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wij kunnen 
nog 10 mensen 
een extra 
prettige Kerstmis 
bezorgen 

Wij hebben nog ca. 10 kwartaal
abonnementen „over" vanaf 1 
oktober. Indien u heden nog 
ƒ30,— voor de maanden oktober 
en november en op 1 december 
ƒ15,— aan ons overmaakt ont
vangt u tussen Kerstmis en Oud
jaar alle nieuwe uitgiften van: 
BELGIË, FRANKRIJK, SPANJE, 
ZWITSERLAND, WEST-DUITS
LAND, VATIKAAN, LUXEM
BURG, ENGELAND, OOSTEN
RIJK en ANDORRA. Bovendien 
ontvangt u ais extra-uitgifte o.a. 
het nieuwe Tabira-blok van Israël 
t.g.v. de nationale postzegelten
toonstelling te Jerusalem. 

Wij hopen óók u nog van dienst te kunnen zij'n 

ANTHONY C. IVI. BOHNENN 
INVESTIVIENT PHILATELIE 
Jac. van Lennepstraat 58 - Amsterdam 
Postgiro 787465 
Bank: H.B.U., Amsterdam 

LEVENSPOSITIE 

voor jonge actieve filatelist en 
zakenman. 
Bij gebrek aan een opvolger, 
ter overname aangeboden een 

vele jaren bekende 
postzegelwinkel 
in het westen des lands. 

Alleen solide en kapitaalkrachtige 
personen komen in aanmerking. 
Geheimhouding verzekerd. 
Brieven onder nummer Ph. 462, 
Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 

KA-BE ALBUMS NU OOK 
VOOR UW ONGEBRUIKTE 
ZEGELS! 
leder IVOORCARTONBLAD 
dien op LINNEN GEPLAKT, 
collectie omvat reeds: 

is voorzien van „HAWID" en boven-
v^aardoor VLAKKE LIGGING! Onze 

Naderland t/m 1945 
Naderland vanaf 1945 
Danemarken t/m 1967 
Finland t/m 1967 
IJsland t/m 1967 
Noorwegen t/m 1967 
Zweden t/m 1967 
Frankrijk 
Gibraltar t/m 1967 
Engeland t/m 1967 
Yougoslavië vanaf 1945 
Liechtenstein t/m 1967 
Malta t/m 1967 
Oostenrijk t/m 1967 
Rusland vanaf 1960 
Zwitserland t/m 1967 
Vatikaan t/m 1967 
IsratI, mat tabs 
USA. vanaf 1945 

compleet in 
klemband(an) 

65,— 
70,— 
67.— 
72.— 
54,— 
6 1 , — 
83,— 

1 6 « , -
37,— 
85,— 

101,— 
75,— 
49,— 

165,— 
153,— 
157,— 
72,— 
80,— 
66,— 

compleet in 
schroef band 

55,— 
60,— 
57.— 
6 2 , -
4 4 , -
51,— 
73,— 

148.— 
27,— 
75,— 
91 ,— 
65,— 
39,— 

145,— 
133,— 
137,— 
62,— 
70,— 
5 6 . -

inhoud 

45,— 
5 0 , -
47,— 
52,— 
34,— 
41,— 
63,— 

128,— 
17,— 
65,— 
81 ,— 
55,— 
29,— 

1 2 5 , -
113,— 
117,— 

52.— 
6 0 , -
46,— 

Monsterblad van de „OHNE FALZ" gratis verlcrijgbaar alsmede 
de nieuv^e zeer uitgebreide KABE-prijslijst. Een en ander bij uw 
leverancier verkrijgbaar, of bij de importeur 

„FIBO" 
Prinsestraat 90a, Den Haag, Tel. 113806 

Belangrijk: Overzeese Gebieden is thans in druk en zal in december 
verschijnen (in 2 banden). De gehele collectie Nederland en Over
zeese Rijksdelen zal dan in 4 banden O.F. (Ohne Falz) verkrijgbaar 
zijn. Reeds thans kunt u uw bestelling opgeven. 



Deze maand 'n speciale aanbieding: Olympiade 1964 Roemenië (Me lbourne , Rome, T o k i o ) Getand + ongetand + gedenkblok, 
alles licht gestempeld. Y v e r t nrs. 20682083 en blok nr. 60. Yver twaarde 69 Frs. Bij ons slechts f 21,95 voor het complete garni tuur . 

Zeer ze ldzaam! 

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

100 LUCHTPOST, waarbif ntet werd gekeken op citaloguswaarde, de 
duurste zegels treft u aan'Een echt FIORANIstunCfe voor slechts f 4,95 

100 MANCHUKO, zeer zeldzaam f 11,95 
100 MONACO, een zeldzame aanbieding van dit kleine land, wac een pracht 

zegels, sport enz enz f 12,95 
50 MONGOLIA, Bloemen, Dieren, Sport, enz Zeldzame zegels'Allemaal 

grootformaat,'t zijn „lappen" van zegels! *n koopje' f 3,50 

400 N E D E R L A N D  N E D . I N D I Ë en I N D O N E S I Ë , aan 
pracht van 'n eamanetalling mat vaal bijzondara an 
postfrisia zagal«; *n koopja f 14,95 

SOO N E D E R L A N D  N E D . I N D I Ë  I N D O N E S I Ë ■ N I E U W 
G U I N E A  S U R I N A M E ! Zaar mooi pakkat voor aan 
buitangawoon laga prijt f 27,50 

«25 t o t ( 5 0 z a g a l t l Dit zijn onza C O U D D E L V E R S D O Z E N I 
•chittarend goad van N E D E R L A N D EN DE OVER
ZEESE RIJKSDELEN, u vindt o.a. N E D E R L A N D , ge
bruikt an ongebruikt, vaal waldadighaid, NEDER
L A N D S  I N D I Ë , I N D O N E S I Ë , N I E U W G U I N E A , 
N E D . A N T I L L E N , C U R A S A O an S U R I N A M E I Elka 
partij haaft minsteni aan cataloguswaarda van f125,—. 
Da winkelwaarde zou terecht f 110,— moatan bedra
gen, maar nu betaalt u slecht» f 45,— 

1100 N E D E R L A N D  N E D . I N D I Ë  I N D O N E S I Ë  N I E U W 
G U I N E A  N E D . A N T I L L E N  C U R A S A O en SURI 
N A M E iet* gawaldigst U w a lbum is meteen gevuld, 
Ruim f 250,— cataloguswaarde. Winkelwaarde f 200,—. 
Bij ons slechts f 99,— 

4,50 
2,25 
6,75 
7,95 
3,50 

f 12,95 

f 29,50 
f 2,65 
f 5.95 
f 9,95 

f31,80 
f 1.65 

f 5,95 

f 2 9 , — 

50 NICARAGUA, wederom voor de kenners f 
50 NIEUWZEELAND,'n aardigheidje van ons' f 

100 NIEUWZEELAND, wonderbaarlijk mooi pakket voor weinig geld f 
100 NOORDKOREA, grootformaat 'Mooi ' f 
100 NOORWEGEN, wat 'n prachtig modern goed, wat 'n gedenkzegels' ƒ 
200 NOORWEGEN, dit verkoopt zichzelf, de helft bestaat uit GROOT

FORMAATZEGELS' 
Doos met 500 prachtzegels van NOORWEGEN! Ruim 200 verschillende 
soorten Prachtig voor het plakken van boekjes 
100 OOSTENRIJK, leuk sortiment voor lage prijs 
200 OOSTENRIJK, 'n leuk pakket voor weinig geld, slechts 
300 OOSTENRIJK, héél mooie collectie' Thans bij ons voor slechts 
Doos met 1000 OOSTENRIJKSE zegels Ongeveer 300 verschillende soorten 
Zolang het nog kan voor deze prijs' 
50 PAKISTAN, veel grootformaat' Een werkelijk zeer fraai pakket 

100 PAKISTAN Dit pakket moet u bestellen, het is vele malen z'n geld 
waard, ontzettend veel plaatjeszegels' 

200 PAKISTAN, behoort u tot de kenners' Dit pakket is uitzonderlijk fraai, 
bijna allemaal grootformaatzegels Vele zeldzaamheden' Gaan weg voor 

Doos met 500 zegels van PAKISTAN Enorm mooi Ruim 200 verschillend. 
Prijs slechts 
25 PANAMA, neem mee voor 
25 PARAQUAT, een bijzonder mooi pakket voor 'n zacht prijsje 
50 PERU, 'n schitterend pakket voor slechts 

100 PERZIË, had u dat voor mogelijk gehouden' Slechts 
25 PHILIPPIJNEN, héél erg mooi ' 

100 PHILIPPIJNEN, bijna allemaal GROOTFORMAATZEGELS' 'n pracht 
100 POLEN,'n leuk sortiment voor 
200 POLEN, wederom alleen bij Fiorani 
300 POLEN, werkelijk een fantastisch mooi geheel, slechts f 10,75 
500 POLEN, prachtzegels' Naar schatting liefst 400 grootformaat' Iets 

enorms' f 27,50 
Doos met 1000 POOLSE zegels, waarvan ongeveer zo'n 300 verschillende 
Wat 'n pracht' Op waarde werd niet gelet Gaan weg voor f 35,— 
100 POLEN, GROOTFORMAATZEGELS, veel bloemen, dieren, een 

schitterend mooi geheel voor slechts f 3,95 
200 POLEN GROOTFORMAATZEGELS, een zeldzaam kleurrijk pakket, 

bloemen, dieren enz Zo iets zag u nog nimmer' f 12,50 
100 PORTUGAL, bijzonder mooi, ongeveer 50 grootformaatzegels, vele 

