waaraan ieder het resterende zijne had toever
trouwd, besloot een genoeglijk ANWBKLMuitstapje naar 
Praag. 

A. BOERMA. 
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DE NIEUWE LEDEN VAN VERDIENSTE VAN DE BaND 
Vier vooraanstaande Nederlandse filatelisten ontvingen 

tijdens de 59ste Algemene Vergadering van de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVerenigingen op 24 mei 1968 te Eind
hoven het lidmaatschap van verdienste van de Bond. 

Deze onderscheiding ~ in 1963 ingesteld — eert hen die 
zich, hetzij voor de Bond zelf, hetzij voor de bij de Bond 
aangesloten verenigingen verdienstelijk hebben gemaakt. 

Hoezeer zij, die thans deze eer is te beurt gevallen, hun 
sporen in de Nederlandse filatelie hebben verdiend, moge 
blijken uit het volgende overzicht. 

Mr. W. S. da Costa 
De Amsterdamse rechter mr. W. S. da Costa raakte zes 

jaar geleden door toevallige omstandigheden geboeid door 
het interessante van poststukken en begon daarom de ge
schiedenis van het Nederlandse postwezen, met de ont
wikkeling van de pwsttarieven en de postale wetgeving te be
studeren. 

Hij publiceerde daarover verscheidene artikelen en — ook 
bij het Bondsdocumentatiecentrum apart verschenen — tarief
overzichten in „De Postzak", het orgaan van de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars 
en in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

In 1964 werd hij benoemd tot correspondentadviseur van 
het Nederlands Postmuseum en met de heer J. Giphart, 
ambtenaar van dit museum, stelde hij de fraai geïllustreer
de „Kleine Postkroniek van Amsterdam tot het begin der 
20e eeuw" voor de Amphilexcatalogus samen, een werk
je dat thans ook afzonderlijk is uitgegeven. Begin 1967 werd 
de heer Da Costa gekozen tot voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars 
en kort geleden werd hij door de Bond voorgedragen als 
lid van de Raad van Advies van de Stichting Filatelie. 

Mr. J. C. A. M. van Hal 
De publiekrechtelijke financier en filatelistische expert 

mr. J. C. A. M. van Hal werd op 26 april 1912 in 'sGraven
hage geboren. Na zijn gymnasiumtijd studeert hij in Leiden 
en Utrecht en als jong afgestudeerd Indoloog en Indisch 
jurist gaat hij in 1938 naar NederlandsIndië als ambtenaar 
bij het Binnenlandse Bestuur. In april 1942 wordt hij als 
controleur te Cheribon door de Japanners geïnterneerd. 

De kamptijd doorgebracht in Cheribon, Pekalongan, 
Ngawi en Tjimahi, laat zijn gestel niet ongemoeid, maar in 
1948 is hij weer terug in Indië, waar hij zijn tropencarrière 
in 1950 als assistentresident besluit. In juli 1951 repatrieert 
hij en komt via het Ministerie van Uniezaken en Overzeese 
Rijksdelen in 1952 bij het Ministerie van Financiën, waar hij 
thans in de rang van administrateur medehelpt aan het 
financieren van de gemeenten uit de staatskas. 

Al op de lagere school begon de heer Van Hal postze
gels te verzamelen — onder invloed van een tante, die wei
nig van filatelie wist maar hem wel het Maandblad ter le
zing kon geven. Van die tijd af stamt zijn grote belangstel
ling voor de wetenschappelijke zijde van de filatelie. Vrij
wel van stonde af aan heeft hij zich toegelegd op een be
perkt verzamelgebied: Nederland en Overzeese Gebieds
delen en Luxemburg, ongebruikt en gespecialiseerd. Nu nog 
is dit zijn voornaamste verzamelgebied, waarbij zich ook 
„Verenigde Naties" (gehele wereld tot 1962, nadien alleen 
„United Nations" en „Verenigd Europa") hebben gevoegd. 

De heer Van Hal werd in 1960 tot Bondskeurmeester voor 
Nederland en Overzeese Gebiedsdelen benoemd en is sinds 
1962 lid van de Hoofdcommissie van het Bondsdocumenta
tiecentrum. Lid is hij van de Haagsche Philatelisten Veree
niging en van de Nederlandse Vereniging van Poststukken
en Poststempelverzamelaars en sinds jaar en dag secre
taris van de rondzendvereniging „Contact Schept Kracht". 

J. B. C. M. van de Mortel 
De grote stimulator van het verenigingsleven in 'sHer

togenbosch en daarbuiten, J. B. C. M. van de Mortel, werd 
op 19 december 1903 geboren. 

Zijn grote dadendrang, zijn alomtegenwoordigheid in het 
verenigingsleven en zijn onvolprezen Brabantse humor be
ginnen legendarisch te worden. 

Aan deze thans vijfenzestig jarige, stuwende voorzitter 
van de 'sHertogenbossche Vereeniging van Postzegelver
zamelaars hebben wij ter gelegenheid van diens verjaar
dag in het februarinummer (bladzijde 81) een beschouwing 
gewijd. 

Daaruit blijkt hoe gevarieerd en intens de belangstelling 
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van de heer Van Mortel wel moet zijn. Rijk geschakeerd 
zijn zijn activiteiten: directeur van een paardentrambegra
fenisonderneming en van een verzekeringsmaatschappij, 
drenkelingenredder en padvinder, maar ook schutter en 
schepen van Den Bosch — men denke aan zijn folkloris
tische voordracht tijdens de slotlunch van de PHILEX — en 
tenslotte ook aartsverzamelaar van postzegels, klassiek 
en thematisch, met een aantal bekende epigonen in zijn 
eigen vereniging. 

Het lidmaatschap van verdienste van de Bond komt hem 
evenzeer toe als de Zilveren Anjer die hij in 1963 uit handen 
van prins Bernhard ontving. 

E. J. Enschedé 
Het thans in Odijk wonende erelid van de Nederlandse 

Vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars, 
Edzard Johan Enschedé, geboren op 7 mei 1902 te Heem
stede, heeft in de filatelie naam gemaakt als deskundige 
op het terrein van de firmastempels en firmaperforaties. 

Van zijn hand zijn verschenen: 

Lijst van de Frankeerstempels van Nederland, 1938; 
Lijst van de Frankeerstempels van Nederland en de Neder

landsche overzeesche gebiedsdelen, 2e uitgifte, decem
ber 1946, met ongeveer 15 supplementen verschenen 
als bijlage van „De Postzak" tot 1952; 

List of the fiscal stamps of the Netherlands, Curagao, Suri
nam, The Netherlands Indies (incl. Japanese occu
pation), Indonesia and New Guinea, september 1954; 

Perfins of the Netherlands, mei 1956 + addenda, februari 
1957; 

Perfins of Nederland, Nederlands Indië, Curagao, and de 
Nederlandsche Antillen, 2nd edition, mei 1967. 

De heer Enschedé beweegt zich ook veel op internationaal 
filatelistisch terrein. Behalve van „Po & Po" en de 
Utrechtsche PhilatelistenVereeniging is hij lid van de 
„American Revenue Assocation", de Amerikaanse „Per
fin Club", de Security Endorsement & Perfin Society of 
GreatBritain en de Postal History Society of New Zea
land. 

DE SPOORENBERGMEDAILLE VOOR Drs. E. A. MENNEGA 
Tijdens het Bondsdiner op de 56e Filatelistendag in 

Tsilveren Seepaerd in Eindhoven op 25 mei 1968 ontving 
drs. E. A. Mennega als tweede Nederlandse filatelist de 
Spoorenbergmedaille. De eerste werd in 1967 aan de naamB 
gever van de medaille, de heer J. H. Spoorenberg, uitgeB 
reikt. Dit eremetaal strekt ter huldiging van verdienstelijkeB 
thematische filatelisten en dat de 45jarige Utrechtse bioB 
loog hiertoe behoort is buiten kijf. ■ 

De heer Mennega werd op 6 januari 1923 geboren enH 
bekwaamde zich na zijn middelbare schoolopleiding aan d e l 
Rijksuniversiteit te Utrecht in de wis en natuurkunde metH 
als hoofdvak biologie. Hij studeerde op 29 juni 1950 af en i j 
thans als wetenschappelijk ambtenaar aan dezelfde uniB 
versiteit werkzaam en wel bij de afdeling plantensystemaM 
tiek van de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappenB" 

Man der wetenschap dus, filatelist, maar ook grooM 
sportsman. Drie jaar lang was hij bekerwinnaar in de toerH 
klasse van de Nederlandse Skivereniging en ook nu n o B ^ 
weet deze overbezette werker zich een uurtje in de week t S 
vermeien met badminton. ■> 

Van zijn vele liefhebberijen is het verzamelen van postB 
zegels er een en het is niet verwonderlijk dat zijn stijl in dfl^ 
filatelie aansluit bij zijn studierichting. Hij heeft een bijzonB. 
dere verzameling zegels met afbeeldingen van planten e f l , 
dieren opgebouwd en daarnaast een interessante coUectiH 
van foutieve plantenafbeeldingen op postzegels. H^ 

Ook in het bestuurlijke vlak van de filatelie laat de h e e B 
Mennega zich niet onbetuigd. Hij volgt de jurycursus v a H 
de Bond en heeft al verscheidene malen zitting gehad in e e H 
jury onder andere bij de FRIPHILEX en bij de P H I L E j B 

Sinds vele tientallen jaren is hij lid van de UtrechtschB 
PhilatelistenVereeniging, waarvan hij thans bestuurs l iH 
is. Bekendheid verwierf hi] zich ook als medeorganisatc^B 
van de UPHILEX in 1966. ^ B 

Voorts is de heer Mennega lid van de Vereniging „L^Ê 
Beeldfilatelist" en voert hij de redactie van de Sludiegroe^B 
Biologie (flora) in het tijdschrift van deze vereniging. T ^ H 
slotte adviseert hij het Maandblad ten aanzien van de lat i jn^B 
planten en dierennamen. ^ B 



Voor uw boekenplank 

DE PUNTSTEMPELS VAN NEDERLAND 
EN HAAR PRIJSNOTERINGEN 
door D. C. Hoogerdyk; 31 bladzüden, 22V:xl7V: cm (breder 
dan hoog), uitgegeven door W. H. de Munnik, 's-Graven-
hage. Prys ƒ 5,50. 

De verdienste van dit boekje is, dat er naast een lijst 
met prijsnoteringen van de puntstempels een lezenswaardi
ge tekst is geschreven met verschillende, voor vele verza
melaars onbekende bijzonderheden. Het laatst versche
nen en tot dusver nog steeds het belangrijkste werkje op 
het gebied der Nederlandse puntstempels is bijna dertig 
jaren geleden geschreven. „De puntstempels van Neder
land" door P. C. Korteweg. Dit boekje, het jaarboekje 
1940 van de Rotterdamsche Philatelisten-Vereenigmg, is 
niet algemeen bekend, mede als gevolg van het feit dat 
een deel van de oplage bij het bombardement van Rotter
dam verloren is gegaan. Het wordt ook niet genoemd in de 
door Hoogerdijk opgenomen literatuurlijst. 

Het tekstgedeelte — dat posthistorisch uitgebreider had 
kunnen zijn en een hoofdstuk „Hoe wel en hoe niet de punt
stempels verzamelen" mist — geeft een aantal bijzonderhe
den, die duidelijk zijn beschreven en goed geïllustreerd, zo
als het verschil tussen puntstempel 6 zonder punt en 9, 
tussen 21 Delfshaven en 21 Emmen, tussen 25 Dirksland 
en 25 's-Graveland, tussen 66 en 99. Verder wijst Hooger
dijk er terecht op dat er van de zeldzame puntstempels 
vele vervalsingen voorkomen. 

Jammer dat hij voor het keuren dezer zegels niet in de 
eerste plaats de twee officieel bestaande keuringsinstanties 
in Nederland opgeeft. Verder had hij er op kunnen wij
zen dat eenvoudige vervalsingen, vervaardigd door het bij
tekenen van een 1 of een 2 vóór een andere puntstempel, 
gemakkelijk te herkennen zijn door te letten op de as van de 
stempel, die bij puntstempels van twee cijfers tussen deze 
cijfers doorloopt en bij die van drie cijfers door het middel
ste cijfer loopt. Dit hulpmiddel is ook van belang om te 
bepalen of alle cijfers van een puntstempel bij een „gede-
centreerde" stempel op de postzegel staan. 

De prijzen van puntstempels zijn vermeld voor alle Ne

derlandse zegels, waarop ze kunnen voorkomen, en ook voor 
de zegels op stuk. Ze zijn samengesteld aan de hand van 
verschillende factoren. Wat betreft de prijzen van puntstem
pels emissie 1864 moeten naar mijn mening die voor de 
5 en 10 cent verwisseld worden. Aan de hand van zeer 
veel geregistreerde zegels is mijn conclusie dat de punt
stempel op de 5 cent de zeldzaamste is. 

Wat betreft de opmerking omtrent puntstempel 130 op 
de 15 cent kan gezegd worden dat er verschillende puntstem
pels zijn, die op deze waarde aanmerkelijk meer voorko
men dan 130, bijvoorbeeld puntstempel 3 van Alphen. De 
opmerking op bladzijde 12, dat bij de invoering van de punt
stempel de zegels van de eerste en tweede emissie al 
verscheidene jaren niet meer op de postkantoren werden 
verkocht, geldt dan ook beslist niet voor de 15 cent emissie 
1864. Op verschillende kleine kantoren was deze waarde 
op 1 april 1869 nog aanwezig. 

Nog enkele kanttekeningen. Op bladzijde 9 staat dat de 
nummer 1 tot en met 138 op 1 april 1869 zijn uitgereikt. Dit 
moet zijn ingevoerd. De uitreiking had uiteraard korte tijd 
te voren plaats. Onder de afbeelding op bladzijde 16 kan 
in plaats van dubbel-letterstempel beter het algemeen ge
bruikte tweeletterstempel staan. Op bladzijde 19 staat 
geschreven: Nederlandse puntstempels komen ook voor 
op zegels v a n . . . . en dan volgen een aantal landen. 
Deze lijst is natuurlijk niet absoluut. Beter had geschre
ven kunnen worden, dat puntstempels bekend zijn op zegels 
van de genoemde landen, want theoretisch kunnen ze voor
komen op zegels van alle in de tijd van de Nederlandse 
puntstempel postzegels-uitgevende landen. En een verkla
ring van het voorkomen op buitenlandse zegels ware tevens 
toepasselijk geweest. Op bladzijde 27 kan bij puntstempel 
149 in de kolom „5 cent portzegels 1881" het vraagteken 
worden vervangen door een prijs. Deze zegel met 149 is 
namelijk vermeld in het al aangehaalde boekje van Korte
weg. 

De door mij genoemde opmerkingen moeten niet in de 
eerste plaats gezien worden als aanmerkingen maar als 
aanvullende gegevens, die bij een volgende druk (met ver
beterde titel! Redactie) verwerkt kunnen worden. Want ik 
wens dat het boekje van Hoogerdijk in handen van vele ver
zamelaars zal komen zodat de eerste druk spoedig uitver
kocht zal zijn. Het bevat namelijk zoveel wetenswaardighe
den en geeft zoveel illustraties dat het een plezier is het te 
lezen en te raadplegen. 

J. F. CLEIJ. 

WIJ ONTVINGEN S.PA JOURNAL 

A 8rhf Postal History 
of Amsterdam - Page 601 

Spring Meeting - CCMPEX - h4ay 3»Jone 2 
Page 625 

S.P.A. JOURNAL, maandblad van de „Society of Philatehc 
Americans", de grootste filatelistische vereniging van de 
Verenigde Staten, met een vertaling van de „Kleine post-
kroniek van Amsterdam tot het begin van de twintigste 
eeuw", opgesteld door mr. W. S. da Costa en J. Giphart, die 
wij in maart hebben besproken, bladzijde 140. De vertaling 
is van de heer M. M. J. Kaptein, lid van het hoofdbestuur van 
de Federation Internationale des Sociétés Aérophilatéliques. 
Het artikel en de illustraties beslaan 24 van de 70 bladzijden 
van het tijdschrift, ongerekend de aankondiging op de omslag 

I met de afbeelding van het eerste postkantoor van Amster
dam, het Paalhuis. 

PRAGA EN EEN TSJECHOSLOWAAKSE 
GELEGEN-
HEIDS
ZEGEL 

Het geheimzinnige stempel op de op 30 oktober 1967 ver
schenen PRAGA-serie, afgebeeld in het Maandblad van 
februari op bladzijde 85, heeft verscheidene filatelisten ge
ïntrigeerd. Het stempel liet namelijk de datum van 18 decem
ber 1967 zien en kon dus onmogelijk een eerstedagstempel 
zijn, zoals toen — ten onrechte — in het Maandblad werd 
gesuggereerd. 

De heer A. J. de Laat uit Nijmegen heeft thans uit Tsjecho-
slowakije gegevens ontvangen die deze mystificatie ophel
deren. 

Het inschrift van het met de burcht van Praag versierde 
stempel luidt namelijk: CELOSTATNI VYSTAVA CS 
POSTOVNI ZNAMKY, in vrij Nederlands vertaald: de 
gehele staat omvattende tentoonstelling van de Tsjecho-
slowaakse postzegel. Het betrof hier dus een tentoonstellings-
stempel gebruikt op een nationale postzegeltentoonstelling 
die medio december 1967 in Praag werd gehouden en uit
sluitend gewijd was aan de postzegels uitgegeven in Tsjecho-
slowakije, Moravië, Bohemen en Slowakije. 

Hierbij nog een afbeelding van een postwaardestuk dat, 
evenals de in het februarinummer afgebeelde envelop, in het 
tentoonstellingsgebouw werd gestempeld. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubrie^ in het septembernummer 
dienen uiterlijk op 24 augustus in het bezit te zijn 
van de redactie. 

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

Het Nederlandse Postmuseum 

Zeestraat 82, 's-Gravenhage 
Telefoon (070) 63 0949 

EXPOSITIES: 

- De kunst van de ontwerper. 

- De totstandkoming van postzegels 
in plaatdruk. 

- Keur en kleur. Schatten van Neder
land en Overzeese Rijksdelen. 

- Een kostbare halve cent Vel len en 
veldelen van postzegels Nederland 
1876, y2 cent. De ,,Bossche tan
d ing" . 

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

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

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

- Postzegeltentoonstell ing: Toerist i 
sche attracties (tot 2 september). 

- Overzicht frankering en stempeling. 

- Luchtpost Nederland - Nederlands-
Indiè. 

- De schri j fcultuur: schri j fmaterialen, 
de schri j fkunst en de brief. 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar. 
V . 
1968 
tot 15 september-
's-Gravenhage Gemeentemuseum- Ereten-
toonstel lmg van de Jacob-Marisstlchting ge
wi jd aan de werken van Reinder J Draijer. 
tot 15 september: 
Stockholm. Zomerpostzegeltentoonstel l ing In 
het Postmuseum, Lilla Nygatan 6. 
17 augustus-
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder de 
loep" over ,,Een wandeling door Ber l i jn" . 
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 tentoonstell ing van de 
Deutsche Bundespost ,,100 Jahre Nord
deutscher Postbezirk". 
10 september-
Filatelistische rubriek A Boerma in NCRV-
programma ,,Onder de hoogtezon". 
13, 14 september-
Coevorden. Postzegeltentoonstell ing en 

ruilbeurs van de Philatelistenvereniging 
,,Coevorden & Omstreken" in samenwerking 
met Nordhorn; in Café Arends aan de Markt. 
Zie bladzijde 451. 

20-22 september-
Aarhus. Nationale Deense postzegeltentoon
stelling in het raadhuis Bijzondere envelop 
en stempel Zie bladzijde 451. 
21 september; 
Amersfoort. Nationale ruilbeurs, gezamenlijk 
georganiseerd door de ,,Philatelisten Ver
eniging Amersfoort" en de plaatselijke af
deling van de 1V. Philatelica in de lokali
teiten van de Johanneskerk, Westsingel 30, 
van 10 00 tot 17 00 uur Toegang ƒ0,50, tot 
14 jaar ƒ0,25. Handelarenstands-, tafelreser-
vering vóór 7 september schriftel i jk bij B. J. 
van den Berg, Kelvinstraat 11B, Amersfoort. 
Inlichtingen A de Wilde, Einsteinstraat 22A 
Telefoon (03490) 1 78 89 

22 september. 
Bochum. Grote ruildag in de Ruhrlandhalle. 
27-29 september: 
Frankfurt am Mam. FRABA 68, jubi leum-
tentoonstell ing van de Arbeitsgemeinschaft 
Frankfurter Bnefmarkensammler-Vereine m 
het Volksbi ldungsheim, Eschenheimer Turm. 

1 oktober: 
Eerste dag van uitgifte Luchtvaartserie. 

8-17 oktober: 
Jeruzalem Nationale postzegeltentoonstel
ling met internationale deelneming: TABI-
RAH 1968 Zie april, bladzijde 208 en juni , 
bladzijde 395. 

11-13 oktober: 
Goch. Jubilefjmtentoonstellmg GOBRIA II in 
het stedelijk gymnasium Zie juni, bladzijde 
395. 
11-13 oktober: 
Rotterdam. Verenigingstentoonstel l ing, rui l 
dag, lezingen, fi latelistisch spreekuur, dia-
vertoningen in het Groothandelsgebouw, 
georganiseerd door de Rotterdamsche Phi-
latelisten-Vereeniging. 

12 oktober. 
Nederland. DAG V A N DE POSTZEGEL. 
Filatelistische manifestaties onder andere in 
Amsterdam, Arnhem, Breda, 's-Gravenhage, 
Rotterdam en Sittard. 

12 oktober: 
Rotterdam Bijeenkomst en vergadering van 
de Nederlandse Filatelisten Vereniging 
,,Skandinavie" in hotel Regina, van 12.00 
tot 17.00 uur. 
18, 19 oktober. 
Meppel Tentoonstelling Philatelica Noord-
Oost. 
19 oktober: 
Utrecht Najaarsvergadering Raad van Be
heer Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie in Hotel , ,Noord-Brabant". 
19 oktober 
Schiphol 7e Dag van de Aero-Philatelie in 
het restaurant ,,De Wijde Were ld " Bijzon
dere envelop en stempel Zie ook de rubriek 
Luchtpost 
19 oktober: 
Soest Ruilmiddag 1 V. Philatelica. 
27 oktober-
Berg en Dal Internationale najaarsruildag, 
georganiseerd door de afdeling Nijmegen 

van de Gelderse Filatelisten-Vereniging ,,De 
Globe", Hotel Erica, van 10.00-17.00 uur. 
27 oktober-
Kiel Postzegeltentoonstelling ,,Honderd jaar 
Norddeutscher Postbezirk", georganiseerd 
door de gezamenlijke Kieler verenigingen 
van postzegelverzamelaars in de Mensa van 
de universiteit. Bijzondere envelop en stem
pel. Zie ook bladzijde 451. 
27, 28 oktober: 
Groningen. Regionale Postzegeltentoonstel
ling Groningen-Emden, mede in het kader 
van de Dag van de Postzegel georganiseerd 
door de Groninger verenigingen van post
zegelverzamelaars in de Korenbeurs. Bi j 
zondere envelop en stempel. Zie verder 
bladzijde 451. 

1-9 november: 
Mexico D F. EFIMEX '68, internationale post
zegeltentoonstell ing, georganiseerd door de 
Federación Mexicana de Filatelia, onder 
patronaat van de FIP. 

2 november: 
Heerenveen. Ruildag m het Posthuis, Fok 
78, van 10 00 tot 17.00 uur Toegang ƒ0,50 
8-10 november-
Rotterdam. Jubileumtentoonstelling van de 
afdeling Rotterdam van de 1 V. Philatelica, 
in het Hilton-Hotel aan het Weena. Inter
nationale ruildag Bijzondere envelop en 
stempel Zie ook bladzijde 451. 

V E I L 
1968 

I N G A G E N D A 

6, 7 september: 
's-Gravenhage. 24e veil ing W. H. de 
Munnik. 

9-11 september 
's-Gravenhage 289e veil ing J. K. Riet
dijk N.V. 
11-14 september: 
Londen. Veil ing Stanley Gibbons: 
collecties Bowhill en Fiedler. 
23, 24 september: 
's-Gravenhage. 427e veil ing J. L. van 
Dieten. Nederland 1852 en Nederland 
Kleinrond. 
30 september-5 oktober: 
Frankfurt am Mam. 16e veil ing H C. 
Schwenn. 
± 25-27 september. 
Londen. Veil ing Stanley Gibbons: 
verzameling dr. A. Ninian Bruce, 
Europa en koloniën. 
7, 8 oktober: 
's-Gravenhage. 428e veil ing J. L. van 
Dieten Landenverzamelmgen; diver
sen; Nederland engros. 
11, 12 oktober-
's-Gravenhage 25e veiling W H. de 
Munnik 
21, 22 oktober: 
's-Gravenhage. 429e veil ing J. L. van 
Dieten De H. Kohn-collectie Neder
land en Overzeese Rijksdelen, 1852-
1895. 

V . 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

COEVORDEN 
Postzegeltentoonstelling 

In het kader van de filatelistische 
samenwerking Nordhorn-Coevorden 
houdt de Philatelistenvereniging „Coe-
vorden & Omstreken" op 13 en 14 sep
tember 1968 in Café Arends aan de 
Markt een postzegeltentoonstelling met 
ruilbeurs. 

De expositie is op vrijdag 13 septem
ber geopend van 19.00 tot 22.00 uur en 
op 14 september van 10.00 tot 22.00 uur. 
Inlichtingen: Mejuffrouw J. E. Koek, 
Rogier van der Weydenstraat 82, Coe-
vorden. 

GRONINGEN 
Regionale Postzegeltentoonstelling 
Groningen-Emden 

Aan de „Grunopost" van juni 1968 
ontlenen wij het bericht dat op zater
dag 27 oktober (van 10.00 tot 22.00 uur) 
en zondag 28 oktober (van 10.00 tot 17.00 
uur) in de Korenbeurs in Groningen 
een filatelistische expositie wordt ge
houden onder de naam „Regionale Post
zegeltentoonstelling Groningen-Emden". 
Er zullen ongeveer 320 kaders worden 
opgesteld, waarvan een honderdtal 
wordt gereserveerd voor de Emdener 
verzamelaars. 

Deelneming staat — voorzover Neder
land betreft — open voor verzamelaars 
uit de drie noordelijke provincies, mits 
zij lid zijn van een bij de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen aan
gesloten vereniging. De kaders zijn door 
de Stichting Filatelie beschikbaar ge
steld; de huur bedraagt ƒ 2,50 per kader. 

De tentoonstelling wordt in de eerste 
plaats georganiseerd voor die verzame
laars die nimmer tevoren aan een ten
toonstelling deelnamen. Daarom zullen 
verzamelingen die al eerder bekroond 
werden niet voor inschrijving in aan
merking komen, tenzij er nog ruimte 
beschikbaar is. De bekroningen zullen 
bestaan uit diploma's in de orde van 
goud, verguld zilver, zilver, brons enzo
voort, alsmede uit ereprijzen. 

Tijdens de tentoonstelling worden 
ruildagen gehouden; een viertal hande
laren is aanwezig. 

Er komen speciale enveloppen en een 
bijzonder PTT-stempel, waartoe een 
tijdelijke brievenbus wordt geplaatst. 

Inlichtingen en aanmeldingsformulie
ren kunnen — uitsluitend schriftelijk — 
worden aangevraagd bij de secretaris 
van het tentoonstellingscomité, dr. P. J. 
van Mullem, Strausslaan 40, Groningen. 

ROTTERDAM 
Philatelica- tentoonstelling 

Ter gelegenheid van het twintigjarig 
bestaan van de afdeling Rotterdam van 
de Internationale Vereniging „Philateli
ca" wordt van 8 tot 10 november 1968 
een postzegeltentoonstelling gehouden 
in het Rotterdam-Hilton-hotel aan het 
Weena. 

De tentoonstelling, waarvoor een en
tree van ƒ 0,50 wordt geheven, is ge
opend op vrijdag 8 november van 19.00 
tot 22.00 uur, op zaterdag 9 november 
van 10.00 tot 22.00 uur en op zondag 10 
november van 10.00 tot 18.00 uur. 

Op zaterdag wordt er tevens in de 
lobby van het hotel een internationale 
ruildag gearrangeerd. 

Een bijzonder PTT-stempel verleent 
relief aan dit jubileum; op de ruildag is 
er bovendien een tijdelijk postkantoor. 

Speciale enveloppen zijn verkrijgbaar 
ä ƒ 0,25 per stuk; een door de I.V. Phila
telica, afdeling Rotterdam verzorgde 
envelop met 20-centspostzegel kost 
ƒ 0,45; een aangetekende envelop met 
speciaal aantekenstrookje ƒ 1,20. 

Bestelling van enveloppen kan ge
schieden door overmaking van het 
verschuldigde bedrag op postrekening 
1.543.700 ten name van „Commissaris 
20 jaar Philatelica Rotterdam", waarna 
toezending volgt. 

