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TEVENS GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN VAN GOEDE KWALITEIT 
VAN NEDERLAND EN O.R.  W.DUITSLAND ■ 
ZWITSERLAND  BELGIË  FRANKRIJK. 
BETERE SERIES OOK LOS. 
AANBIEDINGEN MET VOLLEDIGE OMSCHRIJ
VING EN VRAAGPRIJS WORDEN P.O. BEHAN
DELD. 

** = absoluut postfris zonder plakker; * = on
gebruikt met gom en eerste plakker; ° = ge
bruikt met licht rondstempel. 
Alle genoemde soorten worden In grotere hoe
veelheden gekocht tot dekking van behoefte. 
Contante betaling volgt omgaand na akkoord
bevinding. 
Grote objecten kunnen ter plaatse worden over

genomen. 
Discretie verzekerd. 

W. van SPLUNTER Quadenoord 5  Rotterdam26  Telefoon (010) 32 05 85, b.g.g. 23 07 92 f 

Alleen
vertegenwoordiging 
voor Nederland: 

CATALOGI 1969 
een onuitputtelijke bron voor iedere serieuze 
filatelist 

MICHEL 
EUROPACATALOGUS '69 
(zonder Duitsland) 

In deze uitgave is weer een overvloed aan 
materiaal bijeengebracht, dat de gebruiker in 
een overzichtelijke en chronologische vorm 
geboden wordt. 
In deze catalogus zijn niet alleen de laatste 
nieuwtjes opgenomen, maar werden In vergelij
king met de vorige uitgave ook nog vele ver
beteringen aangebracht. 
Daarvan noemen wij o.a. de vele vermelde 
oplageaantallen. de geldigheldsdata en namen 
van ontwerper en graveur. 

1840 pagina's, circa 30.850 afbeeldingen, circa 
158.800 prljsnoteringen. Band in drie kleuren 

F 2 4 , 

MICHEL 
DUITSLANDCATALOGUS '69 
384 pagina's, 4565 afbeeldingen, 30.170 prljs
noteringen 

F 5 , 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
Hilversum Amsterdam 
Surinamelaan 31 N.Z. Voorburgwal 151 
Tel.(02150)143 23 Tel.(020)22 2186 

Onze belangrijke 

270e POSTZEGELVEILING 
zal plaatsvinden te 'sGravenhage op 9, 10 en 11 
december a.s. De veilingcatalogus wordt op aan
vraag gaarne toegezonden. 

Onze 

271e POSTZEGELVEILING 
zal begin 1969 plaatsvinden. Voor deze belangrijke 
veiling kunnen nu nog inzendingen worden aan
genomen. Wacht u echter niet tot het laatste 
moment, anderen kunnen u voor zijn I 

Zeer gunstige veilingcondities I 

J. K. RIETDIJK n.v. DEN HAAG 

Telefoon (070) 11 70 20  Plaats 31a 



HET AANTAL ENTHOUSIASTE INVESTMENT 
ABONNEES STIJGT NOG STEEDS 
Door onze efficiënte werkwijze, grote accuratesse en onze voordelige prijzen stappen steeds meer 
verzamelaars over op Investment Philatelie 
WIJ kregen reeds tientallen dankbetuigingen De heer T te D schreef ons ,,ln de eerste plaats wil 
ik u bedanken voor de keurige afwerking en bediening van mijn abonnement" De heer D te W 
schreef ,,lk heb uw eerste kwartaalzending ontvangen en ben er zeer content mee" Mej D te A 
schreef ,,Graag wil ik beginnen met mijn oprechte dank uit te spreken voor de buitengewoon goede 
verzorging van de eerste Investment-zending die ik van u mocht ontvangen Ben voor 100% tevreden" 
Al deze brieven liggen bij ons ter mzagei 
Met systeem verzamelen 
Het verzamelen van postzegels is altijd al voor miljoenen mensen een fascinerende bezigheid geweest 
Een eerste vereiste is dat men met overleg verzamelt Het INVESTMENT ABONNEMENT biedt u 
hiertoe de gelegenheid om mee te profiteren van de vaak spectaculaire stijgingen Door een klem 
bedrag per maand krijgt u een uitgebreide collectie postzegels waarbij stijgingen van 20 tot 50 % 
geen uitzondering zijn 
Regelmatig 
Zoals men b v voor een Boeken- of Platenkring een bepaald bedrag betaalt om tegen intekenprijs 
(meestal voordeliger) een bibliotheek of discotheek op te zetten, zo betaalt men ook voor het 
INVESTMENT ABONNEMENT regelmatig ƒ15,— per de eerste van de maand waarvoor u aan het 
eind van het kwartaal per aangetekende zending alle nieuwe uitgiften van de volgende tien meest 
verzamelde en daardoor meest interessante landen ontvangt 
Type A 
ZWITSERLAND - OOSTENRIJK - FRANKRIJK - WEST-DUITSLAND - ENGELAND - FRANS-ANDOR-
RA - SPANJE - MALTA - BELGIË - LIECHTENSTEIN 
Type B 
Hetzelfde als type A maar zonder MALTA en LIECHTENSTEIN, hiervoor in de plaats VATICAAN en 
LUXEMBURG Het maandelijkse bedrag van ƒ15,— is zo berekend dat naast alle nieuwe uitgiften 
van deze landen ook nog de bijzondere uitgiften van de landen die buiten dit abonnement vallen, 
maar die „bijzonder goed" zullen worden, erbij geleverd worden Als er in eén maand bv voor 
ƒ 12,— aan nieuwe uitgiften door de bovengenoemde landen wordt uitgegeven, dan krijgt u die maand 
voor ƒ3,— bijzondere uitgiften bijgeleverd, of bij nieuwe uitgiften ad ƒ13,— voor ƒ2,— aan bijzon
dere uitgiften etc 
Hobby en tegelijkertijd geldbelegging zonder risico 
Door een INVESTMENT ABONNEMENT bouwt u een prachtige collectie op die u een aanmerkelijk 
hogere rente biedt dan waar dan ook Een INVESTMENT ABONNEMENT biedt u tevens een inves
tering zonder risico ' 
Hoe wordt u investment abonnee? 
De maandelijkse INVESTMENT ABONNEMENTSPRIJS bedraagt ƒ 15,— Het bedrag moet uiterlijk op 
de vijfde dag van de maand op onze post- of bankrekening gestort worden (Het gebruik van een 
automatische afschrijving wordt aanbevolen ) U kunt ook de eerste van ieder kwartaal ƒ 45,— ineens 
storten Op het eind van het kwartaal (dus 3 0 6 - 3 0 9 - 3 1 12 etc) worden de nieuwe uitgiften en de 
bijzondere uitgiften van andere landen per aangetekende post aan u verzonden Met het INVEST
MENT ABONNEMENT kan bij het begin van ieder kwartaal begonnen worden (dus 1 10 - 11 - 14 
etc) U kunt zich nu dus opgeven voor het INVESTMENT ABONNEMENT per 1 oktober a s 
Met welke opslag wordt het investment abonnement geleverd? 
De koersen worden met geringe toeslag berekend Dit is o a afhankelijk van de fluctuaties in de 
koersen Bij iedere zending krijgt u echter een precieze afrekening U bent in ieder geval gemiddeld 
10 tot 20 % goedkoper uit dan normaal 
Kan men ook meer dan ƒ15,— per maand investeren ? 
U kunt ook een meervoudig INVESTMENT ABONNEMENT afsluiten Voor een bedrag van ƒ30,— 
per maand ontvangt u alles tweemaal, voor ƒ45,— per maand ontvangt u alles driemaal, etc, tot een 
tienvoudig INVESTMENT ABONNEMENT toe 
Komen er naast het maandelijkse bedrag nog kosten bij ? 
NEEN I Zelfs de portokosten zijn in het maandelijkse bedrag gecalculeerd Er wordt ieder kwartaal 
met een complete toeslagserie gefrankeerd Deze toeslagseries stijgen ieder jaar in waarde en zijn 
door de jaarlijks stijgende waarde een aantrekkelijke toevoeging aan het INVESTMENT ABONNE
MENT U betaalt hierdoor dus geen portokosten De kwartaalsleveringen worden in handige insteek
kaarten per aangetekende post aan u verzonden U behoeft dus geen specifieke insteekboeken, 
pincetten of dergelijke benodigdheden extra aan te schaffen 
Geeft u nog nu op voor het INVESTMENT ABONNEMENT beginnende 1 oktober 1968 U kunt ook 
onze uitgebreide INVESTMENT PHILATELIE informaties aanvragen Bij aanvraag gelieve u ƒ0,40 aan 
postzegels in te sluiten 

Gelegenheid tot inschrijving 
U KUNT ZICH MOMENTEEL MET INGANG VAN 1 OKTOBER ALS INVESTMENT-ABONNEE LATEN 
INSCHRIJVEN UW INSCHRIJVING ZIEN WIJ GAARNE SPOEDIG VAN U TEGEMOET 

BOHNENN 
INVESTMENT PHILATELIE 
Jac van Lennepstraat 58 - Amsterdam 
Postgiro 787465 - Bank H B U Amsterdam 



KENNERS INHOUD VAN DIT NUMMER 

LeutMÉurm 
Albums 

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

Nederland vanaf 1852 tot heden 
vanaf 1945 tot heden 

nr 312 SF 
nr 0312 SF 

noo— 
66 — 

Israël met TAB compleet nr. 787 TABSF 100 — 

Vatlcaan m. kerkl. Staat compleet 
vanaf 1959 tot heden 

nr. 313 SF 
nr 0313 SF 

80,— 
48,— 

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

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

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

Postzegelgroothandel 

WF.HEIHAm 
Parnassusweg 24 huis 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 
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VEILING AGENDA 

23 september: Collectie „Platen" Nederland 1852 
24 september: Collectie Nederland Kleinrond-

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

collectie ooit geveild. 
25t/m28nov.: De bekende collectie Nederland 

van de heer H. J. C. van Beek -
Hilversum, e.a. 

3 december: Speciaalcollectie Frankrijk 
4 december: Collectie Franse koloniën 
jan. 1969: Voor deze veiling kan nog goed 

materiaal ingeleverd worden. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

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



Nederlandsen Maandblad voor 

RAAD VAN BEHEER 
Secretaris: Mr. Ant. v. d. Flier 
Tortellaan 69, 's-Gravenhage-7 

Penningmeester: H. P. van Lente, 
Curagaostraat 35, Amsterdam-W 17 

HOOFDREDACTEUR A. G. C. BAERT 
Statenlaan 51, 's-Gravenhage-3A 

Telefoon (070)5543 76 

Correspondentie over abonnementen naar 
ADMINISTRATEUR A. VAN LAER 

Da Costalaan 21, Amstelveen 
Telefoon (02964) 1 29 56 

Verschijnt in de tweede helft 
van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Voor leden van aangesloten 

verenigingen is het abonnementsgeld 
in de verenigingscontributie begrepen 
Voor niet-aangeslotenen (bij vooruit

betaling aan de penningmeester) 
franco per post per jaar ƒ 15,— 

op girorekening 706968 
ten name van de Penningmeester 
van het Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie te Amsterdam 
Losse exemplaren 

(bestellen bij de administrateur) 
f 1,50 franco per post 

Nummers van vorige jaargangen 
voor zover voorradig 

ADVERTENTIES: BOOM-RUYGROK N.V. 
Ged. Oudegracht 138, Haarlem 

Telefoon 1 74 50 (5 lijnen) 
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145e jaargang - september 1968 (528) 

Philatelie 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

12 OKTOBER - DAG VAN DE POSTZEGEL 1968 

Over drie weken — op zaterdag 12 ok
tober — wordt in verscheidene plaatsen in 
Nederland de Dag van de Postzegel 1968 
gevierd. Onder auspiciën van de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
heeft een groot aantal verenigingen van 
postzegelverzamelaars in nauwe samen
werking en met grote voortvarendheid een 
keur van filatelistische evenementen geor
ganiseerd. 

Niet minder dan vijf plaatselijke en 
regionale tentoonstellingen worden gehou
den. Er zijn ruildagen, wedstrijden en dia
lezingen. Veilingen komen er, filatelistische 
voorlichting wordt gegeven en er rijdt zelfs 
een postkoets. Bijzondere aandacht verdient 
het eerste Bekertoernooi voor de thema
tische filatelie dat — met inzet van de 
wisselbeker van de Bond — in de hoofd
stad zal plaatshebben. Een gedetailleerd 
programma is op de volgende bladzijden 
afgedrukt. 

De bijzondere Bondsenvelop ter gelegen
heid van de Dag van de Postzegel — num
mer 1! — is voor iedere verzamelaar ge
makkelijk te verkrijgen, de verschillende 
speciale stempels zijn dat eveneens. Uit
voerige mededelingen hierover vindt u ook 
op de volgende pagina's. 

Wij twijfelen er niet aan of de Neder
landse postzegelverzamelaars zullen in 
groten getale gebruik maken van de moge
lijkheden, die de Dag van de Postzegel 
1968 in zo ruime mate biedt, en op deze 
wijze met enthousiasme het filatelisten
seizoen 1968/1969 helpen inluiden. 

Het vignet van de bijzondere 
envelop ,,Dag van de Post
zegel 1968", ontleend aan een 
aquarel op papier, 170 x 125 
millimeter, gemerkt W.P.v.G.f., 
dat op de achterzijde de aan
tekening draagt: „naar het 
leven geteekend door W. P. 
van Geldorp, September 1865". 
Gemeentearchief, Rotterdam. 

september 1968 491 



DAG VAN DE POSTZEGEL 1968 
HET PROGRAMMA 

Het programma van de Dag van de 
Postzegel 

Na het uitroepen van de 12e oktober 
tot Dag van de Postzegel 1968 hebben 
zich — op verzoek van Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen — 
in een aantal plaatsen in ons land com
missies gevormd, voor het merendeel 
samengesteld uit de gezamenlijke post
zegelverenigingen van stad OJE gewest. 

Deze commissies hebben een grote 
verscheidenheid van filatelistische eve
nementen voorbereid, waarvan hieron
der een opsomming volgt. 

AMSTERDAM 
Agenda van de Dag van de Postzegel 

1968 te vieren op zaterdag 12 oktober 
in een der zalen van het Van Nis-
penhuis, Stadhouderskade 55 te Amster
dam. 
12.30 uur Zaal open; gelegenheid 
voor aankoop van de bijzondere envelop 
voor de Dag van de Postzegel met 
speciaal stempel. 
13.30 uur Opening door een van de be
stuursleden van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen. 
13.45 uur Eerste deelnemers aan het 
Bekertoernooi: de voordrachtwed-
strijd met als inzet de door de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigin
gen beschikbaar gestelde Wisselbeker 
voor thematische filatelie. 
14.30 uur Dia-puzzel van het Nederlands 
Filatelistisch Centrum (NFC) met prij
zen. 
15.00 uur Pauze, waarin gelegenheid 
voor zegelruil alsmede voor bezichti
ging van de door de deelnemers aan de 
Bekerwedstrijd op kaders te tonen ze
gels. 
15.45 uur Voortzetting van het Beker
toernooi. 
16.45 uur Bekendmaking prijswinnaars 
van de dia-puzzel. 
17.00 uur Uitslag Bekertoernooi. 
17.15 uur Sluiting door een der leden 
van het organisatiecomité. 

Het organisatiecomité van de hoofd
stedelijke Dag van de Postzegel is sa
mengesteld uit leden van de Amster-
damsche Vereeniging „De Philatelist", 
de Vereniging van Postzegelverzame
laars Hollandia, de Postzegelvereniging 
S.P.A. en de Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Poststempelverza
melaars. 

Correspondentieadres: L. van Ooster-
wijk, W. Brandligtstraat 511, Amster
dam. Telefoon: (020) 13 90 93. 

ARNHEM 
De Gelderse Filatelisten-Vereniging 

„De Globe" organiseert de viering van 
de „Dag van de Postzegel 1968" in Gel

derland op 12 oktober in het Culturele 
Centrum De Coehoorn aan de Coe-
hoornstraat te Arnhem. 

De zalen van De Coehoorn — welk 
gebouw tegenover 't station ligt — zul
len geopend zijn van 10.00 tot 17.00 uur. 
Er komt een tentoonstelling van veertig 
kaders en er wordt gelegenheid geboden 
tot ruilen. 

Correspondentieadres: ir. Th. van 
der Feijst, Klein Amerika weg 8a, Ren-
kum. 

BREDA 
Ter herinnering aan het feit dat de 

dichter van het Wilhelmus — Marnix 
van Sint Aldegonde — in Breda woon
de in een gebouw dat nu is verbouwd 
tot crypte van de Lutherse kerk, orga
niseert de Postzegelvereniging Breda 
op 12 oktober in deze crypte een ten
toonstelling die de Wilhelmuszegel tot 
thema heeft. 

De tentoonstelling, in het gebouw aan 
de Veemarktstraat 11, is geopend van 
15.00-20.30 uur. 

De envelop van de Dag van de Post
zegel wordt hier van een speciaal her-
inneringsstempel voorzien, dat hetzelf
de thema tot onderwerp heeft en dat 
werd ontworpen door de Bredase gra
ficus Jan Michielsen. 

Een bijzonder evenement in het kader 
van de viering van de Dag van de Post
zegel is de rit die een postkoets gaat 
maken van Breda naar Wernhout, waar 
leden van de bekende Belgische ver
eniging van postzegelverzamelaars 
„Emile Vloors" uit Borgerhout klaar 
staan om de meegenomen poststukken 
uit te wisselen tegen die welke uit Bor
gerhout zijn aangevoerd. 

Correspondentieadres: mevrouw A. 
Cramerus-van den Wildenberg, Wet
houder Romboutsstraat 62, Breda. Te
lefoon: (01600) 3 23 07. 

GRONINGEN 
De Dag van de Postzegel 1968 wordt 

in Groningen gevierd op zaterdag 26 
oktober, dit in verband met het feit 
dat al lang geleden door de Philatelis
ten Vereniging „Groningen" in samen
werking met andere verenigingen van 
postzegelverzamelaars was besloten tot 
het houden van een „Regionale Postze
geltentoonstelling Groningen-Emden" op 
deze dag. Men zie ook bladzijde 451 van 
het augustusnummer. 

De tentoonstelling wordt gehouden in 
„De Korenbeurs" aan de Vismarkt 
in Groningen. De openingstijden zijn: 
26 oktober van 10.00 tot 22.00 uur en 
27 oktober van 10,00 tot 17.00 uur. En

treeprijs ƒ 1,25, catalogus inbegrepen. 

Tevens wordt er een ruilbeurs gehouden 
in „Huize de Beurs" naast de Koren
beurs, op zaterdag 26 oktober van 
10.00 tot 18.00 uur. Toegang gratis op 
vertoon van entreebiljet van de tentoon
stelling. 

Behalve de bijzondere envelop „Dag 
van de Postzegel 1968" (zie hiernaast 
onder enveloppen) komt er hier nog een 
speciale herinneringsenvelop voor de 
tentoonstelling. Deze envelop, die uit
sluitend wordt afgestempeld met 't bij
zondere tentoonstellingsstempel, is ver
krijgbaar voor ƒ 0,35 (blanco) of ƒ 0,70 
(geheel verzorgd). Bestellingen door 
storting of overschrijving op postreke
ning 1 58 61 26 ten name van Penning
meester Philatelisten Vereniging „Gro
ningen" te Groningen, met duidelijke 
vermelding dat het om de tentoonstel-
lingsenvelop gaat. 

Correspondentieadres: R. A. Talens, 
Korreweg 86, Groningen. Telefoon: 
(05900) 3 18 12. 

ROTTERDAM 
De Philatelistenclub „Rotterdam" en 

de Rotterdamsche Philatelisten-Veree-
niging organiseren tezamen de „Dag 
van de Postzegel 1968" en de daar
mede samenhangende festiviteiten. 

Deze omvatten in de eerste plaats 
een tentoonstelling van omstreeks 
honderd (Bonds)-kaders van verza
melingen der leden van de beide vere
nigingen. De expositie is geopend: 
vrijdagavond 11 oktober van 20.00 tot 
22.30 uur; 
zaterdag 12 oktober van 9.00 tot 17.00 
uur; 
zondag 13 oktober van 10.00 tot 16.00 
uur; 
Ze wordt gehouden in enkele zalen van 
het Groothandelsgebouw, Stationsplein, 
Rotterdam. 

In een nabijgelegen zaal zal de Dag 
van de Postzegel voorts worden opge
luisterd door een voorlichtingsbij
eenkomst van 10.00 tot 12.00 en van 
14.00 tot 16.00 uur over alle aspecten 
van de filatelie, te geven door enkele 
deskundigen op dit rijk gevarieerd ge
bied, en door kleurendialezingen over 
enkele populaire onderwerpen waar
onder de bekende lezing „Vals en echt". 

Tijdens de „Dag van de Postzegel" 
zal in het Dakpaviljoen van het Groot
handelsgebouw de „Europoort-Ruildag" 
gehouden worden, van 9.00 tot 17.00 uur. 
Tafelreserveringen en verdere inlich
tingen verstrekt zoals gewoonlijk de 1 
heer C. de Wit, Crooswijksesingel 29-B [ 
te Rotterdam 3011. Gezien de flinke be
schikbare ruimte zullen ongetwijfeld 1 
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EN DE ENVELOPPEN 
zeer vele verkopers, kopers en ruilge-
gadigden die dag de reis naar het 
Groothandelsgebouw maken. 

Voorts komt er een bijzonder postkan
toor met een filatelistenloket, waar be
halve de gewone postwaarden ook fran
keer- en portzegels alsmede postwaar
den van de Overzeese Rijksdelen ten 
verkoop zullen zijn. 

Bovendien zal verkrijgbaar zijn de 
bijzondere envelop 

„DAG VAN DE POSTZEGEL 1968 
Nummer 1". 

die men ook tijdens die dag kan kopen 
en van het bijzondere stempel met kan
toorstempel Rotterdam kan laten voor
zien. 

Als men niet naar Rotterdam kan ko
men, kan men de bijzondere enveloppen 
ook per postgiro bestellen. Men leze 
hierover de bijzondere aankondiging 
hiernaast. 

De toegang tot de tentoonstelling is 
gratis; er komt een catalogus (prijs 
f 0,50), waarin men desgewenst een 
postzegel kan plakken en met het bij
zondere stempel „Dag van de Postze
gel 1968" kan laten afstempelen. 

Een informatiestand zal gedurende de 
gehele opening van de tentoonstelling 
in het gebouw zijn gevestigd. Daar kan 
men tevens inlichtingen ontvangen over 
de postzegelverenigingen die aan de 
manifestatie deelnemen. 

Wij verwachten een grote opkomst; 
het Groothandelsgebouw ligt centraal in 
Rotterdam, naast het Centraal Station 
en bij het eindpunt van de interlokale 
autobuslijnen en bij dat van de Metro 
uit Rotterdam-Zuid. 

Wij hopen ook u te mogen begroeten; 
u zult er beslist geen spijt van hebben. 

De besturen van de 
organiserende verenigingen 

SITTARD 
Het verzoek van de Nederlandse Bond 

van Filatelisten-Verenigingen ook in 
Limburg de Dag van de Postzegel 1968 
te vieren heeft de Filatelisten Vereni
ging „Sittard en Omstreken", de Post
zegelvereniging „De Philatelist" te 
Geleen, de Postzegelvereniging „Heer
len" en de Eerste Kerkraadse Philate
listen Vereniging bewogen gezamenlijk 
het „Comité „Limburg" van de Dag van 
de Postzegel/'68" op te richten. 

Dit comité organiseert de Regionale 
Postzegeltentoonstelling Limphilex I en 
wel in de Stadsschouwburg te Sittard 
op vrijdag 11 oktober (18.00-23.00 uur), 
op zaterdag 12 oktober (10.00-23.00 uur) 
en op zondag 13 oktober (10.00-20.00 
uur). 

De toegangsprijs bedraagt ƒ 1,—. Hier-
1 bij is inbegrepen de blanco gelegen-
heidsenvelop van de Bond met speciaal 
stempel. Voor schriftelijke bestellingen 

I zie hiernaast onder enveloppen. 

Door het Tentoonstellingscomité 
I wordt getracht een expositieoppervlak 
te realiseren van 200 vierkante meter. 

verdeeld over ereklasse en concurren-
tieklasse. Alle inzendingen zullen wor
den gejureerd volgens de regels van het 
FlP-reglement. 

Voor de bekroning heeft de jury de 
beschikking over gouden, zilveren en 
bronzen medailles en over diploma's. 

Aan iedere inzender wordt een jury
rapport verstrekt. Het comité beoogt 
hiermee een didactische bijdrage te le
veren welke mettertijd zal kunnen lei
den tot een verhoging van het niveau 
der inzendingen. 

Voor jeugdige inzenders, maar ook 
voor hen die voor de eerste keer willen 
exposeren, is dit een aantrekkelijke ge
legenheid zich met „routiniers" te me
ten. 

De officiële opening zal plaatshebben 
op vrijdag 11 oktober om 18.00 uur. 

Tegelijk met de expositie zal op zon
dag 13 oktober, eveneens in de Stads
schouwburg, een grote internationale 
ruilbij eenkomst en een veiling worden 
gehouden. De toegangsprijs bedraagt 
ƒ1,— of gratis op vertoon van het toe
gangsbewijs voor de tentoonstelling. 

Aan handelaren wordt de gelegen
heid gegeven een verkoopstand te hu
ren. 

Voor alle inlichtingen en/of corres
pondentie over DE DAG VAN DE 
POSTZEGEL 1968 kunt u zich wenden 
tot het Comité „Limburg", secretariaat: 
postbus 165 te Heerlen; coördinator: 
Th. J. M. Martens, vice-voorzitter van 
de Filatelisten Vereniging „Sittard en 
Omstreken". Telefoon (04440) - 126 21; 
's avonds: (04440) - 1 75 00. 

DE BIJZONDERE ENVELOPPEN VAN 
DE DAG VAN DE POSTZEGEL 1968 

Voor het eerst wordt landelijk één 
envelop uitgegeven voor de Dag van de 
Postzegel. Voor verzamelaars iets heel 
bijzonders. Het is namelijk een uitgave 
van de Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen (envelop nummer 1), 
die in zes plaatsen verschillend wordt 
gestempeld. 

Het ligt in het voornemen van de 
Bond jaarlijks een envelop uit te geven 
ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel. Vandaar dat „nummer 1"! 
Zorg dus dat u ze bezit van nummer 1 
af met de diverse plaatselijke afstem
pelingen. 

In alle zes plaatsen wordt de zegel 
afgestempeld met een gelijk speciaal 
stempel „Dag van de Postzegel". Het 
onderscheid tussen de zes enveloppen 
zal zijn het dagtekeningsstempel met 
plaatsnaam. 

Deze enveloppen, voorzien van de 
Wilhelmuszegel, kosten kant en klaar 
ƒ 0,50 per stuk. Hiervoor ontvangt men 
de geadresseerde envelop thuisgestuurd. 

Wenst men ongeadresseerde envelop
pen, dan betaalt men ƒ 0,50 per zending 
extra. Eén ongeadresseerde envelop 
kost derhalve ƒ 1,—, twee stuks ƒ 1,50 
enzovoort. 

Bestellingen kunnen uitsluitend per 
giro worden gedaan en dienen uiterlök 
4 oktober 1968 in liet bezit van één 
van onderstaande rekeninghouders te 
zijn. Wenst men alleen een of meer en
veloppen uit één bepaalde plaats dan 
bestelt men die enveloppe(n) via dat 
plaatselijke gironummer. 

Wil men alle zes verschillend afge
stempelde (uitsluitend ongeadresseerde) 
enveloppen ontvangen dan betaalt men 
voor toezending ƒ 3,50. 

Men kan deze complete sets van zes 
via onverschillig welke der onderstaan
de gironummers bestellen. Vooral wel 
zeer duidelijk op het girobiljet ver
melden wat men wenst te ontvangen. 
Toezending volgt eind oktober/begin 
november 1968. 

Schriftelijke bestellingen kunnen niet 
in behandeling worden genomen. 

Uitvoering van bestellingen, ontvan
gen na 4 oktober 1968, kan niet wor
den gegarandeerd. Denkt u ook aan de 
dagen die de girodienst nodig heeft?! 
Gireer dus nu meteen! 

Nota bene 
Voor zover de voorraad strekt zullen 

blanco enveloppen è ƒ 0,25 verkrijgbaar 
zijn op de tentoonstellingen. 

De gironummers 
De enveloppen kunnen worden be

steld voor 
Amsterdam door storting of overschrij
ving op gemeentegiro Amsterdam, re 
kening letter W nummer 21 57 ten name 
van L. Wijnkamp, Curiestraat 16, Am
sterdam of (voor hen die buiten Amster
dam wonen) door storting of over
schrijving op postrekening 13.500 ten 
name Girokantoor Gemeente Amster
dam te Amsterdam, met de aanteke
ning: „voor rekening W 21 57 van L. 
Wijnkamp, Curiestraat 16, Amsterdam. 
Arnhem door storting of overschrijving 
op postrekening 1 15 74 48 van ir. Th. 
van der Feijst te Renkum. 
Breda door storting of overschrijving 
op postrekening 110 67 76 van B. Schoe-
maker te Breda. 
Groningen door storting of overschrij
ving op postrekening 158 61 26 ten name 
van de Penningmeester Philatelisten 
Vereniging „Groningen" te Groningen 
(Duidelijk opgeven dat het om envelop
pen „Dag van de Postzegel" gaat!). 
De Dag van de Postzegel wordt in 
Groningen op 26 oktober gevierd en de 
enveloppen worden op die dag afgestem
peld. 
Rotterdam door storting of overschrij
ving op postrekening 7116 00 ten name 
van Rotterdamsche Philatelisten-Ver-
eeniging, afdeling B.G., Rotterdam. 
Sittard door storting of overschrijving 
op postrekening 161 83 64 ten name van 
Penningmeester Filatelisten Vereniging 
,,Sittard en Omstreiken", Sittard. 
Opgaven kunnen ook geschieden via de 
secretariaten van alle Limburgse filate
listen-verenigingen. 
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DAG VAN DE POSTZEGEL 
DE GESCHIEDENIS 

straks zal in Nederland weer op vele 
plaatsen de „Dag van de Postzegel" 
worden gevierd. Dit leek een goede aan
leiding eens terug te grijpen op het ont
staan van deze viering en wat te vertel
len over vroeger in Nederland en daar
buiten „gevierde" Dagen van de Post
zegel. 

Nederland 
In de vergadering van de Federation 

Internationale de Philatelie (FIP) van 
1936 werd — op voorstel van Duitsland 
— besloten tot een jaarlijkse viering 
van een „Dag van de Postzegel"! Ook 
de Nederlandse Bond van Philatelisten
verenigingen besloot hieraan mee te 
doen en op 10 januari 1937 had in Am
sterdam de eerste viering plaats. Ter 
ere hiervan werden twee speciale brief
kaarten met ingedrukt zegel (2 en 5 
cent) uitgegeven en werd in Amster
dam een speciaal stempel gebruikt 
(afbeelding 1). 

DAG VAN DEN POSTZEGEL 
9 OCTOBER 1938 

GEOENKTEEKEN TE BERN DER 
WERELOPOSTVEREENIGING 

ÏEFIAAE' 

Op deze kaarten kwam wel enige kri
tiek. Ten eerste vond men de datum — 
10 januari, gebaseerd op de geboor*2
dag van Heinrich von Stephan — on
juist. Men wilde of mei — uitgifte van 
de eerste postzegels — of oktober — 
oprichtingsdatum van de Wereldpost
unie. 

Het andere bezwaar was in het kort: 
er zijn al zoveel zegels, waarom moe
ten de filatelisten er nu zelf nog bij 
gaan maken. De heer Dekker had zijn 
term ,,autoexploitatie" toen nog niet 
gelanceerd, maar wat men zei kwam 
daar toch in feite wel op neer. 

Aan het eerste bezwaar werd tege
moetgekomen; de volgende viering had 
plaats in oktober 1938. Maar aan het 
tweede bezwaar ging men voorbij, want 
wederom werden kaarten en envelop
pen uitgegeven (afbeelding 2) en een 
speciaal stempel gebruikt. 

Een hele rij „Dagen van de Post
zegel" volgden. De hierbij gepubliceer
de lijst geeft aan welke speciale en
veloppen of kaarten, stempels en later 
zelfs aantekenstrookjes ter ere van 
deze evenementen werden uitgegeven. 
Eenmaal werd er zelfs een speciale ze
gel uitgegeven, de beroemde „Post
koets" uit 1943 (afbeelding 3). Deze 
werd toen in grote oplage gekocht door 
mensen die „zwart geld" kwijt wilden; 
het gevolg is dat de zegel nooit enige 
waarde heeft gekregen. 

Een heel enkele keer viel de „Dag 
van de Postzegel" samen met de 
Bonds en Filatelistendagen; in oktober 
1955 in Hilversum en in april 1957 in 
Den Helder. In Hilversum was het 
overigens nog een Philatelistendag, in 
Den Helder een Filatelistendag! 

DAG VA n D f t l ' o k ' r g ' 
PiDSTZEGEL^A " 

In hoeverre men echter op een ander 
tijdstip dan oktober van een „Dag van 
de Postzegel" mag spreken is voor ons 
nog een vraag. Zo troffen wij ook het 
opschrift „Dag van de Postzegel" aan 
op de speciale enveloppen van de Fi
latelistendag in Kerkrade in april 1964, 
ons inziens eigenlijk ook ten onrechte. 
De „Gelderse Dag van de Postzegel", 
op 10 en 11 oktober van dat jaar, hoort 
er dan nog meer bij ook al komt deze 
vermelding wel op de envelop maar niet | 
in het stempel voor (afbeelding 4). 

GELDERSE D A G 
VAN DE POSTZEGEL 

■.4I

'̂ •̂ '"eu!« '̂̂ ' 

Bij de gepubliceerde lijst moet één| 
ding zeer uitdrukkelijk naar voren wor
den gebracht. Er staan alleen de vie
ringen in waarvan filatelistische „sou
venirs" bestaan. In Amsterdam wordt] 
echter al vele jaren de „Dag van de 
Postzegel" gevierd zonder ,..souvenirs" 
maar met filatelistische evenementen^ 
Het kan dus ook wel zonder! 

Dll£ll£llHlËlIa0SraHHSHHHHMlHHl5lmlHHInIInllDira 
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Het FlP-besluit van 1936 werd geno
men op voorstel van de Duitse Bond, zo
dat het niet te verwonderen is dat men 
daar ook in januari 1937 begon met 
deze viering. Ook hier werd een kaart 
met ingedrukte zegel uitgegeven (af
beelding 5). Tot en met 1943 had steeds 
de viering in januari plaats. Toen 
kwam de oorlog filatelistische gebeur
tenissen onmogelijk maken. Na de oor
log ging men „om". Zowel in Oost- als 
in West-Duitsland viert men nu ook de 
„Dag van de Postzegel" in oktober (af
beeldingen 6 en 7 voor Oost- en West-
Duitsland respectievelijk 1948 en 1964). 

•abrief 
^w ' 5 . / ' ^ AÄ̂  

((fïïijïri£rT*TaLfj»l 

L.ä;i*K~ .^^Oi-U I 

45*" 

België 
Hier wordt sinds 1959 telkenjare een 

zegel zonder toeslag met de frankeer-
waarde voor een gewone binnenlandse 
brief uitgegeven, terwijl in verscheide
ne plaatsen speciale stempels worden 
gebruikt! De viering heeft steeds plaats 
in april; de plaatsen zijn elk jaar ver
schillend. 

Frankryk 
Ook hier verschijnt sinds 1944 jaar

lijks een zegel, echter met toeslag. Het 
aantal plaatsen, waar een speciaal 
stempel wordt gebruikt, is zeer groot 
(afbeelding 8). De viering heeft steeds 
in maart plaats (zie ook bladzijde 521). 

Zwitserland 

Tag der Briefmarke i 

^m 
Journée du Timbre ' 

)/»«.. 
i u u « » <. fUMU . *é^ 

,«t..r 

Ook Zwitserland begon al voor de 
oorlog met de viering van de Dag van 
de Postzegel, echter steeds in december. 
De gelijkenis van de eerste kaart uit 
december 1937 met de Duitse kaart uit 
januari 1937 is sprekend (afbeelding 
9). Alleen wordt hier niet het elfde 
maar het twaalfde FlP-congres geme
moreerd. 

Oostenryk 

WPUBUKOSMREKH 

' 1935-1955 
203AHRE 
TACSOBRj, 

I BRIEFMARKE 
WTEN101 
4.f2.195ö 

/O 
Ook hier sinds 1951 telkenjare een 

zegel met een kleine toeslag, maar men 
viert de Dag al sinds 1935 — zoals ons 
de speciale afstempeling in 1955 laat 
zien — en wel steeds m december (af
beelding 10). 

Hongarye 
De eerste zegel voor de Dag van de 

Postzegel verscheen hier in 1947, even
als de uitgaven van 1948 en 1949, in 
een „miniatuurvelletje" van vier ze
gels. Daarna kwamen er soms blokken. 
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soms losse zegels. Het Inschrift 23e 
Dag van de Postzegel in 1950 doet ver
moeden dat al tegen het einde van de 
twintiger jaren een dergelijke dag ge
vierd werd (afbeelding 11). Aanvanke
lijk had de uitgave in december, van 
1952 af in oktober plaats. 

Tsjechoslowaküe 
Hoewel de filatelie hier — gezien het 

grote aantal postzegeltentoonstellingen 
— bloeit vinden we toch pas in 1965 de 
eerste zegel voor de „Dag van de Post
zegel", steeds in december (afbeelding 
12) 

ife>*. 

12 

Andere landen 
De in Nederland het meest verza

melde landen, voor zover deze specia
le zegels voor de Dag van de Postzegel 
hebben uitgegeven, zijn hier wel 
genoemd. Wij vinden echter dergelijke 
uitgaven onder andere, ook nog in 
Spanje en de Spaanse gebieden (mei). 
Polen (oktober), Italië (december) en 
Israel. Japan doet het wat uitgebrei
der en geeft zegels uit voor de „Week 
van de Filatelie". 

Conclusie 
Het was niet de bedoeling u een com

plete beschrijving te geven van alle 
zegels en stempels die er in de loop der 
jaren aan de „Dag" of zelfs de 
„Week" van de Postzegel gewijd zijn. 
Dat is iets voor een gespecialiseerde 
verzamelaar van dit thema. Wij wil
den u slechts even laten zien dat er 
heel wat over te vertellen is en dat in 
het bijzonder de datum van de „Dag 
van de Postzegel" nog lang met overal 
gelijk is! FL 
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Lijst van vieringen van de „Dag van de Postzegel" in Nederland waarbij 
speciale kaarten of enveloppen werden uitgegeven en speciale stempels 
en/of aantekenstrookjes werden gebruikt. 

Datum 

10 januari 1937 
9 oktober 1938 
7 oktober 1939 
7 oktober 1939 
8 oktober 1939 
12 oktober 1941 

11 oktober 1942 

9/10 oktober 1943 
10 oktober 1943 
14 oktober 1945 
13 oktober 1946 
12 oktober 1947 
28 november 1948 
9 oktober 1949 
8/9 oktober 1950 
6 oktober 1951 
9 oktober 1954 
8 oktober 1955 
13 oktober 1956 
27 april 1957 
4 oktober 1958 
10 oktober 1960 
7 oktober 1961 
6 oktober 1962 
10/11 oktober 1964 

Plaats 

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Utrecht 
Breda 
Amsterdam 
Breda 
Amsterdam 
Breda 
Amsterdam 
Breda 
Breda 
Breda 
Breda 
Breda 
Breda 
Breda 
Breda 
Amsterdam 
Hilversum') 
Breda 
Huisduinen/Den Helder*) 
Breda 
Leiden 
Breda 
Amsterdam 
Rozendaal (Gld.) 

Kaart 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

stempel 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

R-strookje 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

De gegevens zijn ontleend aan „De Poststempels van Nederland — 
Gelegenheidsstempels", uitgave van de heer F. W. van der Wart, Mr. J. 
Gerritszlaan 39-1, Haarlem-N. (Prijs ƒ 2,50). 

') Philatellstendag; ') Fllatellstendag 
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Bezettingszegels 
van Tsjechoslowakije 

De gebeurtenissen van de laatste weken van augustus 
brachten Tsjechoslowakije opnieuw in het middelpunt van 
de belangstelling. Maar nu helaas niet in verband met de 
wereldpostzegeltentoonstelling maar met de bezetting door 
de „medeleden" van het Pact van Warschau. Of deze 
gebeurtenissen ook filatelistische gevolgen zullen hebben is 
bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend; vorige 
bezettingen van Tsjechoslowakije, waaraan deze gebeurte
nissen ons weer deden denken, hadden dat in elk geval wel. 

De in 1918 uitgeroepen onafhankelijke republiek Tsjecho
slowakije werd door vele volksgroepen bewoond. In 1930 
waren er 66 pet. Tsjechen en Slowaken — wat ook nog 
lang ftiet hetzelfde is — 22 pet. Duitsers, 5 pet. Hongaren, 
4 pet. Roethenen en nog enkele kleinere groepen. 

De Duitsers woonden hoofdzakelijk in het Sudetenland, 
waar zij de meerderheid van de bevolking vormden. Maar 
doordat de grenzen van de nieuwe staat meer op strategi
sche dan op etnografische gronden vastgesteld waren — ver
gelijk ook Zuid-Tirol — werden deze „minderheden" bij 
Tsjechoslowakije gevoegd, dat er niet veel plezier aan beleefd 
heeft. 

In 1945 deed men het dan ook rigoureuzer en verdreef 
men alle Duitsers zonder meer, zodat nu van een Duitse 
minderheid nauwelijks meer sprake is. 

De opkomst van het nationalisme in Duitsland liet deze 
„Sudetenduitsers" niet onberoerd. Zij wilden „Heim ins 
Reich" en bij de overeenkomst van München in 1938 werd 
het Sudetenland aan Duitsland toebedeeld. 

Bij de intocht van de Duitsers werden de Tsjechische 
zegels plaatselijk overgedrukt met „Wir sind frei" en der
gelijke leuzen. De poststempels en aantekenstrookjes wer
den ,.verduitst" door de Tsjechische naam er uit te ver
wijderen of door te strepen (zoals men het in 1918 omge
keerd met de Duitse namen had gedaan!); afbeelding 1. 

De verzwakking van de regering in Praag bood de Slowa
ken een kans zich zelfstandiger te maken. In januari 1939 
werd de eerste Slowaakse landdag in Bratislava bijeen
geroepen en met een zegel herdacht (afbeelding 2). 

Op 15 maart 1939 was het met de zelfstandigheid van de 
republiek Tsjechoslowakije gedaan; het „Protektorat Böh
men & Mähren" werd gevestigd. De Slowaken maakten zich 
zelfstandig en gingen eigen postzegels uitgeven, eerst nog 
overdrukken op Tsjechische zegels maar al spoedig geheel 
onafhankelijk. 

In Tsjechoslowakije werden na maart 1939 nog twee ze
gels uitgegeven, maar ze dragen nu als Inschrift Cesko-
Slovensko met een streepje ertussen, de splitsing duidelijk 
aangevend. Pas in juli kwamen de zegels met opdruk „Pro
tektorat"; de oude Tsjechische zegels bleven echter nog tot 
oktober geldig, zodat mengfrankeringen mogelijk zijn (af
beelding 3). 

De Karpaten-Oekraïne verklaarde zich op 15 maart oo' 
zelfstandig, maar werd een dag later al door de Hongare" 
bezet (afbeelding 4). Die hielden het tot 1945; toen wer 
het land door de Russen bezet die het op 15 november 1945 b' 
Rusland inlijfden. Deze enige zegel echt gebruikt op de 15e 
maart 1939 m Chust is hoogst zeldzaam! 

FL 

4 9 6 september 1968 



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

Drs. A. M. A. van der Willigen 

Tot besluit van vorenstaande beschrijving der afstempe
lingen op de emissie 1867 volgt thans nog de al aangekon
digde lijst, waarin zijn opgenomen de combinaties van stem
pels, welke op brieven bekend zijn en die, welke ons tot dus
ver weliswaar niet bekend zijn, maar waarvan het bestaan in 
de gebruiksperiode van deze zegels mag worden veronder
steld op grond van de toen geldende voorschriften en de op 
elk kantoor aanwezige stempeltypen zoals deze bekend zijn 
uit de bewaard gebleven stempelboeken en de daarin voor
komende verstrekkingsdata van elke stempel. 

De kolommen 3 tot en met 5 en 7 tot en met 10 bevatten de 
gegevens over gehele brieven, terwijl in kolom 6 een — glo
bale — waardering van de bekende puntstempels op losse 
zegels (van 5 of 10 cents) is opgenomen. 

De onderverdeling der kolommen betekent: 
I. vroegste maand van gebruik 

II. laatste maand van gebruik 
III. waardering in punten. 

Voorzover stukken uit de onder I en II genoemde vroegste 
of laatste maanden bekend zijn, is het betrokken getal vet 
gedrukt; in andere gevallen zijn slechts uit de tussenlig
gende maanden stukken bekend óf, als dit niet het geval is, 
werd een waardering van 40 punten opgenomen. 

Als de kleur der stempelafdrukken afwijkt van de aandui
ding boven de kolom óf als er twee verschillende kleuren 
na elkaar zijn gebruikt, zijn letters toegevoegd: r = rood, 
p = paars, b = blauw, z = zwart. Na deze lijst zal 
nog een korter lijstje worden opgenomen met enkele bijzon
dere stempels, zoals Aangeteekend, Na Posttijd en der
gelijke en van enige andere soorten stukken, waarvoor deze 
zegels zijn gebruikt: drukwerken, briefkaarten, postkwitan
ties. 

(wordt vervolgd) 

1 1 

H i n t 
H e m 

B' 

2 

c *  _ 
»tem 
pel 

"'■ S 

Alkmaar 
Almelo 
Alphen 
Amersfoort 
Amsterdam 
Apeldoorn 
Appingadam 
A r n h e m 

Assen^) 
Assen^) 
Bergen op Z o o m 

Beverwijk 
Bodegraven 
Bolsward 
Bommel (zie ook 
Zal tbommel ) 
Boskoop 
Boxmeer 
Boxtel 
Breda 

Breskens 
Brielle 
Brummen 
Culemborg 

Dei fs haven 
Delft 
Delfzij l 
Deventer 
Dirksland 
Doesborgh 

Doet inchem 
D o k k u m 

3 

inuicol 

® 
rood 

1 II 

1067 368 
1067 368 

1067 369 

1067 368 

1067 S t a r 
M t z 

III 

4 0 
40 

30 

40 

30 
30 

4 

Inuicol 

^ j j j . 