„Europazegels", een uniek koopje f 4,25 
200 PORTUGAL, wat 'n pracht, wat mooi' Gaan weg voor slechts f 11,95 
300 PORTUGAL, slechts enkele pakketten aanwezig f 19,75 
500 PORTUGAL, zeldzaam mooi' f 47,50 
Doos met 500 zegels van PORTUGAL Ruim 300 verschillende soorten 
'n Koopje voor de liefhebber' Slechts f 31,50 
100 ROEMENIË, nergens beter of goedkoper' f 2,25 
100 ROEMENIË, ALLEEN GROOTFORMAATZEGELS' ENORM' f 4,95 

f44,25 
f 2,25 
f 1,95 
f 3,95 
f 5,75 
f 1,25 

8,50 
2,25 
5,25 

200 ROEMENIË, waarbij liefst 140 GROOTFORMAAT' 'n pracht pakket 
50 RUIMTEVAART, het nieuwe verzamelgebied, slechts 

100 RUIMTEVAART, waarbij zeer zeldzame zegels bij ons slechts 
200 RUIMTEVAART, weer voorradig 
300 RUIMTEVAART Leg thans de basis voor een prachtig ruimtevaart

collectie, een modern thema tegen een ouderwets lage prijs' 
100 RUSLAND, GROOTFORMAATZEGELS, mooi assortiment, slechts 
500 RUSLAND, GROOTFORMAATZEGELS, allemaal geheel complete 

series, een gigantische cataloguswaarde, een prachtig en kleurrijk geheel 
754 RUSLAND, GROOTFORMAATZEGELS, allemaal geheel complete 

series, *n met te becijferen cataloguswaarde, veel Sport, Olympiade, 
Dieren, Bloemen, Luchtpost enz enz Winkelwaarde f300,— Bij ons 
gaan ze weg voor 

1000 RUSLAND, NOG MOOIER' 
Doos met 1450 RUSSISCHE zegels, waarvan zo'n 750 verschillend Bijna 
allemaal complete series Enorme waarde Prijs 

25 SALVADOR, slechts 
50 SALVADOR, voor de kenners 
50 SAN MARINO, weer allemaal Grootformaatzegels Zeldzaam koopje' 

100 SAN MARINO, „Postfris" en bijna allemaal grootformaatzegels 
100 SCHILDERIJEN' Een weelde van meesterwerken Prachtig' 
500 SCANDINAVIË, een lust voor het oog, met veel moeite bij elkaar ge

bracht, slechts enkele pakketten leverbaar 
Doos met 1000 zegels van SCANDINAVIË, waarvan zo'n 500 verschillende 

exemplaren Mooie koop 
100 SPANJE, aardig pakket, alleen bij ons' Weggeefprijs 
100 SPORTZEGELS, meest postfris, ENORM' Slechts 
200 SPORTZEGELS Waarom elders veel geld betalen' Bij ons 
300 SPORTZEGELS Een pakket van enorme waarde waarbij wederom niet 

op cataloguswaarde werd gelet, ze gaan weg voor slechts 
500 SPORTZEGELS Zo iets moois zag u nog nimmer' De duurste zegels 

werden in deze pakketen verwerkt 
Doos met SOO SPORTZEGELS, waarvan 300 verschillend Wat een mooie 
zegels, vele dure exemplaren 

50 SYRIË, wederom zeldzame zegels' Pak mee voor 
100 TSJECHOSLOWAKIJE GROOTFORMAATZEGELS' Bloemen, Dieren 

enz enz 
250 TSJECHOSLOWAKIJE GROOTFORMAATZEGELS' Bloemen, 

Dieren, Sport, met vele schaarse waarden, dit is beslist het mooiste 
pakket dat wij ooit tegen een dermate lage prijs hebben aangeboden' 

100 TSJECHOSLOWAKIJE, gaan de deur uit voor 
200 TSJECHOSLOWAKIJE, veel bijzondere zegels 
300 TSJECHOSLOWAKIJE, heel erg veel bijzondere zegels, 'n koopje 
500 TSJECHOSLOWAKIJE, waaronder veel grootformaat, mooi pakket 

1000 TSJECHOSLOWAKIJE, iets aparts, alweer bijna 'n land compleet 
Ontelbare herinneringszegels' 

Doos met 1000 zegels van TSJECHOSLOWAKIJE, waarvan 500 verschillend 
Meteen bestellen 
100 TURKIJE, 'n mooi pakket voor zeer lage prijs 
300 TURKIJE, alleen bij ons' Een bijzonder pakket voor 
500 TURKIJE, zeldzaam mooi, 'n sprookje gelijk 
25 URUQUAY, gaan weg voor 

200 URUQUAY, 'n gigantisch geheel met bijzonder fraaie zegels 
100 U S A , met veel grootformaat gedenkzegels 
100 U S A , ALLEEN grootformaat gedenkzegels, prachtig' 
200 U S A , met veel grootformaat gedenkzegels 
200 U S A , ALLEEN GROOTFORMAAT gedenkzegels' 

50 VATICAAN, ontzettend schaars' Mooi postfris goed Vele zegels met 
afbeelding van de Paus Over 'n jaar het driedubbele waard' Dit is 
werkelijk UNIEK' Wat een pracht bezit Slechts 

100 VATICAAN, zolang de voorraad het toe laat' 
100 VIETNAM, grootformaat 'Enorm' 
500 WERELD, een buitengewoon aardig sortiment' Nu slechts 

1000 WERELD, buitengewoon laag in prijs, 'n koopje' 
2000 WERELD, wat 'n waardevol pakket met mooie zegels' 
5000 WERELD, commentaar overbodig' Wat 'n collectie' 
Doos met 2000 zegels der GEHELE WERELD (1000 verschillende) Veel 
avontuur 
500 Pracht platenzegels van de gehele wereld Bijzonder geschikt om veel 

geld te verdienen (boekjes plakker enz ) Slechts 
Doos met 1000 Grootformaatplaatjeszegels der GEHELE WERELD, waarvan 
ruim 500 verschillende Gaan weg voor 
100 ZUIDAFRIKA. zeldzaam fraai en waardevol' 
5(X) ZUIDAMERIKA Dit kunt u blindelings kopen, ze gaan weg voor 
Doos met 1000 ZUIDAMERIKAANSE zegels (500 verschillende) 
100 ZWEDEN, zo lang het nog kan voor slechts 
400 ZWEDEN, een PRACHTPAKKET, toch maar bij ons 
100 ZWITSERLAND, 'n schitterende collectie, zeer veel gelegenheidszegels 

met Pro Juventute' 
200 ZWITSERLAND, erg mooi ' Zolang de voorraad strekt 

f 8,50 
f 5,95 
f 13,95 
f 3 9 , — 

f 6 5 , — 
f 7,45 

f 5 4 . — 

f 9 9 . — 
f 1 2 9 . 

f 168,— 
f 2,25 
f 4,50 
f 3,95 
f 11,95 
f 9,95 

f 17,50 

f 3 5 , — 
f 1,95 
f 5,25 
f 12,95 

f22,50 

f 4 5 , — 

f35 ,50 
f 3.95 

f 4,95 

f 12,50 
f 1.95 
f 3.95 
f 7.95 
f21,95 

f 7 9 , — 

f33,85 
f 2,25 
f 10,95 
f 24,95 
f 1,50 
f 12,95 
f 3,25 
f 5,95 
f 9,95 
f 16,95 

f 14,95 
f 39,95 
f 7,95 
f 3.95 
f 11.95 
f 27.50 
f 9 9 , 

f 23.90 

f 17,50 

f 3 5 , — 
f 5,95 
f 23,95 
f 47.50 
f 2.95 
f 33,95 

f 7.95 
f 27.95 

HEEFT V 'IV POSTZEGELMANIE? 
Postzegelhandei H. FIORANI ^^^ j ^ ^ ^ spQ^j) ,^AAR FIORANU 

P O S T O R D E R A D R E S : (vooruitbet. of rembourszending) J. W. Frisostraat 48, ZOETERMEER. Tel . : (01790) 52 33 

Portokosten e x t r a Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes Postglro41511 t.n.v. J. J. Mark 
te Zoetermeer 
A F H A A L A D R E S S E N : Wij nemen bundel en massawaar in betaling. Vraag inkooplijst. 
„Fiopost" , Woestduinstraat 109, AmsterdamW. Tel. 15 24 55. MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 6816 7B 
MARK,J. W. Frisostraat 48, Zoetermeer. 