Verdere inlichtingen bij de tentoon
stellingscommissaris J. H. Slingerland, 
Assendelftstraat 46 c, Rotterdam-16. 
Telefoon (010) 13 98 31. 

AARHUS 
AROS 68 

De verenigingen van postzegelver
zamelaars in Aarhus — Denemarkens 
tweede stad — organiseren van 20 tot 
22 september 1968 in het raadhuis een 
nationale filatelistische expositie met 
internationale deelneming. Verzame
lingen uit alle Scandinavische landen 
en uit de Verenigde Staten zijn er te 
zien. 

Kort voor de tentoonstelling geven de 
Deense én de Groenlandse posterijen 
zegels uit met gelijk motief. Bijzondere 
enveloppen met de Groenlandse zegel 
afgestempeld op de eerste dag van uit
gifte (12 september) en daarna gefran
keerd met de Deense zegel, afgestem
peld met het speciale stempel van 
AROS 68, zijn bij bestelling vóór 26 
augustus verkrijgbaar bij Niels Gade-
gard, Engelstedsgade 43, DK-2100 Ko
penhagen (3, tegen inzending van drie 
internationale antwoordcoupons. 

KIEL 
Postzegeltentoonstelling „Honderd jaar 
Norddeutsclier Postbezirk" 

Ter gelegenheid van de (Duitse) Dag 
van de Postzegel is er op 27 oktober 
1968 in Kiel in de Mensa van de univer
siteit aan de Westring van 10.00 tot 18.00 
uur een postzegel tentoonstelling onder 
de naam „Honderd jaar Norddeutscher 
Postbezirk". 

De organisatoren zijn de Verein für 
Briefmarkenkunde, de Briefmarken-
Tauschring en de Poggendorfer Brief
markenfreunde. 

Er komt een ruildag, een tijdelijk post
kantoor, een bijzonder stempel en spe
ciale enveloppen, aldus een bericht van 
het Landesverband Hamburg/Schleswig-
Holstein im Bund Deutscher Philatelis
ten. Inlichtingen: Walter Hof f mann, 
Wulfsbrock 25, 23 Kiel 1. 
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Gebouw van de universiteit van Sofia, in 
1963 afgebeeld op Yvert nummer 1172, 
1 st brum 

SOFIA - 1969 
Volgend jaar zal de internationale 

postzegeltentoonstelling van ons half
rond worden gehouden in Sofia, 
hoofdstad van Bulgarije. De naam 
van deze wereldtentoonstelling zal zijn 
„SOFIA - 1969", aldus meldt de eerste 
propagandabrochure. De tentoonstelling 
wordt gehouden in het gebouw van de 
Kliment Okhridski-universiteit. Ze zal 
duren van 31 mei tot en met 8 juni 1969. 

Het patronaat van de Federation 
Internationale de Philatelie is aan deze 
expositie verleend. De Bulgaren zijn 
druk bezig met de voorbereiding. Ko
mende herfst wordt de tweede nationale 
postzegeltentoonstelling in Sofia gehou
den. 

NIET VOOR POSTFRISVERZAAAELAARS In de Prismapocket „Een bakermat in Babyion" van Daan 
van der Vat trof ik op bladzijde 168 de volgende vergelijking 

„Op der mannekijnen gelaten was een tweede gelaat 
aangebracht, strak als een masker, dood als een on
gebruikte postzegel". 

Aan u het commentaar! P. G. Melsert 
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NEDERLAND 
Rubnekredacteur. C.H.W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

Het verschijnen van deze postzegelboekjes hangt samen met 
de proefnemingen met de opzetstempelmachine in het Rotter
damse districtspostkantoor. Met het oog op dit experiment 
worden al sedert februari 1967 op de bovenbedoelde kantoren 
fosforescerende postzegels en briefkaarten verkocht. 

Ten gerieve van postzegelverzamelaars buiten de genoemde 
districten zullen de boekjes met fosforescerende zegels tevens 
verkrijgbaar zijn aan de speciale filatelistenloketten. 

HERDENKINGSZEGELS LUCHTVAARTJUBILEA 
Ter herdenking van enkele jubilea in de Nederlandse lucht

vaartwereld zal de Nederlandse postadministratie drie bijzon
dere frankeerzegels zonder toeslag uitgeven, welke van 1 ok
tober tot en met 2 november 1968 — en zoveel langer als de 
voorraad strekt — op alle postinrichtingen zullen worden 
verkocht. De zegels hebben de volgende waarden, voorstel
lingen en kleuren: 

12c Nederlan 

lÊSKt ÊÊÊÊÊÊhi i^p^ir*s 
feOc Nederland 45c Nederianci 

mm 1S69 

Waarde: Voorstelling en bijzondere tekst: Kleuren: 
12 cent 

20 cent 

oud vliegtuigtype Wright A en een rood, roze 
hedendaags privé-vliegtuig. en zwart 
Bijzondere tekst: „1907-1967 Konink
lijke Nederlandse Vereniging voor 
Luchtvaart". 

oud vliegtuigtype Fokker F-2 en een 
modern vliegtuigtype Fokker F-28 
„Fellowship". 
Bijzondere tekst: „1919-1969 Konink
lijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek 
Fokker". 

geel-groen, 
groen en 
zwart 

45 cent oud vliegtuigtype De Havilland DH-9 blauw, 
en een modern vliegtuigtype Douglas lichtblauw 
DC-9. en zwart 
Bijzondere tekst: „1919-1969 Konink
lijke Luchtvaart Maatschappij". 

De zegels zijn ontworpen door de heer P. W. M. van Sam-
beek te Amsterdam. De prijs van de serie is ƒ 0,77. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat: 33 x 22 mm; 
Zegelformaat 
Tanding: 
Papier: 
Gomming: 
Velindeling: 

36 X 25 mm; 
14:12%; 
fosforescerend, zonder watermerk; 
synthetische gom; 
10 X 10 = 100 zegels; 

Druktechniek: offset 
Drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen 

Grafische Inrichting N.V., Haarlem. 
De zegels zijn voor frankering geldig tot en met 31 decem

ber 1969. Bijgaande foto's werden genomen van het goed
gekeurde ontwerp. 

FOSFORESCERENDE ZEGELS NU OOK IN BOEKJES 
In de loop van augustus zal op de postkantoren in de 

districten Rotterdam en 's-Gravenhage een begin worden 
gemaakt met de verkoop van postzegelboekjes met fosfores
cerende zegels. Zoals bekend bevatten de postzegelboekjes 
vijf zegels van 20 cent, dan wel twee zegels van 20 cent en 
vijf van 12 cent. 

WILHELMUSZEGEL 
Dienstorder H.382. Herdenkingspostzegel ter gelegenheid van 
het 400-jarig bestaan van het Wilhelmus, 11 juli 1968 

1. Algemeen 
Ter gelegenheid van het feit, dat 400 jaar geleden het Wilhel
mus is ontstaan, zal op 27 augustus 1968 een herdenkingszegel 
(zonder bijslag) in de waarde van 20 cent worden uitgegeven. 

2. Ontwerp, voorstelling, bijzondere tekst 
De zegel is vervaardigd naar een ontwerp van de kunstenaar 
Wim Crouwel te Amsterdam. 
Als kleur voor de tekst van de postzegel is gekozen het 
oranje, dat als hoopvol element doorbreekt in de donkere 
tijden van de 80-jarige oorlog, gesymboliseerd door het grijs 
van de ondergrond. De rood-wit-blauwe band symboliseert 
de Nederlandse Staat. Op de zegel komt de aanduiding 
„Nederland" en het waardecijfer voor, alsmede de tekst 
Wilhelmus van Nassouwe 1568/1968. 

3. Verkrijgbaarstelling 
De zegel zal van 27 augustus tot en met 28 september 1968 
op de postinrichtingen verkrijgbaar zijn. Eventueel daarna 
nog voorradige exemplaren zullen worden uitverkocht. Aan 
het publiek moet gedurende genoemd tijdvak bij aankoop van 
postzegels van 20 cent deze bijzondere zegel worden verstrekt, 
tenzij bepaaldelijk om de zegel van de gewone uitgifte wordt 
verzocht. Met de verkoop mag niet vóór 27 augustus 1968 
worden begonnen. 

4. Overige bijzonderheden 
Het drukken is geschied door Joh. Enschedé en Zonen Gra
fische Inrichting N.V. te Haarlem. 
Druktechniek: offset. 
Kleuren: grijs, oranje, rood, wit en blauw. 
Zegelgrootte: 25 x 36 mm. 
Beeldgrootte: 22 x 33 mm. 
Geldigheidsduur: de zegel zal tot en met 31 december 1969 

voor de frankering geldig zijn. 

Alleen voor hoofdkantoren 

5. Verstrekking 
Door de Directeur Zegelwaarden zal tijdig een eerste voor
raad van deze bijzondere postzegels worden toegezonden. 
Mocht de verstrekte voorraad niet voldoende zijn, dan 
behoort aanvulling te worden gevraagd. De directeuren ge
lieven zorg te dragen dat deze postzegel mede voorhanden is 
op de tot hun ressort behorende bij- en hulppostkantoren, 
poststations en postagentschappen alsmede bij de bestellers, 
belast met de behandeling van postzaken aan huis tijdens de 
bestelling. 

Alleen voor hulppostkantoren 

7. Verstrekking 
Door de directeur van het hoofdkantoor zal tijdig een eerste 
voorraad van deze bijzondere postzegel worden toegezonden. 
Mocht de verstrekte voorraad niet voldoende zijn, dan be
hoort aanvulling te worden gevraagd. 

Persbericht nummer 943/70 voegt hier nog aan toe: 
Tanding: kamtanding 12% : 14; 
Papier: fosforescerend papier zonder watermerk; 
Gomming: synthetische gom; 
Velindeling: 10 x 10 is 100 zegels. 

FILATELISTENLOKETTEN 
Met ingang van augustus is het loket te Zierikzee open

gesteld op de tweede woensdag van de maand van 17.00 tot 
18.00 uur. 
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OVERZEESE RIJKSDELEN 
Rubriekredacteur: P. J A Varekamp, Anton Mauvelaan 4, Bussum 

SURINAME 
Restauratie synagoge Joden Savanne 

In verband met de restauratie van de synagoge en andere 
monumenten te Joden Savanne zal de postadministratie van 
Suriname van 28 augustus tot en met 31 oktober 1968 drie 
bijzondere frankeerzegels zonder toeslag uitgeven. De zegels 
zijn ontworpen door ir. J. L. Volders te De Bilt; de Hebreeuw
se teksten zijn verzorgd door rabbijn J. van Gelder te Utrecht. 
De waarden, voorstellingen en kleuren zijn als volgt: 

De zegels zijn voor frankering geldig tot en met 30 juni 
1969. Bijgaande foto's werden genomen van het goedgekeurde 
ontwerp. 

200 Jaar 
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Waarde: Voorstelling, by zondere tekst en ver- Kleuren: 
taling Hebreeuwse tekst: 

20 cent Kaart van het dorp Joden Savanne zwart, grijs, 
aan de Surinamerivier met namen gele oker, 
van de omliggende plantages uit de groen, 
zeventiende eeuw. lichtblauw 
Bijzondere tekst: „JODEN SAVAN- en rood 
NE EN SURINAME RIVIER" en 
„AAN DE KANT DER RIVIER 
WOONDEN ZIJ" (Jozua 24:2) 

1968 t 

25 cent Gezicht op de Joden Savanne om-' zwart, grijs, 
streeks 1800. geel, 
Bijzondere tekst: „JODEN SAVAN- gele oker, 
NE SYNAGOGE 1685" en groenen 
„MIJN HUIS IS EEN HUIS DES gebr. sienna 
GEBEDS" (Jesaja 56:7) 

30 cent Details van een van de mooiste van zwart, grijs, 
de talrijke grafzerken nabij Joden gele oker en 
Savanne. lichtblauw 
Bijzondere tekst: „JODEN SAVAN
NE GRAFZERK 1733" en 
„DE OPGERICHTE STEEN ZIJ GE
TUIGE" (Genesis 31:52) 

'dfgegifiien (et yeUijenhpnl i'tm hef zOO ja 

.Jf^iiea on fhe uLca^non of iiie teconii renienmut 

De prijs van de serie is in Nederlandse munt ƒ 1,50. 

echnische gegevens: 

eeldformaat: 21,1 x 35 mm; 
egelformaat: 24,1 x 38 mm; 
anding: 12V2:13; 
apier: zonder watermerk; 
omming: Arabische gom; 
elindeling: 5 x 10 = 50 zegels; 
ruktechniek: offset; 
rukkerij: Joh. Enschedé en Zonen 

Grafische Inrichting N.V., Haarlem. 
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De jubileumzegels Zendingsfïrma C. Kersten & Co. 

Op 29 juni 1968 verschenen de drie frankeerzegels ter 
gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Zen
dingsfirma C. Kersten & Co/Unitas Fratrum. Op deze dag 
werd bij de Zendingsfirma een hulppostkantoor gevestigd 
dat een eigen stempel gebruikte; zie hiervoor de rubriek 
„Stempels". 

Van de eerstedagenvelop geven wij hierbij een afbeelding. 
Bij de plechtigheden die ter gelegenheid van het jubileum 
en van het verschijnen van de gelegenheidszegels waren ge
organiseerd werd aan de genodigden een carnet aangebo
den, waarvan wij hier de binnenzijde reproduceren. 

LUCHTPOST 
Rubnekredacteur: R Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, Amsterdam-O 

NEDERLAND 
Naar wij vernemen zal de 7e „Dag van de Aëro-Philatelie" 

dit jaar op zaterdag 19 oktober worden gehouden en niet 
zoals eerder bericht was op 2 november. 

Zoals gebruikelijk wordt dit filatelistisch evenement in 
„De Wijde Wereld" op het nieuwe Schiphol gehouden van 
13.30 tot 17.00 uur. 

Er komt een wedstrijdtentoonstelling in ongeveer tachtig 
kaders, door de Stichting Filatelie ter beschikking gesteld, 
en een verenigingsveiling. Er zijn bovendien enkele han-
delarenstands. De toegangsprijs bedraagt ƒ 0,25. 

Een speciale envelop met een bijzonder PTT-stempel 
is verkrijgbaar. De envelop is beschikbaar in twee forma
ten: het (Amerikaanse) kleine kabinetformaat en het eer-
stedagenvelopformaat. Een verzorgde envelop — met lucht
vaartzegel — kost ƒ 0,75; beide formaten ttesamen ƒ 1,50. 

Blanco enveloppen kosten ƒ 0,50 per twee stuks. 
Bestellingen kunnen worden geplaatst door overschrijving 

van het verschuldigde bedrag op postrekening 40 26 28 ten 
name van de Stichting Tentoonstelling De Vliegende Hollan
der te 's-Gravenhage. 

Inlichtingen: F. W. N. Hugenholtz, Olympiaplein 166, Am-
sterdam-Z. Telefoon: (020) 79 68 33. 

OOSTENRIJK 
Een deel van de oplage van de tentoonstellingscatalogus 

van de Internationale Flugpost-Ausstellung IFA WIEN 1968 
werd gereserveerd voor filatelisten die niet in de gelegen
heid waren naar Wenen te komen en toch dit werk graag 
in hun bibliotheek zouden willen opnemen. 

Belangstellende verzamelaars kunnen de catalogus met 
bijlagen bestellen door overschrijving van 40 Oostenrijkse 
Schillingen op postrekening 4-008-858 van de IFA WIEN 1968 
bij de Österreichische Länderbank AG te Wenen. Bij iedere 
bestelling moet 5 Schillingen extra betaald worden voor bij
komende kosten. Toezending volgt franco in volgorde van 
ontvangst der bestellingen. 

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

POSTWAARDESTUKKEN 

Groot-Brittannië 
Van 16 september af zullen volgens de nieuwe tarieven 

nieuwe postwaardestukken verkrijgbaar worden gesteld. 

Er komt een postverzending volgens eerste en tweede klas 
briefporto. Het is mogelijk dat tijdelijk tot ruiming van oude 
voorraden sommige koerserende uitgiften van een bijge
drukte waarde worden voorzien. 

Er komen: enveloppen van 4d (tweede klas), prijs 5 d, 
of 4 Shilling in een pakje van tien stuks en van 5 d (eerste 
klas), prijs 6 d of 4/6 voor tien stuks tegelijk verpakt. Te
vens in een groter formaat: 4 d (prijs 6 d), of 4/6 voor tien en 
5 d (prijs 7 d), of 5/2 voor tien per pakje. Enveloppen voor 
aangetekende zendingen: (gaan steeds als eerste klas) met 
ingedrukt (droogstempel) 3/5, namelijk 3/- aantekenrecht 
en porto 5 d. Model G gaat kosten 3/8 of £2.4.- voor een 
pakje van twaalf stuks. Model H kost 3/9 of £2.5.- voor een 
pakje van twaalf stuks en model K kost 4/- per stuk of 
£1.4.- voor een pakje van zes. 

Postbladen: 4 d (prijs 5 d) of 4/- voor een pakje van tien 
stuks; 5 d (prijs 6 d) of 4/10 voor een pakje van tien stuks; 
briefkaarten 4 d (prijs 5 d) of 3/10 voor een pakje van tien, 
met betaald antwoord 4+4 d (prijs 10 d) of 8/2 voor een 
pakje van tien. 

Oostenrü'k 
Zestien verschillende geïllustreerde briefkaarten, 2 s, 

ééndekker, olijf bruin (afbeeldingen op bladzijde 390 van het 
Maandblad van juli). 1) IFA WIEN 1968; 2) AIJP-MEET-
ING Wien l.Juni 1968; 3) Tag der Aerophilatelie 2.Juni 
1968; 4) Tag der Astrophilatelie 3.Juni 1968; 5) Tag der 
Jugend-Philatelie 4.Juni 1968; 6) VIII FISA-Kongress S.und 
a.Juni 1968; 7-16) Landschappen. Alle met vermelding 51. 
Auflage. In plaats van een deelstreep de tekst, van boven 
naar beneden: Besuchet Österreich! Come to Austria! Vi-
sitez I'Autriche! 

Polen 
Hier verscheen een aantal herinneringsbriefkaarten: 

Vijftig jaar Centraal Bureau voor de statistiek; Tien 
eeuwen Pultusk; Wereldgezondheidsdag: Twintig jaar Men
senrechten en Krakauer Dagen 1968. Alle uitgevoerd door 
ontwerpers voor de gehele briefkaart zoals in Polen gebrui
kelijk. 

Tsjechoslowakije 
Envelop 60 h, gezicht op Praag, grijs. Links onder in rood 

Praga 1968/Internationale Postzegeltentoonstelling, Praag 
22.6.-7.7.1968/Tsjechoslowaakse Posterijen. 

Briefkaarten 30 h, staande rechthoek met 'toren en slot
poort, vermiljoen. Met de namen van acht verschillende 
Tsjechen (postzegelontwerpers) en de door hen ontworpen 
zegels. Idem 30 h, zelfde waardestempel, grijs met links 
acht verschillende markante Praagse gebouwen. 

De afbeelding vindt men al op bladzijde 382 van het Maand
blad van juli. 

A E R O G R A M M E N 

Oostenrijk. 
5 s, straalvliegtuig boven aardbol, blauw. Linksboven 

luchtpostetiket en embleem IFA Wien 1968 en Internatio
nale Flugpost-Ausstellung IFA Wien 1968 30 mei-4 juni 1968. 

Tsjechoslowakqe. 
1.20 Kcs, panorama van Praag, grijsblauw, ter gelegenheid 

van Praga 1968. 

NIEUWS 
Puntstempels op postwaardestukken 

In de beide boekjes, die over de Nederlandse puntstem
pels verschenen, komen de postwaardestukken er niet zo 
best af. In het ene boekje (van Koopman) worden allee" 
de puntstempels op postbewijszegels vermeld, in het andere 
(van Hoogerdijk) worden wel enveloppen, postbladen, brief 
kaarten en postbewijzen vermeld, maar de prijsaanduidin
gen, die voor de postzegels minitieus zijn gesteld, worde 
voor postwaardestukken min of meer lukraak gegeven. Ee 
inventarisatie van hetgeen nog bestaat zou op dit terrei 
wel wenselijk zijn voordat er sprake kan zijn van een be 
vredigende prijsvaststelling. 
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STEMPELS 
Rubriekredacteur; Drs. A. M. A. van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Bijzondere poststempels werden gebruikt voor de stukken, 

welke werden gepost in de navolgende, tijdelijk geplaatste 
brievenbussen: 

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

ding van een envelop, waarop de zegel, uitgegeven ter her
denking van het tweehonderdjarig bestaan van de zendings
firma C. Kersten & Co. N.V. werd afgestempeld met een 
speciaal poststempel van een hulppostkantoor, dat uitslui
tend op 29 juni 1968 in één van de gebouwen van genoemde 
N.V. was gevestigd. 

Voor belangstellenden heeft de heer Smits nog een beperkt 
aantal van dergelijke enveloppen ä ƒ 0,75 beschikbaar; zijn 
adres is Postbus 2044 te Paramaribo, postgiro 14328 te zijnen 
name in Wageningen (Nederland). 

1. voor de postzegelruilbeurs ter gelegenheid van de her
denking van het vijfhonderdjarig bestaan van Bruinisse 
in de kleuterschool aan de Dreef van 18 tot en met 20 
juli; 

2. voor het lUSY (International Union of Socialist Youth)-
CAMP 68, gehouden op ,,De Paasheuvel" te Vierhouten 
van 22 juli tot en met 1 augustus; 

3. voor het 41e Internationale Esperanto-Congres, gehouden 
in het N.V.-Huis te Utrecht van 3 tot en met 9 augustus. 
Hierbij tevens nog een afbeelding van de in juli gemelde 

gelegenheidsstempel voor de Koninklijke Luchtmacht. 

MACHINESTEMPELS 
Ook in enkele stempelmachines werd weer een aantal 

bijzondere stempel vlaggen gedurende een beperkte periode 
gebruikt: 

BELGIË 

ESPERANTO 
de t a a l voor 

in ternat iona le 
kon tak ten 

Ï2VI1Ï0~^ 

1. in Utrecht van 12 juli tot en met 8 augustus met tekst: 
ESPERANTO de taal voor internationale kontakten; 

2. in Groningen van 31 juli tot en met 28 augustus met 
tekst: 28 AUGUSTUS GRONINGENS ONTZET IN 1672; 

3. in Almelo van 1 tot en met 28 augustus met tekst: Tentoon
stelling PARADE 68 ALMELO 27 t.e.m. 31 augustus; 

4. in Hengelo (O.) van 7 augustus tot en met 4 september 
met tekst: TENTOONSTELLING HENGELO 100 JAAR 
METAALSTAD 31/8 t.e.m. 6/9 1968. 
Belangstellende verzamelaars kunnen deze stempels des

gewenst aanvragen bij de directeuren der betrokken post
kantoren door toezending in een gefrankeerde envelop van 
één of meer volledig geadresseerde en gefrankeerde kaar
ten of enveloppen, welke dan gestempeld aan de daatop 
voorkomende adressen zullen worden toegezonden. Uiter
aard moeten deze stukken binnen de gebruikstijd der stem
pels worden aangevraagd. 

TYPENRADERSTEMPELS 
3.7.1968: Het postagentschap 's-Hertogenbosch-Hildebrand-

straat werd vervangen door een agentschap 
's-Hertogenbosch-Zuiderpassage. 

11.7.1968: Gevestigd: postagentschap Middelburg-Johan 
Wilhem Thibautstraat. 

18.7.1968: In dienstorder 399 werd de naam van het kantoor 
Tienray verbeterd in Tienraij. 

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

De vierde ramp 
We werden in België door „de vierde ramp" getroffen met 

de uitgifte der liefdadigheidsreeks „RAMPEN". Een ramp wat 
onderwerpen en uitgifteprijs betreft. De liefdadigheidsvig-
netten dienen drie rampen in herinnering te brengen de
welke het laatste jaar het grote publiek hebben geschokt. De 
grootste schok kregen de filatelisten als gevolg van de hun 
voorgeschotelde afbeeldingen: ontploffing, brand en wind
hoos. Al wat ik ontdek zijn drie verschillende fragmenten 
van een schilderspalet waarop de schilder zijn schelle kleu
ren mengde. Ieder der drie vignetten werd te koop gesteld 
met een bijslag van 5 Fr. Als frankeerw^aarde kregen wij 
respectievelijk 10 Fr, 12 Fr en 13 Fr wat in totaal het zeer 
onheilspellende sommetje van 50 Fr uitmaakt. 

Technische gegevens: 
Druktechniek: Heliogravure in vellen van dertig exempla
ren; 
Kleuren: Veelkleurig geklad; 
Onderwerpen: door de firma Malvaux naar kleurengemors 
van P. Mara; 
Realisatie: Zegeldrukkerij te Mechelen; 
Oplage: onbeperkt; 
Voorverkoop: op 22 juni te Evere, Pepinster en Sint Trui
den. 
Onderstaande reprodukties zijn gelegenheidsstempels, ge
bruikt te Pepinster en te Evere bij deze voorverkoop. 

De ware postzegels 
De twee postzegels ieder in de waarde van 2 Fr, dewelke 

de reeks „TOERISME" aanvullen, zijn te bestempelen als 
ware postzegels, dit zowel wat frankeer^vaarde als onder
werp betreft. De onderwerpen SPA en BOKRIJK zijn het 
bekijken overwaard, inzonderheid de laatste zegel. Deze 
zegels hebben een nationaal karakter — wat heel dikwijls 
niet gezegd kan worden — en zijn bovendien waardig voor 
normaal postalisch gebruik. 

augustus 1968 455 



De onderwerpen werden door H. Verbaere getekend. De 
badinrichting en „Pouhon" werden gegraveerd door de heer 
Leclercqz, terwijl het Domein van Bokrijk door de De Cuy-
per werd gegraveerd. 

De zegels zijn gedrukt in veelkleurige diepdruk in de 
zegeldrukkerij te Mechelen in vellen van honderd exem
plaren. Een voorverkoop was op 22 juni georganiseerd te 
Genk in het Domein van Bokrijk en te Spa op de dienst 
voor toerisme. Te dier gelegenheid werden onderstaande 
gelegenheidsstempels in gebruik gesteld. 

FILATELISTISCHE UILENSPIEGELS 
De Belgische filatelistische wereld komt sinds lange jaren 

bij elkaar in tientallen 
Filatelistische Kringen. 

De laatste decaden ontstonden als ontmoetingsplaatsen de 
Filatelistische Scholen. 

Een paar jaar terug deed de 
Filatelistische Academie 

haar verschijning. 

In een uithoek van het land worden deze organisaties nu 
gevolgd door het nieuwste onder het nieuwe, de 

Filatelistische Ridders. 

Waarop wachten wij nog om de 
Filatelistische Uilenspiegels 

in de annalen te registreren. 

Oplagecijfers 
Zoals gebruikelijk maakt de Franse PTT de oplage

cijfers bekend van die zegels die niet meer aan de loketten 
verkrijgbaar zijn („uit de verkoop teruggetrokken" heet 
dat hier; de geldigheid voor frankering is onbeperkt): 

Yvert-
nummer 
1513 
1514 
1517 
1519 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 

Omschrijving 
Frangois de Sales 
Albert Camus 
Rousseau: Vadertje Juniet 
Wereldtentoonstelling Canada 
Europa frcs 0,30 
Europa frcs 0,60 
Nungesser & Coli 
Brug te Bordeaux 
Hotel Goüin, Tours 
Esnault-Pelterie 
Veeartsenijschool Alfort 
Bloemententoonstelling Orleans 

Oplage 
ruim 4 miljoen 
ruim 4,1 miljoen 
ruim 8 miljoen 
ruim 8,7 miljoen 

40,5 miljoen 
ruim 10,3 miljoen 
ruim 7 miljoen 

15,5 miljoen 
8 miljoen 

ruim 7 miljoen 
ruim 13 miljoen 

7,5 miljoen 

Post eerste en tweede klasse 
De Franse PTT geeft thans wat nadere bijzonderheden 

over de voorgenomen ,,hervorming" van de tariefschalen 
voor het binnenlandse postverkeer. Men gaat namelijk een 
tweetal klassen invoeren, welke bepalend zijn voor de wijze 
van verwerking en bestelling van de ter post bezorgde stuk
ken. Het uitgangspunt van deze classificatie is het verzoek 
van het publiek te voorkomen dat de bezorging van de nor
male correspondentie in het gedrang komt door de grote 
aantallen drukwerken, die een niet onbelangrijk deel van 
de postale activiteit opeisen en in hoeveelheid de normale 
post verre overtreffen. Ondanks de mechanisatie bij de sor
tering van de poststukken (een mechanisatie die onder an
dere het dringend verzoek van PTT aan het publiek tot ge
volg had, toph vooral gestandaardiseerde enveloppen te 
gebruiken, vooral 90 x 140 millimeter) is een duidelijke 
scheiding van urgentieklassen toch dringend noodzakelijk. 