( ^ 
rood 

1 II 

1067 968 

1067 3 « t 

1067 1268 

1067 369 

1067 369 

1067 1168 
268 «68 

III 

40 

30 

40 

25 

15 

15 
25 

5 

inuicol 

^ ^ 

® rood 

1 II 

1067 M * 
1067 369 
1067 369 
1067 369 
1067 369 
1067 369 
1068 369 
1067 1 1 t 8 r 
1168 p U t p 
1067 968 
1068 369 

568 r > 
1268 p 369 p 
1067 369 

1067 349 

1067 369 

368 369 
368 369 

1067 r 968 r 
2 6 * p 369 p 

1067 369 
1268 369 

368 369 

1067 369 
1067 369 
1067 369 
1067 369 

1268 3 ( 9 
968 369 

III 

15 
10 
25 
40 

2 
20 
4 0 
15 
20 
15 
25 
25 
25 
40 

40 

15 

4 0 
40 
25 
25 

4 0 
40 
40 

10 
40 

5 
40 

15 
20 

6 

Losse 
zegel 

III 

2 
2 
3 
2 
1 
2 
5 
1 

3 

3 

4 
5 
4 

4 
10 

5 
5 
2 

5 
4 
5 
4 

3 
2 
4 
2 
4 
3 

3 
4 

7 

■ 

/ « E N 
( ^ 
rood 

1 II III 

369 . 1269 4 0 

469 669 r 15 
769 p 25 

8 

•;*;i2s ■ 

/ÜRN 
( ^ 
i w a r t 

1 II III 

170 1270 25 

1 

469 
469 
469 
469 
469 
469 
469 
469p 

469 
469 

469 

469 

469 

469 
469 
469 p 

1169 r 
469 
469 
469 
469 

469 
469 
469 
469 
769 p 

469 
469 

9 

:'.m ■ 

/^B^ 

® rood 

II 

1269 
1269 
1269 
1269 
1269 
1269 
1269 

170 p 

1269 
1269 

1269 

1269 

1269 

1269 
1269 
669 p 

1 2 6 9 r 
1269 
1269 
1269 
1269 

1269 
1269 
1269 
1269 
1269 p 

1269 
1269 

III 

15 
15 
4 0 
25 

2 
15 
4 0 

5 

25 
4 0 

4 0 

4 0 

40 

25 
25 
15 
20 
4 0 
40 
40 
4 0 

15 
4 0 
20 
40 
4 0 

4 0 
25 

10 

^^ 

® zwar t 

1 III 

170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 

170 
170 

170 
570 
170 

170 
1171 

170 
170 
170 

170 
170 
170 
170 

872b 
1270 

170 
170 
170 
170 
170 

170 
170 

5 
5 

25 
3 
2 

10 
20 

5 

5 
15 

20 
20 
10 

40 
20 
15 
4 0 
10 

4 0 
4 0 
25 
20 
20 
15 
10 
15 

3 
20 

5 

5 
5 
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1 

Punt

stem

pel 
N r . 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 

40 
41 
42 

43 

44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7 0 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
80 
81 
82 

151 
83 
84 
85 

153 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

Stem

i 

'pel 

"■̂  S 

D o r d r e c h t 
Dragten 
Dr iebergen 
Edam 
Eindhoven 
EIburg 
Enkhuizen 
Enschede 

Franeker 
G e e r t r u i d e n b e r g 
Goes 

G o o r 
Gor inchem 
Gouda 

Grave 

'sGravenhage 
Groningen 
Haar lem 
Haar lemm erme er 
H a r d e r w i j k 
Har lmgen 

H a t t e m 
Heerenveen 
Heer len 
D e n H e l d e r ' ) 
Den H e l d e r ' ) 
Hellevoetsluis 
Helmond 
Hengelo 
'sHertogenbosch 

Heusden 
Hilversum 
Hoogeveen 
Hoogezand 
H o o r n 
Hulst 
Kampen 
Koevorden 
Leerdam 
Leeuwarden 
Leiden 
D e Lemmer 
Loenen 
Maarssen 
Maassluis 
Maastricht 
Medembl ik 
Meppel 
Middelburg 
Monnikendam 
Naarden 
N o o r d w i j k 
N i i k e r k 
Ni jmegen 
Ois te rw i jk 
Oldenzaal 
Onderdendam 
O o s t e r h o u t 
Oss 
OudBeyer land 
Oudenbosch 
O u d e w a t e r 
Purmerend 
Roermond 
Rotterdam 

3 

InuKÖl 

/'Ktov 

rood 

1 1 II III 

IM?) 40 

1067 1267 40 

1067 1267 40 
1067 468 40 

1067 1267 40 

1067 1267 40 

1067 1267 40 

1067 168 40 
1067 1267 40 

1 

1067 
1067 

1067 

1067 
1067 

1067 

1067 

1067 

1067 

1067 

1067 

1067 

1067 

1067 

1067 
1067 

IniAicöl 

rood 

II 

369 
369 

369 

768 
369 

3«» 

369 

369 

369 

369 

369 

369 

369 

369 

369 
369 

III 

20 
40 

20 

25 
4 0 

15 

40 

40 

10 

15 

40 

25 

15 

4 0 

25 
40 

1 

1067 

1067 

1067 
1067 
1067 

36» p 
768 

1067 
2 « 9 p 

1067 
1067 

1067 

1067 
1067 
1067 

1067 
1067 

36» p 

1067 
1067 
1067 

1067 
1067 

1067 

1067 
1267 

1067 
1067 
1067 
1067 
1267 

468 
1067 
1067 

1067 

1067 
1067 
1067 

1067 
1267 
1067 
1067 
1267 
1067 

1067 
1267 

168 
1267 
1067 
1067 

5 

nuicö] 

rood 

II 

369 

369 

369 
369 
16» r 

1269 p 
369 

1268 r 
369 p 
369 
369 

369 

369 
36» 
369 

369 
3 « » r 

36» 
369 
369 

369 
369 

36» 

369 
369 

369 
369 
369 
369 
369 
369 
369 
36» 

369 

369 
369 
369 

369 
369 
369 
36» 
369 
369 

369 
36» 

369 
369 
369 
369 

III 

15 

40 

40 
40 
15 
20 
20 

15 
25 
40 
25 

15 

10 
10 
15 

40 
20 
25 

25 
40 
40 

20 
5 

15 

20 
25 

25 
15 
40 
15 
40 
40 
40 
15 

15 

25 
3 

40 

25 
15 
40 
25 
15 
20 

15 
15 

25 
25 
15 

3 

6 

Losse 
zegel 

Ml 

2 
5 
5 
5 
2 
5 
3 
2 

5 
5 
2 

3 
2 
2 

3 

1 
1 
1 
5 
4 
2 

3 
2 
3 
3 

4 
2 
2 
1 

4 
3 
4 
3 
2 
5 
2 
4 
4 
1 
1 
5 
4 
4 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
4 
4 
3 
1 
8 
2 
3 
3 
5 
7 
3 
3 
3 
2 
1 

1 

469 
46» 

469 

469 

469 
116» p 

469 

46» 

469 

«6» 

469 

469 

469 

469 

469 
469 

7 

rood 

II 

1269 
1269 

1269 

126» 

106» r 
170 p 

126» 

1269 

* 

1269 

1269 

126» 

1269 

669 

1269 

1269 
1269 

III 

25 
25 

25 

25 

10 
15 

40 

25 

15 

20 

40 

40 

40 

40 

40 
40 

1 

170 
170 

170 

170 

170 

370 

170 

170 

170 

170 
56» 
170 

170 

170 
126» 

8 

yffllK 

(D 
zwar t 

II 

874 
173 

271 

173 

772 

1271 

672 

570 

270 

871 
1171 

III 

15 
15 

5 

40 

25 

40 

25 

15 

5 

20 

10 
25 
40 

4 0 

25 
20 

1 

469 

469 

469 
469 
469 

469 

469 

469 
469 

369 r 
86» p 
46» 
4«» 
4«» 

469 
469 

469 
469 
469 

469 
469 

46» r 
106» p 

469 
469 

469 
469 
469 
469 
469 
469 
46» 
46» 

469 

469 
46» 
469 
669 
469 
469 
kM 
kM 
469 
46» 
569 
469 
469 

1169 

469 
469 
46» 
46» p 

9 

. ■ ; . ■ < » : ■ : • 

X S ^ 

rood 

II 

126» 

1269 

1269 
1269 
1269 

969 

126» 

1269 
1269 

170 p 

1 2 6 9 p 
1269 
126» 
1269 

126» 
126» p 

1269 
1269 
1269 

1269 
1269 

106» r 
1269 p 
1269 
1269 

1269 
1269 
1269 
1269 
1269 
1269 
1269 
1269 

1269 

126» 
1269 
1269 
1269 

170 
1269 
1269 
1269 
1269 
1269 
1269 
1269 
1269 

1269 

126» 
1269 
1269 
126» p 
1269 r 

III 

15 

20 

40 
40 
40 

40 

25 

20 
40 
25 

40 
20 
20 

5 
15 

40 
15 

25 
40 
40 

40 
15 

20 
10 
40 
40 

20 
25 
25 
40 
40 
20 
15 
15 

40 

40 
10 
40 
20 
15 
25 
20 
25 
40 
15 
40 
25 
40 

40 

15 
40 
15 

3 
10 

10 

■■:•'!'?•:■■ 

_ 

zwar t 

1 III 

170 

170 
271 
170 
170 
170 

»6» 

170 

170 
170 
270 

170 

170 
170 
170 

170 
170 

170 
170 
170 
270 
170 
170 

1271 
126» 

170 
170 
672 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 

170 
570 
170 
170 
170 
170 
270 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
270 
170 
871 

1171 
170 
170 
170 
170 

5 

15 
15 
15 
15 
10 

10 1 

15 

15 
10 

5 

10 

3 
3 
3 

20 
5 

5 
20 
25 
15 
15 

5 
15 

3 

20 
10 
40 
15 

5 
20 ■ 

s l 
2 0 l 
2 0 l 
sH 
3B 
H 

15B 
i 9 
i 9 
9 

i 9 
i S 
i f l 

1^1 
^ f l 
i H 
i H 
H 

i H 
i^B 
i H 
1^1 
1^1 
4^1 
^H 
i^H 
^H 
^H 
^ H 

H 
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1 

Punt 
stem

pel 
Nr 

92 
158 
161 
93 
94 

152 
95 
96 
97 

160 
98 
99 

hOO 
N01 
no2 

79 
03 

104 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
»4 
H5 

p6 
r 
18 
19 

b 
M 
il 

P 
u 
t5 

6 
7 
8 

3 

r 
p 
n 
p 
P 
L 
E 

( 

2 , 

1 1 
c*«™ 1 1 

pel 

op . ^ 

Rotterdam met 
Franse maand

aanduiding 
Rozen<^aal 
De RIJP 

Rifssen 
Sas van Gend 
Schagen 

Scheveningen 
Schiedam 
Schoonhoven 
Sittard 
Sliedrecht 
Sluis 
Sneek 

Steenbergen 
Steenwijk 
Terborgh 

Terneuzen 
Texel 
Tholen 
Tiel 
Tilburg 
Utrecht 
Vaals 
Veendam 
Veenendaal 
Veghel 
Velp 
Venia 
Vianen 
Vlaardingen 
Vhssingen 
Waalwijk 
V^ageningen 
Weert 
Weesp 
Willemstad 
Winschoten 
Winterswi)k 
Woerden 
Wormerveer 

Woudrichem 
Wl|k bi| Duurstede 
Zaandam 

Zaltbommel (zie 
ook Bommel) 

Zeist 

Zevenaar 
Zevenbergen 
Zienkzee 
Zutphen 

Zwartsluis 
Zwolle 
Zwijndrecht 

MILITAIRE KAMPEN 
Kamp bi| de Bildt 
Kamp bi| 

Milligen 
Kamp Wies Veld 

1 

1067 

1067 
1067 
668 

1067 
1067 

1067 

1067 
1067 
1067 

1067 

1067 

1067 

1067 

1067 
1067 
1067 

1067 
1067 

1067 
1067 
1067 

668 r̂  
670 z= 

868 

3 

nuKol 

rood 

II 

168 

168 
1267 

968 

168 
168 

1267 

168 
168 
3«S 

768 

768 

768 

768 

468 
768 

1267 

1267 
768 

168 
1267 

168 
) 
) 

968 

III 

40 

40 
40 
25 

40 
40 

40 

40 
25 
25 

25 

40 

40 

25 

40 
40 
40 

40 
40 

40 
40 
40 
25 
25 

500 

4 

Inuicol 

rood 

1 II III 

1067 369 40 

1067 369 25 

1067 169 15 

1067 1268 40 

1 

1267 
168 

168 
1267 

1067 
168 
168 

1267 
1067 

168 
168 
368 

1067 
1067 
1067 
1067 
1067 
1067 
768 

768 
1067 
1067 
768 
169 

1067 
768 

1067 
468 
768 

1267 
1067 
1067 
1067 
1067 

1267 
768 

1067 

1067 

168 
1267 

168 
1067 

1268 
1067 

5 

inuicol 

rood 

II 

268 
369 

369 
369 

369 
369 
369 

369 
369 

369 
369 
369 

369 
369 
369 
369 
369 
369 
369 

369 
369 
369 
369 
369 
369 
369 
369 
369 
369 
369 
369 
369 
369 
369 

369 
369 
369 

369 

369 
369 
369 
369 

369 
369 

III 

50 
25 

40 
40 

15 
25 
20 

25 
15 

40 
40 
15 

40 
40 
15 
40 
15 
15 
25 

25 
25 
20 
40 
40 
25 
40 
15 
25 
40 
40 
25 
15 
40 
15 

40 
40 
20 

15 

25 
40 
40 
IS 

40 
10 

6 

Losse 
zegel 

III 

2 
10 
25 
5 
3 
6 
1 
3 
4 

25 
5 
2 

5 
3 
2 

4 
3 
5 
2 
2 
1 
5 
3 
4 
2 
3 
2 
4 
2 
3 
4 
2 
4 
3 
5 
2 
3 
3 
2 

5 
3 
2 

2 

3 
5 
3 
1 

3 
1 
8 

300 

300 
300 

7 

.'.125 

rood 

1 II III 

469 1269 40 

469 1269 40 

8 

zwart 

1 II III 

170 471 40 

170 171 25 

870 970 500 

872 972=) 500 

1 

469 

469 
469 
669 
469 
469 
469 

469 
469 
669 p 
469 
469 
469 p 

106» r 

469 
469 
469 
469 
469 
469 
469 

469 
469 
469 
469 
469 
469 
469 
469 
469 
469 
469 
469 
469 
469 
469 r 
669 p 
469 
469 
469 r 

1069 p 

469 r 
869 p 
469 
469 
469 
469 

469 
469 

9 

* 

rood 

II 

1269 

1269 
1269 
969 

1269 
1269 
1269 

1269 
ï 

170 p 
1269 
1269 

1269 r 

1269 
1269 
1269 
1269 
170*) 

1269 
1269 

1269 
1269 
1269 
1269 
1169 
1269 
1269 
1269 
1269 
1269 
1269 
1269 
1269 
170 

} 

1269 p 
1269 
1269 
969 r 

1269 p 

1269 p 
1269 
1269 
1269 
1269 

1269 
1269 

III 

25 

40 
15 
25 
15 
40 
25 

40 
40 
15 
40 
40 
20 
25 

40 
40 
20 
20 
15 
40 
40 

20 
40 
15 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
40 
40 
25 
20 
40 

5 
40 
40 
15 
25 

15 
25 
15 
40 
40 
15 

40 
15 

10 

■:':m ■ 

zwart 

1 Hl 

170 
1271 
1072 

170 
170 
670 

1269 
170 
170 

1072 
170 
170 

170 
170 
170 

471 
170 
170 
170 
170 
270«) 
170 
170 
171 
170 
170 
170 
170 

1269 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 

170 
170 
170 

870 
170 

170 
170 
170 
170 

170 
170 
471 
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15 
25 
40 
40 
15 
20 
5 

20 
15 
40 
20 
3 

40 
10 

5 

40 
20 
40 

3 
10 
3 

20 
15 
25 

5 
15 
10 
15 
3 

25 
20 
05 
15 
20 
25 
10 
15 
25 
3 

40 
5 

15 

10 
10 

10 
20 
15 
3 

15 
3 

15 

400 

I tempel met één letter achter de uuraanduiding (Vellinga 49, Korteweg 52) 
t tempel met twee letters achter de uuraanduiding (Vellinga 50a, Korteweg 53a) 
I tempel met één regel uuraanduiding (Vellinga 42, Korteweg 47) 
I tempel met één letter achter de uuraanduiding werd in deze periode meestal voor aangetekende brieven gebruikt 
bp de brief het stempelcype als afgebeeld in kolom 3 
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Het belangrijkste bij de Olympische 
Spelen is niet het winnen maar het deel
nemen; het belangrijkste van het leven is 
niet de overwinning maar de strijd. 

De Coubertin 

J.E.STOLK 

DE GESCHIEDENIS VAN DE OLYMPISCHE SPELEN 

De Olympische Spelen in de oudheid 
Wanneer de geschiedenis van de an

tieke Olympische Spelen begint is niet 
precies bekend, maar wel is duidelijk 
dat deze spelen in oorsprong gods
dienstige feesten waren die al tien of 
mogelijk zelfs zestien eeuwen voor 
Christus geboorte werden gehouden 
in Olympia, aan de voet van de berg 
Olympus in het dal van de Alpheios. 

Adelaar boven de Olympus 
Alpheiosdal met Kronosheuvel en Heratem
pel 

Volgens een Griekse sage heeft Zeus 
met zijn vader Kronos gevochten om 
de wereldheerschappij. Zeus overwon, 
wierp zijn vader in de Tartaros en 
nam daarna door het werpen van een 
bliksemschicht bezit van de Kronos
heuvel in het Alpheiosdal. 

Zeus 
Zeus werpt bliksemschicht 

Hoewel hij aan zijn broers Poseidon 
en Hades de zee en de onderwereld toe
deelde was Zeus sedertdien toch de 
heerser over hemel en aarde en koning 
der goden daarbij bijgestaan door zijn 
echtgenote Hera. Ter herinnering aan 
en ter ere van zijn overwinning zou 
Zeus de Olympische Spelen hebben ge
sticht. 

Godsdienstige plechtigheden 
Van 776 vóór Christus af zijn gege

vens bewaard gebleven waaruit deze 
Olympische feesten naar voren komen 
als godsdienstige plechtigheden aan
gevuld met sportwedstrijden, volks
feesten, kermisattracties en culturele 
manifestaties zoals wedstrijden in de
clamatie, beeldhouwen en schilderen. 
Lichaam, geest en ziel waren de voor
naamste gaven van de goden. De be
langrijkste taak van de mens was daar
om deze gaven te bewaren, te gebrui
ken en tot een eenheid te vormen. Dit 
verklaart de ietwat merkwaardige 
combinatie van activiteiten bij de an
tieke Olympische Spelen. 

De sportwedstrijden werden gehou
den op dezelfde plaats als de gods
dienstige plechtigheden. De wedstrijd
baan eindigde voor het altaar van Zeus. 

Naarmate de Olympische feesten 
groter werden kwamen er meer gebou
wen, wedstrijdbanen en tempels, en 
zelfs een stadion dat dertig tot veertig
duizend mensen kon bevatten. 
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Frankeermachinestempel met 
van het oude stadion 

eiI^S^JËHJÉ

plattegrond 

Opgravingen 
Dit stadion is in 1960 geheel uitge

graven. Twee jaar later is deze opgra
ving door het Olympisch Museum te 
Olympia herdacht door het gebruik van 
het frankeermachinestempel waarin de 
plattegrond van het stadion is afge
beeld. Daaruit kan men zien dat de 
wedstrijdbaan niet de thans gebruike
lijke ovale vorm heeft. iVIen liep uitslui
tend in de lengterichting van het sta
dion tussen de ingegraven start en 
finishlijnen en bij langere afstanden 
heen en weer. 

Oorspronkelijk mochten alleen bewo
ners van de Peloponesos aan de spe
len deelnemen. Later echter werden 
alle vrije Grieken (dus geen slaven) uit 
het gehele Griekse rijk toegelaten. 
Dit rijk was destijds wel zeer groot en 
strekte zich uit langs de kusten van de 
Middellandse Zee van Spanje tot Klein
Azië en Egypte maar een eenheid was 
het zeker niet. Het bestond uit talloze 
stadstaatjes die onderling regelmatig 
in oorlog waren. 
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Atkondiging van de godsvrede 
Apollo 

Godsvrede 
Als echter de tijd van de Olympische 

Spelen naderde trokken herauten door 
het Griekse rijk en kondigden een gods
vrede af van één maand vóór de Spe
len tot één maand daarna. Deze gods
vrede zou gebaseerd zijn geweest op 
een verdrag tussen Iphitos, koning van 
Elis, en Lykurgos, koning van Sparta. 
Volgens Pausanias was dit verdrag op 
een ronde metalen schijf gegraveerd 
die hij 175 jaar na Christus in de Hera
tempel zou hebben gezien. 
Apollo was de schutspatroon van de 
Olympische vrede. 

Het sportprogramma 
Het sportprogramma had oorspron

kelijk slechts één onderdeel: 192,27 
meter hardlopen. In 708 vóór Chris
tus (achttiende Olympiade) kwam daar
bij een soort worstelwedstrijd waarbij 
men moest trachten zijn tegenstander 
driemaal achtereen ter aarde te wer
pen. Het barbaarse vuistvechten werd 
in 688 vóór Christus (de drieëntwin
tigste Olympiade) aan het programma 
toegevoegd, in 680 vóór Christus werd 
het vuistvechten gevolgd door paarden
rennen met vierspannen. 
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Worstelen 
Vuistgevecht 
Vierspan 
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Zo werd het sportprogramma lang
zamerhand uitgebreid met vele en ve
lerlei onderdelen. Daarbij was ook het 
in 648 vóór Christus (de drieënder
tigste Olympiade) ingevoerde Pan
kration, een naar de huidige opvattin
gen gelukkig onaanvaardbare combina
tie van worstelen en vuistvechten, in 
feite een vechtpartij waarbij vrijwel al
les geoorloofd was en die dan ook 
vaak eindigde met de dood van een 
van de deelnemers. 

Het accent van de Olympische fees
ten werd langzamerhand verlegd naar 
de sportwedstrijden maar steeds begon 
de eerste dag van de spelen toch met 
een offer aan Zeus gevolgd door het 
afleggen van de Olympische eed door 
de deelnemers. Ook bij de moderne 
Olympische Spelen wordt bij de ope
ning steeds door een van de deelnemers 
namens allen de Olympische eed afge
legd. 

i 

Het afleggen van de Olympische eed 

Alleen voor mannen 
De Olympische wedstrijden waren 

uitsluitend bestemd voor mannen. De 
deelnemers waren volledig naakt; zij 
waren slechts ter bescherming tegen 
de weersinvloeden, na een stevige mas
sage, ingewreven met olie en daarna 
bestrooid met fijn zand. Het stadion 
mocht, behalve door de priesteres van 
Demeter, door geen enkele vrouw wor
den botreden 
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REPUBUOUEGABOMJSE 

Massage, oliën en met zand bestrooien van 
atleet 

De winnaars van de Olympische wed
strijden ontvingen als beloning voor hun 
prestatie eerst alleen een lauwerkrans 
of lauwertak en later ook een amphora 
met heilige olie, maar dat betekende 
tevens het hoogste eerbewijs dat voor 
een mens bereikbaar was. 
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Het met een olijftak kronen van een winnaar 
Amptiora 

Ntet Coroibos maar Diagoros 
De eerste Olympische winnaar, die 

wij uit de geschiedschrijving kennen, 
is Coroibos van Elide doch niet hij 
maar Diagoros van Rhodos, een van 
de winnaars van de Spelen van (om
streeks) 500 jaar vóór Christus, is de 
eerste zegevierende Olympische deel
nemer die op een postzegel is afge
beeld op het ogenblik dat hij door be
wonderaars op de schouders wordt ge
dragen. 

et snijden van een olijftak 

Diagoros van Rhodos 

De tUdrekening 
De Olympische Spelen namen een zo 

belangrijke plaats in het leven van de 
Grieken in, dat men deze spelen dienst
baar maakte aan de tijdrekening. 

Eerst Ikon men een bepaald jaar 
alleen aanduiden als het zoveelste jaar 
van de regering van koning Aga
memnon of koning Menelaos. Begin
nende met het jaar 776 vóór Christus 
werden de vierjarige perioden tussen 
twee Olympische Spelen, die men 
Olympiade noemde, genummerd zodat 
men van toen af kon spreken over het 
eerste, tweede, derde of vierde jaar van 
de zoveelste Olympiade. De spelen ■wer
den steeds gehouden in het eerste jaar 
van een Olympiade. 

Corruptie 
De overdreven verering van de win

naars bracht ook het gevaar mee dat 
onoirbare praktijken, zoals omkoperij, 
werden toegepast. Dat is dan ook niet 
uitgebleven en deze kwalijke praktijken 
namen zelfs zodanige omvang aan 
dat de Olympische Spelen met de on
dergang werden bedreigd. Toch werden 
de spelen voortgezet tot keizer Theodo
sius in 394 na Christus de christelijke 

godsdienst tot staatsgodsdienst ver
hief en tevens alle manifestaties van 
andere godsdienstige stromingen ver
bood. Daarmede kwam ook een eind 
aan de antieke Olympische Spelen. 

Pierre de Coubertin 

vyftien eeuwen later: 
Pierre de Coubertin 

Precies vijftien eeuwen daarna werd 
door Pierre de Fredy baron de Cou
bertin, een Frans edelman die zich bij
zonder veel moeite getroostte voor de 
bevordering van de lichamelijke opvoe
ding, een internationaal congres bijeen
geroepen ter bespreking van de moge
lijkheden om de sportbeoefening te 
stimuleren. Hij stelde in zijn openings
woord dat het beoogde doel niet beter 
zou kunnen worden bereikt dan door 
de wederinvoering van de Olympische 
Spelen in een moderne vorm. Hij slaag
de erin de vergadering in feite om te 
vormen tot een congres ter wederin
voering van de Olympische Spelen. 
Daartoe werd dan ook op 23 juni 1894 
in de Sorbonne te Parijs besloten 
waarbij aan Griekenland de eer werd 
gegund in 1896 de eerste Olympische 
Spelen van de moderne tijd binnen zijn 
grenzen te organiseren. 

Constantyn en Averoff 
De medewerking in Griekenland 

bleek echter gering. De Coubertin had 
evenwel een enthousiaste medestander 
in prins Constantijn, voorvader van de 
huidige Griekse koning en destijds 
voorzitter van het Griekse Olympisch 

Prins Constantijn 

comité. Bovendien werden de financiële 
moeilijkheden, die doorslaggevend had
den kunnen zijn, weggenomen door de 
Griekse miljonair Averoff, die de re 
constructie van het stadion in Athene 
voor zijn rekening nam, en door de ge
broeders Sacoraphos die het initiatief 
namen tot uitgifte van een speciale 
postzegelserie met toeslag ten behoe
ve van de organisatie. 

De eerste sportserie 
Aan dit laatste initiatief danken wij 

de eerste serie in verband met een 
sportgebeurtenis uitgegeven (Grieken
land Yvert nummers 101/112) — met 
afbeeldingen die ontleend zijn aan de 
antieke Olympische Spelen. 
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Zegels uit de serie Griekenland 1896 (Yvert 
nummer 101 f112) 

Ingang van Averoffstadion 

De marathonloop 
Sportief waren deze spelen een 

succes en vooral het winnen van de 
marathonloop door de Griek Spiros 
Louis deed een golf van enthousiasme 
door het land gaan. Als prijs ontving 
Louis een antieke aardewerken kom. 

De Olympische Spelen 
in het begin van deze eeuw 

De Olympische Spelen van 1900 te 
Parijs, van 1904 te Saint Louis en van 
1908 te Londen werden georgani
seerd in het kader van de wereld
tentoonstellingen in die plaatsen. Fila
telistische sporen van belang hebben zij 
niet nagelaten. 

Prijs in 1896 uitgereikt aan marattionwinnaar 
Spiros Louis 

Het Griekse tussenspel van 1906 
Het succes van 1896 deed de Grieken 

ervoor pleiten in den vervolge de 
Olympische Spelen steeds in Athene te 
houden. Dat w âs echter geheel in strijd 
met de bedoelingen van De Cou
bertin. Om de Grieken ter wille te zijn 
heeft het Internationale Olympisch 
Comité goedgevonden dat de Grieken 
steeds om de vier jaren en precies tus
sen twee Olympische Spelen in soortge
lijke tussentijdse spelen zouden organi
seren. Dat is voor de eerste en tevens 
voor de laatste maal gebeurd in 1906, 
tien jaren na de eerste moderne Olym
pische Spelen. 

Opnieuw verscheen een fraaie serie 
zegels (Yvert nummers 165/177) met 
afbeeldingen van goden, die in enig 
verband stonden met de antieke spelen, 
van sportlieden en van het Zeusoffer 
bij het begin van de antieke Olympi
sche Spelen. 

Atlas en Hercules, uit de serie Griekenland 
1906 (Yvert 165fl77) 

Bovendien werden voor het eerst drie 
bijzondere poststempels gebruikt en 
wel in het stadion, in het Zappeion, 
een gebouw ten dienste van de deel
nemers, en in de Acropolis. 

Nike (Griekenland serie 1906) 
Apollo (Griekenland serie 1906) 
Zappeion 
Bijzonder poststempel Zappeion 1906 

Londen 1908; mét dames! 
De Olympische Spelen van 1908 te 

Londen brachten grote vooruitgang in 
het aantal deelnemende landen: 22; 
het aantal deelnemers kwam boven de 
2000. Voor het eerst in de geschiedenis 
van de antieke en moderne Olympische 
Spelen waren er vrouwelijke deelne
mers; in zeer bescheiden mate, name
lijk alleen bij het boogschieten, bij ten
nis e n . . . . bij het kunstrijden op de 
schaats. 

Dorando zakt ineen 
Het was de eerste keer dat een win

tersportonderdeel op het wedstrijdpro
gramma voorkwam. Toch zijn deze 
Olympische Spelen vooral bekend door 
het voor Dorando zo tragische slot van 
de marathonloop. Hij naderde met vrij 
grote voorsprong de finish maar zakte 
enkele meters daarvoor uitgeput in el
kaar. Nadat hij weer overeind was ge
holpen werd hij gediskwalificeerd we
gens hulp van derden. Er waren geen 
bijzondere zegels of stempels. 

OLYMPISKt SPEtEH I STOCKHD 1 

OLYMPIC GAMES OF STQCKt̂ OlM 

29 JUNH19t22 ï JULI 

Propagandastempel Stockholm 1912 
Hennnenngsstempel Stockholm 1912 

Stockholm 1912 
Aan de spelen van 1912, gehouden in 

Stockholm, namen voor het eerst deel
nemers uit alle werelddelen deel. Koleh
mainen legde op overtuigende wijze de 
grondslag voor de latere roem van de 
Finse langeafstandlopers. Het was ook 
voor de eerste maal dat de posterijen 
door middel van een poststempel bij
droegen aan de propaganda voor de 
spelen. Tijdens de wedstrijden werden 
nog twee handstempels gebruikt. 

„Verdun 1916" 
In 1916 werd niet op het sportveld 

gestreden maar bij Verdun. De mo
derne Olympische gedachte bleek niet 
zo sterk als de antieke. Geen wapenstil
stand derhalve om de spelen te kunnen 
laten doorgaan. 

tew n 

Zegels uit de Belgische Olympiadeserie 
1920 

Antwerpen 1920 
In 1920 was België aan de beurt. De 

nieuw vastgestelde Olympische vlag 
met de vijf ringen wapperde voor het 
eerst, maar ook hadden voor de eerste 
keer politieke omstandigheden een dui
delijke invloed. Duitsland en zijn bond
genoten mochten niet meedoen en ook 
de nieuwe Russische staat werd bui
tengesloten. België gaf een speciale 
serie zegels uit met antieke sportmo
tieven, gebruikte verscheidene propa
gandastempels en tijdens de spelen 
ook nog een herinneringsstempel. 

■Hf! 
OlYMPULDE 

ANTWERPEN 
AUGUSTUS SEPTEHB 

1 9 2 0 
ANVERS 

AOUT SEPTEMBRE 

Propagandastempel Antwerpen 1920 
Herinneringsstempel Antwerpen 1920 

(wordt vervolgd) 
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UIT DE DODE NATUUR F. Smeken 

EEUWIGE BERGEN 

Vele bergen zijn bedekt door „eeuwige" sneeuw zoals op 
vele zegels van bijvoorbeeld Zwitserland en Oostenrijk is 
te zien. Als de sneeuw eeuwig is dan zijn de bergen, 
waarop die sneeuw rust, dat zeker ook. Maar is dit wel zo? 

Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig: neen. Het 
bewijs wordt al geleverd door de dalen in de gebergten, 
want hier kan men gemakkelijk constateren dat deze dalen 
ontstaan zijn door het wegnemen van materiaal: ook nu 
voeren alle rivieren en vele gletsjers gesteentebrokstuk
ken uit het gebergte weg. Het moet zelfs een simpel reken
sommetje zijn om na te gaan hoe lang het duurt voor het 
hele bergland zal zijn verdwenen. Omdat ook andere facto
ren meespelen lijkt dit overigens eenvoudiger dan het is. 

De tegenwoordige bergtoppen en bergkammen zijn eigen
lijk slechts de restanten van wat er nu nog tussen de dalen 
over is van hetgeen eenmaal aanwezig was, een veel 
groter en hoger geheel. Zelfs de primitiefste afbeeldingen, 
zoals uit het Himalayaland Nepal (zie afbeelding 1), tonen 
dat we eigenlijk een rest waarnemen van wat er eens was. 
Dat doen eveneens de betere foto's en tekeningen van berg
landschappen, waarvan twee voorbeelden zijn afgebeeld (af
beeldingen 2 en 3); zo zijn er vele. Zij leveren het bewijs 
dat we in de Alpen, de Himalaya en de Andes nog maar 
met „ruïnes" te maken hebben. 

Wat nu nog een hoog bergland is met diep ingesneden 
dalen, die steile wanden hebben, zal eens — in de verre 
toekomst — een vervlakt en laaggelegen landschap worden. 
De tegenwoordig op aarde als bergcomplexen aanwezige 
hoge toppen zijn, wat de geoloog noemt, nog „jong" (we 
laten hier de vulkanen buiten beschouwing). Ze zijn zo om 
en de bij tien miljoen jaar, wat jonger of wat ouder. 

Echt oude berglandschappen van vele tientallen miljoenen 
jaren hebben veel geringere hoogteverschillen en zijn dus 
vlakker. De dalen hebben meestal glooiende dalwandhellin-
gen, zoals bijvoorbeeld op afbeelding 4 te zien is en ook in 
gebieden als de Ardennen. 
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4. Oud en door erosie sterk afgesleten landschap in Centraal-
Afrika, Yvert 92. 
5. Vervlakt oud bergland: de Ardennen in Luxemburg, Yvert 208. 
6. El Potosi, de Zilverberg, in de Andes van Bolivia, Yvert 305. 

De Himalaya en Siva. Nepal, Yvert 48, vergroot. 
Toppen in de Karnische Alpen, Oostenrijk, Yvert 923. 
Door erosie (en zwaartekracht) uitgeprepareerde toppen: Tre 

f/ma de Lavaredo in Tirol, afgebeeld door San Marino, Yvert 555. 

Landschappen, zoals de leisteenafzettingen aan weerszij
den van de Rijn in Duitsland, die men nog wel eens „ge
bergten" noemt, verdienen deze naam niet meer, omdat het 
ingesneden plateaus zijn (afbeelding 4). Wel bestond hier 
een paar honderd miljoen jaar geleden inderdaad een berg
land, zoals nu de Himalaya, maar thans is dat hier ver
vlakt. 

In een berglandschap als dat van afbeelding 5 is nauwe
lijks meer reliëf te zien als men op een hoog punt staat. 
Toch komen ook hier op sommige plaatsen rivieren voor 
met vrij steile wanden want de geschiedenis kan gecompli
ceerd en een gebergte kan „verjongd" zijn. Hierover zal 
in een volgend artikel worden gesproken. 

Bij een „verjongd" gebergte is in het algemeen het hoog
teverschil tussen dalbodems en de „toppen", dat wil meestal 
zeggen het plateauoppervlak, veel minder dan in het 
jonge hooggebergte; vergelijk afbeeldingen 2 en 3 met afbeel
ding 4 en 5. 

Hoge gebergten hebben de mensen in vroegere tijden 
angst en ontzag ingeboezemd. Daar woonden èn goden èn 
demonen: ieder kent- als zodanig de Olympus, waarvan merk
waardigerwijs door Griekenland geen duidelijk beeld werd 
gemaakt, maar in de Himalaya heeft Nepal (zie afbeelding 1) 
de god Siva afgebeeld. 

Al deze wezens en ook de daar huizende draken boezem
den de mensen grote angst in en dat is de reden waarom 
vóór het eind van de achttiende eeuw geen Alpentoppen wer
den beklommen; de Himalaya heeft nu nog de verschrikke
lijke sneeuwman die herhaaldelijk door Bhoetan op zegels 
is gefantaseerd. 

Ook binnenin de bergen woonden geesten en dwergen en 
de primitieve mijnbouwer hield daar dan ook terdege reke
ning mee. Maar de mogelijkheid van gewin deed toch al 
heel lang geleden de angst enigszins overwinnen. In de be
roemde zilverberg van de Boliviaanse Andes, El Potosi, is 
de mijnbouw al in prehistorische tijd begonnen en deze in
dustrie heeft nu al voor vele miljarden dollars edel metaal 
geproduceerd (afbeelding 6). 
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l^-fjU i t f ^ ^ ^ ^ ^ VOLKSLIEDEREN OP POSTZEGELS 

vervolg 
Het artikel „Volksliederen op postzegels", naar aanleiding 

van de uitgifte van de „Wilhelmuszegel" verschenen in het 
nummer van augustus 1968 van het Maandblad, bladzijden 
430 en 431, heeft verscheidene motiefverzamelaars met be
langstelling voor dit thema naar de pen doen grijpen. Er 
bleken heel wat aanvullingen mogelijk te zijn. 

De eerste verzamelaar, die met een aanvullende studie 
kwam, was de heer T. J. Vink uit Roterdam. Wij laten gaar
ne zijn bijdrage hieronder volgen: 

EUROPA 

Oostenrijk, Yvert 808 Wilhelm Kienzl. 

Oostenrijk heeft verschillende volksliederen gekend: als 
eerste het genoemde „Kaiserlied" van 1797. De woorden 
waren van Ottokar Kernstock. Tussen 1920 en 1929 is een 
ander volkslied gebruikt, namelijk „Deutsch-Österreich, du 
herrliches Land". De tekst was van Karl Renner, die van 
1918 tot 1920 staatskanselier van Duits-Oostenrijk en van 
1945-1950 president van Oostenrijk was. Postzegels 1948, 
Yvert nummer 763 en 1951 Yvert 793. De muziek was 
van de componist Wilhelm Kienzl (1951, Yvert 808). In 1946 
had Oostenrijk als volkslied „Land der Berge, Land am 
Strome". De muziek was ontleend aan één van Mozarts 
laatste werken. 

Tsiechoslowakije, Yvert 1201- Frantisek Skroup. 

De woorden van het volkslied van Tsjechoslowakije zijn 
van Josef Tyl, (1956, Yvert 866). De muziek is van Fran
tisek Skroup (1962), Yvert 1201. 

Het Finse volkslied is gedicht door J. L. Runeberg (1948, 
Yvert 336). Het is op muziek gezet door Frederik Pacius 
(1948, Yvert 335). Het heet „Oi maamme Suomi synniiu-
maa!" en dateert van 1843. 

Ter gelegenheid van het Noorse volkslied zijn vier post
zegels uitgegeven: Yvert 237 en 239, 10 öre en 20 öre beelden 
de componist Rikard Nordraak af, de 15 öre „Landing 
van de Vikingen" en de 30 öre'twee regels van het volkslied: 
„Ja vi elsker dette landet, som det stiger frem." 

llsland, Yvert 163 Matthias Jochumsson. 

IJslands hymne „O Gud vors land" werd geschreven 
door Matthias Jochumsson (1935, Yvert 160 tot en met 
163). De muziek is van S. Sveinbjornsson. 

Luxemburgs volkslied: „Ons Hémecht", is op muziek ge
zet door Jean Antoine Zinnen (1950, Yvert 439/442). De 
teikst is van Michel Lentz (Yvert 402/405). 

Duitsland heeft een zevental volksliederen gekend, onder 
andere de melodie van het Engelse volkslied „God save the 
Queen/King" dat in 1793 is gebruikt voor de Duitse keizer. 
In 1919 was het „Deutschland über alles" op muziek van 
Haydn. In 1818 was één van de eerste Duitse volksliederen 
„Wo ist das Volk", met woorden van Gr. Duncker en muziek 
van Spontini. (1937 Italic, Yvert 406 en 410). Het nazi-
Duitsland heeft nog het ,,Horst-Wessellied" en „Land des 
Glaubens, Deutsches Land" gekend. In 1950 werd terugge
keerd naar Haydns muziek met de nieuwe tekst: „Einigkeit 
und Recht und Freiheit". 

Oost-Duitsland heeft als volkslied „Auferstanden aus 
Ruinen" van 1949. De woorden zijn van Johannes R. 
Becher. (1959 DDR, Yvert 448). De muziek is van de com
ponist Hans Eisler (die onlangs in de D.D.R. op een post
zegel van 20 Pfennig werd afgebeeld). 

Litouwens volkslied „Lietuva, tévyné musu" dateert van 1 
1918. Tekst en muziek zijn van Vincas Kudirka (1933, Yvert f 
80 en 81). 

Finland, Yvert 336- I. L Runeberg 
Finland, Yvert 335 F. Pacius. 

Hongarije, Yvert 1549: Frans (of Ferenc) Erkel. 

Hongarije heeft de Himnusz „Ysten 'aldd meg 
Magyart" (1845). De tekst is van Kölcsey en de muziell 
van Franz Erkel (1953, Yvert 154 luchtpost - 1960 Yver | 
1374 - 1963 Yvert 1549). 

Sinds 1863 kent Griekenland „Se gnorizo apo ten kopsi'J 
De tekst is van Dionysius Solomos en de muziek van 
Mantzaros. Van Solomos verschenen in Griekenland in 1931 
en 1957 afbeeldingen op postzegels (Yvert 389 en 638 en samej 
met Méntzaros Yvert 637). 
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Het Turkse volkslied „Istikäl Marsi" en het portret van 
(ie tekstdichter Mehmet Akif Ersoy staan op de zegels van 
1956 (Yvert 1314/1316). In het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie van juli 1968 wordt melding gemaakt van een 
op 30 augustus 1968 verschenen zegel van 130 k. voorstel
lende de keerzijde van een medaille gewijd aan het nationa
le volkslied. 

OVERZEE 
Argentinië eerde Vicente Lopez, de schepper van het Ar

gentijnse volkslied „Marcha de la Patria", al in 1877 (Yvert 
37) en opnieuw in 1888 (Yvert 61). 

De openingsmaten van Bolivia's volkslied „Bolivianos el 
hado propicio" en portretten van zijn auteurs Ignacio de 
Sanjines (tekst) en Benedetto Vincenti (muziek) zijn te zien 
op Bolivia 1946 (Yvert 277 t/m 282). 

Het Braziliaanse volkslied heet „Ouviram do Ypiranga as 
marjens placidas" op muziek van Francisco M. da Silva 
(1945, Yvert 430). 

Chili's volkslied begint met „Ha cesado la lucha san-
grienta". Zie de openingsnoten, de tekstdichter Eusebio 
Lillo en de componist Ramón Carnicer y Battle op Chili 
1947, Yvert 218. 

Zuid-Afrika, Yvert 230: de vlag en de openingsmaten van het volks
lied. 

Zuid Afrika: vlag en hymne zijn afgebeeld op Yvert 230 
en 245. 

Costa Rica, Yvert 140: M. M. Gutierrez. 

Costa Rica's dichter Manuel Maria Gutierrez schreef het 
volkslied van Costa Rica in de gevangenis! (1923, Yvert 124 
en 1926, 140). 

Cuba laat de openingsmaten van de Himno Bayamés „al 
combate corred bayameses" zien op de expressezegel 1952 10 
cent (Yvert 14). Tekst en muziek zijn van Pedro Figueredo. 

De muziek van het volkslied van de Dominicaanse repu
bliek werd afgebeeld op vijf postzegels: Yvert luchtpost 62/ 
66. Het lied werd gecomponeerd in 1900 door José Reyes. 

Nieuwe secretaris 
„De Viiegende Hollander" 

De heer F. W. N. Hugenholtz, Olympiaplein 166III te 
Amsterdam is sinds 1 augustus algemeen secretaris van 
'e Nederlandsche Vereeniging van Aëro-Philatelisten „De 
Vliegende Hollander". Hij volgt in deze functie op de heer 
W. baron Six van Oterleek die geruime tijd het secretariaat 
an de vereniging heeft beheerd. 

Guatemala herdacht in 1953 (Yvert 362/365) het volkslied 
„Guatemala feliz" naar de tekst van J. Joaquin Palma en 
op muziek van Rafael Alvarez Ovalle. 

Mexico's volkslied heet „Mexicanos, al grito de guerra", 
woorden van Francisco Gonzalez Bocanefra en muziek van 
Jaime Nunó (1954 Yvert 646/648 en luchtpost 186/188). 

Dat van Panama luidt „Alcanzamos por fin la victoria", 
tekst van Géronimo de la Osa en muziek van Santos Jorge 
(Yvert 291). 

El Salvadors „Saludemos la patria orguUosos" werd ge
schreven door generaal Juan J. Canas (1944, Yvert 542). 

Uruguay, „Orientales, la patria ó la tumba", is van 
Francisco Acuna de Figueroa (1942, Yvert 535/539). Hij 
schreef ook de woorden voor het volkslied van Paraguay. 

De heer J. E. Jurriaanse uit Zeist voegt aan deze opsom
ming nog het volgende toe: 

Verder verscheen in 1965 ter gelegenheid van de zeven
tigste verjaardag van Liberia's president Tubman, behal
ve het tweetal zegels met zijn portret, een blok van Liberia 
met deze zegels, afgedrukt op een achtergrond waarop het 
gehele volkslied met begeleiding en al te lezen staat. 

Ook Ghana veroorloofde zich de partituur van zijn volks
lied op een velletje af te drukken - oktober 1964. 

Voorts verscheen er op Madagascar (Malagasy) in 1966 
een zegel van 20 Franc ter ere van het volkslied (Yvert 
425). 

De heer J. J. Koch uit Breda draagt ook een steentje bij 
tot wat lijkt uit te groeien tot een handleiding voor thema
tische verzamelaars van het motief „Volksliederen op post
zegels". 

Een door hem opgemaakt aanvuUingslijstje (waaruit de 
hierboven al genoemde zegels zijn weggelaten) ziet er als 
volgt uit (nummering volgens Yvert): 
Argentinië velletjes 4 en 5; Ecuador 734/737 en luchtpost 
381; Guatemala 382/386; Panama 313, Paraguay 598/604; 
Brazilië 364; Dominicaanse republiek 288; Haïti 81/82 en 
andere afbeeldingen van Dessalines; Hawaii 27; Ma
rokko 223; Timesië 244 en Verenigde Staten 513. 

Verenigde Staten van Amerika, Yvert 513: Francis Scott Key 
schreef — In Britse gevangenschap, tijdens de beschieting van 
Baltimore in 1814 — de „Star Spangled Banner". 

De heer Koch vestigt bovendien de aandacht op een ge
stencild overzicht van de hand van professor Robert Henx, 
9 rue des Trévires, Bonnevoie, Luxemburg, dat de emissies 
tot en met 1965, ten dele 1966 omvat. 

Tenslotte zij medegedeeld dat de heer H. van Gelder, 
groepssecretaris van de Studiegroep Kunsten van de Vere
niging De Beeldfilatelist en bekend medewerker van het 
Gelders Orkest zich bereid heeft verklaard in een volgend 
nummer nader op deze materie in te gaan en in het bijzon
der aandacht te schenken aan het onderscheid tussen volks
liederen en strijdliederen. 

GILLES. 

Jaarboeicje Wericgemeenschap 

De Stichting Werkgemeenschap Filatelie Nederland heeft 
nog een aantal exemplaren over van haar jaarboekje over 
1967. Vooral de drie artikelen die naast het verslag over 
de activiteiten van deze Stichting zijn opgenomen, zijn de 
moeite waard. Biologie op postzegels door J. G. Th. Wind, 
Herrijzend Nederland 1945 door G. C. Tops en De Parijse 
postkantoren door D. de Vries. Men kan het boekje bestel
len bij het secretariaat van de Stichting (Waalstraat 531, 
Amsterdam) tegen betaling van ƒ 0,25 per stuk, plus porto. 
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WIJ ONTVINGEN: 
Fietsen op postzegels door dr. J. M. Fuchs en W. J. Simons, 
overdrulc uit het tijdschrift F 4, nummer 11, 1968, een on
derwerp waaraan Gabon blijkens onze rubriek Nieuwe Uit
giften van augustus op 3 september alweer een exemplaar 
heeft toegevoegd. Gabon komt nog niet voor onder de door 
de schrijvers genoemde 28 landen die een fiets op de post
zegel hadden gezet. Volgens het artikel zijn er zeventien ver
schillende Europese landen en elf landen overzee die post
zegels met een fiets erop hebben uitgegeven. Afgebeeld zijn 
zegels van de volgende landen: Duitsland, Oost-Duitsland 
(2), Frankrijk, Hongarije, Nederland, Polen (4), Saar en 
de Sovjet-Unie. Van de landen overzee: Colombia, Egypte, 
Indonesië en de Verenigde Staten. In het artikel zijn ook twee 
Nederlandse frankeermachinestempels opgenomen die een 
fiets als „wapenschild" voeren: Union in Den Hulst (Over
ijssel) en Batavus in Oudeschoot. Overigens moet Cuba 
het eerste land zijn geweest waar een fiets op een postzegel 
werd afgebeeld. Dat gebeurde al in 1899 op een oranje zegel 
van 10 cent waarop een fietsende postbode is te zien. 
Hoogst merkwaardig, want het gebruik van fietsen bij de 
posterijen was destijds nog een nieuwtje. Ook in Nederland, 
waar in 1890 nog maar negentwintig fietsen bij de poste
rijen in gebruik waren, alleen voor het bezorgen van tele
grammen en expressestukken. 

Nog een merkwaardigheidje. Op de waarde 25 + 10 cent 
van de Kinderserie 1966 kan men het stuur zien van een 
tweewieler. Geen fiets, maar de bromfiets van de zestien
jarige Dominga Blazer, dochter van de Amsterdamse foto
graaf Carel Blazer, ontwerper van deze serie. 

A. BOERMA. 

Alle Westduitse postzegels 
onbeperkt geldig 

De Westduitse minster van PTT Wilhelm DoHinger heeft 
op 5 september bij de opening van de postzegeltentoonsitel-
ling ter gelegenheid van de Bonds- en filatelistendagen in 
Soest (uitgesproken: Zoost) opzienbarende wijzigingen be
kendgemaakt in het uitgiftebeleid van zijn ministerie. Wij 
komen hierop in het volgende nummer terug en laten hier
onder alvast de hoofdpunten volgen: 
1. Alle postzegels die na 1 januari 1969 in West-Duitsland 

worden uitgegeven blijven hun geldigheid onbeperkt be
houden, met inbegrip van de Olympische-Spelenserie van 
dit jaar, die mèt de vier nog komende reeksen voor deze 
sportgebeurtenis in West-Duitsland in 1972, gebruikt zul
len mogen worden; 

2. het jaar van uitgifte wordt met ingang van 1969 op alle 
zegels vermeld, desnoods op de rand; 

3. de verkoop termijn van gelegenheidszegels zal met ingang 
van volgend jaar onbepaald worden en in de praktijk 
eindigen als de voorraden zijn uitgeput. 
Uitgezonderd: 

4. toeslagseries, die vier maanden lang via de loketten en 
zes maanden lang door de filatelistische diensten worden 
verkocht. Dit geldt niet voor de Olsnmpische series die 
alle tot na de spelen bij de filatelistische dienst verkrijg
baar zullen zijn; 

5. het jaarlijkse uitgifteprogramma wordt belangrijk uitge
breid met gelegenheidszegels, vooral de eerstkomende ja
ren omdat er geen nieuwe gebruiksseries «te verwachten 
zijn; 

6. er is een nieuwe synthetische gom op kunstharsbasis ont
wikkeld, voor het eerst gebruikt voor de zegel die is uit
gegeven voor de Katholieken-dag 1968; 

7. er zal volgend jaar een proef genomen worden met 
nieuwe papiersoorten, die gladder en/of glänzender zijn 
dan de nu gebruikte grondstof; 

8. de Stichting ter bevordering van de filatelie en de post-
geschiedenis zal zich voornamelijk toeleggen op het steu
nen van filatelistische en posthistorische literatuur; 

9. de Stichting heeft een prijs voor literatuur ingesteld, de 
Hermann-Deninger-prijs, genoemd naar de onlangs over-

De dertigste drulc van de catalogus 1969 van Portugal «n. 
overzeese gebiedsdelen van Eladio de Santos, Rua Bernar
do Lima 27, Lisboa 1. Prys ƒ 6,—, porto voor aangetekende 
toezending inbegrepen. 

De aangewezen catalogus voor Portugal, zijn eilanden en 
overzeese gebieden, waaronder namen als Angra, Horta, 
Inhambane, Kionga, Ponta Delgada, Quelimane en Tete, die 
al jaren niet meer voorkomen in onze rubriek nieuwe uit
giften. Ook bekende namen als Congo, India, Macau, Niasa 
en Zambézia, die niet meer in Portugees verband voorko
men. 

Aangezien Kionga voor de merendeel der lezers op de kaart 
onvindbaar zal zijn geven wij het volgende door uit een in
gezonden brief die onlangs in het Britse weekblad Stamp 
Collecting werd opgenomen in reactie op een onjuiste mede
deling in een overigens uitstekend artikel: „Kionga is een 
stadje aan de oostkust van Afrika, even ten zuiden van de 
rivier Ruvuma. De Portugezen bezetten het gebied alleen 
maar om hun grens gelijk te laten lopen met de zuidelijke 
oever van de rivier. De aanspraken op dit gebied van 400 
vierkante mijl werden erkend door de Opperste Raad 
(de Raad van tien van de vredesconferentie van Parijs 
1919-1920 na afloop van de eerste wereldoorlog) op 25 sep
tember 1919 en op het ogenblik maakt het gebied deel uit 
van Mozambique, van welk gebied de Ruvuma de natuurlijke 
noordgrens vormt." De eilanden Angra, Horta en Ponta 
Delgada, die van 1892 tot 1905 eigen zegels hebben gehad, 
behoren tot de Azorenarchipel, waar sinds 1931 Portugese 
zegels worden gebruikt. Inhambane, Quelimane en Tete 
gaven tot 1920 eigen zegels uit en gebruikten daarna de 
zegels van Mozambique. 

Van de 260 bladzijden van deze rijke en vrij goed ge-
illustreerde catalogus zijn er 72 gewijd aan het moederland; 
de rest is voor overzeese gebieden van vroeger en nu. 

A. BOERMA. 

leden voorzitter van de Westduitse bond van filatelisten
verenigingen. Deze prijs, groot DM 5000,— zal om de drie 
jaar worden toegekend, te beginnen in 1971. 

De eerste voorzitter van de Bond 
De eerste voorzitter van de Nederlandsche Bond van Ver-

eenigingen van Postzegelverzamelaars was de heer C. Wafel
bakker, zo werd ons van verschillende kanten bericht. 

In het artikel „60 jaar Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen" van de hand van de heer H. L. J. Weidema 
werd op bladzijde 258 van het meinummer 1968 vragender
wijze verondersteld dat deze functie van 1908 tot 1911 door 
de heer P. J. van Harderwijk werd vervuld. 

Bijzonder stempel in Berlijn 

De hierbij afgebeelde Duitse gelegenheidsstempel wordt 
van 14 tot 26 september gebruikt door het tijdelijk post
kantoor van de „Bundespost" in het Urania Haus in West-
Berlijn. 

Het kantoor is daar gevestigd ter gelegenheid van d 
„Nederlandse weken", een Nederlandse culturele manifestati 
waarin is opgenomen een filatelistische tentoonstelling va 
PTT. De Filatelistische Dienst stelde een afdruk van he 
stempel — waarop onder andere de als gedenkteken funge 
rende ruïne van de „Kaiser-Wilhelm-Gedachteniskirche" i 
afgebeeld — ter publikaitie tot onze beschikking. 
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OVER DE OOSTGRENS 

Adenauer - twee oplagen 

Op 19 april 1968 verscheen het zogenaamde „Adenauer-
blok" in de Duitse Bondsrepubliek. Het was al uitgelekt dat 
er bij de druk technische moeilijkheden ondervonden waren 
en dat op de eerste dag nog slechts een gedeelte van de op
lage gereed zou zijn. Inderdaad was dit eerste gedeelte in 
korte tijd uitverkocht — iedereen dacht dat de tweede op
lage wel een andere tint zou hebben en wilde dus snel van 
de verwachte beperkte eerste oplage zijn deel binnen heb
ben. 

Deze speculatie ging niet op. Toen de tweede aflevering 
aan de loketten kwam kon niemand ook maar het gering
ste nuanceverschil constateren zodat we in de catalogus en 
in onze verzameling slechts één oplage zullen kennen. 

De „noodzaak" in een andere kleur te drukken, zoals die 
er in 1959 scheen te bestaan bij de tweede oplage van de 
zegels voor de „Interposta", komt hierdoor in een wat vreemd 
gekleurd licht te staan. Maar in elk geval weten we nu 
dus zeker dat een nieuwe oplage van een gelegenheidszegel 
wel in dezelfde kleur mogelijk is. 

Een merkwaardigheid van dit Adenauerblok is nog wel 
de wijze waarop men de zegels gebruikt. De zegels zijn alle 
afzonderlijk geperforeerd en men zou verwachten dat men 
ze bij los gebruik langs deze perforatie zou afscheuren. 

LUMINESCERENDE ZEGELS 
EN POSTMECHANISATIE 

Op bladzijde 200 van het aprllnummer 1968 schreven we al 
dat de tweede straat codeermachines, dus met de rode cij
fertjes 11 tot en met 15 LR, eruit zou gaan. Zoals de belang
stellende verzamelaars intussen zullen hebben opgemerkt 
komen deze cijfertjes dan ook sedert enige maanden niet 
meer voor en ziet men uitsluitend 01 tot en met 05 LR. De 
tweede codeerstraat staat er nog wel maar is buiten gebruik. 

Als de plannen doorgaan zal hiervoor de oorspronkelijk 
als derde straat geplande serie codeermachines in de 
plaats komen. De tweede straat verdwijnt dan voorlopig 
naar de achterhoede voor revisie en eventuele verbetering. 
De aangekondigde „Extract" zal niet worden geplaatst om
dat het gehele systeem op de helling gaat. Maar let u in de 
komende maanden wel op de codering en de rode cijfer
tjes want we gaan een nieuwe fase in. 

In het PTT-blad „Aangetekend" van 10 juli 1968 lezen wij 
het volgende: „PTT heeft inmiddels een begin gemaakt met 
het ontwerpen van een straatnaamcode. Te zijner tijd zal 
een volledige stratenlijst van Nederland worden gepubli
ceerd. Deze activiteiten zijn nodig om op de duur te komen 
tot een adrescodesysteem, waarbij met een code van in to
taal negen cijfers kan worden aangegeven: 
de woonplaats 1.2.3.4. 
de straat 5.6.7. 
het huisnummer 8.9. 
dus in principe een percelencode. 

In de loop van dit jaar zal ook een plaatsnamenlijst ver
schijnen; hiermede hoopt de PTT te bereiken dat voor alle 
plaatsen een uniforme schrijfwijze tot stand komt. Deze 
methode is dezelfde als die welke in Groot-Brittannië wordt 
toegepast. Dit is dus niet het „Postleitzahl" of de „ZIP-
code"; door de Nederlandse PTT wordt meer waarde ge
hecht aan straten en nummers. Zowel het kantoor van af
zending, als ook het kantoor van bestemming hebben hier
door de mogelijkheid van de mechanisatie (automatisering) 
in deze nu plaats hebbende evolutie, de vruchten te plukken. 
Grote veranderingen staan ons te wachten. 

G. H. F. MEIJER, ing. 

Zegel uit het Adenauer-blok, ,,breedrandig" luxe-exemplaarI 

Merkwaardigerwijze waren de meeste zegels, die ik uit de 
aard der zaak vrijwel uitsluitend op verzamelaarspost — 
want niet-verzamelaars kopen deze blokken niet — te zien 
kreeg, niet langs de perforatie afgescheurd maar langs de 
grens van de kleur afgeknipt. Men krijgt zo beslist fraaie 
„breedrandige" stukken! 