DIENSTZEGELS DER VER. NATIES 
(Nrs. volgens Yvert 1969) 

Yvcrt Nr. 296/315 (gebruikt) 
327/337 
362 
363/368 
369/374 
375/380 
381/386 
387/392 
393/398 
399/404 
408/409 
410 
429 
430/433 
434/435 

Nrs. 405/407; 411/413; 414/416; 
417/419; 420/422; 423/425 en 
426/428 elk 

375.— 
30 — 

8,— 
20,— 
13,75 
13,75 
12,— 
12,— 
13,75 
13.75 
2,50 
« ■ — 
1.25 
3.50 
4,— 

1,75*» 

België Ver. Naties, Expo, 
Yvert 1053/62 + Lp. 30/35 19,— 
Frankrijk Dienitzegels U N E S C O 
Yvert 22/26 3,50 

33/35 1,25 
UNTEA 19 wrd compleet Ie of 
2e druk 35.— 
Ver. Naties New York Poit i tukken 
2 ets postkaart 1 . — 
3 ,. ,. 1.50 
4 ., .. 0.30 
4 ., „ luchtpost 0,80 
4 + 1 ets postkaart luchtpost 1,80 

5 ets postkaart luchtpost 1,90 
6 ,. „ „ 1.50 

11 „ ,. ., 1.25 
13 ., „ ., 0,75 

De aanbieding „Verenigde Naties" in het oktobernummer biz. S62 is nog 
geidigl 

V O O R L O P E R S VERENIGD E U R O P A ( N r s . v. Zonnebloem) 
• • FDC • • FDC 

110,— 
120.— 

260.— 
300.— 

17.50 50,

66/67 Triest NATO 
66/67A Ver. Naties '54 
71/73 Turkiie NATO 

Turkiie Eur. raad 
Duitsland Spoor 
Luxemburg EGKS 42,50 
Vaticaan Apostel 24.— 

74/77 
78 

79/81 
82/83 

19.— 
17.75 
25,— 
40,— 

4,— 

45,

1/3 Itahe E.R.P. 
4/6 Triest E R.P. 
7/10 Turkiie Worstel 

kamp 
11/12 Saarland 

Europaraad 200,— 
13/17 België Heyselserie 60,— 

18 België He/selblok|e 35,— 
19 Berhin E R P. 50,— 

40/42 Itahe Tabaksconf. 9 5 , 
43/45 Triest Tabaksconf. 
46/51 Griekenland E.R.P. 
52/57 Luxemburg Eur. 

Unie, serie met 
eerste plakker 145.— 

58 Frankrijk Conseil 16,— 
61/63 België Jeugd 58,50 
64/65 Itahe NATO 25,— 
Levering zolang voorraad en pri)swi|zigingen voorbehouden Portovrij vanaf f 35,—. 
Lever alleen prima kwaliteit! ** = postfris (zonder plakker)  FDC = eerste dag brief. 
Heb een zeer goede voorraad van Ver Europa en Ver. Naties  ook van Padvinders 
en 100 jr Postzegels, Duitsland enz enz Vraag de gratis gedetailleerde pri|sli]$t aan 

Postzegelhandel J. van der Burg 
Bullepad 26 (Postadres = Postbus 9601) Amsterdam. Tel. 191039  Giro S64790 

67,50 
200,— 
110.— 
210.— 

50.— 
75.— 

Dienstzegets Europaraad 
141 opdruk 3,50 
142/146 3,50 
314/316 2,25 
412/414 1,45 

13.50 
45,— 
67,50 
32.50 
55.— 
35,— 

65,

4,25 
2.75 

De gemeenschappelijke uitgiften prak
tisch geheel compleet in voorraad 
• * en FDC. 

INHOUD VAN DIT NUMMER 

pag. 
Hoofdartikel 635 
De postale geschiedenis van Kavalla 636 
Nederland / Suriname 639 
Variaties op een thema 640 
Rotterdam 641 
Uit de dode natuur 642 
Dag van de postzegel 643 
De aanduiding der postale voorschriften 647 
Een Tsjechoslo waakse schilderijenserie 648 
Het „Cardinal Spellman museum" 649 
Volksliederen op postzegels 650 
Mededelingen van de Raad van Beheer 651 
Portheffing — oud en nieuw 652 
De twee nieuwe puntstempelcatalogi 653 
Wij ontvingen / J. de Graaf overleden 654 
Dixielandcalling / Christkindlstempel 655 
Een oude brief en een stukje Nederlandse ge

schiedenis 656 
Voor uw boekenplank 657 
Tentoonstellingen en jubilea 658 
Agenda 659 
Rubriek Nederland 662 
Rubriek Postwaardestukken / Stempels 665 
Rubriek België / Post uit Parijs 666 
Rubriek SuidAfrika 667 
Rubriek Verenigde Naties 668 
Rubriek Wij lazen voor u 669 
Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen . . 670 
Verenigingsnieuws 671 

OPENING RONDZENDDIENST 
Vanaf heden staat te uwer beschikking onze rondzendafdeling 
Enkele grote wereldcollecties (20.000 verschillende zegels) heb
ben WIJ in twintig boekjes laten plakken U kunt deze boekjes 
7 dagen op zicht vragen en er zegels uitzoeken a 20 cent per 
stuk BIJ afnanne van 100 zegels uit één boekje 10% korting. 

Per keer kunt u één boekje op zicht vragen. Geef het nummer 
op van het boekje, dat u op zicht wenst 

1 Oostenrijk, België, enz. 
2 België, Bulgarije, enz. 
3 Bulgarije. Tsjechoslowakije, enz. 
4 Tsjechoslowakije, Denemarken, Finland. 
5 Frankrijk, Duitsland, enz 
6 Duitsland, Griekenland, Hongarije. 
7 Hongarije. 
8 Hongarije. Itahe, Joegoslavië. 
9 Joegoslavië, Noorwegen, Nederland 

10 Polen, enz. 
11 Portugal, Roemenie, enz. 
12 Roemenie, Rusland, San Marino 
13 Spanje. Zweden, Zwitserland. 
14. Zwitserland, U S.A , Turkije, Engeland. 
15. Engeland. Engelse Kolomen 
16 Engelse Kolomen, Argentinië 
17 ZuidAmenka (AM) 
18 ZuidAmerika (MZ). 
19 Franse, Spaanse en Portugese Koloniën. 
20 Franse Kolomen, Nieuwe uitgiften. 

Ook kunnen wij u sturen één van de onderstaande dozen, waar 
u naar hartelust in kunt grasduinen en waar u losse zegels uit 
kunt zoeken 

A Hongarije, uitzoeken voor 15 cent per stuk 
B Roemenie, uitzoeken voor 15 cent per stuk 
C Tsjechoslowakije, uitzoeken voor 15 cent per stuk. 

D. Sportzegels, uitzoeken voor 15 cent per stuk 
E. Dierenzegels, uitzoeken voor 15 cent per stuk. 
F. Ruimtevaartzegels, uitzoeken voor 20 cent per stuk 
G. Bloemenzegels, uitzoeken voor 20 cent per stuk 
H Gehele wereld, uitzoeken voor 10 cent per stuk. 
I Schilderijen, uitzoeken voor 20 cent per stuk 

Bij afname van tenminste 100 zegels uit één doos 10% korting 

Knip de bon uit of stuur een briefkaart 

BON 

Stuur mij 7 dagen op zicht

Boekje nr of nr 

(tweede en derde keus s v p 

Doos nr of nr 
(tweede en derde keus s v p 

Naam 

of nr 

opgeven) 

of nr 
opgeven) 

Adres 

Plaats 

Brieven voor onze afdeling zichtzendingen s.v p. met insluiten 
bij correspondentie voor andere afdelingen. 

OPTIMUS' RONDZENDDIENST 
DUIVENDRECHT  TELEFOON (020) 94 38 05 
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IOfficieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

Leon de Raay-medaille uitgereikt 
De najaarsvergadering van de Raad van Beheer van het Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelie, op 19 oktober in „Noord-Brabant" in Utrecht 
gehouden, had een extra feestelijk karakter door de overhandiging van 
de Leon de Raay-medaille aan de heer J. F. Cleij uit Vught. De artikelen
reeks die de heer Cleij in het Maandblad publiceerde over de „Eerste 
emissie Nederlands-Indië" was naar het oordeel van de Raad van Beheer 
de beste wietenschappelijke bijdrage op filatelistisch gebied in 1967. Vice-
voorzitter C. H. W. Heusdens overreikte de medaille, bij ontstentenis 
van voorzitter L. H. Tholen, en de heer Cleij maakte dankbaar gebruik 
van zijn dankwoord om enkele persoonlijke wensen inzake de inhoud 
van het Maandblad te bepleiten. 

Nieuws 
van PTT 

De vertegenwoordigers van de Centrale Directie 
van PTT, de heren G. H. A. M. Verbraak, L. Loos en 
J. J. M. Kiggen kwamen met vers nieuws uit de 
postzegelkeuken: schetsen, kleurprobeersels en vel
len van de inmiddels verschenen kinderzegels en de 
mededelingen dat de onbepaalde geldigheid van alle 
frankeerzegels voor de deur staat en dat paal en 
perk gesteld zal worden aan het beschikbaar stellen 
van bijzondere stempels voor allerlei gelegenheden. 
Het nieuwe beleid zal in overleg met vertegen
woordigers van de filatelistische wereld worden 
vastgesteld. Het grote nieuws was wel dat de nieuwe 
koninginnezegels naar een ontwerp van de Ensche-
dé-graficus S. L. Hartz, waarnaar al heel lang werd 
uitgezien, bijna gereed zijn om hun opwachting te 
maken. Het ligt in de bedoeling te beginnen met 
de waarden f 1,— en ƒ 2,50. Op 14 november is bij de 
officiële in gebruikneming van het nieuwe districts-
postkantcor aan de Amsterdamse Oosterdoksekade 
een gedenkboekje aan prins Claus aangeboden, be
vattende de nieuwe ƒ 1,—zegel. De overige waarden 
zullen geleidelijk volgen. 