Tot klasse 1 rekent men die stukken die voorrang ver
dienen te hebben, zoals per nachtposttrein of -vliegtuigen 
aangevoerde stukken die al de volgende dag bij de ge
adresseerde dienen te worden besteld. 

In klasse 2 komen die stukken die minder haast hebben 
en waarbij een speling van drie of vier dagen nog aanvaard
baar is. Deze kunnen dan buiten de spitsuren worden be
handeld en daardoor komt er voor de post uit klasse 1 meer 
tijd vrij. 

POST UIT PARIJS 
Rubriekredacteur: 
D. de Vries, Waalstraat 53' , Amsterdatn-Z 

Het betekent dat er voor deze twee klassen ook twee 
verschillende fralnkeerschalen zullen worden toegepast. 
Het wachten is nu op verdere bekendmakingen hierover. 
Deze ontwikkeling is vooral voor de stempelliefhebbers 
interessant omdat wij zeer waarschijnlijk ook hier weer 
verschillende afstempelingen mogen verwachten. 

De gevolgen van de stakingen 
De stakingen hebben onder andere de uitgifte van een 

aantal nieuwe emissies naar een latere datum doen ver
schuiven. Hieronder een opgave van een viertal zegels wel
ker eerste-dag-van-uitgifte uitgesteld werd: 
Verdrag van Aken, aanvankelijk 17 juni, verschoven naar 
1 juli; 
Pont de Martrou te Rochefort van 10 juni verschoven naar 
22 juh; 
Béziers (uitgifte bij het jaarlijks congres van de Franse 
Bond) van 4 juni uitgesteld tot 9 september; 
,,La Danse" van Bourdelle (grootformaat zegel) van 24 
juni uitgesteld tot 28 oktober. 

De Pauselijke enclave van Valréas 
Op 27 mei verscheen de zegel die werd uitgegeven ter her

denking van het 650-jarig bestaan van de pauselijke encla
ve te Valréas. Deze streek in het departement Vaucluse 
was al in de elfde eeuw een belangrijke gemeenschap. Na de 
opheffing van de orde der Tempelieren in 1312 werd deze 
bezitting stukje bij beetje door de toenmalige paus gekocht. 
Heden ten dage is de enclave een zeer gezocht toeris
tengebied. De hoofdstad Valréas heeft een bloeiende wijn
bouw en is een van de belangrijkste producenten van de 
lavendelbloesem als grondstof voor de parfumfabricage. 
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Paul Claudel 
Op 8 juli 1968 verscheen de zegel met de afbeelding van 

de in 1868 geboren Franse schrijver Paul Claudel. In 1893 
begon hij zijn diplomatieke carrière die hem op belangrijke 
posten bracht, onder andere in de Verenigde Staten, China 
en later als consul van Frankrijk in Tokio, Washington en 
Brussel. Zijn letterkundig oeuvre kreeg wereldbekendheid 
en in april 1946 werd hij als lid van de Académie Fran-
gaise toegelaten. Claudel is de auteur van het beroemde 
oratorium „Jeanne d'Arc op de brandstapel", waarvoor 
de componist Honegger de muziek schreef. Van dit orato
rium vertoont de zegel naast het portret van Claudel een 
fragment. Claudel overleed in 1955 in zijn buitenverblijf na
bij Parijs. 

BRIEF UIT LONDEN 

EERSTEDAGENVELOPPEN 
Tot nog toe was het voorschrift, dat poststukken en eer-

stedagenveloppen een gehele serie postzegels moesten dra
gen om het officiële eerstedagstempel te ontvangen. In dit 
voorschrift is verlichting gebracht bij de herdenkingszegels 
van mei, naar gezegd werd gezien het bijzondere karakter 
van deze serie die op vier verschillende herdenkingen be
trekking heeft. Maar ook de nieuwste zegels van de ge-
bruiksserie konden afzonderlijk op eerstedagenveloppen ge
plakt worden en kregen de handstempels. Het zal waar
schijnlijk wel de publieke opinie geweest zijn, die deze ver
andering heeft doorgedreven. 

Filatelistenloketten 
Het tweede filatelistenloket werd geopend op 1 november 

1966 in London Chief Office, nadat het eerste loket in Edin
burgh, waar de filatelistische dienst zetelt, op 22 augustus 
1966 was geopend. Dit jaar werd een derde loket openge
steld in Glasgow op 15 januari. De door de Britse PTT ge
boden service wordt zo op prijs gesteld, dat op 1 juli loketten 
werden geopend in Blackpool en Liverpool. Alle koerseren-
de zegels zijn daar verkrijgbaar — ook de bijzondere emis
sies voorzover nog voorradig — en portzegels. 

Saint-Pol-Roux 
Saint-Pol-Roux staat afgebeeld op de zegel die eveneens 

op 8 juli in de serie Beroemde personen werd uitgegeven. 
Deze Franse dichter, geboren in 1861 in de buurt van Mar
seille, heette in werkelijkheid Paul-Pierre Roux. 

Een van zijn grootste werken, „La Dame ä la Faulx" 
verscheen in 1899. Een groot aantal dichtwerken staat op 
zijn naam, onder andere „De dame in het goud" en „De sar-
dinenvisscrs". Bij de Duitse invasie werd in Bretagne in 
juni 1940 zijn dochter door een Duitse soldaat zwaar ver
wond, zijn trouwe huishoudster Rose vermoord en zijn huis 
in brand gestoken. Dit was voor deze gevoelige kunstenaar 
teveel en hij stierf kort daarop. 

De aan hem gewijde zegel vertoont behalve het portret 
van Saint-Pol-Roux een symbolische voorstelling van Gol
gotha tegen de achtergrond van de ruïnes van zijn landhuis 
in Bretagne. 

Yves Guéna 
En terwijl wij deze regelen schrijven vernemen wij, dat 

et nieuwe Franse kabinet, dat op 12 juli werd samenge
teld, de afgetreden minister voor PTT. Yves, Guena op-
leuw in zijn gelederen heeft. Hetgeen voor de tijdens de 
takingen benoemde minister Bettencourt wel een heel 
orte vreugde heeft betekend. En wat tevens wel bewijst, 
at ook hier het Franse spreekwoord opgaat; hoe meer er 
erandert, hoe meer er onveranderd blijft! 

BYAIR MAIL 
AIR LETTER. " T J 

NIEUW LUCHTPOSTBLAD 
Het sinds 1944 in omloop geweest zijnde luchtpostblad 

is op 1 juli vervangen. 
In 1942 werd voor het eerst het luchtpostblad in gebruik 

genomen, doch alleen voor militairen, waardoor het post
vervoer tijdens de oorlog in sterke mate werd vereenvou
digd door uniforme afmeting en een minimum aan ge
wicht. Twee jaar later konden ook burgers van dit nieuwe 
postblad gebruik maken. Sindsdien zijn vrijwel alle landen 
ter wereld overgegaan tot het verkrijgbaar stellen van 
luchtpostbladen. 

Het thans verschenen blad is afgestemd op de nieuwe 
afmetingen van enveloppen en dus ook geschikt voor de 
machinale postverwerking. De kleur is blauw, het blad is 
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voorgevouwen in drieën. Als zegelbeeld is een modern 
Brits vliegtuig afgebeeld, de VC 10 met — vanzelfsprekend 
— de beeltenis van koningin Elizabeth. De prijs is onver
anderd negen pence. In 1967 werden ruim 70 miljoen lucht-
postbladen verkocht. 

NIEUWE SCHILDERIJENZEGELS 
Op 12 augustus kwamen hier de nieuwe schilderijenpost

zegels uit, een rijke verscheidenheid biedend van hetgeen 
Britse schilders in de loop der eeuwen tot stand gebracht 
hebben. 

De zegel van 4 pence is naar een schilderij van een on
bekende schilder uit omstreeks 1575 en stelt koningin Eli
zabeth I voor. De kleuren zijn geel, rood, grijs, zwart en 
goud; het origineel hangt in de National Portrait Gallery 
in Londen. 

Op de zegel van 1 shilling, een schilderij van Sir Thomas 
Lawrence, is Miss Sarah Moulton-Barrett afgebeeld, bij
naam „Pinkie". Gedrukt in de kleuren geel, rood, rose, 
blauw, zwart en goud. Het origineel is te zien in de Henry 
E. Huntingdon-bilbliotheek en kunstgalerij in het plaatsje 
San Marino in de Amerikaanse staat California. 

Het schilderij op de waarde van Is. 6d. is van een eigen
tijdse kunstenaar, John Piper. Afgebeeld is de kerk van St. 
Mary Ie Port in Bristol, na een bombardement in 1940. De 
zegel is uitgevoerd in de kleuren geel, oranje, grijs, rood, 
blauw, zwart en goud. Het originele schilderij bevindt 
zich in de Täte Gallery in Londen. 

De hoogste waarde. Is 9d., is naar een schilderij van John 
Constable en stelt de „Hay Wain" (de hooiwagen) voor, 
een schilderij dat in de National Gallery te Londen te be
wonderen is. De kleuren zijn geel, rood, blauw, zwart en 
goud. 

Alle waarden hebben de beeltenis van de koningin in gou
den opdruk; de drukker is Harrison and Sons Ltd. De ze
gels worden gedrukt op papier zonder watermerk in roto
gravure op een „Rembrandt"-drukpers in afzonderlijke vel
len van zestig zegels; alle hebben fosforstrepen. De perfo
ratie is voor de verticale zegels 14 x 15 en voor de hori
zontale zegels 15 x 14. 

Gezien de grote belangstelling van de verzamelaars voor 
het motief ,,schilderijen op postzegels" zal deze serie on
getwijfeld een goede afzet vinden en ook een goede verdien
ste aan deviezen voor de Britse export betekenen. 

4 5 8 augustus 1968 

Bruine 5 pence-postzegel ingetrokken 
Wanneer op 16 september de nieuwe manier van post

verzending wordt ingevoerd (vlugge en langzame post) wil 
de Britse post zoveel mogelijk de zegels voor de vlugge 
dienst in dezelfde kleur hebben. De nieuwe 5 pence-zegel 
wordt in blauw uitgevoerd; daarom worden de oude van 
5 pence in de sepia-bruine kleur niet meer verkocht; deze 
zegel werd op 1 augustus uit de verkoop genomen. 

Voor filatelisten blijven de oude zegels nog verkrijgbaar 
aan de filatelistenloketten en bij het filatelistisch bureau te 
Edinburgh gedurende twaalf maanden of zoveel korter als 
de zegels eerder uitverkocht zijn. 
Londen, 1 augustus 1968 CHRISTIAN HOUSTON AIJP 

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

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

SKAARSE SEËLS 
Dr. H, J. Raubenheimer, een van die editeurs van die 

„South African Philatelist" — die leidinggewende filate-
listiese tydskrif in Suid-Afrika — het hom daaroor verbaas 
hoe dat party van die normale seëls skaars is, terwijl ander 
volop verkry k»n word. Seldsaamheid is natuurlik betrek-
lik: vyfduisend uit dertigduisend kan nie as skaars beskou 
word nie, maar honderdduisend uit sewe-miljoen is uit-
gesproke seldsaam. Die meeste van die skaarse seëls van 
die gewone lopende stel in Suid-Afrika is normaal uitgegee 
en oor die toonbank verkoop. Tog het daar êrens blykbaar 
iets plaasgevind waardeur hulle eenkant te staan gekom 
het. 

Daar kan allerlei oorsake wees. Die mees voorkomende 
is die geval wanneer na korte tyd die silinder breek en 
deur 'n nuwe een vervang moet word. 'n Voorbeeld hier
van is die 1 c (110-86) waarvan daar slegs 152.000 veile 
gedruk is, terwyl die 2V2 c (S 17-S 3) dit tot slegs 119.000 
veile gebring het. Wanneer mens daaraan dink dat die to
tale oplaag van hierdie tipe seëls in die miljoene loop, is 
dit duidelik dat hierdie oplaag baie laag is. 

Soortgelyke verskynsels kan hulle voordoen ten opsigte 
van velnommers, tanding en kleur. Baie bekend is die ge
val van die verpleegsterseëls. By die druk hiervan is ge
bruik gemaak van 'n voorraad ou ink wat nog oorgebly 
het van die „goudmyn"-seëls van 1949. Maar nadat hierdie 
ink opgeraak het, is 'n nuwe voorraad uitgehaal. Die 
verskil in kleur tussen die seëls is in die oog lopend. Die 
seëls met die ou ink staan nou bekend as „ou goud" kleur, 
die res het 'n aansienlik ligtere tint. 

Ook die verskillende soorte watermerke, wat gereeld in 
hierdie rubriek genoem word, moet partymaal as 'n oor
saak van onverwagte seldsaamheid beskou word. Veral die 
dun papier met RSA-watermerk gee aanleiding tot afwy-
kings, omdat die gom soms aan die verkeerde kan van die 
papier aangebring word. Gevolglik staan die watermerk 
dan andersom, soos by die 2V2 c-Rooikruisseëls en die 1 c 
(S 33-S 13), wat baie skaars en duur is. 

Maar by party ander uitgawes is dit dikwels moeilik 
om te verduidelik waarom hulle nou eintlik skaarser is asi 
ander seëls. 'n Hele aantal waardes van Suid-Afrikaansel 
seëls word in vier panele uitgegee, van A tot en met D. DitI 
is duidelik dat van elke paneel 'n gelyke aantal gedrukl 
word. Nogtans is party panele volop, terwyl ander skaara 
is. By die 2'/2 c-Rooikruisseëls met omgekeerde watermerk! 
scu 'n silinderblok van die A-pinee! in die handel ongeveeJ 
2 Rand kos, maar die B-paneel se blokkies kan nie ondeJ 
15 Rand verkry word nie. I 



Vir versamelaars van Suid-Afrikaanse seëls is dit dus 
saak om op te let op die volgende seëls in hul versamelings, 
wat skaars en partymaal baie duur is: Van die 1 c-seëls die 
eerste druk Y4-Y1 (1961), panele C en D, en daar bestaan 
blykbaar tweemaal soveel A as B-panele. Dan S U-S 7 
(1962), op pienk papier, 110/86 (1964) en S 33-S 13, A en 
B (1963), met omgekeerde watermerk. Van die ''2 c die 
G 7-9-16 (1965), van die 2V2 c Rooikruis 1963 met omge
keerde watermerk, veral die B-paneel, die S 17-S3 (1961), 
60-S 27 (1966), met klein tandinggate, die Verpleegster-
seëls S3-S 15, A en B, met ou-goud kleur (1964). Van die 
7V2 c is die S 21-S 20 in heldergroen kleur skaars. Dit betref 
ook die 10 c-druk 101-114 in smaraggroen en tenslotte die 
20 c 27-6-60 A en B met vleiskleur. 

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

De heer B. van der Velden, Gestelsestraat 89, Eindhoven, ver
klaarde zich bereid de heer Weidema — verhinderd door een veel
heid van werkzaamheden en door vakantie — tijdelijk als rubriek-
redacteur te vervangen. De redactie is de heer Van der Velden 
daarvoor zeer erkentelijk en laat hier gaarne zijn eerste bijdrage 
volgen. 

In diverse tijdschriften vinden we artikelen, opmerkingen 
en verzuchtingen over de vele nieuwe uitgiften die 
op de verzamelaars worden losgelaten. In het tweede kwar-
taalnummer van Minkus Stamp Journal schrijft Edouard 
Weber daarover een artikel van zes pagina's, vooral over 
het standpunt, dat de Wereldpostvereniging, de Union 
Postale Universelle-UPU hierbij inneemt. Als oud-directeur-
generaal van de UPU is hem dit wel toevertrouwd. 

Jacques Minkus antwoordt hem hierop, dat al in 1895 ver
zamelaars en handelaren zich aaneensloten om speculatie
ve emissies te onderdrukken. Niet-vermelding in catalo
gussen was een geliefd strijdmiddel. Het enige resultaat is 
volgens Minkus slechts, dat de verzamelaars bepaalde 
uitgiften niet kopen en daardoor later met een manco zit
ten, dat alleen met veel geld verholpen kan worden. Hij 
haalt hierbij enige voorbeelden aan van zegels, die eerst 
fel bestreden werden en die later zeldzaam zijn ge
worden. 

Hij is het dan ook niet eens met de zwarte lijst van de 
FIP en zegt, dat de verworven bekwaamheid een schil
derij te herkennen steeds een vermeerdering van kennis is, 
ook al stond dat schilderij op een onnodige uitgifte van 
Foejeira. 

Volgens hem moet de opvoedende waarde prevaleren en 
iedere zegel, die voldoet aan de eis, dat er porto vooruit 
mee kan worden betaald, moet in de catalogus worden op
genomen. Dit is dus het standpunt van een handelaar en 
nog wel van een zeer grote. 

In de overige bladen denkt men er wel heel anders over. 
Zo stelt het Belgische blad „De Postzegel" aan de poste
rijen voor de onlangs uitgegeven ,,Rampen"-postzegel-
serie met één zegel te vermeerderen ten bate van de slacht
offers der Belgische posterijen. In het hoofdartikel in dit 
blad wordt aangeraden het pad der moderne uitgiften geheel 
Ite verlaten en wordt gewezen op het verzamelen van 
bostgeschiedenis, hetgeen natuurlijk slechts één oplossing 
Is uit vele. 

I Interphila-Courier heeft over dit onderwerp een artikel 
Inet de veelzeggende titel: ,,Werden die Dummen nie aus
sterben?" en gaat dan verder in een artikel over ,,Philatelie 
l980", waarin we lezen, dat we — indien het op deze voet 
toorgaat — in 1980 300.000 catalogusnummers zullen heb
t e n ! 

Ook de Schweizer Briefmarken Zeitung heeft een artikel 
over de zwarte lijst van de FIP. Dit middel — zo schrijft 
het blad — kan niet helpen daar er te weinig inzenders voor 
tentoonstellingen zijn op de grote massa van postzegel
verzamelaars. En deze grote massa gaat klaarblijkelijk 
haar eigen gang, concludeert het tijdschrift, want heel vaak 
worden de series, die met de banvloek beladen zijn, juist 
wat men noemt ,,goed". Het blad zegt verder, dat het niet 
veel merkt van de „bekering" van Panama en Paraguay 
die rustig verder gaan met ongetande bloes in mini-opla
gen. 

Lothar Krüger doet in de Briefmarken Spiegel eveneens 
een boekje open over de uitgiftepolitiek van sommige lan
den. San Marino schijnt het volgens hem weer bont ge
maakt te hebben met de Europazegels. Late aankondiging, 
verhoging der nominale waarde op het laatste nippertje en 
tot slot nog een korting op de bestellingen. De Duitse han
delaren dreigden toen met uitsluiting van de serie uit het 
CEPT-garnituur, waarna de buitenlandse handelaren ten
minste hun bestellingen geheel zagen uitgevoerd. 

In dezelfde Briefmarken Spiegel vinden we van K. Do-
berer de volgende kritische ontboezeming over de nieuwe 
Duitse Olympiadezegels die te mooi is om te vertalen: ,,So 
etwas stinklangweiliges, lilablassblaues wie diesen Olym-
piadesatz der Bundesrepublik Deutschland hat man lange 
nicht mehr gesehen". Indien we het nog niet wisten, dat de 
Duitsers ontevreden waren over hun zegels, dan weten we 
het nu! 

De hierboven al aangehaalde Lothar Krüger vertelt 
ook nog in zijn „Chronik der Philatelie" hoe het is gegaan 
met de Adenauer-blocs. De postkantoren hadden van te
voren al bericht ontvangen dat slechts een gedeelte van de 
aangevraagde hoeveelheid zou worden afgeleverd. De bord
jes met „uitverkocht" lagen al gereed. Geen wonder dus 
dat zich lange rijen voor de loketten vormden. Dientenge
volge moesten op vele kantoren al na enige uren de bord
jes opgehangen worden. De prijzen liepen meteen op, want 
velen konden niet geloven dat het alleen maar een machine
defect op de drukkerij zou zijn. En al zou het dat zijn, wie 
garandeerde dan dat de tweede oplage gelijk zou zijn aan 
de eerste? De termijn voor eerstedagafstempeling werd 
zelfs verlengd. Toen kwam de tweede oplage, die de vakken
nis van de Bundesdruckerei bewees: Er was totaal geen 
verschil te merken met de eerste bloes, zelfs niet na de 
nauwkeurigste vergelijking. 

Tot slot nog wat wetenswaardigheden uit enkele bladen: 
Mauritius-juni: Grote kleurenfoto's van de vier sportlieden 
der jongste Olympiadeserie van de Duitse Bondsrepubliek. 
Ook nog afbeeldingen in zwart-wit van de 44 niet goedge
keurde ontwerpen voor deze uitgifte. 

Voorts een mededeling, dat Schaubek (in Oost-Duitsland) nu 
ook bladen levert voor de Duitse albums, waarop de zegels 
„10 Jahre Vertreibung", ,,20 Jahre Vertreibung" en „17 Juni 
1953" wél vermeld zijn. In Duitsland, Zwitserland en Oosten
rijk zijn de albums namelijk verkocht zonder vakjes voor deze 
zegels. Op navraag van Mauritius deelde Schaubek mee, 
dat de bewerking tot nu t03 slechts mogelijk was zonder 
deze zegels doch dat dit nu veranderd was. 

Le Moniteur du Collectionneur heeft een artikel van J. 
Klein, waarin deze vertelt over een verzameling Luxem
burg die sinds 1952 vele medailles veroverde. Nu is deze 
verzameling geveild en daarbij bleek dat er zich zeer veel 
tweede keus in bevond. Dat was echter aan de voorkant 
van de zegels niet te zien en op tentoonstellingen ziet men 
nu eenmaal alleen maar de voorkant! 

In de „Sammlerdienst" wordt een tip gegeven voor een 
nieuw beginpunt van een Oostenrijk-verzameling. De ko
mende serie „50 Jaar Republiek" zou een goede start zijn 
voor een verzameling van de tweede vijftig jaar Oosten
rijk. 

Interphila-Courier weet te melden, dat de serie „Vermiss
te Gemälde" van de DDR het eerste succes heeft opgele
verd. Het schilderij van de 25 pf. (Schroeder-Devrient) is in 
Rusland gevonden en teruggebracht naar de DDR. 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

WAARSCHUWING 
Het Bondsbestuur ontving het bericht dat K G van 

Wattingen, Vasco da Gamastraat 46 te Amsterdam-W-3, 
zich noemende postzegelhandelaar, zijn zakelijke verplich
tingen met nakomt Op een ruilbeurs te Hilversum heeft 
genoemde handelaar een partij zegels gekocht doch met be
taald Ook na het vonnis van een rechtbank van 7 februari 
1968 heeft betaling met plaatsgehad 

Men zi] derhalve voorzichtig met genoemde handelaar 

KANDIDAAT-LID 
BIJ het secretariaat is van de Vereniging van Postzegel

verzamelaars TWENTE (voor buitenland- en motiefver-
zamelaars) te Hengelo (O) het verzoek binnengekomen lid 
te mogen worden van de Nederlandse Bond De statuten 
van deze vereniging zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 
van 1 april 1968, nummer 51 

De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten geen 
bepalingen die in strijd zijn met de statuten en reglementen 
van de Bond Ht t aantal leden bedraagt 62 Secretaris van 
deze kandidaat is de heer J Nijman, Beatnxlaan 28-1 te 
Hengelo (O ) 

Het Bondsbestuur heiinnert aan artikel 5 van de statuten, 
waarin is vastgelegd dat - mochten binnen drie maanden 
geen bezwaren tegen de aanneming bij het secretariaat 
binnenkomen — het Bondsbestuur deze kandidaat kan aan-

DAG VAN DE POSTZEGEL 
Het ziet er naar uit dat het streven van het Bondsbestuur, 

namelijk de viering van de Dag van de Postzegel m be
langrijke mate te activeren, grote kans van slagen zal 
hebben Op 12 oktober 1968 zal deze viering plaatshebben 
in Amsterdam, Arnhem, Breda, 's-Gravenhage, Rotterdam 
en Sittard. In verband met een te organiseren regionale 
tentoonstelling is de viering van de Dag van de Postzegel 
te Groringen verplaatst naar 26 oktober 1968 (Zie ook de 
rubriek Tentoonstellingen en Jubilea) 

Hierbij zij opgemerkt dat het Bondsbestuur er naar stre
ven zal de viering van deze Dag van de Postzegel in 1969 
en volgende jaren in geheel Nederland op een en dezelfde 
dag te houden 

In het septembernummer van het Maandblad zal worden 
medegedeeld waar en op welk tijdstip de viering in de ver
schillende plaatsen is georganiseerd Ook de voorgenomen 
filatelistische evenementen zullen zo mogelijk worden ver
meld 

Tijdens de viering zullen speciale enveloppen verkrijgbaar 
zijn (verkoopprijs / 0,25 per blanco envelop) Bii de Cen
trale Directie van PTT is een gelegenheidsstempel aan
gevraagd waarvan de afbeelding op alle plaatsen, waar de 
viering plaatsheeft, identiek zal zijn Ditzelfde is het ge
val met de afbeelding op de envelop Slechts het kantoor
stempel van iedere plaats zal een onderscheid aangeven 

Het Bondsbestuur vertrouwt erop dat iedere filatelist in 
Nederland zal medewerken om van deze viering een waar-
lijke ,,Dag van de Filatelie" voor nu en de toekomst te 
maken 

BEKERTOERNOOI VOOR DE THEMATISCHE FILATELIE 
Het Bondsbestuur heeft een wisselbeker ter beschikking 

gesteld voor een laarlijks te organiseren bekertoernooi voor 
de thematische of beeldfilatelie Dit toernooi zal op een 
jaarlijks Vi^isselende, door het Bondsbestuur aan te wijzen, 
plaats worden gehouden (zie het hierna opgenomen regle
ment) 

Voor 1968 heeft het bondsbestuur de verenigingen in Am
sterdam verzocht dit bekertoernooi voor de eerste maal 
te organiseren 

In afwijking van het daaromtrent in het reglement be
paalde, kunnen geïnteresseerden, die een lezing willen hou
den, zich tot uiterlijk 7 september 1968 aanmelden bij het 
Bondssecretariaat 

REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE WISSEL
BEKER VOOR DE THEMATISCHE FILATELIE (Beker
toernooi) 
Artikel 1. 
Door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
wordt een zilveren wisselbeker ter beschikking gesteld voor 
hen, die tijdens de viering van de Dag van de Postzegel 
op een door het bestuur van voornoemde Bond aangewezen 
plaats voordrachten houden over thematische filatelie 
De toekenning geschiedt zo mogelijk telken jare en wel aan 
degene, die daarvoor op grond van het bepaalde in de ar
tikelen 5, 6 en 7 van dit reglement in aanmerking komt 
Artikel 2. 
De voordi-achten moeten dienen tot het bevorderen van het 
verzamelen op basis van de thematische filatelie Zij mo
gen een tijdsduur van 20 minuten met overschrijden 
Artikel 3. 
Wanneer aan iemand de beker wordt toegekend, wordt daar
in zijn naam en het jaar van toekenning gegraveerd De beker 
blijft in het bezit van de winnaar totdat deze aan een ander 
wordt toegekend 
Indien de bekerhouder tussentijds komt te overlijden, be
hoort de beker te worden teruggegeven aan het Bondsbe
stuur 
BIJ het afstaan van de beker aan een volgende winnaar 
wordt aan de bekerhouder een zilveren medaille uitgereikt, 
waarin zijn gegraveerd zijn naam, alsmede het jaar of de 
opeenvolgende jaren, waarin de beker hem werd toegekend 
Deze medaille blijft het eigendom van de winnaar 
Artikel 4. 
Wanneer aan eenzelfde persoon de beker in totaal drie
maal is toegekend, wordt deze definitief zijn eigendom en 
wordt een nieuwe beker aangeschaft 
Artikel 5. 
De beoordeling geschiedt door een door het Bondsbestuur 
benoemde jury van vijf leden 
De juryleden zullen voor elke voordracht punten toekennen 
tot een maximum van 100 punten en wel voor 
1 het algemeen belang van het onderwerp voor 

de thematische filatelie 30 punten 
2 de mate van wetenschappelijkheid waarmede 

het onderwerp is behandeld 20 punten 
3 de voorafgegane studie van het onderwerp 20 punten 
4 de uitwerking van het onderwerp 

in de lezing 20 punten 
5 de wijze van voordracht van de lezing 10 punten 
De door de vijf juryleden per spreker toegekende punten 
worden gesommeerd. 
Artikel 6. 
Elk van de vijf juryleden bepaalt op grond van de doorl 
hem toegekende aantallen punten de volgorde van de plaat
sing van de sprekers, met dien verstande dat voor het hoog
ste aantal punten het plaatsingscijfer 1 (een) wordt toege-| 
kend en vervolgens de plaatsingscijfers 2, 3 enzovoort ir 
volgorde naar een afdalende reeks van de toegekende pun
ten 
De aan iedere spreker toegekende vijf plaatsingscijfers wor^ 
den getotaliseerd 
Artikel 7. 
De wisselbeker wordt toegekend aan de spreker, wiens to-j 
taal van de plaatsingscijfers het laagste is, mits op gronq 
van artikel 5 tenminste 350 punten zijn verkregen 
Indien voor twee of meer sprekers het totaal van de plaat-j 
singscijfers gelijk is, beslist het hoogste aantal punten, volA 
gens artikel 5 toegekend voor de mate van wetenschappe-l 
lijkheid, IS ook dit aantal punten gelijk, dan beslist het lot | 
ZIJ, die volgens artikel 5 tenminste 325 punten behalen 
ontvangen een bronzen medaille met inscriptie 
Artikel 8. 
De bekendmaking en de uitreiking van de onderscheidingeil 
geschieden zo mogelijk tijdens de Dag van de Postzegel oJ 
de plaats, daartoe aangewezen door het bestuur van de N e | 
derlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
Artikel 9. 
ZIJ, die een voordracht wensen te houden, moeten hiervdJ 
schriftelijk mededeling doen aan het Bondssecretariaat on | 
der opgave van het onderwerp De mededeling moet wor 
den gedaan tenminste twee maanden voor de datum, waar 
op het bekertoernooi zal worden gehouden 
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Indien minder dan drie sprekers zich hebben aangemeld, 
kan het bondsbestuur overschrijding van deze termijn toe
staan. 
Aldus vastgesteld door het Bondsbestuur op 18 juli 1968. 