Op 19 juli 1968 daarna verscheen de losse Adenauer-
zegel. Ook hiervan bestaan twee oplagen, doch die zijn wel 
verschillend. De eerste oplage werd gedrukt in scharlaken-
rood. Deze kleur wordt bijvoorbeeld nog genoemd in de 
nieuwe Michel-Duitsland-catalogus. Van deze oplage werd 
een gedeelte als „Muster" onder andere aan de pers ver
strekt. Doch daarna kwam het besluit de zegels in oranje
rood uit te geven. Deze tweede uitgave kwam aan de lo
ketten. Wat er met de eerste gaat gebeuren is geen vraag 
meer. De postmeester heeft bekendgemaakt dat deze is 
vernietigd. 

FL. 

B D / / MEDEWERKING GEVRAAGD 
\c// 

Een enthousiaste Nederlandverzamelaar poogt op het 
ogenblik het moederblok van vijftig van de 10 cent 1872 te 
reconstrueren. Hij heeft nu ongeveer 25 primaire varianten 
gevonden en weet in welke verticale rij van het blok ze thuis
horen. 

De verzamelaar heeft thans dringend behoefte aan paren 
en blokken om de reconstructie te kunnen voltooien. Vooral 
verticale paren en strippen zijn onmisbaar, alsmede zegels 
met boven- en onderrand ten einde te kunnen vaststellen 
welke de eerste casu quo de vijfde horizontale rij is van het 
moederblok. 

Hij ontvangt via het Bondsdocumentatiecentrum gaarne 
materiaal ter inzage dat, indien de eigenaren daaraan de 
voorkeur geven, ook in de vorm van foto's kan worden op
gezonden. 

Alles is verzekerd tegen de door de eigenaren op te geven 
waarde ten huize van de secretaris van het BDC of van de 
fotograaf, een deskundige met veel ervaring op filatelis-
tisch gebied. 

Bij terugzending worden desgewenst de door inzenders ge
maakte portokosten vergoed. 

Help allen mee resultaten voor de Nederlandse filatelie 
te bereiken. De heer Gerrish in Groot-Brittannië ging u 
reeds voor en stelde al zijn materiaal ter beschikking! 

Let u vooral op het nieuwe adres van het BDC: J. Dekker, 
WeesperzQde 91i, Amsterdam 5. 

De tot dusver beschikbare Zaandamse postbus is vervallen. 
J. DEKKER. 

Secretaris. 
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VOOR UW BOEKENPLANK 

STANLEY GIBBONS POSTAGE STAMP CATALOGUE, 
PART I, BRITISH COMMONWEALTH - 1969 EDITION -
uitgave van Stanley Gibbons Ltd., 391 Strand, London 
W.C.2; prUs 37 sh. 6d. 

De uitgever van deze zeer populaire catalogus had veer
tig bladzijden meer nodig dan in 1968 om de verschillende 
inmiddels verschenen postzegels te catalogiseren. Het valt 
in het bijzonder op, dat de meeste prijzen als gevolg van 
de devaluatie van het pond sterling gestegen zijn, enerzijds 
door de grotere vraag van continentale landen en ander
zijds door de verhoging van de inkoopsprijzen wanneer de 
handel de zegels uit niet-gedevalueerde landen moest betrek
ken. 

De omschrijvingen van de Britse zegels van 1911-1912, 
oud-Australië, de emissie 1922 van Canada en enkele Brits-
Indische staten zijn bijgewerkt door deskundigen op deze 
gebieden. 

Interessant is de invoering van prijzen voor goed gecen
treerde zegels voor die postwaarden, waarvan de meeste 
zegels slecht gecentreerd zijn; de verschillen zijn hier en 
daar opmerkelijk. 

De afbeeldingen zijn vrijwel alle goed en duidelijk. De 
meeste bekende afwijkingen zijn opgenomen, hoewel men 
deze beter in de gespecialiseerde catalogi van Gibbons 
kan vinden. 

Voor de verzamelaars van dit gebied een aanbevolen ca
talogus. 

H. 

STANLEY GIBBONS „ELIZABETHAN" POSTAGE STAMP 
CATALOGUE, 1969, uitgave van Stanley Gibbons Ltd., 391 
Strand, London W.C.2; prqs 25 Shillings. 

Twee maanden eerder dan vorig jaar en om de ver
zamelaars aan het begin van het nieuwe seizoen al de nieuw
ste catalogus te kunnen bieden, is deze catalogus van de in 
het Britse Rijk verschenen zegels van koningin Elizabeth 
verschenen. Op 584 bladzijden zijn 9.316 postzegels en 2.824 
afwijkingen beschreven en afgebeeld. Hoewel het formaat 
hetzelfde is gebleven, is het geheel nu in een kleurrijke om
slag gestoken van geplastificeerd dik papier. 

De prijzen — in pwnd sterling en in dollars — zijn die 
van de uitgevende handelaar en aangepast aan het gevolg 
van de devaluatie van het pond èn aan de flink gestegen 
marktwaarde van deze zegels. 

Als interessante bijzonderheid kan nog vermeld worden, 
dat de Britse postzegels met synthetische gom afzonderlijk 
gecatalogiseerd zijn wanneer deze zegels ook met Arabi
sche gom verschenen zijn. De zegels, uitgekomen tot en met 
juli van dit jaar, zijn opgenomen. Als nieuwe landen zijn op
genomen Anguilla en het Britse Territoir in de Indische 
Oceaan. 

Voor de verzamelaars van de nieuwere Britse zegels een 
zeer goede catalogus. 

H. 

ASTROPHILATELIE - Handbuch für den Weltraumsanun-
ler - Band 3: Belgien, Griechenland, Niederlande, Oster
reich, Schweiz; 100 bladzqden. Prijs: DM 3.75 incl. verzend
kosten. Uii'gever: H. R. Pfau, Astrophilatelie, Bottenbruch 
69, 433 Mülheim a/d Ruhr. Duitse Bondsrepubliek. Post-
girorekening Essen nr. 4252. 

Ter gelegenheid van de IKARUS-tentoonstelling „Ruim
tevaart op Postzegels", die plaatshad van 6 tot 8 juni 
1968 in Mülheim a/d Ruhr, verscheen het derde handboek 
voor de ruimtevaartverzamelaar met als ondertitel „40 
Jahre Raketenwagen Opel-Rak 2". 

Dit handboek behandelt in woord en beeld alle ruimte
vaartzegels en -stempels van België, Griekenland, Neder
land, Oostenrijk en Zwitserland. Enige raketpoststukken 
werden eveneens gecatalogiseerd; de uitgever stelt zich ech
ter voor, te zijner tijd voor genoemde landen een apart 
handboek raketpost te laten verschijnen. 

Bijzonderheden omtrent het verzamelen van Amerikaan
se ruimtevaartenveloppen zijn opgenomen. Verder bevat het 
handboek een korte literatuuropgave. 

Evenals de vorige twee handboeken is ook dit handboek 
gelijmd; de bladen zijn daardoor zonder beschadiging te 
verwijderen en de verzamelaar kan dus zijn eigen systeem 
opbouwen. 

Voor het Nederlandse verzamelgebied wordt onder ande
re opgegeven: 23.3.62 „50e verjaardag Dr. Wemher von 
Braun". Een prijsnotering voor deze omslag is niet ge
noemd. Verder drie frankeermachinestempels met betrek
king tot de ruimtevaart. 

Kortom een handboek, dat van belang is voor ieder die de 
ruimtevaart een warm hart toedraagt. 

Th. M. H. BROUWER. 

MICHEL-CATALOGUS DUITSLAND 1969; 384 pagina's tekst, 
formaat 14,8 x 21 centimeüer, 4565 afbeeldingen, gebro
cheerd in geplastificeerd omslag. Uitgave Schwaneberger 
Album Eugen Berlin GmbH. 8 München 12. Importeur: 
Auf der Heide's Postzegelhandel, 31 Surinamelaan, Hilver
sum. Prijs in Duitsland DM 4,80, in Nederland f 5,—. 

Als eerste deel van de Michel-Europa-catalogus 1969 ver
scheen begin augustus al dit Duitsland-deel, dat niet meer 
in de grote catalogus is opgenomen. Twaalf pagina's is de 
catalogus weer dikker geworden, wel een bewijs dat men 
bij onze oosterburen weer heel wat nieuwe zegels heeft uit
gegeven. 

De nummering 
Voor ruil, aan- en verkoop hebben catalogusnummers 

veel belang. En over wat Michel hiermee in deze uitgave 
uithaalt zijn wij niet erg te spreken. Op pagina 376 staat 
dat na de „Michel-Rundschau-Jahrgang 1968" een paar ze
gels van de DDR zijn omgenummerd. Maar wie vergelijkt 
met de uitgave 1968 bemerkt dat er veel meer is omgezet. 

In de emissie 1968 waren namelijk zowel bij Bondsre
publiek als West-Berlijn de zegels „Duitse bouwwerken 
uit twaalf eeuwen" in groot en klein formaat als één serie 
met I en II nummers opgenomen. Hierop was van de zijde 
van de verzamelaars veel kritiek. En terecht; het zijn in 
feite twee series met wel dezelfde waarden doch in ander 
formaat en andere tekening. Dit blijkt dus in de Michel-
Rundschau te zijn gerectificeerd, doch wie dit blad niet 
heeft weet van niets en wordt ook uit de nieuwe catalo
gus niet wijzer. Voor hen vermelden wij nu even de nieuwe 
nummering: 

Bondsrepubliek Berlijn 
Klein formaat 10-80 Pf. 454-461 242-249 
Groot formaat 5 Pf.-2 Mk. 489-502 270-284 
Matthias Claudius enzovoort 462 e.v. 
Söderblom enzovoort 503 e.V. 
Weldadigheid „Vogels" 250/53 
Brandenburgse Poort 285/89 

Wij hadden het sportiever gevonden als hierop in de 
nieuwe catalogus even was gewezen. 

De prijzen 
In het prospectus merkt de uitgever al op dat in de prij

zen wel het een en ander is veranderd. Bij vergelijking met 
de laatste „speciaalcatalogus" — van 1967 — vindt men 
echter bij een oppervlakkige beschouwing weinig verande
ringen. Slechts de zegels „in bijzondere samenhang" van 
de Bondsrepubliek en Berlijn zijn zeer sterk in prijs ver
laagd, soms tot meer dan 30 pet. Of dit ten aanzien van deze 
toch maar vrij zelden aangeboden zegels geheel juist is, 
valt moeilijk te beoordelen. 

Jammer is het dat van verschillende series van de DDR 
bijvoorbeeld de verschillende „vijf-jaren-plan"-uitgaven 
naast de ongebruikte niet meer de „echt gebruikte" doch 
uitsluitend de „massavernietiging" werd genoteerd. Het
zelfde geldt voor vele „Z.K.D."-uitgaven, die toch ook echt 
gebruikt bestaan en waarvan nu ook alleen de „ungültig" 
gestempelde exemplaren genoteerd staan. Maar het trekken 
van grenzen is nu eenmaal een moeilijk werk, ook voor een 
catalogusredactie. 

De prijs van de catalogus zelf is in Duitsland 30 Pfennig 
gestegen, in Nederland met 15 cent gedaald, vergeleken 
met de uitgave 1968. 

Volledigheidshalve merken wij nog op dat de uitgever 
mededeelt dat er dit jaar nog geen nieuwe „speciaalcata
logus" zal uitkomen. De in juni 1966 verschenen editie 
daarvan is dus nog steeds de laatste. („1967/68") 

Bij tot op het laatste moment (uitgaven van 19 juli 1968 
van de Bondsrepubliek) is deze kleine Duitsland-catalogu 
weer een bijzonder nuttig boek voor iedereen die de zegel 
van Duitsland verzamelt. 

FL 
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WARREN BIJ U THUIS! 
De 12e juli 1968 zal een gedenkwaardige datum blijven 

in de annalen der Nederlandse filatelie daar op die dag het 
boek „NEDERLAND 1852 5 CENT PLAAT III" ten doop werd 
gehouden. Na ruim vijftig jaar is het eerste deel verschenen 
van een naar wij hopen en vertrouwen volledige reeks 
beschrijvingen van de verschillende platen die voor onze 
eerste emissie zijn gebruikt. Weliswaar verscheen al vier 
jaar geleden het boekje van de heren Thaels en Sicking, 
doch het nu verschenen werk steekt in opzet en uitvoering 
ver uit boven die eerste verdienstelijke poging het waas 
van geheimzinnigheid rond het reconstrueren van de vellen 
van onze eerste emissie te doorbreken. 

De auteurs dr. G. C. van Balen Blanken en Bert Buur
man — beide nieuwelingen op dit terrein — hebben een 
werkstuk geleverd dat in alle opzichten zeer geslaagd is 
en dat meteen een dusdanig hoog niveau te zien geeft dat 
daarmede de filatelie mijns inziens met succes haar vol
wassenheid kan aantonen. 

Het zijn juist de onbevangenheid en de wetenschappelijke 
methodiek, waarmede de auteurs hun onderwerp hebben be
naderd, die hen deden slagen. Zij tonen aan dat de recon
structie van Warren — nu in het Nederlandse Postmuseum 
— juist is. Dit hebben anderen al wel voor hen gedaan, doch 
zij lieten jammer genoeg na, er een overzichtelijk en voor 
iedere geïnteresseerde begrijpelijk verslag van te publice
ren. Sir John Wilson omschrijft het belang van dit boek als 
volgt: „Dit werk is een eerste stap om te komen tot een voor 
iedereen aanvaardbaar hof van beroep." 

De open wetenschappelijke instelling van de auteurs 
blijkt ook uit het slot van het voorwoord dat een boeiend re
laas is van de ervaringen bij de voorbereiding van het 
werk. Een duidelijke waarschuwing voor adspirant„platers" 

I is vervat in de opmerking over de vele foutieve aanduidin
Igen bij zegels die in veilingen worden aangeboden. Het is 
[derhalve ook volkomen gerechtvaardigd, dat dergelijke 
laanduidingen door de veilinghouders NIET gegarandeerd 
Iworden. Voor plaat III van de 5 cent kan men zich nu voor 
[dergelijke teleurstellingen hoeden! 
I Er volgen enkele zeer behartigenswaardige wenken die 
■afgesloten worden met de vermaning nooit te vertrouwen 
lop hetgeen een voorganger meent te hebben gevonden doch 
luitsluitend zich zelf te overtuigen. Dit geldt ook voor de ge
Ibruikers van het boek in zoverre dat, wanneer zij een zegel 
Imenen te herkennen aan één enkel kenmerk, zij niet mogen 
■nalaten gebruik te maken van de index aan het slot, waar
n n van alle honderd zegels stuk voor stuk alle weergegeven 
■kenmerken in code worden opgegeven. 
I Met deze code — de trouvaille van dr. Van Balen Blanken — 
■tomen we tot de essentie van het boek. De kenmerken wor
Iden naar hun plaats in vijf hoofdgroepen met ieder hun 
fcigen onderverdeling ingedeeld. Na deze indeling volgen 
Urie bladzijden, die een determinatietabel vormen waardoor 
fcen duidelijk kenmerk verwijst naar een beperkt aantal mo
gelijkheden, zodat men een zegel slechts met een klein aan
Hal afbeeldingen hoeft te vergelijken. 
I Voor de hoofdgroep 1 (codes 11 tot en met 14), de kenmer
k e n buiten de buitenkaderlijnen, zijn voor de boven, rechter, 
Bnder en linkerzijden telkens van alle honderd zegels aparte 
Blichés opgenomen, waarbij we willen opmerken dat het zet
Boutenduiveltje niet geheel kon worden uitgeschakeld. Op 
Bladzijde 51 bovenaan staat „CODE 11" waar het „CODE 13" 
Hou moeten zijn. Dit kan echter geen enkele verwarring 
Beroorzaken. 
I Na enkele bladzijden van bepaalde, meer voorkomende 
»wijk ingen, in sterk vergrote deelfoto's weergegeven, vol
l e n vergrote foto's van alle honderd zegels. 
H Wie hiermede niet tot een resultaat kan komen moet zich 
w e l afvragen of zijn zegel werkelijk van plaat III is, voor

opgesteld, dat het exemplaar van zodanige kwaliteit is 
(randen en stempels!) dat het identificatie mogelijk maakt. 

Een aardige proef op de som was de afbeelding van de 
strip van vijf zegels op de omslag van een der laatste veiling
catalogi (nummer 426) van Van Dieten. Met behulp van 
het boek was de strip via de kenmerken tussen de zegels 2 
en 3 alsmede 4 en 5 te determineren als de nummers 1620 
van plaat III (zie afbeelding). Ook een niet genummerd brug
paar, geveild in november 1967 was van de catalogusfoto 
af als 5/26 te determineren! 

Dit alles zegt voldoende over de schitterende kwaliteit 
van de afbeeldingen, al hebben de hoge eisen aan het druk
ken gesteld wel eens een minder prettige verrassing opge
leverd. In dit licht moet u de losse kaart zien die u hiervoor 
waarschuwt, een aanwijzing te meer hoe nauwlettend de 
auteurs hun geesteskind met zorgen omringden. De heer 
Buurman mag met trots terugzien op zijn fotografische pres
taties. 

Wederom gaven de Nederlandse Bond van Filatelisten
Verenigingen en de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren hun steun aan deze uitgave, die daardoor 
betaalbaar bleef voor iedere geïnteresseerde. Het werk hoort 
thuis in alle filatelistische bibliotheken die op deze kwalifi
catie aanspraak ^villen maken. 

Wij mogen van beide auteurs niet verlangen dat zij nu 
meteen weer aan de slag gaan. Dat ook anderen hun voor
beeld mogen volgen op hetzelfde hoge niveau is ons aller 
wens. 

Het ligt wel in de lijn der verwachtingen, dat de auteurs 
eerst de overige platen van de 5 cent zullen aanpakken hoe
wel ze al beschikken over een uitgebreid fotoarchief van de 
10 en 15 cent. 

Indien anderen zich hieraan willen w^agen, zullen zij gaar
ne hun materiaal ter beschikking stellen ter bevordering 
van het doel een complete serie plaatbeschrijvingen van 
onze eerste emissie ten dienste van de filatelie zo snel en 
zo goed mogelijk te verw^erkelijken. 

Tot slot de technische gegevens: 104 pagina's op zwaar 
kunstdrukpapier in het formaat 18 x 24 centimeter, rijk 
geïllustreerd, in zwart linnen band. Het boek is verkrijgbaar 
bij de beheerder van de Bondsbibliotheek te Arnhem en bij 
J. L. van Dieten te *sGravenhage voor de civiele prijs van 
ƒ 20,—. 

J. DEKKER. 

HANDBOOK OF IRISH PHILATELY door David Feldman, 
Dublin, uitgave van David Feldman Limited en Tlie Dolmen 
Press Limited, verkrögbaar bö de Oxford University Press, 
Ely House, 37 Dover Street, London W.I.; prQs ƒ 24,— inclu
sief prüslyst, exclusief porto ad / 1,85. Agent' voor Nederland: 
A. C. Scliröter, 's-Gravenliage; telefoon 33 3912; postrekening 
21 46 78. 

Dit zeer uitgebreide werk behandelt de gehele Ierse fila
telie en voorziet werkelijk in een behoefte. De postwaarden 
van de Ierse Republiek zijn de laatste jaren steeds meer 
verzameld, doch buiten de bekende catalogi was er geen 
standaardwerk over alle emissies. Dit is er thans wel. 

Het boek behandelt op 176 bladzijden de gehele filatelie 
en begint met de voorlopers, proeven gemaakt in New York 
in 1865 in afwachting van het Fenian-oproer. De verschil
lende vignetten, gebruikt door het Ierse Republikeinse le
ger in 1922 besluiten deze voorlopers. 

De opdrukken op de Engelse postzegels worden zeer uit
voerig behandeld waarbij speciale aandacht is geschonken 
aan de juiste maten van de verschillende opdrukken. 

Vervolgens komen de definitieve emissies, de herdenkings
zegels gevolgd door de luchtpostzegels en alle bekende bij
zondere vluchten, de luchtpostetiketten, portzegels en post
zegelboekjes. Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd aan de 
poststukken zoals omslagen voor aangetekende brieven, 
briefkaarten, telegramformulieren enzovoort. 

De nummering is van de schrijver, doch in een aanhangsel 
worden alle nummers gevolgd door de catalogusnummers 
van respectievelijk Gibbons, Scott, Michel en Yvert, zodat 
vergelijking steeds mogelijk blijft. 

Het boek is op uitstekend papier gedrukt en in een — 
uiteraard groene — linnen band gebonden. 

Voor de verzamelaars van dit gebied kunnen wij dit stan
daardwerk ten zeerste aanbevelen. 

H. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het oktobernummer Hoewel deze agenda met de meeste zorg wordt samengesteld, kan de redactie 
dienen uiterlijk op 25 september in het bezit te geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet plaatshebben van de 
zijn van de redactie genoemde evenementen op de aan haar opgegeven tijdstippen. 

r ■>! 
Het Nederlandse Postmuseum 

Zeestraat 82, 'sGravenhage 
Telefoon (070)630949 

EXPOSITIES 

 De kunst van de ontwerper 

 De totstandkoming van postzegels 
in plaatdruk 

 Keur en kleur Schatten van Neder
land en Overzeese Rijksdelen 

 Een kostbare halve cent Vellen en 
veldelen van postzegels Nederland 
1876, '/a cent De ,,Bossche tan
ding" 

 Collectie C D Ricardo Postzegels 
en poststukken van de Japanse 
bezetting van NederlandsIndie 
Sumatra algemeen, Oostkust van 
Sumatra, Atjeh en Tapanoeh 

 Nieuw geëxposeerd de postzegels 
van Jordanië en Macao 

 De postzegels van Cuba, Egypte, 
Israel, Maagden Eilanden, Mozam
bique (Lourengo Marquez), Sint 
Helena en de Verenigde Staten van 
Amerika 

 Postzegeltentoonstelling ,,Fiets en 
Filatelie" Tot 31 oktober 

 Overzicht frankering en stempeling 

 Luchtpost Nederland  Nederlands
Indië 

 De schrijfcultuur schrijfmaterialen, 
de schrijfkunst en de brief 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG >̂  
voor jongelui beneden de 16 jaar 

V J 
1968 
tot 26 september 
WestBerlijn In het Urania Haus, Neder
landse culturele manifestatie waarin opge
nomen een filatelistische tentoonstelling van 
de Nederlandse PTT Tijdelijk postkantoor 
en bijzonder stempel van de Westduitse 
posterijen 
2022 september 
Aarhus Nationale Deense postzegeltentoon
stelling in het raadhuis Bijzondere envelop 
en stempel Zie augustus, bladzijde 451 
2022 september 
Merano Verenigingstentoonstelling, zie biz 
514 
21 september 
Amersfoort Nationale ruilbeurs, gezamenlijk 
georganiseerd door de ,,Philatelisten Ver
eniging Amersfoort" en de plaatselijke af
deling van de IV Philatelica in de lokali
teiten van de Johanneskerk, Westsingel 30, 
van 10 00 tot 17 00 uur Toegang ƒ 0,50, tot 
14 jaar ƒ 0,25 Handelarenstands Inlichtin
gen A de Wilde, Emsteinstraat 22A Tele
foon (03490) 1 78 89 
22 september 
Bochum Grote ruildag in de Ruhrlandhalle 

22 september 
Geilenkirchen Vijfde grote internationale 
ruildag van de Philatehstenverem Geilen
kirchen in de „Stadthalle" van 10 00-18 00 
uur Tijdelijk postkantoor, speciaal stempel, 
bijzondere enveloppen, propagandatentoon-
stelling, veiling, handelarenbeurs Bestellin
gen Hans Peters Am Frankenruh 9, 513 
Geilenkirchen, Duitse Bondsrepubliek 
26-28 september 
Vlaardingen Propagandatentoonstelling ter 
gelegenheid van het vijfentwintigjarig be
staan van de afdeling Vlaardingen van de 
Nederlandsche Vereemgmg van Postzegel
verzamelaars, in de Visbank Zie bIz 514 
27-29 september 
Frankfurt am Mam FRABA 68, jubileum
tentoonstelling van de Arbeitsgemeinschaft 
Frankfurter Briefmarkensammler-Vereine in 
het Volksbildungsheim, Eschenheimer Turm 
1 oktober 
Eerste dag van uitgifte Luchtvaartserie 
5 oktober 
Vlissingen Ruilbeurs met veiling van de 
IV Philatelica, afdeling Vlissingen in ,,Het 
Anker', Bonedijkestraat 9, van 9 30-17 00 
8 oktober 
Filatelistische rubriek A Boerma in NCRV-
programma ,,Onder de hoogtezon" 
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 Jubileumtentoonstelling GOBRIA II in 
het stedelijk gymnasium Zie juni, bladzijde 
395 
11-13 oktober 
Rotterdam Verenigingstentoonstelling, ruil-
dag, lezingen, filatelistisch spreekuur, dia-
vertoningen m het Groothandelsgebouw, 
georganiseerd door de Rotterdamsche Phi-
latelisten-Vereeniging en de Philatelisten-
club ,,Rotterdam' 
12 oktober 
Nederland DAG VAN DE POSTZEGEL 
Amsterdam. Bekertoernooi thematische fila
telie, diapuzzel, ruildag, 
Arnhem. Postzegeltentoonstelling en ruildag, 
Breda. Wilhelmus-postzegeltentoonstelling 
Postkoets naar Wernhout, 
Groningen, zie onder 26 oktober, 
Rotterdam. De filatelistische evenementen 
onder 11 oktober vermeld, 
Sittard. Regionale Postzegeltentoonstelling 
LIMPHILEX I, internationale ruilbijeenkomst, 
veiling 
In alle plaatsen bijzondere envelop van de 
Nederlandse Bond en speciaal stempel Zie 
voor verdere details het ,,Programma van 
de Dag van de Postzegel 1968" in dit num
mer 
12 oktober 
Rotterdam Bijeenkomst en vergadering van 
de Nederlandse Filatelisten Vereniging 
,,Skandinavie" in hotel Regina, van 12 00 
tot 17 00 uur 
12 oktober 
Hoogezand Jaarlijkse internationale ruildag 
van de , Philatelistenveremgmg Hoogezand-
Sappemeer' van 10 00-18 00 uuri in , De 
Kern" te Hoogezand Vrij entree 
12 oktober 
Joop Kiggen in zijn TV-rubnek ,,Onder de 
loep ' van 15 30 tot 15 45 uur 

18, 19 oktober 
Meppel Regionale tentoonstelling van het 
Rayon Noord-Oost van de IV Philatelica 
in het tentoonstellingsgebouw ,,De Whee-
me" Open vrijdag om 11 00, zaterdag om 
10 00 uur Inlichtingen H Start, Jan van 
Galenstraat 9, Meppel 
19 oktober 
Utrecht Najaarsvergadering Raad van Be
heer Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie ia Hotel ,,Noord-Brabant" 
19 oktober 
Schiphol 76 Dag van de Aero-Philatelie, in 
De Wijde Wereld, van 13 30 tot 17 00 uur 
Wedstrijdtentoonstelling Speciale envelop
pen met bijzonder stempel Toegang ƒ 0,25 
Zie ook de rubriek Luchtpost in het augus
tusnummer 
19 oktober 
Soest Ruildag van de IV Philatelica, af
deling Soest in gebouw ,,De Rank", Soes-
terbergsestraat 18, van 12 00 tot 18 00 uur 
Entree ƒ0,50, tot 14 jaar ƒ0,25 Tafelgeld 
ƒ 2,50 Tombola en andere attracties Inlich
tingen en tafelreserveringen mevrouw E 
Spoelstra-Schröder Stadhouderslaan 35, 
Soest 

V E I L I N G A G E N D A 
1968 
23, 24 september 
's-Gravenhage 427e veiling J L van 
Dieten Nederland 1852 en Nederland 
Kleinrond 
25-27 september 
Londen Veiling Stanley Gibbons 
verzameling dr A Ninian Bruce, 
Europa en kolomen 
30 september-5 oktober 
Frankfurt am Mam 16e veiling H C 
Schwenn 
7, 8 oktober 
's-Gravenhage 428e veiling J L van 
Dieten Landenverzamelmgen, diver
sen, Nederland engros 
9-11 oktober 
Londen Veiling Stanley Gibbons, o a 
Groot-Brittannie en een deel van de 
,,Myron Steczynski"-Polencollectie 
11,12 oktober 
's-Gravenhage 25e veiling W H de 
Munnik 
16-18 oktober 
Londen Veiling Stanley Gibbons 
deel I van de Sidney-Harrisverzame-
ling ,,Newfoundland" 
21, 22 oktober 
's-Gravenhage 429e veiling J L van 
Dieten De H Kohn-collectie Neder
land en Overzeese Rijksdelen, 1852-
1895 
8, 9 november 
's-Gravenhage 26e veiling W H de 
Munnik 
25-28 november 
's-Gravenhage 430e veiling J L van 
Dieten Met o a stempelcollectie 
Nederland 
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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 

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 Bij
zondere envelop en stempel Zie verder 
het programma van de Dag van de Post
zegel 

1 november 
Culemborg Ruildag van de Nederlandse 
Vereniging van Spoorweg Philatelisten, ter 
herdenking van het honderdjarig bestaan 
van de spoorbrug over de Lek, in Restaurant 
Van Gelder, Markt 41 Tijdelijk postkantoor, 
speciaal stempel Zie ook bladzijde 512 

1, 2 november 
Bocholt Jeugdtentoonstelling ter gelegen
heid van het 25-jarig bestaan van de ,,Phi-
latelistische Sammlergruppe Bocholt", in het 
Kolpinghaus, van 10 00-18 00 uur Tijdelijk 
postkantoor, bijzonder stempel Zie ook 
bladzijde 514 
1-9 november 
Mexico D.F. EFIMEX '68, internationale post
zegeltentoonstelling, georganiseerd door de 
Federación Mexicana de Filatelia, onder 
patronaat van de FIP 
2 november-
Heerenveen Ruildag in het Pesthuis, Fok 
78, van 10 00 tot 17 00 uur. Toegang ƒ 0,50 
2 november 
Middelburg. Ruilbeurs van de IV Philatelica, 
afdeling Middelburg, in ,,De Schakel", Bach-
tensteene, van 13 30-18.00 uur. 
4-11 november 
Stockholm Tentoonstelling van de vereni
ging voor postale kunst in het Postmuseum, 
Lilla Nygatan 6 
8-10 november 
Rotterdam Jubileumtentoonstelling van de 
afdeling Rotterdam van de IV Philatelica, 
in het Hilton-Hotel aan het Weena Inter
nationale ruildag Bijzondere envelop en 
stempel Zie ook het augustusnummer, blad
zijde 451 

9 november. 
Echt Ruildag van de Postzegelvereniging 
„Echt" in ,,Modern", Bovenstestraat, van 
13 00 tot 18 00 uur. 
9-11 november-
België Postzegeltentoonstellingen ter ge
legenheid van de vijftigste verjaardag van 
de 11e november 1918 Zie de rubriek Bel
gië op bladzijde 520 
12 november 
Eerste dag van uitgifte Kinderzegels 
16, 17 november-
Deventer Vijfde ,,Internationale Ruildagen", 
georganiseerd door de afdeling Filatelie 
van de Personeelsvereniging Thomassen & 
Drijver-Verblifa, in de kantine van het bedrijf 
aan de Parallelweg 
23 november 
Amsterdam Tentoonstelling van Letlandse 
postzegels en bankbiljetten in hotel Krasna-
polsky, Warmoesstraat/Dam, ter herdenking 
van het vijftigjarig bestaan van de eigen 
Letlandse postzegels Inlichtingen K Straz-
dins, Grevelingenstraat 32^, Amsterdam 10 

1969 
mei 
's-Gravenhage HAGAPOST 1969 Zie blad
zijde 512. 

INGEZONDEN I 
Met grote belangstelling las ik onder andere de nabetrach-

ting van de heer FL. op bladzijde 378 van het julinummer. 
Gaarne zou ik eens van de heer FL. of eventueel ook van 
een andere bezoeker van de PHILEX vernemen wat onder 
„nieuw en fris opgezet" moet worden verstaan. 

Het grootste deel van mijn collectie „Oud-Duitse Staten" 
is namelijk sinds de AMPHILEX geheel nieuw opgezet. Van 
de 120 bladen „Baden" was er slechts één over van de 
AMPHILEX. De andere 119 bladen zijn alle in februari 
en maart van dit jaar gemaakt. Bovendien is de collectie 
sinds de AMPHILEX enorm uitgebreid. Tijdens deze tentoon
stelling bevatte bijvoorbeeld Baden slechts 64 bladen en in 
Eindhoven waren er 120. Ook het merendeel der bladen van 
de overige Oud-Duitse Staten of gebieden zijn sinds mei 
1967 geheel nieuw opgezet. 

Ik ben thans bezig mijn verzamelingen Estland, Litauen 
en Montenegro nieuw op te zetten. Dit opzetten geschiedt 
echter volgens hetzelfde systeem als dat toegepast bij de 
Oud-Duitse Staten. 

Ik ben voorlopig met het opzetten gestopt in de hoop van 
de heer FL. of derden adviezen voor een nog nieuwere en 
nog frissere opzet te ontvangen, waarvoor bij voorbaat mijn 
dank. 
Aubonne (Zwitserland), 29 juli 1968 J. POULIE. 

Gaarne wil ik bovenstaande brief beantwoorden. Laat mij 
voorop stellen dat over smaken niet valt te twisten. En 
naar mijn smaak is de mooiste verzameling postzegels die 
we zo al niet meer in Nederland dan toch wel in Nederland
se handen hebben, waard op de mooiste wijze te worden op
gezet. En naar mijn persoonlijke smaak zijn de gele bladen 
met groene opdruk die de heer Poulie nog steeds gebruikt 
niet het mooiste materiaal wat men voor het opzetten van 
de mooiste postzegels gebruiken kan. Ik zou —• maar ik her
haal, ik schrijf persoonlijk — liever witte bladen zien. En 
misschien iets meer tekst. 

Per slot van rekening wordt zeker bij een „nationale" 
tentoonstelling de verzameling bekeken door misschien een 
heel enkele Oud-Duitsland-specialist — ik ben dat niet — 
en verder heel veel huis-, tuin- en keukenverzamelaars die 
niet alleen overdonderd willen worden door een enorme 

oeveelheid prachtig materiaal, maar die ook een zekere 
oldoening — en voorbeeld — vinden in een goede beschrij-
ing en er misschien nog wat uit kunnen leren. Want ook 

daarvoor gaan zij naar een tentoonstelling. En op dat punt 
meen ik dat het materiaal van de heer Poulie een nog betere 
presentatie waard is. FL. 

INGEZONDEN II 
Gaarne zou ik in de gelegenheid gesteld willen worden om 

FL., die een nabetrachting gaf over de Philex Eindhoven, 
kort van repliek te dienen. Het vermelden van een keur 
bij een postzegel bewijst nog niet dat die zegel DUS echt is! 

In mijn verzameling Thraciè komen vele gekeurde zegels 
voor die vals zijn. De zegels van Gumuldzjina zijn door de 
British Philatelic Association gekeurd en hebben een certi
ficaat, toch zijn ze vals. Het keur Richter zegt me niets 
daar deze aanwezig is op echte en valse zegels, dito Kroger. 
A. Diena keurt af wat Drossos goedkeurt en andersom. 

Ik geloof dan pas zeker dat een zegel echt is indien hij 
vergeleken wordt met een zegel op een echt postaal gebruik
te brief of postcertificaat. Ik heb inderdaad niet alle keuren 
vermeld maar wel de dubieuze zegels met de echte verge
leken. 

Bovendien moet FL. er wel rekening mee houden dat over 
deze zegels van Thraciè vrijwel niets bekend is en littera
tuur niet tot onze beschikking staat. 

Zelf heb ik geprobeerd de Kavalla-opdrukken (op pseudo-
echtgelopen brief met twee keuren van Diena en van Dros
sos) te ontmaskeren als niet-officieel door de post verstrekt, 
wel op brief door postbeambten geaccepteerd. 

DR. H. J. VAN WIECHEN 

Naschrift 
Dat zeker bij een gebied als Thracië de keurmeesters het 

niet altijd met elkaar eens zijn en een „keur" dus geen 100 
percent zekerheid biedt is maar al te waar; helaas! 

Ook ben ik ervan overtuigd dat de heer Van Wiechen op 
zijn terrein zo deskundig is dat hij werkelijk weet wat echt 
is en wat niet, wellicht zelfs beter dan de „officiële" keur
meesters, die van dit gebied ook niet veel vergelijkingsma
teriaal tot hun beschikking zullen hebben. 

Doch als ik de bekroning „verzilverd brons" zie, die de jury-
voor deze inzending gegeven heeft, kan ik de indruk niet van 
mij afzetten dat de jury er niet van overtuigd is geweest dat 
alle zegels in deze inzending werkelijk echt waren. 

Vandaar mijn opmerking in het tentoonstellingsverslag, 
die inderdaad ten doel had de heer Van Wiechen voor de 
echtheid van zijn zegels te laten opkomen, naar -wij hopen 
ook bij een volgende inzending! 

FL. 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

CULEMBORG 
Ruildag honderd jaar spoorbrug 

Op 1 november 1968 zal het honderd 
jaar geleden zijn dat de spoorbrug 
over de Lek bij Culemborg, die is afge
beeld op de zomerzegel 20 + 10 cent 
van dit jaar, in gebruik werd geno
men. 

Ter gelegenheid hiervan organiseert 
de Nederlandse Vereniging van Spoor
weg Philatelisten op bovengenoemde 
datum te Culemborg een ruildag in de 
bovenzalen van Restaurant Van Gelder, 
Markt 41, Culemborg. Ter plaatse zal 
een tijdelijk postkantoor zijn gevestigd. 
Alle poststukken, die door dit kantoor 
worden behandeld, worden voorzien 
van een gelegenheidsstempel betrek
king hebbende op het honderdjarig be
staan van de brug. 

Door de N.V.S.P. worden een speciale 
kaart en een speciale envelop uitgege
ven, beide met de afbeelding van de 
brug. Bovendien zal op veler verzoek 
de van de elektrificatie „Venlo-Keulen" 
bekende envelop, die de „Spoorphi-
lex '69" aankondigt, verkrijgbaar wor
den gesteld. 

De herinneringskaart, op de beeldzijde 
voorzien van de bekende zomerzegel 
„brug Culemborg" en afgestempeld met 
het gelegenheidsstempel, kan tegen 
vooruitbetaling van ƒ 1,25 worden be
steld. Toezending zal geschieiden in 
de envelop, die de „Spoorphilex '69" 
aankondigt, voorzien van normale fran
kering met gelegenheidsstempel. 

De beide enveloppen, gefrankeerd 
met zomerzegel „spoorbrug Culem
borg" en afgestempeld met gelegen
heidsstempel kunnen tegen vooruitbe
taling van ƒ 0,85 per stuk worden be
steld. 

Bestelling kan plaatshebben door 
overmaking van de verschuldigde kos
ten op girorekening 62 98 77 ten name 
van H. Willemsen, Zaanstraat 82, Lei
den onder vermelding van: 
a. bij bestelling van herinneringskaar-

ten: „K" met het aantal (bijvoor
beeld: 3x K). 

b. bij bestelling van envelop met af
beelding spoorbrug: „EB" met het 
aantal (bijvoorbeeld: 2x EB). 

c. bij bestelling van enveloppen die de 
„Spoorphilex '69" aankondigen: 
„ES" met het aantal (bijv.: lx ES). 

Inmiddels heeft de N.V.S.P. een aan
tal verzoeken bereikt op 1 november de 
toezending van een treinbrief van Cu
lemborg uit te verzorgen. Op grond 
daarvan is de mogelijkheid geopend de 
speciale envelop met de afbeelding van 
de spoorbrug toegezonden als trein
brief te bestellen. Wij wijzen er echter 
nadrukkelijk op, dat deze brieven niet 
zullen worden afgestempeld met het 
gelegenheidsstempel van Culemborg. 
Zoals met alle treinbrieven het geval 
is zullen ook deze worden afgestempeld 
met het NS-stempel van het station 
Culemborg. De frankering zal geschie
den met de zomerzegel brug Culem
borg. De kosten bedragen / 1,30 per 
brief. 

Bestelling van deze treinbrieven is 
mogelijk tegen vooruitbetaling door 
overmaking van de verschuldigde kos
ten onder vermelding van het aantal 
op girorekening 1 25 03 08 ten name 
van A. van Woudenberg, Lindenlaan 5, 
Warnsveld. 

Alle overige bestellingen dienen te 
worden gericht aan H. Willemsen, giro
rekening 62 98 77 te Leiden. 

Nationale tentoonstelling HAGAPOST 1969 te Den Haag 
HAGAPOST 1969 

Tijdens de Bondsdagen in Eindhoven 
werd voorgesteld dat in 1969 de Bonds-
en Filatelistendagen en de Nationale 
Tentoonstelling te 's-Gravenhage zou
den worden gehouden. 

De tentoonstelling zal de naam dra
gen HAGAPOST 1969 en door de bij 
de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen aangesloten Haagse ver
enigingen gemeenschappelijk georgani

seerd worden. Dit zijn: 
Haagsche Philatelisten Vereniging; 
Internationale Vereniging „Philateli-
ca", afdeling 's-Gravenhage; 
Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars, afdeling 's-Graven
hage; 
Personeelsvereniging „Vredestein", 
's-Gravenhage; 
Postzegelclub „De Kring", 's-Graven
hage. 

Onder enig voorbehoud kunnen wij nu 

al mededelen dat de tentoonstelling zal 
gehouden worden in de Houtrusthallen 
in 's-Gravenhage en waarschijnlijk ge
opend zal zijn van 8 tot en met 11 mei 
1969. 

Een voorbereidingscomité, waarin de 
genoemde verenigingen vertegenwoor
digd zijn, is al aan het werk gegaan. 
Secretaris van dit comité is de heer M. 
de Meijer, Geestbrugweg 59 te Rijswijk 
(Z.H.). Telefoon (070) 11 91 04. 

DELFT 
Aanbieding Wilhelmuszegel 

De presentatie van de Wilhelmusze
gel op 27 augustus 1968 in het stedelijk 
museum Het Prinsenhof te Delft is 
tot een stijlvolle plechtigheid geworden. 

Na een welkomstwoord van de burge
meester van Delft, mr. J. M. Ravesloot, 
en een korte inleiding door de heer H. 
Reinoud, directeur-generaal van het 
Staatsbedrijf der PTT, hield de minis
ter-president, mr. P. J. de Jong een 
toespraak, die veeleer het karakter van 
een lezing over ons volkslied had. 

Hij schonk bij de herdenking van dit 
vierde eeuwfeest van het Wilhelmus 
veel aandacht aan de wordingsgeschie
denis van het lied en toonde aan dat 
ons volkslied de felle agressiviteit van 
zovele andere geuzenliederen mist. Dit 
bezielde en bezielende lied wordt wel 
„het lied der geestelijke vrijheid" ge
noemd. 

De waarden, die ons Wilhelmus in 
zich herbergt, kwamen sterk naar vo
ren in de declamatie, die Charlotte 

Aangeboden door 

het SiMIshedrijf der PTT 

ter gelegenheid van 

de uitgifte van de bijzondere postzegel 

ter herdenking van het feit 

dat 400 jaar geleden 

het 'Wilhelmus is ontstaan 

DELFT 17 AUGUSTUS l^fig 

Köhler — in een bij de zestiende-
eeuwse sfeer passend gewaad gestoken 
— op het verhoog in de Kapittelzaal aan 
het veertigtal genodigden bood. 

Na afloop van de plechtigheid bega
ven de gasten — onder wie wij de 
staatssecretaris van verkeer en wa
terstaat, de heer M. J. Keyzer, de top
functionarissen van PTT en met name 
van de posterijen, van de filatelisti-
sche dienst, van de esthetische dienst 
en van het postmuseum en uiteraard 
de ontwerper van de zegel, Wim Crou-
wel, zagen — zich naar een andere zaal, 
waar de directeur van Het Prinsenhof, 
drs. D. H. G. Bolten, een ingelijst blok 
van twintig Wilhelmuszegels uit han
den van de heer Reinoud in ontvangst 
nam. 

Het was een prettige verrassing dat 
ditmaal alle aanwezigen door PTT 
werden bedacht met een carnet, in
houdende eeq blokje van vier Wil-
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van vier met eerstedagstempels. 
titelpagina beelden wij hierbij af 

De 

Foto J Th Bettonviel, PTT 

De minister-president, Charlotte Kohier en 
de directeur-generaal van PTT verheugen 
zich gezamenlijk over de Wilhelmuszegel. 

'S-GRAVENHAGE 
Tentoonstelling Rein Dratjer 

Van 17 augustus tot 15 september 
1968 werd in het Haagse Gemeente
museum een eretentoonstellling gehou
den van de werken van de schilder-
beeldhouwer Reindcrt Juurt Draijer, 
aan wie dit jaar de Jacob-Marisprijs 
werd toegekend. 

In filatelistischc kringen geniet Rein 
Draijer bekendheid als ontwerper van 
niet minder dan 28 postzegels. Of
schoon zijn kunst — zoals de Jacob 

(1952) en de ITEP-zegels (1952), de Van 
Goghzegel uit de serie Zomerpostze-
gels 1954, de Bevrijdingszegel 1955, 
de Willem Barendsz-zegel uit de serie 
Zomerpostzegels 1957, de groene Mo-
lenzegel uit de landschapsserie (1963) 
en de Rode-Kruiszegels 1963. 

Uiteraard waren de zegels op de ten
toonstelling aanwezig, zij het wat ver
stolen in een hoekje uitgespreid. Graag 
hadden we gezien dat de organisatoren 
wat meer aandacht aan dit deel van 
Draijers oeuvre hadden besteed. Schet
sen en werktekeningen zouden er niet 
hebben misstaan. 

Als een Prins op gheseten 
Met mijner Heyres cracht, 
Vanden Tyran vermeten 
Heb ick den Stach verwacht, 
Die by Maestricht begrauen 
Bevreesde mijn ghewelt, 
Mijn Ruyters sachmen drauen 
Seer moedich door dat Velt 

Marisstichting haar typeert — een 
stoer, ascetisch karakter heeft en dik
wijls naar het monumentale neigt, 
heeft Draijer er niet tegenopgezien de 
miniatuurkunst van het postzegelont-
werpen in zijn oeuvre te betrekken. Hij 
voelt zich „documentalist van de rea
liteit" en deze instelling komt in het 
bijzonder tot uiting in de serie Zomer
postzegels van dit jaar: de bruggen-
serie. 

Bijzonder gefrappeerd werden de fi
latelisten onder de bezoekers door een 
schilderij van 70 bij 165 centimeter, dat 
de titel „Wegteken" droeg. Het doek had 
dezelfde voorstelling als de Rode-Kruis-
zegel van 4 cent, 1963 (NVPH-catalo-
gus nummer 794) en het is bij ons we
ten de eerste maal dat een schilderij 
werd gemaakt naar aanleiding van een 
postzegel en niet omgekeerd. 

Er waren nog meer goede gaven: 
een miniatuurboekje werd aangeboden 
met de tekst van het Wilhelmus, ge
ïllustreerd met één zegel — een minus
cule bibliofiele uitgave waarvoor PTT 
lof verdient. De zegel en één couplet 
worden hierbij afgebeeld. 

Tenslotte was er voor het eerst in de 
geschiedenis van PTT ten behoeve van 
de genodigden een dépendance van het 
postkantoor Delft ingericht waar men 
eerstedagenveloppen kon kopen en de 
nieuwe zegel kon laten afstempelen. 

De minister-president — zelf postze
gelverzamelaar — was één der eersten 
die van deze gelegenheid gebruik 
maakte. 

GILLES. 

Op de eretentoonstelling van Rein Draljer 
hing ook deze gouache uit het Nederlands 
Postmuseum. De kunstenaar beeldt in deze 
tekening op schematische wijze de sorteer-
v/erkzaamheden bij de posterijen uit. 

Maar ook de andere door hem ontwor
pen zegels dragen duidelijk de kenmer
ken van zijn op de optische vormen van 
deze tijd gericht creatief vermogen. 
Het zijn de serie „Kerken in Oorlogs
tijd" (1950), de Leidse-Universiteits-
zegels (1950), de Jan van Riebeeckzegels 
(1952), de 100 jaar Telegraaf en Telefoon 

De heer Draijer vertelde ons name
lijk dat hij bij het ontwerpen van de 
Rode-Kruisserie zo getroffen was ge
raakt door het typische in dit autoweg
meubilair, dat hij — né het verschij
nen van de serie — het motief van de 
4-centzegel in dit kloeke schilderij 
heeft uitgewerkt. 

A. G. C. BAERT. 
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UTRECHT 
„Esperanto  postzegeltentoonstelling" 

Esperantisten zijn idealistische men
sen. Zij menen, dat door het gebruik 
van hun wereldtaal vele misverstanden 
en moeilijkheden zouden verdwijnen, 
die alleen ontstaan doordat de mensen 
elkaar niet verstaan. Dat ook onder 
mensen die dezelfde taal spreken 
echter nog wel eens misverstanden kun
nen ontstaan bewees het gebruik van 
het woord „postzegeltentoonstelling", 
dat hier toch eigenlijk niet helemaal op 
zijn plaats was. 

Er was een verzameling van circa 
zes bladen met mooie gekalligrafeerde 
inschriften en er was een verzamelaar 
die met een weldadig enthousiasme 
uitleg gaf bij zijn, weliswaar nog vrij 
beperkte, verzameling Esperantozegels 
en stempels. 

ïiJC.NEDERLAND 

Bijzonder stempel Esperantocongres Utrecht, 
3 tot en met 9 augustus 1968. 

XII|o 
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Speciale envelop met stempel van het con
gres van Spoorwegesperantisten in Barce
lona 1961. 

Wanneer men bij een volgend con
gres tijdig een deskundig filatelistisch 
adviseur weet te vinden zal het onge
twijfeld een echte postzegeltentoonstel
ling kunnen worden. Het enthousias
me is er in elk geval en dat is zeer be
langrijk. 

De „ruildag" omvatte niet alleen 
postzegels maar ook sigarebandjes, 
munten en wat niet al. Maar postze
gels of stempels met een speciaal Es
perantomotief zocht men er tevergeefs. 

FL. 

VLAARDINGEN 
Jubileumpropagandatentoonstelling 

Ter gelegenheid van het vijfentwintig
jarig bestaan van de afdeling Vlaar
dingen van de Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelverzamelaars wordt 
een propagandatentoonstelling gehou
den in de Visbank te Vlaardingen van 
26 tot en met 28 september 1968. De 
tentoonstelling is geopend op donder
dag 26 en vrijdag 27 september van 
19.0022.30 uur en op zaterdag 28 sep
tember van 10.3016.00 uur. 

De toegangsprijs is ƒ 0,50; voor kin
deren beneden 14 jaar en voor leden 
van de afdeling Vlaardingen ƒ 0,25. Kin
deren tot 14 jaar hebben alléén toegang 
onder geleide van een volwassene. 

ZWOLLE 
Regionale tentoonstelling 

In aansluiting op ons bericht in het 
aprilnummer van dit jaar kunnen wij 
thans mededelen, dat de afdeling Zwol
le van de I.V. Philatelica op 30 en 31 
januari 1969 alsmede op 1 februari 
1969 in de „Buitensociëteit" een re
gionale tentoonstelling organiseert, 
waaraan leden van een vereniging van 
postzegelverzamelaars kunnen deelne
men, mits zij woonachtig zijn in Fries
land, Groningen, Drenthe, Overijssel of 
de Veluwe. 

De inzendingen worden gerangschikt 
in twee klassen namelijk: 
Concurrentieklasse I, bestemd voor 

inzenders die al op regionale, natio
nale of internationale tentoonstellin
gen een prijs wonnen, en 

Concurrentieklasse II, bestemd voor 
inzenders, die nimmer op een der
gelijke tentoonstelling een prijs heb
ben gewonnen. 
Voor beide afdelingen geldt de vol

gende groepsindeling: 
a. Nederland en Overzeese Rijksdelen 

(met inbegrip van Nederlands-Indië 
tot de soevereiniteitsoverdracht); 

b. rest van de wereld; 
c. luchtpost; 
d. thematische en motiefverzamelin

gen; 
e. jeugdverzamelingen. 

In klasse I zullen de prijzen bestaan 
uit medailles en in klasse II uit geld
prijzen, die besteed moeten worden 
voor aankopen ter uitbreiding van de 
betrokken verzameling. 

Reglement en inschrijfformulieren 
zijn verkrijgbaar bij de secretaris van 
de tentoonstellingscommissie: E. Oost-
indiën, Wiecherlinckstraat 42, Zwolle. 
Telefoon (05200) 1 20 91. 

BOCHOLT 
Jeugdtentoonstelling 

Ter gelegenheid van het vijfentwin
tigjarig bestaan van de vereniging van 
postzegelverzamelaars te Bocholt or
ganiseert de jeugdafdeling van deze 
vereniging op 1 en 2 november 1968 
een tentoonstelling onder de naam: 
„1. Briefmarkenausstellung der Jugend
gruppe Wasserzeichensucher". 

De expositie wordt gehouden in het 
Kolpinghaus aan de Kolpbigstrasse 3 en 
is op beide dagen geopend van 10.00 
tot 18.00 uur. Ongeveer vijftig inzendin
gen worden verwacht. 

Er komt een tijdelijk postkantoor, 
een gelegenheidsenvelop en een spe
ciaal stempel. De toegangsprijs be
draagt DM 1,-. 

MERANO 
Verenigingstentoonstelling 

In tegenstelling tot vroeger jaren 
zal er dit jaar in Merano geen interna
tionale tentoonstelling worden gehou
den. Ter gelegenheid van het 650-jarig 
bestaan van Merano, wordt op filate
listisch gebied alleen een verenigings
tentoonstelling gehouden, waar onder 
andere „Meraner Hilfspost" en een ver
zameling afstempelingen van Tirol te 
zien zullen zijn. De expositie is van 
20-22 september 1968 geopend. 