Tenslotte moeten er nieuwe postzegelboekjes komen, waarin de nieuwe 
waarde voor het enkelvoudig briefporto past als de verhoging van 
ƒ 0,20 tot ƒ 0,25 ingaat. De samenstelling van het ene boekje ligt voor de 
hand: vier maal ƒ0,25; dat van het andere werd inzet van een oefening 
in denksport die door mr. A. van der Flier als eerste tot een goed einde 
werd gebracht: acht zegels van ƒ 0,12 en vier zegels van ƒ 0,01. 

Na deze onthullingen van de heer Verbraak, hoofd Postexploitatie, 
vertelde de heer Loos, directeur Zegelwaarden, dat hij zijn eerste schreden 
op het pad naar de Controle Postwaarden had kunnen zetten dank zij 
het feit dat hij géén postzegelverzamelaar was. „Een postzegelverzame
laar zou op mijn plaats geen leven hebben" moest de heer Loos bekennen. 
Hij gaf daarmee blijk van een diep inzicht in het wezen van het ver
zamelen. Het mag gezegd worden dat de heer Loos, die volgend jaar zijn 
functie verlaat wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, 
de dank verdient van de vele verzamelaars wier vragen hij in zijn lange 
loopbaan heeft beantwoord. 

Voor een verslag van de najaarsvergadering zelf verwijzen wij naar 
pag ina 651. 

D A G E L I J K S BESTUUR 
R A A D VAN BEHEER 
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DE POSTALE GESCHIEDENIS VAN KAVALLA 
D E E L I Dr. H. J. van Wiechen 

ZWARTTE ZEE 

Kavalla is een havenplaats gelegen 
in Oost-Macedonië of West-Thracië, 
aan de gelijknamige bocht tegenover 
het eiland Thassos, ongeveer 24'/2° 
oosterlengte en 41° noorderbreedte. 
Het is een belangrijke uitvoerhaven 
van de Macedonische tabak en de resi
dentie van een aartsbisschop. Het aan
tal inwoners bedroeg in 1900 18.000; in 
1963 55.000. 

Het tegenwoordige Kavalla neemt de 
plaats in van het vroegere Neapolis 
dat ontstond door kolonisatie van het 
eiland Thassos uit. Dientengevolge was 
deze plaats lid van de Delos-bond. 

De stad werd al genoemd in 187 
voor Christus in het verslag van de 
expeditie van consul Marius Vulso tegen 
Antiochus. Voor deze havenplaats van 
het inmiddels machtig geworden Philip-
pi lag in 42 voor Christus de vloot van 
Brutus voor anker. 

In het jaar 50 na Christus landde hier 
apostel Paulus met zijn gezellen Lucas, 
Timotheus en Silas voor het eerst in 
Europa. Hij was na zijn Macedonische 
visioen van Troje in Klein-Azië uit per 
schip overgestoken. De naam Neapolis 
werd veranderd in Christopolis, de stad 
van waaruit het christendom zich over 
Europa heeft verbreid. 

Hier — aan de belangrijke Via Egna-
tia, de verbindingsweg tussen Du-
rachion (Durazzo) aan de Adria en 
Byzanthium (Istanboel) — bouwde men 
in de middeleeuwen een sterke vesting 
die zelfs de inval van de Barbaren en 
Slaven kon weerstaan. 

De stad maakte tot ongeveer 1380 
deel uit van het Byzantijnse rijk. Na de 
totale nederlaag van Byzanthium 
kwam zij aan het Osmaanse rijk. De 
eeuwen door was de stad een belangrijke 
pleisterplaats, het grote station voor het 
wisselen van paarden op de weg van 
Konstantinopel naar Thessaloniki en 
vandaar naar de westelijker en noor
delijker gelegen delen van Europa. 

Na 1400 veranderde de naam van de 
nu Osmaanse stad in „de stad van de 
paarden", in het Frans Cavalle, in 
het Turks Kawalla, in het Grieks Ka-
ballas. De stad werd het centrum van 
aanzienlijke Turkse families die zich 
van de toenmalige provincie Egypte 
meester maakten. Hier werd ook — in 
hetzelfde jaar als Napoleon — geboren 
Mohammed Ali, die in 1813 vice-koning 
van Egypte werd en grondlegger was 
van het latere onafhankelijke konink
rijk Egypte dat als koninkrijk weer 
ophield te bestaan toen koning Faroek 
werd verdreven. Kavalla bleef tot 1902 
Egyptisch kroondomein. Het geboor
tehuis van Mohammed Ali was tot voor 
kort nog steeds eigendom van de Egyp
tische regering. 

Deze Turkse stad beleefde in het be
gin van de twintigste eeuw onrustige 
tijden. Het gistte onder de Griekse be
volking die aansluiting wenste bij het 
moderne Griekenland. 

De verbonden Balkanstaten, Bulga
rije en Servië, eisten op 17 oktober 1912 
van de sultan van Turkije in de vorm 
van een ultimatum diverse veranderin-
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gen in Macedonië en Thracië. Dit was 
voor het overigens zwakke Turkije on
aanvaardbaar, zodat een oorlog uit
brak. Griekenland verklaarde daags 
daarna, op 18 oktober 1912, Turkije de 
oorlog. 

De eerste Balkanoorlog kon in de ge
schiedschrijving worden opgetekend. 

De Bulgaren vernietigden de Turkse 
legers in Oost-Thracië, bezetten Musta-
pha-Paha op 18 oktober, Kirk-Kilisse 
en Lule-Bourgas op 1 november en be
reikten op 16 november de inderhaast 
door de Turken versterkte Tsjatjalda-
lijn, vlak voor Konstantinopel. Adria
nopel was nog in Turkse handen als 
een belegerde vesting. De Bulgaren 
rukten voorts, op weg naar Saloniki, 
op naar Kavalla dat eind oktober door 
hen bezet werd. 

De Serven vielen aan in noordwest-
Macedonië en bezetten Uskub (Skopl
je), de oude Servische hoofdstad. Het 
gehele hier aanwezige Turkse leger 
werd bij Kumanovo door de bijzonder 
goede Servische strategie vernietigend 
verslagen (23 en 24 oktober 1912). Mo-
nastir werd op 12 november door de 
Serviërs bezet. 

De Grieken overschreden de Turkse 
grenzen op twee plaatsen, van Thessa-
lië uit en noordelijk van Epirus uit. 
Na het bezetten van de passen over 
het Olympusgebergte hielden de Grie
ken onder leiding van kroonprins Kon-
stantijn hun triomfantelijke intocht in 
Saloniki op 26 oktober 1912, net enige 
uren voordat de Bulgaren, onder lei
ding van hun commandant Fodorof, de 
stad zouden zijn binnengerukt. 

De bezetting van Kavalla was het be
gin van de vete tussen Griekenland 
en Bulgarije. Vijftienduizend Bulgaren 
bleven in de stad als garnizoen achter. 
De rest van het Bulgaarse leger werd 
met Griekse schepen vervoerd naar 
Dedeagatsch. Deze havenplaats werd 
door de Bulgaren bezet. 

Van Saloniki uit drongen de Griekse 
legers door tot in Bonitsa en verjoegen 
van hieruit de Turkse legers in de rich
ting van loannina en later naar Alba

nië. Op 3 december tekende Turkije een 
w^apenstilstand die echter niet aanvaard 
werd. De strijd ging door. Een tegen
aanval van de Turken van Gallipoli uit 
om Adrianopel te ontzetten werd door 
de Bulgaren afgeslagen. 

Servische en Bulgaarse troepen na
men op 25 en 26 maart 1913 de stad 
Adrianopel in. De Serven mochten niet 
meedoen aan het overwinningsdefilé en 
hierdoor werd de grondslag van een 
nieuwe oorlog, tussen Servië en Bulga
rije, gelegd. 

De val van Scutari met gelijktijdige 
capitulatie van de resten van het Turk
se leger maakte een eind aan de eerste 
Balkanoorlog. De vrede werd geregeld 
bij het verdrag van Londen op 30 mei 
1913, waarbij in artikel VII werd be
paald dat de door Griekenland bezette 
delen van Turkije bij dit land ingelijfd 
werden. Turkije verloor zijn gehele 
Europese gebied tot aan de Tsjatjalda-
lijn. De eilanden Tenedos en Imbros 
bleven Grieks gebied tot 1923. Kavalla 
werd ingelijfd bij Bulgarije. 

Turkse post 
Geopend: 1380 Gesloten: oktober 1912 

Af stempelingen: 

^M 
Type 1. Dubbelrond stempel zonder da
tum 24V2 : 20 millimeter. Kleur: zwart. 

1868-1892 



Type 2. Dubbelrond, datum zesregelig. 
Boven Arabische, onder Franse letters 
en cijfers. 29 : 20V2 millimeter. Kleur: 
zwart. 1892-1900 (?) 
Type 3. P.S. Succursale (O. Brandt) 
onbekend. 1908 (?) 

^ 

m-mim-m 
^ K ^ 

Type 4. Dubbelrond, binnencirkel on
derbroken door datumlijn. In het Ara
bisch boven, in het Frans onder. Twee
talige datum in het midden. 31 : 18 mil
limeter. 1902-1905 (?) 