P. Th. van der HEIJDEN, 
(voorzitter) 
C. G. van VEENENDAAL, 
(secretaris) 

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van algeme

ne aard te adresseren aan de eerste secretaris: C. G. van 
Veenondaal, Assumburg 70, Amsterdam-U. Telefoon (020) 
44 00 72. 

BONDSFINANCIEN 
Voor alle zaken betreffende de Bondsfinanciën wende men 

zich tot de penningmeester H. P. van Lente, Curagaostraat 
35-1 te Amsterdam-W. Telefoon (020) 8 83 64. Postgiro 
170.83.91 ten name van de penningmeester. 

BONDSINFORMATIEBTJREAU 
Voor inlichtingen omtrent de kandidaatleden van bij de 

Bond aangesloten verenigingen, alsmede voor de behande
ling van klachten omtrent verzamelaars of handelaren, 
wende men zich voorlopig tot de heer J. M. Offringa, De 
Savornin Lohmanplein 2b, Groningen. Telefoon (05900) 
3 31 30. 

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

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

RUILADRESSEN 
Regelmatig worden aanvragen van verzamelaars in het 

buitenland ontvangen, die willen ruilen met verzamelaars 
in Nederland. In september 1968 zal een lijst worden sa
mengesteld van de in dit jaar binnengekomen ruilaanvra-
gen. Deze lijst zal op verzoek worden verstrekt aan de se
cretarissen van de aangesloten verenigingen die deze dan 
op hun beurt kunnen doorgeven aan hun leden. 

Voor zoveel nodig wordt er de aandacht op gevestigd dat 
de adressen worden doorgegeven, zoals deze zijn ontvangen. 
Van de betrouwbaarheid van de aanvragers is echter niets 
bekend. Enige aansprakelijkheid dienaangaande wordt niet 
aanvaard. 

KRING VAN STUDIEGROEPEN 
België 

Belangstellenden, wendt u zich voor het verschijnen van 
het eerste nummer van het mededelingenblad tot G. Kui
per, Postbus 48 te Arnhem. 

Frankrqk 
De Contactgroep Frankrijk-Verzamelaars is voornemens 

om op zaterdag 28 september 1968 de eerstvolgende leden
bijeenkomst te houden in een der zalen van Hotel Terminus 
te Utrecht. Van 11 uur 's morgens af is er gelegenheid tot 
ruilen enzovoort; 's middags om 2 uur begint het officiële 
gedeelte van de vergadering, waarbij onder andere be
stuursmededelingen worden gedaan en waarschijnlijk een 
der leden iets van zijn verzameling zal tonen. 

De toegang van 11 uur tot 2 uur is alleen voor leden; 
van 2 uur af is er gelegenheid tot introductie van belang
stellende kandidaatleden. De leden ontvangen te zijner tijd 
nog een nadere convocatie voor deze bijeenkomst, waarop 
ook de verdere agendapunten zullen worden vermeld. 

Nogmaals wordt men erop attent gemaakt, dat verzoe
ken om inlichtingen alleen via het secretariaat van de 
Contactgroep Frankrijk-Verzamelaars (Waalstraat 53-1, 
Amsterdam-Z.) kunnen worden behandeld, mits een post
zegel voor antwoord is bijgevoegd. 

Het tweede nummer van het „Mariannebulletin" is ver
schenen. Waardevolle artikelen, uiteraard in het bijzonder 
van belang voor Frankrijkverzamelaars, werden daarin gepu
bliceerd. Ook een artikel over de postgeschiedenis van An
dorra. Veel van deze publikaties zijn van de hand van de 
redacteur, D. de Vries, al moet ook worden genoemd de 
publikatie over de „Codetekens voor de automatische post-
sortering op Franse brieven" van G. H. F. Meijer, ing. 
Lezing van dit mededelingenblad kan warm worden aan
bevolen. 

Als deelnemer kan men zich opgeven bij D. de Vries, 
Waalstraat 53-1 te Amsterdam (Z.). 
Skandinavië 

Begin oktober 1968 zal het 17e nummer van het mede
delingenblad „Het Noorderlicht" verschijnen. Dit bijzon
der goed verzorgde orgaan is onontbeerlijk voor verzame
laars van de tot Skandinavië behorende gebieden. 

Belangstellenden wordt aangeraden zich als deelnemer 
op te geven bij: J. Roelofs, Breitnersingel 46 te Rotter-
dam-13. 

Zie ook de Agenda in dit nummer. 
Zuidwest Pacific 

Het eerste nummer van het mededelingenblad is gereed. 
Zeer goede inhoud. Deze studiegroep omvat de verzamel-
gebieden Nieuw-Guinea (Australisch, Nederlands en Indo
nesisch), Australië en trustgebieden, Nieuw-Zeeland en 
trustgebieden en onafhankelijke eilandengroepen in de Paci
fic. 

Belangstellenden kunnen zich als deelnemer opgeven 
bij F. Bender, Cornells Suyslaan 48 te Rijswijk (ZH). 
Zwitserland 

Met de samenstelling van het tweede nummer van het 
mededelingenblad is de redactie al ver gevorderd. Ook dit 
nummer bevat vele belangrijke wetenswaardigheden. ledere 
Zwitserlandverzamelaar dient voor zijn collectie over deze 
publikaties te beschikken. 

U kunt zich als deelnemer opgeven bij P. O. M. van Has
selt, Prins Hendriklaan 87 te Utrecht. 

OP TE RICHTEN STUDIEGROEPEN 
Verzamelaars van de hierna vermelde verzamelgebie-

den kunnen zich als deelnemer opgeven bij de daarbij ver
melde adressen: 
Duitsland, bij A. F. J. Aben, 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-Gravenha
ge; 
Ultraviolet bij: G. H. F. Meijer, ing., Sarphatistraat 109 te 
Amsterdam-C. 
Oriënt, omvattende Bahrein, Irak, Yemen, Jordanië, Koe
weit, Trucial States, eventueel ook Afghanistan en Iran, bij 
G. Bordewijk, Floreslaan 148 te Vlaardingen; 
Rusland, inclusief Estland, Letland, Litouwen, Trans-Kau-
kasië, Siberië, Levant, bij G. Bordewijk, Floreslaan 148 te 
Vlaardingen; 
Zuid-Azië, bij: G. H. Hillen Sr., Mozartlaan 31 te Aalsmeer. 

NIEUWE STUDIEGROEPEN? 
Bestaat er belangstelling voor het oprichten van studie

groepen voor de verzamelgebieden: Groot-Brittannië, 
Nieuw-China en Oostenrgk? Enige verzamelaars hebben al 
laten weten hiervoor geïnteresseerd te zijn. Om te kun
nen beoordelen of er voldoende animo bestaat voor de op
richting zullen aanmeldingen gaarne worden tegemoet ge
zien door C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amster-
dam-11. 
Beeldfilatelie 

Voor deelneming aan studiegroepen over beeldfilatelisti-
sche onderwerpen gelieve men zich te wenden tot de secre
taris van de Vereniging „De Beeldfilatelist", Fr. Wessels, 
Waldeck Pyrmontlaan 26 te Doorwerth. Telefoon (08307) 
50 64. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Beheerder: H. L. J. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem. 
Telefoon: (08300) 2 59 06. 

Bü de helieerder verkrygbare uitgaven: 
Aan de in het juninummer gepubliceerde lijst moet wor

den toegevoegd: 
G. C. van Balen Blanken/Bert Buurman, Nederland 1852 

5 cent plaat III. Prijs ƒ 20,—. 
Dit boekwerk wordt evenals de andere bij de beheerder 

verkrijgbare uitgaven franco toegezonden na ontvangst van 
het verschuldigde bedrag op postrekening 85 34 66 ten 
name van: Beheerder Bibliotheek Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen te Arnhem. 

Zeventiende aanwinstenlijst sinds het verschijnen van de 
catalogus in 1962; de aanwinstenlijsten 1 tot en met 9 zijn 
samengevat in een supplement, dat gratis verkrijgbaar is 
en bij bestelling van een catalogus wordt meegeleverd. 
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De aanwinstenlijsten 10 tot en met 16 zijn gepubliceerd 
in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van novem
ber 1965 januari 1966, juni 1966, februari 1967, november 
1967, februari 1968 en mei 1968 

De nummers verwijzen naar het hoofdstuk van de cata
logus 

1 7 
23 
25 

H Wittmann Postzegels als geldbelegging 1964 
L N and M Williams Rare Stamps 1967 
Berliner Ganzsachen Sammler Verein - Frits A Beyer 
Neuer Ganzsachen Katalog Lieferung 8 Europa und 
Nachtrage Belgien, Danemark Deutschland 1963 

2 5 Id Lieferung 9 en 10 Europa (Frankreich Forset
zung Griechenland Grossbritannien 1966 

3 2 Docteur Jehan Daubresse et Panier Medecine et Phi
latelie, Tome II dont Marcophilie et Medecine 1968 

3 2 Prof dr S Guttmann Mineralien und Versteinungen 
in der Philatelie 1964 

3 2 Heinrich Walz Das Sammelgut in der Motivsamm
lung 1967 

3 4 Stichting Werkgemeenschap Filatelie Nederland 
Jaarboekje 1967 

3 6 H Dallhammer Voi Strassen und Wegen 1959 
6 1 Jean du Four Congo, Cinquante Ans d'Histoire Pos

tale 1962 
6 3 Lucien P Herlant Les Marques Postales de la Pro

vince d Anvers de 1648 a 1849 1967 
6 4 E Vandenbouw Catalogue des Plis Aeropostaux 

transportes par Sabena 1968 
6 4 Jose Henin L'Aube de I'Aviation en Belgique 1967 
7 1 Louis Lenain La Poste de I'ancienne France Supple

ment 1968 
7 1 Louis Lenain La Poste aux Armees et les Relations 

Internationales des ongines a 1791 1968 
7 2 A Novo Catalogue Specialise des Timbres de Mo

naco 1959 

7 7 R Pouget La fabrication des Timbres-poste Frangais 
1947 

8 2 Werner Schmalenbach 100 Jahre Basler Taubchen 
1945 

8 5 W Liniger, J L Nagel et L Vuille Les Marques Pos
tales de la Suisse Romande 1690-1850 2e tirage 1956 

8 6 Fritz Aebli Kleine Werber ziehen durch die Welt 1960 
9 3 Die Postwertzeichen der Deutschen Bundespost (Aus

gaben des Jahres 1964) Uitgave Bundespost 1965 
9 5 Julius Bochmann Katalog der Deutschen Gelegen-

heitsstempel le und 2e Lieferung (Heft 62 und 63 Neue 
Schriftenreihe Poststempelgilde Rhein-Donau) 1967 

101 L N and M Williams Commemorative Stamps of 
Great Britain 1967 

11 10 M H Ludington Bermuda, the Handstruck Stamps 
and Cancellations 1956 

141 S D Tchillinghinan and W S E Stephen Austrian 
Post Offices Abroad 4 delen 1964 

14 2 Post- und Telegraphen Museum Wien 1889-1959 1959 
14 2 Rupert Feuchtmuller Kleine Kunstgeschichte der 

österreichische Briefmarke 1967 
14 2 Wilhelm Klein Die postalische Abstempelungen und 

andere Entwertungsarten auf den Österreichischen 
Postwertzeichen Ausgaben 1867, 1867 1883 und 1890 
Erster Band 1967 

14 3 A Magyar Belyegek Monografiaja V 1945-1961 1967 
14 3 Iranytu, A Belyegek Vilagaban (Gids van het Hon

gaarse Postmuseum) 1964 
15 3 Val Tebeica Les Premiers Timbres-poste Roumains 

1858-1865 1962 
15 4 Jugoslawien VIII Heft 37 Neues Handbuch der Brief-

markenkunde 1968 
17 2 Donald Scott Patton The Private Local Posts of the 

United States Volume L New York State 1967 
17 3 Kay Horowicz and Robson Lowe The Colonial Posts 

in the United States of America 1606-1783 1967 

VERENIGINGSNIEUWS 

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

De kopi| voor het Vercni^in^snieuws dient ge 
l kt op ofiicieel kop j b l i d (m duplo) en tezamen 
met (ie mutatiestrookjcs en eventueel de m i a n d 
s t i i t voor de komende maand in he t bez i t te 
zijn van de a d m i n i s t r a t e u r uiterl ijk op de 
voltjende data (nakomende mutatiestrookjes 
u tt rlijk te verzen len op de laatste van de maand 
in welk £[evil de maandstaa t ook tot die da tum 
uord t vastgehouden) 
septembernummer 11 augustus 1968 
ok tobernummer 19 september 1968 
novembernummer 24 oktober 1968 
decembeinumincr 21 november 1968 
H H Sc( rttarisscn en Leden administr iteuis 
wordt d r i n g e n d verzocht zich s tr ikt aan de ge 
noemde d-ita te houden Ind ien te laat w o r d t 
i n g e z o n d e n , i s p l a a t s i n g in he t n u m m e r v a n 
de k o m e n d e m a a n d b e s l i s t NIET moge l i jk ' 

M 131 Rl \ N I ) S t HL VI Rl 1 N I G I N G VAN P O S T 
/ I Gl 1 V I R / A M I I AARS Secr M r I G de Oude 
s Gravelandscweg 682 Schiedam l e l (010) 26 03 93 
1 edenadm J Wind Celebesstraat 33 Vlaardmgen Tel 
(010) H 3 4 i b 

Tot om leedu ezen moeten wij het overlijden melden van 
on/e leden 1435 J A I Biederman Voorburg 1559 
I W Vlotman Alkmaar en 80 L de Lange Hoorn 
1 

P O S T 7 I GPI Vr Rl N I G I N G B R F D A Secr se 
Mcvi A C n n i c i u s v i n d e n Wildenberg Weth Rombouts 
s i n a i 62 Bred i Tel 32307 

Ledenier leader jn^ n n a n d t g 26 lugustus 19 30 uur 
Graanbeurs Veiling Jeugd biieenkomst 7ondig I sep 
tcmber 10 uur Graanbeurs Flke za te rd ig postzegelruil 
beurs op de Vismarkt van 2 4 40 uur 
i 

VI Rl N I G I N G VAN P O S T Z E G I L V F R Z A M L 
I \ A R S HOI I A N D I A A M S T P R D A M Secr A D 
\eijelts fo l ikkerweg 82 Hollandsche R a d m g Tel 
02157) 489 

Ledenier^adcrm^ Vrijdag 27 sept 1968 20 15 uur Hotel 
Iviasmpolsky Warmoess t ra t t Amsterdam I n aug geen 
\ergadcr ng 

Overleden 836 W J F / o b e l 
j 

H \ A G S C H 1 P H I l A i n i S T L N VI RLI N I G I N G 
Set r C Mui|s Piocnweg 25 s Gravenhage 

/ edenadmin slrahe A van Woerekom Alexandcrstraat 9 
Gravenhage 

I N T E R N A T I O N A L L V E R E N I G I N G P H I L A T L 
ï ICA Secr Drs H C Kruidenier de Mildestraat 23 
s Gravenhage 1 Fel (070) 24 12 70 Beheerder Gen 
traal Ledenregister N F Hedeman Valkenboskade 86 
s Gravenhage 8 Tel (070) 39 08 57 Directeur van het 
Rondzendverkeer Ph Smulders Weimarstraat 376 
s Gravenhage 8 l e l (070) 33 37 90 

Mededelingen 
Ledenaantal O p 15 juli 1968 waren 10 920 personen als 

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

vermelden van de volgende leden der vereniging Dr 569 
B Menger Deventer Vo 581 J P M Timmermans Ven 
lo l d 1849 J K Bruin Den Burg (Texel) , Hm 2505 
J J Ch H van Belle Haar lem R m 8644 T h H T r o m p 
Rot terdam Gv 85 J Scheeres Wassenaar en Gv-2149 
A Schoufour Rot terdam 

Rutïdagen De afdeling Amersfoort houdt in samenwer-
»king met de Philatelisten Vereniging A M E R S F O O R T 
op zaterdag 21 september a s van 10 tot 17 uur een ruildag 
\n de vergaderzaal van de Johanneskerk Westsmgel 30 te 
Amersfoort Entree ƒ 0 50 volw jeugd tot 14 j a a r / O 25 
De afdeling Soest houdt een rudmiddag op zaterdag 19 
oktober a s van 12 tot 18 u u r in het gebouw De Rank 
Soesterbergsestraat 18 Soest Entree ƒ O 50 voor vol 
wassenen jeugd tot 14 j aa r ƒ O 25 Als extra-attractie een 
gratis tombola met vele leuke prijzen terwijl iedere 20e 
40e 60e enz bezoeker een kleine filatehsttsche verrassing 
ontvangt 

Afdelingen De in het jun i -nummer opgenomen volledige 
lijst der ifdehngssecretariaten en bijeenkomsten is in de 
periode 15 mei 15 juli 1968 als volgt gewijzigd 

Afd A M E R S F O O R T Secr Alb de Wilde Finstein 
straat 22A Amersfoort 

Afd D R I E B I R G E N Secr J W de Vries Weth 
Teselinglaan 22 Driebergen 

Afd DF M A A S M O N D Secr J F G Ladage Pieter 
Stastokweg 87 Hoogvliet 
8 

P H I L V F R A M E R S F O O R T Secr B J van den 
Berg Kelvinstraat I IB Tel (03490) 15301 

Bijeenkomsten iedere 4e donderdag van de maand in 
Hotel Monopole Amersfoort Zaal open half acht 
Aanvang der vergadering acht u u r dertig 
9 

A M S T I R D A M S C H F V F R E E N I G I N G DE P H I L A 
T E L I S T Secr L van Oosterwiik W Brandligtstraat 
51 I Amsterdam 16 Tel (020) 13 90 93 

Bijeenkomsten dinsdag 3 september ledenvergadering 
dinsdag 17 september ruilavond Beide in Krasnapolsky 
ingang Warmoesstraat kleine zaal Aanvang 20 uur 
10 

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

Secr P Veerman Patroclosstraat 9 Amsterdam Z 
Bijeenkomsten 27 augustus 10 en 24 september socie 

teitsavonden 
12 

P E R S O N I ELS VI R E N I G I N G W E R K S P O O R 
A D A M AFD F I L A T E L I E Secr H v d Braak 
Schierstins 75 Amsterdam B V 

De samenstelling van het bestuur is thans Voorzitter 
E M van Raai Secretaris en ledenadministrateur H 
v d Braak Penningmeester W E Goedemans Fonds 
beheerder J Kliffen Rondzendcomm J Herrebrugh 
Mater iaalcomm M Eyspaard 

Clubavonden 9 sept 11 okt bij W S A 
Overleden P M Schoonoord 

16 
G l I D E R S r F I L A T F I I S T F N VI R E N I G I N G D l 

GLOBE Secr I r T h van der Feijst Klein Amerika 
weg 8a Renkum Telefoon (08373)32 10 I edenadmim 
stratie Mej M J Renssen Leeuweriklaan 10 Zutphen 

Afdelingssecretanaten en data der bijeenkomsten 
Afdeling Apeldoorn 

D Hulskamp Langeweg 54 Apeldoorn 
2e maandag 

Afdeling Arnhem 
A Mulder Schavenmolenstraat 59 Arnhem 
le dinsdag 

Afdeling Barneveld 
H F Denis Gruttoweg 3 Stroe 
2e vrijdag 

Afdeling Brummen 
Mevr A F A M van Oerle van der Vaar t 
Troelstralaan 59 Brummen 
I aatste maandag 

Afdeling Dieren 
H J Bloemendal Patrijslaan 68 Dieien 

Afdeling Doelinchem 
H Menting Wdhelminastraat 106 Doetinchem 
2e donderdag 

Afdeling Ede 
A Erkelens van Voorthuizenlaan 39 1 de 
le donderdag 

Afdeling Eht 
Mevr W C M van Dalsen t Fort 21 Eist 
2e dinsdag 

Afdeling Epe 
Mevr M T h Paape Officiersweg 24 I pe 
Laatste donderdag 

Afdeling Lichtenvoorde 
J G Jacobs van Reedestraat 24 Lichtenvoorde 
Laatste dinsdag 

Afdeling Lobith 
R Aerts Bloemenstraat 1 Lobith 

Afdeling Mijmegen 
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H . T h . E . Cousin, Middachtenstraat 46, Nijmegen. 
Ie vrijdag. 

Afdeling Oosterbeek 
h. Mulder , Duivenlaan 3, üoorwer th (G) . 
2e maandag . 

Afdeling Renkum-Heelsum 
S. L. Harkema, Hartenseweg 10, Renkum. 
3e maandag . 

Afdeling Rheden-Vie Steeg 
S. M . Velds, Beatrixlaan 18. Rheden . 
Laatste maandag . 

Afdeling Velp-Rozendaal 
W. Vuisting, Burg. van Pal landt laan 3, Rozendaal . 
Oneven maanden 2e donderdag om 20.00 u u r ; even maan
den 2e zaterdag om 10.00 uur des morgens. 

Afdeling Wageningen 
L. M . Wassenaar, Crocusstraat 1, Wageningen. 
3e vrijdag. 

Afdeling Winterswijk 
J. A. G. Visser, Hakkelerkampstraat 62, Winterswijk. 
2e dinsdag. 

Afdeling Wijchen 
J. P. M . Kuiper, Mr. van Coothlaan 28, Wijchen. 
4e vrijdag. 

Afdeling ^evenaar 
A. W. Hoogveld, Vincent van Goghstraat 29, Zevenaar. 
3e donderdag. 

Afdeling ^utphen 
Mej . M . J. Renssen, Leeuwerikstraat 10, Zutphen. 
Ie maandag . 

Afdeling Buitenleden 
Hoofd Rondzenddienst : P. Veenhuysen, Kuyper laan 18, 
I^oetinchem, 
20. 

K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B , B E V E R W I J K . 
S e e n : W . W. M . Visser, Plantage 97, Berverwijk. T e l . : 
(02510) 2 61 82. 

Bijeenkomsten: 16 en 30 sept., 14 en 28 okt., 11 en 25 nov., 
en 9 en 30 dec. a.s. 

Alle bijeenkomsten in ,,De O p g a n g " , Florastraat 2, 
Beverwijk. Aanvang steeds 19.30 uur . 

Gi ronummer van de Kennemer Postzegel C l u b : 
1558745 ten name van de penningmeester K.P.C. , Bever
wijk. 

Wilt u uw rondzendingenaankopen zo spoedig mogelijk 
voldoen op het hiervoren genoemde gironummer. Ver
meldt u d a n wel het nummer van de betreffende zending 
(en). 

Contr ibut ie : ƒ 10,— per jaar , of wel ƒ 2,50 per kwartaal . 
Inleggeld voor nieuwe leden ƒ 0 , 5 0 extra. 

De gehele contributie over het j aa r 1968 dient te zijn 
betaald vóór 1 oktober a.s. Betaalt u de contributie geheel 
of gedeeltelijk nä 1 oktober a.s. dan wordt het nog te beta
len bedrag verhoogd met ƒ 2 ,—. (Besl. Alg. Jaarverg. dd . 
23-1-1967). 
22. 

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

Vergaderingen: 2e maandag van de maand in Café-Rest. 
„ D e Harmonie" , Brinklaan 112, Bussum. Aanvang 8 uur . 

Tot onze spijt moeten wij het overlijden berichten van ons 
erelid en mede-oprichter onzer vereniging: de heer G. J. 
Eerenberg, Bussum. Hij ruste in vrede. 
27. 

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

Bijeenkomsten: elke Ie woensdag van tie maand waarvoor 
convocatie wordt toegezonden. 
28. 

P H I L I P S ' P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , 
E I N D H O V E N . Secr.esse: Mevr. T h . J. A. Neggers-Meurs 
Meester Rijkenstraat 36, Veklhoven. 

Bijeenkomsten: elke 1ste maandag van de maand in de 
kantine van de afd. USEA aan de Schouwbroekscweg. 
Aanvang : 20,00 uur . 
30. 

, ,DE P H I L A T E L I S T " . G E L E E N . Secr.: F. B. G. 
Liem, Beekhoverstraat 28, Geleen, 

Nieuwe samenstelling van het Bestuur: 
Voorzitter, tevens Comm. Rondzendverkeer: J. de Ree, 
Rijksweg N.94 ; vice-voorz.; G. de Klaver, Jos. Klijnen-
laan 13, Geleen; penningm. en ledenadm. : J. P. Kentgens, 
Lijsterstraat 23 . Geleen; Secr.: F. B. G. Liem, Beekhover-
straat 28, Geleen; Comm. Nieuwtjesdienst: R. H. M. 
Faust. Rijksweg N.47, Geleen; Leden: Mevr. Selman, 
Markt 28, Geleen; J. v.d. Boom. Veldekelaan 61 , Beek; 

G. D. C . Weverling, Alb. Thi jmlaan I, Gelecn. 
Ingaande september is de vergadering weer op de eerste 

zondag van de maand . Bij afwijking wordt een convocalie 
toegezonden. 
35. 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ G R O N I N G E N " 
Secr.: R . A. Talens. Korreweg86, Groningen. Te l . : (050) 
3 18 12). Ledenadm. Dr. J . M . Offringa, De Sav. Loh-
manplein 2b , Groningen. T e l . : (050) 3 31 30). 

Bijeenkomsten: elke vierde m a a n d a g van de maand in 
Huize Maas , Vismarkt ZZ 52, Groningen, behalve in 
augustus. Aanvang 20 uur , zaal open voor rullen 19 uur . 

Inlichtingen en aanmeldingsformulieren voor de op 27 
en 28 oktober a.s. in de Korenbeurs te Groningen te hou
den regionale postzegeltentoonstelling met internationale 
deelname kunnen worden verkregen bij Dr. P. J. van 
Mullem, secretaris van het tentoonstellingscomité^^ 
Strausslaan 40, Groningen. 
36. 

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

Alg. vergaderingen: dinsdag 24/9, donderdag 31/10, 28/11, 
19/12. 

Ruilavonden: dinsdagen 8/10 en 5/11. Veilinglijsten 
sept. '68 t/m juni ' 69 : abonnement ƒ 2 , 5 0 te voldoen via 
postgiro nr . 245576 t.n.v. „Penningmeester O.H.v .Z. , 
H a a r l e m " . 
37. 

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

Bestuursverkiezing: door de mededeling van de voorzitter, 
dat hij door tijdgebrek gedwongen is af te treden werd de 
voor de juni-bijeenkomst geagendeerde bestuursverkiezing 
verschoven naa r de oktober resp. november bijeenkomst. 
Kand ida ten kunnen tot begin oktober bij de secretaris 
worden ingediend onder overlegging van een bereidver-
klaring van de betreffende kandidaat . 

Bijeenkomsten: donderdag 12 september in het Pancratiu-
huis, Nobelstraat, Heerlen. Gelegenheid tot ruil vanaf 
7 uur . 
43 . 

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

Bijeenkomsten: 19 augustus en 2 september beide malen 
beursavonden. 16 september ledenvergadering. Telkens 
om 20.00 uur, in De Groote Sociëteit. Vrijthof, ingang 
Jul ianaplein, Maastr icht . 
48. 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ R O I T E R D A M " . Secr.: 
Mevr. T . B. Steiner-Spork, 's-Ciravendijkwal 79, Rottcr-
d a m - 3 . 

Bijeenkomsten: 2e dinsdag van de maand . Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rot te rdam. 
49. 