De handelarenbeurs zal wel plaats
hebben. Tafelhuur Lires 8000,-. Nu de 
buitenlandse kopers grotendeels zullen 
ontbreken, zal er voor deze handelaren-
beurs wel minder belangstelling be
staan. 

De mij voor tentoonstelling te Mera
no overhandigde verzamelingen heb ik 
inmiddels aan de eigenaren teruggege
ven. 

Uit Merano kreeg ik echter de beves
tiging, dat het volgend jaar wederom 
een internationale tentoonstelling zal 
worden gehouden. De vele aanmeldin
gen voor dit jaar zal ik gaarne in ge
dachten houden en er het volgend 
jaar tijdig op terugkomen. 

J. POULIE. 

De Speciale Catalogus 1969 van 
Nederland en Overzeese Rijksdelen 
verschenen 

Op 10 september verscheen de 28e editie van de door de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren uitge
geven Speciale Catalogus van de Postzegels van Nederland 
en Overzeese Rijksdelen. 

Deze editie, die in een oplage van ruim 70.000 is uitgege
ven, verschilt in een aantal opzichten van de vorige drukken. 
De opmaak is aanzienlijk gewijzigd, een andere letter is 
gebruikt en de clichés zijn op andere wijze gemonteerd. 

Met name is de rubriek eerstedagenveloppen — met thans 
vijf vermeldingen per pagina — geheel opnieuw en veel 
overzichtelijker ingedeeld. Door de nieuwe zetwijze is het 
aantal bladzijden gelijk gebleven. Ook de prijs bleef onver
anderd ƒ 4,—. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C.H.W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

nederland 12+8 nederland 12+8 

nederland 12+8 nederland 15+10 

nederland 15+10 nederland 15+10 

nederland 15+10 nederland 20+10 

nederland 20^10 nederland 20^10 

DE KINDERZEGELS 1968 

Van 12 november 1968 tot en met 4 januari 1969 zullen de 
Nederlandse Kinderzegels met sprookjesfiguren als onder
werp op alle postinrichtingen verkrijgbaar zijn. Evenals vo
rige jaren omvat de serie vijf frankeerzegels met toeslag 
ten bate van het kind, terwijl wederom een velletje met 
frankeerzegels van de lage waarden zal worden verkocht. 
De waarden, voorstellingen en kleuren zijn als volgt: 

Kleuren 
groen, roze, zwart 
blauw, roze, zwart 
blauw, groen, zwart 
rood, oranje, zwart 
geel, oranje, zwart 

Waarde 
1 2 + 8 cent 
15 + 10 cent 
!0 + 10 cent 
!5 + 10 cent 
15 + 20 cent 

Voorstelling 
Kabouter 
Reus 
Heks 
Draak 
Tovenaar 

nederland 25^10 nederland 45+20 

Het velletje bevat drie frankeerzegels van 12 + 8, vier van 
15 + 10 en drie van 2 0 + 1 0 cent. De ontwerper is de heer 
R. D. E. Oxenaar te 's-Gravenhage. De prijs van de serie 
is ƒ 1,75 en van het velletje ƒ 2,50. 

De zegels zijn voor frankering geldig tot en met 31 decem
ber 1969. Bijgaande foto's werden genomen van het goed
gekeurde ontwerp. 

Tot zover het persbericht. De heer Oxenaar vertelde ons 
nog dat hij zich bij het ontwerpen van deze serie opzette
lijk heeft gedistantieerd van de aloude sprookjes. Er zijn 
in deze tijd — door toedoen van stripverhalen, film en tele
visie — naast de traditionele sprookjesfiguren zoveel po
pulaire fantasiescheppingen, dat het hem juist leek te trach
ten illustratief tot de prototypen te komen van enkele van 
de bekendste sprookjesfiguren, zoals die in de verbeelding 
van ieder kind leven. Hij heeft er daarbij naar gestreefd 
lichte, vrolijke kleuren te bereiken, zelfs bij draak en heks. 

POSTZEGELBOEKJES 
Dienstorder H.407 van 25 juli 1968 
1. Teneinde de omstandigheden waaronder de proefneming 

met de opzet-stempelmachine in Rotterdam zo gunstig 
mogelijk te doen zijn (zie dienstorder 749/1966) zullen 
aan de kantoren in de postdistricten Rotterdam en 
's-Gravenhage postzegelboekjes worden verstrekt waar
van de daarin opgenomen zegels eveneens van een fos-
forescerende laag zijn voorzien. 

2. Deze boekjes dienen gedurende de proefneming aan de 
loketten van alle kantoren in genoemde postdistricten te 
worden verkocht. 

3. De directeuren van deze kantoren gelieven er voor zorg 
te dragen, dat deze postzegelboekjes mede voorhanden 
zijn op de tot hun ressort behorende bij- en hulppost
kantoren, poststations, postagentschappen, alsmede bij de 
bestellers belast met de behandeling van postzaken aan 
huis tijdens de bestelling. 

4. Met de verstrekking van de postzegelboekjes met fos-
forescerende laag zal in augustus aanstaande worden 
begonnen. 

5. De directeuren wordt verzocht de in punt 1 genoemde 
boekjes op de gebruikelijke wijze aan te vragen. Voor de 
reeds ingezonden aanvragen voor de maand augustus 
zullen fosforescerende postzegelboekjes worden verstrekt. 

6. Na ontvangst van de boekjes dienen onmiddellijk de nog 
in de kassen en automaten aanwezige boekjes met niet-fosfo-
rescerende postzegels te worden vervangen. 

7. Ten gerieve van postzegelverzamelaars zullen bovenge
noemde fosforescerende postzegelboekjes mede ver
krijgbaar worden gesteld op de kantoren, waar een lo
ket is opengesteld voor de verkoop van postwaarden aan 
verzamelaars. 
De verkoop zal uiteraard plaatsvinden op de daarvoor 
bepaalde uren en zodra de voornoemde postzegelboekjes 
op die kantoren zijn ontvangen. 
Ambtshalve verstrekking aan deze kantoren zal niet ge
schieden. Eventueel benodigde exemplaren kunnen op de 
gebruikelijke wijze worden aangevraagd (met de toe
voeging „fosforescerend"). 

8. Voorschrift van interne aard. 

LUCHTVAARTPOSTZEGELS 
Dienstorder H. 436 van 8 augustus 1968 
Algemeen 
1. Op 1 oktober 1968 zal een serie van 3 bijzondere post

zegels (zonder bijslag) worden uitgegeven in de waar
den van 12, 20 en 45 cent, met als motief de luchtvaart 
in het algemeen. 
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Ontwerpen, voorstellingen, kleuren. 
2. De zegels zijn vervaardigd naar ontwerpen van de kunste
naar P. W. M. van Sambeek te Amsterdam. 

Waarde 
12 cent 
20 cent 
45 cent 

Voorstelling 
Een oud vliegtuig
type Wright A en 
een hedendaags 
privé-vliegtuig. 

Een oud vliegtuig
type Fokker F-2 
en een modem 
vliegtuigtype 
Fokker F-28 
„Fellowship". 

Een oud vliegtuig
type De Havilland 
DH-9 en een 
modem vliegtuig
type Douglas DC-9. 

BQ zondere tekst 
1907-1967 
Koninklijke 
Nederlandsche 
Vereeniging 
voor 
Luchtvaart. 

Kleuren 
rood, rose, 
zwart 

1919-1969 geel/groen, 
Koninklijke groen, 
Nederlandsche zwart 
Vliegtuigenfabriek 
Fokker 

1919-1969 
Koninklijke 
Luchtvaart 
Maatschappij 

blauw, 
lichtblauw, 
zwart 

Verkrijgbaarstelling 
3. De zegels zullen van 1 oktober 1968 tot en met 2 november 

1968 op de postinrichtingen verkrijgbaar zijn. Eventueel 
daarna nog voorradige exemplaren zullen worden uitver
kocht. 
Aan het publiek moet gedurende genoemd tijdvak bij 
aankoop van postzegels van 12, 20 en 45 cent de voren
bedoelde bijzondere postzegels worden verstrekt, tenzy 
bepaaldelqk om zegels van de gewone uitgifte wordt ver
zocht. 
Met de verkoop mag niet vóór 1 oktober 1968 worden be
gonnen. 

Overige bijzonderheden 
4. De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen Gra
fische Inrichting N.V. te Haarlem. 

Druktechniek: offset. 
Zegelgrootte: 25 x 36 mm. 
Beeldgrootte: 22 x 33 mm. 
Papiersoort: fosforescerend. 
Geldigheidsduur: de zegels zullen voor de frankering geldig 

blijven tot en met 31 december 1969. 

Indien de „T" gevolgd wordt door een breuk, wordt 
het te heffen bedrag verkregen door vermenigvul
diging van de vermelde breuk met het port, dat hier 
te lande verschuldigd is voor een brief van enkel
voudig gewicht verzonden in het algemeen internatio
naal postverkeer (in casu 45 cent), afgerond naar bo
ven op een cent met een minimum van 15 cent. 

b. Ontoereikend gefrankeerde stukken, waarop door het 
land van afzending de letter „T" gevolgd door een 
breuk is geplaatst. 
Berekening van het verschuldigde bedrag geschiedt 
overeenkomstig sub a, lid 2. Is de breukvermelding 
achterwege gebleven, dan behoort zonder meer 
van beporting te worden afgezien. 

c. Ambtshalve aantekening 
Indien tot ambtshalve aantekening moet worden over
gegaan en het gekweten bedrag voor de verzending 
van het stuk voldoende is (hetgeen blijkt uit het ont
breken van een „T"), dient het hier te lande ver
schuldigde aantekenrecht te worden aangerekend. 
Ten aanzien van het port wordt in voorkomend geval 
gehandeld overeenkomstig hetgeen is vermeld in sub 
a c.q. b. 

2. Als gevolg van vorenstaande is het gebruik van de 
„Lijst van buitenlandse briefposttarieven" overbodig ge
worden. Deze kan bij het oude materiaal worden ge
voegd. 

3. De desbetreffende voorschriften zullen dienovereen
komstig worden gewijzigd. 

Tot zover deze dienstorder. De lezers zullen zonder enkele 
voorbeelden, hiervan weinig begrijpen. Toch is de regeling 
blijkbaar op internationaal niveau tot stand gekomen, waar
schijnlijk bij de U(nion P(ostale) U(niverselle) „U.P.U." 
te Bern. Immers, al in 1967 ontvingen wij een beporte brief 
uit Schotland, waarop de in de dienstorder genoemde „T" 
gevolgd door een breuk voorkwam. 

Om enkele voorbeelden te geven van beporting, aanbren
ging van de „T" (= Taxe, port) en de breuk allereerst de: 

ongefrankeerde stukken. 

MD 

Alleen voor hoofdkantoren - verstrekking 
5. Door de Directie 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 
gelieven zorg te dragen, dat deze postzegels mede voor
handen zijn op de tot hun ressort behorende bij- en hulp
postkantoren, poststations, postagentschappen alsmede 
bij de bestellers, belast met de behandeling van postzaken 
aan huis tijdens de bestelling. 

6. Stationhouders en postagenten voor zover nodig inlichten. 

Alleen voor hulpkantoren - verstrekking 
7. Door de directeur van het hoofdkantoor zal tijdig een eer

ste voorraad van deze bijzondere postzegels worden toe
gezonden. Mocht de verstrekte voorraad niet voldoende 
zijn, dan behoort aanvulling te worden gevraagd. 

BEPORTING VAN STUKKEN UIT HET BUITENLAND 
Dienstorder H.447 van 15 augustus 1968 
1. Teneinde de methode van portberekening voor de uit het 

buitenland afkomstige ongefrankeerde en ontoereikend 
gefrankeerde stukken te vereenvoudigen dient voortaan 
nog slechts tot porthef f ing te worden overgegaan bij: 
a. Ongefrankeerde stukken (al dan niet voorzien van de 

letter „T"). 
Voor deze stukken is verschuldigd het dubbele van het 
port, dat voor verzending vanuit Nederland naar het 
land van oorspronkelijke afzending verschuldigd zou 
zijn geweest. Braillestukken behoren nimmer beport te 
worden. 

Afbeelding 1 toont het blauwe port-rolstempel op een om
slag van Groot-Brittannië naar Rotterdam, ongefrankeerd. 
Aangezien geen „T" voorkwam en bovendien geen afzender 
was, vermeld, heeft PTT klaarblijkelijk aangenomen, dat het 
een zogenaamde „E.E.G."-brief was, die met 20 cent belast 
is, zodat een beporting van 40 cent werd toegepast. 

Ontoereikend gefrankeerde stukken 

10'^ LS 

TEXTILE 
MACHINERY 

^^!m 
Allereerst een brief van Arbroath naar Rotterdam, met 

frankeermachine onvoldoende gefrankeerd met 4 pence, het 
Britse binnenlandse port. Duidelijk staat hierop het stempel 
(zeskantig) van Edinburgh (E.H.) met de „T" en daar
onder de breuk 10/9. Deze behoeft wel enkele verklaringen. 
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Om te beginnen het onderste cijfer, de 9. Deze is het 
enkelvoudige port voor het buitenland, namelijk 9 pence. 
Gefrankeerd werd met het binnenlandse port van 4 pence, 
dus 5 pence te weinig, waarover dus een strafport van het 
dubbele ofwel 10 pence verschuldigd was door de ontvanger. 
Dus een „10" boven de breukstreep. In Rotterdam was de 
berekening van het strafport dus een eenvoudige zaak voor 
de ingewijden, namelijk: 

Y X 45 cent is 50 cent. 
Dit bedrag werd met rode inkt op de brief vermeld zodat 

de ambtenaar, die de port-rolstempel-machine bedient het 
strafport door middel van de bekende blauwe druk kon aan
brengen (afbeelding 2). 

^ 

\ïxS 
v»fM ? !^n wm^Miv^'^?:ßhWii 

Waarschijnlijk door onbekendheid met deze nieuwe rege
ling is bovenstaande dienstorder thans uitgegeven. Het is 
nu niet meer nodig, dat de met de beporting van stukken 
uit het buitenland belaste ambtenaren eerst nagaan, welk 
port voldaan had moeten worden, om het strafport te bere
kenen, hetgeen ongetwijfeld een zeer grote arbeidsbespa
ring oplevert. Voordien werd het strafport meestal uitge
drukt (voor het buitenlandse kantoor) in goud-centimes. Dit 
is thans verleden tijd, de breuk is op een eenvoudige ma
nier om te zetten in strafport. 

PLAAT- EN ETSINGNUMMERS 
Naar wij van de Directeur Zegelwaarden te Haarlem ver

nemen, zijn tijdens het eerste halfjaar 1968 de volgende 
plaat- en etsingnummers gebruikt: 

Frankeerzegels Nederland: 
Waarde 1 cent — etsingnummers L.R. 7; 

12 cent — etsingnummer 31; 
15 cent — etsingnummers L.R. 13; 
/ 1,— — plaatnummers 43-44-45-46-47 (de plaat-

nummers 40 en 41 zijn NIET gebruikt). 

Een tweede voorbeeld (afbeelding 3) 'toont, dat men het niet 
steeds begrepen heeft. Op deze brief van Dundee naar Rot
terdam is slechts het binnenlands port voldaan met een 
„bruggen-zegel" van 4 pence; deze onvoldoende frankering 
is waarschijnlijk pas in Londo« F.S. ontdekt want men plaat
ste daar en vierkant stempel op de envelop, „T" met onder 
de breukstreep „9" maar boven deze streep niets. In Rotter
dam zag men het stempel wel en voltooide de breuk door 
„50" boven de breukstreep te plaatsen, het verschuldigde 
strafport! Doch dit is niet juist. Immers 50/9 x 45 cent zou 
ƒ 2,50 zijn geweest en het strafport was normaal 50 cent! 

FILATELISTENLOKETTEN 
De Centrale Directie van PTT bericht ons, dat het loket 

te Brunssum sinds juli 1968 is opengesteld op de tweede 
woensdag van de maand van 18.00 tot 19.00 uur. De open-
stellingstijd van het loket te Zutphen is sinds augustus ge
wijzigd en thans geworden de tweede dinsdag van de maand 
van 17.30 tot 19.00 uur. 

fc- '^~2mj. 

Een derde voorbeeld (afbeelding 4) toont weer iets an-
ers. Een drukwerkenvelop van Antwerpen naar Rotterdam, 
achinaal gefrankeerd met 1 Frank, terwijl het verschul-

igde port Fr. 1,50 is. Wèl de letter „T", maar géén breuk, 
rachter het cijfer „15" en beporting met eenzelfde bedrag 
an 15 cent. 

Tenslotte een recente brief die aantoont, dat de „beste 
reister wel eens een steek laat vallen", waarmede ^vij 
eenszins willen beweren, dat de PTT-ambtenaren zich met 
et breien tijdens diensttijd bezighouden! Wederom een 
rief van Dundee naar Rotterdam, wederom met het bin-
enlandse port van 4 pence gefrankeerd, door het Districts-
stkantoor Edinburgh van het zeskantige stempel „T" met 

breuk 10/9 voorzien, doch in Rotterdam waarschijnlijk 
'et opgemerkt en normaal zonder beporting in de bestelling 
genomen (afbeelding 5). 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
Rubriekredacteur. P. J. A Varekamp, Anton Mauvelaan 4, Bussum 
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NEDERLANDSE ANTILLEN 
KINDERZEGELS 1968 

Van 13 november 1968 tot en met 12 februari 1969 zal de 
postadministratie van de Nederlandse Antillen vier bijzon
dere frankeerzegels met toeslag ten bate van het kind uitge
ven. De zegels, die ontworpen zijn door de fotograaf F. 
Fischer en de tekenaar G. A. M. Roovers te Willemstad, 
Curacao, hebben als thema het kind in zijn omgang met het 
dier. De waarden en voorstellingen zijn als volgt: 

WAARDE 
6 + 3 cent 

1 0 + 5 cent 
20 + 10 cent 
25 + 11 cent 

VOORSTELLING 
Jongen met bok 
Meisje met hond 
Jongen met kat 
Meisje met eend 

Alle zegels zijn uitgevoerd in de kleuren rood, geel blauw, 
groen en zwart. Voorts heeft elke zegel als bijzondere tekst: 
„Voor het kind". 

De prijs van de serie is in Nederlandse munt ƒ 1,80. 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Beeldformaat: 35.6 x 27 mm; 
Zegelformaat: 38.6 x 30 mm; 
Tanding: 13»/!: 13%; 
Papier: zonder watermerk; 
Gomming: synthetische gom; 
Velindeling: 5 x 10 = 50 zegels; 
Druktechniek: rasterdiepdruk; 
Drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen N.V. Grafische 

Inrichting, Haarlem. 

De zegels zijn voor frankering geldig tot en met 31 decem
ber 1969. 

De op de vorige bladzijde afgedrukte foto's werden geno
men van het goedgekeurde ontwerp. 

1968. De terugvlucht vond plaats op 16 juni en de post werd 
ook hier van een speciaal stempel voorzien. De meeste stuk
ken zijn zeer slecht afgestempeld en voor zover ik de tekst 
kan reconstrueren luidde het stempel in gegolfd kastje: 
VUELO INAUGURAL / Guatemala-Bruselas / SABENA-
Lineas Aereas Helgas / 16 de JUNIO de 1968. Aankomst
stempel 17 juni. 

Moairïeur M. DANB 
Dinctaor d«s Vent*» 
aUENA Air Tenliltu 
nOXEUES 1 B*lgi<iii« 

Op 3 juli 1968 had plaats de eerste vlucht van de SA
BENA naar Niamey, waarbij een speciaal stempel van ge
lijke tekst en kleur werd gebruikt als voor Guatemala. 
Aankomststempel 4 juli. De terugvlucht geschiedde op 4 
juli waarbij de post werd voorzien van een speciaal paars 
stempel (zie afbeelding). Aankomststempel 4 juli 1968. Vol
gens opgaaf van de SABENA, die zo vriendelijk was ge
noemde stukken af te staan voor publikatie in het Maand
blad, bedroeg de vervoerde post van Brussel via Madrid 
naar Niamey 16,6 kilogram en de retourpost 11,5 kilogram. 

WEST-DUITSLAND 

LUCHTPOST r!^-^^"°%. 

Rubnekredacteur. R Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, Amsterdam-O 

NEDERLAND 
Volgens „Die Luftpost" zou de KLM op 28 juni 1968 te 

Buenos Aires post vervoerd hebben met een speciaal stem
pel ter gelegenheid van een luchtposttentoonstelling. Ver
dere bijzonderheden ontbreken. 

BELGIË 
Ter gelegenheid van een ballonvaart, welke op 28 juli te 

Wervik is gehouden naar aanleiding van het tweeduizend
jarig bestaan van de stad, zijn stukken voorzien van een 
speciaal stempel; zie afbeelding. 

Op 15 juni 1968 opende de SABENA haar dienst op 
Guatemala via Montreal. De stukken werden voorzien van 
een speciaal stempel in het geijkte formaat, afgedrukt in 
paars met als tekst „Ie LIASION AERIENNE/vliegtuig/l e 
LUCHTVERBINDING / SABENA / BRUXELLES / BRUS
SEL / 15-6-1968 / GUATEMALA." Aankomststempel 16 juni 

Ter gelegenheid -van een filatelistische ruildag in Lein-j 
felden, werd het feit herdacht dat zestig jaar geleden een 
Zeppelin, de „Z 4", bij Echterdingen landde. Door eer 
wervelstorm vlak na de landing werd het gehele luchtschif 
verwoest. De landing van deze zeppelin werd herdacht mei 
een speciaal stempel; zie afbeelding. Belangstellenden kun-T 
nen dit stempel op speciale envelop mogelijkerwijs nog aanJ 
vragen bij Heinrich Mühlberger, Rossbergstrasse 62, 7023 
Leinfelden, Duitse Bondsrepubliek. 

GROOT-BRITTANNIË 
Ter gelegenheid van een internationale ballonrace te HeJ 

veningham Halesworth, Suffolk, is een speciaal stempel mei 
een ballon als centraal motief gebruikt op 24 en 25 augusf 
tus 1968 te Beccles. 

JAPAN 
Die verzamelaars die belangstelling hebben voor het ve r | 

zamelen van luchtpoststukken van de JAPAN AIR LINES 
raad ik aan zich in verbinding te stellen met de heer Waltej 
Horné, Schwarzerlenweg 9, 623 Frankfurt/M. 83, Duitsl 
Bondsrepubliek. Deze heer staat in contact met de Japar 
se luchtvaartmaatschappij en verzorgt, uiteraard tegen ver 
goeding, vele stukken van eerste en speciale vluchten v a | 
Japan Air Lines. 
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POSTW AARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N.-H, 

POSTWAARDEN 
Duitsland (West-) 

Briefkaarten van 20 pf, Lorsch-Hessen, groen met illustra
ties. Serie 17 en 18, ieder met acht verschillende afbeel
dingen, elk in een oplage van 20.000 stuks en serie 19 met 
acht verschillende afbeeldingen in een oplage van ieder 
40.000 stuks. 
Oostenrük 

Briefkaarten 2 s, Lindwurmbrunnen, Klagenfurt, blauw. 
Serie 50 met 43 verschillende afbeeldingen. 

AËROGRAMMEN 
Anguilla 

De aërogrammen van St. Christopher/Nevis Anguilla van 
5 c blauw en 15 c lichtgroen werden voorzien van een rode 
opdruk: INDEPENDENT ANGUILLA. 
India 

Portoverhoging. 85 P, straalvliegtuig, roodoranje. 
Zweden 

STEMPELS 

AEROGRAM 
IMVMiM-JlJL 
r^%g^ c^^i'tii'^i' 

70 

Rubriekredacleur: Drs. A. M. A. van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 

Voor hen, die zich mochten hebben afgevraagd wat het 
getal 144 betekent in het bijzondere stempel van Bruinisse, 
dat in het vorige nummer is afgebeeld, zij medegedeeld, dat 
het hulppostkantoor Bruinisse op 1 februari 1892 werd ver
heven tot postkantoor en op die datum derhalve werd voor
zien van een puntstempel met nummer 144. De weergave 
ervan is niet erg natuurgetrouw, maar blijkbaar meer sym
bolisch bedoeld. 

Van het laatste in het vorige nummer vermelde bijzon
dere stempel kunnen wij hierbij nog een afbeelding opnemen. 

Het bij postkantoor Amsterdam-Congrescentrum was ge
opend voor de navolgende in dat gebouw gehouden congres
sen: 
1. het 16e Internationale Congres voor Toegepaste Psycho

logie van 19 tot en met 22 augustus (zie afbeelding); 

P,GV * XV/„ 

- - ^ ^ ^ b-i' 

2. het 3e Internationale Congres voor Phlebologie (= kennis 
van de bloedvaten) van 9 tot en met 13 september. 
Wij danken voorts de heer A. Sluijters te Dieren voor zijn 

mededeling, dat het dagtekeningstempel Utrecht 37, gebruikt 
naast het bijzondere stempel van de Christelijk-Historische 
Unie (zie het Maandblad van juli, pagina 398) op 21 juni te 
9 uur met jaartal 69 stempelde, welke fout op dezelfde 
dag te 10 uur al was hersteld. 

70 öre, straalvliegtuig boven kaart van Scandinavië, don-
erblauw, lichtblauw en zwart. Voor het eerst dat in Zwe-
en een aerogram verschijnt. 

"lEUWS 
ongo (voormalig Belgisch-) 
In „l'Entier Postal" van juli-augustus besluit dr. J. Stib-

e zijn interessant vervolgartikel over de „Cartes postales 
ncomplètes du Congo". Aan het slot van dit laatste artikel 
ordt een catalogisering en een puntenwaardering gegeven, 
cht wel briefkaarten om naar uit te kijken. 
hina 
In „Postal Stationery" van mei-juni geeft R. Singley een 

pstelling van de aërogrammen van China. 
erenigde Staten van Amerika 
De ,,U.S. Envelope Co." heeft een contract voor het druk-

en van enveloppen voor vier jaar van de posterijen ver
regen. Het contract gaat in op 1 januari 1969, ina het ver
rijken van het vorige. Het is een opdracht van ruim 82 
ilj oen gulden. 

inland 
Volgens „Airmail Entire Truth" van april zou er op een 
ritse veiling een envelop van Finland geveild zijn voor 
im 34.500 gulden. De hoogste tot dusver behaalde prijs 
or een postwaardestuk. 
nada 

In „Postal Stationery" vonden we een oproep om 24 tot 
sver onbekende briefkaarten met afbeelingen uit de serie 
anadian Pacifc Railway View Cards", die zelfs niet in Ca-
dese verzamelingen aanwezig zijn, op te sporen. De serie 
staat in totaal uit 61 briefkaarten. 

4 f A ^ ï £g-M 

Een eerste-dag-van-uitgiftestempel werd gebruikt voor de 
op 27 augustus uitgegeven Wilhemus van Nassouwe-post-
zegels en zal worden gebruikt voor de op 1 oktober verschij
nende luchtvaart jubileum-postzegels, uiteraard alléén voor
zover deze zegels (zonder toevoeging van andere zegels) 
waren of worden geplakt op de semi-officiële enveloppen die 
op de dag van uitgifte aan een postinricMing in Neder
land zijn afgegeven. 

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Hoog
ovens te IJmuiden op 20 september 1968 wordt op deze dag 
alle post, afkomstig uit de brievenbussen in IJmuiden, voor
zien van een bijzonder dagtekeningsstempel „IJMUIDEN -
50 JAAR HOOGOVENS 20 IX 1568". Dit stempel komt niet op 
aangetekende of door frankeermachines gefrankeerde stuk
ken, want het wordt niet aan de loketten van het post
kantoor gebruikt. 

MACHINESTEMPELS 
In de stempelmachines van de twaalf districtspostkan

toren werd omstreeks 31 juli een nieuwe stempelvlag in
zake de sluitingstijd voor geldzaken opgenomen. Dit zijn de 
Universalstempelmachines te Amsterdam, Arnhem, 's-Gra
venhage, Groningen, Haarlem, Middelburg, Rotterdam en 
Utrecht en de Klüssendorfmachines te 's-Hertogenbosch, 
Leeuwarden, Maastricht en Zwolle. Te Middelburg kwam 
deze vlag pas omstreeks 23 augustus in gebruik, omdat de 
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gebruikstijd van de in het aprilnummer gemelde en in het
meinummer afgebeelde vlag voor de „Zeelandbrug" op 22 
augustus was verstreken. 

Gedurende een beperkte tijd worden verder nog de vol
gende stempel vlaggen gebruikt: 
1. van 12 augustus tot en met 30 september te Wageningen 

de hierbij afgebeelde vlag omtrent het 18e lustrum van 
het „Wageningsch Studentencorps", 

2. van 2 tot en met 30 september te Leiden de jaarlijks 
terugkerende stempelvlag voor de „3 oktoberfeesten", 

3. van 12 september tot en met 10 oktober te Nijmegen ëen 
stempelvlag met tekst: „50 Jaar Blindenbibliotheek Le 
Sage ten Broek Nijmegen". 

Belangstellenden kunnen afdrukken van deze stempels 
aanvragen bij de betrokken postdirecteuren door toezending 
van voldoende gefrankeerde en geadresseerde stukken in 
een als brief gefrankeerde omslag; bij het adres daarvan 
gelieve men toe te voegen: voor bijzondere stempeling 18e 
lustrum (of 3 oktoberfeesten, 50 Jaar Blindenbibliotheek). 

Van de onder 2, 3 en 4 in het vorige nummer gemelde 
bijzondere stempelvlaggen kunnen wij hierbij nog een af
beelding opnemen. 

TYPENRADERSTEMPELS 
Naamswijzigingen (zonder datumvermelding) werden ge

meld voor het bij postkantoor UtrechtJan Pieterszoon Koen
straat in Jan Pieterszoon Coenstraat en van het postagent
schap UtrechtBoerhavelaan in Boerhaavelaan. 

1. 7.1968: Naamswijziging: Neder Langbroek werd Lang
broek ; 

1. 8.1968: Naamswijziging: StougiesdijkGreup werd Greup; 
1. 8.1968: Gevestigd: plattelandspostagentschap Vliegbasis

Volkel; 
2. 9.1968: Gevestigd: postagentschappen GeleenMarisstraat 

en Katwijk aan ZeeHoornesplein; 
4. 9.1968; Gevestigd: postagentschap DongenEuropaplein; 
1.10.1968: Wordt gevestigd: plattelandspostagentschap Wei

teveen (bij Coevorden). 

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

DALENDE KURVE 
In deze natte komkommertijd is er weinig filatelistisch 

nieuws ten beste te geven. Wel kan gezegd worden dat de 
pseudoverzamelaars, die zich tussen ons hebben gevoegd, 
hoofdzakelijk met het oog op financiële voordelen, raar staan 
te kijken de laatste maanden. Voor rijp denkende verzame
laars is het niet verwonderlijk dat het zover is dat men nu 
gelegenheidszegels te koop stelt ónder — ja, u leest het 
goed — ónder de waarde van uitgifte. 

Met de reeksen liefdadigheidsvignetten uitgegeven na 
1963 is het ook naar gesteld. Geen enkele handelaar zal ze 
van u afnemen, zelfs niet met een aderlating van 10 per
cent onder de aankoopwaarde. Dit moet niemand verwonde
ren met oplagen van meer dan 500.000 tot over het mil
joen reeksen, dan waar 300.000 zulke reeksen ruimschoots 
het normale gebruik voor verzamelingsdoeleinden dekken. 

We gaan daadwerkelijk een tijd tegemoet, die ons doet 
terugdenken aan 1946, toen de winterhulpreeksen als een la
wine op de verzamelaars neerkwamen tegen lachwekkende 
prijzen. We zijn benieuwd of de opstellers van de officiële 
catalogus deze terugslag nu eerlijk in hun boekje zullen 
noteren. 

TENTOONSTELLINGEN 
Ter gelegenheid van de vijftigste verjaring van de zege op 

11 november 1918 — het einde van de eerste wereldoorlog 
— worden verscheidene tentoonstellingen ingericht op 9, 10 
en 11 november 1968: 
te Antwerpen door de damesvereniging Antigone in de Han
delsbeurs op de Meir; 
te Brussel door de Club Royal Philatélique des Invalides 
in Hotel des Invalides, Joseph Hstraat 76a; 
te Charleroi, door de School voor Postzegelverzamelaars in 
het Paleis van Schone Kunsten; 
te Luik door de Postzegelkring „Le Perron" in het stad
huis, en te 
Nieuwpoort door de postzegelclub van de Westhoek, aldaar 
in het stadhuis. 

Op al deze tentoonstellingen fungeert een tijdelijk post
kantoor waar in voorverkoop de „Patriotische reeks": 
vier liefdadigheidsvignetten aan de prijs van 30 frank, be
komen kan worden. 

POST UIT PARUS 
Rubriekredacteur. 
D de Vries, Waalstraat 53' , AmsterdamZ 

„NOODZEGELS"? 
De Kamer van Koophandel te Libourne heeft tijdensj 

de recente stakingen van de Franse PTT een plaatselijke post^ 
dienst georganiseerd en daarvoor zegels van 50 centimes er 
1 fr. gebruikt. Deze „noodzegels", welke uitsluitend vooi| 
correspondentie, die van commercieel belang was, werder 
gebezigd, zijn inmiddels op echt gelopen stukken bekend ge| 
worden. 

CHAMBRE 
DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE 
DE LIBOURNE 

TAXE 

D'ACHEMINEMENT 

1,00 Fr. 
Corrvtpondanct 

comnwrciat« 

De oplage schijnt echter gering te zijn (circa 3000 stuks il 
elke waarde). Nu al zijn deze „noodzegels" bij enkele g^ 
specialiseerde handelaren (op brief) verkrijgbaar en 
prijzen die men hiervoor vraagt duiden op een vraag dl 
waarschijnlijk vele malen groter dan het aanbod zal zij | 
(ongeveer 300 francs!!). 
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Wij zijn uit Frankrijk over deze „noodzegels" echter een 
nadere studie van een der gespecialiseerde handelaren 
wachtend en tot zo lang willen wij onze mening over dit 
soort zegels liever even opschorten. Wij verwachten in elk 
geval in een der volgende rubrieken hierop nader terug te 
kunnen komen. 

In elk geval, Libourne is het nieuwe centrum voor onbe
stelbare post uit geheel Frankrijk (zogenaamde REBUTS, 
Centre de recherches du courrier) en het is dus wel accep
tabel dat juist hier de Kamer van Koophandel tot extra 
activiteit gedurende de staking is overgegaan. 

ZEGELS VAN DE „DAG VAN DE POSTZEGEL" 
Op 18 maart 1968 verscheen in Frankrijk de vijfentwintig

ste zegel ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel. De 
zegel vertoont een afbeelding van een dorpspostbode uit 
omstreeks 1830. Tot vóór die tijd was er feitelijk van een 
regelmatige bezorging van de post op het platteland geen 
sprake. De kleine dorpen moesten enkele malen per week 
bodes naar het dichtstbij gelegen postkantoor sturen om daar 
de post af te halen. 

Bij de wet van juni 1829 werd door de instelling van de 
plattelandspostdienst driekwart van de totale Franse bevol
king uit haar postale isolement verlost. Het uniform van de 
postbesteller was aan bepaalde vaste voorschriften gebon
den, hetgeen voor die tijd wel het vermelden waard was! 
Onder andere werd voorgeschreven het dragen van een 
metalen insigne waarop de woorden „Service rural - Ad
ministration des Postes" (Dienst ten Plattelande - Admini
stratie der Posterijen). Voorzien van een waardige hoge 
hoed en hoge rijglaarzen trok deze brievenbesteller door het 
Franse land, dagelijks meer dan vijf mijlen afleggend 

De uitgifte van deze zegel is een goede gelegenheid om 
eens terug te zien naar de tot nu toe in Frankrijk versche
nen postzegels ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel. 

Ze zijn alle verschenen met een kleine toeslag ten bate 
van het Franse rode kruis en geven in hun totale overzicht 
een goede indruk van de postale historie van dit land, waar
bij de motieven dikwijls ontleend werden aan voorwerpen, 
afbeeldingen en schilderijen die in het Parij se postmuseum 
te vinden zijn. 

De zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel, genieten in filatelistische kringen een grote po
pulariteit; de in 1967 verschenen zegel bereikte een oplage 
van 5Va miljoen stuks. De toeslag, die 10 centimes bedroeg, 
betekende dus een bedrag van bijna vier ton voor het Fran
se rode kruis. 

De eerste zegel ter herdenking van de Dag van de Post
zegel die in Frankrijk door het gehele land wordt gevierd, 
verscheen vrij kort na de bevrijding, in december 1944. 
In 1945 werd de Dag van de Postzegel nog in het najaar 
herdacht, doch sinds 1946 hebben deze vieringen steeds in 
het voorjaar, omstreeks april, plaats. Er volgt hier een op
somming van de tot nu toe verschenen zegels die — op deze 
wijze opgezet — een kleine illustratie vormt van hetgeen er 
in het Franse postmuseum te zien is. 

1944 Wapenschild van Renouard de Villayer, de stichter van 
de koerierpost in 1653; 

1945 Koning Lodewijk XI, stichter van de staatspostdienst 
(1423-1483); 

1946 Fouquet de la Varane, die de staatspostdienst ten 
dienste van het publiek stelde (1598); 

1947 Michel Ie Tellier, markies de Louvois (1641-1691), super
intendant (een soort minister van financiën) der pos
terijen; 

1948 Etienne Arago (1802-1892), die in 1848 het decreet on
dertekende waarbij de postzegel in 1849 werd in gebruik 
genomen; 

1949 Etienne Frangois, hertog van Choiseul (1719-1785) die 
van 1760 tot 1770 superintendant der posterijen is ge
weest; 

1950 Brievenbesteller van de postdienst ten plattelande; 
1951 Het interieur van een postrijtuig der spoorwegen; 
1952 Een postwagentje (malie-poste) omstreeks 1840; 
1953 Mare. Pierre d'Argenson (1696-1764) eveneens een 

superintendant van de posterijen; 
1954 Graaf de Lavallette die van 1804-1815 directeur-gene

raal van de posterijen was; 
1955 Het vertrek van een postballon ten tijde van het beleg 

van Parijs, omstreeks 1870; 
1956 Francois de Tassis (1450-1517), „grootmeester" der 

posterijen; tevens een afbeelding van een postkoerier 
te paard uit die periode; 

1957 De postdienst ter zee; afbeelding van een vaartuig uit 
de achttiende eeuw, dat voornamelijk de dienst op de 
Middellandse Zee onderhield; 

1958 Motorisering van het landelijk postverkeer; 
1959 De luchtpostdienst bij nacht; 
1960 Het leggen van een onderzeekabel door het speciaal 

daarvoor ingerichte schip „Ampère"; 
1961 Brievenbesteller uit de tijd van de koerierpost, om

streeks 1760; 
1962 Een „koninklijke boodschapper" tegen het einde der 

middeleeuwen; 
1963 Postwagen ten tijde der galloromeinse periode; 
1964 Koerier te paard, achttiende eeuw; 
1965 Postboot der zogenaamde pakketvaart: La Guienne 

(1860). Zij onderhield de dienst tussen Bordeaux en 
Zuid-Amerika; 

1966 Gravure van een matrijs voor het ontstaan van de 
zegelafdruk; 

1967 Brievenbesteller ten tijde van het Tweede Keizerrijk, 
omstreeks 1860. Er was in die tijd juist sprake van een 
verandering van het postuniform en in een van de 
geïllustreerde bladen uit die dagen was te lezen: „er 
komt een verandering in de uniformen van de brieven
bestellers, met ingang van 1 januari 1862. De kleur 
zal van blauw in groen worden veranderd; deze groene 
kleur zal worden gebruikt voor alle uniformen, die on
der het ministerie van financiën behoren. De pantalon 
zal van grijsblauw laken zijn met rode bies afgezet; 
de verouderde hoed van lakleder zal worden aange
past aan de lijn van het ,,habijt" en worden vervangen 
door een sierlijke kepi." 
Men voegt eraan toe, dat het aldus omschreven uni
form officieel door Zijne Keizerlijke Hoogheid werd 
goedgekeurd, niet in het minst, waarschijnlijk, door het 
militaire karakter ervan. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubnekredacteur 

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

Bovensteweg 6, Mook 

WERELD-WEERWACHTZEGELS 

Op 19 september 1968 liet de postadministratie van de 
Verenigde Naties een tweetal bijzondere postzegels ver
schijnen in de waarden van 6 en 20 cent, die de aandacht 
moeten vestigen op een nieuwe wereldomvattend weerob
servatie- en weerberichtensysteem, dat thans onder leiding 
van de World Meteorological Organization — de wereldor
ganisatie voor weerkunde — wordt opgebouwd. 
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De afbeelding is op beide zegels dezelfde: radarappara-
tuur en de woorden World Weather Watch ten dele over 
het zuidelijk halfrond met daarnaast het noordelijk half
rond. De 6-centszegel is groen, geel, lichtblauw, rood en 
zwart, de 20-centszegel paars, geel, blauw, rood en zwart. 
De tanding is 13V2. De oplagen van de zegels, die in foto
gravure werden gedrukt door de Japanse staatsdrukkerij in 
Tokio, bedragen respectievelijk 2.500.000 en 2.200.000 
stuks. Het ontwerp is van George A. Gundersen en George 
Fanais, beiden verbonden aan de „British American Bank 
Note Co. Ltd. in Canada. 

De zegels zijn gedrukt in verticale vellen van vijftig stuks. 
De randinschriften van deze vellen luiden: World Weather 
Watch, 1968 m een halve cirkel om het vignet van de Ver
enigde Naties heen voor de 6-centwaarde en dezelfde tekst 
in het Frans voor de 20-centwaarde. 

De wereldorganisatie voor weerkunde gaat bij het opstel
len van haar plannen uit van het feit dat in deze eeuw van 
technische vooruitgang de nationale meteorologische dien
sten nog niet voldoende baat hebben gehad van deze evolutie. 

De plannen bewegen zich daarom op drie terreinen: een 
wereldomvattend weerobservatienetwerk, een wereldom
vattend telecommunicatiesysteem — waarbij de resultaten 
van het ruimte-onderzoek en de nieuwste technische vindin
gen op dit gebied, zoals weersatellieten, kunnen worden 
gebruikt, en wereld-weerwachtcentra van verschillende aard. 

Plannen voor drie van deze centra liggen al gereed: twee 
op het noordelijk halfrond, in Moskou en in Washing'ton, en 
een op het zuidelijk halfrond, in Melbourne. Zij zullen, voor
zien van snelle elektronische computers en telecommuni-
catie-installaties, als uitwisselingscentrales voor weerbe
richten fungeren en schakels vormen tussen internationale 
en nationale weerstations. 

DE MOOISTE POSTZEGEL, 
Het Italiaanse postzegel tijdschrift ,,I1 Collezionista" heeft 

zich geschaard bij die filatelistische publiciteitsmedia, die 
op gezette tijden onderzoeken welke postzegel door het 
publiek de mooiste wordt gevonden. 

De postadministratie van de Verenigde Naties deelt met 
nauw verholen trots mede dat bij dit Italiaanse onderzoek 
over het jaar 1967 — na Frankrijk, Groot-Brittannié en Op-
per-Volta — de 6-centszegel „Vredeskus" van Chagall als 
vierde uit de bus kwam. Deze zegel beeldde een deel af van 
het gebrandschilderde raam dat Chagall ter ere van Dag 
Hammarskjöld voor de Verenigde Naties vervaardigde. 

De VN-postadministratie laat de drukker delen in de eer 
en vermeldt dat de „Vredeskus" — thans uitverkocht; er 
werden er 3.438.497 over de gehele wereld verspreid — ge
drukt werd door Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrich
ting, Haarlem. 

DE LUCHTPOSTKAART 

3 2 2 september 1968 

Op 31 mei verscheen, zoals in deze rubriek in april en 
mei van dit jaar werd aangekondigd, de 13-cent luchtpost-
kaart. Wij publiceren hierbij nog een afbeelding van de op 
deze kaart ingedrukte zegel, die werd vervaardigd naar een 
ontwerp dat Olav S. Mathiesen indertijd voor de 11 cents-
kaart ontwierp. De kleuren van de nieuwe kaart zijn groen 
en geel. 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur F G E Nilant, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

Nuwe 1'/« c-seël 
As gevolg van die feit dat die vorige silinder 225-226 ge-

breek het, moes tot 'n nuwe druk oorgegaan word. Dit het 
gedurende die laaste jare duidelik geword dat silinders 
opeenvolgende nommers kry. Die nuwe 5 c-seëls was met 
silinders 245-246 gedruk, terwyl die Fouche-seëls se silin
ders 249-250 was. Twee het dus ontbreek en agteraf blyk nou 
dat die silinders 247-248 vir die nuwe druk van die IV2 c-seëls 
bestem was. Behalve in kleiner besonderhede is die seëls 
dieselfde as die vorige druk. 
Rolseëls 

De verkoop van outomaatseëls is in Augustus aansienlyk 
uitgebrei. Waar dit tot nou toe beperk was tot die twee 
laagste waardes: V2 c en 1 c, is dit nou vermeerder tot vyf 
waardes: V2 c, 1 c, 2 c, 5 c en 10 c. Die seëls kan ook by die 
Filatelistiese Büro in Pretoria verkry word sowel afsonder-
lik as in komplete rolle. Die Va c is in rolle van vyfhonderd 
of duisend gedruk (@ R 2.50 en R 5), nos. 1 tot 10. Dieself
de is die geval met die 1 c-seëls, waarvan egter die pryse 
R 5 en R 10 per rol is. Albei hierdie rolle is nog ou voorraad. 
Nuwe rolle is gemaak van die 2 c (no. 1 tot 5) van vyfhon
derd seëls (R 10), die 5 c in rolle van tweehonderd (no. 
1 tot 5 (3) R 10) en die 10 c in rolle van tweehonderd (no. 1 tot 
5 @ R 20). 
Veldposkantore 

Ook hierdie jaar is gedurende die maand Augustus weer 
posdienste beskikbaar gestel vir troepe gedurende roetine 
oefeninge in die veld. Van 2 tot 27 Augustus was veldpos-
kantoor no. 1 in werking, terwyl die kantore /i en 3 vanaf 
14 tot omstreeks 24 augustus in diens was. 

By elkeen van die veldposkantore is spesiale stempels ge
bruik. Veldposkantoor no. 1 het dieselfde stempel als verlede 
jaar gebruik: in 'n sirkel die plattegrond van die Kasteel in 
Kaapstad, met die teks: R S A / 1 VPK / 2 VIIIA68 / 
1 FPO. Die letter A is gedurende die oggendure gebruik, 
in die middag is dit deur B vervaing. 

Die stempels van die veldposkantore 2 en 3 is hierdie jaar 
vir die eerste keer in gebruik. Die tekening is dieselfde 
as van kantoor no. 1, met verskil van poskantoomom-
mers en datums. 

Die veldposkantore was nie vir die gewone publiek toe-
gangklik nie. Afstempelinge kon egter verkry word deur 
middel van die Filatelistiese Kantoor in Pretoria. Daar is 
geen besondere koeverte gebruik nie. 



Tydelike poskantoor 

Tenslotte sal 'n tydelike poskantoor ingerig word by die 
Nasionale Filatelistiese Tentoonstelling in Oos-Londen: 
ELPEX, van 16 tot 19 Oktober. Die uitstalling val saam met 
die jaarlikse kongres van die Filatelistiese Federasie van 
Suidelike Afrika wat in hierdie badplaas gehou sal word. 

Daar sal 'n spesiale ronde stempel gebruik word: OOS-
LONDEN - ELPEX - EAST LONDEN / 16-19 X-1968 / 
afbeelding van 'n vis / SELAKANT COELACANTH / 1938. 
Spesiale koeverte sal beskikbaar wees, hoewel hulle nie amp-
telik deur die poskantoor beskikbaar gestel sal word nie. 

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

Opnieuw publiceren wij hier een bijdrage van de heer B. van der 
Velden, Geslelsesiraat 89, Eindhoven, die de heer Weidema tijdetijk 
als rubriekredacteur vervangt. 

In het blad The Collectors Club Philatelist vinden we 
een artikel van de redactie, waarin deze schrijft dat zij de 
strijd opgeeft tegen de overwaardering van postfrisse ze
gels. Zij constateert dat de verzamelaars — nadat er gedu
rende tien jaar geregeld door het blad kritische opmerkingen 
over zijn gemaakt — toch doorgaan met het eisen van 
plakkerloze zegels en extra geld willen betalen voor wat 
men noemt „never hinged" (nooit opgeplakt). 

Het is inderdaad zo, dat men in alle buitenlandse tijd
schriften voornamelijk postfrisse zegels te koop gevraagd 
ziet. Wanneer ook zegels met plakker worden geaccepteerd, 
dan is het prijsverschil zeer groot. Dientengevolge stelt 
men in dit blad vast, dat tegenwoordig een plakkerspoor
tje op een ongebruikte zegel haast even waardeverminde-
rend werkt als bijvoorbeeld een scheurtje of een ander klein 
gebrek. 

Ook in de Verenigde Staten zit men dus met dit pro
bleem. Vooral een probleem voor die verzamelaars, die 
geen bevrediging vinden in het verzamelen in een insteek-
boek of in een album met klemstroken. 

Interphila Courier vertelt wie het meisje is, dat door ko
ningin Fabiola op de arm wordt gedragen zoals we dat zien 
op de onlangs verschenen Belgische rode-kruiszegel van 
10 Frank. Het is Nelly Desmyttere die zo gefotografeerd werd 
op het vliegveld te Brussel. Dat gebeurde drieëneenhalf 
jaar geleden, toen haar vader met haar uit Congo vlucht
te. Zijn vrouw was daar vermoord. 

Dit blad begint ook nog weer eens over de zogenaamde 
„Kunstbeirat". Zoals u wellicht weet beslist dit college 
over de vormgeving van de zegels van de Duitse Bonds
republiek. De kritiek over de beslissingen van deze Kunstbei-
rat was de laatste tijd wat verstomd, maar de jongste 
Olympiadeserie en de zegel, die is uitgegeven voor de 82e 
Katholiekendag heeft Udo Rau (AIJP) doen schrijven: 
„Mijne Heren, treedt u toch af! De verzamelaars in Duits
land zullen u eeuwig dankbaar blijven. Dat is toch de 
mooiste beloning voor veertien jaar werken aan de postze
gels van de Bondsrepubliek!" 

„Typen und Farben bei den Altdeutschen Staaten" is het 
opschrift van een interessant artikel van K. Doberer in de 
Briefmarken Spiegel. Hij begint met vast te stellen, dat vele 
verzamelaars en handelaren wel een zegel kunnen opzoeken 
in de catalogus, maar geen typen kunnen onderscheiden. Bij 
het vaststellen van kleurnuances neemt men in twijfelge
vallen maar al te gemakkelijk de duurste variëteit. 

Ook in veilingcatalogussen komt dit voor. Als voorbeeld 
noemt hij Michel nummer 18a tot en met h van Helgoland. 
De schuld ligt volgens hem niet alleen bij de verzamelaars, 
maar ook bij de catalogus die vaak alleen maar kleurver
schillen geeft en de typen veronachtzaamt. 

Het meest typische geval is Michel nummer 3 van Beie
ren: de één Kreuzer roze. Hier staan twee kleuren, maar 
in werkelijkheid zijn het twee typen, afkomstig van twee 
verschillende drukplaten. De zegels van de eerste plaat 
hebben ronde hoeken, die van de tweede spitse hoeken. 
Zegels van de eerste plaat, die lang in gebruik is geweest, 
zijn ongebruikt zeldzaam, maar gestempeld komen ze vrij 
veel voor. De tweede plaat is maar zeer kort gebruikt; 
deze zegels zijn gestempeld zeer zeldzaam maar ongebruikt 
zijn er genoeg voorhanden uit de restoplage. 

De prijzen in de Michelcatalogus staan volgens Doberer 
geheel verkeerd; de typen in de prijzen voor gebruikt en 
ongebruikt zijn verwisseld. 

In dit artikel staat nog meer belangwekkends over de 
1 Groschen rood 1865 van Brunswijk. Het is te veel om in 
deze rubriek in het kort samen te vatten. Alleen nog dit: 
Als voorbeeld welke invloed het onderzoek naar drukpla
ten kan hebben op de prijzen geeft Doberer het prijsver
loop van Beieren Michel nummer 2. In 1960 bedroegen de 
prijzen in de Michelcatalogus voor deze zegel in de verschil
lende kleurnuances één tot zes Mark. In de Michel 1968 drie 
tot honderd vijf tig Mark! De zegel werd in Beieren de 
laatste jaren het liefst geplaat, waardoor de vraag dus 
steeg. 

Over eerstedagafstempelingen vinden we in dit tijdschrift 
zo tussen de regels door nog enkele dingen, die het vermel
den waard zijn. In de Duitse Bondsrepubliek en in West-
Berlijn kan men zijn eerstedagenveloppen nog gedurende 
acht dagen na het verschijnen der betreffende zegels met 
het speciale eerstedagstempel laten afstempelen. Meestal 
echter nog veel langer, voegt het blad eraan toe. Alleen 
het normale dagtekeningsstempel geeft garantie voor af
stempeling op de eerste dag van uitgifte, want bij deze 
stempels is terugzetten van de datum verboden. Met één uit
zondering echter. Het Adenauerblok, uitgekomen op 19 
april, mocht tot 11 mei worden afgestempeld met een terug
gezet stempel van 19 april. (Hoe beoordelen we zoiets ook 
weer bij bijvoorbeeld de Duitse inflatiezegels?) 

Bij de bespreking van de nieuwe Adenauerzegels staat 
dan ook nog, dat het postkantoor Bonn 1 de eerstedagstem
pel nog acht weken na het uitkomen van de zegel zal ge
bruiken ! 

In de Oostenrijkse Staatsdrukkerij te Wenen liggen nog 
42 miljoen Hi tierzegels, zo deelt het Zwitserse blad Phi-
latelica mee. Het „Derde Rijk" heeft daarvoor de drukkos
ten nooit betaald. 