<Pt t;y./v uj' rr^ 
me« 

^^vi^"^^ 

Type 5. Dubbelrond, onderbroken door 
datumlijn. In het Arabisch boven, in 
het Frans onder: Kavala 2. Tweetalige 
datum in het midden, in een lijn. 33 : 18 
millimeter. 1910 

ype 6. Dubbelring, binnencirkel on
derbroken door datumlijn. In het Ara-

isch boven, in het Frans onder: Caval-
a 4. Tweetalige datum in het midden, 
'n een lijn. 28 : 15 millimeter. 1910 

]8-8 1 2 * r A - -

" ^ ^ 

Type 7. Achthoekig, binnencirkel on
derbroken door datumlijn. In het Ara
bisch boven, in het Frans onder: Ca-
valla 1. Tweetalige datum in een lijn 
in het midden. 28 : 15 (?) millimeter. 

1912 

Type 8. Dubbelovaal. Arabische letters 
boven en in het midden. Aan beide zij
kanten een ster. Onder: Poste E N E de 
Cavala. 44Vs : 28 millimeter. Kleur: 
zwart. Mogelijk nog een oud stempel 
van de Egyptische post. Gebruikt in 
combinatie met een gewoon stempel. 

1907-1908 
Laatst bekende datum van de Turkse 

post: 5-10-1912. 
Postzegels: de gangbare Turkse ze

gels. 

Oostenrqkse post 
Geopend: 1 februari 1858 

Gesloten: 15 december 1914. 
De Oostenrijkse Lloyd begon in 1856, 

werd tot officieel postagentschap op 1 
februari 1858. 

Af Stempelingen: 

Type 1. Ovaal, zonder datum. Rondom: 
Agenzia del Lloyd Austriaco. Midden. 
Cavalla tussen stralen. (Tchilinghirian 
and Stephen). 1856-1858 

Type 2. Eénring, datum in twee lijnen 
zonder jaartal. Cavalla. 23 millimeter. 
Kleur: zwart en blauw. 1858-1877 

Type 3. Eénring, datum in drie lijnen, 
met jaartal. De C van Cavalla is hoe
kig. 24V2 millimeter. Kleur: zwart. 

1877-1883 

Type 4. Eénring, datum in drie lijnen, 
met jaartal. De C van Cavalla is ovaal. 
24 millimeter. Kleur: zwart, blauw, 
paars. 1883-1895 

Type 5. Tweering, datum in drie lijnen 
in het midden. Boven: Cavalla, on
der: OESTERREICHISCHE POST. 
28V2 : 14 millimeter. Kleur: zwart. 

1895-1900 

Type 6. Tweering, datum in drie lijnen 
in het midden. Cavalla boven, onder: 
OESTERREICHISCHE POST. 29V8 : ISVï 
millimeter. Kleur: zwart. 

1900-1910 (?) 

Type 7. Tweering, datum in een lijn 
tussen strepen. Cavalla boven, ÖS-
TERR. POST onder. Serieletters a en 
b links. 28 : 17 millimeter. Kleur: 
zwart en blauw. 1910-1914 
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Postzegels: Voorfilatelistische brie
ven; zegels van Oostenrijks Italië; 
Oostenrijkse Levant voor Kreta; port-
zegels voor de Levant. 

Egyptische post 
Geopend: 14 juli 1870 

Gesloten: 15 februari 1872 

Franse Post (Cavalle) 
Geopend in 1874 en gesloten op 30 
augustus 1914. 

De Franse scheepvaartmaatschappij 
Messageries Maritimes opende een kan
toor in 1874 
Stempels: 

• • • • 
^ mm.-

• • • • 
• • • 

Type 1. Een nummerstempel met grote 
cijfers: 5156, gebruikt 1874-1876 

Af stempellngen: 
Type 1. Eénring, datum in drie lijnen, 
V.R. Poste Egiziane boven, onder: Ca-
vala. 23 millimeter (?). Kleur: Zwart. 

Postzegels: Gewone zegels van Egyp
te: 1870. 

Consulaire zegels: 
1. Cavalla bruin op wit papier; 
2. bruin op groenachtig papier; 
3. bruin op roze papier. 

Russische post 
Geopend: waarschijnlijk in 1890 

Gesloten: 31 december 1914 
Afstempelingen: 

Type Z. Een driering stempel met als 
buitenste ring stippen. Datum drie-
regelig. Boven: Cavalle, onder: Tur-
quie. Kleur- zwart. 1876-1893 
Afmetingen: 21,7 : 12,4 millimeter. 

Type 1. Dubbelovaal, datum in een lijn 
in het midden. ROPIT boven, onder: 
Ag. Kaballa. Twee figuurtjes aan elke 
kant. 45 : 30 millimeter. Kleur: Violet 
(Tchilinghirian and Stephen). 

Type 3. Een driering stempel met als 
buitenste ring stippen. (61) Datum 
drieregelig. Boven: Cavalle, onder: 
Turquie. Kleur zwart. 1893-1913 
Afmetingen: 22,6 : 14,9 millimeter. 

1^ . ^ y>>\ 

al 

Type 2. Tweering, datum in drie lijnen. 
ROPIT boven, onder: Kaballa. Twee 
figuurtjes aan elke kant. 26V2 : I6V2 
millimeter. Kleur: violet. (Tchilinghi
rian and Stephen). 

Postzegels: Russische Levantzegels. 

Type 4. Eénring stempel met onder
broken cirkel. Datum tweeregelig met 
ster erboven. Boven: Cavalle, onder: 
Turquie d'Europe. Kleur: blauw en 
zwart. Afmetingen: 27 millimeter. 

1900-1913 

Type 5. Hetzelfde stempel als type 3, 
maar de naam Turquie is verwijderd. 
Bovendien zijn drie stippen uit de bui
tenste ring verdwenen. Kleur: zwart. 
Afmetingen: 22,6 : 14,9. 1913-30-8-1914. 

Zegels: oorspronkelijk werden de 
gangbare Franse zegels gebruikt: 
1870-1871 Yvert nummers 38, 47 49, 
1871-1875 Yvert nummer 55, 
1876-1877 Yvert nummers 75, 79, 80. 
1877-1880 Yvert nummers 85, 88, 89, 92, 
94. 
Levantzegels: 1 Pi/25 et. 
Op 1 april 1893 kwam er een speciale 
opdrukserie uit van het type Sage. 
Yvert nummers 1-9. 
In 1902-1903 zegels van het type Mou-
chon en Merson met inscriptie: Cavalle. 
Yvert nummers 10-16. 
In 1912 werd de kleur van de 15 c. ver
anderd in oranje, Yvert 12a. 

Op 8 oktober 1912 brak dus de eerste 
Balkanoorlog uit. Van het noorden uit 
trokken de Bulgaren Kavalla binnen en 
bezetten deze stad eind oktober 1912. 
De havenplaats werd gebulgariseerd. 

Bulgaarse post 
Geopend: eind oktober 1912 

Gesloten: eind juni 1913 
Afstempelingen: 

Type 1. Eénnng, datum m een lijn in 
het midden. Cyrillische letters boven, 
onder: Latijnse letters. Twee figuur
tjes, aan elke kant een. 30 millimeter. 
Kleur: zwart. 

Type 2. Eénring, datum in een lijn in 
het midden. Cyrillische letters bove" 
en onder. Twee figuurtjes, aan elke 
kant een. 30 millimeter. Kleur: zwart 
Type 3. Eénring. In het midden ee" 
anker (Glasewald). 
Type 4. Eénring, datum in drie lijnen 

(wordt vervolgd 
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NEDERLAND 
Twee formaten bij de 5 gulden jubileum 1923 

Het is reeds lang bekend dat bij de centwaarden van de 
jubileumuitgifte 1923, de 35 cent voorkomt in twee verschil
lende formaten (wel te verstaan van het zegelbeeld, de witte 
randen daarbuiten dus niet meegerekend!), namelijk: een 
„lange" zegel (20,6 x 28,8 mm) en een „brede" zegel 
(21 X 28,2 mm). Deze maten zijn „ongeveer". 

Deze grootte verschillen zijn een gevolg van krimping van 
het papier. Dit papier werd vóór het bedrukken vochtig 
gemaakt om de drukinkt beter te doen „pakken". Na het 
bedrukken werd het papier gedroogd, waardoor het — voor
namelijk in één richting — kromp. 

Dat de 35 cent in twee formaten voorkomt en de andere 
centwaarden in het koninginnetype slechts in één formaat, 
berust op de omstandigheid, dat de 35 cent gedrukt werd in 
vellen van 50 stuks (vijf horizontale rijen van tien) en de 
2, 7V2, 10, 20, 25 en 50 cent in vellen van 100 (tien maal 
tien). De vellen van de 35 cent konden vanwege het kleinere 
formaat zowel uit de breedte als uit de lengte van de pa-
pierbaan gesneden worden; de overige centwaarden alleen 
uit de lengte. 

De 5-centwaarde (tronende figuur met scepter en rijks
appel) werd gedrukt in vellen van 105 stuks (zeven hori
zontale rijen van vijftien), die alleen uit de lengte van de 
papierbaan konden worden gesneden; deze waarde kan dan 
ook slechts in één formaat voorkomen. 