POSTZI:GELVI:RI:I:NIGIN(; . . S A N I P O O R T ' . 
Secr.: G . J . H . Bos, (^harl .dc Bourbonlaan 22, Santpoort . 
Te l . : (02560) 37 99. 
Penningmeesteresse: Mevr. P. A. Schut-v.d. Berg, Kerk-
weg 135, Santpoort . Tel . : (02560) 39 27. Contr ibut ie : 
ƒ 9 . — per jaar . Giro No. 19103. Directeur Rondzendver
keer: Hr . P. Vis, Santpoort-Zd. Bloemendaalsestraatweg 
56, tel . : (02560) 60 33. Giro Rondz. Verk. P.V.S. No. 
276.084. 

Vergaderingen: iedere ie en 3e donderdagavond v.d. 
maand in Gebouw ,,CiUSA", Hoofdstraat 117, Santpoort-
Dorp. 
52 . 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ T I L B U R G " T E T I L B U R G . Secr.: W. van 
Erve. Insulindeplein 5. Ti lburg. Te l . : (04250) 2 64 64. 

Ledenvergadering: 4 september in de grote bovenzaal van 
Huize Remmers . Heuvelring, Ti lburg. 
55. 

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

Bijeenkomsten: elke tweede en vierde dinsdag van de 
maand in „Kennemerhof" , Kennemer laan 116. We begin
nen weer op dinsdag 10 september. 
57. 

P O S T Z E G E L C L U B K O N . N E D . Z O U T I N D . N.V. 
H E N G E L O (O) . Secr.: W. B. Kortink, Bruggenmorsweg 
69, Enschede, Te l . : (05420) 1 39 96. 

Bijeenkomst: 2 sept. 8 uur in kant ine hoofdkantoor. Als 
gewoonlijk verloting, ruil enz. 
67. 

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

LAARS „ Z W I J N D R E C H T E N O M S T R E K E N " . Secr. : 
J . G. Kooijmans, Rotterdamse weg 62, Zwijndrecht, te l . : 
(01850) 2 73 95. 

Bijeenkomsten: in gebouw ,,De Hors t" , Emmast raa t , 
Zwijndrecht. Ledenvergaderingen op de dinsdagen 3 sep
tember en 1 oktober; kontaktavond dinsdag 17 september. 
Aanvang steeds 20.30 uur. Tijdens de vergadering van 3 
sept. zal het eerste lustrum worden herdacht . I n augustus 
geen kontaktavond. 

Rondzending: Voor het seizoen 1968/1969 zijn tot 1 de
cember a.s. inzendingen mogelijk aan de Dir. R o n d z . : 
Mevr. J . F. Visser-Huizenga, Perkstraat 27, Zwijndrecht, 
tel. (01850) 2 58 69. Alle inzendingen zijn verzekerd, ter
wijl de kosten blijven gehandhaafd op 10% plus het ge
bruikelijke aandeel in de verzekeringskosten. 
69. 

F I L A T E L I S T E N V E R . V E E N D A M EN O M S T R E 
K E N , Secr.: J. D. Neuteboom, E. E . Stolperlaan 24, 
Veendam. 

Bijeenkomsten: donderdag 12 september in de Instuif, 
voorheen O u d e Kandelaar geheten, J . Bruggemalaan. 
Veendam. 
77. 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ H O O ( ; i : / A N D -
S A P P E M E E R " . Secr.: G. J . M . Vlek. Erasmusweg 129. 
Hoogezand. Te l . : (05980) 37 17. 

Het nieuwe seizoen begint op maandag 2 sept. a.s. met een 
Verenigingsavond in Hotel Struvé te Sappemeer om 8 uur . 
Een volledig programma van het seizoen 1968-1969 wordt 
u vóór september toegezonden. 

Wij vestigen vast de aandacht op d r jaarlijkse ruildag 
die zal plaatsvinden np zaterdag 12 oktober van 10 tot 18 
uur in De Kern, Hoogezand. 
79. 

P 0 S T Z E G 1 : L V 1 : R E N I ( ; I N G A P P I N C J K D A M . Secr.: 
A. Voetman. Placiusstraat 3 . Appingedam. 

Vergadering!Ruilavond: vrijdag 6 september 1968, in lici 
Wapen van l-eiden aanvang 19.;i0 u u i . Dialezing en een 
betalende verloting, 
81 , 

FILA FELIS T E N V E R E N K J I N G „ D i : K L O M P " , 
W I N T E R S W I J K . Secr.: W. Peletier, Zuilenesstraat I I , 
Winterswijk. Penn.m. J. N. Kuypers, Molenstraat 6. Win
terswijk, giro l20'35-55. 

Bijeenkomsten: iedere eerslc maandag van de maand om 
20.00 uur. De bijeenkomst op 2 september zal plaatsvinden 
in het overblijflokaal van het Winterswijks Lyceum, Zon-
nebrink 15, Winterswijk, ingang achteriieur rechts van de 
school. 
85. 

„ P O S ' I Z E G I C L V E R E N K J I N G H E E M S K E R K " , 
secr.: A. C M . v. d. Nes, Jan van Kuikweg 191, Heems
kerk. 

Bijeenkomsten: zie augustusnummer van het verenigings
orgaan. 

Adreswijziging: De directeur van het Rondzendverkeer 
is verhuisd naa r Jan van Kuikweg 100. Heemskerk. Wie 
helpt hem aan goede boekjes Nederland en West-Europa? 
Hij zit er om „te springen". 
86. 

E E R S T E K E R K R A A D S E P H I L A T E L I S T E N V E R 
E N I G I N G , K E R K R A D E , secr.: T h . J. Tossings, Mar ia 
Gorettistraat 79, Kerkrade ( tel . : 3117.). 

Maandelijkse vergadering: de 3e zaterdag van de maand 
om 8 uur nam. in het lokaal van de heer J . Chermin, Markt 
56, Kerkrade . 
89. 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ R I J S W I J K " . Secr.: J. M . van Gastel, Hendrik 
Ravesteijnplem 65, Rijswijk Z H . Te l . : (070) 90 1190. 
Penningn. : Jac . van den Akker, Corbulokade 4, Voor
burg. Te l . (070) 98 82 05. Postgiro nr . 655476 t.n.v. 
Penningm. VvPR, Voorburg. Administrateur der Rond-
zendingen: W. J . Roelofswaard, Henri Dunan t laan 103, 
Rijswijk Z H . Tel . (070) 984222. Postgiro nr . 580813 t.n.v. 
Adm. der Rondzendingen VvPR, Rijswijk Z H . 

Bijeenkomsten in Gebouw Pax Int rant ibus , van Vreden-
burchweg 52, Rijswijk Z H op dinsdagen 10 september, 
8 oktober en 10 december, aanvang telkens 19.30 uu r . 
Gelegenheid tot ruil. T e circa 20.30 uur veiling. De viering 
van het 5-jarig bestaan is voorlopig vastgesteld op vrijdag 
15 november. 
97. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H E E R E N V E E N " . 
Secr,: M . Blaauw, Tjepkemastraat 32, Heerenveen. 

Vergadering!ruilavond: 2e maandag van de maand in 
' t Baken, Heerenveen. Aanvang : 19.00 uur . 

AANGEBODEN: YVERT 1969 
Frankrijk en Koloniën . f 5,— 
Europa ƒ20,— , 
Overzee ƒ24,— 
Uw oude Yvert wordt voor goede prijs in betaling genomen. 

POSTZEGELHANDEL G. v. d. EYNDE 
BROEKEMALAAN 1 - UTRECHT (TUINDORP) - TEL. 71 39 94 

Drie delen compleet ƒ49,-
Franco 

WEDERVERKOPERS! 
Vraag vrijblijvend een zichtzending 
motiefzegels aan (gaarne referentie). 
Ook korte series voorradig. 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
Prof. Tulpstraat 2 - Amsterdam-C. -

complete series 

Telefoon 6 22 20 

augustus 1968 4 6 3 



Onze zéér belangrijke 

269e POSTZEGEL VERJNG 
zal plaatsvinden op 
9,10,11 september 1968 

te Den Haag in ^glF' Café-Restaurant „DEN HOUT" 
Bezuidenhoutseweg no. 11 

De veilingindeling luidt als volgt: 

Maandag 9 september te 3.00 uur 
Engros Nederland Ö* Overzeese Rijksdelen, enz. 

Maandag 9 september te 7.15 uur 
Belangrijke verzamelingen 

Dinsdag 10 september te 2.00 uur 
Amerika - Zwitserland 

Dinsdag 10 september te 7.15 uur 
Engeland en Engelse koloniën 

Woensdag 11 september te 2.00 uur 
Nederland 

Woensdag 11 september te m/z 7.15 uur 
Nederland (vervolg) t/m Suriname 

Vraagt per omgaande de veilingcatalogus aan. 

Deze is voor iedereen van groot belang. 

Onze 270e veiling is reeds in bewerking, deze zal plaatsvinden op 

9, 10 en 11 december a.s Wacht niet te lang met inzenden, 

anderen kunnen U voor zijn. Heeft U verkoopplannen, neemt U 

nog heden kontakt met ons op. Bij belangrijke objecten 

komen wj U gaarne thuis bezoeken voor een bespreking. 

J.K RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 
Telefoon 070-11.7020 Plaats 31A 



NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur. J Th. A. Friesen, Rombrandtstraal 18, Goor 

Telefoon (05470) 21 35 

GIBRALTAR 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wij, behalve de 
postadministraties en vertegenwoordigingen, pater Cyprianus in Rome, de heer 
Kranenburg in Teheran en New Stamps in Londen. 
Voor inlichtingen en/of illustraties — speciaal van verschillende Midden en 
Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen 
dragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wIJ ons van harte 
aanbevolen. 

ii 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. 
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Afbeelding van in juli gemelde zegel, bladzijde 405. 

EUROPA 
BULGARIJE 

l77 '68. Belangrijke persoonlijkheden. 
10 pf. Portret Karl l.andsteiner, 18681943. 
13 pf. Liiianuel I,a«ker, 18681941. 
20 pf. Hanns Eïsler. 18981962. 
25 pf. Ignaz Semmelweiss 18181865. 
40 pf. Max von Peitenkofer. 18181901. 

138'68 Stuntvliegen niet motorvliegtuigen in 
Maagdenburg . 
10 pf. Sportvliegtuig van het type „ T r e n e r " . 
25 pf. Twee sportvliegtuigen van het type „ T r e n e r " tij

dens een spiegelvlucht. 
208'68. Schilderijen uit de galeri) der nieuwe mees

ters, Dresden. 
10 pf. Aan het stran<l, Womarka . 
15 pf. Maaiende bergboeren. KggerLienz. 
20 pf. Hoofd van boerenvrouw. Leibl. 
40 pf. Portret dochter van de kunstenaar. VenturelH. 
50 pf. Scholiere Michaelis. 
70 pf. Meisje met gitaar. Castelli. 

DUITSLAND (WEST) 

Afbeelding zegels gemeld in juH, bladzi |de 405. 

DUITSLAND (OOST) 
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97'68. l..lfdp „Ostseewoche" in Rostoik. 
O pf. Oud stadsbeeld en wapen van de stad. 
5 pf. Bekende gebouwen uit het Rostock van 1968 en 

wapen van de stad. 

Afbeelding zegel gemeld in juni , bladzij'de 359. 

FINLAND 

58'68. Opening van het kanaal van Saima. 
0.40 mk. Ophaa lb rug en sluis in het kanaal . 

58'68. Honderdste geboortedag componist Oskar 
Merikanto. 
0,40 mk. Portret van de componist en orgelpijpen. 

1110'68. Nationale metaalindustrie. 
0,40 mk. Lasser aan het werk. 

F R A N K R I J K 
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Afbeelding zegels gemeld in juli , b!ad7ijde 405. 
29'68. Nieuwe uitgiftedatum (was 26 augustus) her

denking bevrijding Hugenoten. 

l7'68. Twintig jaar wcreIdgezondheids()r«anis3tie. 
2 d. Verpleegster, embleem W'.H.O. op ster en portret 

koningin I.lizabeth. 
4 d. Dokter pleegt onderzoek vla microscoop, embleem 

W . H , O . en portret koningin. 

G R I E K E N L A N D 

A O H N A I ! 171968 

117'68. Nationaal congres van verenigmg van Ameri
kaanse Grieken. G A.P.. \ .*) 
6,— dr Cmbleem van de vereniging. 

l l 7 '68 Negentiende congres van priesters en leken 
van de Grieksorthodoxe aartsdiocesanen in Amerika 
6 , ~ dr Wereldbol, waarop Amerika en kruis. 

n7  ' 68 . Twintigste verjaardag hereniging Dodeka
nesosellanden met Griekenland. 
2,— tlr. Monument voor de onbekende herder en leraar 

op Rhotlos. 
5,— dr. Griekse vlag boven Aegeïsche Zee. 

GROOTBRITTANNIË 
l28 '68. Schildenjenseiie. 

4 d. geel, rood. gri|s, 7wart en goud. Portret van een onbe
kende kunstenaar, omtrent 1575. 

1 sh geel, rood, zalmkleur, blauw, zwart en goud. Portret 
van . ,Pinkie" (Sarah MoultonBarret t ) , Sir T h o m a s 
Lawrence. 

1 sh, 6. d Schilderij van John Piper, St. Mary Ie Port , 
onmiddellijk na het bombardement op Bristol in 
1940, kleuren geel, oranje "grijs, rood, b lauw. 
zwart en goud. 

1 sh. 9 d. geel, rood, blauw, zwart en goud. , , r h e H a y 
Wain" , John Constable. 

Afbeeldingen in de Brief uit Londen in dit nummer . 

HONGARIJE 
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JUBILEUM-VEILING 

ONZE 25STE VEIL ING WORDT GEHOUDEN OP 10. 11 EN 12 OKTOBER 

Catalogus: Vraagt gratis regelmatige toezending 

van onze maandelijkse veilingcatalogi. 

(Een briefkaartje is al voldoende!) 

Kijkdagen: ledere dag in ons kantoor (ook zaterdag) 

vanaf 30 september 

Kijkavonden: Donderdag 3 en dinsdag 8 oktober. 

Inzendingen: Tot 7 september kan nog goed materiaal 

worden aangenomen voor onze Jubileumveiling. 

(Bij toezending per post, dan uitsluitend 

aangetekend). 

Veiling-agenda: 5-6-7 september, 24e veiling 

10-11-12 oktober, 25 e veiling 

7-8-9 november, 26 e veiling 

12-13-14 december, 27 e veiling 

W. H. DE MUNNIK 
KORTE HOUTSTRAAT 20 B 

DEN HAAG 
Tel. 070-180500 

Vraagt 

welk g 

\ 

eens een 

ebied U 

zending 

Zichtzendingen: Nederland en 

Frankrijk, Ver 

aan! Een briefkaartje is voldoende 

wenst te ontvangen). 

O.R., 

enigd 

.(S.V 

Engelse Koloniën, 

Europa en 

.p. duidelijk 

Ruimtevaart. 
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Juni ' 68 . Toeristische serie: landschappen rond het 
meer van Balaton. 
20 f. Gezicht op Badacsony. 
60 f. Schiereiland van Tihany . 
1,— F. Strand bij Balaton almädi . 
2,— F. Baai van SzigÜget. 

Vijftig jaar luchtpostdienst BoedapestWenen. 
2,60 F. Zegel passend in lopende luchtpostseric; Gezicht 

op Wenen en de Sint Stefansdom. 
5{ Getand en ongetand. 
Juli '68. Paardenfokkerij in de poesta. 

30 f. Grazende kudde. 
40 f. Storm in de poesta. 
60 f. Wedren van paardenhoeders. 
80 f. Paardensiede in sneeuw. 
1,— F. Wagen door vier paarden getrokken. 
1,40 F. Door zeven paarden getrokken wagen. 
2,— F. Vijf paarden worden door een man gemend, op 

, ,poesta"manier. 
2,50 F. Kampvuur bij kudde. 
4,— F. Wagen met vijf paarden bespannen. 

OOSTENRIJK 

209'68. Diocees GrazSeckau 750 jaar oud. 
2,— S. Middeleeuws houten bisschopsbeeldje. 

1810'68. Koloman Mosers vijftigste sterfdag. 
2 j— S. Portret van deze kunstenaar en postzegelontwer

per. 

POLEN 

207'68. Standbeeld voor revolutionair werk. 
60 gr. Fragment van beeldhouwwerk ter herdenking van 

revolutionaire beweging in Silezie. 

P O R T U G A L 

ORCANrz«::Ao 
MUNDiAL 

1968 

GAL ICX) 

107'68. Twmtig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 
1,—, 3,50 en 4,30 e. Overwinning van mens op ziekte, 
laatste gesymboliseerd door draak ; embleem. 

ROEMENIË 

Afbeelding zegel gemeld in juni , bladzijde 353. 
Juni '68. 
Jeugdorganisatie de Pioniers. 

40 b . Leidster strikt rode dassen. 
55 b . Modelbouw van schepen en vliegtuigen. 
!,— 1. Radioamateurs . 
1,60 1. Volksdansen in nationaal kostuum. 
2,40 1. Kampeersters . 
5,— 1. Kranslegging. 

175'68. Definitieve uitgiftedatum vijftiende driejaar
lijks congres van de Internat ionale jachtraad, Mamaia , 
2329 mei 1968. 
1,60 1. Schilderij van N. Grigorescu, embleem jacht raad . 

Prins Dragos op de bisonjacht. 

SOVJETUNIE 

20b'68. Heruitgave serie gebruikszegels uit 1966, 
uitgevoerd in ander drukprocedé. Yvertnummers 3194, 
3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3169, 3170, 3192, 3171, 
3193 en 3172. 

306'68. Schrijver Sadriddin Aini 80 jaar . 
4 k. Portret van deze Tadschikauteur. 

306'68. Bijeenkomst UPU*)commissie voor postale 
research CCEP*) 
6 k. Postruiter blaast hoorn, embleem. 
6 k. Modern postvervoer te land, ter zee en door de lucht, 

emblemen. 
27'68. Oekrainsche communistische partij 50 j aa r . 

4 k. Gestileerde weergave van het schilderij „Arsenal" 
van W. Borodai, Kiev. 

97'68. Vijftig j aa r jeugdzomerspelen. 
4 k. Gestileerd paar sportlieden tegen achtergrond van de 

cijfers 50. 
187'68. Serie kampioenschappen sport. 

2 k. Handbalster , finale Moskou. 
4 k. Tafeltennisser, Europese juniorenklasse. 
6 k. Zeilen met spinakers, twintigste Oostzeeregatta. 

10 k. Voetballer , 70 jaar voetbal in Rusland. 
12 k. Onderwaterzwemmers, Europese kampioenschap

pen in Aluschta (USSR) . 

TSJECHOSLOWAKIJE 
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Afbeelding zegel gemeld in juni, bladzijde 353. 
68'68. Paardespoorweg Ceské BudejoviceLinz 140 

jaar . 
0,60 kcs. Postkoets op de rails getrokken door twee paar

den. 
68'68. Spoorweg Ceské BudejovicePilsen 100 jaar. 

1,— kcs. Oude stoom en nieuwe elektrische locomotief. 
78'68. Zesde internationaal slavistencongres. 

0,30 kcs. Gestileerde weergave van de letter S. 
88'68. 22ste internationaal geologisch congres, Praag. 
0,30, 0,60, 0,80, 1,— en 1,60 kcs. Verschillende fossielen en 

geologische formaties. 
99~'68. Veertiende congres van de Tsjechoslo waakse 

communistische partij , 
0,30 en 0,60 kcs. 

99'68. Eerste Slowaakse nationale vergadering en 
Slowaakse opstand, 120 jaar geleden. 
0,30 en 0,60 kcs. 

309'68. Munchense verdragen over Tsjechoslowakije 
en kinderen van Theresienstadt. 
0,30 0,60 en 1 kcs. 

l4  l0 '68 . Serie stadswapens. 
0,60 kcs. Negen verschillende steden en 1 kcs. Praag. 

2810'68. Tsjechoslowakije 50 j aa r onafhankelijk. 
0,30, 0,60 en blok van 5,— kcs. 

2910'68. Schilderijen. 
0,60, 0.80, 1,20, 1,60 en 3 , — kcs. 

1811  '68. Karikaturen van grote mannen, UNESCO.* ) 
0,20, 0,30, 0,40, 0,60, 1,—, 1,20 en 1,40 kcs. 

Afbeeldingen bladzijde 443. 
6I2 '68. Tsjechoslowaakse sprookjes. 

0,30, 0,50, 0,80, ] , — , 1,20 en 1,80 kcs. Uitbeeidmg van 
verschillende volkssprookjes. 

1212'68. Vriendschapsverdrag met de SovjetUnie 
25 jaar . 
30 h. 

18I2'68. Dag van de Tsjechoslowaakse postzegel. 
1,— kcs. 

T U R K I J E 

! « ■ « « ■ « ■ 

Afbeelding zegel gemeld in juli, bladzijde 407. 

VATICAAN 
228'68. Negenendertigste internationaal eucharis

tisch congres in Bogota. 
25, 55 en 220 1. 

Z W E D E N 
98'68. Honderd jaar volkshogeschool, 

45 o. rood (twee en driezijdig getand) en 2,— kr. donker
blauw (tweezijdig getand) . Embleem met atoom
banen. 
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POSTZEGELVEILING 

R. POSTEMA, 

SINGEL 276, 

AMSTERDAM 

TELEFOON 249749 

227e VEILING 

Deze wordt gehouden van 5-7 september 1968 
Voor deze veiling mochten wi j wederom vele belangrijke 
inzendingen ontvangen, o.a. Belangrijk Nederland en Overz. 
Rijksdelen, Israël en vele andere landen van Europa en Overzee. 
Verder komen op 7 september zeer vele belangrijke 
collecties en restanten ter tafel. 

Inzendingen kunnen dagelijks plaatsvinden. 

Catalogus gratis op aanvraag verkrijgbaar. 



BUITEN EUROPA 

ABOE DHABI 
6-6-'68. Verjaardag trtionsbcstijgïng van heerser sjeik 

Zayed. 
5, 10, 100 en 125 f. Fortret sjeik en staatswapen. 

X ADEN KATHIRI 
Juni '68. Schilderijenserie. 

150 p. Napoleon op de berg St. Bernhard, David. 
500 f. Sint George en de draak. Rogier van der Weyden. 

Blokje met de twee zegels samen. Alles getand en onge-
tand. 

J5 ADEN QU'AITX 
Juni '68. Postzegeltentoonstelling Kfimex in Mexico. 

35 f. Beeldhouwwerk van Azteken, en reprodukiie van 
Amerikaanse postzegel uit 1869, 15 c. met kopstaand 
middenstuk. 

AF ARS EN ISAS 
10-8-'68. Internationaal jaar rechten van de mens. 

10 en 70 f. Afbeelding gelijk aan die van de Comoren. 

ALGERIJE 
15-6-'68. Emigratie Algerijnen naar Europa. 

'10 c. Portret Algerijnse arbeider, lasser, en fabriekshal. 

ANGUILLA 
8-7-'68, Vogelserie. 

10 c. Euiampis jugularis. 
15 c. Coereba flaveola. 
25 c. Himantopus mexicanus, 
40 c. Thalasseus maximus. 

AUSTRALIË 

Intemationai Soil Science Congress , 

: 5c Australia ̂
j^\ 

l-7-'68. Nieuwe grondwet. 
3 d. en 1 sh. Scepter, die in parlement van Bermuda ge
bruikt wordt en portret koningin Elizabeth. 
1 sh. 6 d. en 2 sh. 6 d. Parlementsgebouwen en koninklijk 
embleem. 

B H O E T A N 

29-2-'68. Klooster van Tashichhodzong. 
10 ch. Gezicht op dit gemoderniseerde klooster. 

8-7-'68. Serie beroemde schilderijen. 
Twaalf zegels, waarvan waarden niet afzonderlijk bekend. 
geven in relief reprodukties van schilderijen. 

BIAFRA 
Mei '68. Hulpuitgifte. 

'/2. 1. 1'i;. 6 e n 9 d . . 1 sh. 3 d., 2 sh, 6 d., 5 en 10 sh., £ 1. 
Opdruk ,,Sovereign Biafra" of ,,Biafra" op de zegels van 
Nigeria, Yvert nummers 177. 178. 179, 183, 184. 186. 187, 
188. 189 en 190. 

B O E R O E N D I 
19-7-'68. Derde gedeelte serie vlinders. 

20 fr. Salamis acmione. 
50 fr. Papilio zenobia. 

100 fr. Oenais chrysippus. 
150 fr. Salamis temora. 

BRAZILIË 
30-5-'68. Honderdvijftig jaar nationaal museum. 

20 c. Braziliaanse arend, Harpia harpyia. 

BROENEI 

Afbeelding zegel gemeld in juli , bladzijde 409. 

CHINA V O L K S R E P U B L I E K 
Mei '68. Gedichten van M a o Tse Toeng. 

8 f. De sprookjesgrot. 
8 f. De dubbele negen. 

10 f. Changsha. 
10 f. Mao Tse Toeng schrijft aan zijn werktafel. 

TAIWAN ( F O R M O S A ) 
l l -7- '68 . Nieuwe gebruikszegels. 

0,05. 0.10, 1,50, 2,— en 3 ,— S. Chungshan gebouw. 

COLOMBIA 
Augustus '68. Tweede gedeelte serie Eucharistisch 

congres; beroemde schilderijen van Colombiaanse kunste
naars. 
25 c. Sint Augustinus. Gregorio Vasquez. 
60 c. Het verzamelen van manna . Vasquez. 
I.— C. Huwelijk van de maagd en Sint Jozef. Baltasar de 

Figueroa. 
5, - C. De verheffing van Sint Franciscus. Figueroa. 
10,— en 2 0 , ^ C. Portret van paus Paulus VI . 

Luchtpost: 
80 c. Het laatste avondmaal . Gregorio Vasquez. 

1,— C Gelijk aan 5,— C gewone post. 
2.— C. Het gezicht van Elias. Vasquez Area y Geballos 
3. — C Jezuïet. 

20,— C. portret paus Paulus V I . 

C O M O R E N 

.VRfHlH-llll-SrUMORFS 
ANNtï 

IMlRNAHÜVAii 
DUOROnSDI 

It lOMMI 

P0SILSfï'i^E6ni 

l-8-'68. Serie vissen. 
20 f. Acanthurus leucosternon. 
25 f. Pomacanthus imperator. 
50 f Zancins cornutus. 
90 r. Diagrainma Hmeatun. 

10-8-'68. Internat ionaal jaar rechten van de mvns 
60 r. Embleem in stralenkrans. 

C O N G O BRAZZAVILLE 

.'Mbeeldingeii zegels gemeld in juli. bladzijde 407. 

BAHAMA'S 

Bahamas 

.Augustus '68. Toeristische sportbeoefening. 
5 i . Goli. 15 c. Paardrijden. 

1 I c. Zeilen. 50 c. Waterskiën. 

BERMUDA 

BERMUDA 1'6, 

15-7-'6B. Verjaardag sultan. 
4, 12 en 25 c. Portret sultan Hassanal Bolkiah Muizzudin 
Waddaulah . 

C A M E R O E N 
19-8-'68. Olympisch.- Sp.-I.i, M .v i ro 1968. 

30 f. Boksen. 
50 f. Verspringen. 
60 f, Ringoefening. 

Blokje met de diic /.(t-i 

4-9-'68. Hondertlsle geboortedag Henri Bourassa. 
5 c. Portret van deze politicus en publicist, tegen achter

grond van Franstalige Canadese courant . 

CEYLON 

ii#-^iiiii rt 

29-7-'68. Serie inule auto's. 
5 r. Daimler 1889. 

20 f. Berlicl 1897. 
60 f. Peugeol 1898. 
80 r. Renauil 1900. 
85 I'. Fi al 1902. 

150 r. luchlposl. Ford 1915. 
200 f. luchlposl. Citroen 1922. 

COOK EILANDEN 
12-7-'68. Laatste waarde in nieuwe serie gebruiks-

zegels. 
S 10.— . Porlrel koningin Kiizabeth en bloemen van de 

eilanden. 

D A H O M E Y 

m u y E IIUIIAHOMEY 

COnSTITUTIOn »/ I968 

l5-6-'68. Herdenking dr. Mai t in l.uther King. 
30 fr. Tekst in Frans. Duits en lüigels: .,We moeten haat 

tegemoet treden met creatieve liefde". 
55 fr. Dr. King ontvangt Nobelprijs voor <le vrede. 

100 fr. Portret dr. King. 
Blokje met de drie zegels samen. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
l5-6-'68. Werelddag voor meteorologie. 

6, 10 en 15 d. Embleem, wereldbol en baan van satelliet. 
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Op woensdag 21 augustus zullen verschijnen 
l IBRnEL. 
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'. JERUSALEM BU^LT AS 9 
l A CITV WHICH IS BOUND ^ B 
( FiBMLV TOGETHER ^ H 

I S R R E L . i A l l f x u l 

-i'r-iair-r'^y 
cnatr •n'ipsn 

HAVE 5ET WATCHMEN 

0-3*91 nnavv ffmno j n 

M-w 0.40 

GLAO FOR HEK 

i7'3vn n^swï ivnyiis ̂ ^ ä'k 

hOUSf VOfWStLF fIDUiE 
VOUBSElf STAND UP 
O JERUSALEM 

Serie 5 w. feestdagen met afbeeldingen Oud en Nieuw Jeruzalem. 