Er is nu voorgesteld deze zegels te voorzien van de op
druk „Nie Wieder" en ze daarna in omloop te brengen. Na
tuurlijk ontstond er grote onrust bij de filatelisten. Er wer
den vragen gesteld in de volksvertegenwoordiging, maar de 
voorstanders voerden aan dat het Oostenrijkse volk het niet 
zou kunnen begrijpen, wanneer de regering voor miljoenen 
aan waardepapier ging vernietigen. 

Interphila Courier weet echter te vertellen, dat een en 
ander niet doorgaat. Laten we hopen, dat dit blad gelijk 
heeft. Het ging om 20 miljoen stuks „20 april 1943", 13 mil
joen „Ukraine"-opdrukken en 9 miljoen zegels van het 
„Generalgouvernement"; in deze voorraad bevinden zich 
nog veel ongetande vellen. 

In Der Deutschland-Sammler lezen we dat de kleur, waar
in de Adenauerzegel op 19 juli is uitgekomen, niet de oor
spronkelijk vastgestelde kleur is. De helft van de totale 
oplaag van 30 miljoen stuks was al klaar, toen de „Kunst-
beirat" besliste, dat de bruinrode kleur, waarop het hoofd 
en de letters niet goed uitkwamen, veranderd moest worden 
in een lichter rood. 

De zogenaamde „Mustermarken", die alle het rubber
stempeltje „Muster" dragen en die altijd van tevoren aan 
de pers worden verstrekt, zijn echter in de oorspronkelijke 
kleur. 

Iets dergelijks is gebeurd in 1961 met de zegel „Brot 
für die Welt", die vlak vóór de uitgiftedatum werd terugge
trokken. De „Mustermarken" daarvan noteert de Michel
catalogus met 2500 Mark! 
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In dit tijdschrift wordt de vraag gesteld of nu de halve op
lage, zoals in 1961 een gehele oplage, vernietigd moet wor
den. Om kosten te sparen stelt het blad voor de zegels, voor
zien van een opdruk, als gewone frankeerzegels te gebruiken 
of er bijvoorbeeld een aanvullende „Europa"-zegel van te 
maken. En laat men nu niet weer komen aandragen, zo 
wordt er gesteld, met de dooddoener dat daardoor de arme 
verzamelaars te zwaar belast worden. Het blad noemt an
dere vrijetijdsbestedingen op, die veel meer geld vragen 
dan zo'n enkel zegeltje. Alleen de handel wordt wel belast. 
Die moet voorraad inslaan en gaat vaak in nieuwtjesdien
sten leveren tegen te laag gestelde prijzen. 

Tot slot nog een paar opmerkingen uit Britse bladen. 
The Philatelic Exporter vestigt de aandacht op het feit, dat 
op de 4 d-zegel van de laatste Britse schilderijenserie nu 
de beide koninginnen staan afgebeeld, die de naam Eliza
beth dragen. 

The Stamp Lover maakt in de rubriek „from the other 
side" melding van het feit, dat in de Verenigde Staten de 
diefstallen van postzegels steeds toenemen. Dit verschijnsel 
gaat al een remmende invloed uitoefenen op de bereidheid 
zegels te exposeren op tentoonstellingen en op te 
treden als bestuurslid van een vereniging. Op die manier 
raakt men immers bekend als bezitter van zegels. 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

KANDIDAAT-LEDEN 
Bij het secretariaat zijn twee verzoeken binnengekomen 

lid te worden van de Nederlandse Bond. 
Het ene verzoek werd ontvangen van de Nederlandse 

Vereniging van Spoorweg Philatelisten (afgekort N.V.S.P.) 
te Utrecht. Het aantal leden bedraagt 1300. Secretaris van 
deze kandidaat is de heer M. van de Water, Othellodreef 19 
te Utrecht. 

De statuten van deze vereniging zijn goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit van 9 maart 1968, nummer 122. 

Het andere verzoek werd ontvangen van de Telegraaf- en 
Telefoon Amusementsvereniging „Ontspanning na Arbeid", 
afgekort TAMUVONA, Afdeling Filatelie te 's-Gravenhage. 
Het aantal leden bedraagt 57. Secretaris van deze kandidaat 
is de heer P. J. M. Dohmen, Irisstraat 145 te 's-Gravenhage. 

De statuten van deze vereniging zijn goedgekeurd bij Ko
ninklijk Besluit van 8 april 1963, nummer 52. 

De statuten en het huishoudelijk reglement van beide vere
nigingen bevatten geen bepalingen die in strijd zijn met de 
statuten en reglementen van de Bond. 

Het Bondsbes'tuur herinnert aan artikel 5 van de statuten, 
waarin is vastgesteld dat — mochten binnen drie maanden 
geen bezwaren tegen de aanneming bij het secretariaat bin
nenkomen — het Bondsbestuur deze kandidaten kan aanne-

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van algemene 

aard te adresseren aan de eerste secretaris: C. G. van Vee-
nendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-11. Telefoon (020) 
44 00 72. 

BONDSFINANCIËN 
Voor alle zaken betreffende de Bondsfinanciën wende men 

zich tot de penningmeester H. P. van Lente, Curagaostraat 
35-1 te Amsterdam-West. Telefoon (020) 8 83 64. Postgiro 
1 70 83 91 ten name van de penningmeester. 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent de kandidaat-leden 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 2 b te Groningen. Telefoon (05900) 
3 31 30. 

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

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

BONDSDOCUMENTATIECENTRUM 
Het adres van de secretaris te Zaandam is vervallen. Cor

respondentie voortaan te zenden aan het adres: J. Dekker, 
Weesperzijde 91-1 te Amsterdam-5. 

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

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

Gelderse Bibliotheek, Mariènburgstraat 12, Arnhem. Ge
opend van 10.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur (ook op zaterdag, 
maar dan tot 17.00 uur); bovendien woensdag van 19.00 tot 
21.00 uur. Maandagmorgen gesloten. 

Aanvragen voor het lenen van boeken schriftelijk te rich
ten tot de Gelderse Bibliotheek; alle overige corresponden
tie aan de beheerder. 

De catalogus van de bibliotheek wordt inclusief de in 1965 
en 1968 verschenen supplementen toegezonden na ontvangst 
van ƒ 1,25 op postrekening 90 21 31 ten name van de 
Gelderse Bibliotheek. 

BelangrQk 
Het tweede supplement op de catalogus is verschenen en 

omvat de aanwinsten van 1965 tot juli 1968 (aanwinstenlijs
ten 10 tot en met 17, gepubliceerd in deze rubriek van het 
Maandblad en een niet gepubliceerde achttiende lijst). Voor 
bezitters van de catalogus is dit supplement op aanvraag bij 
de Gelderse Bibliotheek of bij de beheerder gratis verkrijg
baar. Aan alle verenigingssecretarissen zal een supplement 
worden toegezonden. 

Ook van het in 1965 verschenen eerste supplement zijn nog 
exemplaren voorradig (eveneens op aanvraag gratis ver
krijgbaar). 
KRING VAN STUDIEGROEPEN 
Bonds vertegenwoordiger: C. G. van Veenendaal, 
burg 70, Amsterdam-11. Telefoon (020) 44 00 72. 

Assum-

België 
In september of begin oktober 1968 zal het eerste nummer 

van het mededelingenblad verschijnen. Voorlopig redacteur, 
tevens leider van deze groep, is de heer G. Kuiper, Trans 21 
te Arnhem, een bekend Belgiëverzamelaar. 

Op 19 oktober 1968 zal te Arnhem een bijeenkomst worden 
gehouden waar de heer M. J. Menso een praatje zal houden 
over de Belgische emissie van 1869 en de heer J. Dekker 
over de Belgische zegels, gedrukt door Joh. Enschedé. 

Belangstellenden kunnen zich alsnog als deelnemer op
geven bij de heer Kuiper. 
Frankryk 

De Contactgroep Frankrijk-Verzamelaars is inmiddels 
uitgegroeid tot een honderdtal leden. Er komen nog regel
matig aanvragen om nadere inlichtingen bij het secreta
riaat binnen. Men wordt nogmaals heel dringend verzocht 
om bij alle verzoeken om inlichtingen altijd een postzegel 
voor antwoord te willen bijvoegen. 

De eerstvolgende bijeenkomst voor de leden heeft plaats 
op zaterdag 28 september 1968 in één der zalen van Hote 
Terminus, Stationsplein te Utrecht. Van 11 uur 's morgen 
af is er gelegenheid tot ruilen enzovoort, 's Middags om 
uur begint het officiële gedeelte, waar onder andere be 
stuursmededelingen worden verstrekt en waarschijnlijk éé 
van de leden iets van zijn verzameling zal tonen. De lede' 
van de Contactgroep hebben intussen een convocatie voo 
deze bijeenkomst ontvangen. 

5 2 4 september 1968 



Nieuwe leden zijn nog steeds welkom; voor deelneming 
aan het rondzendverkeer is het wenselijk dat men ook zelf 
materiaal hiervoor ter beschikking kan stellen. 

Iberia 
In de tweede helft van september 1968 zal het eerste num

mer van het mededelingenblad uitkomen. De in 1967 opge
richte contactgroep Spanje heeft zich bij de groep Iberia 
aangesloten. De leden van de opgeheven groep Spanje wordt 
verzocht van hun belangstelling blijk te geven door een be
richtje te zenden aan de heer K. van Leeuwen, Berlage-
straat 6 te Huizen (N.H.). 

Alle verzamelaars van Spanje en Portugal — ook al is 
men pas met het verzamelen van de postzegels van deze ge
bieden begonnen — worden aangespoord zich als deelnemer 
bij de heer Van Leeuwen op te geven. 

Laat u niet weerhouden omdat u meent onvoldoende ken
nis van deze verzamelgebieden te bezitten. Door lezing van 
het mededelingenblad kan men zich immers de nodige ken
nis eigen maken. 

Skandinavië 
De eerstvolgende bijeenkomst is bepaald op 12, oktober 

1968 te Rotterdam, Hotel „Regina", Spoorsingel 73 (achter
zijde CS.) om 12.00 uur. Het officiële gedeelte begint om 
14.00 uur. Behalve de leden zijn belangstellenden van harte 
welkom. Het zeventiende nummer van het „Noorderlicht" 
verschijnt per 1 oktober 1968. 

De Duitse zusterorganisatie, de „Arbeitsgemeinschaft 
Norwegen" heeft het Noorse Handboek, deel I en II, in het 
Duits vertaald. Een werk van betekenis. Eventuele belang
stellenden voor dit vertaalde handboek, kunnen zich met het 
secretariaat (per adres de heer J. Roelofs, Breitnersingel 
46 te Rotterdam-13) in verbinding stellen. Aan ditzelfde adres 
kan men zich als deelnemer opgeven. 

Zuidwest-Pacific 
In het eerste nummer van het in juli 1968 verschenen 

mededelingenblad is een uitgebreide omschrijving van het 
verzamelgebied Zuidwest-Pacific gegeven, welke tevens iets 
van de postgeschiedenis van dit gebied bevat. Verder een 
leerrijk artikel over de postzegels van Nederlands Nieuw-
Guinea met tabel. Het volgende nummer zal in oktober ver
schijnen, 

In dezelfde maand wordt een bijeenkomst georganiseerd, 
waarvan de bijzonderheden nog zullen worden bekend ge
maakt. 

Men wordt verzocht zich als deelnemer op te geven bij 
de heer F. Bender, Cornells Suyslaan 48 te Rijswijk (Z.H.). 

Zwitserland 
Op 14 september 1968 zijn de deelnemers weer bijeen ge

weest in hotel-restaurant Noord-Brabant, Vredenburg te 

Utrecht. In een volgend bericht zal op deze bijeenkomst wor
den teruggekomen. Binnenkort verschijnt het tweede num
mer van het mededelingenblad. 

Als deelnemer kan men zich opgeven bij de heer P. O. M. 
van Hasselt, Prins Hendriklaan 87 te Utrecht. 

OP TE RICHTEN STUDIEGROEPEN 
Verzamelaars van de hierna genoemde verzamelgebieden 

kunnen zich als deelnemers opgeven bij de daarbij vermelde 
adressen. 
Duitsland, bij F. Jacobs, Botteskerksingel 9 te Amsterdam-18; 
Japan, bij W. Metzelaar, Celebesstraat 34 te 's-Gravenhage; 
Oostenryk, bij L. Wijnkamp, Curiestraat 16-11 te Amster
dam (O.); 
Oriënt, bij G. Bordewijk, Floreslaan 148 te Vlaardingen; 
Rusland, bij G. Bordewijk, Floreslaan 148 te Vlaardingen; 
Ultraviolet, bij G. H. F. Meijer, ing., Sarphatistraat 109 te 
Amsterdam (C); 
Zuid-Azië, bij G. H. Hillen Sr., Mozartlaan 31 te Aalsmeer. 

BELANGSTELLING VOOR NIEUWE STUDIEGROEPEN? 
Bestaat er belangstelling voor het oprichten van studie

groepen voor de verzamelgebieden Groot-Brittannië en 
China? Aanmeldingen zullen gaarne worden tegemoet ge
zien door C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Am-
sterdam-11. 

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

UW CATALOGUS 

Nee, niet uw nieuwe, maar uw oude. Wat doet u ermee? 
Proberen er geld voor te krijgen, laten liggen, weggooien? 
Weet u, dat alle jeugdclubs aangesloten bij de Stichting 
voor het Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland, ze graag 
in ontvangst zullen nemen? 

Wat zal het prettig zijn op de jaarvergadering van 26 ok
tober een flink aantal aan de aanwezige jeugdleiders te kun
nen meegeven! 

U kunt ze zenden (ook buitenlandse!) aan G. J. Busman, 
Werkgroep Materiaal, Maclaine Pontstraat 8, Alkmaar. (Na
tuurlijk zijn ze ook na 26 oktober welkom). Desgewenst krijgt 
u uw portokosten per giro of door middel van filatelistische 
frankering terug. 

Het ABC 
Nog steeds verkrijgbaar: het ABC van het postzegel-

verzamelen. Franco ƒ 3,75, met woordenlijst Frans/Neder
lands bij Yvert ƒ 4,—. Bestellen door storten of overschrij
ven op giro 40 51 87 van de Stichting Philatelistisch Jeugd
werk te Alkmaar. 

VERENIGINGSNIEUWS 

M E D E D E L I N G 
VAN D E A D M I N I S T R A T E U R 

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient, ge
tikt Op officieel kopij-blad (in duplo) en tezamen 
met de mutatiestrookjes en eventueel de maand-
staat voor de komende maand , in het bezit te 
z q n van de a d m i n i s t r a t e u r , u i ter lük op de 
volgende data (nakomende mutatiestrookjes 
uiterlijk te verzenden op de laatste van de, maand, 
in welk geval de maands taa t ook tot die da tum 
wordt vastgehouden); 

oktobernummer: 19 september 1968 
novembernummer : 24 oktober 1968 
decembernummer : 21 november 1968 
H . H . Secretarissen en Ledenadministrateurs 
wordt d r i n g e n d verzocht zich s t r ik t aan de 
genoemde data te houden. 
Indien te laat wrordt i n g e z o n d e n , i s p laa t 
s ing 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 m o g e l y k ! 

I . N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G VAN P O S T 
Z E G E L V E R Z A M E L A A R S . Serr . : Mr. L. C. de O u d e , 
's Gravelandseweg 682, Schiedam. Te l . : (OIO) 26 03 93. 
Ledenadm. : J. Wind, Celebesstraat 33, Vlaardingen. T e l . : 
(010) 34 34 26. 

Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van 
onze leden: 2430 Mevr. H . Jansen-Adloff. 1014 Dr. C. F . 
Schudel, Apeldoorn, 3394 S. O . C. Salman. Paramar ibo . 
173 H. G. Suurenbroek, Bussum, 1241 P. C. Tolk, Hilver
sum en 278 J. H. A. Westcrveld, Nijmegen. 

Afd. mutaties: Afd. Almelo: Voorzi t ter : A. H . Jansen, 
Goudsbloemstraat 8. Almelo, Secr. J. K. van Kalsbeek, 
Geert Grotelaan 13, Almelo. 

Conlributie-verhoging. De contributie voor 1969 is gebracht 
op ƒ 14.—. U gelieve met het overmaken van uw contri
butie hiermee rekening te houden. 
2. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A " . Secr.se: 
Mevr. A. Cramerus-van den Wildenberg, Weth. Rom-
boutstraat 62, Breda. Tel . 3 23 07. 
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Op 23 september a s za! de heer Dr. L v d Pol uit En
schede voor onze leden een causerie houden over Heraldiek 
op postzegels Alle leden worden verzocht hun stockboek 
met wapenzegels mee te brengen ter vergadering 

T e 12 oktober a s zal „Breda" de Dag van de postzegel 
vieren (zie juli-nr blz 375) 

De tentoonstelling, die gehouden wordt, zal te bezichti
gen zijn van 3-8.30 uur m de crypte van de Lutherse kerk 
m de Veemarkts t raat te Breda O p die plaats heeft de 
wonmg gestaan van Marnix van St Aldegonde, de dichter 
van het „Wilhelnus van Nassouwe" 

De speciale enveloppe zal gefrankeerd zijn met het 
Wilhelmus-zegel en voorzien zijn van een stempel , ,Dag 
van de Postzegel 1968" en naast het datum-stempel van 
Breda ook nog een speciaal stempel dragen ter herdenking 
van Marn ix van St Aldegonde 

Bovendien zal er die dag te i 10 uur vanaf de Lutherse 
kerk een oude postkoets vertrekken naar de grens te 
Wernhout , die de post voor onze Belgische vrienden zal 
meenemen Een deputat ie van onze zus ter-vereniging 
,Emile Vloors" uit Borgerhout zal de post aan de grens 

komen afhalen 
De speciale enveloppe is te verkrijgen door overmaking 

van 50 et per couvert op postrekening 1106776 t n v 
Sectiehoofd Europa , P V , ,Breda" te Breda Na 1 oktober 
worden geen bestellingen meer aangenomen 

Ledenvergadering' maandag 23 sept , 19 30 uur Graan-
beurs 

Jeugd-bijeenkomst zondag 6 o k t , 10 uur .Graanbeurs 
Elke zaterdag postzegelruilbcurs op de Vismarkt van 

2-4 30 uur 
3 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ H O L L A N D I A " , A M S T E R D A M Secr A D 
Aeijelts, Tolakkerweg 82, Hollandsche Rading Tel 
(02157) 489 

Ledenversiadering vrijdag 27 sept 1968, 20 15 uur Hotel 
Krasnapolsky, Warmoesstraat , Amsterdam 
4 

U T R E C H T S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I -
G I N G Secr H G van de Westeringh, Tolsteegsingel 
17-bis, Ut rech t , secr voor de ledenadm P O M van 
Hasselt, Prins Hendr ik laan 87, Utrecht 

Ledenvergadering dinsdag 24 sept a s , 8 uur n m m 
Tivoli, Lepeleiiburg, Utrecht Landenwedstrijd, Over
zeese Ryksdelen-algemeen, jaarverslag van secretaris en 
bibliothecaris, attractive veiling 

Kavelltjslen Aan geïnteresseerden worden tegen vergoe
ding van ƒ 1,50 op postgiro 704970 t n v U P h V , afd 
Veiligen, Utrecht , gedurende het gehele verenigingsjaar de 
kavellijsten van de veilingen toegezonden 
5 

H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I G I N G 
Secr C Muys, Pioenweg 25, 's-Gravenhage Ledenadmi
nistratie- A v Woerekom, Alexanderstraat 9, 's-Graven
hage 

Bijeenkomst 26 september 1968 m Diligentia, Lange 
Voorhout 5, 's-Gravenhage 
6 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G „ P H I L A T E -
L I C A " Secr Drs H C Kruidenier de Mildestraat 23, 
's-Gravenhage Tel ( 0 7 0 ) 2 4 12 70 Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86, 's-Gra
venhage Tel (070) 39 08 57 Directeur van het Rond-
zendverkeer* Ph Smulders, Weimarstraat 376, 's-Gra
venhage Tel (070) 33 37 90 

Mededelingen' 
Ledenaantal O p 15 augustus 1968 waren 10 918 personen 

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

vermelden van de volgende leden der vereniging U t 1128, 
J W Cramer, Utrecht en As 5565, W F van Shjpe, 
Amstelveen 

Algemene Ledenvergadering Najaarsvergadering 1968 za
terdag 9 november a s in het Hilton-Hotel, Rot te rdam 
Agenda m het volgende nummer 

Jubileumboekje Bij het 50-jarig bestaan der vereniging in 
1961 IS door de vereniging een jubileumboekje uitgegeven, 
dat een aanta l belangwekkende artikelen op filatelistisch 
gebied bevat V a n dit boekje is nog een aantal beschikbaar 
voor na 1961 toegetreden leden en andere belangstellen
den Franco toezending volgt na ontvangst van ƒ 3 , — op 
postgiro reken ing nr 187781 ten namen van H C Kruide
nier, 's-Gravenhage 

Afdelingen De secretariaten van onze 67 afdelingen en de 
regelmatige bijeenkomsten van deze afdelingen zijn thans 
als volgt 

A A L S M E E R J L Spaargaren, Gloxmiastraat 15, 
Aalsmeer, Ie dinsdag van de maand 20 uur in Gebouw 
„ I rene" , Kanaa ls t raa t 10, Aalsmeer, 2e woensdag even 
maand 20 u u r te Nieuw-Vennep, 2e dinsdag oneven 
maand 20 u u r in gebouw „ D e Inktpot" , Bemardstraat 
naast de R K Kerk, Hoofddorp 

A L B L A S S E R D A M Mevr M Takken-Doeters van 
Leeuwen, Beatrixsingel 21 , Hendrik Ido Ambach t , Ie 
maandag 19 30 u u r in de cantme van , ,Van der Giesen-de 
Noord, N V " , Alblasserdam 

A M E R O N G E N - L E E R S U M M Broos, Rijksstraatweg 
297, Leersum, n a convocatie 

A M E R S F O O R T Alb de Wilde, Einsteinstraat 22A, 
Amersfoort, Ie dinsdag 19 15 uur in de vergaderzaal van 
de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort 

A M S T E L V E E N J M H Groothuis E Mauhsstraat 
16, Amstelveen, 3e dinsdag 20 uur m gebouw „Pat r imo
n ium" , Amstelveen 

A M S T E R D A M H J Nijmeijer, Bilderdijkpark 16-11, 
Amsterdam-14; Ie donderdag 20 uui vergadering en 3e 
donderdag 20 u u r ruilavond m het Van Nispenhuis, Stad
houderskade 55, Amste rdam, 2e woensdag ruilbijeenkomst 
m het Cultureel wiikcentrum, Slotermeerlaan 150 en ten 
huize van de heer G de Waal , Nieuwendammerdijk 357, 
Amste rdam-Noord 

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

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

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

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

D R I E B E R G E N J W de Vnes, Wethouder Teseling-
laan 22, Driebergen, 2e donderdag 20 uur in gebouw 
„Salem", achter de Grote Kerk aan de Hoofdstraat, Drie
bergen 

E C H T P van Engelen, Peyerstraat 160, Echt (L ) , na 
convocatie 

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

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

E U R O P O O R T A Sluy, Maar l and 46 N Z , Bnelle; n a 
convocatie 

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

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

' s - G R A V E N H A G E A Renooij, Sinaasappelstraat 79, 
' s-Gravenhage-8, 2e woensdag ruilavond en 4e woensdag 
vergadering 19 30 uur in de Haagse Beurs, Nobelstraat 23, 
's-Gravenhage 

G R O N I N G E N , „ ' t P O S T S T U K " J Deden, Hoornse-
diep 109, Groningen, laatste maandag 20 uur in het Club
gebouw ,West-End", Adr van Ostadestraat, Groningen 

H A A R L E M P M Smeels, Indischestraat 21, Haar lem, 
3e vrijdag 20 u u r in „ H K B " , Tempellersstraat 35, 
Haar lem 

H A R D E R W I J K D r R T Simon Thomas, Oranjelaan 
28, Nunspeet , na convocatie in het Groene Kruisgebouw, 
Fnsia laan 51 , Harderwijk 

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

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

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

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

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

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

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

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

L A N D V A N H O R N E A H Janssen, Wingerdstraat 
36, Heythuysen (L ) 

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

L E I D E N B P Esderts, Sumatrastraat 187, Leiden, 
3e donderdag 19 15 uur in de cantine van de firma Clos & 
Leembrugge N V , 3e Binnenvestgracht 3, Leiden 

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

DE M A A S M O N D J F G Ladage, Pieter Stastokweg 
87, Hoogvliet , na convocatie 

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

M E P P E L H Start, J an van Galenstraat 9, Meppel , 
iedere maandagavond ruilbijeenkomst in Hotel , ,Kwmt" 
Kerkplein, Meppel 

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

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

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

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

O I S T E R W I J K J P M van der Linden, Wildeman-
straat 1 Oisterwijk, Ie maandag 2 0 u u r in Cafe-Restau-
rant ,,De Gouden Leeuw", Stationsstraat 20, Oisterwijk 

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

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

O U D - B E I J E R L A N D C Weeda, V a n Brakelstraat 44, 
Oud-Beijerland, na concovatie 

G J P E E L E N S de Koning, Oudestraat 13, Bruinisse, 
na convocatie 

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

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

R I J N S B U R G Jac P Noort Dahliastraat 26, Rijns-
burg , na convocatie 

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

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

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

S O E S T Mevr L Spoelstra-Schroder, Stadhouders
laan 35, Soest, Ie vrijdag 20 uur in gebouw „De R a n k " , 
Soesterbe rgsestraat 18 Soest 

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

T I E L F C P Beckers, Scheeringlaan 9 Tiel , na con
vocatie in gebouw , ,Opwaarts" , Sint Walburgstraat 15, 
Tiel 

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

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

V E G H E L C J J M de Weit , J an van Amstelstraat 3, 
Veghel , laatste vrijdag van de maand 20 uur in Cafe „De 
Molen" , Molenstraat 38, Veghel 

V E N L O J Nogarede, Ie Lambertusstraat 27, Venlo, 
2e vrijdag 20 uur in Cafe-Restaurant ,De Gouden Tijger", 
I omstraat 5, Venlo 

V L I S S I N G E N J L Roland Hogeweg 81 , Vlissingen, 
3e donderdag 20 uur vergadering in de cantine van het 
Stadhuis Stadhuisplein, Vlissingen, 1 e maandag ruil
avond in de bovenzaal van ,,Het Anker", Boned ijkestraat, 
Vlissingen 

V O L K L L R Beekmans, Udenseweg 5, Volkel, na con
vocatie 

W E E R T H J H Tennissen, Kazemelaan I, Weer t , na 
convocatie 

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

W I E R I N G L N J H W 1 hooien, Beltstraat 3b, 
Hippolytushoef, na convocatie in „Concordia" , Konings
straat Hippolytushoef 

W O F R D E N Ph Gevaert Stationsweg 12, Woerden, 
4e woensdag ruilavond m ,,Concorcia", Havenstraat 4 
Woerden 

Z E I S T G Kok, Ernst Casimirlaan 13, Zeist, na convo
catie in Hotel „Fig i" , ingang Dorpsstraat, Zeist 

Z O L I L R M E L R J W van Waaij , Stationsstraat 136 
Zoelermeer , 2e donderdag 20 uur in gebouw „'t Trefpunt" 
Dorpsstraat 135, Zoetermeer 

Z W O L L E E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle, na con
vocatie in de Turnzaal van Grand-Hotel ,,Wientjes", 
Zwolle 
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R O T F E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E E -
N I G I N G Secr G C Tops, Schiebroeksesingel 19, Rot-
te rdam-I2 , Tel (010) 22 86 78 Ledenadministrateur 
P W van der Stel van Wijngaardenlaan 72 Rot terdam-
26 Tel (010) 19 23 16 

Ledenvergadering dinsdag 24/9 in het Dakpaviljoen 
van het Groothandelgebouw om 20 00 uur 

Gewone agenda Bezichtiging van kavels der veiling op 
zaterdag 21 sept in het clublokaal van Stichting Ge
bouw De Heuvel ' , St Laurensplaats 5 

Clubbtjeenkomsten Elke zaterdag van 14 tot 17 30 uur in 
een der zalen van Stichting Gebouw ,De Heuve l" St 
Laurensplaats 5, elke donderdag van 19 30 tot 22 30 uur in 
„De Gunst ' , Britelselaan 192 

Overleden Lid 702, P | J Andriessen, Rot terdam Lid 
2134 D Bakker Rot terdam 

8 
P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I G I N G „ A M E R S 

F O O R T ' Secr B J V d Berg, Kelvinstraat I IB 
Amersfoort Tel (03490) 1 53 01 

Bijeenkomsten elke 4e donderdig van de maand m Ho
tel Monopole" , Amersfoort I eider rond/endverkeer 
Dhr M P Bergers Vinkenweg 20 Soest 

9 
A M S T E R D A M S C H E V E R E E N I G I N G „ D E PHILA

T E L I S T " Secr L van Oosterwijk, W Brandligtstraat 
51-1, Amsterdam-16 Tel (020) 13 90 93 

Bijeenkomsten dinsdag 1 okt ledenvergadering, dins
dag 15 okt ruilavond Beide in Krasnapolsky ingang 
Warmoesstraat , kleine zaal Aanvang 20 uur 

Viering Dag van de Postzegel zaterdag 12 okt in een der 
zalen van het V a n Nispenhuis, Stadhouderskade 55, Am
sterdam Zaal open 12 30 uur 

10 
POSTZEGELVERENIGING SPA AMSTERDAM 

Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-Z 
Bijeenkomsten 24 september 8 en 22 oktober, societeits-

avonden 

12 
P E R S O N F E L S V E R E N I G I N G W E R K S P O O R 

A M S T E R D A M Afd Filatelie Secr H v d Braak, 
Schierstins 75, Amsterdam B V 

Clubavond maandag 30 sept bij Werkspoor-Amsterdam 
N V Aanvang 18 uur 
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16. 
G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E 

G L O B E " . Secr.: Ir . T h . van der Feijst, Klein Amerika
weg 8a, Renkum. Tel . : (08373) 3210. Ledenadminis t ra t ie : 
Mej. M . J. Renssen, Leeuwenklaan 10, Zutphen . 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, Barne-
veld, Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede, Eist, Epe, 
Lichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, Oosterbeek, Renkum-
Heelsum, Rheden-De Steeg, Velp-Rozendaal , Wage-
ningen. Winterswijk, Wijchen, Zevenaar en Zutphen. 
18. 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ B A A R N " . Secr.: 
Mej . Chr. H . Waayenberg, Biltseweg 3, Soestdijk p/Soest 

Bijeenkomst: ruilavond 7 okt. a.s. in Hotel , ,De la Pro
menade" , aanvang 20 uur . 
19. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ O N D E R L I N G C O N 
T A C T " , B E R G E N O P Z O O M . Secr.: G. A. L. Schuur-
biers, Kastanjelaan 124, Bergen op Zoom. 

Bijeenkomst: elke 2e dinsdag van de m a a n d in de Hol-
landsche Tuin, Bergen op Zoom, 8 u u r precies. 
20. 

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

Bijemkomsten: 16 en 30 sept., 14 en 21 okt., 11 e n 2 5 n o v , 
9 en 30 dec. 1968, in „De O p g a n g " , Florastraat 2, Bever
wijk. Aanvang steeds 19.30 uur . 

Gironummer 1558745 ten name van de Penningmeester 
Kennemer Postzegel Club te Beverwijk. 

Contributie: f 10,— per jaar, ofwel 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 be
taald vóór 1 oktober a.s. Betaalt u de contributie geheel of 
gedeeltelijk na 1 oktober a.s., dan wordt het nog te betalen 
bedrag verhoogd met ƒ 2 ,— (Besluit Alg. Jaarverg. dd. 
23 jan. 1967). 

U w kleine aankopen uit rondzendingen kunt u desge
wenst en indien daarvoor de gelegenheid wordt gegeven, 
bij de rondzending zelf voldoen, mits deze aankoop m da t 
geval de rijksdaalder niet te boven gaat . ledere deelnemer/ 
-ster aan het rondzendverkeer is verplicht elke ontvangen 
zending goed te controleren en de evt. bijgevoegde gelden 
via de lijst na te gaan en na te tellen. U tekende voor ont
vangst, laat ook bij de afgifte van de zending uw medelid 
(ofdesnoods een volwassen familieled ervan) voor ontvangst 
tekenen. Bewaart u dit bewijsje! 
22. 

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

Vergaderingen: 2e maandag van de maand in Café-Rest. 
„De H a r m o n i e " Brinklaan 112, Bussum, Aanvang 8 uur . 
23. 

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 „ D E L F T " . Secr.: Dirk Costerplein 132, Delft. 

O p de vergadering van 4 juli 1968 zijn wegens het niet 
nakomen van h u n financiële verplichtingen geroyeerd no. 
188 D . J . V. Veen; no. 535 H . v.d. Berg; no. 41 L. A. Ne-
derpelt. 
26. 

D O R D T 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 „ D E 
P O S T J A G E R " . Secr. Postbus 309, Dordrecht. Te l . : 
(01850) 4 04 28. 

Ledenvergadering: vrijdagavond 27 september a.s. in ge
bouw Patrimonium, Lange Breestraat 24-26, Dordrecht. 
Aanvang 7.30 u u r n.m. 

Contactavond: vrijdagavond 11 oktober, zelfde plaats en 
tijd. 

Veiling: Het ligt in de bedoeling op 27 september een 
grote veiling te houden, waarvoor allleen betere kavels kun
nen worden ingezonden. Een kavellijst wordt gelijktijdig 
met de convo a a n alle leden toegezonden. 
27. 

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

Bijeenkomsten: elke Ie woensdag van de maand , waar
voor 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.: Mevr. T h . Neggers-Meurs, Mr . 
Rijkenstraat 36, Veldhoven. 
35. 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ G R O N I N G E N " 
Secr.: R . A. Talens, Korreweg 86, Groningen. Te l . : 
(05900) 3 18 12. 

Bijeenkomsten: elke 4e maandag van de m a a n d in Huize 
Maas , Vismarkt ZZ 52; zaal open voor ruilen 19 uur , be

gin de vergadering 20 uur . 
I n verband met niet beschikbaar 7ijn van de zaal zal de 

oktobervergadering met op 28 m a a r op 21 o k t o b e r a.s. 
worden gehouden 

De voorbereidingen voor de regionale tentoonstelling op 
26 en 27 oktober a s. zijn groeiende. Reeds veel is bereikt. 
Zoals bekend, is deze tentoonstelling in de eerste plaats be
doeld voor verzamelaars uit de 3 noordelijke provincies 
wier verzameling met eerder werd bekroond. Deelname 
van verzamelaars uit Emden is toegezegd; hiervoor werden 
100 kaders gereserveerd. De gehele tentoonstelling zal on
geveer 300 kaders omvat ten. Inlichtingen en aanmeldings
formulieren worden gaarne toegezonden door de tentoon
stel lingssecretans Dr. P. J. van Mullem, Strausslaan 40, 
Groningen. 

O p 26 oktober zal tevens de Dag van de Postzegel wor
den gevierd; t.g. hiervan is er een rui ldag in Huize De 
Beurs, gelegen naast het tentoonstellingsgebouw, van 10 
tot 18 uur . Naast de speciale envelop met bijzonder stem
pel voor de tentoonstelling zal ook voor de Dag van de 
Post7egel een dergelijke attractie beschikbaar zyn. Voor 
wijze van bestelling verwijzen wij u naa r het maandblad 
van augustus. Tijdens de tentoonstelling en de viering van 
de Dag van de Postzegel zullen de enveloppen ui teraard 
kunnen worden gekocht. 

Nogmaals willen wij onze l eden : opwekken hun volle 
medewerking aan dit evenement te willen geven 
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 V A N Z E G E L S " T E HAAR
L E M . Secr.: M . W, van der Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede. 

Algemene vergadering: d i n s d a g 24 september in de aula 
van de A. H. Gerhardschool, ingang poort Raaks, Haar 
lem. Aanvang 8 uur . 

Ruilavond- dinsdag 8 oktober d.a.v. in genoemde aula . 
Aanvang 8 uur . Veilinglijsten sept. '68-juni '69. 

Abonnement f 250. Giro 245576 t .n.v. „Penningm. 
O.H.v Z , Haa r l em" . 
37. 

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

Bijeenkomsten: eerstvolgende byeenkomst donderdag 3 ok
tober in het Pancratiushuis, Nobelstraat, Heerlen. Gele
genheid tot ruil vanaf 7 uur . Bespreking Limphilex en Dag 
van de Postzegel. 
40. 

' s - H E R T O G E N B O S S C H E V E R E N I G I N G V A N 
P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S . Secr.: J. M . H . Pou-
leyn, P. Breughellaan 4, Vught . 

Ledenvergadering: woensdag 25 sept. 1968 20 uur in 
„Cosmopoliet", Snellestraat 49, 's-Hertogenbosch. Lezing 
door Mr . H. J. Bernsen. 
41 . 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H I L V E R S U M & 
O M S T R E K E N " . Secr.: A. W. Ebrecht te Hilversum, 
O u d e Amersfoortseweg 116. Te l . : (02150) 4 3 5 2 1 

Ledenvergadering: 17 okt. 1968 (zaal open 19.30 uur ) . 
Elke zaterdagmiddag ruilbeurs van 14.00-17.00 uur . Al 
deze byeenkomsten worden gehouden bij de Stichting 
Openbare Bibliotheek, Hilversum, 's-Gravelandseweg 55. 
42. 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L 
V E R Z A M E L A A R S , L E I D E N . Secr : H . Gaykema, 
Nicolaas Beetsstraat 14. Hazerswoude/Rhynenburch 

Vergadering: woensdag 25 sept. 1968. Logegebouw. Steen-
schuur 6, Leiden. Aanvang 8 u u r precies. Gewone agenda 
met veiling, verloting en na afloop ruilen. 

Jeugdafdeling: Vergadering op donderdag 10 okt. 1968 
in Huize „Over 't Hoff", Gerecht 10, Leiden. Aanvang 
19.00 uur precies. 

Bestuur: Afgetreden is de heer J. Smit. I n zijn plaats is 
gekozen de heer H. N . Schnaar. 

Mededeling: Diegenen, die dit j aa r het l idmaatschap op 
willen zeggen, dienen dit s chr i f te lqk te doen bij de secre
taris vóór 15 november van dit jaar . 
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: 7 oktober Beursavond; 21 oktober leden
vergadering. Telkens om 20.00 uur, in de Groote Sociëteit, 
Vrythof, ingang Jul ianaplem, Maastricht 
44. 

P O S T Z E G E L C L U B G R O O T V E L D H O V E N . Secr.: 
G. J. Ruts , Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven 

Ruilavond: iedere 2e maandag van de maand . 
47. 

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

Ledenvergadering: elke eerste maandag van de maand om 

20 u u r in café „Zeelandia" , Bloemenmarkt 19. Tevens 
gelegenheid tot veiling van postzegels enz. 

De rondzenddienst staat voorlopig stop, lot in de vaka ture 
van de leider is voorzien. 
48. 

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

Bijeenkomsten: 2e dinsdag van de m a a n d . Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rot te rdam. 
52. 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
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: 2 okt. in de grote bovenzaal van Huize 
Remmers, Heuvelring, Ti lburg. 
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 • maandag 7 oktober, 8 uur in de kant ine v h. 
hoofdkantoor, met verkoop nieuwtjes, verloting, ruilbeurs 
enz. als gewoonlijk. 
58. 

„ V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS S A S S E N H E I M " . Secr.: J. Verhoef, St. Anto-
niuslaan 30, Sassenheim Tel : (02532) 86 12. 

Vergadering!ruilavond' iedere derde donderdag, 8 u u r in 
het Jeugdhuis, Jul ianalaan. Jeugdclub van 18.45 tot 20.00 
uur . 
67. 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ Z W I J N D R E C H T E N O M S T R E K E N " . Secr. : 
J. C Kooymans, Rotterdamseweg 62, Zwyndrecht . T e l . : 
(01850) 2 73 95. 

Bijeenkomsten in gebouw „De Hors t" , Emmas t raa t , 
Zwyndrecht , steeds aanvangende 20.30 uur . 

Ledenvergaderingen op de dinsdagen 1 oktober en 12 
november a.s.; kontaktavonden op de dinsdagen 15 en 29 
oktober a.s. 

Nieuwe samenstelling van het Bestuur: voorzitter: J. Kor te 
weg, Ant Fokkerstraat 60 ; secretaris: J. C. Kooijmans, 
Rotterdamseweg 62; penningmeester: M . H. Mackay, J a n 
Vrolykstraat 14; vice-voorzitster, tevens dir. rondzend
verkeer: Mevr. J. F. Visser-Hui^enga, Perkstraat 2 7 ; 
2e secretaris; M. Joosten, Burg. de Bruinetaan 143; alg. 
adjunct: A. L de Vree, Burg Jansenlaan 4 7 1 ; commissa
ris: G. J. de Haan, Stoop van Zw ij nd rechtstraat 13, allen 
te Zwyndrecht . 
69 

FI L A T E L I S T E N VER. 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, Veen
d a m . Biieenkomsten: donderdag 10 okt. in de Instuif, 
| . Bruggemalaan, Veendam. 
71. 

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

Bijeenkomsten' vrydag 11 okt. a.s., en verder iedere 2e 
vrydag van de maand in lokaal Scheffers, Maastr ichter
laan 102, Vaals, begin 8.00 uur . 
79. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G A P P I N G E D A M . Secr.: 
A. Voetman, Placiusstraat 3, Appingedam. 

Vergadering!ruilavond: op vrijdag 4 oktober '68. In , ,Het 
Wapen van Leiden". 

Aanvang 19.30 uur 
Hersengymnastiekwedstryd voor het Bekertournooi, en 

een vrye verloting, 
81 . 

F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E K L O M P " , 
W I N T E R S W I J K . Secr.: W. Peletier, Zuilenesstraat I I , 
Winterswijk, penn.m. : J. N . Kuypers, Molenstraat 6, 
Winterswyk, giro: 1203555. 

Bijeenkomsten: elke Ie m a a n d a g van de maand in het 
overblijflokaal van het Winterswyks Lyceum, Zonne-
brink 15, Winterswyk Ingang achterdeur van de school; 
te bereiken via de inrit links van de school. Aanvang 20.00 
uur, jeugdige verzamelaars 19.00 uur . 
95. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ C A S T R I C U M " . 
Secr.: Lmdenlaan 78. Gastricum. Te l . : (02518) 3578. 

Ledenvergaderingen, ruilavonden, veilingen e.d. na convo
catie. 

Overleden: A. J. Reurts . 
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!?uilavond: 2e maandag van de m a a n d in 
' t Baken, Heerenveen. Aanvang : 19.00 uur . 

J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN 
WILL. BOOTHLAAN 242 - POSTBUS 201 
AMSTELVEEN - TEL. (02964) 1 22 23 

WAAR KUNT U UW VERZAMELING BETER LATEN VERZEKEREN 
DAN BIJ DE ONTWERPER VAN DE FILATELISTENPOLIS ZELF? 

* Uitgebreide dekking 
* Gratis taxatierapport 
* Vergoeding naar vervangingswaarde 

Deze publikatie vervangt die van de Fa. R. Rikmans te Naarden. 
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Wilt u de komplete 
Prinses Willielmina met 

(1896 - zonder watermerk - verschillende 
lijntandigen - boekdruk Johan Enschede & Zonen) liangende liaar 

met 10% Icorting op de 
icataioguswaarde 

en met maar f ISrIcontant? 
Of hebt u liever 
de Oostenrijkse Frans Jozef uit 1910. 
Of de braziliaanse Albert 1 uit 1920. 
Of gewoonweg de belangrijkste series 
plus alle nieuwe uitgiften van 
ja, van welk land u maar kiest 
Ze liggen stuk voor stuk voor u klaar. 
En voor toch maar f 15.- kontant 
Hoe dat kan? Wel. heel simpel. 
Met het Nationaal Zegel Spaar Plaa 

Zo op het eerste gezicht Ujkt het Nationaal 
Zegel Spaar Plan op investerings-philatelie-
systemen zoals die al een tijdje bestaaa Met 
maand abonnementen van f 15.- per maand. Maar 
kijkt u gerust achter de schermea Dan ziet u 
belangrijke verschillea Want Het Nationaal 
Zegel Spaar Plan biedt u onbeperid alle wereki-
series. In alle mogelijke kombinaties. En: nog 
vóór u een zegel besteld hebt, is hij al 
kompleet verzekerd. Gratis. Zodat u altijd 
wéér krijgt voor uw geld. Daarbij is voor u 
minstens zo belangrijk dat u met het Nationaal 
Zegel Spaar Plan steevast 20%, tot maar liefst 
30% voordeliger uit bent Dus ook: zonder 

verborgen handels-kosten. Zo krijgt u gemakkelijk 
een werkelijk philalelistisch bezit dat jaar op 
jaar in waarde venneerdert en vermeerdert en 
vermeerdert. 
En let nu op: de éérste & de honderdste 
inschrijver in het Nationaal Zegel Spaar Plan kunnen 
- als abonnee op het maandblad PÜlatelie - de 
kostbare, komplete serie "Prinses met hangend haar" 
krijgen tegen 9CP/o van de kataloguswaarde. Een 
rijks-accoimtant staat er borg voor. Wilt u precies 
weten hoe en wat? Bel op. Of schrijf een briefkaart 
Dan krijgt u direkt, gratis en vrijblijvend alle 
informaties. Ook al wilde u alle zegels van Nederiand 
en Overzeese Gebiedsdelen in één keer kompleet 

Nationaal zegel spaar plan 
Stadionweg 103 - Amsterdam 020 - 73.92.16 



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

Telefoon (05470) 2135 
Voor het verstrekken van inlichtingen en/of Illustraties danken wij, behalve 
de verschillende postadministraties en vertegenwoordigingen, New Stamps in 
Londen. 

Voor inlichtingen en/of illustraties — speciaal van verschillende Midden en 
Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe kunnen bijdragen 
de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons van harte aan
bevolen. 

X Dit teken is geplaatst bij uitgiften die verboden zijn voor tentoonstellingen 
die gehouden worden onder de bepalingen van de Federation Internationale de 
Philatelie. De laatste aanvulling op de FlPIIjst 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. 

EUROPA 
ALBANIË 

107'68. Vijfentwintig jaar volksleger. 
15, 25, 65 en 95 q. 

208'68. Zeefauna. 
15 q. Loligo vulgaris. 
20 q. Homarus vulgaris. 
25 q. Buccinum unda tum. 
50 q. Cancer pagurus. 
70 q. Palinurus vulgaris. 
80 q. Carcinus maenas. 
90 q. Nephrops norvegicus. 

A N D O R R A 

1410'68. Negentiende Olympische Spelen, Mexico. 
0,40 F. Hoogspringer en Olympische ringen. 

BELGIË ^ 

Afbeeldingen zegels gemeld in augustus, bladzijde 475. 

BULGARIJE 

AwJsffmms 

56 " CeCUfl MMOKbYHAPObHATA 
croMfTO/iormfCM (pEOBp/itiyin 

CT.dO BTi/irAPVIfi 

16881968 

< 
.O 
IQ. MUnPOBCKO BbCTAHME 

Afbeeldingen zegels gemeld in augustus, bladzijde 475. 
Juli /augustus ' 68 . Serie insekten. 

I St. Lucanus cervus. 
1 st. Procerus scabrosus. 
1 St. Sycophanta. 
1 St. Oryctes nasicomis. 
1 st. Perisomcna caecigena (vlinder). 

Juli /augustus ' 68 . Uitgifte ter gelegenheid 56ste inter
nationale federatie van stomatol ogen*) in V a m a . 
20 st. Congresgebouw in Varna . 

Juli /augustus ' 68 . Opstand in Chiprovtzi 300 j aa r ge
leden. 
13 st. Handgemeen tussen opstandelingen en Turkse 

troepen. 

CYPRUS 

y„?'>? 

29'68. Twintig j aa r Wereldgezondheidsorganisatie. 
35 m. Embleem U N I C E F » ) en kind met beker melk. 
50 m. Embleem W H O * ) en standbeeld Aesculapius. 

D E N E M A R K E N 

129'68. Toeslagzegel kinderhulp in Groenland. 
60 + 10 o rood. Kinderen in paleis, illustratie bij G r o e ? 
landse sage. Zegel gelijk aan die van Groenland. 

D U I T S L A N D (OOST) ^ 
Afbeelding zegels gemeld in augustus, bladzijde 475. 

B CtUTSC 

H it\Pik<: 

<t Pi«OK»T^SC,kf. i'l'^O^i 

189'fa8. OlynipibLhc Spelen, Mexico. 
5 pf. Start hardloper. 

10 + 5 pf. Polsstokspringer. 
2 0 + 1 0 pf. Voetballer. 
25 pf. Turnster aan brug. 
40 pf. Waterpolo. 
70 pf. Roeien. 

DUITSLAND (WEST) 

[DeutscheaO 

Afbeelding zegel gemeld in augustus, bladzijde 475. 
269'68. Honderd j aa r vakbeweging. 

30 pf. rood, groen en blauw. Symbool, opgebouwd ui t 
centrale pijl en uitwaaierende pijlen eromheen. 

310'68. Toeslagserie voor weldadige doeleinden. 
10 + 5, 2 0 + 1 0 , 3 0 + 1 5 en 5 0 + 2 5 pf. Verschillende ui t 
beeldingen van het thema „ D e wereld van het spel" . 

1012'68. Twintig jaar rechten van de mens. 
30 pf. Embleem van het internationale jaar . 

F I I « . A N D 

I39 '68. Vijftigste verjaardag Centrale kamer v a n 
koophandel voor Finland 
0,40 mk. Gezicht op haven en embleem. 

FRANKRIJK 

P ï ü n '"^EPÜBÜQUE FRANCAi5F 

'HPIQUIS HtucattM 

99'68. Zegel in toeristische sene. 
0,40 F. bruin, groen en blauw. Gezicht op Béziers. 

1410'68. Olympische Spelen, Mexico. 
0,40 F. Estafettelopers en Olympische ringen. 

239'68. Vervolg m serie reprodukties. 
1,— F. Reproduktie schilderij van Gauguin : „Arearea" . 

309'68. Vijftigste verjaardag wapenstilstand front in 
oostelijk Europa (Thessalonika 29 september 1918). 
0,40 F. Symbolische voorstelling met zwevende vrouwen

figuur en fort; vliegende witte duiven. 
7l0 '68. Tweehonderd j aa r vereniging Corsica m e t 

Frankrijk. 
0,25 F. Wapens van Frankrijk en Corsica en portret 

koning Lodewijk X V I , 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. ■september 1968 5 2 9 



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 

Kijhavonden: Donderdag 3 en dinsdag 8 oktober. 

Inzendingen: Tot 7 oktober kan nog goed materiaal 

worden aangenomen voor onze 26e veiling. 

(Bij toezending per post, dan uitsluitend 

aangetekend). 

Veiling-agenda: 10-11-12 oktober, 25 e veilmg 

7-8-9 november, 26 e veiling 

12-13-14 december, 27e veiling 

W. H. DE MUNNIK 
KORTE HOUTSTRAAT 20 B 

DEN HAAG 
Tel. 070-180500 

Zichtzendingen: Nederland en O.R., Engelse Koloniën, 

Frankrijk, Verenigd Europa en Ruimtevaart. 

ENGELSE KOLONIËN MOMENTEEL BIJZONDER MOOI EN UITGEBREID VAN 1935 TOT 1965 

Vraagt eens een zending aan! Een briefkaartje is voldoende. (S.v.p. duidelijk opgeven 

w êlk gebied U wenst te ontvangen). 



GIBRALTAR 

^mra 
26-8-'68. Internationaal jaar lechten van de mens. 

1 sh. Jan-zonder-Land tekent Ma gn a Char ta in 1215. 
2 sh. Rots van Gibraltar met inschrift: „Freedom 1704-

1968". 
Beide zegels met embleem van het jaar en portret 

koningin Elizabeth. 

G R O E N L A N D 

Óp ] 0 _ ^ ^ . 

12-9-'68. Zegel met toeslag voor kinderwerk in Groen
land. 
60 + 10 o rood. Twee kinderen in kasteel, naar oude 
Groenlandse sage. Zegel gelijk a a n die van Oenemarken. 

HONGARIJE 

14-7-'6U Honderd jaar staatsspoorwegcn. 
2 ,— F. Stoomlocomotief type 424. 

30-7-'68. Honderdste sterfdag dichter Mihaly Tompa, 
(1817-1868). 
60 f. Portret dichter. 

3-8-'68. Negende wereldfestival jeugdigen en studen
ten in Sofia. 

O f. Embleem festival; links m a n en vrouw in Bulgaarse 
en rechts in Hongaarse klederdracht . 

Augustus '68. Olympische Spelen, Mexico. 
O f. Zwemsters op startblok. 
O f. Voetballers in actie. 
O f. Worstelaars. 
,— F . Tweepersoons kano. 
,40 F . Turne r in ringen. 

+ 1,— F . Ruiter in sprong. 
,— F . Schermen. 
— F . Spcerwerpen. 
Alle zegels met Olympische r ingen; op achtergrond 
exicaanse versiering. 

O,—• F . Blokj'e; hardlopen dames ; Olympische ringen en 
lympisch vuur . 
Alle zegels en blokje getand en ongetand. 

IERLAND 

Afbeelding zegel gemeld m augustus, bladzijde 475. 
14-10-*68. Eerste gedeelte nieuwe gebruiksserie. 
n 8 d., 2 sh. 6 d en 10 sh. Elke zegel geeft afbeelding van 

n der vier basisontwerpen, die ook voor het vervolg van 

de serie gebruikt worden. Volgende waa rden : 
24-2-'69. 3, 6 en 7 d., 5 sh. 
21-3-'69. 4, 5 en 10 d., 1 sh. 
9-6-'69. Vz, 1 en 9 d., 1 sh. 5 d. 