De guldenwaarden (in hetzelfde type als de 5 cent) zijn alle 
drie gedrukt in vellen van 25 stuks, vijf rijen van vijf. Deze 
vellen konden zowel uit de lengte als uit de breedte van de 
papierbaan worden gesneden en het is dus theoretisch mo
gelijk dat ze alle in twee formaten voorkomen, evenals de 
35 cent. 

Men heeft niettemin tot voor kort gemeend dat de 1 gulden 
en de 5 gulden in feite alleen voorkwamen in lang formaat 
en de 2'/2 gulden alleen in breed formaat. 

Dat pas kort geleden, in 1968, kwam vast te staan dat de 
gulden ook in breed formaat voorkomt is een uitvloeisel 

an de publikatie in het Maandblad van oktober 1967, blad-
ijde 562, van een vervalsing van de 5 gulden, die opvallend 
lein is, namelijk 17 x 34,5 mm (tegen 17% x 35 bij de echte), 
oen onlangs in de veiling-Rietdijk een ongebruikte 5 gulden 

n het formaat 18 x 34 mm voorkwam meende men aanvan-
elijk met een falsificaat te doen te hebben en de veiling-
ouder trok de zegel dan ook terug. 
Intussen heeft de Bondskeuringsdienst zich met dit 

xemplaar bezig gehouden. Zijn conclusie was dat deze 
egel volkomen echt is en dat de 5 gulden in twee formaten 
oorkomt: een lange zegel van 17% x 35 mm en een brede 
egel van 18 x 34 mm. 

Wij beelden de lange en de brede zegel hierboven naast 
Ikaar af. Het verschil in grootte van de zegelbeelden is 
tellig opvallend (witte randen buiten beschouwing laten!). 

Wij hebben alle in het Postmuseum aanwezige gulden
aarden, waaronder verscheidene complete vellen, nauw-
eurig gemeten, doch wij vonden daar alléén „lange" 5 
uldens. Dat niettemin de „brede" 5 gulden vaker is voor
ekomen bewezen ons de fotopagina's in een aantal veiling-
talogi van de laatste jaren, waarin herhaaldelijk lange 

en brede 5 guldens naast elkaar bleken te staan afgebeeld. 
Opvallend was daarbij dat de meeste exemplaren van de 
nieuw ontdekte brede 5 gulden - gestempeld zijn. Er waren 
maar zeer enkele ongebruikte brede zegels bij. 

Nu het voorkomen van de 5 gulden in twee formaten is 
komen vast te staan, dient er nog eens op te worden gewe
zen dat ook de 1 en 2V2 gulden in twee formaten kunnen 
bestaan. In het Postmuseum vonden wij evenwel steeds maar 
één formaat: de 1 gulden altijd lang, de 2V2 gulden altijd 
breed. 

Tot besluit nog dit: het verschil in grootte heeft niets te 
maken met de drukplaten, zoals een postzegelhandelaar, 
met wie wij over deze verschillen een gesprek hadden, zei 
te menen. Lange en brede zegels zijn van precies dezelfde 
platen gedrukt; het verschil is dan ook eigeplijk slechts 
schijnbaar en liet komt enkel en alleen voor rekening van 
de krimping van het papier. Wie moeite heeft dit te gelo
ven kan een aardige proef nemen die de juistheid van deze 
bewering bewyst. Deze proef kan, naar uit het volgende 
zal blijken, uitsluitend met gestempelde exemplaren wor
den uitgevoerd. 

Men neme dan (bij voorbeeld) twee gebruikte exempla
ren van de 35 cent jubileum 1923, een lang en een breed 
exemplaar, en legge deze zegels enkele minuten in het wa
ter. Men mete daarna, terwijl de zegels nog vochtig zijn, 
de zegelbeelden; men zal dan tot de verrassende conclusie 
komen dat beide precies even groot zijn. Men kan deze 
proef ook met allerlei andere plaatdrukzegels uit vroegere 
jaren uitvoeren, bij voorbeeld met de guldenwaarden van 
Nederland 1899 en met die van Nederlands-Indié 1906. 

Mr. G. W. A. DE VEER. 

SURINAME 
Valse 5 cent hulpuitgifte 1909 

K 

^ l»^^4ä^^W ^ 

Van deze zegel. Speciale Catalogus nummer 58 en 59, 
respectievelijk doorstoken en getand, werd in een rondzend-
boekje van een onzer grote verenigingen een tot dusverre 
onbekend, althans nog niet eerder gemeld, falsificaat aan
getroffen. 

Wij beelden deze valse zegel hierboven af. 
Het kenmerk waaraan men het meeste houvast heeft is 

de tanding. Deze is 12% x 12%, terwijl de echte zegels getand 
zijn IIV2 X IOV2 (of doorstoken). 

Verdere kenmerken: 
formaat: 251/4 x 21 i.p.v. 252/4 x 211/4; 
druk: vlakdruk (mogelijk steendruk) in plaats van boek

druk; 
kleur: hardrood in plaats van rozerood; 
papier: iets dikker dan bij de echte en onder de kwarts

lamp roodlila getint (echte: lila-achtig wit). 

Het falsificaat is afgestempeld met een onduidelijk af
gedrukt vals vierkant stempel PARAMARIBO, datum moei
lijk leesbaar, maar vermoedelijk 18-8-1909. 

Voor verzamelaars die geen vergelijkingsmateriaal bij 
de hand hebben niet ongevaarlijk. Let op de afwijkende tan
ding! De vervalsing kan natuurlijk ook doorstoken bestaan 
en wellicht zelfs Wel als — getande of doorstoken — .keer-
druk! 

Mr. G. W. A. DE VEER. 
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Een van de zaken, die bij tentoonstellingen problemen 
opleveren, is de indeling der inzendingen. Het reglement 
van een wedstrijdtentoonstelling pleegt aan te geven in 
welke groepen of categorieën kan worden ingezonden. Een 
inzending, die daarin niet past, kan moeilijk meedingen. — 
Wie graag de bal met zijn handen speelt, moet liever niet 
aan een voetbalwedstrijd meedoen, en als hij toch meedoet 
moet hij niet verbaasd zijn als hij weinig succes heeft. — 
Maar dan is het wel nodig dat die groepen en categorieën 
duidelijk aangeduid en afgebakend zijn. En dat is helaas 
niet het geval. 

THEMATISCH 
Grotendeels is dat het gevolg van thematische tendenzen 

in de filatelie. Enerzijds van thematische tendenzen in de 
klassieke filatelie, waardoor al lang vóór de tweede wereld
oorlog naast de gebruikelijke volgens land of emissie opge
zette collecties andersoortige inzendingen verschenen. Het 
oudste klassieke thema is de luchtpost waarvoor al spoedig 
op tentoonstellingen aparte groepen werden ingesteld. Maar 
daarnaast waren er onderwerpen, waarvoor een categorie 
„bijzondere onderwerpen" werd toegevoegd. 

In de tweede plóiats heeft na de oorlog de zogenaamde 
thematische en beeldfilatelie haar plaats veroverd. Helaas 
is die echter niet erg gelukkig geweest in haar naamskeuze: 
eerst noemde zij zich „constructieve filatelie", hetgeen — 
behalve weinig complimenteus voor de partner — al bijzon
der weinigzeggend was. Daarna werd de term „thematische 
filatelie" gekozen, ofschoon toch vele bestaande takken van 
de klassieke filatelie duidelijk thematisch zijn (een thema 
of onderwerp behandelen) maar allerminst tot de nieuwe 
richting(en) kunnen worden gerekend. 

POSTAAL EN NIET POSTAAL 
Wat thans thematische filatelie genoemd wordt zou beter 

„niet-postale filatelie" kunnen heten. Immers het essentiële 
verschil tussen de thematische richtingen in de klassieke 
filatelie en deze nieuwe richting is dat de eerste postaal-
filatelistische thema's behandelen en de laatste zich met 
ieder thema kan bezighouden. 

Wij zullen ons hier echter houden aan de verwarrende, 
maar nu eenmaal ingeburgerde benaming „thematische fi
latelie", tegenover de „bijzondere onderwerpen" in het 
klassieke veld. 

INDELING 
Wij zouden op wedstrijdtentoonstellingen de volgende 

categorieën moeten onderscheiden: 
I. Klassieke filatelie 

a. t r a d i t i o n e l e inzendingen: zegels, postwaardestuk-
ken, stempels. 

Kernelement in deze collecties is het bijeenzoeken van 
exemplaren tot een maximale compleetheid. Het resultaat 
is een overzicht van de bestaande zegels, stukken of stem
pels van een bepaalde periode of een bepaald type. De over
grote meerderheid der zegel- en postwaardestukkencoUec-
ties valt hieronder; maar ook vele stempel verzamelingen, 
bijvoorbeeld puntstempelcoUecties. Hiertoe behoort ook een 
algemeen overzicht der stempels van een land, streek of 
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Mr. K. Viehoff 

• Het verwarrend gebruik van het woord „thematisch" 
• Het probleem van de indeling van tentoonstelllings-

inzendingen 
• Zal een betere voorlichting de jury's inzendingen 

besparen die geen (klassiek) vlees en geen (thema-
matische) vis zijn? 