1 zegel Jubileum 
Publicatie van de Benelux-agent 

ISRAEL 

50 jaar Joodse Padvinders 
der Israelische P.T.T. 

de staat met verantwoorde 
uitgiften. 

ZICHTZENDINGEN 

PRIJSLIJST 

NEDERLAND en O.R., praktisch compleet met vele variaties opgenomen, een uitgebreide 
keuze voor zow/el beginners als vergevorderden. 
Tevens zijn de onderstaande landen nagenoeg compleet in tientallen verschillende variërende 
ZICHTZENDINGEN opgenomen, zowel gebruikt als ongebruikt. 
BELGIË, LUXEMBURG, DUITSLAND (REICH), DUITSLAND na 1945, div. Duitse gebieden 
geheel compleet zoals b.v. SAARLAND, MEMEL etc, FRANKRIJK en KOLONIËN, met vele 
hooggenoteerde zegels en series, ENGELAND EN KOLONIËN voornamelijk vóór 1940 met 
zeldzame zegels, ZWITSERLAND, w.o. belangrijk klassiek en dienst, SCANDINAVIË incl. 
IJSLAND w.o. belangrijke zegels en series, OOSTENRIJK met gebieden, praktisch compleet, 
LIECHTENSTEIN, RUSLAND en GEB., BALT. STATEN, MONACO, HONGARIJE, ROEMENIË, 
GRIEKENLAND, ALBANIË, VERENIGDE ARABISCHE REP., VATICAAN, SPORT, DIEREN, 
CHINA, U.S.A. 

OUD DUITSE STATEN, nieuwe ZICHTZENDINGEN met overwegend zeer goede kwaliteit. 
ZUID-AMERIKA, zeer mooie ZICHTZENDINGEN met zegels welke u elders moeilijk zal vinden, 
o.a. van de volgende landen: ARGENTINIË, BOLIVIA, CHILI, COLUMBIA, CUBA, GUATEMALA, 
HAÏTI, HONDURAS, PANAMA, PHILIPPIJNEN, SALVADOR, BRAZILIË, DOM. REP., EOUADOR, 
MEXICO, VENEZUELA, PARAGUAY, PERU etc. 
Maandelijks terugkerende, steeds van INHOUD wisselende 
met honderden aanbiedingen, waaronder zeer ZELDZAME zegels en series, collecties, 
restanten etc, variërend van ƒ 1 , — tot ƒ4000,—. 
Een briefkaartje, en u bent er van verzekerd, onze nu uitgekomen en volgende, steeds van een 
wisselende en rijke inhoud vooziene, prijslijst 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 ƒ30,— 5%, ƒ50,— 10%, ƒ100,— 15%. 

POSTZEGELHANDEL „OLYMPIADE" 
BINNENWEG 13 LOENERSLOOT TELEFOON (02949) 377 



EGYPTE 

25-6-'68. Herdenking evangelist Sint Marcus. 
80 m. Nieuwe kathedraal en portret Sint Marcus. 

l-7-*68. Internationaal jaar rechten van de mens. 
20 en 60 m. Embleem van de mensenrechten. 

ETHIOPIË 

24-6-'68. President Albert Bernard Bongo. 
25 f. Portret president. 
30 f. Portret president en wapen van het land. 

9-7-'68. Meesterwerken schilderkunst. 
60 f. Maagd met kind. Murülo (1617-1682). 
90 f. Christus geboeid. Luis de Morales (1509-1586). 

100 f. Sint Jan op Patmos. Juan Mates (1370-1431). 
23-7-'68. Vijf jaar economische associatie Buropa-

Afrika. 
50 f. Touw met lint en jaartal. 

3-9-'68. Olympische Spelen Mexico 1968. 
25 f. Hoogspringen. 
30 f. Wielrennen. 

100 f. Judo 
200 f. Boksen. 

Blokje verenigt de vier zegels. 

GUATEMALA 
23-5-'68. Derde gedeelte serie Onze Lieve Vrouw van 

Coro. 
7 en 9 c. Afbeelding gelijk aan voorgaande zegels ia deze 
serie. 

GUINEA (PORTUGEES-) 
Mei *68. Verplichte toeslagzegels; inlandse kunst

werken. 
50 c. Biagro vrouw stampt graan. 
1,— e. Levensvogel uit Nagocultuur. 
2,-— e. Man met masker, uit Bijagocultuur. 
2,50 e. Standbeeld uit Manjacacultuur. 
5,— e. Houtsnijwerk: zittende Bijagoman. 
10,- e. Gestileerde pelikaan, Nalucultuur. 

GUINEE 
55 16-5-'68. Blokje, gemeld in juli, bladzijde 409, is 
ongetand. 

HAITI 
19-4-'68. Olympische winterspelen, Grenoble. 

50 c. gewone post; 50 c , 1,—, 1,50 g. luchtpost van serie 
Gemini VII uit 1966 met opdruk: „Xe Jeux Olympiques 
d'Hiver Grenoble 1968" en Olympische ringen. 

HONDURAS (BRITS-) 

BRJfISH HONDURAS 

15-7-*68. Internationaal jaar rechten van de mens. 
22 c. Monument voor gevallenen van Belize, embleem van 

het jaar en koninklijke initialen £ II R (Elizabeth II 
Regina). 

50 c. Steen met Maya-inscripties en emblemen. 

INDIA 

l-7-'68. Opcnmn hondcuiilui/i_iidsu postkantoor in 
India. 
20 p. Gezicht op postkantoor van Barhampur Chaurasta, 

in district Shahbad. 
17-7-'68. Herdenking „graanrevolutie". 

20 p. Gebouw Indisch Landbouwkundig Instituut lARA*) 
en grafiek die groei in graanproduktie in 1951 en in 
1968 weergeeft. 

INDONESIË 
Juni '68. Padvinders. 
Juli *68. Propaganda voor toerisme. 

30 r. Vlinderdanseres. West-Java. 
Blokje 35 r. met dezelfde afbeelding. 

IRAK 
14-6-'68. Voetbal kampioenschappen G.I.S.M.*) 

2, 5, 15, 25 f. Voetballers. 
Ook blokje van 70 f. 

10 + 1 r. Padvinder hoomblazer. 
20 + 2 r. Padvinder met bijl. 
30 + 3 r. Zingende groep padvinders rond kampvuur 

IRAN 
24-6-*68. Kamp van Iraanse meisjespadvindsters. 

4 en 6 r. Padvindster in uniform. 

JAPAN 

26-6-*68. Terugkeer Ogasawara eilanden naar Japan. 
15 y. Zonsopkomst boven Stille Oceaan en bomen (Livi-

stona chinensis). 
l-7-'68. Propagandazegels voor gebruik van code

nummers voor steden. 
7 en 15 y. Twee samenhangende zegels, elk met kaart van 
Japan, waarop verschillende codenummers en aansporing 
codes te gebruiken. 

20-7-'68. Zesentwintigste zegel in serie seminationale 
parken: park van Hida - Kisogawa. 
15 v. Kiso rivier, die wel de Japanse Rijn genoemd wordt. 
15 y. Landschap bij kasteel Inuyama. 

KOREA (ZUID.) 

55 Behalve de zegel van 7 w,, gemeld in juni, bladzijde 355, 
blijkt van deze waarde ook een ongetand blokje te zijn uit
gegeven. Afbeeldingen van zegels gemeld in juni, bladzijde 
355 en juli, bladzijde 411. 

18-6-'68. Tweede bijeenkomst Internationale fede
ratie van presidenten van universiteiten. 
7 w. Embleem club en plaats van samenkomst: Kyung 

Hee universiteit. 
Ook ongetand blokje met deze waarde. 
I-7-'68. Beweging voor bevrijding van onder commu

nistisch juk zuchtende landen. 
7 w. Vrijheidshand reikt naar onderdrukte volken achter 

het ijzeren gordijn. 

LAOS 

Afbeelding zegel gemeld in juli, bladzijde 411, waarvan 
beide hoogste waarden luchtpost blijken te zijn. 

6-7-'68. Definitieve uitgiftedatum WHO*)-serie ge
meld in juni, bladzijde 355. 

LIBANON 
10-6-'68. Week van Arabische Liga. 

5, 10, 15 en 20 f. Embleem Arabische Liga, zonsopgang. 
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M E X I C O 
I tot en met 9 - l l - ' 68 . Tentoonstellingsblokje. 

PlANCUmüi:ENWl>%. 

15-7-'68. Vijfjarenplan 1964-1968. 
10 f. Industrie. 
20 f. Landbouw. 
40 f. Spoorwegen, wegen, huizenbouw. 

MALADIVEN 
l-8-'68. Eerste verjaardag jamboree in Idaho . 

2, 3 en 25 1., 1 r. Opdruk op jamboreeserie van l-8- '68: 
" In ternat ional Boy Scout Jamboree, Sarragut Park, 
Idaho , USA, August 1-9 1967". De zegels zijn gedrukt in 
velletjes van twaalf met randversiering. 

15-7-'68. Nieuw WHO*)-hoofdgebouw. 
10 en 25 1., 1 en 2 r. Zetel in Geneve. 

Zegels gemeld in juli, bladzijde 411, zijn gedrukt in 
velletjes van twaalf zegels voor elke waarde, met lucht
vaartmotieven als randversiering. 

MALAWI 

. Luchtpost. Emblemen Efimex 68, Mexicaanse 
bond van filatelistenverenigingen en alle Ameri
kaanse bonden die in Mexico City de ,,FiIatelisti-
sche federatie van Amerika" zullen oprichten. 

M O N T S E R R A T 

24-7-'68. Serie oude en moderne locomotieven. 
4 d. Locomotief ,Thistle No. 1" in 1904 in gebruik ge

nomen; wordt nog gebruikt. 
9 d. Locomotief no . 49, G-klasse; in 1954 in gebruik ge

nomen. 
1 sh. 6 d. Locomotief no. 22, , ,Zambesi" dieselelektrische 

locomotief, 1963. 
3 sh. Diescltrcin no . 1, 1955. 

M A R O K K O 

31-7-'68. Olympische Spelen, Mexico. 
15 c. Hardloopster. 
25 c. GewichtheflTen. 
50 c. Gymnastische oefening. 
1^— MS. Mexicaans standbeeld, hardloper. 

Alle zegels met Olympische ringen. 

NEPAL 
7-5-'68. Verjaardag Janaknandini Sita. 

15 p . Portret Sita en tempel van Janakpur . 

NICARAGUA 

T--"^ M u " ^ ^ 

nEREO 
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23-5-'68. Conlerentie 173ste district Rotary interna
tional in Casablanca. 
0,40 en 1,— dh. Kaar t van het land, gebouw en embleem 
Rotary. 

12-7-'68. Ceintuurfabricage in Fès. 
I 0,25, 0,40, 0,60 en 1,— dh. Verschillende motieven van 

dit bijzondere handwerk. 

MAURETANIË 

Kimmu mmm DE mmnm 

22-7-'68. Beroemde religieuze schilderijen. 
10 c. Kruisiging van Jezus. Fra Angelico. 
15 c. Het laatste oordeel. Michelangelo. 
35 c. ,.La bella gardiniera". Raphae l . 
2 ,— C. De lijdensweg van Christus. El Greco. 
3 , — C. De hemelvaart van Maria . Muril lo. 

Blokje van 5,— C. Kruisiging van Christus. Salvador 
Dali . 

NIEUW CALEDONIË 
IO-8-'68. Internationaal jaar rechten van de mens. 

12 f. Afbeelding gelijk zegel Comoren. 

NIEUWE HEBRIDEN 
5-8-'68. Nieuwe gebruikszegels in serie met Franse 

tekst. 
10 goud c. Cacao-industrie. 
20 goud c. Diepzeevissen. 
3 , — goud fr. Vogel: Cichlornis grosvenori. 

9-10-'68. Nieuwe uitgiftedatum van de voor 5 augus
tus gemelde serie „Engels-Frans Concordeprojeet". 

NIGER 

2-9-*68. Schilderijen van Ingres. 
I l 0 0 f. Lichaam van man. 
mSO f. Illiade. 
[250 f. Odyssee. 

l-7- '68. Internat ionaal jaai i c th len van de mens. 
4 d. Kaar t van het land en twee handen die ketting ver

breken. 
1 sh. 6 d. Embleem en vlag van het land. 

O M A N 
18-5-'68. Schildenjenserie, reprodukties van paarden. 

2 b . Gezicht in stal, G. Mor land . 
4 b . Paardenjacht, Charles Schreyvogel. 
6 b . De Poolse ruiter, Rembrand t . 
8 b . Bieden op een paard, W. S. Mount . 

PAKISTAN 
25-6-'68. Uitgiftedatum zegels gemeld in juH, blad

zijde 413. O p de zegels in Bengali een dichtregel, waarvan 
de vertaling luidt : „ Ik zing het lied van Gelijkwaardigheid. 
Niets is hoger en edeler dan Menslievendheid". 

PAPOEA EN N I E U W GUINEA 

28-8-'68. Eerste gedeelte nieuwe gebruiksserie: 
schelpen. 

5 c. Conus marmoratus. 
20 c. Tr idacna squamosa. 
25 c. Lioconcha castrensis. 
30 c. Murex ramosus. 
60 c. Charonia tritonis. 

P A R A G U A Y 
3-6-'68. Aanvullende gegevens serie Paraguaanse 

thematische postzegel, gemeld in juli , bladzijde 413. 
0,10 g. Reproduktie zegels Yvert I en 4. 
0,15 g. Idem luchtpost 18 en gewone post 321. 
0,20 g. Idem luchtpost 194 en 131. 
0,25 g. Idem luchtpost 50 en 47. 
0,30 g. Idem 648 en 708. 
0,50 g. Idem 429 en luchtpost 22. 
12,45 g. Idem 318 en 420. 
18,15 g. Idem luchtpost 8 en 9. 
3 6 , ~ g. Idem 764. luchtpost 53 en 341. 
86,— g. Blokje 36,— g. en 50,— g. ^epro.^uktie Yvert 925 

en 399. 

POLYNESIË 

P O L Y N E S I E F R A N C A I S E 

30-7-'68. Reproduktie schildern. 
200 f. luchtpost. De maaltijd. Paul Gauguin. 

10-8-'68. Internat ionaal jaar rechten van <le mens. 
15 en 16 f. Afbeelding gelijk aan zegel C^omoren. 

SENEGAL 

20-7-'68. Vijfjaar economische samenwerking Europa 
-Afrika. 
50 f. Touw verstrengeld met lint. 

l3-7-'bH. Xogelserie. 
5 i. Ct-ryle rudis. 

500 f. luchtpost, ' i 'eralhopius ccaudatus. 

aupiislus 196» 1 7 3 



NIEUW VERKRIJGBAAR BIJ HET 
POSTZEGELBUREAU VAN DE CROWN AGENTS 

WEST SAMOA 
INTERNATIONAAL JAAR VAN DE RECHTEN VAN DE MENS 

Uitgavedatum 12 augustus 1968 

PAPUA 6L N I E U W G U I N E A 
VRIJE VERKIEZINGEN EN RECHTEN VAN DE MENS 

Uitgavedatum 26 juni 1968 
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MONTSERRAT 
OLYMPISCHE SPELEN 

Uitgavedatum 31 juli 1968 
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SINT LUCIA 26-9-'68. Nieuwe zegel in Amerikaanse folklore. 
6 c. geel, rood en bruin. Herdenking jager en stroper 

Daniel Boone: geweer, kruithoorn, bül en mes. 
18-10-'68. Vervolg serie Amerikaanse schilderijen. 

6 c. Detail van de Slag bij Bunker's Hill. John Trumbul l 
(1756-1843). 

V I E T N A M ( N O O R D - ) 

4-7-'68. Herdenking dr . Mart in Luther King. 
25 en 35 c. Portret dr. King. 

SINT PIERRE E N M I Q U E L O N 
10-8-'68. Internationaal j aa r rechten van de mens. 

20 f. Afbeelding gelijk aan die van de Comoren. 

X SJARJAH 
14-7-'68. Amerikaanse schilders. 

20 d. en 1 r. (luchtpost). John Singer Sargent, zelfportret. 
30 d. en 4 r. (luchtpost). Norman Rockwell. John F. 
Kennedy. 
40 d. en 5 r. (luchtpost). Gran t Wood. Ouders van de 
kunstenaar. 
50 en 60 d. (luchtpost). Frederic Remington. Ruiter . 

Blokje 4,60 r. Alles getand en ongetand. 
I4-7-'68. Oud-Egyptische kunst. 

15 d. Gouden leeuwenkop. 
25 d. Beeld van \\asvrouw. 
35 d. Relief van koninklijk paar . 
45 en 55 d. Voorstellingen nog niet onthuld. 
75 d. Hoofd van faraobeeld. 
95 d. Gouden dodenmasker van mummie . 

Zegels getand en ongetand. 

SYRIË 
10-6-'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

12 Va P- Portret Arabische fysicus Avenzoar. 
25 p . Portret Arabische fysicus Razi . 
60 p. Portret Arabische fysicus Jabir . 

Alle zegels met embleem W . H . O . * ) . 

T O G O 
27-7-'68. Olympische Spelen, Mexico. 

15 f. Worstelen. 45 f. Hardlopen. 
20 f. Boksen. 60 f. luchtpost. Worstelen. 
30 f. Japans worstelen. 90 f. luchtpost. Hardlopen. 

Alle zegels met Olympische ringen. 

TSAAD 
^ R E P U B L i O U E D Ï J 'CHAD 

S E C O U N A H O N A L E DADMINISTRATIONi. 

20-8-"b i ! .N.ii ioii . i lr s d H . u l \(H)i . i dn i i i . i 
25 f. Gebouw, man in unifoim en embleem. 

TUNESIË 
l-6- '68. Dag van de postzegel. 

20 en 50 m. Fluitspeler in nationaal kostuum. 

VENEZUELA 
20-6-'68. Honderd vijftigste sterfdag generaal Francisco 

de Mirande. 
20 c. Portret en drukpers. 
35 c. Portret en parlementsgebouwen in Londen. 
45 c. Portret en Are de Tr iomphe in Parijs. 
70 c. Portret. 
80 c. Portret en Venezolaanse vlaggen. 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 

iKüir^ixS'^js r^ 

6 i m^ 

(pwc... VIETNAM 

19-5-'b8. Voorwaarts! Ons zal de zege zijn. 
12 xu. President Ho Tsji Minh , landsvlag en oprukkende 

soldaten. 
19-5-'6Ö. Kar l Marx ' 150ste sterfdag. 

12 xu. Portret Marx . 
25-6-'68. Drieduizendste Amerikaanse vliegtuig neer

gehaald. 
12 xu. O u d e mili t iamannen met machinegeweer, 
12 xu. Jonge militiavrouwen met luchtafweergeschut. 
40 xu. Luchtgevecht. 
40 xu. Raketopstelling. 

5-7-'68. Volkskunst. 
6 xu. Vlechtwerk van rotan. 

12 xu. Vlechtwerk van bamboe. 
12 xu. Aardewerk. 
20 xu. Ivoren beeldje van gewapende vrouw met buffel. 
30 xu. Lakwerk op blad, vaas en doos. 
40 xu. Zilveren vaatwerk. 

V I E T N A M (ZUID-) 
22-6-'68. Dag van de internationale hulp. 

1 d. Vlaggen van landen, die hulp aan Zuid-Vietnam 
bieden; soldaten in gevechtsuitrusting en in elkaar grij
pende handen . 

1,50 d. Kaa r t van het land, omgeven door cirkel van vlag
gen. 

3 d. Wereldbol, vlaggen helpende landen en handen met 
lauwertak. 

50 d. Vlaggen van helpende landen en in elkaar grijpende 
handen. 

VIRGIN EILANDEN 
i-7-'68. Internat ionaal j aa r rechten van de mens. 

10 en 25 c. Zegels van gebruiksserie, met opdruk: ,,1968 
International Year for H u m a n Rights . " 

WALLIS EN F U T U N A 
10-8-'68. Internat ionaal jaar rechten van de mens. 

19 f. Afbeelding gelijk aan zegels van Comoren. 

55 YEMEN (REPUBLIEK) 
Juni '68. Schilderijen van Peter-Paul Rubens. 

i4 b . Hoofd van meisje. 
Ï4 b. Detail van ,,De Heilige p'amilie". 
Va b . Portret van Isabella Brandt. 
Va b. Zelfportret. 
Vi b . Thomas, hertog van Arundel . 
Vi b . Hoofd van neger. 
3 b. Helene Fourment . 
3 b. De strooien hoed. 
6 b. Heilige Familie met mandje. 
6 b. Zonen van de schilder. 

Juli '68. Schilderijen van Vincent van Gogh. 
i4 b . Portret van Julien Tanguy. 
% b. De postbesteller Joseph Roulin. 
Vi b. Vaas met heliotropen. 
Vi b. Kerk van Auvers. 
Yz b. Portret Armand Roulin. 
'72 b. Vrouw in schommelstoel. 
3 b . Meisje uit Arles. 
3 b . Margueri te Cachet speelt p iano. 
6 b. Portret van vrouw uit Arles. 
6 b. Zelfportret met pijp in de mond. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
10-8-'68. Internat ionaal jaar rechten van de mens. 

iO f. Afbeelding gelijk aan zegels van Comoren. 

ZUID YEMEN 
21-9-'6B. Padvindsters in Yemen. 

10 f. Meisjes bij kampvuur en embleem. 
25 f. Drie padvindsters. 
50 f. Drie padvindsters voor tentenkamp. 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 
BELGIË 

9-9-'68. Serie „Nat ionaal be l ang" 
2 fr. Abdij St .-Laurent, Luik. 
3 fr. Kerk, Lissewege. 
6 fr. Sluis, Zandvliet . 

10 fr. Hellend vlak, Ronquières. 

BULGARIJE 
3-5-'68. Kerk-monument Chipka, 1968. 

13 St. Gezicht op deze kerk. Zegel heeft aanhangsel met 
de inscriptie; „Tentoonstell ing van Bulgaarse post
zegels te West-Berlijn, 1968", Bulgaars en Duits. 

Mei '68. Sofia's dierentuin tachtig j aa r 
1 st. Arend. 
2 St. Kraanvogel . 
3 St. Zebra . 
5 St. Panter . 

13 St. Python. 
20 St. Krokodil . 

6-5-'68. Luchtpostzegel in serie „Socialütische bouw
werken*'. 
11. Ertsverwerkingsinstallatie „ M e d e t " . 

17_5_'68. Nieuwe zegel in landschapserie. 
1 St. Gezicht op meer Smolian. 

Jul i '68 . In ternat ionaal j aa r rechten van de mens. 
20 St. Embleem van het jaar . 

l-7- '68. Herdenking strijd tegen de Turken in 1868. 
2 st. Slag bij de berg Bouzloudja. 
13 st. Nationale helden Hadji Dimitar en Stephane 

Kharadja . 

D U I T S L A N D ( O O S T ) 
29-8-'68. Leipziger herfstbeurs 1968, 1-8 september. 

10 Pf. Modelspoorweg. 
11-9-'68. S tuwdammen na 1945 aangelegd. 

5 Pf. Sprembergdam. 
lOPf. Pohldam. 
15 Pf. O h r a d a m . 
20 Pf. Rappbodedam. 

D U I T S L A N D (WEST ) 
5-9-'68. Eeuwfeest Noordduits postdistrict. 

30 Pf. 1 Groschen rood en 7 Kreuzer b lauw met tekst: 
„Norddeutscher Postbezirk 1868". 

G R O O T - B R I T T ANNIE 
Vier nieuwe hoge waarden in de gebruiksserie, aange
kondigd in juli, bladzijde 405, zullen wegens technische 
moeilijkheden op een latere da tum verschijnen en niet op 
9-9-'68. zoals gemeld in juli , bladzijde 405. 

IERLAND 
26-8-'68. St. Mary ' s kathedraal te Limerick 800 j aa r . 

5 en 10 d. Gezicht op de kathedraal . 
23-9-'68. Verjaardag gravin Markievicz, 

3 d. en 5 ls.5d. Portret gravin. 
23-9-'68. Herdenking dood James Connolly. 

6 d. en ;(̂  1,— Portret Connolly. 
4 - l l - ' 68 . Internat ionaal j aa r rechten van de mens. 

5 d. en 7 d. Embleem van het jaar . 

ITALIË 
26-8-'68. Wereldkampioenschappen wielrennen op de 

baan en op de weg. 
251 . Fietswiel en deel Olympisch stadion van Rome met 

wielerbaan. 
90 1. Deel van renner op de weg, kasteel Sforza d ' I m o l a . 

P O R T U G A L 
17-8-'68. Serie gewijd aan eiland Madeira . 

S50. Boer met span ossen, druiventros en wijnvat. 
1SOO. Nieuwjaars vuurwerk. 
1S50. Berglandschap. 
2S80. Portret Joao Fernandes Vieira. 
3S50. Borduurster. 
4S50. Portret Gon^alves Zarco. 

20S00. Bloeiende Muschia aurea . 

Z W E D E N 
5-9-'68. Wereldkampioenschap oriënteren, Linkoping. 

40 o. en 2,80 er. Deelnemer met kaart in de hand in land
schap. In rollen van honderd tweezijdig en in boekjes 
van tien driezijdig getand. 

ZWITSERLAND 
12-9-'68. Verschillende gedenkdagen. 

10 r. Nationale ongevallenverzekering 50 j a a r ; mijnwer
kershelm met l amp. 

20 r. Zwitserse postzegel 125 j aa r ; drie kantonale zegels. 
30 r. Zwitserse vereniging voor landsplanning 25 j a a r ; 

plattegrond met drietalige tekst. 
50 r. Rijnscheepvaartakte honderd j aa r ; symbolische 

voorstelling van water, anker en zes sterren. 
12-9-'68. Nieuwe gebruikszegels in Monumentenserie . 

5 c. Slot te Lenzburg. 
10 c. Freulerpaleis te Nafels. 
15 c. St. Manritiuskerk, Appenzell . 
20 c. Plantahuis, Samedan, 
30 c. Gevels aan dorpsplein, Gais. 
50 c. Slot en domkerk, Neuchäte l . 
1,00 f. Santa Crocekerk, Riva San Vitale. 
1,20 f. Domkerk, Paverne. 
1,50 f. Franse poort, Porrentruy. 

GAPA-Grieks-Amerikaanse nationaal-religieuze organi
satie. 
CCEP-Centra le raad voor posiale research van de U P U * ) . 
CISM-Conseil In ternat ional du Sport Mili tair - In te r 
nationale raad voor militaire sport. 
lARA-Ind ian Agricultural Research Agency-Indisch in
stituut voor landbouwkundig onderzoek. 
UNESCO-Uni t ed Nations Educat ional , Scientific a n d 
Cultural Organizat ion. - Opvoedkundige, wetenschappe
lijke en culturele organisatie van de Verenigde Naties. 
U P U - U n i o n Postale Universelle - Wereldpostunie. 
W H O - W o r l d Heal th Organizat ion - Wereldgezondheids
organisatie. 
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Robson Lowe Ltd. 
50 Pail Mall LONDON S.W.I 

De eerstvolgende „UNCOMMON MARKET'-veilingen in Basel: 
8 oktober: Luchtpost, van 60 landen, waaronder Costa Rica, Guatemala, Honduras, Italië en koloniën, 

New Foundland, Salvador, San Marino en U.S.A. 
8 oktober: Britse Imperium, bijna alles in schitterende postfrisse staat, waaronder waardevolle 

Bahamas, Kaap de Goede Hoop met de 1 d met watermerk CC in paar, Groot-Brittannië 
met een opmerkelijk veldeel van 36 stuks van de 1 d zwart Koningin Victoria uit 1840, 
New Foundland, Nieuw Zuid Wales, Nieuw Zeeland, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad. 

9 oktober: Italië en Italiaanse Staten, met prachtig klassiek materiaal, in het bijzonder van Lombardije 
en Venetië. 

t - — - ^ - » » 

U.S.A. 1918, 24 cent met 
kopstaand middenstuk, 

geschatte opbrengst 
Zw.Fr. 35.000,-

1933/Generaal Balbo/$ 4,50 op 75 c. geelbruin, 
prachtexemplaar met kopstaande opdruk. Dit zeldzame 
en zeer kostbare stuk is getaxeerd op Zw.Fr. 200.000,— 

10 oktober: Griekenland, met sterk vertegenwoordigd de Parijse 
en de eerste Atheense druk, zeldzame brieven en vel-
delen. 

10 oktober: Europa van A tot G, met een fraaie afdeling Oosten
rijk, Frankrijk en koloniën, Duitse Staten en koloniën. 

11 oktober: Europa van H tot Y, met Nederiand, Spanje en Zwit
serland. 