ITALIË 

posrEimiiHE « 2 5 lOMMASOCAMPANEtlA 

i^fc^U^LiASELbg 

Afbeelding zegel gemeld in augustus, bladzijde 475. 
5-9-'68. Vierde eeuwfeest geboorte Tommaso Campa-

nella. 
5 0 1 . grijszwart. Portret wijsgeer (1568-1639). 

JOEGOSLAVIË 
10-7-'68. Nieuwe kleuren zegels in gebruiksserie. 

20 p . blauwgrijs, 30 p . groen, 50 p . rood, 75 p . donker
groen, 1,25 d. ul t ramari jn , 2,0 d donkerblauw. Portret 
president Ti to . 

2-8-'68. Vijfenzestigste verjaardag opstand van I lm-
den. 
50 p . oranjebruin en goud. Kanon van opstandelingen 

tegen Turks leger. 

L U X E M B U R G 

ó . LUXEMBOURG 

18-9-'68. Kinderdorp in Mcrsch. 
3 f. donkergroen en bruiniood. Maquet te geprojecteerd 

dorp, met embleem van vereniging. 
6 f. donkerblauw, bruinrood en zwart . Wees houdt hand 

vast van verzorgster. 
18-9-'68. Zegel in toeristische serie. 

50 f. olijfgroen, b lauw en grijsblauw. Vliegtuig van Luxair 
vliegt boven stad Luxemburg . 

18-9-'68. Vrijwillige bloedgevers voor Rode Kruis. 
3 f. Symbool, met in het midden rood kruis da t bloed

transfusie weergeeft. 

M A L T A 

l-8- '68. Vierhonderdste sterfdag grootmeester La 
Valette. 
1 d. W a p e n van O r d e van Mal ta en van La Valette. 
8 d. Portret grootmeester La Valet te in uniform. 
1 sh. 6 d. Graf La Valet te in crypte van kerk van St. 

Johannes in Vale t ta . 
2 sh. 6 d. Twee engelen dragen bord waarop geschreven 

da tum van dood van La Valette. 

December '68. 
Monaco. 

M O N A C O 
Honderd jaa r spoorverbinding Nice-

0,20 f. 
0,30 f. 
0.601 
0,70 f. 
I—f . 
2,30 f. 

Stoomlocomotief tvpe 030, 1868. 
Stoomlocomotief type C.220, 1898. 
Stoomlocomotief type C.230, 1910. 
Stoomlocomotief type F.231, 1925 
Stoomlocomotief type A.241, 1932. 
Elektrische locomotief type BB, 1968. 

Tweehonderdste geboortedag Cha teaubr i and ; illustratie 
van zijn belangrijkste werken. 
0,10 f. Portret Chateaubr iand en kasteel Gombourg. 
0,20 f. „ H e t Christelijke genie" . 
0,25 f. „ R e n e " . 
0,30 f. „Aanbidding door de koningen" . 
0,60 f. „De mar te laren" . 
2,30 f. „Ata la" 

Tweehonderdste geboortedag Monagaskische beeld
houwer J . F. Bosio; reproduktie van zijn werken. 
0,20 f. Frankrijk en de trouw, beeldengroep. 
0,25 f. Hendrik V als kind. 
0,30 f. Portret beeldhouwer. 
0,60 f. Standbeeld Lodewijk X I V te p a a r d . 
2,30 f. Beelden Napoleon, Lodewijk X V I I I en Karel X . 

Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 
0,60 f. Embleem. 

Prinsen en prinsessen van Monaco 
1,—f. Prins Karel I I . 
2,30 f. Prinses Jeanne Grimaldi . 

N O O R W E G E N 

; j ; I N D R i M I S ] O N S ^ 

5NORGE40 

16-9-'68. Honderd jaar Lutherse thuiszending 
Noorwegen. 
40 o groen en 65 o roodviolet. H a r t en kruis. 

P O L E N 

2-9-'68. Olympische Spelen. Mexico 
30 gr. Estafettelopen mannen . 
40 gr. Boksen. 
60 gr. Basketbal mannen . 
90 gr. Verspringen dames-
2,50 zl. Speerwerpen dames 
3,40 zl. Oefeningen op brug. 
4 ,— zl. Wielrennen. 
7,90 zl. Schermen mannen . 
10,— + 5,— zl. Blokje: loper met Olympische vlam en 
rond relief met balspeler. 

s e p t e m b e r 1 9 6 8 5 3 1 



Heeft u er v/el eens over gedacht om alle verschillende stempels te gaan verzamelen van uv/ v/oon-

plaats, geboorteplaats of uw eigennaam ? U kunt ook uw vrouw op die manier in uw filatelie betrekken 

door haar stempeltjes op gelijke wijze te verzamelen! Ik garandeer u dat het reuze interessant is en uzult 

allerlei ontdekkingen doen. Het is bovendien écht verzamelen. Uw stempeltjes beginnen al omstreeks 

1700, als u een beetje geluk heeft. In de Van Dieten Veilingen in de komende maanden zit een massa 

stempeltjes. U kunt dus gelijk starten. Verzamelt u liever tandingen of watermerkverschillen, dan kunt 

u overigens óók uw hart ophalen. Maar wanneer u liever geen Nederland koopt omdat iedereen dat 

doet, dan kunt u een keus maken uit alle andere landen van de wereld die de komende veilingen ver

kocht zullen worden. Bijzonder uitgebreid worden aangeboden België met R. Kruis, Mercier en Orval, 

Duitsland, Egypte met 7 (!) series Port Fouad, Frankrijk met Orphélins, Noorwegen met no. 1 var. 

,,gebroken plaat", Oostenrijk met Jubileum 1910, 10 Sch. Dollfuss, Polen, Vatikaan meerdere malen 

compleet met 3 series Provisorio, Zwitserland, enz. U kunt bij ons werkel i jk uw geld wel kwi j t en u 

weet dan bovendien dat u iets goeds heeft. Ook voor de toekomst. Tussen de septemberveiling en de 

veiling van 4 december zullen wij postzegels verkopen to t een bedrag van misschien wel 1 % miljoen 

gulden (!). Het zou een wonder zijn wanneer daar helemaal niets voor u bij zou zi jn. Dat is uitgesloten. 

Wanneer u toevallig Frankrijk verzamelt dan boft u helemaal. De grootste collectie Frankrijk die ooit 

in Nederland verkocht werd, veilen wi j op 3 december. Op 4- december gevolgd door Franse Koloniën. 

Wanneer u niet regelmatig onze catalogi ontvangt, vraag ze dan nu direkt nog even aan. U heeft geen 

t i jd om naar de veiling te komen? Hoeft niet. Het is reuze spannend om een opdrachtenlijstje in te 

vullen en af te wachten wat u op uw biedingen kr i jgt . U kunt die zelfs l imiteren to t eentotaalbedrag! 

Makkelijker kan het niet. Duur bij Van Dieten? Onzin! Bij ons betalen kopers maar 1 2 % % commissie 

en wanneer de internationale handel zo graag bij ons koopt, waarom zoudt u dan niet mee kunnen 

doen? Bel even 070 - 11 76 61. Dag en nacht kunt u terecht. Unieke service in Nederland. Ook alle 

catalogi kunnen wij leveren en albums van Gibbons en Yvert, en Yvert-insteekboeken. Wi l t u wel ko

pen maar u heeft geen geld ? Ook geen bezwaar. U heeft vast nog wel postzegels waar u nooit meer naar 

om ki jkt , of doubletten. Die verkopen wi j voor u ter verrekening met uw aankopen. Onze rijkgeïllu-

streerde catalogi met duidelijke beschrijvingen worden over de hele (beschaafde) Wereld verzonden. 

Wi j hebben klanten in Boskoop (weinig) en in Johannesburg (veel). In Dokkum (weinig), Teheran 

(meer) en Melbourne (een paar). In Londen meer dan in Delft. Wi j hebben soms kijkdagen in Bazel, 

Brussel, Londen of Zürich. In Italiaanse bladen vindt u onze advertenties en een verslag van onze aan

staande oktoberveiling komt op de Zwitserse T.V. Een verzamelaar in Kaapstad verkocht bij ons zijn 

Rusland-collectie omdat er in Zuid-Afrika geen markt voor was. Het wonder gebeurde want wi j ver

kochten die collectie aan een andere verzamelaar in Kaapstad, 2 straten verder! Heus echt gebeurd. 

Dus voor aankoop en/of verkoop (sinds 1892): Van Dieten Veilingen, Tournooiveld 2, Den Haag. 



R O E M E N I Ë ^ 
20-7-'68 Serie tuingeraniums. 

10 ^ü, 40 en ')'» b. Verschillende soorten Pelargoniun 
zonale aïl 

1.20 en 1,35 1. Twee soorten Pelargonium pel tatum hort. 
60 b . en 1,60 I. Twee soorten Pelargonium grandiflorum 
hort 

25^7-'68. Revolutie van 1848, 120 jaar geleden. 
Schilderijen. 
55 b . Gh. Tattarescu: „Nicolae Balcescu." 
1,20 I. B. Iscovescu: ,,Avram l a n c u " . 
1,60 1. N. Livaditti; „Vasila Alecsandri". 

O p elke zegel groep burgers met vlag. 

SOVJET-UNIE 

: ^' pi I I 

31-7-'6R Olympische Spelen, Mexico. 
4 k. blauw, donkergioen en goud. Springoefening dames. 
6 k. karmijn, roze, violet en goud. Gewichtheffer. 

10 k. groen en goud. Roei wedstrijd. 
12 k. oranje, rood, bruin en goud. Tacht ig meter horden

loop dames. 
16 k. roze. blauw en goud. Schermers in actie. 
40 k Getand blokje, donkergroen, oranje, bruin en goud. 

Hardlopers en loper met Olympische fakkel, als 
achtergrond zonnesteen (kalender van Azteken). 

Augustus '68. Vijftigste verjaardag uitroeping Rus
sische macht in Litouwen. 
4 k. rood. karmijn, grijsgroen, Toren kasteel Gedimin, 

rode vlag en stralende zon. 
14-8-'68. Vijftig jaar staatsuniversiteit van Tbilissk. 

4 k. beige en donkergroen. Gebouw universiteit omgeven 
door nationale ornamenten; tweetalige tekst. 

16-8-'68. Bevestiging solidariteit met Griekse demo
craten. 
6 k. donkerbruin, grijs en donkerrood. Fragment beeld-

houwweik ,Dood van Laokoon en zijn zonen". 

IJSLAND 

5-9-'68. Honderdste geboortedag 1 ridrik Fridriksson. 
10 kr. blauw Standbeeld Fridriksson met een kleine 

jongen 

ZWEDEN 

ZWITSERLAND 
Afbeelding zegels gemeld in augustus, bladzijde 475. 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

Jul i '68. Wild, vogels. 
1 af. Gier. 
6 af. Ui l . 
7 af. Flamingo's . 

Dag van de moeders. 
2 + 2 af., 7 + 2 af. Portret koningin Humci ra van Afgha
nistan. 

20-5- 68. Dag van de landbouw. 
I, 6 en 12 af. In lands schaap en opschrift. 

3-6-'68. Internat ionaal toeristisch jaar . 
2 af. Kaa r t van het land. 
3 en 16 af. Verschillende bezienswaardigheden in het land. 

10-7-'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 
2 en 7 af. Embleem W H O * ) . 

K AJMAN 
5-7-'68. Portretten A d a m en Eva. 

2,— r. Geschilderd door Granach. 
2,— r. Geschilderd door Durer . 
2,— r. Geschilderd door Maderuelo . 
2,— r. Geschilderd door Hugo van der Goes. 

Getand en ongetand, en zegels in blokje voor 10,— r. 
25-7-'68. Internat ionaal j aa r rechten van de mens. 
Zes waarden, in totaal 9,— r., portretten dr. Mar t in 

Luther King en president Kennedy. 
Blokje van 10,— r. Zegels getand en ongetand. 
Herdenking Robert Kennedy. 

2,— r. Portretten Robert en | o h n F. Kennedy. 
5,— r. Luchtpost. Portret Rober t Kennedy en twee han

den. 

ALGERIJE 
4-7-'68. Olympische Spelen, Mexico. 

30 c. Atleten en Olympische v lam. 
50 c. Voetballer. 
1,— d. Atleten, Olympische ringen, Mexicaanse zonne

steen. 
Achtste jamboree. 

30 c. Padvinders en embleem. 
Nieuwe gebruikszegel. 

6 c. Portret Emir Abdelkader. 

ARGENTINIË 

20-7-'68. Honderd j aa r Rawsonziekenhuis. 
6 p . Portret Guillermo Rawson en gevel vroeger zieken

huis. 
27-7-'68. Herdenking Vito Dumas (1900-1965). 

68 p . Portret Dumas en zeilschip, waarmee hij in 1943 
een tocht rond de wereld maakte. 

10-8-'68. Veiligheid en opvoeding op de weg. 
20 p . Klaarover laat groep kinderen oversteken. 

15-8-'68. Honderd vijftigste verjaardag slag van Maipu 
40 p . Reproduktie schilderij ,,De omsingeling van M a i p u " 

door Chileense schilder P. Subercaseaux. 

BAHAMA EILANDEN 

Afbeeldmg zegel gemeld in augustus, bladzijde 475. 

30-9-'68. Olympische Spelen, Mexico. 
5 c. en S I,—. Zeilboot 5.5 meter klasse. 

11 c. Sprong van deelnemer aan hinkstapsprong. 
50 c. Hardloper. 

Alle zegels met portret koningin Elizabeth en Olym
pisch monument op eiland San Salvador. 

B A R B A D O S 

BARSAOOS 3:v 

29-8-'68. Vijftig j aa r padvindsters m Barbados. 
3 c. Meisje kookt boven kampvuur 

25 c. Nieuw hoofdkwartiei in Pax Mill 
35 c. Embleem padvinderi j . 

Alle zegels met portretten mevrouw Baden-Powell en 
koningin Elizabeth I I van l 'ngeland 

B E R M U D A 

LU- W M U O A 

« ^ ..rfgg-" 

24-9-'68. Olympische Spelen, Mexico. 
3 d., 1 sh. I "ih. 6 d. en 2 sh. 6 d. Voetballer, hardloper en 
twee verschillende t \pcn /cilbnicii . portret koningin 
Elizabeth en embleem Olympische bp'-len. 

5-8-*68. Vervolg op in augustus gemelde serie repro
duktie in relief van schilderijen. 

I^Onge tand blokje met de waarden 2, 4, 5 en 10 ch. 
JiJIdem met 45 en 80 ch, 1,05 en 1,40 nu. 
JCIdem met 2, 3, 4 en 5 nu. 
29-8-'68. Vervolg reüefreprodukties schilderijen. 

1,50, 2,50, 6,— en 8,— nu . Luchtpost, verschillende repro-
dukties. 

5{Ook ongetand blokje met deze vier waarden samen. 

B O E R O E N D I 
9-9-*68. Vierde gedeelte serie vlinders: luchtpost. 
6 f. Teracolus annae . 
8 f, Graphium rioleyanus. 

10 f. Cymothoe. 
14 f. Charaxes eupale. 
15 f. Papilio bromius. 
20 f. Papilio zenobia. 
50 f. Salamis artimors. 
75 f. Danais chrysïppus. 

130 f. Salamis temora. 

BRAZILIË 
26-6-'68. Eerste luchtverbinding van „ V a r i g " tussen 

Sao Paulo, Rio de Janeiro, San Francisco en Tokio. 
10 c. Braziliaanse en Japanse meisjes in klederdracht en 

straalvliegtuig. 
l l -7 - '68 . Vijfhonderdste geboortedag Pedro Alvarez 

Cabral , ontdekker van Brazilië. 
20 c. ,,De geboorte van Cabral" ,symbolisch schilderij door 

C. Portinari . 
l4-7- '68. Honderd j aa r Jockeyclub van Brazilië. 

10 c. Paarden passeren eindstreep. 
l7-7- '68. Nieuwe gebruikszegel. 

2 ,— Cr. Portret president Castelo Branco. 
19-7-'68. Eerste zegel in serie vogels. 

20 c. Leucolepis modulator . 
l-8- '68. Dag van de postzegel. 

5 c. Brievenbus met envelop op achtergrond. 
2-8-'68. Tweede zegel in serie vogels. 

50 c. Vliegenvanger. 

BROENEI 
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POSTZEGEL
VEILING 
R. POSTEMA, 
SINGEL 
276 
AMSTERDAM. 
TELEFOON 2 4 9 7 4 9 . 

228e 
VEILING 
Deze wordt gehouden van 
17 tot en met 19 oktober 1968. 

Wij vermelden een mooie afdeling 
Nederland en Overzeese Rijksdelen. 

Belangrijk Engelse Koloniën, Israël 
en diverse andere landen. 

Tevens wederom een interessante 
afdeling collecties, restanten etc. 

CATALOGUS GRATIS 
OP AANVRAAG 
VERKRIJGBAAR. 

Inzendingen van beter materiaal 
voor onze volgende veilingen 
kunnen dagelijks geschieden. 



9-7-'68. Installatie broer van heerser als assistent. 
4 en 25 s. verticaal en 12 c. horizontaal. Portret Y. T. M . 
Seri Paduka Duit Penigiran Temenggong van Broenei. 

l-8- '68. Kroning sultan van Brotnei . 
4, 12 en 25 c. Portret sultan Hassanal Bolkiah Muizzuddin 
Waddau lah . 

CAMBODJA 
Juli '68 . Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

5 rs. Dokter met patiënten. 
7 rs. Verpleegster met DDT-spuit . 

O p beide zegels embleem W H O . 

GAMEROEN 
30-7-'68. Raffinaderij van Port-Gentil . 

30 f. Raffinaderij met opslagtanks en schip aan wal ; om
trek van drie landen. 

CANADA 

50 f. Ineengestrengeld louv\ en hnt . 
30-7-'68. Opening raffinaderij van Port-Gentil . 

30 f. Afbeelding gelijk aan die van Cameroen. 
5-8-'68. Herdenking Mar t in Luther King. 

50 f. Portret dr. K m g . 

CONGO (KINSJASA) 
Opdrukken op bestaande zegels van serie presidentieel 

paleis. 
1 k. op 2 f., 2k . bruin op 50 c., 2k . blauw op 50c. , 9,6 k. op 
4 f. 

C O O K EILANDEN 

21-8-'68. Definitieve uitgtftedatum 
George Brown. 

15-10-'68. Herdenking Wapensti lstandsdag 1918. 
15 c. Blauw. Reproduktie gedenkteken op Canadese be

graafplaats in Vimy bij Atrecht in Frankrijk. 
15-l0- '68. Vijftigste sterfdag John McCrae , (1872-

1918). 
5 c. bruin en groen. Portret McCrae , slagveld met oor

logsgraven e n eerste regels van gedicht van M c C r a e : 
„ In Flanders Fields". 

CENTRAALAFRIKAANSE REPUBLIEK 
30-7-'68. Opening raffinaderij van Port-Gentil . 

30 f. Gelijke afbeelding als Cameroen. 

CHILI 
18-6-'68. Landbouwhervorming. 

20 c. gewone post en 50 c. luchtpost. Boer en boerin, ge
ploegde landerijen. 

CHINA (VOLKSREPUBLIEK) 
Juni *68. Tweede gedeelte serie Chinees Theater . 

8 f. Danseressen met banieren. 
8 f. ,(Voorwaarts naar de dage raad" . 
8 f. Groep met orkest looft Mao Tse Toeng. 

l-5- '68. Revolutionaire opera, tweede gedeelte. 
8 f. Muzikale compositie ,,Sha ch iapang" , orkest en por

tret van Mao . 
8 f. Ballet: Het meisje met de witte haren. 
8 f. Ballet: De rode vereniging van vrouwen. 

Tweede gedeelte gedichten van M a o . 
8 f. Hui chang. 
8 f. I n n ame van Nanking. 
8 f. Chansha. 

31-5-'68. Mao ' s uitspraak in Afro-Amerikaanse strijd. 
8 f. Portret van Mao en uitspraak van hem. 

CHINA ( F O R M O S A ) 

12-8-'68. Tweehonderdste verjaardag eerste ontdek
kingsreis van kapitein James Cook. 
i i c. Baai van Matavai in Otahiete (Tahiti) waar Cook 

voor het eerst landde; schilderij van Sydney Parkin
son. 

1 c. Gezicht op eiland Huaheine, door John Cleveley. 
2 c. Gezicht op stad en haven van St. Petrus en St. Paulus 

in Kamtschatka, door J. Weber. 
4 c. De IJseilanden, Antarctica, ontdekt in 1773, door 

W. Hodges. 
6 c. Schip „ T h e Resolution" vaart door ijsmuur, door 

J. Weber. 
10 c. Het eiland Otahiete, door W. Hodges. 
15 c. Gezicht op Karakakooa op Owyhee, door J . Weber . 
25 c. Landing op Middelburg, een van de Vriendschaps

eilanden, (Tonga) , door W. Hodges. 

CUBA 
l-6- '68. Internationale dag van het kind. 

3 r. Groepje kinderen en embleem. 
20-6-'68. Vijfendertigste verjaardag eerste vlucht 

Sevilla-Camaguey; pioniers van de luchtvaart . 
13 c. Vliegtuig , ,Cuatro Ventos" en kaart met route. 
30 c. Portretten vliegers kapitein Mar iano Barberdn en 

lui tenant Joaquin Collar. 
29-6-'68. Cubaanse produkten in voedingssector. 

1 c. Visconserven. 
2 c. Melkprodukten. 
3 c. Kip en eieren. 

13 c. Cubaanse rum. 
20 c. Ingeblikte schelvis. 

26-7-'68. Vijftiende verjaardag aanval op fort Mon-
cada . 

3 c. Boerderij Siboney. 
13 c. Kaa r t van Santiago de Cuba en route van aanval . 
30 c. Moncada fort, nu omgebouwd tot school. 

D A H O M E Y 

l-8-*68. Veertig jaar radio-omroep in C'hina. 
1,— S. Kaar t van geheel China, met zendgolven. 
4 ,— S. Zendgolven FM-systeem. 

3-9-'68. Internat ionaal jaar rechten van de mens. 
1,— en 5,— $. Embleem van het j aa r en embleem V . N . 

COLOMBIA 
23-7-*68. Honderd jaar nationale universiteit. 

s elektronische berekeningen. 

R E P U B U Q U E D . DAHOMEY 
£.3-1- oo. n o u u c r u j * 

20 c. Embleem congres ( 
60 c. W a p e n universiteit. 

Bezoek paus Paulus V I aan Bogota. 
25 c. Portret paus . 
80 c. Gezicht op de eucharistische schrijn. 
1,20 %. Portret paus. 
1,80 $. Gezicht op kathedraal van Bogota. 

CONGO 
20-7-'68. Vijfjaar economische samenwerking Europa-

Afrika. 

20-7-'68. Vijfjaar economische samenwerking Europa 
-Afrika. 
30 f. Gebouwen en portret Robert Schuman. 
45 f. Constructie en portret Alcide de Gasperi. 
70 f. Aanleg en portret Konrad Adenauer. 

!2-8-'68. Rode Kruis . Schilderijen, Luchtpost. 
30 f. Slag van Montebello (20-5-1859). Philippoteaux. 
45 f. Tweede Zouave Ie Magenta (4-6-1859). Riballier. 
70 f. Slag van Magenta (4-6-1859). L. Charpentier . 

100 f. Slag van Solfcrino (24-6-1859). E. Charpentier . 

DOMINICA 
Jun i '68. Hulpuitgifte. 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10, 12, 14, 15, 24, 48 en 60 c. 1,20, 2,40 en 
4,80 S. Opdruk op zegels van bestaande gebruiksserie: 
„Associated Sta tehood" . 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
29-6-'68. Wereldkampioenschap boksen lichtgewicht 

tussen Carlos Ort iz (Puerto Rico) en Teo Cruz (Dom. 
Rep.) . 
6, 7 en 10 c. Drie verschillende spelmomenten. 

6-7-'68. Lion's Internat ional . 
6 en 10 c. Embleem Lion's. 

6-7-'68. Kinderbescherming. 
1 c. Kind en schoolgebouw. 

EGYPTE 

23-7-'68. Zestiende veijaardag icvolutie. 
20 m. Geopend boek met samengevlochten touw, em

blemen voor wetenschap en landbouw. 
100 m. Blokje. Tandwiel , geopend boek, korenaar, en 

groep lopende mensen. 

ETHIOPIË 

30-8-'68. 1 \Miitig jaa! W rii-idii« /mitliifulsunjanisalie. 
15 en 60 c. Embleem W H O * ) en inschriti. 

n U P P I J N E N 
September '68. Olympische Spelen, Mexito en jïost-

zegeltentoonstelling E F I M E X . 
1 c. Postzegel en Olympische toorts. 
2 c. Vlaggen winnende landen bij Olyinpische Spelen, 

Tokio. 
3 c. Toorts, vlaggen van Japan en Mexico, kaart Filip

pijnen. 
15 c. Discuswerper, Olympische toorts en ringen. 
50 c. Gelijk aan 1 c. 
75 c. Gelijk a a n 2 c. 
1,— p . Gelijk aan 3 c. 
2,— p. Gelijk aan 15 c. 

5Ï FOEJEIRA 
Aanvulling op serie prehistorische dieren, gemeld in 

augustusnummer. Er verschenen ook vijf luchtpostzegels, 
totale waarde 15 r., 50 d.; waarden niet gemeld. 

G A B O N 

^tóBeUBUQUE GABONAISE 

30-7-'68. Rafïinadenj van l'uH-C. nul 
30 f. Gelijke afbeelding als C^ainriucn. 

13-H-'68. Rode-Kruisserie. 
50 f. Hulpverlening aan behoeltigen. 

100 f. Propaganda voor aansluiting bij Rode Kruis. 
10-9-'68. Internat ionale dag voor onderwijs. 

25 f. Geopend boek en embleem UNESCO*) met hoofd 
erboven. 

1.5-7-'68. Inh 
GAMBIA 

>ii I il I I II r i t l>i. II \ in d e m e n s . 
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NATKMAL STAMP EXHIBITION 

Op dinsdag 11 oktober zullen verschijnen: Blokje van £ 1,— met afbeelding der „Leeuwen Poort' 
te Jeruzalem. Prtjs £ 1,30 

Ter gelegenheid van de nationale Postzegeltentoonstelling Tabira in Jeruzalem. 
1 zegel met tab, tekening als Tabiro blok ä£ 1,—. Hiervan zijn ook f.d.c. 's leverbaar. 

Verder ter herdenking van de bekende schrijver-dichter A. Mapu, 1 zegel in de waarde van 
£ 0,30 

ISRAËL, de staat met de verantwoorde uitgiften 

ZO GOEDKOOP KOCHT U NOG NOOIT. 
GEHEEL GRATIS 
INDONESIA 
MOEILIJKHEDEN, die wij h e b b e n o n d e r v o n 
den m e t een A m e r i k a a n s e impor t f i rma zijn e r 
de oorzaak van d a t wij een gro te e x p o r t 
o rde r van INDONESISCHE postzegels n ie t 
k u n n e n u i tvoeren , DE GEHELE ORDER 
WERD GEANNULEERD. 
Onze v o o r r a a d heef t h i e rdoo r m o m e n t e e l een 
d e r m a t e g ro te o m v a n g , da t wij deze o n m o g e 
lijk op k o r t e t e rmi jn langs n o r m a l e weg k u n 
nen ve rkopen . Wij zijn genoodzaak t zowel a a n 
par t i cu l i e ren , als a a n w e d e r v e r k o p e r s t egen 

AFBRAAKPRIJZEN 
te leveren , t e n e i n d e onze voor raden te ve r 
minde ren . Wij b i eden a a n : 

50 comple te postfr isse se r ies INDONESIA, 
ca t a loguswaarde „ Z o n n e b l o e m " p lm. ƒ 35,—, 
bij ons gaan ze w e g voor 

9,95 
(Even n a r e k e n e n , nog géén twin t ig cen t p e r 
serie.) 

22 comple te series CHINA, to taa l 74 zegels, 
a l leen groot fo rmaa t . Y v e r t w a a r d e r u i m 
65 fr. Nog nooi t k o c h t U d i t voor f 9,75. 

+ 286 ve r sch i l l ende groo t formaatzegels 
CHINA, u i t s lu i t end comple te ser ies van de 
laa ts te j a r e n . E n o r m e ca t a loguswaa rde Cca. 
fr. 250,—). Wi] de len ze u i t voor s lechts 
f 22,50. 

9 versch i l lende EERSTE DAG BRIEVEN 
INDONESIA, m e t een gezamenl i jke ca ta lo 
g u s w a a r d e v a n ƒ 19,50. Wij delen ze u i t 
voor ƒ 8,75. 

500 ENGELSE KOLONIËN, een un ieke sa
menste l l ing , naas t de g e w o n e zegels t ref t u 
ook zeer i n t e re s san te e x e m p l a r e n aan . ƒ 11,95. 

100 b loemen 
20) b loemen 
300 Bloemen 
100 Die ren 
200 Die ren 
300 Dieren 
500 Dieren 
50 Vlaggen 

Motieven 
3,95 

12,50 
25,— 
3,50 
8,75 

17,— 
37,50 
7,50 

100 Spor t 
200 Spor t 
300 Spor t 
500 Spor t 
100 R u i m t e v a a r t 
200 R u i m t e v a a r t 
100 Schi lder i jen 
100 Rode Kru i s 

3,95 
8,75 

15,75 
37,50 
6,25 

17,50 
9,75 
8,75 

2 5 0 verschillende zegels van de gehele wereld bIJ aankoop van f.15.- of meer 

200 N e d e r l a n d 5,50; 300 Nede r l and 12,50; 
400 N e d e r l a n d 27,50; 500 Nede r l and 47,50; 
500 versch i l l ende NEDERLAND, NED. IN-
DIE, NIEUW GUINEA, NED. ANTILLEN, 
SURINAME, de voor raad is ger ing, de prijs 
is d a n ook u i t e r s t l aag gesteld, s lechts 
ƒ 18,75. 

300 Dui t s l and 5,75; 500 Dui t s l and 11,75; 1000 
Dui t s land , werke l i jk een p r a c h t v a n een col
lect ie, ook veel oudere zegels b e v i n d e n zich 
hierbi j (Oude Duitse S ta ten) . Dit koopt u 
a l leen bij P o s t 68 voor de belachel i jke prijs 
v a n ƒ 29,75. 

115 versch i l l ende g roo t fo rmaa t zegels v a n de 
gehele were ld . Gega randee rde Y v e r t w a a r d e 
Fr . 50,—. De mooiste zegels b e v i n d e n zich 
hierbi j , o.a. Enge land n r s . 283 en 284. 
Bovend ien o n t v a n g t u hierbi j g ra t i s de 
comple te ser ie RUSLAND Armées de 1'Ouest 
fWit Rusland) . Y v e r t w a a r d e 2,25. Alles t e 
z a m e n ƒ 5,—^ 

OPRUIMING ! ! ! Wij r u i m e n onze r e s t a n t e n 
op. Ze zijn gespli ts t in d iverse par t i jen . 
Kle ine par t i j ƒ 10,—. Gro te part i j ƒ 25,—. 
E x t r a gro te par t i j f 90,—. 
E lke par t i j b e v a t zeer veel a v o n t u u r , losse 
zegels, bunde l s , vellen, a fgeweekte en on-
a fgeweek te zegels, k o r t o m teveel om op te 
n o e m e n . Ook de ca ta loguswaarde is n ie t te 
becijferen. 
Gezien onze ger inge wins tmarges k u n n e n wij 
a l leen tegen vooru i tbe ta l ing l eve ren . Voor 
al le bes te l l ingen gelieve u ƒ 0,50 e x t r a over 
te m a k e n voor po r to - en admin i s t r a t i ekos ten . 
R e m b o u r s z e n d i n g ƒ 1,50 ex t ra . 

Leg nu de basis voor een p rach t ige RUIM
TEVAART collectie. Wij geven U een u i tzon
derli jk a a n b o d : 300 versch i l l ende RUIMTE-
VAART-zegels , m e t p rach t ige en schaarse 
zegels. Elders be taa l t U zeke r 50"/» mee r . 
Bij ons s lechts ƒ 39,75. 

BEGIN NU EEN MOTIEFVERZAMELING ! 
Als aanmoed ig ing b ieden wij aan ons motief
p a k k e t , i nhoud : 100 d ie ren , 100 b loemen , 100 
spor t . Totaa l dus 300 MOTIEFZEGELS voor 
de u i tzonder l i jk lage prijs v a n f 7,75. 
500 versch i l lende HONGARIJE , w a a r v a n 
r u i m 400 groot formaatzegels . Y v e r t w a a r d e 
enke le h o n d e r d e n f r anken , vele n i e u w e r e 
soor ten bev inden zich h ierb i j . Toch is de 
prijs m a a r f 19,75. 
1000 versch i l l ende H O N G A R I J E . Bijna een 
l a n d compleet , bovend ien bes taa t he t groot 
ste gedee l te u i t g roo t fo rmaa t zegels. Ook 
oude re zul t u aan t re f fen . Prof i t ee r n u voor 
ƒ 44,—. 
50O JOEGOSLAVIË, in vele were ldcol lec t ies 
o n t b r e k e n nog vaak zegels v a n dit land. 
Schaf deze samens te l l ing aan en de open 
p l e k k e n in u w a lbum behoren to t h e t ve r l e 
den . Prijs s lechts f 27,50. 
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1 d. Handboeien. 
1 sh. Fort Bullen. 
*) sh. Methodisten kerk. 

Alle zegels met embleem W H O . 

GRENADA 

P. '̂̂ ^P 
GRENADA 

September '68. Twee blokken Olympische winnaars. 
1 c. Edith McGuire (USA) 1964: 200 meter hardlopen. 
2 c. Arthur Wint (Jamaica) 1948: 400 meter hardlopen. 
3 c. Adhemar da Silva (Brazilië) 1952 en 1956): hink-

stapsprong. 
In het midden Grieks beeld van Olympische atlete, met 

tekst. 
10 c. Edith McGuire . 
50 c. Ar thur Wint. 
60 c. Adhemar da Silva. 

In het midden Grieks beeld van Olympische discus
werper. 

Beide blokken met portret koningin Elizabeth, Olym
pische ringen en embleem der spelen. 

GUATEMALA 
Juni '68. Herdenking Nobelprijswinnaar Muguel Angel 

Asturias. 
20 c. Portret van Asturias en vlaggen van Zweden en Gua

temala. 
13-6-'68. Derde gedeelte serie verschijning van de 

maagd van Coro. 
10 c. en 1,— C. Standbeeld van de maagd . 

HAÏTI 

16-8-'68. Episcopaat van Haï t i ; luchtpost. 
0,50, 1 , ~ , 1,50 en 2,50 g. Maagd Maria met kind, emble-

len. 
22-9-'68. Luchthaven Francois Duvallier; luchtpost. 

0,50, 1,50 en 2,50 g. Stationsgebouw, vliegveld en portret 
van president Duvallier 

INDONESIË ^ 

Afbeelding zegel gemeld in aui^utitus, bladzijde 471 . 

IRAK 
14-7-'68. Tiende verjaardag revolutie van 1958. 

5 f. Soldaat met nationale vlag. 

I S R A E L 

21-8-'68. Vijftig j aa r joodse padvinderij . 
30 a. Davidster, gevormd door touwknoop en embleem 

padvinders. 
Joods nieuwjaar: 5729. Stadsgezichten Jeruzalem. 

12 a. Rotskerk. 
15 a. Kerk van de wederopstanding, 
35 a. Citadel . 
40 a. Olijfberg. 
60 a. Hebreeuwse universiteit. 

JAPAN 

DU MAU 

l-8- '68. Nieuwe gebiuikszegel, vogels. 
100 y. Grus japonensis. 

6-8-'68. Internat ionale conferentie over jeugdherber
gen. 
15 y. Symbool van zon, bomen en embleem. 

9-8-'68. Vijftigste kampioenschapswedstrijden voor Ja 
panse hogescholen. 
15 y. Speler in actie. 
15 y. Embleem gevormd door menselijke figuren. 

KOEWEIT 
25-8-'68. Nieuwe serie gebruikszegels. 

1, 2. 5, B. 10, 20, 25, 30, 45 en 50 f. Foto museumgebouw in 
Koeweit. 

8-9-'68. Internat ionale dag van het lezen. 
15 en 20 f. M a n leest in boek; emblemen Arabische liga, 
V.N. en U N E S C O * ) . 

K O R E A (ZUID-) 

l-8- '68. Toeslagzegel om iomts te vormen waarui t 
reserve strijdkrachten kunnen worden betaald. 
7 + 3 w. Reservist die thuisfront met geweer beschermt. 

15-8-'68. Twintigste verjaardag republiek Korea . 
7 w. Ontwikkelingswerk van de regering in de afgelopen 

twintig j aa r en felicitatievogel. 

LAOS 
3-10-'68. Serie inlands fruit. 

20 k. Mangifer indica. 
50 k. Tamar indus indica. 

180 k. Artocarpus integrifolia. 
250 k. CitruUus vulgaris. 

MALADIVEN 

September ' 68 . Vervolg gebruiksserie (1965). 
2 en 50 1. Vogels. 
10 en 25 1., 1 en 2 i . Schelpen 

Alle zegels met landswapcn en /eemotieven. 

MALEISIË 

29-8-'68. ConleiciUic o\ci iMiuunubbcr m Koeala 
Loempoer. 
25 c. Rubberboom (Hevea brasiliensa) en deel, da t tien-
duizendmaal herhaald, rubber molecuul vormt. 
30 c. Pallet met rubber en pak rubber waarui t pallet is 

gevormd. 
50 c. Banden van natuurlijke rubber van een V C 10-vlieg-

tuig. 

MALI 
22-7-'68. Herdenking Mar t in Luther King. 

!00 f. luchtpost Portret dr. King. 

REPUBLIQUE DU MALI 
50F. 

12-8-'68. Ontwikkeling van auto's en fietsen. 
2 f. Loopfiets, draisienne, 1809. 
5 f. Auto De Dion-Bouton, 1894. 

10 Fiets met houten wielen, Michaux, 1861. 
45 f. Auto Panhard et Levassor, 1914. 
50 f. Fiets, 1918. 

100 f. Mecedes-Benz sportauto, 1927. 

M A U R E T A N I Ë 

7-10-'68. Zeilwagens. 
30, 40 en 60 f. Verschillende typen zeilwagens. 

MAURITIUS 

12-7-'68. Nieuwe gebruikszegels, inlandse vogels. 
2, 3, 15, 20 en 60 c. 1,— r. Verschillende vogels. 

M E X I C O 
12-10-'68. Olympische Spelen 1968. 

20 c. Kaa r t Mexico. 
40 c. Olympisch stadion. 
50 c. Modern gebouw in Mexico. 
$ 2 .—. Zwembad. 
S 5 ,—. Embleem Olvmpische Spelen. 
Luchtpost : 
80 c. Duif en ringen. 
SI ,—. Discus, standbeeld van Myron . 
S 2 ,—. O u d e voorstellingen van sport en vooruitgang. 
$ 5 ,—. Emblemen Olympische takken van sport. 
S 10,—. Vorm van Mexico en Olympische ringen. 
Blokjes: a) . 20 H 40 + 50 c , b ) . 3 5 en $ 10; luchtpost: 
c ) . 8 0 c . + 1 + 2 $ . , d ) . 5 + 1 0 $ . 

M O N G O L I Ë 
Jun i '68 . Twint ig j aa r rechten van de mens. 

30 m. Embleem met vlam. 
Juli '68 . Schilderijen van Mongoolse kunstenaars. 

5 m. Portret kunstenaar Sharub door A. Sagantzohoyo. 
10 m. O p afgelegen wegen, Sangatzohoyo. 
15 m. Kalf van kameel, B. Avarzad. 
20 m. De melk, B. Avarzad. 
30 m. De schutter, B. Gombosuren. 
80 m. Meisje op een yak, A. Sangatzohoyo. 
1,40 T . De witte god-moeder, Cagan Dara Eke. 
4 ,— T . Blokje. De ontmoeting, A. Sangatzohoyo. 

l-7- '68. Honderdvijftigste geboortedag Karl Marx . 
20 m. Afbeelding boek ,,Das K a p i t a l " en drukpers. 
50 m. Portret Marx, pen en inktpot 

N A U R U 

11-9-'68 Onafhankelijkheid republiek Nauru . 
5 c. Jonge inlandse vrouw kijkt naa r opgaande zon. 

10 c. Hand plant boom. 
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NEPAL 
l l -6 - ' 68 . Negenenveertigste verjaardag koning M a -

hendra . 
15 p. Portret koning met op achtergrond Himalayagebergte. 

l-7- '68. Tien j aa r koninklijke Nepalese luchtvaart
maatschappij . 
15 p . Gezicht op berg Dhaulagir i . 
65 p . K a a r t waarop luchtnet staat aangegeven. 
2,50 rs. Afbeelding luchtpostbrief. 

19-8-'68. Vierde nationale dag voor het kind. 
5 p . Groepje kinderen, vlag van het land en portret koning. 

N I E U W ZEELAND 

NEWZEAIAND 

21 SSfiSiliiaSHItlSiSWfJtiS^iHWlflWßl 

2C^^ï)riötmaiJI968 

19-9-'68. Vijfenzeventig j aa r algemeen kiesrecht. 
3 c. M a n n e - en vrouwehand stoppen stembiljet in stembus. 

19-9-'68. Twint ig jaar rechten van de mens. 
10 c. Embleem en jaar ta l . 

l-10-'68. Kerstzegel. 
2^2 c. Reproduktie schilderij: aanbidding door de herders. 

Van Honthorst . 

NIGER 

5-8-'68. Vogelserie. 
10 f. Halcyon senegalensis. 
15 f. Centropus senegalensis. 

10-9-'68. Olympische Spelen, Mexico. 
50 f. Schermers. 

100 f. Zwemmen, duiken. 
150 f. Gewichtheffer. 
200 f. Rui ter springt over hindernis. 

Ook blokje met samendruk van de vier zegels. 

OPPER VOLTA 

20-7-'68. Vijfjaar economische samenwerking Europa-
Afrika. 

O f. Band, geslingerd rond touw. 
30-9-*68. Automatische telefoon-centrale in Bobo-

ioulasso. 
O f. Gebouw centrale, kiesschijf en vrouwen. 

P A N A M A 

29-6-'68. Zeefauna en -flora. 
Yz c. Balistipus undulatus . 
I c. Holacanthus ciliaris. 
3 c. Chaetodon ephippium. 
4 c. Epinephelus elongatus. 
5 c. Anisotremus virginicus. 

13 c. Balistoides conspicillum. 
5550 c. Getand en ongetand blokje met Raja texana. 

30-7-'68. Winnaars Olympische winterspelen, Gre
noble. Elke zegel geeft gouden, zilveren en bronzen me
daille, en n a a m van winnaar en land. 

1 c. ]. C . Killy, Frankrijk; W . Favre, Zwitserland; H . 
Messner, Oostenrijk. 

2 c. C. Pal] , Oostenrijk; I . Mir , Frankrijk; C. Haas, 
Oostenrijk. 

3 c. R . Delming, Verenigde Staten; G. Seybert, Duits
land en H . Maskova, Tsjechoslowakije. 

4 c. F . A. Maier , Noorwegen en K. Verkerk en P. Nottet, 
Neder land . 

5 c. J . Höglin, Zweden; F. A. Maier, Noorwegen en 
O . Sandler, Zweden. 

6 c. M . Gotschel, ï ' rankrijk; N . Greene, Ganada ; A. Fa
mose, Frankrijk. 

8 c. C. Geijssen, Neder land ; L. Titova, Sovjet-Unie; D. 
Ho lum, Verenigde Staten. 
K . Mustonen, F in land en C. Geijssen en S. Kaiser, 
Neder land. 
E. Mont i en L. de Paolis, I ta l ic ; H . Floth en P. Ba
der, Duits land; I . Panturu en N. Neagoe, Roemenie. 
Getand blokje met zegel: F. Keller, Duitsland, A. 
Kaiin, Zwitserland en A. Kunz , Duitsland. Boven
dien lijst van gouden, zilveren en bronzen medailles 
door deelnemende landen gewonnen; embleem 
winterspelen J a p a n 1972. 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 

13 

30 c. 

70 

30-10-'68. Tweede gedeelte nieuwe gebruiksserie: 
schelpen. 

3 c. Strombus sinuatus. 
10 c. Voluta ruckeri. 
15 c. Lambis scorpius. 
40 c. Nautilus pompilius. 
S 1,—. Papulstyla pulcherr ima. 

PARAGUAY 
9-7-*68. Schilderijen van kinderen. 

10 c. Door Rüssel. 
15 c. Door Velazquez. 
20 c. Door Romney. 
25 c. Door Caraveggio. 
30 c. Door Sir Thomas Lawrence. 
50 c. Door Gentileschi. 
12.45 g. Door Renoir . 
18,15 g. Door J. Singleton Copley. 
36,— g. Door Sessions: zeiljacht en vuurtoren. Olympische 

ringen. 
Blokje van 36 en 50 g. Currier en Ives: race met jachten 

en embleem Olympische Spelen, Mexico. 

P I TC A IR N EILANDEN 

19-8-'68. In lands handwerk. 
5 c. De miro, basis van houten produktcn. 

10 c. Vis op s tandaard . 
15 c. Vazen, die door handen vastgehouden worden. 
20 c. Handtassen. 

K Q A T A R 
Augustus '68 . Olympische Spelen, Mexico. 

1 d. Discuswerper en gezicht op stad Mexico. 
2 d. Hardloper en Olympische toorts. 
3 d. Oefeningen in ringen en Olympische ringen. 

60 d. Gewichtheffer. 
1,25 d. Olympische vlam en ringen. 
2,— d. Vliegende vogel. 

Alle zegels met Olympische toorts en ringen. 

24-7-'68. 
^ RAS AL K H A I M A 

Internat ionale museumcampagne; schilde
rijen. 
15 dh. Jong kind, Terborch. 
15 dh . Dame te paard, Manet . 

20 dh . Klein meisje Gossaert. 
25 dh . De hooiwagen Constable. 
35 dh . Helene Fourment , Rubens . 
40 dh. Jonge bedelaars, Muri l lo. 
45 dh. Door bliksem verschrikt paard, Géricault. 
60 db . Torso, Matisse. 
70 dh. M . Fourcade, Toulouse Lautrec. 
80 dh . Madonna en kind, Leonardo da Vinci. 
90 dh. Ballerina met bloemen, Degas. 
1,— r. Concert, V a n Honthorst . 
1,25 r. Het melkmeisje, Grenze. 
1,50 r. De arme visser, Gauguin . 
2,50 r. Zonnebloemen, V a n Gogh. 
2,75 r. Het land van Kokagne, Breughel. 

Behalve deze zegels, nog de volgende blokjes: 
1). Schilderijen uit Louvre : 2,— r. Zeilboot, Mone t ; 

3 , — r. De brug, Corot. 
2). National Gallery in Londen: 2,— r. Brief lezend meis

je . Vermeer; 3 ,— r Zelfprartret met Saskia, Rembrand t . 
Alte Pinakothek, München : 2,— r. Twee zusters; 
3 ,— r. Portret van een meisje, door onbekende kunste
naar . 

. Museo d 'Arte, Sao Pau lo : 2,— r. De schilder Leceur, 
Renoir ; 3 , — r. Scïpio de Negro, Cezanne. 

Al deze kunst zowel getand als ongetand. 

RIOEKIOE EILANDEN 

3) 

4) 

15-9-'68 Dag van de oude luciiscii. 
3 c. Dans van ouden van dagen. 

10-10-'68. Eerste zegel serie krabben. 
3 c. Mictyris Longicarpus latreille. 

R O E W A N D A 

M 
29-7-'68. Herdenking Mart in Luliii-i King. 

100 f. Blokje met portret dr. King en uitspraak van hem. 

SALVADOR (EL) 
Juli '68. Zevende Interamerikaanse padvinders con

ferentie. 
10 c. Padvinders en embleem conferentie. 
25 c. Groep padvinders. 

SAMOA (WEST) 

l2-8- '68. lutf inat ioi iaal j.un n i l i ic i i \ . in de mens. 
7, 20 en 25 s. Embleem van het jaar over wereld project ie. 

SEYCHELLEN 

ßEYCH j | 

85 : SEYCHELLES 

15-7-'bi( AaiiMillcridc u . ia idcn ycbnnks/.ci,'*'!''. 
30 c. Baai van Anse-Royalc. 
60 c. Vliegende vos. 
85 c. Zeilvis. 

2-9-'68. Internat ionaal jaar rechten van de mens. 
20, 50 en 85 c , 2,25 r. M a n met schop, vrouw en kinderen, 
embleem van dit jaar . 
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Elk blad is bevestigd aan een strook die als scharnier dienst doet 

WAAROM GEBRUIKEN DE VERZAMELAARS IN DE 
GEHELE WERELD YVERT & TELLIER INSTEEKBOEKEN 

LIEVER DAN WELK ANDER MERK OOK? 

Omdat onze insteekboeken (van het 
formaat 18,5 x 24 af) zijn bevestigd 
op stroken van soepel karton Deze 
stroken vormen evenzovele scharnie
ren die het mogelijk maken het in-
steekboek volkomen plat open te leg
gen en die het daardoor een stevig
heid geven die tegen elke beproeving 
bestand is 
Er bestaan 10 soorten met witte bla
den en doorzichtige stroken en de 
jongste met zwarte bladen en rho-
doïde gladde stroken 

witte bladen, doorzichtige stroken, goud-druk l 

No 

P 6 
P 7 
P 9 
P12 
P14 

Formaat 

13x16 5 
18,5x24 
18,5x24 
27x32 5 
26x31,5 

Stroken 

96 
144 
288 
384 
550 

Aantal 
bladen 

16 
16 
32 
32 
50 

Band 

linnen, genaaid 
kunstleer 

Prijs 

ƒ 2,75 
ƒ 4,50 
ƒ 7,50 
ƒ12 75 
ƒ18,50 

zwarte bladen, gladde rhodoïd stroken, goud-druk 

No 

N 8 
K16 
K17 
K18 
K19 

Formaat 

13x16 5 
18,5x24 
18 5x24 
27x32,5 
26x31,5 

Stroken 

96 
144 
288 
384 
550 

Aantal 
bladen 

16 
16 
32 
32 
50 

Band 

kunstleer 
linnen band 

Prijs 

ƒ 3 50 
ƒ 6 50 
ƒ 1 0 -
ƒ18,75 
ƒ25 — 



SINGAPORE 
9-8-'68. Nationale clafr 1968. 

^ _ 

ft 
6, 15 en 50 c. Omtrek eiland en symbolische weergave van 
zware industrie. Opschriften op zegels respectievelijk in 
Chinees, Maleis en Tamil . 

SINT C H R I S T O P H E R 

30-7-'68. Vrijhandelsgebied Caraibische zee. 
25 en 50 c. Vliegtuig en schip met „ C A R I F T A " . * ) 

SINT HELENA 

4-9-'68. Honderdvijftig jaar afschaffing slaverny. 
3 d. en 9 d. Portret Sir Hudson Lowe. 
1 sh. 6 d. en 2 sh. 6 d. Portret Sir George Bingham. 

X SJARJAH 
Aanvullende gegevens serie Oud-Egyptische kunst, ge

meld in augustus '68, bladzijde 475. Opgave J. W. Smits, 
Eindhoven. 
15 d. Hoofdeinde bed uit graf van Toe tanchamon. 
35 d. Rugleuning van troonzetel uit Toetanchamons graf. 
75 d. Toe tanchamon afgebeeld op albasten deksel van 

vaas. 
95 d. Gouden dodenmasker van Toe tanchamon, 

SYRIË 
18-7-'68. Jaarbeurs voor industrie en landbouw. 

12i4 en 2 7 Va S.p. Symbolen van landbouw en industrie, 
citadel van Aleppo. 

25-8-'68. Internationale beurs te Damascus. 
12Ï2 en 60 S.p. Embleem van beurs met symbolen van 
landbouw en industrie, springend paard . 
27 '/:; S.p. Embleem van beurs met symbolen van landbouw 
en industrie, hand met toorts, Syrische vlag. 

THAILAND 

I-7-'68. Serie vlinders. 
50 s. Papilio arcturus arcturus. 
1,— b. Papilio aecus. 
3 ,— b . Papilio memnon agenor. 
4.— b . Papilio palinurus palinurus. 

12-8-'68. Verjaardag koningin. 
0 50. 2, 3 en 5 b . Verschillende portretten koningin in 
dracht van Thai land. 

1 l-9-'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 
50 s. Embleem W H O * ) en medische instrumenten. 

6-10-'68. Internationale week van de brief. 
50 s. en 2,— b. Wereldbol, pen, envelop en stuk papier. 
1,— en 3 , — b. Wereldbol midden in pen. 

I 24-10-'68. Dag van de Verenigde Naties. 
150 s. Embleem V N omgeven door vlaggen van leden. 
I 10-12-'68. Internationaal jaar rechten van de mens. 
ISO s. Embleem en beeldhouwwerk. 
I 30-12-'68. Herdenking tweehonderdste sterfdag ko-
biing Rama . 
ISO s. Portret koning Rama I I . 

T R I N I D A D & T O B A G O 
5-8-'68. Internat ionaal jaar rechten van de mens. 

5, 10 en 25 c. IHRY*)-embleem, gestileerde vertegenwoor
digers van verschillende rassen verenigd in symbool. 

TSAAD 

MPVHI^MTCIMB 

10-9-'68. Nationale dag voor het onderwijs. 
60 f. Schrijvend kind en schoolbord. 

l-10- '68. Vlinderserie. 
25 f. Utetheisa Pulchella. 
30 f. Ophideres m a t e m a . 
50 f Gynanisa maja. 

100 f. Epiphora bauhiniae. 

U R U G U A Y 
16-7-'68. Vogelserie, derde gedeelte, 

4 p . Dendrocygna widuata. 
10 p . Arden thula. 

31-7-'6B. Vijfenzeventig j aa r werkplaatsen van Don 
Bosco. 
2 p . Portret Don Bosco, stichter van de Salesiaanse broe

ders. 