• Waarom geen klasse „buiten mededinging"? 

plaats, waarbij wel niet per stempel naar compleetheid 
wordt gestreefd maar waarbij de compleetheid van het over
zicht voorop staat; waarbij de nadruk ligt op het tonen 
wat er allemaal bestaat en niet op het vertellen van een ver
haal. 

Eigenlijk hoort elke aan de hand van een catalogus opge
zette verzameling in deze groep. 

Meestal deelt het tentoonstellingsreglement deze inzendin
gen geografisch in naar werelddelen of landen(groepen). 

b. b,y z o n d e r e postaal-filatelistische onderwerpen 
Hoofdelement is hier niet de compleetheid maar het ver

haal, dat de inzending vertelt. Er wordt niet een overzicht 
gegeven van wat er bestaat (aan zegels of stempels), maar 
er wordt een postaal-filatelistisch verhaal of betoog gehou
den aan de hand van of geïllustreerd met zegels, stempels 
of stukken. 

Deze bijzondere onderwerpen kunnen bestaan in een be
paalde wijze van postvervoer (luchtpost, scheepspost), een 
posthistorische specialisatie (de Verenigde Oostindische 
Compagnie, de Franse inlijving), een aspect van postbehan-
deling (expressebestelling, „late fee", tariefontwikkelingen, 
de veldpost) of ook postale aspecten van sociaal-historische 
gebeurtenissen (cholerabrieven, oorlogspost). 

Vele der hier bedoelde onderwerpen kunnen ook in groep 
Ia voorkomen. Zo behoort bijvoorbeeld een collectie Indi
sche scheepsstempels van de Koninklijke Paketvaart Maat
schappij eigenlijk in groep Ia thuis, maar de ontwikkeling 
van een scheepvaartverbinding aan de hand van brieven kan 
in groep Ib geplaatst worden. Een verzameling departe
mentsstempels hoort in groep a, een postale geschiedenis 
van de Franse inlijving in groep b. 

Uiteraard zijn er vele grensgevallen, immers in sommige 
inzendingen, die een overzicht geven van het bestaande, 
komt toch ook het verhalende element wel aan de orde; 
omgekeerd wordt bij de behandeling van een speciaal on
derwerp vaak tevens getracht te tonen wat er op dat ge
bied bestaat. 

Beoordelingscriteria 
Ofschoon deze onder groep Ib gerangschikte- inzendingen 

een (postaal-filatelistisch) thema behandelen behoren zij, 
samen met de onder groep Ia vallende inzendingen, tot de 
klassieke filatelie en behoren zij ook volgens de beoorde
lingscriteria van de klassieke filatelie te worden beoordeeld.! 

Deze beoordelingscriteria zijn in discussie nu de behoef-1 
te wordt gevoeld aspecten als filatelistische kennis en fila-l 
telistische bewerking meer gewicht in de schaal te latenl 
leggen. Ik wil hier niet ingaan op de vraag of dit voor groepl 
a en b in gelijke mate nodig respectievelijk wenselijk is.l 

Ook indien men hier geen verschil maakt in beoordelings-l 
criteria heeft de instelling van een aparte groep b prak-l 
tische zin omdat de daaronder vallende onderwerpen nog-l 
al eens niet zijn in te passen in de voor groep a gebruikelijkel 
geografische indeling. I 

Maar daarenboven is het handhaven van deze bijzonder« 
(postaal-filatelistische) onderwerpen als aparte groep var« 
belang omdat hier een aantal raakvlakken liggen met Am 
zogenaamde thematische collecties. I 



II. Thematische en Beeld-filatelie 
Het belangrijke verschil met de groep Ib is dat de thema

tische filatelie zich in beginsel met alle onderwerpen kan 
bezighouden, niet speciaal met postaal-filatelistische. Meest
al is het thema niet postaal, het wordt ook niet postaal-
filatelistisch behandeld doch het wordt slechts met fila-
telistisch materiaal geïllustreerd. De aard van dit materiaal 
is ook in onwikkeling, in die zin dat steeds meer in thema
tische collecties stukken worden getoond die naar klassiek-
filatelistische normen hoog gewaardeerd zijn. 

Zo bevatte de prachtige collectie „Wereldpostvereniging", 
die op de PHILEX in de thematische afdeling met goud be
kroond werd, veel materiaal dat in een klassieke UPU*-
collectie uitstekend zou passen. Zulk een klassieke UPU-
collectie, tentoon te stellen in groep Ib, zou echter het thema 
anders Ijehandelen: zij zou zich niet beperken tot de ge
schiedenis van de organisatie, geïllustreerd met zegels en 
stempels der verschillende congressen en jubilea, maar zou 
met name de postale resultaten, de overeenkomsten en uni
formeringen van tarieven, postbehandeling enzovoort, die 
op deze congressen hun beslag kregen, behandelen aan de 
hand van filatelistisch materiaal. 

VERSCHILLENDE BEHANDELING VAN EENZELFDE 
THEMA 

Er zijn dus wel thema's die men zowel in een thematische 
collectie als in een klassieke inzending kan aantreffen. Zo 
zijn bijvoorbeeld zeer verschillende Rode-Kruiscollecties 
denkbaar. Een specialisatie van de Belgische Rode-Kruis-
zegels van 1915 is op haar plaats in groep Ia; een inzending 
krijgsgevangenenpost of noodpost vervoerd door het Rode 
Kruis kan in groep Ib passen; een inzending, die de geschie
denis van het Rode Kruis aan de hand van zegels en/of 
stukken behandelt, hoort in de thematische sector thuis en 
een inzending „Het Rode Kruis op Postzegels" in de beeld-
filatelie. 

VERWARRING 
Maar indien men deze elementen te zamen in één inzending 

inzendt ontstaat verwarring. Zo was bijvoorbeeld op de 
AMPHILEX een Rode-Kruisinzending uit Finland, inge
zonden en ook ingedeeld bij de thematische collecties, die 

In het Maandblad van september, bladzijde 507 schreven 
we over de tweede codeerstraat. Deze is nu in vernieuwde 
staat weer in Rotterdam teruggekomen en zal binnenkort 
in bedrijf worden gesteld. Maar de rode stempeltjes 11 tot 
en met 15 L(inks) of R(echts) zult u vergeefs zoeken. Hier
voor in de plaats komien andere nummers, die bij het zetten 
van dit artikel nog niet bekend waren. Dus zuinig met uw 
ude tweede-straat-brieven. 
Trouwens zuinig met al uw codebrieven Rotterdam want 

dit systeem zal binnenkort (1969) wel geheel ten einde 
ijn. Immers PTT is bezig met een straatnaamcode en een 
ijeuwe 4-3-2 adrescode en als het zover is zal men nood-
edwongen de code ook wel moeten wijzigen. Uw oude code-
rieven worden dus al (hoe lang is men bezig?) weer ver
eden tijd en dit is de prikkel om dit steeds wisselende ge-
ied (zonder veel kosten) te verzamelen. 

In het Maandblad van maart 1968, bladzijden 132 en 133 
n in dat van april 1968, bladzijden 200 en 201, gaven wij 
en overzicht van de coderingen gebruikt in Rotterdam. Wij 
chreven dat straat 1 omstreeks 10 januari 1968 in gebruik 
wam. Volgens voorliggende coderingen blijkt dit echter 
1 in december 1967, misschien eind november 1967 te zijn 
ebeurd, zoals verschillende verzamelaars mij gemeld heb-
en. In de maanden november 1967 tot januari 1968 wer
en wèl onbegrijpelijke codes gebruikt in de blokken C en D 

behalve een stuk middelmatige beeld- en thematische Rode-
Kruisverzameling een mooie studie bevatte van de zogehe
ten Odessa-couverten, de Russische Rode-Kruisenvelopjes 
uit de tweede helft van de vorige eeuw: een verdienstelijke 
studie, zo uitvoerig als men zelden ziet, maar in het kader 
van een thematische collectie niet te honoreren. 

Ook in andere kleine en grote tentoonstellingen van de 
laatste jaren kon men dit soort op twee gedachten hinkende 
inzendingen aantreffen. 

VOORLICHTING 
Het zou aanbeveling verdienen, indien het reglement voor 

een wedstrijdtentoonstelling bij de indeling in groepen ook 
enige korte omschrijving zou geven van de eisen, waaraan 
de inzendingen daartoe moeten voldoen. 

Bovendien zou een (Bonds)vouwblad, waarin een aantal 
algemene wenken en aanwijzingen voor inzenders op ten
toonstellingen, nuttig zijn. Dit mede omdat de thematische 
filatelie op een aantal uiterlijke punten van opzet en pre
sensatie nogal strenge voorschriften kent, waar de klassieke 
filatelie haar beoefenaars alle vrijheid laat. 

INZENDEN BUITEN MEDEDINGING 
Tenslotte zou het van belang zijn indien alle tentoonstel

lingen een duidelijke open klasse buiten mededinging had
den. Thans schijnt er bij de organisatoren een aversie tegen 
deelneming buiten mededinging te bestaan en de meeste 
tentoonstellingsreglementen noemen deze mogelijkheid niet 
eens. ' 

Vele verzamelaars, die gaarne hun verzameling naar 
eigen smaak opzetten — een smaak die niet steeds 
strookt met de beoordelingscriteria die de jury moet hante
ren — velen ook, die helemaal niet gebrand zijn op jury
beoordeling en medailles, zenden nu noodgedwongen in de 
concurrentieklasse in. 