De serie van zes veilingcatalogussen is verkrijgbaar voor £ 2,-1-, 
de pnjs van een enkele catalogus bedraagt £0,10/-. 
Het volledige deel „Luchtpost" alsmede het volledige deel „Europa" 
van deze veiling zal te bezichtigen zijn bij: 

J. L van DIETEN 
Tournooiveld 2, 's-Gravenhage, op: 
12 september van 14.00-17.00 uur, 
13 september van 10.00-17.00 uur. 

in 
ter 

phila 
het grootste internationale handboek van 
philatelistische adressen schept relaties 
over de gehele v^ereld. 

U vindt in de negende uitgave op 
352 pagina's ongeveer 10.000 nauw
keurige vermeldingen en adressen-

0 Duizenden rui l- , koop- en verkoop-
wensen van verzamelaars en handelaars 
in de vtjf werelddelen 

0 Postzegelhandelaars met hun speciale 
gebieden 

0 Groothandelaars 
0 Veilinghouders 
0 Uitgevers van vakliteratuur 
0 Speciale handelsbranches 
0 Rondzendingen 
0 Vakbladen, met uitvoerige gegevens 

omtrent abonnemcnts- en advertentie
voorwaarden 

0 Philatelistische diensten met hun 
leveringsvoorwaarden 

0 Internationale keurmeesters 
0 Bonden en verenrgmgen 
De pnjs bedraagt f 10, . 

en zo oordeelde de Pers: 
Het Interphila-handboek zal elke 
philatelist, hetzij verzamelaar of handelaar, 
waardevolle diensten verlenen. (Schweizer 
Briefmarken Zeitung) 

De inhoud is inspirerend en biedt voor 
alles een omvangrijk materiaal voor 
verzamelaars en handelaars dat zo nodig 
meteen bij de hand is 
APHV-Nachrichtenblatt. 

Een philatelistisch-literaire prestatie die 
enig ter, wereld is. 
Een wereldkampioenschap in de philatelie 
zou men kunnen zeggen als men absoluut 
in overtreffende trap wil schrijven 
Inderdaad moet men in de philatelistische 
literatuur tevergeefs naar een gelijksoortige 
prestatie zoeken als door Interphila als 
grootste philatelistisch adresboek ter 
wereld geleverd wordt (DB2) 

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 
Maschmuhienweg 8/10. Postfach 206 Postscheckkonten Hannover 3547 Wien 

46 765 Basel 40-5321 
Ned vertegenwoordiüing- Filektura, Postbus 54, Katwijk aan Zee, giro 51.69.28 
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STELTZER D 8TELTZER □ $4TELTZER D NTELTZER □ STELTZER D S^TELTZER D STELTZER □ STELTZER D STELTZER | 

STELTZER STELTZER 

STELTZER 

ISTELTZERl 

ISTELTZERI 

Voor onze grote herfstveiling begin oktober 
wachten wij nog op uw inzending. 
In het bijzonder zijn gevraagd: 

Alle betere uitgaven van de gehele wereld 

en substantiële verzamelingen 
met hoge cataloguswaarde. 

Wij zijn de oudste Frankfurter postzegelveiling. 
Onze firma is in de gehele wereld goed gerenommeerd 
en garandeert u bij de verkoop van uw verzameling 
alle voordelen en alle zekerheden die men zich 
daarbij denken kan. 

STELTZER 

ISTELTZER 

STELTZER 

STELTZER 
U kunt kiezen tussen: 

STELTZER 

STELTZER 

STELTZER 

8TELTZER] 

STELTZER| 

STELTZER 

Verkoop ä contant tot eik bedrag in elke valuta 
of 
Verkoop tegen het hoogste bod bij zeer geringe 
provisieonkosten. Hierbij verlenen wij desgewenst 
voorschot tot elk bedrag in verhouding tot de waarde 
van het object. 

Stelt u zich vol vertrouwen met ons in verbinding. 
Wij geven u zonder kosten advies en de heer Steltzer 
is graag bereid grotere objecten persoonlijk in ontvangst 
te kunnen nemen. Kleinere inzendingen kunt u ons 
zonder voorafgaande afspraak ter beoordeling toezenden. 
U ontvangt dan van ons omgaand bericht. 

RUDOLF STELTZER 
BRIEFMARKENAUKTIONSHAUS  6FRANKFURT/MAIN 
MAINZER LANDSTRASSE 114a  TELEFOON (0611) 253671 

2 5 jaar in de internationale Postzegelhandel! 

STELTZER 

STELTZER 

STELTZER] 

STELTZER 

STELTZER I 

STELTZER STELTZER 

Tlir/ 



INTERNATIONALE 
GESPECIALISEERDE VEILING: 
ZWITSERLAND, FRANKRIJK, 
OUD-ITALIË, BENELUX, 
LIECHTENSTEIN EN OVERZEE 
IN NOVEMBER 1968 
IN ZURICH. 

Al te veel inzendingen ontvingen wij in de vakantietijd 
en daarom moesten wij het tijdstip van de veiling van 
oktober naar november verschuiven. 

Maar nu kunt u nog meedoen, mits u voor de 30ste augus
tus 1968 inzendt. 

Maakt u zich de hoogconjunctuur die op dit ogenblik op 
de postzegelmarkt heerst ten nutte. Hogere opbrengsten 
voor uw zegels krijgt u nooit meer! 

De catalogus wordt verzonden naar meer dan zestig 
landen aan de internationale kring van Schwenn-kopers. 

in het internationale financiële en handelscentrum Zürich 

H. C. Schwenn AG, CH-8022 Zürich, Bahnhof Straße 18 - Tel. 4418 77 



INTERNATIONALE HERFSTVEILING 
van 30 september tot 5 oktober 1968 

De grootste veiling 
VAN SCHWENN IN FRANKFORT IN DIT JAAR 

POSTZEGELVERZAMELAARS HOUDEN HUN ADEM IN 
EEN ENORM OMVANGRIJK AANBOD VAN BIJZONDER GUNSTIGE KOOPJES 

Hier volgt een selectie uit de omvangrijke aanbieding: 

• De wereldberoemde verzameling van de industrieel Samuelis uit 
Buenos Aires. 

• Een van de grootste verzamelingen Frankrijk met koloniën. 

• Een zeer bijzondere gespecialiseerde verzameling Beieren 
en een van de grootste gespecialiseerde verzamelingen ter wereld 
van Zweden, met een waarde van rond 1,5 miljoen DM, met de gezoch
te zeldzaamheden zoals de Banco-uitgaven, de Tretio-foutdruk, en vele 
andere zeldzame zegels. 

DIT WORDT DÉ GEBEURTENIS VAN HET JAAR 
VOOR VERZAMELAARS UIT DE GEHELE WERELD 

EEN INTERESSANTERE AANBIEDING KON U ZELFS BIJ SCHWENN 
NOG NIET VINDEN! 

J B É É r J É É É H É l ^ ^ 

Schwenn-veilingen, een begrip in de internationale filatelie 

H. C. SCHWENN, 6 FRANKFURT/M., BOCKENHEIMER LANDSTR. 18-20 - TEL. 72 03 01 



T e k o o p g e v r a a g d n e t t o k c o n t a n t : 

Bizone. Duitse Bondsrepubliek en Westberlijn 1948-1954. Alle losse zegels, series* 
vellen en verzamelingen, voornamelijk postfris zonder plakker, maar ook postfris met 
eerste plakker of op brief. Verder zoek Ik alle handstempelopdrukken van de geld
sanering in de Oost-zone en betere zegels van de voormalige Duitse koloniën in 
Afrika op brief. 

M. P A U L , D 2 8 B R E M E N . A n der Gete 63. Telefoon 44 48 06 

S P A N J E 
POSTFRIS. Nummers volgens YVERT 

PRIJSLIJST voor WINKELIERS op aanvraag 

Lp. 266-76 ƒ2,50 
877 
901-10 

„ 3,30 
M 3 ,50 

f 0,45 

911-12 1,50 
913-20 4,— 
921-26 2,— 
927-36 3,50 
937 0,25 
938 0,20 
939-41 0,90 

3,50 
4,30 

942 
943-54 
Lp. 278-81 ... 
955-64 
965-70 
Lp. 282-85 35,— 
971-72 1 ,— 

WAPENS COMPLEET 
1 t/m 57 f45,— 

MIGUEL BARRENCHEA 
LANGE NIEZEL 29 - AMSTERDAM - HOLLAND 

* = ongestempc 
D u i t i l a n d 
398/400 
513/521* 
vip. 20/2é» 
vip. 38/39« 
vip. 42A 
vip. 43/53» 

ld. No's cat 

«7,50 
74,50 

150,— 
340,— 
115,— 
72,50 

P O S T Z E G E L H A N D E L J 
Bergselaan 225b, Rotterdam 

Yvert. Alle aanbiedingen vrijblijvend. 
Frankr i j k 
147» 
147 A» 
301/302* 
307/308* 
354/355* 
bloc nr. 3* pexip 

C. R E N Z E N 
Telefoon 24 88 8«. 

11,25 
13,50 
54,— 
49,50 
7 1 , — 

1 2 0 , -

O o i t e n r i j k 
133* 
134* 
304/312* 
754 A* 
845/849* 
vip. 32/46* 

Giro 481779 

190,— 
170,— 

24,— 
37,50 
29,— 
97,50 

NIEUW NIEUW.. NIEUW 
SCANDINAVIË 
Facit 1969 verschijnt medio september, prijs 
f 12,75. 
Nog meer informaties — nog betere uitgave. 
Deze handboekcatalogus is noodzaak voor 
elke Skandlnavlë-verzamelaar. Bestel nu. 
Portovrije toezending indien u vla onze 
giro 119.88.62 uw bestell ing opgeeft, na 15 
september f 12,75 en porto. 
Nog enige exemplaren 1968 beschikbaar 
voor de prijs van f 5 , — . 

Het verzamelgebied zond«r overbodige uit
gaven, zonder speculatie, echter met een 
constante vraag, nu nog laag in prijs . . . 

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

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

Ook kunnen wIJ uw mancolijsten behandelen 
voor de Skandinaviëlanden. 
Zlchtzendlngen beschikbaar, echter gaarne 
opgave specifieke wensen . . . 
Onze pri jsl i jst welke binnenkort verschijnt, 
wordt u gratis gezonden. 
A l uw llteratuurwensen op het gebied Skan-
dlnavlë kunnen wij voor u vervul len. Naast 
catalogi, zeer groot aantal handboeken e.d. 
beschikbaar. 

Mocht u tot verkoop van uw bezit overgaan, neem dan contact met ons op, 
uitsluitend Skandlnavlé Is onze Interesse, wIJ betalen dan zeer hoge prijs 
voor verzamelingen, doubletten, ook FDC's worden gevraagd, alsmede 
brieven e.d. 

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

POSTZEGELHANDEL "VIKING" 
Boddenstraat 55 - Almelo - Telefoon (05490) 64 17, b.g.g. 57 73 

SINDS 1961 SINDS 1961 SINDS 1961 

Hobby-House bestaat per 1 september 7 jaar. 
Mijn omzet is in dje 7 jaar 25 x zo groot geworden. 
Vorig jaar kocht Ik voor 
f 700.000,— 
aan collecties, dit jaar hoop ik nog meer om te 
zetten. 
Waaraan is dit succes te danken? 

a) mijn kleine winst, ik wil niet het onderste uit 
de kan hebben; 

b) bijna geen onkosten, geen dure veilingcatalogi, 
geen personeel; 

c) voor grote objecten gratis taxatie ter plaatse; 
d) binnen drie uur waar ook in Nederland bij u; 
e) contante betaling. 

Door tijdgebrek kan ik kleine collecties alleen maar op mijn 
kantoor na telefonische afspraak bekijken, onder geen voor
waarde collecties opsturen zonder telefonische afspraak. 

Drs. C. Quirijns 
Cannenburg 15 - Amsterdam - Telefoon 42 97 64 

SINDS 1961 SINDS 1961 SINDS 1961 

DAT HEEFT IEDERE VERZAMELAAR NODIG 
PHILATEST-FILTER - voor lumlnescerende zegels (Incl. 
staafhuls en batterij) f7 ,80 
PHILA-FLECK - het universele reinigingsmiddel voor 
zegels f 3 ,90 
POSTZEGELPLAKKER, zakje met 1000 stuks f 0,80 
PLASTIC-WATERMERKSCHAALTJE, zwart, 5 x 7,5 cm ... f 0,80 
DROOGBOEKEN, 12 bladen 
klein formaat, 14,5 x 20,5 cm f 1,— 
groot formaat, 20,5 x 27 cm f 1,90 

POSTZEGELZAKJES, doorzichtig in mm 
45 X 60, 45 x 78, 53 x 78, 63 x 78, 75 x 102, 85 x 115, 
95 X 132, 105 X 150 p. st. f 0,02 
115 X 160. 130 X 180 p. St. f 0,03 
150 X 180 p. St. f 0,04 
180 X 235 p. St. f 0,05 
RONDZENDBOEKJES, klein formaat f 0,25 
groot formaat f 0,35 
INSTEK-VERZENDKAART met transparant dekblad, w i t 
karton, 4 banden, 15,5 x 11 cm f 0,17 

Verkrijgbaar franco tegen storting op postgiro 1253414 en/of 
Amro-Bank, Kantoor Benoordenhout, Den Haag. Opdrachten 
beneden f 3,50 worden verhoogd met f 0,50 verzendkosten. 

P. W. MEINHARDL VUSKAMP 200 DEN HAAG 
u w POSTZEGELHANDELAAR HEEFT DEZE ARTIKELEN OOK I 

^M^i^h^M^^k 
M A A N D K O O P J E S geldig 
Neder land 
1945 kind 444/48** 
1950 lomer 550/55° 
1950 kerken 556/60° 
1952 riebeeck 578/81°/** 
1959 delta 719/23** 
1962 Goudai. 771/73*» 
1963 molens 783/87** 
1964 lomer 811/14** 

t/m 30 september 1968 (zolang de voorraad strekt) 
Curasao 

0,65 1943 eilanden 158/63** 3,— 
11,50 1947 niwin 182/84** 2,10 
23,— 1964 bloemen 347/50** 3,25 
10,50 Irian Barat 26 wrd . * * 4,50 
6,75 500 versch. Hongarije (400gr. Form!!) 
2,25 (pracht samenstelling) 9,75 
3,85 min. order f 10,—franko bovenlOO.— 
1,25 betaling binnen 8 dagen. 

P O S T Z E G E L H A N D E L J G. J. V A N DER K I N D 
Papestraat 15 - 's-Gravenhage - telefoon 070-11 19 11 - giro 14300 

'^FWW 



1 6  PER KILO 
BETALEN WIJ VOOR GROOTFORMAATZEGELS VAN 

NEDERLAND OP PAPIER 

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

GEEN ZENDINGEN ONDER f50 

„NOVIOMAGUM" 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e WALSTRAAT 17  NIJMEGEN  TEL (08800) 2 06 38 

r DIRECT GELD 
Voor Verzamelingen, Partijen, Restanten 
POSTZEGELHANDEL G. v.d. EYNDE 
Broekemakiaii 1, UTRiCHT (Ti^ndorp) Tel. 71 3 9 9 4 

U.SA 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

Ook uw mancolijst Is welkom. 

„U.K.A."STAIVIPS 
POSTBUS 124 ■iHERTOGENBOSCH 

GEHEEL 

RATIS 
O N T V A N G T IEDERE 

F I L A T E L I S T 
ONZE 28 PAGINA'S TELLENDE GEÏLLUSTREERDE BROCHURE 

HANDLEIDING: „gemakkelijk verzamelenII" 
OOK VOOR GEVORDERDE EN GESPECIALISEERDE 

VERZAMELAARS. 

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

ï 
JUDENBERG DUINLAAN 2 8 ' OOSTVOORNE TEL.:018853225 

ITOOR:LIJSTERBESLAAN 18 OOSTVOORNE 
|LEFOON:018853409.POSTGIRO:413527 

I N K O O P  VERKOOP 
Z I C H T Z E N D I N G E N 

POSTORDERS U 

BRANDKASTEN. 
INMETSELKLUISJES 

BRANDVRIJE ARCHIEFKASTEN 

voor bedr i j f en won ing 
ALTIJD EEN GROTE COLLECTIE VAN BEKENDE MERKEN IN 
VOORRAAD, TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

Kom eens kijken, 
u bent van harte welkom 
en wordt deskundig voorgelicht. 
Tevens bieden wij u nog 
de mogelijkheid tot inruil 

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

MOZES KNAP EN ZOON 
R O T T E R D A M 
Tel (010) 12 43 71 
HOEK VAN KNAP 
Schiedamsevest 9197 

A M S T E R D A M 
Tel. (020) 23 94 36 

Singel 279 
Spuistraat 244 

Berg uw kos tba re 
verzamel ing vei l ig op 
tegen brand en i nbraak 
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 prijzen 
Vraagt inlichtingen 

BRANDKASTEN EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d . HOVEN 

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon (01806) 25 37 

10203 
11420 
13435 
14143 
16*68 
19902 
20307 
20811 
21219 
22023 
225B 
22528 
22931 
23839 
24043 
24851 

AANBIEDING NEDERLAND 
postfris zonder plakk 

blok 
per serie van vier 
33,— 
17,50 
33,— 

9,— 
7,50 

13,50 
25,— 
12,50 
55,— 
1«,75 
45,— 
22,50 
30,— 
47,50 
32,50 
35,— 

12«,— 
70,— 

126,— 
35,— 
29,— 
52.— 
97,50 
48,— 

87,50 
117,50 
180,— 
125,— 

2Ó164 
27073 
27477 
27982 
28386 
28788 
28992 
29395 
29Ó99 
30004 
30509 
31012 
31317 
31822 
32324 
32526 
35055 

Postzegelhandei C. 
Oude straat 3, Amstenrad 
Aankopen beneden ƒ25,— 

s(L), Tel (04492)572 

er 

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 

de Wit 
porti extra Aanbieding vri|bli|vend 

gen na ontvangst en akkoordbevindtng. 

blok 
van vier 

120,— 
125,— 
77,50 
77,50 

77,50 
25,— 
48,50 
3 5 , -
46,— 

9,50 
29,— 
57,50 
20,— 
20,— 
67,50 

Betaling binnen 8 da- 1 

1 



J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN 
WILL. BOOTHLAAN 242  POSTBUS 201 

AMSTELVEEN  TEL. (02964) I 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. 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
AmsterdamZuid 
Tel. (020)739764 

r T ▼ ▼ ▼ T 

Schilderijenzegels r 
♦ Vraagt gratis prijslijst ^ 
X HEYMANS' 1 
> POSTZEGELHANDEL 4 
T Valeriusstraat 82  Schiedam 
X Telefoon (010) 263951 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O.G.. INDONESIË. EUROPA (Cept.) 
DUITSLAND (modern). ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt. Elke zegel apar t gepri jsd. Gaarne bericht beginnend of 
gevorderd verzamelaar. Vraagt deze mooie boekjes met opgave van referenties aan bij: 

H. FIGGE Jr. EIKDHOVEN 
KI . Berg 3(lb  Te l . 2 21 20 

NEERLANDIA 
INSTEEKBOEKEN 
Band: kunstleer of linnen. Met goudop

druk. Prima houtvrij carton. Pergamijn 
stroken. 

Leverbaar in 
11 verschillende 
groottes en 
uitvoeringen 

Voorbeeld: 
R; 10.5 X 16.5 cm 
Uranus 23,2 x 32 cm 
D 11,5 X 19 cm 
A 17,5 X 24 cm 

biz. 
8 

16 
20 
20 

strook 
i^ 

192 
UO 
180 

prijs 
1,25 
5,65 
3,85 
8,— 

ALBUM FABRIEK NEERLANDIA  UTRECHT 
Ceylonlaan 11. Tel. 030  88 08 U - Giro 35.20.03. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

HAGA'S 
VOOR INTERESSANTE 
MNaiEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

CONTANTE BETALING 

POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24 — AmsterdamC. 
Telefoon 243940 — Giro 425549 

BRANDKASTEN 
kopen is een zaak van vertrouwen. Het gaat om uw/ kostbaar
heden en uw waardepapieren. Kaptino heeft meer dan 350 
nieuwe en gebruikte brandkasten en inbouwkluizen voor u staan. 
Dus direct uit voorraad. Brandveilige kasten van f 255,— af, 
7 modellen. Nieuwe Inbouwkluizen, 32 modellen van f 79,— af. 
Daarom zijn wij ook de grootste 
brandkasten en inbouwkluizen. U 
brandkast bij ons inruilen. Ook in 
uit meer dan 3000 machines. De 
optellen, aftrekken en vermenigvu 
prijs ƒ398,— bij Kaptino ƒ298,—. 
1968, geheel metaal, slechts ƒ 
ƒ148,—. Komt u eens kijken?? 

specialist in Nederland voor 
kunt uw te grote of te kleine 
tel- en schrijfmachines keuze 
nieuwste Jaguar telmachines, 

Idigen op de telstrook, winkel-
Kaptino schrijfmachines model 
155,—. Stalen schrijfbureaus 
? U koopt bij ons prettig en 

B I J K A P T I N O V O O R D E L I G E R 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 2 00 18 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.0. Indië 12, telefoon 83 94 46 

NEDERLAND 
Overz. Gebiedsdelen 
INDONESIË. UNTEA 

Gratis prijsli jst zendt: 
K. K E I Z E R 

Burg. Mutsaersstraat 32 
T i l b u r g - T e l . (04250)7 16 76 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5. Amsterdam. Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25. privé (020) 73 79 26. 

ZOJUIST VERSCHENEN: 

DE NIEUWE 

MICHEL DUITSLAND 

CATALOGUS 1969 

PRIJS F 5 , -

De nieuwe MICHEL EUROPA 
CATALOGUS 1969 verschijnt 
begin september prijs Fl. 24,— 

Bestelt u vooral ti jdig bij uw handeiaor. 

Al leenver tegenwoord ig ing voor Neder land : 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
Hilversum 
Surinamelaan 31 
T e l . ( 0 2 1 5 0 ) 1 4 3 2 3 

Ams te rdaml 
N.Z. Voo rbu rgwa l 1 5 l l 

Tel. ( 0 2 0 ) 2 2 2 1 8 6 1 



MAXIMUM-KAARTEN N.O.G. 
W I J verzorgen thans ook de nieuwtjes van Sur en Ned. Ant 
Vraagt onze uitgebreide prijsli jst aan I < 
NIEUW: , ,Wi lhelmus" in twee uitvoeringen, ƒ1,50 per stuk 
Snoepje van de maand De Ruyter '57. op twee kaarten f 7,50 
VATICAAN EN RELIGIEUZE MOTIEVEN: 
Zichtzendingen van beginners tot vergevorderden 

Bestel als regel, bij POST EN ZEGEL 
DORPSSTRAAT 13 - ABBEKERK - TELEFOON (02298) 278 

l ^ m / ^ & i r C I A ^ " ^ nieuwe uitgiften tegen wederom sterk verlaag-
I N ü \ / N b ^ l A ^^ prijzen vindt u in onze P M nr 32, welke u op 

aanvraag gratis wordt toegezonden 
De P.M. nr. 32 bevat uitgebreide prijslijsten van INDONESIA, doch ook 
van Nederland Curagao/Ned Ant i l len, Suriname en Ned Nieuw-Guinea. 
alsmede van onze goedkope MOTIEF-samenstellingen 
Een greep hieruit 500 versch Sport ƒ17 50. MO versch Dieren ƒ 17.50. 
300 versch Ruimtevaart ƒ 17,50 300 versch Bloemen ƒ 13,50. 100 versch 
Schilderi jen f6.50. 100 versch Schepen f3.50. 50 versch Driehoeken f2,50. 
enz , enz 
Voorts nog steeds 1000 versch Groot-formaat f 17,50, 500 idem f 6,75 
Aanvragen en bestellingen aan J. B IJ L S M A 
Schimmelpennmcklaan 3 - Zutphen - Telefoon (05750 3311 - Giro 927678 

A A N B I E D I N G . POSTFRIS Z O N D E R PLAKKER 
N e d . A n t i l l e n : nrs. 158-63 f3.25; nrs. 164-67 f2,25, nrs 185-95 f43,50, nrs 200-05 
f9,—,nrs 239-43f17,50,nr,244f1,10,nr 245 f 2,20, nr. 247 f 1,20, nrs 248-52f17,— 
nrs. 253-54 f 2,—, nrs. 255-56 f 5,—, nr. 258-60 f2,75, nrs. 261 f 0,50, nrs. 262-64 f 2,20, 
nrs. 265-68 f5 ,—, nr 270 f 1,30, nrs 271-74 f4,75, nrs. 275-90 f32,—, nrs. 291-92 
f 1,10, nrs 293-96 f3,90, nrs 298-302 f6 ,—, nr 303 f 0,70, nrs 304-06 f 1,90, nrs. 307-
10 f2,90, nrs. 311-13 f2,20. nrs 315-17 f4,75, nrs 318-21 f3,75, nr 322 f0,85, 
nrs 323-24 f 1,10, nrs 325-28 f 1,65, nr 329 f3 ,—, nrs. 330-33 f3,25, nr 333 f 1,40, 
nrs. 334-35 f 1,70, nr. 336 f0,85, nrs. 338-45 f3,70, nr. 344 f2 ,—, nrs. 345-46 f1,70, 
nrs. 347-50 f3,25, nrs. 351 fO,85, nr. 352 f 0,85, nr. 353 f 1 ,—, l.p. nrs. 18-29 f170,—, 
nrs. 45-52 f25.—. Sur iname: nrs 111-14 f5.50. nrs. 115-17A f42,—, nr 145 f 1 , — , 
nrs. 130-36 f 11.50, nrs. 146-49 f25,—, nrs. 151-56 f24,—, nrs. 179-82 f 17,50, nrs. 
183-86 f 9 , — , nrs 190-93 f9,50, nrs. 195-96 f20,—, nrs 214-19 f 15,50, nrs 220-28 
f10,50, nrs. 257-73 f20,— nrs. 274-75 f1,20, nrs 276-77 f9 ,—, nrs. 278-79 f 9 , — , 
nrs. 280-83 f47,50, nrs 295-96 f 9 , — , nrs. 297-07 f8 .—, nrs. 308 f20,—, nrs. 312-15 
f 17,50, nrs 317-20 f6 ,—, nrs 321-22 f6,50, nrs 326-29 f4,50, nrs. 331-34 f24,—, 
nrs. 336-39 f5.25. nrs 340-44 f 11 ,—, nrs. 345-46 f 1,35, nrs 347-48 f3 ,—, nrs. 349-53 
f7,25, nrs 361-70 f 12,50, nrs 371-75 f 4 ,—, nrs. 378 fO,85, nrs. 379-83 f4,50, nrs 
384-85 f0,90, nrs. 386-87 f1,30, nrs. 388-89 f1,30, nrs. 390-93 f2,40, nrs. 394-95 
f 1,20, nrs. 396-97 f 1,20, nrs. 398-02 f 4,50, nr. 403 f3,50, nrs.405-09f 4,—, nrs. 410-11 
f2 ,—, nrs 414-17f2,25, nrs. 418f1,80, nrs. 420-23 f 2,70, nr.s 436-37 f 1,35, l.p. nrs. 
1-7 f 10,—, nrs. 24-26 f42,50, nrs. 27-28 f5,75, nrs. 33-34 f3,25. 

C. S E V E N H U Y S E N 
Provenierssingel 16 - Rotterdam - Telefoon 010-28 55 18 - Giro 335372 

P O S T Z E G E L H A N D E L ,,DE V E L U W E " 
I. V. t l . Berge - Nieuwstraat 66 - Apeldoorn - Telefoon 20919, b.g.g. 31043 

Voorradig twee mooie coll. Zwitserland, event, losse 
verkoop, tevens Hongarije tot 1940 Aanbieding Ne-
derl V Roltandingen en PORTEN type tandingen 
gebr/ongebr. Zojuist nog aangekocht pracht coll. 
punt en klemrond stempels -I- op Krt 

DE HOBBY 
POSTBUS 135 - ZUTPHEN 

Speciale aanbieding Ned postfr en gebr , 
compl series tegen 78% cat N V P H o a 
Kerken in oorlogsti jd. Jan van Riebeek, etc 
etc 
Vraag gratis prijsli jst 

UNIEK: CHARITY WERELD KILO'S met honderden waardevolle groot
formaat, per 500 gram ƒ13, — , per kg ƒ25— Wenst u een 20-grams-mon-
s ter ' Sluit 3 X 20 cent geldige postzegels bij uw prijslijstaanvrage (zonder 
monster gratis) 

Wegens vakantie is mijn zaak van 

2 t/m 26 september a.s. 
gesloten. 

Vanaf 27 september ben ik dus weer aanwezig van 
10 tot 18 uur, behalve DONDERDAGS. 