VENEZUELA 
27-6-*68. Hondervijftig j aa r dagblad Correo del 

Orinoco. 
1,50 Bs. Titelpagina eerste nummer , handdrukpers . 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 

21-10-'68. Nieuwe zegel in gebruikssene beroemde 
Amerikanen. 
30 c. licht paars. Portret van opvoeder en wijsgeer John 

Dewey. 

V I E T N A M (ZUID.) 
20-8-'68. Strafportzegels. 

0,50, 1, 2, 3, 5 en 10 d. Verschillende vlinders die in Viet
n a m voorkomen. 

; ^ YEMEN (KONINKRIJK) 
31-5-'6B. Tien Olympische jaren. 

4 b . V lag Frankrijk. 
4 b . Vlag Nederland. 
4 b . Vlag Verenigde Staten van Noord-Amerika. 
4 b . Vlag Duitsland, Olympische vlag. 
4 b . Hakenkruisvlag Duitsland. 
4 b . Vlag Groot-Brittannie. 
4 b . Vlag Finland. 
4 b . Vlag Australië. 
4 b . Vlag I tal ië . 
4 b . Vlag Japan . 
4 b . Vlag Mexico. 
1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 18, 24 en 28 b . Verschillende sportbe-
oefeningcn, zomer- en wintersport. 
4 en 24 b . Blokjes met vlaggen en sportbeoefeningen. 

Alles nog eens getand en ongetand. 
l5-7- '68. Kroning sjah van Perzie. 

1 b . Kroonprins Reza. 
2 b . Portret keizerlijke familie. 
3 b . Kroningsplechtigheid. 
4 b . Keizerin Farah en de kinderen. 

24 b . Portret sjah. 
28 b . Portret keizerin Farah . 

Getand, ongetand, blokjes en luxe blokjes!!! 

ZUID-AFRIKA 
21-9-'68. Onthul l ing gedenkteken generaal J . B. M . 

Hertzog in Bloemfontein. 

2 i4 c. Hertzog in 1902 en groep vrouwen. 
3 c. Hertzog in 1924 en groep mensen. 

12 Ï4 c. Fragment standbeeld. 

ZUIDPOOLGEBIED ( A U S T R A U S C H ) 

25-9-'68, Aanvullende waarde gebruikssene. 
5 c. Brandmerken van walrussen door wetenschapsmensen. 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 
BELGIË 

2l-10- '68. Weldadigheidsserie , .Solidariteit". 
1 fr. -!- 50 c. Balistapus undulatus Mungo Park. 
3 fr. + 1,50 fr. Pomacanthodeschrysurus (Cuv. & Val . ) 
6 fr. + 3 fr. Pterois volitans (Linnaeus). 

10 fr. \ 5 fr. Chaetodon lunula ( L a c ) . 

DUITSLAND (BERLIJN) 
Zie D n l t s l a n d (West-) 

DUITSLAND (OOST-) 
10-10-'68. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 

het fascisme. 
25 pf. Gedenkteken van Fort Breendonk in België. 

DUITSLAND (WEST-) 
3-10-'68. Aanvullende gegevens serie gemeld op 

bladzijde 529: 10 i 5 : Pop uit 1878, 20 + 1 0 : Pop uit 
1850. 30 + 10: Pop uit 1870 en 50 + 2 5 : Pop uit 1885. 
De originelen s tammen uit musea in Neurenberg en 
H a m b u r g (30 + 10). 
Deze serie is ook uitgegeven met inschrift „Deutsche 
Bundespost Berlin" in andere kleuren. 

GRIEKENLAND 
8-9-'68. Vijfde Europese cardiologisch congres, 

Athene. 
4.50 d. Fragment relief Asklepiostempel in Athene m e t 

staf en slang. 
25-9-'68. Olympische Spelen, Mexico. 

2.50 d. Panathenisch stadion waar de spelen in 1896 wer
den hervat. 

5.00 d. Gezicht op Olympia , plaats van de antieke spelen. 
10.00 d. K o p van Pindarus met een deel van zijn ode a a n 

de spelen 

R O E M E N I Ë 
September '68. Serie schilderijen. 

0,10 1. Ontwaken van Roemenie, Gh. Tatarescu. 
0,20 1. Compositie, Teodorescu Sion. 
0,35 1. Mar ia en Jezus, J an van Bylert. 
0,60 1. De mystieke verloving van St. Cathar ina , L a m -

berto Sustria. 
1,75 1. De zomer, Jacob Jordaens. 
3 I. He t oordeel van Paris. Hendrik van Balen. 

G A R I F T A - C A R I b b e a n Free T rade Area-Vrij handelsge
bied in het Caribisch gebied. 
I H R Y-International H u m a n Rights Year-Internat ionaal 
j a a r van de mensenrechten. 
Stomatologen-specialisten van mondzïekten. 
UNESCO-Uni t ed Nations Educational Scientific and 
Clilturat Organization-Opvoedkundige, wetenschappe
lijke en culturele VN-organisatie. 
U N I C E F - U n i t e d Nations International Chi ldren 's 
Emergency Fund-Internat ionaal V N noodfonds voor 
kinderen. 
W H O - W o r l d Health Organization-Wereldgezondheids
organisatie. 

september 1968 5 4 1 
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D(/frSf DEMOKRATISCHE REPUBLIEK 
Postzegels van de Duitse Demokratische Republiek zijn gezocht en geliefd 
door hun interessante voorstellingen en hun geperfectioneerde drukwijze. 
Postfris, gestempeld of op FDC, plaatjeszegels, massawaar en kilo's. 
Wij leveren snel en voordelig aan handelaars, grossiers en verenigingen. 
Vraagt onze prijslijst en leveringsvoorwaarden. 
Verzamelaars kunnen zich tot hun handelaar wenden. 

DEUTSCHER BUCH-EXPORT UND -IMPORT GMBH 
DDR 701 LEIPZIG, LENINSTRASSE 16 

I n 
ter 

phila 
het grootste tnternationale handboek van 
phil iteltstische adressen schept relaties 
over de gehele wereld 

U vindt in de negende uitgave op 
352 pagina's ongeveer 10 000 nauw
keurige vermeldingen en adressen 

0 Duizenden ruil, koop en verkoop
wensen van verzamelaars en handelaars 
in de vijf werelddelen 

0 Postzegelhandelaars met hun speciale 
gebieden 

0 Groothandelaars 
0 Veilinghouders 
0 Uitgevers van vakliteratuur 
0 Speciale handelsbranches 
0 Rondzendingen 
0 Vakbladen, met uitvoerige gegevens 

omtrent abonnements en advertentie
voorwaarden 

0 Philacelistische dtensten met hun 
leveringsvoorwaarden 

0 Internationale keurmeesters 

0 Bonden en verenigingen 

De pn)s bedraagt f 10,— 

en zo oordeelde de Pers: 
Het Interphilahandboek 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 
APHVNachrichtenblatt 

Een philateliscischhteraire 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 m de philatelistische 
l iteratuur tevergeefs naar een gelijksoortige 
prestatie zoeken als door Interphila als 
grootste philatelistisch adresboek ter 
wereld geleverd wordt (DBZ) 

P H I L A P R E S S  V E R L A G  3 4 0 0 GÖTTINGEN 
Maschmuhienweg 8/10 Postfach 206 Postscheckkonten Hannover 35 *̂7 Wien 

46 765 Basel 40 5321 
Ned vertegenwoordiging Filektura, Posebus 54, Katwijk aan Zee, giro 51 69 26 

MOJE HEBT U HET DEZE Z03ÊEH 
GEHAB9 
Prachtig weer naar wIj hopen en een fijne vakantie En nu bent u er weer 
aan toe om de f i latel ie weer op te vatten WiJ komen weer terug in het 
Maandblad met vele interessante aanbiedingen voor het seizoen 1968/69 
Maar houdt u toch vooral in gedachten dat wiJ u werkeli jk meer dan 9 8 % 
van alle postfrisse series en blokken van de gehele wereld sinds 1920 
kunnen levereni 
Uw mancohjst al zijn het nog zulke lastige zegels volgens Yvert & Tellier 
deel III kunnen wij vervullen dank zIJ onze unieke voorraad die wij 
gedurende nu al bijna dertig jaar systematisch hebben opgebouwd 
Sommige Nederlandse verzamelaars hebben geheel ten onrechte het Idee 
dat het erg ingewikkeld is om in New York zegels te bestellen Het tegen
deel IS waar Van ons hebt u sneller antwoord op uw bureau dan van 
menige van onze collega's in Nederland Mogen wij het eens proberen? 

FRANK WARXER 
117 NASSAU STREET, NEWYORK, N Y 10038, USA 
,,One of the most complete stocks of the world — In the world" 

POSTZEGELVEILINGEN, 

elke 14 dagen in Düsseldorf, 

steeds 4500 interessante kavels 

met vele koopjes. 

Vraagt onze catalogus. 

SCHAUB & BRABLEC 

4 Düsseldorf 1, Königsallee 102 
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CIRCA 3500 KAVELS 

109e 
INTERNATIONALE 
STELTZER
POSTZEGELVEILING 
OP 2 & 3 OKTOBER 
1968 IN FRANKFORT 
a.d. MAIN, 
HOTEL 
INTERCONTINENTAL 

STELTZER I 

STELTZER 

1STELTZER 

STELTZER 
Overze«: circa 50 £zegels van de Britse koloniën, 100 kavels Kaap de Goede Hoop, 
Newfoundland „Columbia 1930" op brief, Franse koloniën 80 kavels, meest 
topwaarden, USA 15 stuks Columbus en Omaha$waardenl Zanzibar tot 200 Rp. 

Europa: zeer uitgebreid met de meeste topwaarden. Frankrijk ,,lle de France", 
Italië Servicio di Stato D.9. Oostenrijk rose mercunus, Wipablok, Vaduzblok * en ' 
Zwitserland zeer bijzonder, waaronder Zürich 4 Rappen Mi. 1 la. 
Duitse Rijk, Saargebied meermaals compleet, waaronder Sarre op Beieren 2 Pfg. 
Duitse koloniën bijna compleet met bijna alle handstempels. Kiautschouw ly^ $ 
zonder wmk. °. Inselpost 8a *. 
OudDuitsland, Beieren la horizontale strip van drie met dubbele scheidingslijn, 
met aan alle zijden brede randen. MecklenburgSchwerin Minr. 4 horizontaal paar 
op brief. Saksen l a * , Württemberg 70 Kreuzer, verder talrijke andere gezochte 
kabinet en luxestukken. 

STELTZER 

STELTZER 

STELTZER 

STELTZER 

Prachtige verzamelingen met goed materiaal. 
Neemt u in uw eigen belang deel hieraan door de catalogus in twee delen met 
vier gekleurde en zeventig fotopagina's terstond gratis en franco aan te vragen. 

RUDOLF STELTZER 
6 FRANKFURT/M.  MAINZER LANDSTR. 114A  TEL. (0611) 253671, 253771 

DAS ÄLTESTE FRANKFURTER BRIEFMARKENAUKTIONSHAUS 

25 jaar in de internationale Postzegelhandel! 

r 
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GROTE 
INTERNATIONALE 
GESPECIALISEERDE 
VEILING 
VAN SCHWENN 
IN NOVEMBER 1968 
IN HOTEL SAVOY 
(BAURenVILLE) 
ZÜRICH 
Schwennveilingen zijn een begrip voor kwaliteit bij verzamelaars in de gehele wereld. 
Deze speciaalveiling van Schwenn in Zürich biedt een absoluut eersteklas materiaal 
waaronder een groot aantal kostbare zeldzaamheden van de volgende landen: 
Zwitserland, Liechtenstein, Italië, België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Spanje, 
Vaticaan en zelfstandige staten overzee. 
Deze Schwennveiling met zijn concentratie van uitgezocht materiaal biedt verzamelaars 
van alle gebieden de gelegenheid om unieke langgezochte stukken ter verfraaiing 
van hun verzamelingen te verwerven. 

H, C. Scliwenn. AC. Ch-8022. Zürich. 
Bahnhofstrasse 18. Tel. 441877. 



HET 
GAAT 
OM M MILJOEN! 

/ƒ de grootste 
internationale 
SCHWENN-
veiling 

van 30 september tot 5 oktober 1968 in Hotel Frankfurter Hof in Frankfort a. d. Main 

De hoofdcatalogus omvat: Duitse Rijk, een bijzonder rijk geschakeerde 
aanbieding met vele zeldzaamheden die in de meeste verzamelingen 
nog ontbreken. 
Duitse koloniën, compleet met alle topwaarden en de tegenwoordig 
duur betaalde voorlopers, evenals handstempels, eerstedagbrieven en 
vele zeldzaamheden. 
Oud-Duitsland. Naast enkele bijzondere zeldzaamheden een goed 
uitgebalanceerd materiaal van de beste kwaliteit, waaronder Baden 
met luxe-stukken en eerstedagbrieven. Beieren met vele kabinetstukken 
in de middenprijsklasse en interessante stempels, Brunswijk met 
liquidatie van een speciaalverzameling, met een serie ongebruikelijke 
gemengde frankeringen, een ruime aanbieding Hannover waaronder 
vele stukken met velranden. 
Europa: alle landen prima vertegenwoordigd, Frankrijk met unieke 
luxe-stukken zoals de He de France, luchtpostzegela en eerstedaguitgaven, 
Italië, Oostenrijk en Zwitserland met vele gezochte stukken en 
zeldzaamheden. 

Schwann, de grootste postzegelveilingfirma van Europa 
H. C. SCWENN, 6000 Frankfurt/M., Bockenheimer Landstr. 18-20, Tel.: 72 03 01 



DE 34ste 
POSTZEGELVEILING 
van 28 oktober 
tot 2 november 1968 
in het Kurhaus te Wiesbaden 

Zoals altijd een filatelistlsche gebeurtenis 
van de eerste rang, 

L + FVEILINGEN — 
KWALITEITSVEILINGEN 

met vele luxestukken, zeldzaamheden van wereldformaat, vele brieven en 
moderne zeldzaamheden, onder andere: 
Duitse Rijk: ,,borstschilden" met vele zeldzaamheden, speciaalverzameling ,,In
flatie 1923", Danzig ,,grote Innendienst", Ghettopost in Lodz. 
Duitse koloniën, liquidatie van een verzameling voorlopers, in het bijzonder 
Duitse Post in de Levant op Norddeutscher Postbezirk en ,,borstschilden". 
Beieren, meer dan 30 stuks van de 1 Kr. zwart, waaronder strip van 3, Minr. 4 1 
postfris, 18 Kr. geel in een paar en een strip van drie gestempeld, '6 Kr. blauw 
(Minr. 16), in blok van 6 op brief — unicum. Grote verzameling stempels, waarbij 
,,gesloten" stempel ,,348" in blauw (Neustadt a.D.) op brief. 
MecklenburgSchwerin: 4/4 Sch. geperforeerd, paar op briefstuk. 
MecklenburgStrelitz, 1/3 Sgr. lichtgroen op courantenbandje. 
Finland, nr. 1 & 2, elk op brief. 
GrootBrittannië, Mulready, 30 kavels, waarbij met eerstedagstempel. Nr. 2 strip 
van 5 op brief. 
Ionische eilanden, 20 kavels eofilatelie. 
Italië, de prachtigste brieven van Sicilië, eskadervlucht op 2 brieven (Minrs. 
445/6), Zeppelin Italiëvlucht, 3 verschillende brieven. 
Malta, 10 Sh. postfris zonder plakker (Minr. 52). 
Oostenrijk, Rennerblokken, Lombardije courantenplakzegel 2 Kr. rood gestem
peld, idem in postfris blok van 12. 
Zwitserland, Zürich 4 Rappen met horizontale onderdruk, gestempeld. Halve 
dubbele Geneve, gestempeld, Geneve, kleine adelaar, postfris paar. Vaud 4 C. 
gestempeld. Neuchatel postfris. Poste Locale zonder omlijning gestempeld. Rozet
stempel van Pfyn. 
Grote partij luchtpost, met pioniervluchten, Zeppelins, rampstukken enz. 
Liquidatie van handelaarsvoorraden, engrosafdeling, alsmede vele honderden 
verzamelingen, waarvan vele nog geheel intact. 
Toezending van de rijkgeillustreerde veilingcatalogus geschiedt gratis en franco 
aan serieuze gegadigden tegen vermelding van beroep. 
Steeds aankoop è contant van verzamelingen en kostbare losse zegels. Bij 
werkelijk omvangrijke objecten desgewenst bezoek na voorafgaande afspraak. 

INZENDINGEN VOOR DE 35ste VEILING NU SNEL INLEVEREN 

LANGE & FIALKOWSKI 
D 62 WIESBADEN LANGGASSE 20/22  TELEFON 06121/30 3013 
Inhaber: Hubertus Lange, vereidigter und öffentlich bestellter Versteigerer 

ZWITSERLAND 

Tweede uitgave gelegenheidszegels, herfst 1968. 4 waarden 

Frankeerzegels: Historische gebouwen, 9 waarden 
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Verzamel de prachtige postzegels van Zwitserland 

WERTZEICHENVERKAUFSSTELLE PTT  CH3000 BERN  ZWITSERLAND 



UNIEKE NADRUK van de zeer zeldzame 
zegel: Groot Brittannië 1882 
£ 5,-/- postfris 

GRATIS 
met nog twintig andere 
gelegenlieidszegels van 
Groot-Brittannie 

Deze zeldzame oranje zegel van £ 5,-/-. de hoogste waarde ooit in Groot-
Brittannié uitgegeven, is postfns £250.-/- waard Weinig verzamelaars zullen 
zich deze zegel ooit in origmali kunnen aanschaffen of zelfs maar zien 
W I J zenden u gratis een prachtige nadruk van deze klassieke zeldzaamheid 
als pronkstuk voor uw col lect ie met nog twintig andere gelegenheidszegels 
van Groot-Brittannie Helemaal gratis, vraagt u slechts onze Bonanza-
postzegel-pakketten op zicht, waarin 1000 gesorteerde zegels van de gehele 
wereld U kunt er uit kopen voor 4 cent per stuk of 30 stuks voor ƒ ! ,— 
STAIVIP CLUB (DEPT. H/P/52) - Eastrington - Goole - Yorkshire - England 

POSTVERZEGELDE KILOWAAR VAN 
NOORWEGEN, JAARGANG 1968 

(NIEUW). PRIJS DM 42,— 
Hoofdzakelijk grootformaatzegets, honderden gelegenheidszegels en hogere 
waarden van Noorwegen. Ook steeds douanepaketkaarten uit Scandinavië, 
Nederland, Duitsland en Zwitserland. Bi| uitzondering ook wel eens t)sland, 
Berlijn, Liechtenstein enz. U zu't tevreden zijn! De pri|s is niet te evenaren, bij 
aankoop van 2 kg franco toezending. 

POSTZ. VAN NOORWEGEN 1 9 1 0 - 6 8 
met enkele uitzonderingen tegen 25-33% van de MIchelwaarde. Enkele voor
beelden: Loteniiegel • of ° DM 28,—op brief DM30,—; Legioen, » o f " DM 38,—; 
Noordkaap I • of ° DM 58,—; Noordkaap IV • of "> DM 14,—. Alles eerste kwali
teit, postfris of fraai rondstempel. 
BIJ aankoop boven de DM 50,— franco, vooruitbetaling of rembours. 

Fa. Norphil, Ammerudgrenda59. Oslo 9, 
Postrekening Hamburg 161812 

Sedv s 

can a " f . . vef^»*'rtèrswa"°,®anKee'0« 

teKe">"9 

UHAIBEK 
HET „PLAKKERLOZE" ALBUM 

»BRILUNT« 
Het voordrukalbum dat aan de hoogste eisen voldoet! 

^ É Door de dubbele klemnaad geen verschuiven van uw zegels! 

De gestanste bladen garanderen een volkomen vlak liggen van 
uw albumbladen. Zowel het eerste als het laatste blad. 

Het ideale album voor de „postfris" verzamelaars! 

Uit ons ..BRILLANT "-programma 
NEDERLAND compleet met band ƒ 102,15 
OVERZEESE RIJKSDELEN compleet in 2 banden ƒ 174,60 

Losse tel<sten zonder band 
Nederlands Indië f 41,40 
Nederlands Nieuw Guinea f 8,10 
Curagao / Nederlandse Antillen f 37,50 
Suriname f 54,— 

BELGIË compleet in 2 banden ƒ 194,55 
BONDSREPUBLIEK en BERLIJN compleet met band f 74,85 
FRANKRIJK compleet in 2 banden ƒ159,90 
GROOT-BRITTANNIË compleet met band f 70,50 
LUXEMBURG compleet met band f 87,60 
VATICAAN/KERKELIJKE STAAT compleet met band f 63,30 
ZWITSERLAND compleet met band f 120,30 
USA zonder UNO compleet met band f 120,30 
UNO compleet met band f 35,70 

Voor andere landen of bepaalde tijdperken zie onze grote prijslijst 
1968. 

ZOJUIST VERSCHENEN: 
Voor de verzamelaars die een goed album wensen en naar EIGEN 
KEUZE BEPALEN „met plakker" of SCHAUFIX" klemstroken 

NEDERLANDSE OVERZEESE RIJKSDELEN 
op speciaal 140 grams houtvrij albumpapier' 
904 L in heellinnen schroef band 
904aLin heellinnen klemband 
904aKin kunstleren klemband 
904 losse albumtekst 

Normale 
uitvoering 

.. f37,35 

.. f42,30 

.. f45,30 

. f28,50 

p o * * " ' Be»9'i^ 

Voor andere landenalbums verwijzen wij naar onze prijslijst 1968. 

Nadere inlichtingen verschaft gaarne uw postzegelhandelaar of 

SCHAUBEK IMPORT 
Roelf Boekema - Postbus 45 - Prinsestraat 58-60 

Den Haag-Telefoon (070) 110319 
Uitgever C. F. Lücke, Schaubek Verlag, D.D.R. - 705 Leipzig 



NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 
Weldadigheidszegels 1 9 6 8 - Poppen 
Op de dag van uitgave, 3 oktober 1968, leveren wij u elk kwantum, postfr is, 
tegen de postprijs. 

Uitgave Bondsrepubliek 
Serie in vel len OM 82,50 
10 series DM16,50 
1 serie DM 1,65 

Uitgave Berlijn 
Serie in vellen 
10 series 
1 serie 

DM 82,50 
DM 16,50 
DM 1,65 

Btj beide uitgaven leveren wij ook de respectieveli jke eerstedagomslagen 
van de Werkgemeenschap der onafhankelijke weldadigheidsinstel l ingen met 
de complete serie en het speciale stempel van Bonn, respectieveli jk Berl i jn, 
tegen de prijs van DM 2,20 per stuk. 
Losse waarden en series van vroegere uitgaven voor zover voorradig. 
Een lijst voegen wij bij uitgevoerde bestell ingen bij, anders tegen inter
nationale antwoordcoupon. 
Levering van DM30,— af franco, slechts het extra-porto voor het buiten
land wordt in rekening gebracht. Frankering met weldadigheidszegels. 
Toezending onder rembours of na vooruitbetaling per aangetekende brief. 

ARBEITERSWOHLFAHRT - 0-717 SCHWÄBISCH HALL - POSTFACH 110 

G R A T I S 
1 oktober verschijnt onze nieuwe prijslijst 

I S R A Ë L 
Mocht u deze niet regelmatig ontvangen schrijft of belt u even 

DE GELDERSCHE POSTZEGELHANDEL 
N.Z. Voorburgwal 318 - Amsterdam-C. - Telefoon (020) 23 28 69 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
J. V. d. Berge - Nieuwstraat 66 - Apeldoorn 

,,DE V E L U W E " 
- Telefoon20919, b.g.g. 31043 

Naast onze stock -f 5000 puntstempels is alsnog een zeer 
gigantische coll. op div. waarde en brieven aangekocht, w.o. 
TOP-nummers en 2 blinde stempels. Mocht u tevens stempels/ 
brieven, ansichtkaarten verzamelen van uw stad, streek, prov., 
wel, in onze voorraad KLASSIEK is zeker iets voor u bij . . . 

14e 
LIMBURGSE POSTZEGELVEILING 

Op zaterdag 21 september te Venlo in de zaal van 
Restaurant ^'National" 
Spoorstraat 1-5, ca. 3 minuten gaans van 
het station Venlo. 

Zeer vele verzamelingen, albums, 
stokhoeken alsmede vele topseries 
van Nederland, Duitsland, Zwitserland, 
Vaticaan en andere Europese 
landen zullen ter tafel komen. 

VRAAG DE CATALOGUS A A N BIJ 
TH. BLANKEN / 2e GRAAF V A N LOON-
STRAAT 15 \ VENLO-BLERICK / TEL. 2 0 0 2 2 

Een reis naar Venlo loont de moeite! 

Inzendingen worden doorlopend aangenomen 
en met zorg beweri<t, waarop eventueel ook voor
schotten verstrei<t kunnen worden. 

Spor#co//ecffe in drie banden 
alles ongebruikt, 
veel Olympiade, 
ruim frs. 6000 - f 2 . 5 0 0 , -

Coll. Scandinavië, Denemarken, 
Finland, Noorwegen, IJsland en 
Zweden, 
meest gebruikt 
±frs. 18000- f 6000,-

Deze landen zijn ook afzonderlijk 
verkrijgbaar 

Postzegelhandel Philadelphia 
Kruisweg 43 

Haarlem 
tel. 023-15515 

Regelmatig veilingen te Hengelo 

8e veiling 2 november a.s. 
Inzendingen kunnen dagelijks geschieden. 

Lage kosten, slechts 12^2 "Zo-
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 

AANBIEDING VERENIGD EUROPA en 
^ A A l I A (nummers volgens Zonnebloem-catalogus) 

1-3" Italië ERP ƒ 1 0 0 , - . A-6" Trieste ERP f UO.-: 7-10** Turkije Worste
len f 2 0 , - : 11-12 ** Saar Europaraad ƒ 200 , - ; 12* f 150 . - ; 13-17" België 
Atletiel< ƒ 6 0 , - ; 18»» Atletiel^blok ƒ 3 5 . - ; 19° Berlijn ERP ƒ 2 2 , - ; 20-39** 
Zwitserland Nations Unies ƒ 3 8 0 , - ; dito ° ƒ 3 8 0 , - ; 40-42»* Italië Tabak 
ƒ 9 5 . - ; 43-45** Trieste Tabak ƒ 4 5 , - , 46-51** Griekenland ERP ƒ 1 8 0 , - , 
52-57«* Luxemburg Europaraad ƒ 2 0 0 , - ; dito * ƒ 1 5 0 , - ; dito ° ƒ 9 5 , - , 
61-63** Belgiè Jeugd ƒ 5 5 , - , dito * ƒ 4 0 , - ; dito ° ƒ 4 0 , - (ook in blok van 
vier leverbaar ƒ 1 6 0 , - ) ; 64-65" Italië Nalo ƒ 2 4 , - ; 66-67** Trieste Nato 
ƒ 1 5 , - , 68-70** Griekenland Nato ƒ 9 0 , - ; 71-73 Turkije Nato ƒ 3 5 , - ; 74-77** 
Turkije Europaraad ƒ 4 5 , - ; 79-81** Luxemburg EGKS ƒ 3 5 , - ; 82-83** Vati-
kaan apostel ƒ 2 2 , - ; 97-106** Skandinavie Zwanen 1956 5 landen ƒ 4 5 , -
MALTA 135-53* ƒ 1 2 5 , - ; 178-92* ƒ 3 5 , - ; 216-17** ƒ 2 3 . - , 239-55* ƒ 8 5 . - , 
284** ƒ 9 , - ; 285-86** ƒ 9 , - ; 294-99** ƒ 6 0 , - ; ° ƒ 4 5 , - , 300-02** ƒ 6 , - , 
303-21** ƒ 3 5 , - ; 322-24** ƒ 6 , - ; 325-31** ƒ 2 4 , - , 332-34** ƒ 3 , - ; 335-38** 
ƒ4,50; 339-43** ƒ 6 , - ; 344-45** ƒ 3 , - ; 346-48** ƒ 6 , - ; 349-51** f 1,50, 
352-54** ƒ2,70 Complete verzameling vanaf onafhankelijkheid nr. 294 tot 
heden, postfris zonder plakker ƒ175, — . 
Vraagt onze gratis prijsli jst. 

POSTZEGELHANDEL C. OPSCHOLTENS 
Bergselaan 81B - Rotterdam-11 - Telefoon (010) 283276 - Postgiro 471225 



POSTZEGELHANDEL 
' t Raedthuysceig i D Muis) 

heeft het steeds drukker in de winkel en had helaas geen 
ti jd een aanbieding voor dit blad op te maken. De fi latelisten 
die reeds bij ons waren weten hoe groot onze voorraad is, 
er gaat zelden iemand de deur uit zonder Iets of veel 
gevonden te hebben. Van Nederland en O.G. hebben wij 
vri jwel alles of kunnen het op korte termijn leveren. België, 
Frankrijk, Duitsland, Zwitser land, Rusland, Vaticaan, Monaco, 
Israël, Europa-gedachte, Ver. Naties, Eng. Kol., alle zeer 
goed aanwezig. Ook grote stock van dieren-, planten- en 
bloemenzegels, ruimtevaart (ook covers). Ook van Zwitser
land vele zegels/series op cover (o.a. Pax-serie, géén eerste-
dag). 

ledereen kan zonder enige koopverplichting onze zaak bin
nenstappen. 

Wij verkopen uitsluitend eerste kwaliteit zegels tegen nor
male prijzen, alles onder volle garantie. Tot ziens In de 
Raadhuisstr. 41 , Amsterdam. De koffie en fr isdrank is gratis. 

POSTZEGELHANDEL 't RAEDTHUYS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Tel. 22 09 01 ('s avonds 
15 18 58, b.g.g. 12 3123) . Donderdags na 14 uur gesloten. 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door 

J. D. MUIS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 22 09 01 

(pr ivé: Andr ies Vierl inghstraat 9, tel . 15 18 58, b.g.g. 12 31 23) 

REEDS MEER DAN 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede pri jzen: 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL-
LECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot; er wordt contant betaald. 
Voor belangri jke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

ADRESWIJZIGING 
Ongeveer 1 oktober a.s. verhuls ik van de Andries Vier l ingh
straat 9 in Amsterdam naar de Zandvoortselaan 325 in Bent
veld post Aerdenhout. Telefoonnummer nog onbekend. 

Prachtige collecties Zwitserland; Liechtenstein en Oostenrijk aangeboden 
Zeer veel heel goede nummers, zowel gebruikt als ongebruikt. Zwitserland 
bijv. de nrs 149 t/m heden, Liechtenstein op blok 1 na compleet. Oosten
rijk op enkele topnummers na compleet, ledere zegel of serie ook los 
verkrijgbaar Brieven onder nummer Ph. 359, Boom-Ruygrok N.V . Haarlem. 

Van vrijwel ieder Europees land of thematisch gebied, kan ik u een mooie 
collectie aanbieden, resp. uw mancolijst uitvoeren, in uitstekende kwaliteit 
en tegen redelijke prijzen. 
BRIEVEN ONDER NUMMER PH. 362. BOOM-RUYGROK NV , HAARLEM 

NIEUWE MAX. KAARTEN 
Wilhelmus (2 ui tv.) : p. st. ƒ 1,50. Eng.: 4 schild, kaarten: f 10,—. 
DId/Eng.: 20 jr. luchtbrug: f4 ,75 idem FDC: ƒ 3,25. Taptoe Delf t : 
sp. env.: f 1,25. Sn. v. d. maand: De Ruyter '57 op 2 pr. k r t : f 7 ,50 . 
Vraagt onze uitgebreide prijslijst max. k r t . aan. Bestel als regel, bij 

POST EN ZEGEL. Dorpsstr. 13, Abbekerk. te l . 02298 - 278 

NIEUW - ENGELSE GEBIEDEN 
Door het grote succes en de vele enthousiaste reacties op Investment-
Philatelie hebben wij besloten eenzelfde service te verlenen voor ver
zamelaars van Engelse gebieden. 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DIT 
ENGELSE GEBIEDEN-ABONNEMENT? 

I e . Door dit abonnement bent u verzekerd dat u alle nieuwe 
uitgiften ontvangt en dat u geen uitgifte mist. 

2e. Eens per twee maanden worden alle nieuwe uitgiften per 
aangetekende post aan u verzonden. 

3e. U krijgt alle nieuwe uitgiften overzichtelijk op insteek
kaarten toegezonden. Dus geen gepas en gemeet meer 
welke zegel bij welke serie hoort. 

4e. Elke zending wordt vergezeld van een overzichteli jke 
afrekening. Bovendien in chronologische volgorde met 
uitgiftedata, bi jzonderheden, etc. 

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN HET 
ENGELSE GEBIEDEN-ABONNEMENT? 

Gemiddeld komt er voor circa f 50,— a ƒ 60 ,— aan nieuwe 
postzegels per maand uit. Dit bedrag omvat 74 gebieden 
inclusief Engeland. 

HOEVEEL BETAALT U PER MAAND? 
Per de eerste van ledere maand betaalt u ƒ 40 ,— door over
making op onze postgiro of bankrekening. Het verschi l wordt 
bij de tweemaandeli jkse zending verrekend. 

GEEFT U NU NOG OP MET INGANG VAN 
1 OKTOBER. EEN BRIEFKAART IS VOLDOENDE 
Neemt nu een abonnement op dit uitgebreide gebied dat 
bekend staat om zijn bijzonder Interessante uitgiften. Uw 
Inschrijving zien wi j gaarne tegemoet. 

ANTHONY C. M. BOHNENN 
INVESTMENT PHILATELIE 

Jac. van Lennepstraat 58 - Amsterdam 
Postgiro 787465 - Bank: H.B.U., Amsterdam 



VERKOOP POSTZEGELS 

De inspecteur der domeinen te 's-Gravenhage, Van 
Speijkstraat 17, postbus 1565, tel. (070) 32 44 99, zal 
op donderdag 17 oktober 1968, des voorm. 10.30 
uur, in het openbaar bij inschrijving, in 159 kavels, 
verkopen: 

Een grote partij GEBRUIKTE BINNEN- EN BUITEN
LANDSE POSTZEGELS, alsmede een partij GE
BRUIKTE STRAFPORTZEGELS. 

Bezichtiging: 
Uitsluitend woensdag 9 en donderdag 10 oktober 
1968 van 9 tot 16 uur in de kantine van de Werk
plaatsen van de Nederlandse Vereniging Sociale 
Zorg voor Mindervaliden, Zusterstraat 168 te 
's-Gravenhage. 

Kavellijst en voorwaarden gratis verkrijgbaar bij 
voornoemde inspecteur en tijdens de kijkdagen in 
de kantine Zusterstraat 168. 

U weet, dat voor etke verzamelaar „Hawid klemstroken" 
het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels. Leverbaar zijn de volgen
de maten in zwart en wi t . Paktes ä 25 stroken, lengte 21 cm. 

Hoogte 21 mm f 2,25 
24 mm f 2,40 
26 
27» 
29 
31 
33 

f 2,40 
f 2,70 
f 2,70 
f 3,— 
f 3,— 

Hoogte 36 mm f 3,25 
39 mm f 3,25 

„ 41 „ f 3,75 
. . 4 4 
., 48 

55 
70 

f 3,75 
f 4,15 
f 4,50 
f 5,75 

Voor blokken: 1 strook form 
148 X 105 mm f 0,21 
160 X 120 „ f 0,26 
210 X 170 „ f 0,45 
HAWID-Klemstrokensnijder 

f 2,75 

Dit is slechts een greep uit onze voorraad klemstroken, vraag onze complete priislijst. 
Van de pakjes van 25 stroken met een lengte van 21 cm kunt u ook enkele stroken 
bestellen Pnjs per strook 1/25 gedeelte van de prijs van het oakje 
Het bestelde wordt u op i icht gezonden, zonder verplichting tot kopen Bi| een 
bestelling boven f 10.— worden u de klemstroken portvri j toegezonden 5% korting 
bij een aankoop boven f 10.— en 10% korting bij een aankoop boven f25,— 

POSTZEGEIHANDEI J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondi t raat 1/Blaak - Rotterdatn-1, Tel. (010) 14 35 80, Giro 661478 

JAC ENGELKAMP BIEDT AAN: 
Suriname zonder plakker postfris. 
no 8 f 12,—, no 9 f 21,50, no 11 f 25,—, no 15 f 60.—, no 30 f 38,—, 
no 36 f 11.—, no 115 f 19,—, no 117 f22,50, no 183-186 f9.—, no 
190-193 f 10,— no 194 f 16,—, no 197-199 f 31,50, no 202-205 MO,—, 
no 206-209 f6 ,—, no 214-219 f 16,—, no 220-228 ƒ 10,50 no 247-48 
vlg 29-30 ƒ 11,—. no 276-277 f7,50, no 278-279 f8,50. no 280-283 
ƒ43,50, no 295-296 f8,80, no 297-307 f7,50, no 308 f 22,50, no 309-
311 f32,—, no 312-315 f 18,—, no 317-320 f 6.—, no 321-322 f7,—, 
no 326-329 f 5,—. no 336-339 f 6,—, no 340-344 f 12,—, no 349-353 
f8,—, no 361-370 f 12,—, no 371-375 f4 ,—, no 379-383 f4,25, no 
398-402 f4,75. 
Bestelling onder ƒ 25,— porti extra. 

JAC ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Giro 312696 - Tel. 230998. 

Waarheen met uw dubbele postzegels? 
HIER IS DE O P L O S S I N G . . . 

POSTZEGELDOOS. ..System Meinhardt", 33 X 20 X 10.5 cm, uitvoering 
in mahoniehout, met 400 doorzichtige postzegelzakjes 53 X 76 mm (ruimte 
20.000 zegels); ook uitstekend geschikt voor het opbergen van blokken en 
brieven. Levertijd 2 ^ 3 weken. Prijs franco huis f 23,50 
Slechts verkrijgbaar tegen vooruitbetaling. 
P H I LATEST-FILTER — voor luminescerende zegels m. staafhuts + batterij f 7,80 
PHILA-FLECK — het universele reinigingsmiddel voor zegels f 3,90 
POSTZEGELPLAKKER, zakie met 1000 stuks f 0.80 
PLASTIC-WATERMERKSCHAALTJE. zwart f 0.60 
D R O O G B O E K . 12 bladen, 14,5 X 20.5 cm f 1 , — 

2 0 . 5 X 2 7 cm f 1.90 
POSTZEGELZAKJES, doorzichtig, 45 X 60, 45 X 78, 53 X 78. 63 X 93, 
75 X 102, 85 X 115, 95 X 132 mm p. $t. f 0.02 
105 X 150.115 X 160.130 X 180 mm p. st. f 0,03 
150 X 180 p. St. f 0,04; 170 X 235 mm p. st. f 0,05 
RONDZENDBOEKJES. klein formaat f 0,25 

groot formaat f 0,35 
INSTEK-VERZENDKAART, transparant dekblad, 15.5 X 11 cm f 0,17 
PINCET, breed, met hoesje f 1,50 
Verkrijgbaar franco tegen storting op giro 1253414. Opdrachten beneden f 5 , — wor
den verhoogd met f 0,50 verzendkosten. ^ 

P.W. M E I N H A R D T - V L A S K A M P 2 0 0 - D E N H A A G 
van 6 t / m 20 oktober met vakantie 

Aangeboden een FRAAIE COLLECTIE FRANKRIJK EN MONACO waarin 
o a. de nrs 122, 182, 257A: 262A en 321 gebruikt en ongebruikt. Totaal 
circa Yvert-francs 30 000,— Ook op mancolijst los uit te koop è f 0,40 tot 
f 0,50 per Yvert-franc 
BRIEVEN ONDER NUMMER PH 356, BOOM-RUYGROK N V , HAARLEM 

MAANDKOOPJES 

i i d b A A A A d ^ ^ A A i 

geldig t/m 31 oktober 1966 
(zolang de voorraad strekt) I 

Nederland 
1944-46 bevrijding 428/42»« 
1950 zomer 550/55" 
1950 kerken 556/60** 
1957 kind 699/00 
1961 vogels 749/53** 
postz. boekjes 56/57** 

Indonesië 
Indonesië: 16 wrd. muziek** 
Tsiecho-Slowakije 100 gr. form. 
ld. 500 versch. gr. form. 

Ned. Antillen 
1963 kind 338/42** 
1965 koraaldieren 364/67** 

Suriname 
1962 rode kruis 379/83** 
1963 kind 398/02** 
1964 ruimtevaart 405/09** 

Min. order f 10,— 
franco boven f 100.— 
betaling binnen 8 dg. 
** postfr. z/pl. 
* ongebruikt 
° gebruikt 
ALLE CATALOGIE LEVEREN 
OP AANVRAAG 
Aanbieding lastige nrs. en ser 
andere nrs. leverbaar) 
Nederland 
66** 
id. blok** 

4.75 
14,50 
26,50 

6,— 
4,25 
7,75 

4,75 
3,75 

28,75 

3,85 
3.— 

5,— 
5,— 
4.25 

V/IJ U 

es (vele 

40,— 
175,— 

98* 
99* 
100* 
134/35* 
136/38** 
229/31 • • 
240/43** 
244/47 lux" 
257/60 lux» 
462** 
487** 
488** 
489** 
592/95** 
592/95° 
820** 
823** 
alle komb. lev. 
Cur./Ned. Antillen 
82/88 lux° 
95 lux» 
97 lux° 
232 lux° 
233 lux» 

Suriname 
32a* keur NVPH 
110** 
111/14** 
id. blok** 
115** 
171A lux» 
220/28° 
305° 
308** 

45.— 
100,— 
135 — 

27,50 
125.— 

35,— 
42,50 
37,50 
19,— 
6,75 
8,— 
7.— 
7.— 

35.— 
40,— 

2,50 
0,90 

20.— 
8,75 

16,25 
13.50 
47,50 

375,— 
100,— 

7,50 
35,— 
25,— 
4.50 

10.50 
3,25 

25,— 

ATTENTIE S.V.P. Wij hebben zeer veel West-Eur. vanaf 1964** voorr. en vanaf dit jaar 
tevens vele fdc's voorradig. Ook in motieven. Ver. Eur., Israël en nieuwties overzee 
zijn y/i) goed gesorteerd. Wij verkopen NIET tegen afbraakpnjzen. Wij zoeken het 
meer in kwaliteit, service en sortering, waarmee de SERIEUZERE verzamelaar het 
best gediend is. 

Motief-aanbieding Olympische Spelen (vele niet genoemde nrs, 1964 tot heden in 
voorraad. Pri)zen ca. 70% Yvert) 

Japan 
20 wrd. Tokio»* 20,— 
Tokio bl, 53/58** 32.50 

Yemen 
GOUDzegel Grenoble 
(oplage 50,000)** 75.— 

Tsjecho-Slowakije 
Grenoble 4 w** 4.50 

Mexico 6 w* * 

Monako 
Mexico 7 w.** 
id, op ^dc 

Mongolië 
Grenoble 7 w, en 
b l . * * 

5.25 

9,50 
15,— 

9.75 

Ecuador 
Grenoble 6 w.** 21.50 
Burundi 
Grenoble 7 w.** 12.50 
id. 2 bl, get. en onget. 

Panama 
Grenoble 6 w,** 16.50 
id, 2 blokken** 65,— 

POSTZEGELHANDEL J. G. J. v. d. KIND 
Papestraac 15 - 's-Gravenhage 
tel. 070 - 11.19.11 - g i roU.300 

■ ■ ■ ■ ■ f i l l i n ■ i i i i f 



ZICHTZENDINGEN 

PRIJSLIJST 

NEDERLAND en O.R., praktisch compleet met vele variaties opgenomen, een uitgebreide 
keuze voor zowel 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., EQUADOR, 
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 f 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 

Wegens vakantie is mijn zaal< 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 

16.- PER KILO 
BETALEN WIJ VOOR GROOTFORMAATZEGELS VAN 

NEDERLAND OP PAPIER 

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

GEEN ZENDINGEN ONDER ƒ 5 0 , -

„NOVIOMAGUM" 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e WALSTRAAT 17 - NIJMEGEN - TEL. (08800) 2 0638 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

mOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 
Telefoon 24^940 

Amsterdam-C. 
Giro 425549 

DER SAMMLER-DIENST 
het Duitse f ilatelistische tijdschrift 

Abonnementsprijs; f 11,80 per halfjaar 
f23,60 per jaar, proefnummer gratis! 
Advertenties: prijzen op aanvraag. 
Woordadvertenties: opschriftwoor-
den 58ct, tekstwoorden 24ct. 

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

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

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

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



SINDS 1961 SINDS 1961 SINDS 1961 

Hobby-House bestaat per 1 september 7 jaar. 
Mijn omzet is in die 7 jaar 25 x zo groot geworden. 
Vor ig jaar kocht ik voor 

ƒ 700.000,— 
aan collecties, dit jaar hoop ik nog meer om te 
zetten. 
Waaraan is dit succes te danken? 

a) mijn kleine winst, ik wi l met het onderste uit 
de kan hebben; 

b) bijna geen onkosten, geen dure vei l ingcatalogi, 
geen personeel; 

c) voor grote objecten gratis taxatie ter plaatse, 

d) binnen drie uur waar ook in Nederland bij u; 

e) contante betaling. 

Door t i jdgebrek kan ik kleine col lect ies alleen maar op mijn 
kantoor na telefonische afspraak beki jken, 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 

EASY RING 
ALBUM 
f 24,90 

Bladen: 100 dikke blanco bladen met fi jne ruitjes ondergrond. Album 
ligt volkomen vlak open. Gemakkeli jk verwisselbare bladen. Prima 
houtvr i j . 
Bond: Kunstleer met echte goudopdruk, 26 x 30 cm. In sterke 
cartonnen doos. Insteekcarton voor losse zegels. Zeer gewild a lbum! ! 

ALBUM FABRIEK NEERUNDIA - UTRECHT 
Ceylonlaan 11 - Tel. 030 - 880834 - Giro 35.20.03 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O G , INDONESIË. EUROPA (Cept.) 
DUITSLAND (modern), ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt Elke zegel apart geprijsd. Gaarne bericht beginnend of 
gevorderd verzamelaar Vraagt deze mooie boekies met opgave van referenties aan bij: 

H. FIGGE Jr. - EINDHOVEN 
KI. Berg 34b • Tel. 2 21 20 

U.S.A. 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: j , l * . l \ . M . 

Onze prijsli jst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wo rd t u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

O o k uw manco-l i jst Is w e l k o m . 

STAMPS 
POSTBUS 124 - 't-HERTOGENBOSCH 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige kasten f 295 , - en f 480 , -
Tevens voorradig. 8 0 z .g .a .n . b r a n d k a s t e n 
en Icluisdeuren Interessante prijzen 
Vraagt inlichtingen 

BRANDKASTEN- EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon (01806) 25 37 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. I e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25. privé (020) 73 79 26. 

Van SKANDINAVIË bijzonder goed materiaal AANGEBODEN, 
zowel landencollecties als losse zegels en series, bi jvoorbeeld 
DENEMARKEN nr 68; postfaerge; vl.p. 1 t/m 10; FINLAND 
fraaie lobtandingen. nrs 134 en 135; nr. 166; alle weldadigheids-
en andere bijzondere uitgif ten; NOORWEGEN mooie oude nrs , 
101/107, 151/153; 212 e t c , IJSLAND nrs. 123/137 en daarna 
vr i jwel alles; ZWEDEN fraaie nr. 1; verder zeer veel ongebruikt, 
waaronder heel goede nummers Prijzen tussen f 0,35 en f 0,50 
per Yvert-franc 
Brieven onder nummer Ph 357, Boom-Ruygrok N.V, Haarlem 

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 Skandinavië-verzamelaar Bestel nu 
Portovnje toezending indien u via onze 
giro 119 88 62 uw bestelling opgeeft, na 15 
september f 12,75 en porto 
Nog enige exemplaren 1968 beschikbaar 
voor de prijs van ƒ5,— 

Met verzamelgebled zonder overbodige uit
gaven, zonder speculatie, echter met een 
constante vraag, nu nog laag in prijs. 

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

Een zeer grote sortering ter uwer beschik
king, een der grootste ter lande 

Ook kunnen wij uw mancolijsten behandelen 
voor de Skandinaviëlanden 
Zichtzendingen beschikbaar, echter gaarne 
opgave specifieke wensen 
Onze prijslijst welke binnenkort verschijnt, 
wordt u gratis gezonden 
Al uw literatuurwensen op het gebied Skan-
dlnaviê kunnen wIJ voor u vervullen t>laast 
catalogi, zeer groot aantal handboeken e d. 
beschikbaar 

Mocht u tot verkoop van uw bezit overgaan, neem dan contact met ons op, 
uitsluitend Skandinavië 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 Skandinavië, welke wIJ zo goed I 
mogelijk trachten te vervullen 

POSTZEGELHANDEL "VIKING" 
Boddenstraat 55 - Almelo - Telefoon (05490) 6417, b.g.g. 57 731 



Voor prijsbewuste verzamelaars: 
Ned. Indjë, Nw-Guinea, Curasao, Ned. Antillen en Suriname 
Koop je : deze maand; Suriname 206/09** postfris zonder plakker f 3 , — (normale 
prijs ƒ 6,40). Bij bestelling van ten mmste ƒ25,— geven wij deze gelukkige aankoop 
aan u door, 100 series zi|n beschikbaar, één serie per bestelling, levering in volgorde 
van binnenkomst haast u dus. 

N e d . Ind ië 
2*° 
23/30» 
60* 
61» 
80» 
134* 
149/59» 
160/6é» 
167/70» 
172/75» 
176/79» 
182/85» 
210» 
226/27*» 
241/45»» 
260»» 
260» 
277» 
287»» 
287» 
288» 
289° 
290/92° 
293/97» 
345/46»* 
Lp. 13» 
Lp. 14/16» 

6,50 
98,— 
24.— 
39.— 
20,— 
9,75 

105,— 
75,— 
12,50 
17,50 
11,— 
13,50 
11,25 
7.50 
6,50 

265,— 
240,— 
14,— 

240,— 
200,— 

23.50 
85.— 
10,50 
15,50 
72,50 
16,— 
35,— 

N.-Gulnea 
1/9» 
10/18» 
19/21» 
22/24»» 
Un tea 
1/19»» 
Curacao 
3*» 
4»» 
4° 
19/23» 
35» 
36* 
37» 
35/41° 
69° 
73° 
74 b° 
75/78» 
95» 
95° 
89/99» 
89/99° 
101/02° 
103** 
104» 
105» 
106» 
107» 
108* 
109» 
110» 
111* 
112» 
113* 

14,— 
1 4 , -
35,— 
52,50 

35,— 

4,— 
32,50 
8,— 

57.— 
9,— 
1,25 
9,50 

28,— 
8,— 
1.75 

12.— 
6.— 
7.50 
7,75 

38,— 
29,50 
2,20 
1,60 
1,75 
1.25 
1,75 
1.75 
1,75 
1,75 
3,75 

12,— 
3.— 
5.— 

117* 
118* 
121/25»» 
126/37» 
137» 
141/52° 
153/57»» 
158/63»» 
164/67»» 
168/77»» 
182/84»» 
185/95»» 
185/95° 
196/97** 
198/99»» 
200/05»» 
200/05» 
206/08»» 
206/08° 
209/10»» 
211/17»» 
218/29» 
230/33» 
232° 
233° 
234/38° 
239/43»» 
239/43° 
2a»» 
245»» 
24*»» 
247»» 
248/52»» 
253/54»» 
255/56» • 
257»» 
258/60»» 
261»» 
262/64»» 
265/68»» 
269»» 
270»» 
271/74»» 
275/90»» 
275»» 
291/92»* 
293/96»» 
297»» 
298/02»» 
303»* 
304/06»» 
307/10*» 
311/13»» 
314»» 
315/17»» 
318/21** 
322*» 
323/24** 
325/28»» 
329»* 
330/32»» 
333** 
334/35** 
336*» 
337»* 

10.50 
10.— 

1,25 
48. SO 

9,50 
2 1 , -
5.50 
3.25 
2,40 
9,50 
2.40 

47.50 
21.50 

1,15 
1 , — 

10,50 
9,— 
9,— 
8,50 
6,75 
2,75 

16,— 
130,— 
12,50 
44,— 
24,— 
18,50 
19,— 
1,20 
2,50 
2,25 
1.25 

18.— 
2,40 
6,— 
0,65 
3,20 
0,65 
2,50 
5,50 
0,65 
1,50 
5.25 

3 1 , — 
3,25 
1,25 
4,25 
0,65 
7,— 
0,75 
2.20 
3,25 
2,60 
0,75 
5,25 
4,— 
0,95 
1.25 
1,80 
3,60 
3,60 
1,60 
2,— 
0,95 
0,70 

338/42»» 3,75 
en verder »» 70% 
Lp. 1/3» 
Lp. 4/16° 
Lp. 17» 
Lp. 17° 

99,— 
22,— 
17,50 
12.— 

Lp, 18/25»»180,— 
Lp. 18/25» 
Lp. 26/40»' 
Lp. 26/40» 
Lp. 41/44»' 
Lp. 41/44° 
Lp. 45/52° 
Lp. 53/68»' 
Lp. 69/81» 
Lp. 83» 
Lp. 83° 
Lp. 84» 
Port 6»» 
Port 8»» 
Port 21/30' 
Port 34/43' 
Port 34/43° 

Sur iname 
1»» 
2» 
3» 
9» 
12» 
14» 
23/28» 
29/33* 
51° 
52° 
53° 
55° 
56° 
58» 
58° 
65/68* 
65/68° 
98» 
111/14»* 
115** 
116** 
117»» 
127/29» 
127/29» 
130/36» 
132 f 
137/40» 
137/40° 
141/44» 
141/44° 
146/49» 
146/49° 
150° 
151/56» 
171° 
174° 
179/82» 
183/86» 
187/89° 
190/93» 

165,— 
79,— 
67,50 
42,50 
37.50 
22,50 
28,— 
9,— 

15,— 
6,— 

12,— 
6,50 
6,50 

• 8,50 
99,— 

115,— 

2,50 
0,75 
0,75 

19.— 
19.— 
32.50 
11 .— 
68,— 

2,70 
6,— 
1,25 
3,50 

12,— 
4,50 
4.25 

10,— 
11 .— 
14,— 
7,— 

20,— 
1,75 

2 5 , -
5.50 
6,— 

14,50 
22,— 
22,— 
24.— 
28.50 
29.— 
22,— 
25,— 
1.75 

23,— 
3,75 
3,75 

16,— 
8,75 
3,50 
9,50 

190/93» 
195/96»» 
197/99»» 
202/05** 
206/09*» 
210/13»* 
214/19»* 
220/28»» 
229/38° 
229/43» 
242° 
243° 
249/5«** 
257/73»* 
274/75*» 
276/77** 
278/79»» 
2,8/79» 
280/83* 
285/94»» 
285/94» 
295/96»» 
297/07»» 
308** 
309/11»» 
316»» 
317/20** 
321/22»» 
321/22° 
323»» 
324»» 
326/29»* 
330»» 
335*» 
336/39»* 
340/44»» 
345/46*» 
347/4«»» 
349/53»» 
354/60»» 
3*1/70»» 
371/75»* 
37*/77»» 
378*» 
379/83»» 
384/85»» 
38*/87** 
388/89»» 
390/93»» 
394/95»» 
396/97»» 

9,50 
22,50 
34,50 
37,50 
6,40 
3,40 

17,— 
11 ,— 
8,50 

99,— 
8,— 

20,— 
*,25 

2 4 , -
1,30 
9.25 

10.— 
8.75 

42,— 
27,50 
22,— 
10,— 

8 , -
22,50 
35.— 

1 . — 
7,— 
7,75 
7,50 
0,50 
1 , — 
4,95 
0.25 
3.*5 
4.40 

13.50 
1,60 
3,45 
8,25 
1,10 

12,50 
4.*0 
0,70 
0.95 
5.— 
1 . — 
1,50 
1,50 
2,*0 
1,25 
1,25 

en verder »» 70% 
Lp. 8/1« Br.260,— 
Lp. 16» 
Lp. 17» 
Lp. 19»» 
Lp. 23»» 
Lp. 24/26»* 
Lp. 31»» 
Lp. 31» 
Lp. 32»» 
Lp. 33/34»» 
Lp. 33/34»» 
Port 3*/4*° 
Port 45» 

10,— 
15,— 
80,— 

4,50 
42,50 
3,45 
2,50 
0,95 
3,50 
5.75 

55.— 
19.— 

** = postfris zonder plakker, * = ongebr. met plakker, ° = mooi gebruikt 
Levering zolang de voorraad strekt, porto extra, franco vanaf f 40,— postgiro 2710 40 

J. H. ACKERMANN Lutkemeerweg 149 
Halfweg N-H. Tel 020 -19 41 87 

REEDS 54 VEILINGEN 
werden, met succes, door ons gehouden. 
Ook u kunt profiteren van alle pluspunten, welke 
onze veilingen bieden. 