Hoogachtend, 
POSTZEGELHANDEL TINE DE BUHR 
N Z. Voorburgwal 347 - Amsterdam 

50 COMPLETE POSTFRISSE SERIES INDONESIA, cata
loguswaarde ± f35,— en de complete serie IRIAN BARAT 
(cataloguswaarde f 10,—). Dit alles te zamen voor de prijs van 
f 14,95. 

EERSTE D A G B R i E V E N I N D O N E S I A (Nummering 

U 2 / « 
228/30 
248/51 
276/79 
391/94 
412/19 
464/67 
536/39 

2,25 
1.75 
2,25 
2,25 
1,50 
4,— 
1,60 
1.50 

214/19 
231/35 
252/56 
328/31 
398/01 
420/23 
468/71 
540/43 

3,?5 
1,75 
1,50 
2,50 
1,25 
1.75 
1.50 
1,10 

220/22 
236/41 
257/61 
383/8« 
402/05 
453/55 
487/88 
549/58 

,,Zonn 

1,75 
2,25 
1,95 
1.75 
1.25 
1.75 
1,25 
4,75 

ebloem") 

223/27 
242/47 
262/67 
387/90 
406/07 
459/63 
489/93 
Carnet 

3,25 
3,25 
1.95 
1.50 
1.25 
2,50 
2,50 

412/19 
5,75 

9 verschrllende eerste dagbrieven Indonesia f8,75. 

500 Engelse kolomen f12 ,—; 1000 Hongarije f 45 ,—; 500 Hongarije, waarvan 400 
groot formaatf19,75:500Joegoslaviëf 27,50; 1000 Bulgarije f137,50; 1000Ts)echo-
slowakije f65 ,—: 300 Egypte f39 ,—; 50 Haïti gr formaat f 12,75- Roemenie, alleen 
groot formaat f65 ,—; 500 België f 17,75: 1000 België f95 ,—. 500 Duitsland f 11,75; 
1000 Duitsland f32,50; 500 Frankrijk f25 ,— ; 200 Israel f29,50; 500 Italië f22,50; 
300 Nederland f 12,50; 400 Nederland f 27,50; 500 Nederland f49,50; 300 Noorwegen 
f27,50, 300 Oostenrijk f9,75; 500 Oostenrijk f25,— ; 500 Polen f22,50; 300 Portugal 
f13,50;500Portugalf49,—; 300 Spanje f 11,75; 500 Spanje f 28,50; 500Turki/e f 22,50; 
300 U.S.A. f 13,75; 500 U S.A. f29,50; 300 Zweden f 17,50 400 MOTIEVEN (100 die
ren, 100 bloemen, 100 sport, 100 ruimtevaart) slechts f 17,50. 
VRAAGT GEHEEL VRIJBLIJVEND ONZE UITGEBREIDE PRIJSLIJSTEN NEDERLAND 
& O.G., INDONESIA, ISRAËL, ROEMENIË, RUSLAND, SPANJE, VER. EUROPA e.a. 

POSTZEGELHANDEL R. A. W. HEINSMA 
Li jnbaanssteeg 4 A m s t e r d a m - C . T e l 020-66744 P o s t g i r o 629674. 
B a n k : A . B . N . 

Levering uitsluitend tegen vooruitbetaling of onder rembours. Rembourszending 
ƒ 1,50 extra. 

Nederland 
141/43 
166/68 
199/02 
208/11 
2'0/23 
724 
228 
235 
252/55 
274/77 
278 
279/82 

** * 
9,50 6,75 
8,— 5,50 

14,50 9,50 
13,— 8,75 
17,25 11,95 
9,— 5,— 

14,75 9,50 
35,— 27,— 
12,50 8,25 
21 ,— 14,— 

No. vgl. N.V.P.H. 1968. • • postfri 
zendkosten 

^& •̂' 

f0,75. Betaling binnen 

o 

4,— 
3,50 
6,50 
4,75 
3,75 
0,95 
6,— 
7,— 
3,95 
7,— 
2,75 
5,25 

, • plakk 
8 dagen 

283/86 
289/92 
296/99 
305/09 
313/17 
318/22 
325/26 
327/31 
350/55 
l.p. 6/8 
Cour 9/15 
Cour 16/10 

er, *• gest. Levering 

* • * o 

2 1 , — 14,— 5,25 
20,— 13,50 4.10 
13,— 9,— 4,10 
13,— 9,— 2,85 
7,— 5,50 2,— 

15.— 10,50 4,25 
«,— 4,50 2,— 
9,— 5,75 2,85 

16,— 12,25 3,75 
4 1 , — 29,— 6,50 

26,— 
22,50 17,50 

zolang voorraad. Ver-

POSTZEGELHANDEL A. W. COUWENBERGH 
Sarphatistraat 130 - Tel. 020-94 02 63. Bank H.B.U. Postgiro 37 20 32. 

FALZ 
LOS 

ALBUM 
* 

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
het nieuwe postfris inschuif-s/steem, geen plakker meer nodig!!! 
190m NEDERLAND vanaf 1945 46 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 prijslijst en Amphilex souvenir op aan
vraag. 

429 
430 
432 
433 
434 

L IN D N ER IMPORT „ N E D E R L A N D " , B O X 143 - H ILVERSUM 

WIJ zijn de enige vertegenwoordigers van de 

L I N D N E R F A L Z L O S A L B U M S , 

dit, indien andere advertenties u mochten misleiden. 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor-
delUkheid nemen voor de bonafidi 
telt der onderstaande adressen. 

Prijs der annonces ƒ 0,85 p. mm. 

A A N G E B O D E N 

Zakenman ruimt op!! Ik ruim 
alle zegels op welke ik door de 
Jaren heen op mijn buitenlandse 
correspondentie ontving. Stort 
ƒ 3,— + 40 ca. porto op giro 
1230776 en u ontvangt een pakket 
met 200 zegels van de hele we
reld, waaronder prachtexempla-
ren met hoge waarden. Alles 
afgeweekt. H. NoUes, Egb. Hid-
dingstr. 1, Steenwijk. 

Te koop: Palestina, Israël, Egyp
te, U.A.B., Irak. Br. onder no. 
Ph. 327 aan Boom-Ruygrok N.V. 
te Haarlem. 
Bod gevraagd op part. verzame
ling Ned. en O.G. Cat.w. ƒ 3400,— 
en Frankrijk + Koloniën, cat.w. 
frs. 2150,—. F. Gaasterland, De 
Bosporus 13, Amstelveen. Telef. 
(02964) 1 19 61. 
Te ruil of te koop beperkt aan
tal maxlmumkaarten Ned. An
tillen. J. M. Bruinier, Bernhard-
str. 9, Rhoon. Tel. (01897) 25 74. 
HongarUe/BulgarUe: prijslijsten 
gratis. Alles leverbaar in com
plete series volgens Yvert. Dit is 
uw kans uw verzameling te com
pleteren! I.P.S, Sassenheimstr. 61, 
Amsterdam. Tel. 15 53 04. 
Aangeboden. Betere Nederlandse 
series, postfris, billijke prijiS. C. 
Willemsen, Lou Jansenplein 43III 
te A'dam-W. Tel. (020) 11 05 26. 
Aangeb.: Sport-Olymplade, 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 rullen, tegen zegels Neder
land, O. G. - H. Kuipers, Weide-
huislaan 5, Almelo. 

Verzamelaar biedt te koop aan 
div. landenverzamelingen, o.a. 
Ned., België, Frankrijk, West-
Duitsland, West-Berlijn, DDR en 
Duitsland vóór 1945. 'sAvonds na 
19 uur. Cillekens, Crocusstr. 2E, 
Katwijk a. d. Rijn. 

Gratis I FDC bij aankoop van: 
100 verschillende Nederland f 6,— 
of 150 verschillende Ned, België, 
Zwitserland en Duitsland f 8,50. 
T. P. Verburg. Paul Krugerstr. 
78, Nijmegen. Giro 1348996. 

20O versch. wereld f 1,30 500 ver-
sch. ƒ 2,75; 1000 versch. f 6,25; 500 
Europa ƒ 3,5»; 1000 versch. f 8,75. 
Franco uit mijn doubletten. D. v. 
Ommen, Populierenlaan 3, Epe. 
Gironr. 89 78 56. 

Te koop aangeboden door parti
culier uitgebreide verzameling 
Engeland en Koloniën in 6 mooie 
banden. Yvert 21000 N.frs. Prijs 
f 3950,—. Aantal doubletten en 
5 fraaie (lege) Yvertbanden Eng. 
Kol. in de prijs inbegrepen. Pri
ma object voor hobby en geld
belegging. Mgr. v. d. Wetering-
str. 3, Utrecht. Tel. (030) 156 7». 

Een grote en enkele kleinere 
verzamelingen Nederland. Te
vens een grote doublettenvoor-
raad (vnl. vóór 1940). Prijzen ca. 
45-55«/.. Kat.waarde 1968 ca. 
ƒ 20.000,—. Bezichtiging na tel. 
afspraak. Tel. (04100) 3 00 64. 

100 postzegels wereld ƒ 5,—. 
Jac. van Welsenis, Coloniastraat 
37 b, Rotterdam-6. Giro 79 9615. 

Verzamelaar die zijn verzame
ling liquideert, biedt te koop 
aan: België, Scandinavische lan
den, Frankrijk, Monaco, Saar, 
Eng. Kol. Is ook bereid losse 
zegels, series naar mancoltist te 
verkopen. Brieven onder no. 
Ph. 339 aan Boom-Ruygrok N.V. 
te Haarlem of tel. (03443) 221. 

Te koop: Modern Duitsland, 
DDR, U.S.R., alle nieuwtjes van 
Europa tegen conc. prijzen in 
abb. Vraag prijslijst, Postzegel 
voor antwoord insl. Mieremet, v. 
Zeggelenlaan 28, Den Haag. Ook 
voor rondzendingen. 

Particulier biedt aan: Verzame
ling Fauna in voordrukalbums, 
alles in Hawld-stroken, ruim 3000 
zegels, cat. N.F. ± 10.000. Brie
ven onder no. Ph. 341 aan Boom-
Ruygrok N.V. te Haarlem. 

G E V R A A G D 

Te koop gevraagd: Ned. Serie 518-
537 N.V.P.H., postfris of onge
bruikt. Br. onder no. Ph. 342 aan 
Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 

Oudere ansichtkaarten Ned. Jaren 
190O/'4O, c.q. in ruil voor zegels 
uwer manco's. J. v. d. .Berge, 
Nieuwstr. 66, Apeldoorn. Telefoon 
2 0919. 

Engros-inkooplUsten gevraagd: be
schikbaar vellen en veldelen van 
alle Nederlandse weldadigheidsze-
gels 1923/1950. Tentoonstelling 1924, 
A N W , G. enz. Letter PHK, Post
bus 752, Rotterdam. 

Te k. gevr. puntstempels es klein 
rondstempels. A. H. Bonefaas, Joh. 
Geradtsw. 132, Hilversum. Telef. 
(02150) 4 48 08. 

Japanse bezettingszegels v. Manch-
kuo, Malaya, Burma en Ned.-Indië 
gevraagd, te koop of te ruil tegen 
N.O.G. of Duitsland. G. F. von 
Kispal, Sterrelaan 7, Hilversum. 

D I V E R S E N 

Verzamelt u V.N. 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 

Philatelisten in 100 landen zijn lid 
van de ,,Concorde Correspondentie 
Club". Inlichtingen 38 Parkslde 
Drive, Edgware, Middlesex, Enge
land. 

Liechtenstein. Nieuwtjesdlenst van 
Liechtenstein en Zwitserland. Uit
voering v. mancolijsten. Zichtzen-
dingen tegen goede referenties. 
PHILTRADING FL 9494 Schaan -
Liechtenstein. 

Occasion. Voor ƒ 30,— zend ik u 
een pakket van 1500 postzegels van 
Vaticaanstad, San Marino, Mona
co, Liechtenstein en Italië, Voor
uitbetaling In bankbiljetten, met 
internationale postwissel of onder 
rembours. Pavani Claudio, Italië, 
Via Codongo 2, 20139 Milano. 

Zoek Nederlandse rullpartner. 
Hr. H. Klink, Wertherbreich 611 
461 Bocholt/Westfalen. 

Sammler aus der DDR suchen 
Tauschpartner in West-Europa. 
Briefe an: G. J. Beuzel, Exel G 19, 
post Lochem, Nederland. 

Ik wil postzegels rullen van Ca
nada en U.S.A. tegen Holland en 
Europa, Alleen Frans en Engels. 
Pierre Guay, 19 Clark, Bedford, 
Mass 01730, U.S.A. 

Zoek Holland en „schilderijen" 
van de gehele wereld. H. Klinik, 
Werlherbreich 61 I 461, Bocholt/ 
Westfalen. 

Voor onregelmatigheden In 

nlet-schr|ftelljk opgegeven 

advertenties, kunnen wIJ geen 

verantwoordeli jkheid aanvaarden 

Administrat ie , ,Phi latel ie" 

De sluitingsdatum van het septembernummer is 

gesteld op 

26 augustus a.s. 
Het septembernummer wordt per post 

bezorgd op 

18 en 19 september 

N W . G U I N E A . WERKELIJK POSTFRIS. P O R T O E X T R A . Nrs. NVPH Catal. 
1 t/m 9 
10 t/m 18. 
22 t/m U 
29 
32 
33 
37 

15,50 
16.— 
55,— 
0,75 
*,— 1,20 
4,— 

41/44 
45/48 
49/52 
53 
57/60 
61/62 
63/66 

S,7S 
5,50 
5,75 
2,25 
3,75 
2,20 
3,75 

67/68 
69/72 
73/74 
75 
76/77 
78/81 
1 t/m 18 óók losse. 

1,45 
2,60 
1,15 
0,90 
1.45 
1,70 

T. HARTEVELD' t FDC-SERVICE L i d . N V P H . 
Blondeelstraat 36, Rotterdam-14 (Alexanderstad). Telefoon 20 40 70. Giro 507 407 

Regelmatig veilingen te Hengelo 

7e veiling 21 september a.s. 
Inzendingen kunnen dagelijks geschieden. 

Lage kosten, slechts 121/2%. 

Onze pluspunten • zeer snelle afwikkelingen 
• deskundige voorlichting en verkaveling 
• objectieve waardeschatting 
• bij belangrijk object, voorschotten 

8e veiling is in voorbereiding 
Vraagt toezending van onze veilingcatalogus 
POSTZEGELVEILING „TWENTHIA" 
Postbus 177 - Almelo - Tel. (05490) 6417 

DE SCHAUBEK 
.BRILLANT" SUPPLEMENTEN »»■ 

1967 zijn verschenen. 

De prijslijst 1968 gratis verkrijgbaar. 



EEN LERAAR MIDDELBARE SCHOOL 
in het Noorden des lands, belde ons enthousiast op naar aanleiding 
van de DROOMPARTiJ NEDERLAND EN OVERZEE, die hij 
ontvangen had. Niet minder dan TWAALF KRONINGSGUL
DENS had de Heer Jans Swart in deze droompartij gevonden, 
wat een extra winst betel<ende van f 600,—. 
IEDEREEN is dubbel en dwars tevreden over deze partijen, die 
tenminste 1000 verschillende zegels bevatten van NEDERLAND, 
INDIË (incl. indon.), NIEUW-GUINEA, CURASAO en SURI
NAME, plus een hoeveelheid prachtig ongesorteerd ruilmateriaal 
Catal. waarde tenminste f 350,— per partij! Prijs slechts f 110,—1 
Idem, kleine partij NEDERLAND & OVERZEE, cat. waarde min
stens f 150—, meer dan 600 soorten. Grasduinen maarl Slechts 
f39,—! 
Nog enkele VRIJWEL COMPLETE COLLECTIES INDONESIË 
voorhanden. Slechts f 35,—. Hierbij cadeau de zeldzame Irian 
Barat-serie van 26 stuks, uitgegeven voor gebruik in voormalig 
Nederlands Nieuw-Guinea (waarde - 9,50). 

VOORTZETTING CADEAU ACTIE! 
Ook deze maand nog bij besteding van iedere f 50,—, 
honderd waardevolle zegels cadeau! 

Aardige collectie van ongeveer 286 verschillende bloemen, vri jwel allemaal grootformaat 
Slechts f 25,— 
Leuke collectie van ± 488 dierenzegels Slechts f 25,— 
Zoiuist weer ontvangen een SPORTVERZAMELING, een prachtobject om verder uit te 
bouwen met vele fantastische zegels, ongeveer 500 stuks Slechts f25 ,— 
Ook nog leverbaar een prachtige RUIMTEVAARTcollectie, ongeveer 300 stuks Slechts 
f29 ,— 
Uit oude voorraad ruimen wij een aantal LANDENRESTANTEN op Ongelofelijk veel 
waarde voor PRAKTISCH GEEN GELD'Vaak zi|n één of twee zegels uit zo'n collectie al 
de pri|S waard, die u voor het gehele object betaalt De tussen haakjes vermelde aantallen 
geven bij benadering het aantal zegels in een collectie aan 

RESTANTPARTIJEN WERELD Hierin zitten lettelijk 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 ONUITGE
ZOCHT' 

Kleine partij f 25,— (gegarandeerde cataloguswaarde f 200,—) 
Grote partij f 50,— (gegarandeerde cataloguswaarde f 450,—) 
SUPERPARTIJ f100,— (gegarandeerde cataloguswaarde f1000,—) 

De cataloguswaarde is een absoluut GEGARANDEERD MINIMUM' Het kan ook DRIE of 
zelfs VIJF KEER ZOVEEL zi jn ' 

WIJ KOCHTEN ENKELE VERZAMELINGEN UIT EEN FAILLISSEMENT Opsplitsen en de 
dure zegels los verkopen zou voor ons teveel werk betekenen Ze gaan de deur uit tegen 
weggeefpnjs 
ENGELSE KOLONIËN, een object, opgezet zonder op kosten te letten, waarin zich veel 
van het mooiste goed bevindt Nu te koop voor een fractie van de prijs die ervoor betaald 
IS Slechts f295,— (circa drieduizend zegels) 
ZWEDEN, een vrijwel complete collectie Ook het klassieke goed ontbreekt met. Slechts 
f140,— 
PORTUGAL, een aardig gevorderde collectie, slechts f59 ,— 
NOORWEGEN, een leuk objekt, waaraan niet zoveel meer ontbreekt Slechts f 75 ,— 
FRANKRIJK zéér uitgebreide collectie Wij taxeren, dat deze collectie los uitgepnjsd ze
ker achthonderd gulden zou opbrengen Weggeeefprijs f225,— 
Ook nog een kleinere collectie Frankrijk beschikbaar, circa 800 zegels, met veel mooi 
goed Slechts f120,— 
HONGARIJE, een vrijwel complete collectie, zou in Hongarije een fortuin opbrengen, 
mag helaas van de douane niet ingevoerd worden Slechts f99 ,— 
W I J hebben ook nog enkele kleinere collecties Hongarije, die circa duizend zegels bevatten 
Deze collecties zijn van ZEER BIJZONDERE KLASSE Zéér veel herdenkingszegels 
Slechts f49,— 
BULGARIJE, een prachtobject, goeddeels compleet f149,— 
FINLAND, leuke verzameling, heel aardig om voort te zetten, f45 ,— 
OOSTENRIJK, een zeer uitgebreide verzameling, waar zeer weinig aan ontbreekt Een 
prachtig bezit voor weinig geld f145 — 
Ook nog beschikbaar een kleinere verzameling Oostenrijk met toch veel van het betere 
goed Slechts f 89,— (circa 800 stuks) 
ZWITSERLAND, een uitgebreide verzameling met veel modern goed, maar ook klassiek 
goed vertegenwoordigd f150,— 
Kleinere verzameling Zwitserland, ook zeer de moeite waard f 99,— (circa 400 stuks) 
VATICAAN, een prachtcollectie, niet zo erg groot, maar met vele kostbare exemplaren 
Zeer goede geldbelegging De zegels van dit land nemen jaarlijks aanzienlijk in waarde toe 
Weggeefpnjs f199,— (circa 200 stuks) 
UITGEBREIDE WERELDCOLLECTIE Deze collectie is het resultaat van 40 jaar verzame
len Een prachtobject om voort te zetten Enorm veel van de goede Europese landen Deze 
collectie bevat meer dan twintigduizend zegels Slechts f950 — 

KILOWAAR 
W I J verkopen géén uitgezochte kilo's, maar alleen kilowaar van KLASSE, waarvoor wij ten 
volle kunnen instaan 
Op het ogenblik leverbaar 
HONGARIJE 100 gram f 12,90, 250 gram f29,—, halve kilo f 55,—, met vele topwaarden 
en gelegenheidszegels' 
BELGISCHE SPOORWEGKILO'S Dat betekent kopen, sorteren én — dat leert ons de 
ervaring — wéér bestellen' Halve kilo f 19,50, hele kilo ƒ37,50 In deze kilo's vindt u zelfs 
complete series' 

M O T I E F V E R Z A M E L I N G E N 
± 150 verschillende SCHILDERIJEN Allemaal GROOTFORMAAT en een LUST VOOR 
HET OOG' Museumbezoek wordt overbodig' Veel waarde voor slechts f22,50 
Idem, 100 versch , slechts f 11,90 
^0 versch RODE KRUISzegels, alweer allemaal grootformaatzegels' Slechts f6,90 

Albanië, met zeer zeldzaam goed, veel 
grootformaat (100) f29,75 
Andorra, leuke collectie (50) f 9 90 
Angola, bijzonder mooi (50) f6,75 
Arable (50) f 13,90 
Argentinië (198) f7,90 
Barbados (25) f5,90 
Beieren, met zeldzaam goed (98) f 14,90 
België (200) f 5,45 
België (300) f 10,95 
België (500) f22,50 
Bolivia (100) f9,90 
Brazihe, met veel leuk goed (100) f6 ,90 
Bulgarije, een prachtcollectie met maar 
liefst ongeveer 500 zegels, zéér veel groot
formaat Slechts f 29,50 
China, uitsluitend complete series, alleen 
grootformaat, honderden francs catalo
guswaarde Slechts f 24,90 (286 stuks) 
Columbia, veel grootformaat (100) f5,75 
Voormalig Belgisch Congo en Ruanda (100 
f6.90 
Idem (200) f15,— 
Idem (300),een prachtobject, bijna allemaal 
grootformaat motiefzegels, een lust voor 
het oog Slechts f 42 ,— 
Als klap op de vuurpijl één collectie 500 
Belg Kolomen beschikbaar, slechts f99,— 
Costa Rica (50), zeer mooi, f8,90 
Creatie (200) f 39,— 
Cuba (97) prachtig goed, veel grootfor
maat f 6,90 
Denemarken (200), leuke verzameling om 
voort te zetten, f8,90 
Dominicana (50) f4,50 
Duitsland (497) f 13,90 
Duitsland (1000) een KOOPJE f37,50 
Egypte (300), ongeveer 200 grootformaat 
f39 ,— 
Egypte, bijna compleet, een prachtobject, 
ongeveer 500 stuks, slechts f149,— 
Engeland (100) f 4,90 
Finland, leuke collectie (100) f4,90 
Frankrijk (300) f 12,50 
Frankrijk (500), prachtobject f27,50 
Franse Kolomen, bijna allemaal grootfor
maat (100) f 5,90 
Idem (300), prachtige verzameling, slechts 
f24,90 
Gibraltar (25) f7,90 
Griekenland (25) f 2,25 
Groenland (15) f3,90 
Haiderabad (25) f3,90 
Haiti, zeer mooi (25) f6,90 
Honduras, veel grootformaat (50) f9,90 
Hongkong, met zeldzaam goed (30) f 4,95 

Ierland (50) f4,90 
India, heel leuk (100) f2,50 
Idem (200) f 11,90 
Irak, prachtig goed, (100) f6,90 
Israel (100), wat een mooie collectie f 11,90 
Ital ie(100)f1,95 
Itahe, leuke collectie (300) f9,90 
Itahe (500), goeddeels compleet f 27,50 
Jamaica, vol prachtzegels (50) f 11 ,— 
Japan, (50), slechts f 1,90 
Joegoslavië (200), slechts f6,25 
Joegoslavië, 300 prachtzegels, f 12,90 
Joegoslavië,goeddeelscompleetf 29,90(500) 
Kaap-Verdische eilanden (25) f 4,90 
Kenya (50) f6,75 
Letland (75) f 14,— 
Libanon (50) f 5 , — 
Libanon (100) f 12,— 
Liberia, (50) wat mooi ' Toch slechts f 15,90 
Liechtenstein, een lust voor het oog (50), 
slechts f 15,— 
Litauen, een zeldzaam land. moeilijk aan te 
komen (50) f 9 , — 
Luxemburg (100) f 13,50 
Madagascar (50) f7,90 
Malakka (50) f4,50 
Malta (50) f9,90 
Marokko, leuke collectie (50) f 13,— 
Mauritius (50), erg mooi, f 15,— 
Mexico, bijzonder mooi, (100) f 9 , — 
Monaco (25) f2,90 
Monaco (50) f 5,90 
Monaco (ICiO), leuk om voort te zetten, 
slechts f 12,90 
Mozambique (100) erg mooi, f 17,— 
Nieuw-Zeeland (100), prachtgoed, zeer de 
moeite waard, f6,75 
Noorwegen (200), ongelofelijk mooi, f 12.90 
Oostenrijk(300),metzeldzameexemplaren. 
f 12,50 
Perzie (200), slechts f17 ,— 
Philippinen, allemaal grote zegels, slechts 
f8,50 (100) 
Polen, leuk om voort tezetten, (500) f29,— 
Roemenie (600), slechts f39,— 
Tevens beschikbaar een collecte Roemenië 
vrijwel compleet, slechts f 99 ,— 
Spanje (500), prachtobject f 49,— 
Tsjecho Slowakije, vri jwel complete collec
tie, een waarlijk koopje, slechts f 75 ,— 
Turkije, een prachtige collectie, met veel 
zorg verzameld, slechts f24,90 
Engelse Kolomen, kleine collectie (500) 
f 13,75, grote collectie (1000) slechts f 3 5 , -
ver gevorderde collectie (2000) slechts 
f129,— 

KOOPJES! 
MIS DE BOOT NIET! 
Toezending na vooruitbetaling per giro of onder rembours Porto f 1,15 extra (rembours 
f 1,90) Wi) frankeren filacelistisch met zegels, die gebruikt hetzelfde waard zijn Bestel
lingen s v p schriftelijk of telefonisch (ook 's avonds) 

OPTIMUS PLATAANSTRAAT 6. DUIVENDRECHT. TEL. (020) 94 38 05. GIRO 1565527. 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING NV. 
(meer dan Z5 jaar onder de huidige deskundige leiding) 

Rokin 58 - Amsterdam-C - Tel. (020) 230261 en (020) 242380 

Met het oog op de inwerkingtreding op 1 januari 1969 van de 
nieuwe wet Omzetbelasting (B.T.W). worden door ons in dit jaar 
nog een 

tweetal grote veilingen 

georganiseerd. 

De eerste vindt plaats van 2 t/m 5 OKTOBER a.s., waarin op 
velerlei gebied z e e r w a a r d e v o l materiaal, o.a. ook tal van 
de grootste zeldzaamheden van NEDERLAND & O.R. ten verkoop 
komen. 

Toevoegingen voor onze veilingen kunnen dagelijks plaatsvinden. 
Mocht u tot verkoop nog in dit jaar willen overgaan, dan zullen 
wij het zeer op prijs stellen, indien u zich tijdig met ons in verbin
ding wilt stellen, aangezien voor een deskundig onderzoek der 
zegels en een doeltreffende behandeling en voorbereiding ten 
verkoop in veiling, veel tijd wordt vereist. 

Evo 

Skandinavla 

m/O 

HET GROTE î '̂̂ NfJ ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 

_ _ .. , ^ ^ _ clichés. Gewicht 2V2 kg. Prijs ƒ15,— 
,<^^ikJ^^ Idem, alleen NEDERLAND f10,— 

LANDEN ALBUMS 
België ƒ22,50 
Luxemburg „15,— 
Frankrijk „20,— 
Groot Brittannië 15,— 
Duitsland I (tot 1945) 20,— 
Duitsland II (na 1945) 20,— 
Indonesia „10,— 
Italië 22,50 
Denemarken „12,— 
Noorwegen 12,— 
IJsland 12,— 
Zweden 15,— 
Finland 12,— 
Skandinavië 40,— 
Oostenrijk 25,— 
Vaticaan „12,— 
Zwitserland ,20,— 
Europa (met Nato, enz.) 15,— 

Formaat 23x271/2 cm: 
United Nations 10,— 
Rotary 10,— 

BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Eyo 'Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van „eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste! Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT: 341/2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen. 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift: 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIË/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor '6 enveloppen) bestelnr. G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) ,, G 2 
1-delig (voor grote stukken) „ G 1 

Per stuk ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT: 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschrift FIRST 
DAY COVERS. Prijs ƒ9,75 
Extra losse mappen: 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K2 
1-delig (voor grote stukken) „ K I 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D / W O °Ê N̂TER 

< OfFSETDftUK BOOMruUYGftOK N V HAARll 