Geen luxe veilingcatalogi, wél laagste veilingkosten (10%) 
Geen staf personeel, tóch zeer vlotte afrekening 
Taxeren van belangrijke collecties gratis 
Grote objecten worden gratis afgehaald 
Voorschotten altijd renteloos 
Inlichtingen vrijblijvend 
Talrijke referenties in ons bezit 

I D O R D T S E P O S T Z E G E L V E I L I N G 
lOiepenbrockweg 174 - Dordrecht - Telefoon (01850) 4 07 33 

FALZ 
LOS 

ALBUM 

LINDNEM FALZLOS ALBUMS 
het nieuv/e postfris inschuif-systeem, geen pl ikker meer nodig!! 

190 m NEDERLAND vanaf 1945 4* bladen zonder band 41,40 
190 NEDERLAND compleet 84 bladen zonder band 75,«0 
429 CURACAO 1873-1948 24 bladen zander band 21,60 
430 ANTILLEN vanaf 1949 17 bladen zonder band 15,30 
432 NW. GUINEA compleet 7 bladen zonder band 6,30 
433 SURINAME 1873-1948 23 bladen zonder band 20,70 
434 SURINAME vanaf 1949 27 bladen zonder band 24,30 

bijpassende ringbanden; plastic 13,50, leder 30,—, skai 17,50 
bladmonster, uitvoerige prijslijst en Amphilex souvenir op aan
vraag. 

LINDNER IMPORT „NEDERLAND", BOX 1*3 - HILVERSUM 

AANGEBODEN: zeer mooie col lect ie I tal ië, vanaf nr. 1 t/m heden op 
enkele nummers na ongebruikt (nr. 537 postfris). Trentino nr. 1 t/m 16 op 
brief etc. Mooie col lect ie Vaticaan en e.e a. van San Marino. Al ie zegels 
en series ook los verkrijgbaar. 
BRIEVEN ONDER NUMMER PH. 360, BOOM-RUYGROK N.V. - HAARLEM 

Wegens splitsing van eigen verzameling 

AANGEBODEN 
FRAAIE WERELDCOLLECTIE — hoofdzakelijk Europa (uitge
zonderd Nederland - Overzeese Rijksdelen - Zwitserland -
Br. Commonwealth). 
Cataloguswaarde Yvert circa frs. 15.000,—. 

WAARVOOR IN RUIL 
WORDT GEVRAAGD 

collectie van BR. COMMONWEALTH (Engelse Gebiedsdelen). 
Ook gedeeltelijke landenverzameling in ruil mogelijk. 

Brieven onder nummer Ph. 363, Boom-Ruygrok N.V., Haarlem 

Z I C H T Z E N D I N G E N 

cv,ouo.~«»c. - ' ~ ; " ; ; s L f t ^ N 18 ° ° fR0413 527 \ 



AANBIEDING NEDERLAND, postfris zonder plakker 

102-03 
134-35 
141-43 
166-68 
199-02 
203-07 
208-11 
220-23 
223 B 
225-28 

per 
serie 
33,— 
33,— 

9,— 
7,50 

13,50 
25,— 
12,50 
16,75 
45,— 
22,50 

blok 
van 4 
126,— 229-31 

238-39 
240-43 

29,— 261-64 
270-73 

97,50 274-77 
48,— 279-82 

283-86 
287-88 

87,50 289-92 

Postzegelhandel C 

per blok 
serie van 4 
30,— 293-95 
47,50 180,— 296-99 
32,50 300-04 
30,— 305-09 
31,50 120,— 310-12 
31,50 1 2 0 , - 313-17 
20,— 318 22 
20,— 323-24 

8,— 325-26 
20,— 77,50 350-55 

de WIT 
Oudestraat 3 Amstenradc (L). Tel. (04492) 572 

Aankopen beneden f25,— porti extra. Aanbieding vrijblijv 
Betalif g binnen 8 dagen na ontvangst en akkoordbevind 

per 
serie 

6,70 
12,50 

9,— 
12,— 
2,50 
7,50 

15,— 
5,25 
5,75 

17,50 

end. 
ing. 

Teven i rect i f icat ie. In het blad van j u l i en augustus stond bi j 
aanbieding N e d . 225 B, moet zijn 223 B. 

blok 
van 4 1 
25,— 
48.50 
35,— 
46,— 
9,50 

29,— 
57,50 
20.— 
22,— 
67,50 

FDC postz.boekjes FOSFOR (1-8-1968) per stel 2 stuks bij uw handelaar 
verkrijgbaar of voor ƒ4,70 per stel door ons franco toegezonden. 
Maximumkaart Wllhelmuszegel (eerstedag) per stuk f 0,95. 
Gelegenheld-FDC geboorte Sept. tweede kind HKH Prinses Beatrix bij uw 
handelaar verkrijgbaar of voor f 0.95 franco door ons toegezonden. 
Diverse stempels en FDC in twee soorten te leveren (t g.v. geboorte Prins 
Maurits ook nog beperkt leverbaar a f 0.95 per stuk) 
FDC-kaart met foto t.z.t. leverbaar (ook nog met Prins Maurits) per stuk 
f 1,45. (aanb. vrijbl.) 

POSTZEGELHANDEL „PHILATO" - G. WENTZEL 
Smedenstraat 126 - Deventer - Tel. (05700) 1 7867 - Giro 917809 

DIRECT GELD voor Verzamelingen, 
partijen, restanten 
Postzegelhandel G. v. d. Eynde 
Broekemalaan 1 Utrecht (Tuindorp) tel. 713994 

ADRESWIJZIGING 
Ongeveer 1 oktober a.s. verhuis ik van de Andries Vierlingh-
straat 9 in Amsterdam naar de Zandvoortselaan 325 in Bentveld 
post AerdenhouL Telefoonnummer nog onbekend. 

J. D. MUIS 

Recente FDC (ook Pfris zegels) Porto extra tot 35,—. Korting 5% vanaf 50,—. 

Nederland 
St. Bijbel en Pz. 1,30 
Philex Eindh. 0.70 
idem Phil. Dag. 0,70 
C.H.U. Jubileum 1,50 
Zomer MK kleur 6,— 
Eur. MK (kleur) 2,— 
V^ilhelmus (kl.) 1 , — 

etc. etc. etc. etc. 29 landen, een deel hebben wij altijd voorr. (tot 1960 terug). 
Harteveld's FDC Service. Lid NVPH. Blondeelstraat 36. Rotterdam-14 (Alexander-
stad). Tel.: 20 40 70. Giro 507 407. 

Mexico: M.L. King 
W-Duitsl: Mexico 

Wagner 
België: Mexico 

Rampen 
S-Marino: Paarden 

'U.S.A.: Luchtvaart 

2.95 
4,75 
0,95 
5,— 
6,25 
7.50 
1,50 

Frankrijk: Chapelle 
End. Pape 
Beroemdh. 

Oostenrijk: 
Landsteinert 
Kaufmann. 
Kosegger 
Fresken 

1,10 
1,50 
1,50 

1.35 
1,20 
1,20 
1,20 

1 
1 ** = pfr. zonder pi 
1 Van 20september-2C 
1 ,,Mijn Stokpaardje" 

Neder lan 
rvanaf 

1 2** vanaf 
4° 
5° 

1 6° vanaf 
9 1 A° paar 
10 II A° 
10 II C» 
13 B* 
14* 
18» 
18° 
18 Ca* 
29° vanaf 
30 B I * * 
30 E I I * * 
36 : ; * Y 
36 c K * 
38 a* 

d 
20,— 
20,— 
7,50 
6,— 

60,— 
35,— 
13,50 
12,50 
10,— 
60,— 
95,— 
17,50 
80,— 
40,— 
7,50 

17,50 
40,— 

100,— 
28,— 

1 (één ster achter het 

kker, * z 
oktober 
winkelw 

38 c* 
39* 
39 c* 
40* 
40a* 
41° 
46 A * 
47 A° 
6O::* 
64* 
72* 
73* 
74* 
75* 
76* 
7 6 ; ; " 

.g. = ongeb 
1968 kri jgt i 
lardef lO,—) 

75,— 
30,— 
30,— 
17,50 
60.— 
10,— 
27,50 
15,— 
17,50 
40,— 
12,50 
18,50 
35,— 
37,50 
12,50 
6 5 , -

6 1 a ; ; * 12,50 
62 a ; ; * 28.— 
71 a* 12,50 
65 A/76 A* 115,— 

sedrag 
1 in de 1 kolom = ongebr. 
1 met plakker) 

Nederland 
50/55 
82/83 
87/89 
93 
94 
98 
100 
102/03 
107/09 
110/13 
114/20 
121/31 
121/28 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
163/65 
166/68 
191 
199/202 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 

* ♦ 

8,50 
7,— 

11 ,— 
3,25 
3,25 

57,50 
175,— 
32,50 
23,50* 
4,—* 

16,—* 
225,—* 
16,— 
35,—* 
34,— 

110.— 
8,— 
9,50 

122.50* 
8,50 

11,50 
14,— 
25,— 
10,— * 
58,— 
17,50 
9,— 

18,—* 
31,50 

0 

0,50 
6,— 
3,50 
1,65 
1 , — 

12,50 
21 ,— 

1,65 
1.10 
4,— 

2,25 
11 ,— 
25,— 

2,— 
4,50 
5,— 
4,— 

10,— 
7,50 

5,50 
26,50 
4,50 
1 , — 

14,— 

Het is ons onmogelijk alles op 
delen, i t uu r daaroir 
Republiek ndonesië 

l iw mar 
(postfris 

236/37 
238/39 
240/43 
2«/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 
332/49 
346/49 
350/55 
356/73 

uikt zond 
edere kop 

er gom, ® = ge 
er die 

NEDERLAND 
bruikt * = ongebru 

een aankoop van tenminste 150 
. Deze premie geldt niet voor aankopen 

65 A 
67 A 
71 A 
75 A 

* 
* 
* 
* 

65 B/76 B* 
67 B 
70 B 
61 b 
61 b< 
61 c' 
77* * 
77 C/79 C° 
82/83* 
84/8< 
84/8< 
(echt 
87/8S 
95 A 

* 
° 
gebr. 
* 
** 102/03* 

** 
45,— 
26,—* 
47,50* 
40,— 
1 1 , — * 
7,—» 

36.—* 
35,— 
16,— 
15,— 

25,—* 
26,50* 
9,25* 

16,—* 
2 1 , — 
7,25 

20,— 
6,— 

12,50 
6,—* 

1 1 , — 
2,50 
6,— 

15,— 
5,— 
6,— 
9,— 

158,— 
150,— 

16,— 
45,— 

0 

3,75 
25,— 
14,— 
32,50 
15,— 
4,75 
0,20 

16,— 
12,— 
4,25 
4,75 
1 , — 

11,50 
8,50 
3,50 
5,50 
6,— 
4,50 
6,— 
1 , — 
4,50 
2,75 
3,— 
1 , — 
2,55 
4,50 
2,— 
2,75 
3,25 

37,50 
3,75 

5 5 , 

27,50 
1 1 , — 

8,50 
45.— 

175.— 
16.50 
6,50 

22,50 
27,50 

100,— 
40,— 
7,— 
6,— 

38,50 

8,— 
7,50 

11,50 
25,— 

374/78 
379/91 
391 a 
392/96 
397/401 
402/03 
404 
405/21 
422 
423/27 
428/42 
443 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
469/73 
487/89 
490/94 
495/99 
500/03 
504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
518/35 
538/41 
542/43 
544/48 
549 
550/55 
556/60 
561/62 

Geef reservenummers op — 

te geven wat wij hebb 
kolijst eens. 00k voor 

Lever ingsvoorwaarden: Aankopen beneden 30 gu 
kosten. Reclamaties binnen 4 dagen na ontvangst. All 

in van 
tandi 

121/28* 
121/29° 
124 C* 
124 E** 
128 F** 
128 H** 
125 1* 
121 K* 
124 K* 
121 L* 
136/38 + 
137 f** 
136/38* 
141/43* 
157* 
158* 
162* 
165 B* 
191* 

♦ ♦ 
4,35 
2,— 
2,— 
2,10 
0,60 
4,75 
0,10 
1 , — 
0,10 
0,45 
4,— 
0,10 
0,60 
1,75 
1,75 
6,75 
1,65 
18,— 
2,50 
2,15 
3,25 
0,75 
0,80 
2,25 
5,— 

135,— 
5,— 
1,90 
5.50 
0,10 

14,— 
27,50 
2,50 

van cata 
13,— 
6,75 

20,— 
11 ,— 
10,— 

8,— 
18,— 
10,— 
75,— 
18,— 

200,— 
80,— 
7,50 
7,50 
7,50 

10,— 
80,— 
10,— 

O 

1,10 

0,70 
0,60 
7,— 
0,10 

0,10 
0,50 

0,10 
0,60 
1,60 
1,75 
0,65 

1,25 
1,40 
1.50 

0.25 
1,15 
4,— 

2,50 
1,50 
2,40 
0.10 

11,50 

0,75 

kt met plakker : Ï = b 
gulden doet een gratis 
ogi of nieuwe uitgiften 

212/19* 
220/23* 
229/31 * 
236* 
238/39* 
243* 
248/51* 
261/64* 
265/66* 
267/68* 
283/86* 
535** 
Roltanding 
4* 
10* 
12° paar 
12** 
13* paar 
14* 

563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/600 
601 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
617/37 
618a/26a 
638/42 
644/45 
646/50 
651 
652/56 
657 
658/62 
663/67 
668/72 
673/77 
678/79 
680/84 
685/89 
690/91 
692/96 
697/98 
699/703 

het v o o r k o m t te leurs te l l ingen 
(ook 

wiederfand & Overzeese 
van de 
Rijks

ngenl Tevens grote voorraad 

den worden verhoogd met verzend
Ï zendingen geschieden aangetekend. 

Overz . Rijksd 
Geen vooru 
vangst Fore 
Kopers die 

38,50 
13,50 
24,— 
30,— 
32,50 
22,50 
27,50 
23,50 
12,50 
11,50 
1 6 , 
56,— 

6,50 
12,— 
15,— 
8 5 , 
10,— 
25,— 

** 
9,50 

10,— 
8,— 

10,50 
0,65 

10,— 
2,75 

29,— 
6,— 
6,— 
0,20 

10,— 
7,— 
9,— 

28,50 
1.10 

10.50 
1.20 
5,25 
0.35 
5,75 
0,50 
5,75 
6,50 

15,— 
5,25 

14,— 
4,— 
4,50 
1,25 
5,— 
1.75 
6.25 

(ook al 
elen) 
tbetalin 

okken van 4 zegels 
aarabonnement voor 1969 aangeboden 

15* 
16* 
17* 
18* 
19/31 
19/31 
paren 

7.50 
10.— 
26,50 
10,— 

• 50,— 

* 115,— 
26* paar 12.50 
27** 5,50 
27 paar* 10,— 
32/44 
33/56 
37 ; Ï 

* 10,50 
♦ 86,50 
** 16,50 

44 ; ; ♦ * 13,50 
44 ■;° 13,50 
4 6 ; ; ** 69,50 
48 ; ; * • 27,50 
51». 
51* 

o 

8,— 
8,— 
8,— 

1 0 ' 
0,10 

10,— 
1 , — 

30,— 
5.50 
5.50 
0,10 

10,— 
6,50 
7,50 

8,— 
0,80 
4,25 
0,10 
4,45 
0,10 
6,— 
6,25 

12,50 
5,75 
2,50 
4,— 
4,25 
1,25 
5,— 
1 , — 
6,— 

staan ze 

1 a.u.b. g 

11,50 
7.50 

709 
710/11 
712/16 
717/18 
719/23 
724/25 
726/27 
728/32 
733/34 
735/39 
740/41 
742/43 
744/48 
749/53 
754/55 
756/60 
761/62 
763/67 
768/70 
771/73 
774/75 
776/80 
781/82 
783/87 
788 
789/93 
794/98 
799/800 
801/05 
806/09 
810 
811/14 
815/16 

51° 
54* 
54° 
57/63* 
paren 
57/63° 
pare n 
57/70* 
57/70* 
67* 
67* 
68** 
68* 
68** 
68* 

iaat 
>aar 

paar 
saar 

74/77* 
pare 
77° 
77** 

** 
0,40 
0,75 
3,25 
0,70 
6,50 

0,65 
3,75 
1,50 
4,25 
1,50 
1,65 
5,25 
4,— 
0,45 
3,— 
1 . — 
2.75 
1,20 
2,50 
0,65 
3,— 
0,75 
3,50 
1,60 
0,80 
1,75 
1,10 
1,65 
0,60 
0,15 
1 , — 
0,45 

niet op deze l i jst) 

n 

paar 

o 

0.10 
0,45 
3,— 
0.50 

1.50 
0.60 

1,50 

5.25 
4,— 
0,40 
2,50 
0,65 

0,85 
2,50 
0,35 
2,75 
0,50 
3,50 
1,25 
0,20 
1,75 
1,10 
1,65 
0,50 
0,10 
1 ,— 
0,30 

op hetfilatelistisch maandblad 

5,50 
6,— 
6,— 

13,— 

5,— 
42,50 

100,— 
7,— 
7 — 

16,— 
12,50 
32,50 
25,— 

40,— 
8 , 

20,— 

817/18 
819 
826/27 
828 
829/33 
834 
835/37 
838 
839/40 
841/45 
846/47 
848/52 
853 
854 
855/56 
857 
857 
858/62 
863/65 
866/67 
868/72 
873 
874 
875 
876/80 
881/82 
8S3/B4 
885/87 
885/87 
blokken 
888/92 

78/81** 
paren 
81° 
82/85 ; ; • 
86/89** 
86/89 
paren** 
Luchtpost 
1/3* 
4 a/5 a** 
6/8° 
9** 
9* 
13° 
Dienst 
1/8* 
9/15° 
20/24° 

** 
0,65 
0,20 
0,40 
0,20 
1.75 
0.15 
0,70 
0,90 
0,70 
1,50 
0,40 
1,65 
6,— 
0,15 
0,85 
1,40 
1,40 
2,— 
0,60 
0,70 
1,95 
2,75 
0,25 
1,15 
2,25 
0,90 
0,90 
5,50 

55,— 
2,25 

Kind '67 2,25 
Giro '6E 0,25 

32,50 
4,— 

82,50 
22,50 

45,— 

28,— 
1,15 
7,50 

21 ,— 
17,50 
65.— 

130.— 
26.50 
2.50 

o 

0,50 
0.10 
0.25 
0.10 
1.65 
0.10 
0,60 
0,40 
0,65 

0.30 

5.— 
0.10 
0.75 
0.90 
0,90 

0,10 
0,30 
1.85 
2.75 
0.10 
0,10 
2,25 
0,30 
0,301 
5,50 

5 5 , H 
2,25 
2, 5 
0, d 

szien beperkte voorraad. Betal ing binnen 8 dagen na on tJ 
ign buyers cash by orderpostag 
ons persoonl i jk 

e extra. 
wensen te bezoeken: op 

keergelegenheid voor uw auto in de di recte ongeving 
zaterdag is voldoend 
van ons kan toor ! 

1 
e par i 

1 
1 Q i ■■ ■ 1 ■ ■  ^ % l 1 Inkoop van col lect ies en par t i j en . Herengracht 167 parterre. AmsterdamC. Tel. 6 20 97. 

K O S l Z 6 y G l n 3 n Q 6 l r 1 3 r t O Q L I K K S r Dagehjks geopend 9.OOI6.3O uur. BII geen gehoor tel.(020)190023. Postglro 193156. 
^ Onze advertentie in het Augustusnummer is nog geldig voor zover voorradig (Eerstedagbrieven) 
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Verzamel t u België, 
Neder land, Kreta of 
Ethiopië? Een bezoek 
aan onze w i n k e l loont 
a l t i j d . 
Grote sortering Engelse Koloniën 
Klassiek en modern 
Souvenirblokken van 
de gehele wereld 
Vrijwel alles leverbaar 
Voor motiefverzamelaars 
Speciaal de oude uitgiften schepen 
op postzegels, vlaggen, dieren, 
bloemen, wereldbol, landkaarten. 
Rode Kruis, U.P.U., sport, 
ruimtevaart enz. enz. 
Vrijwel elk zegel van Nederland 
en O.R. leverbaar 

Bij ons liggen dagelijks restantverzamelingen, partijen 
collecties, variërend in prijs van enkele tientjes tot enige 
duizenden guldens, ter inzage. 

WIJ HEBBEN NOG STEEDS ZEGELS VAN DE 

GEHELE WERELD IN VOORRAAD 

Bijzonder mooie stock van de volgende landen: Albanië 

België  Bulgarije  Duitsland en Gebieden  OudDuitse 
Staten  Engeland  F r a n k r i j k  Gibraltar  Griekenland 

Hongari je  Joegoslavië  Luxemburg  Malta  Oostenri jk 

Polen  Portugal  Roemenië  R u s l a n d  Spanje  Turkije 
 Tsjechoslowakije  Zwitserland  Verenigde Staten  Zuid

Amerika  Egypte en Soudan. 

en ■ 

Ook uw manco l i j s t zul len wij gaarne tegemoet zien 

POSTZEGELHANDEL R. F. G. STURMS 
Nieuwe Zijds Voorburgwal 371  Amsterdam (C)  Telefoon (020) 236012  Postgiro 686414 

Onze winkel is dagelijks geopend van 9 tot 5.30 uur (donderdags na I uur gesloten) 

I 
I 
I 
I 

J 
BRANDKASTEN 
kopen is een zaak van vertrouwen. Het gaat om uw kostbaar

heden en uw waardepapieren. Kaptino heeft meer dan 350 
nieuwe en gebruikte brandkasten en inbouwkluizen voor u staan. 

Dus direct uit voorraad. Brandveilige kasten van ƒ 255,— af, 
7 modellen. Nieuwe Inbouwkluizen, 32 modellen van ƒ 7 9 , — af. 

Daarom zijn wij ook de grootste specialist in Nederland voor 
brandkasten en inbouwkluizen. U kunt uw te grote of te kleine 
brandkast bij ons inruilen. Ook in te l - en schrijfmachines keuze 
uit meer dan 3000 machines. De nieuwste Jaguar telmachines, 
optel len, aftrekken en vermenigvuldigen op de telstrook, winkel-
prijs ƒ398,— bij Kaptino ƒ298,—. Kaptino schrijfmachines model 
1968, geheel metaal, slechts ƒ 155,—. Stalen schri j fbureaus 
ƒ148,—. Komt u eens k i j k e n ? ? ? U koopt bij ons prett ig 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 S3, telefoon 2 00 16 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.O. Indië 12, telefoon 83 94 46 

Bulgarije; Griekenland; Hongarije; Joegoslavië; Polen; Roemenië; Tsiecho-
slowakije en Turkije, zowel vooroorlogs (veel postfris) als naoorlogs op 
mancolijst of als gehele collecties aangeboden. Zeer veel goed materiaal. 
Prijzen van f 0,20 'tot f 0,50 per Yvert-franc 
BRIEVEN ONDER NUMMER PH. 361, BOOM-RUYGROK N.V. - HAARLEM 

* = ongescempeld. No's cat Yvert. Alle aanbiedingen vriibiijvend. 
België 
1 
2 
21 
U 7 
258/266 
293/298* 
301 
326/332» 

IPostiegelhandel J 

37,50 
32,50 
55,— 
57,50 
«,— 31,50 
55,— 
50,— 

België 
351/352 
356/362 
410» 
«36» 
437» 
513/518» 
863/867» 
927/929» 

C. Renzen. Bergselaan 225 b 

80,— 
67,50 
90,— 
27.50 
27,50 
41,50 
50,— 
43,50 

Frankrijic 
270/274» 
296/297» 
303» 
307/308» 
307/308 
354/355* 
354/355 
398» 

Rotterdam Tel. 24 88 86 

27,50 
67,50 
16,— 
50,— 
45,— 
72,50 
55.— 
50,— 

Giro 481779. 

verschillende 
postzegels 

van de hele wereld i ~ 
voor slechts f 

WAARDEBON 
FORTUNA-MAIL 

Hl l l t dUk 9 3 - R« t t * rd«m Tal . : ( 0 1 0 ) 17 2 0 6 0 * 
(T« l« foen 's » o n d a to t 10 u u r : 0 1 7 4 0 - 3 3 9 1 } 

Ja, stuur mt) uw Speciale aanbieding en da gratis 
„Gids voor de Postzegelverzamelaar" zonder 
eoige verplichting toe Tevens ontvang ik dan 
uw keuzeboekje met uilvoenge inl ichtingen ean 
week gratis op zicht 
Ben <K met geïnteresseerd, dan stuur ik het 
keuzeboekje terug en heb ik geen enkele ver 
pl ichting meer 

2U 7737 BhkMWM gfêtg 

NAAM 
ADRES 
PLAATS 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
Amsterdam-Zuid 
Tel. (020)-739764 

Schilderijenzegels 
Vraagt gratis prijsli jst 

HEYMANS' 
POSTZEGELHANDEL 

Valenusstraat 82 - Schiedam 
Telefoon (010) 263951 

De sluit ingsdatum van het 

oktobernummer is gesteld 

op 24 september a.s. 

Het oktobernummer 

wordt per post bezorgd 

op 16 en 17 oktober 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor
delijkheid nemen voor de bonafldi 
telt der onderstaande adressen. 

Prijs der annonces ƒ 0,85 p. mm. 

A A N G E B O D E N 

Te koop aangeboden tegen redelij
ke prijs Maandblad voor Philate
lie, jrg. 1947/48, 1950/67. G. Teleng, 
Albertine Agnesstraat 5, Leiden. 
Aangeboden: 100 bloks Kinderze
gels 1966, 100 bloks Kinderzegels 
1967. Nominaal -5 pot. Contant. 
Brieven onder nr. PH 410 aan 
Boom-Ruygrok N.V. te Haarlem. 
Aangeboden: Noorwegen Yvert 
franc 40,- (na 1945) ƒ 10,—. Skan-
dlnavië, Yvert £r. 100.- ƒ 25,—, 
idem Yv. fr. 150,-, ƒ 45,—. Alle 
samenstellingen versch. zegels. Te
vens goede series Ned. Vooruitbe
taling op giro 71 95 01, portvrij. J. 
H. Roodenburg, Olympiaweg 30, 
Wervershoof. 

Te koop: Europa 1960: Liechten
stein vel van 20 zegels ƒ 550,—. 
F.D.C. Europa 1958 (7 stuks) ƒ 20,—. 
F.D.C. Europa 1959 (6 stuks) ƒ15,—. 
F.D.C. Europa 1960 (16 stuks) 
ƒ 100,—. F.D.C. Europa 1961 (14 
stuks) ƒ 25,—. F.D.C. Europa 1961 
Turkije ƒ 10,—. Brieven onder nr. 
PH 365 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
Haarlem. 

Speciale aanbieding Nederland en 
O.G., pfr. z.pl. 60 pet., gestempeld 
50 pet. Eerste dagbrieven 60 pet. 
Nog enige Gouda briefkaarten m. 
eerstedagaf stempeling. Zeldzaam. 
ƒ 5,—. Eerste vluchten KLM en an
dere tegen lage prijzen. Raket 
covers ƒ 1,—. Franco na storting 
op giro 24 91 47. C. Nikkeis, Haver-
schmidtstr. 85, Den Haag. 

Ter overname aangeboden: Verz. 
Ned. & O.G., waarde N.V.P.H. 
ƒ 3500,—. Frankrijk waarde Yvert 
fr. 3700.-. Duitsland & gebieden, 
waarde Michel DM 11590,-. Verzame
lingen bevatten veel complete se
ries, zijn voor 55-60 pet. postfris, 
Ie plakker. Prijs ƒ 6000,—. Prima 
geldbelegging. Brieven onder nr. 
PH 367 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
Haarlem. 

Te koop: Catalogus Yvert deel 3, 
'68, ƒ 15,—. A. Snijders, Tooroplaan 
34, Vlissingen. 
Bod gevraagd op Duitslandalbum, 
inh. voor ruim 4000 fr. (Yvert) en 
op Frankrijkalbum inh. plm. 3000 
fr. (Yvert). Brieven aan E. Tila-
nus, Alexanderlaan 20, Hilversum. 
Aangeboden. Betere Nederlandse 
series, postfris, billijke prijs. C. 
Willemsen, Lou Jansenplein 43III 
te A'dam-W. Tel. (020) H 05 26. 
Hongarije/Bulgarije: 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. 
Nleuwtjesdienst Europese landen, 
door eigen import lage prijs. Vr. 
gratis prijslijst. C. J. Wesselink, 
de Gouwe 44, Landsmeer. 
Verzamelaar biedt aan wegen over
compleet, Europalanden en Kolo
niën. Ook uitname van losse zegels 
en series. Matige prijzen. Brieven 
onder nr. PH 373 aan Boom-Ruyg
rok N.V. te Haarlem. 
Te koop: particuliere verzameling 
van 3500 postzegels van bljn.a alle 
landen ter wereld (uitgezonderd 
Ned., Israël, Duitsland). Cat.waar-
de Yv. Fr. 4000,. Ook in gedeelten. 
Jager, Brugsestraat 22, Den Haag. 
Tel. (070) 54 34 80. 
Ruimtevaartverzameling, w.o. 33 
FDC. Cat. w. frs. 1500.. L. Middel, 
West Indischekade 96, Groningen. 
Tel. (05900) 2 22 55. 

Stort ƒ 26,— op giro 57 75 77 A. M. 
Smit, Waddinxveen en u ontvangt 
cat. waarde ƒ 50,— goede zegels 
N.O.G. 
Uit part. nalatenschap: wereldver
zameling, excl. Nederland, moet 
weg voor slechts ƒ 975,—. Geen 
handelaren. Br. Postbus 42, Leider
dorp, of tel. (01710) 2 15 61. 
Bod gevraagd op part. verzame
ling Ned. en O.G. Geheel postfris 
zonder plakker. Cat. w. ƒ 7500,—. 
Veel oudere nrs. Ref. uitsluitend 
schriftelijk. W. Bas, West-Kinder
dijk 151, Alblasserdam. 
Engelse Koloniën. Mooie zichtzen-
dingen, merendeel klassiek. Uit-
geprijsd 20 ä 30 c. de Yvertfr. en 
bij 'n uitname van meer dan ƒ 50,-
nog 10 pet. korting. B. de Blieck, 
Busken Huetstr. 511, Amsterdam. 
Tel. (020) 12 88 15. 
Duitsland. Betere series en losse 
waarden van Bundes - Berlijn -
D.D.R. en Saarland ad. 20 pet. Mi
chel 1968. Gaarne mancolijst met 
opgave postfris ot gestempeld naar 
J. Wielens, Maarten Lutherweg 18, 
Amstelveen. Tel. (02964) 1 83 24. 
Hoogste bod gevr. op 1 ser. Nederl. 
postfris z. plakker nr. 332-349; 350-
355; 356-373; 356a-356d; 474-489; 518-
537; 556-560; 588-595; 612-616; LP 
12-13. Br. onder nr. PH 382 aan 
Boom-Ruygrok N.V. te Haarlem. 
Verzamelaar ruimt al zijn doublet
ten op van Engeland en Koloniën. 
Tegen ƒ 0,30 per Yrt frank. Num
mers volgens Yvert cat. opgeven 
a.u.b. Heeft u een mancolijst, stuur 
die dan eens naar mij. Ook van an
dere landen velen doubletten aan
wezig. Ook V. Nederland en Kolo
niën. Gebruikt of ongebruikt, vele 
nrs. gebruikt. De prijzen van deze 
zegels zijn gebruikt 70 pet. en on
gestempeld 70 pet. Cataloguswaarde 
Speciaal Nederland cat. oogeven. 
Ook F.D.Cs. Ook vele Motiefze
gels aanwezig. Vraag eens want ik 
wil u graag van dienst zijn. B. v. 
Harlingen, P. K. Drossaaertstraat 
118, Vlaardlngen. 
Nieuwtjes. Geheel Europa tegen 
billijke prijzen, stuur mancolijst 
B.R.D. Berlijn, Rusland in, vraagt 
rondzending. Mieremet, v. Zegge-
lenlaan 28, Den Haag. 
Ik ruim al mUn doubletten wereld 
op!! Grote voorraad, waaronder 
voortreffelijk materiaal. Alles afge
weekt. Stort f 3, -en 40 cent op 
giro 67 37 91 t.n.v. A. Vermeer, 
Eversstraat 90, Rottérdam-14. 
Aangeboden. Bod gevr. op ver
zameling Frankrijk, ongestempeld. 
Frs. 7580,-. Yvert 1968 en eerstedag-
enveloppen frs. 150,-. Hieronder 
zeer goede zegels. C. van Erp, Lijs
terlaan 31, Rotterdam-13. Tele
foon (010) 22 53 42. 
Verzamelaar, lid Philatelica, heeft 
74 reeds gelopen rondzendboekjes 
voornamelijk Europa en Overzee 
ter beschikking voor verenigingen 
enz. C. G. Scova Righini, Enkstr. 
48a, Zwolle. 
• NEDERLAND en O.G. 
• West-EUR. LANDEN en SCAN. 

DINAVIE, ENG. KOL. 
• KLASSIEK EUROPA 
mooie zich'tboekjes beschikbaar m. 
vele schaarse zegels, kwaliteit. Op
zet meer filatelistisch dan commer
cieel. Lage prijzen. Opgeven ° of 
••, gevorderd? Drs. A. H. M. Wil
lems, Wiilhelminalaan 17, Hulst 
(Z.). Tel. (01140) 24 96. 

G E V R A A G D 

Te k. gevr. puntstempels en klein 
rondstempels. A. H. Bonefaas, Joh. 
Geradtsw. 132, Hilversum. Telef. 
(02150) 4 48 08. 
Te koop gevraagd: INDONESIË ge
bruikt vanaf nr. 290. Zonnebloem 
catalogus 1969. Aanb. H. C. Zwier, 
Oudaen 15, Amsterdam. Telefoon 
(020) 42 04 07. 

„VALENTINES" en andere geïll. 
enveloppen. G. C. van Teyllngen, 
Goudse Rijweg 62, Boskoop. 
Gevraagd: Portzegel nr. 1 v.an Ne
derland voorzien van duidelijke 
nummerstempels. Brieven en zicht-
zendingen te richten aan A. Berk-
houdt, Baardsestraat 5, Rotter-
dam-7. Tel. (010) 37 18 33. 
Koop W.O. II Ned., Vlaamse, 
Franse, Noorse, enz., legioenzegels 
op brief-, stuk, Deens, Noors, le
gioen ook ♦*. Ook alle oorlogsver
valsingen. W. Keizer, Willaerstraat 
lII, AmsterdamZuid. 
Te koop gevraagd: proef postzegel
boekjes (2 stuks), uitgegeven in '62 
te Rotterdam. O. D. Suurenbroek, 
Gezichtslaan 3, Doorn. 
Gevr. Zwitserland Bic, Ips, kehrdr, 
enz. J. E. M. Garssen, Engl. 3, 
Blaricum. 
Uitgebreid Franse koloniën verz. 
heeft 8000 versch. hiervan te ruil. 
Drs. Horbach, Huize ,,Heureka", 
Oisterwljk. Tel. (04242) 24 32. 
Republ. Maluku Selatan. Wie heeft 
voor mij te koop één of meer ge
bruikte zegels van Indonesië met 
de opdr. Republik Maluku Selatan. 
Ik weet dat deze ongeveer 2 maan
den werkelijk zijn gebr. A. Schie
bergen. Van Heemstralaan 67, 
Arnhem. 

Verzamelaar vraagt prentbrief
kaarten voor 1940 te koop. C. Ra
demaker, Soembawastraat 571, 
Amsterdam. 
Zoek J. F. Kennedypostzegels ter 
completering van mijn verzame
ling. S. H. Bijl, Plattenburgerweg 
41, Arnhem. 

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. 

Benelux, nieuwtjes, FDC's en ma
ximumkaarten. Ruil 100200 versch. 
grootformaat zegels naar uw keuze 
tegen eenzelfde aantal van mijn 
keuze. M. Baetens, Postbus 4, Eek
lo, België. 

Philatelisten in 100 landen zijn lid 
van de ,,Concorde Correspondentie 
Club". Inlichtingen 38 Parkside 
Drive, Edgware, Middlesex, Enge
land. 

Zegels van Israël. Wordt lid van de 
,,Eilat"club voor toezending van 
nieuwe uitgaven tegen postprijs en 
zes andere voordelen. Vraagt gege
vens aan: Eilat Stamps Club, p. 
542, Eilat, Israël. 

Ultverkooplijsten (Bondsrepubliek, 
Vaticaan, Oostenrijk, Europamo
tief, FDC's, Afrikaanse Staten) te
gen portovergoeding. Franz Jegler, 
D 7778 Hassesheim, Duitse Bonds
Republiek Nr. 7. 

Liechtenstein. Nleuwtjesdienst van 
Liechtenstein en Zwitserland. Uit
voering V. mancolijsten. Zichtzen
dingen tegen goede referenties. 
PHILTRADING FL 9494 Schaan 
Liechtenstein. 

OCCASSION! Voor ƒ 40,— zend ik 
u een pakket van 2000 postzegels 
van Vaticaanstad, S. Marino en Ita 
lië. Vooruitbetaling in bankbiljet 
ten, met internationale postwLsse 
of onder rembours. Pavani Claudi 
. Via Codogno, 2 20139 Milan 
(Italië). 
Ruil NL/Polen, Dtsl.: Mgr. R. Szy 
manski, Lowicka 60/17, Warszawa 
Polen. 

BUITENLAND 

PrUsllJsten motiefzegels op kunst
drukpapier, vele aanbiedingen, m. 
20 pet, korting wegens liquidatie, 
tegen portovergoeding. Franz Jeg
ler, D7778 Hassesheim. Duitse 
Bondsrepubliek Nr. 7. 

Ik zoek gelegenheidszegels van Ne 
derland van 1945 af, postfris zonde 
plakker, in meerdere complete se 
ries. Ik geef in ruil voor ƒ 150 
eataloguswaarde volgens de NVI 
catalogus een Zwitsers dames- o 
herenarmbandhorloge, nieuw va 
de fabriek, in 14 karaats 585 e 
goud. Ik zoek ook alle andere la 
den van W.-Europa, postfris. Ruill 
voorwaarden op aanvrage, basj| 
Michel of Philexcatalogus. J. Lan 
ohr, D. 512 Herzogenrath, Haup 
Strasse 35. 
Hans Kristian Lehman: Ik zoel 
verbinding met postzegelverzam^ 
laars in Holland. Zend mij zegel 
van uw land en ik zend u eenzell 
de aantal zegels van Scandinavil 
Schrijf aan: Hans Kr. LehmanJ 
Mogaten 12 b, Oslo 4, Noorwegen 

Veel leuk en beter materiaal van Engeland; Eng. Kol.; V.S.; Canada en 
andere overzeegebieden aangeboden. Bijv. G B. nr 105; nrs. 171 en 172 
op 55 verschillende tentoonstell ingskaarten; nr 238 etc.; Zuld-Afrika ongebr. 
vri jwel compleet, Nieuw-Zeeland o.a nrs. 188/189 en vele andere Health-
series, Zuld-Korea nrs. 83/124 Ook veel zegels van andere landen en 
vri jwel uitsluitend het betere genre 
BRIEVEN ONDER NUMMER PH. 358, BOOM-RUYGROK N V . , HAARLEM 

DE HOBBY 
Postbus 135 
Zutphen 

Enige grepen uit onze gratis prijslijst: Postzegelboek
jes: nr. 38 f. 15,— samenstellingen: 100 china i^,■ 
Ned.: nrs. 602/606 p. fr. f 10,90. Curasao: Vliegpost 
nrs. 45/52 p. fr. f 25,50. 

FRANKRIJK 
Speciale aanbieding complete jaargangen. 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

295,— 
112,— 

45,— 
23,— 
23,— 
62 — 
28,— 
17,— 
14,50 
38,— 
17,50 

210,— 
40,— 
73,50 
63,— 
69,— 

?99,— 

172,— 
75,— 
43,— 
21 ,— 
23,— 
49,— 
25,— 
15,— 
12,— 
35,— 
16,50 

112,— 
37,— 
62,— 
59,— 
54,— 
88,— 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

collectie 1945 1966 • * • f 1450,— 
f 1000,— deze collecties zijn zonder 1 
portzegelsbi|zondere uitgaven unesco1 
philatex velletje en schilderij blok. 

Behandeling mancolijs

106,— 
54,— 
68,— 
49,— 
48,— 
68,— 
57,— 
44,— 
44,— 
49,— 
25,— 
24,— 

94,— 
42,— 
47,— 
34,— 
34,— 
42,— 
38,— 
32,— 
30,— 
4 1 , — 
18,— 
17,— 

Rode kruis boekjes leverbaar als volgt, 195267 **♦ f285 , 
ten Frankrijk, nagenoeg alle no. leverbaar. 
POSTZEGELHANDEL „V IK ING" Boddenstraat 55. Almelo. Tel.: 054906417. Girol 
119.88.62. 



„EEN LOTERIJ ZONDER NIETEN" 
antwoorden wij zonder aarzelen, wanneer iemand ons vraagt, wat zo'n 
DROOMPARTij NEDERLAND EN OVERZEE precies is. Eén van onze 
cliënten vond met minder dan TWAALF KRONINGSGULDEN in zijn 
DROOMPARTIJ, wat een extra winst betekende van ƒ600,—. 

IEDEREEN is dubbel en dwars tevreden over deze partijen, die 
tenminste 1000 verscliiliende zegels bevatten van NEDERLAND, 
INDIE (incL Inden.), N IEUW-GUINEA, CURASAO en SURI
NAME, plus een hoeveelheid prachtig ongesorteerd ruilmateriaal 
Catal. waarde tenminste f 350,— per partijl Prijs slechts f 110,—! 
idem, kleine partij NEDERLAND & OVERZEE, cat. waarde min
stens f 150—, meer dan 600 soorten. Grasduinen maar! Slechts 
f39,—I 
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 f 9,50). 

RESTANTPARTIJEN WERELD Hierin zitten lettelijk alle restanten, die zich in de loop van 
de jaren bi| ons opgesupeld hebben Gaan nu de deur uit VOOR EEN FRACTIE VAN DE 
INKOOPSPRIJS, uinoeken is voor ons geen doen, sortering zou tienduizenden guldens 
arbeidsloon kasten, voor u de garantie van ZELDZAME VONDSTEN' Alles door elkaar 
losse zegels, vellen en brokken, afgeweekt en onafgeweekt VOLKOMEN ONUITGE
ZOCHT' 

200,—) Kleine partt) f 25,— (gegarandeerde cataloguswaarde f 200,—] 
Grote partii f 50,— (gegarandeerde cataloguswaarde f 450,—j 
SUPERPARTIJ f100,— (gegarandeerde cataloguswaarde flOOO,—) 

De cataloguswaarde is een absoluut GEGARANDEERD MINIMUM' Het kan ook DRIE of 
zelfs VIJF KEER ZOVEEL zi|n< 

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 
weggeefpriis 
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 f 295,— (circa drieduizend zegels) 
ZWEDEN, een vrijwel complete collectie Ook het klassieke goed ontbreekt niet Slechts 
ft*0.— 
PORTUGAL, een aardig gevorderde collectie, slechts f 59,— 
NOORWEGEN, een leuk objekt, waaraan met zoveel meer ontbreekt Slechts f 75,— 
FRANKRIJK zéér uitgebreide collectie Wij taxeren, dat deze collectie los uitgeprijsd ze
ker achthonderd gulden zou opbrengen Weggeefprijs f225,— 
Ook nog een kleinere collectie Frankrijk beschikbaar, circa 600 zegels, met veel mooi 
goed Slechts f 120,— 
HONGARIJE, een vrijwel complete collectie, zou in Hongarije een fortuin opbrengen, 
mag helaas van de douane met 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, f 45 ,— 
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, met zo erg groot, maar met vele kostbare exemplaren 
Zeer goede geldbelegging De zegels van dit land nemen jaarlijks aanzienlijk in waarde toe 
Weggeefprijs 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,— 

K I L O W A A R 
W I J verkopen géén uitgezochte kilo's, maar alleen kllowaar van KLASSE, waarvoor wij ten 
volle kunnen instaan 
Op het ogenblik leverbaar. 
HONGARIJE 100 gram f 12,90, 250 gram f29,—, halve kilo f55,—, 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 f37,50 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 O O G ' Museumbezoek wordt overbodig' Veel waarde voor slechts f22,50 
Idem, 100 versch , slechts f 11,90 
100 versch RODE KRUISzegels, alweer allemaal grootformaatzegels' Slechts f6,90 

VOORTZETTING CADEAUACTIEI 
Ook deze maand nog bij besteding van iedere f 50,—, 
honderd waardevolle zegels cadeau I 

Aardige collectie van ongeveer 286 verschillende bloemen, vrijwel-allemaal grootformaat 
Slechts f25,— 
Leuke collectie van ± 488 dierenzegels Slechts f 25 ,— 
Zojuist 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 30O stuks Slechts 
f29 ,— 
Uit oude voorraad ruimen wij een aantal LANDENRESTANTEN op Ongelofelijk ve«l 
waardevoor PRAKTISCH GEENGELD'Vaak zijn één of twee zegels uit zo'n collectie al 
de prijs waard, die u voor het gehele object betaalt De tussen haakjes vermelde aantallen 
geven bij benadering het aantal zegels in een collectie aan 

Albanië, met zeer zeldzaam goed, veel 
grootformaat (100) f29,75 
Andorra, leuke collectie (50) f9,90 
Angola bijzonder mooi (50) f6,75 
Arable (50) f 13,90 
Argentinië (198) f7,90 
Barbados (25) f 5,90 
Beieren, met zeldzaam goed (98) f 14,90 
België (200) f 5,45 
België (300) f 1 0 95 
België (500) f 22,50 
Bolivia (100) f9,90 
Brazilië, 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) ƒ 5,75 
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 f42 ,— 
Als klap op de vuurpijl één collectie 500 
Belg Kolomen beschikbaar, slechts f99,— 

Costa Rica (50), zeer mooi, f8,90 
Croatie (200) f 39,— 
Cuba (97). prachtig goed, veel grootfor
maat f6,90 
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 
f 3 9 , -
Egypte, bijna compleet, een prachtobject, 
ongeveer 500 stuks, slechts f149,— 
Engeland (100) f4,90 
Finland, leuke collectie (100) f4,90 
Frankrijk (300) f 12,50 
Frankrijk (500), prachtobject f 27,50 
Franse Kolomen, bijna allemaal grootfor
maat (100) f 5,90 
Idem (300), prachtige verzameling, slechts 
f24,90 
Gibraltar (25) f7,90 
Griekenland (25) f2,25 
Groenland (15) f3,90 
Haiderabad (25) f3,90 
Haiti, zeer mooi (25) f 6,90 
Honduras, veel grootformaat (50) f9,90 
Hongkong, met zeldzaam goed (30) f4,95 

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 pnjs die er voor betaald is. Slechts 
ƒ 29S,— (circa drieduizend zegels) 

Ierland (50) f 4,90 
India, heel leuk (100) f 2,50 
Idem (200) f 11,90 
Irak, prachtig goed, (100) f6,90 
Israel (100), wat een mooie collectie f 11,90 
Italie(100)f1,95 
Italië, leuke collectie (300) f9,90 
Itahé (500), goeddeels compleet f 27,50 
Jamaica, vol prachtzegels (50) f 1 1 , — 
Japan, (50), slechts f 1,90 
Joegoslavië (200), slechts f6,25 
Joegoslavië, 300 prachtzegels, f 12,90 
Joegoslavië,goeddeelscompleetf29,90(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) f9 ,— 
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) f 2,90 
Monaco (50) f5,90 
Monaco (100), 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,f12,90 
Oostenrijk(300),metzeldzameexemplaren, 
f 12,50 
Perzie (200), slechts f 17,— 
Philippinen, allemaal grote zegels, slechts 
f8,50 (100) 
Polen, leuk om voort te zetten, (500)f 29,— 
Roemenie (600), slechts f39,— 
Tevens beschikbaar een collecte Roemenie 
vrijwel compleet, slechts f99,-— 
Spanje (500), prachtobject f 49 ,— 
Tsjecho Slowakije, vrijwel complete collec
tie, een waarlijk koopje, slechts f75 ,— 
Turkije, een prachtige collectie, met veel 
zorg verzameld, slechts f 24,90 
Engelse Kolomen, kleine collectie (500) 
f 13,75, grote collectie (1000) slechts f35,— 
ver gevorderde collectie (2000) slechts 
f129,— 

JA, JA, 
PROFITEREN MAAR..! 

Toezending na vooruitbetaling per giro of onder rembours Porto f 1,15 e x t n (rembours 
ƒ 1,90) Wi) frankeren fijatelistisch mee zegels, die gebruikt hetzelfde waard zijn Bestel
l ingen s.v.p. schr i f te l i jk of te lefonisch (ook *s avonds). 

OPTIMUS PLATAANSTRAAT 6, DUIVENDRECHT. TEL. (020) 94 38 05. GIRO 1565527. 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING N.Y • w • 
(meer dan 25 jaar onder de huidige deskundige leiding) 

Rokin 58 - Amsterdam-C. - Tel. (020) 230261 en (020) 242380 

Wij openen het nieuwe seizoen met 

EEN EXCEPTIONELE VEILING 
van 2 tot 5 oictober a.s. 

Ruim 2500 kavels 
W a a r d e v o l m a t e r i a a l van NEDERLAND en O.R., EUROPA en OVERZEE. Z e e r z e l d z a m e 
nummers en veel k l a s s i e k . Alleen al van NEDERLAND en O.R. ruim 600 kavels, w.o. tal van de 
waardevolste topstukken, inbegrepen een reeks van de zeldzaamste proeven van NEDERLANDS-INDIË. 

RESTANTENDAG, ZATERDAG 5 OKTOBER a.s., honderden waardevolle en interessante collecties, 
landenverzamelingen enz. enz. 

De catalogus wordt t.z.t. aan de ons bekende adressen gezonden; voor serieuze gegadigden, 
die nog niet met ons in relatie mochten staan, wordt een beperkt aantal catalogi gereserveerd 
en op aanvraag verkrijgbaar gesteld. 

Eyo 

Skandinavia 

Eïyo 

HET GROTE \3^^ÊSÊ ALBUiVi 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
clichés. Gewicht 21/2 kg. Prijs ƒ 15,— 

■ cf£xa.^^^H Idem, alleen NEDERLAND f 10,— 

LANDEN ALBUIVIS 
België ƒ22,50 
Luxemburg 15,— 
Frankrijk „20,— 
Groot Brittanniè „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 Ai bu ms - F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste! Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT: 34V2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen. 
Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift: 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIÊ/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor '6 enveloppen) bestelnr. G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) ,, G 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, G 1 

Per stuk ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT: 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschrift FIRST 
DAY COVERS. Prijs ƒ9,75 
Extra losse mappen: 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, K I 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 

<QFFSETDRU1C BOOM RUTGROH NV-HAARLM 