Voor de jury is het moeten beoordelen van inzendingen 
van inzenders, die zich niet aan indelings- en beoordelings
criteria storen; niet steeds een genoegen; voor de betrokken 
inzender, die geen behoefte aan een beoordeling heeft, kan 
het ontvangen van een lage beoordeling irriterend zijn. 

September 1968. 
•) UPU: Union Postale Universelle - Wereldpostvereniging. 

(zie afbeelding 3 op bladzijde 201) maar deze hadden niets 
te betekenen. Voor de sorteermachine waren alleen A en B 
leesbaar. In januari 1968 komen dan 01 tot en met 05 L/R 
in gebruik (zie afbeeldingen 1 en 2 op bladzijde 201). 

De codestempels van straat 2 worden gewijzigd en hier
mede is dan een eind gekomen aan de sedert oktober 
1966 in gebruik zijnde aanduiding 11 tot en met 15 L/R in 
rood en in code. 

Verder schreven we dat het rode stempeltje 29 omstreeks 
eind 1966 was gebruikt voor inktproeven. Schijnbaar zonder 
resultaat, want einde 1968 zijn de rode stempeltjes nog steeds 
niet of slecht leesbaar en verse inkt zou hier wonderen 
doen. 

Onder afwijkingen kunt u nog bijvoegen: 
27- 7-1966 blok D omgekeerd 12 
20-11-1966 blok D omgekeerd 13 
28- 7-1966 blokken D en C onderling verwisseld 11 L 
14- 9-1967 idem 12 R 
8-11-1967 idem 12 R 

30-11-1967 idem 12 R 
kopstaande rode stempeltjes 19-6-1967 13 L ZC 

3-11-1967 11 L MC 

Voor hun medewerking danken wij ander anderen me
vrouw Vriens en de heer Feenstra. 

Luminescerende zegels en postmechanisatie 
Rotterdam ^ " • ' ' * * * « " ' '"«• 
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UIT DE DODE NATUUR 

E E U W I G E B E R G E N I I I F smeken 

In het eerste artikeltje dat over bergen handelde (sep
tembernummer 1968) hebben we al gezien dat vele bergen 
in feite zijn ontstaan door de afbraak, vooral door stromend 
water en eventueel door ijs (gletsjers), van hoog gelegen 
delen van de aardkorst. 

Dat bepaalde gebieden hoog boven de zeespiegel liggen 
kan het gevolg zijn van „bergvormende" processen, die in 
het tweede stukje ter sprake kwamen, maar het blijkt soms 
ook dat grote delen van de aardkorst zeer aanzienlijk ver
ticaal zijn gerezen; op andere plaatsen constateren we wel 
eens dat een enorm korstdeel verticaal moet zijn gedaald. 
Vele vierkante kilometers kunnen honderden meters boven 
de zeespiegel zijn opgeduwd (of omlaag gedrukt). Soms zijn 
dat gebieden die daarvóór al eens uit hoge bergen hebben 
bestaan, die op de lange duur door afbraak, door erosie 
geheel zijn verdwenen, waarna een laagliggend, vlak ge
bied, achterbleef. 

7. ,y er jongde", meanderende rivier (de Moezel) in Luxemburg 

Zo'n vlak, oud, geheel afgesleten bergland toont afbeel
ding 1. Daaruit bestaan grote delen van Europa en daar
toe behoort het Rijngebied in Duitsland, de Ardennen in 
België en Luxemburg en ook de daarbij aansluitende Eifel, 
dat eens een héél oud bergland was, afgesleten tot op en 
zelfs onder het niveau van de zee. 

Later is dit Eifel-Ardennencomplex weer tot honderden 
meters boven de zee opgeheven, waarna de erosie weer 
'nieuwe en soms zelfs vrij diepe dalen kon teweegbrengen. 
Deze dalen volgen dikwijls nog aanwezige geulen in het 
vroegere lage land, die daar met weinig verval stroomden, 
langzaam slingerend in grote bochten. Zulke bochten wor
den meanders genoemd en deze zijn typisch voor langzaam 
stromende rivieren in laag en vlak gebied. 

Zo'n meander kan zich dus, na de gebiedsopheffing, die 
verjonging van het landschap wordt genoemd, opnieuw gaan 
insnijden, tot diep in het opgeheven plateau. Dit is op vele 
plaatsen in dit gebied prachtig te zien. Afgebeeld werd het 
onder andere op een zegel van Luxemburg (afbeelding 1) en 

2 Reusachtige meanderbocht in de Saar (zijrivier van de Moezel) 
met „kronkelberg" 
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een bijzonder grote meanderbocht is in afbeelding 2 van 
Saarland te zien. Hier is zelfs binnen de meanderbocht bijna 
een eiland ontstaan. Zulke meanders vormen sterk kronke
lende diepe rivierdalen zoals Moezel, Lesse, Amblève en 
vele andere. Zo'n verjongd landschap gaat dan door de be
trekkelijk diepe dalen met nu weer vrij snel stromende ri
vieren wat op een bergland lijken, maar de hogere delen 
tonen duidelijk een plateau. 

Als een grote meanderbocht zich door erosie naar buiten 
nog vergroot, kan zelfs „kortsluiting" ontstaan. Het water 
kiest de kortere weg; omdat er in de verjongde rivier vrij 
veel verval is, ontstaat dan een waterval, zoals bij Coo in 
België (afbeelding 3) waar onze Belgische vrienden zo 
trots op zijn. Maar de hogere landdelen behoren ook hier 
tot een plateau en vormen een vlak land. 

3. De waterval van Coo in België, waar een van de meander
bochten in de Amblève werd afgesneden 

Er is natuurlijk nog wel meer over bergen te vertellen 
en misschien komen we er te zijner tijd nog wel eens op 
terug. Nu nog even aandacht voor de zo bekende berggroep 
de Mythen bij Brunnen in Zwitserland. Hier, in de Alpen, 
was de „bergvorming" op zijn hevigst. Nu is deze berggroep 
(afbeelding 4) in zijn geheel vele tientallen kilometers van 
het zuiden uit over de aanwezige gesteenten heen gescho
ven. 

4. De Mythen bij Brunnen in Zwitserland 

Oorspronkelijk was dit een heel veel groter complex, 
maar ook hier heeft erosie er bergen in geïsoleerd en enige 
bergen van dit „dekbladcomplex", zoals het is genoemd 
zijn hier en daar nog als rest aanwezig naast bergen va 
andere bouw en herkomst. Ook de Mythen die, omdat z 
geïsoleerd liggen, zich zo schilderachtig voordoen, zij 
maar het restant van een vroeger véél groter geheel. 



De viering van de Dag van de Postzegel op 12 oktober 
in verschillende plaatsen van ons land is een groot succes 
geworden, zowel op de eigenlijke datum in Arnhem, Am
sterdam, Breda, Rotterdam en Sittard, als in Groningen 
waar de herdenking werd uitgesteld tot 26 oktober wegens 
een al eerder vastgestelde tentoonstelling. De organisato
ren van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
en de plaatselijke besturen hebben lering kunnen trekken 
uit dit eerste gebeuren dat een traditie moet worden. Het 
aantal bestelde enveloppen, dat telkens verhoogd moest 
worden naarmate meer en late bestellingen binnenstroom
den, bereikte een totaal van 43.000 dat geheel" werd uitver
kocht. De invloed van de televisie was meteen merkbaar 
in de versterkte toeloop nadat tv-presentator Joop Kiggen 
de aandacht op het gebeuren vestigde in „Onder de loep". 
Elke stad gaf een eigen karakter aan de viering van de 
filatelistische jaardag. Ongetwijfeld zullen de organisa
toren van volgend jaar hun voordeel doen met de ervarin
gen van 1968, het jaar waarin envelop nummer 1 van de 
Dag van de Postzegel in Nederland verscheen. 

BEKERTOERNOOI 
In Amsterdam opende de heer H. P. van Lente de viering 

namens de Bond en de Amsterdamse verenigingen voor een 
aandachtig gehoor in de grote zaal van het Van Nispen-
huis, waar het eerste Bekertoernooi voor de thematische 
filatelie werd gewonnen door de heer J. C. Schäfer, ere-
voorzitter van de Amsterdamsche Vereeniging „De Phila
telist" met zijn lezing „Kerstfeest op postzegels". Tweede 
werd mr. J. J. Erkens uit Amstelveen met „Postzegels als 
visuele sleutel tot de ruimtevaart" en derde de heer B. H. 
C. van Daalen uit Bloemendaal, met een documentaire over 
„Het wapen als motief door de posterijen gebruikt", waar
van hij vierentwintig verschillende facetten toonde op een 
aantal albumbladen. Kleurendia's blijken wel hét middel 
te zijn om een thematische lezing tot haar recht te doen 
komen. 

De heer Van Lente De heer Lutkeveld, 
'ijdens zijn openingstoespraak. voorzitter van de lury. 

DAG VAN DE POSTZEGEL 

IN AMSTERDAM, ARNHEM, 
BREDA, GRONINGEN, ROTTERDAM 
en SITTARD 

De drie deelnemers aan het Bekertoernooi tijdens de loting Van 
links naar rechts de heren Van Daalen, Erkens en Schater. 

De jury bestond uit de heren J. S. Jansen (Philatelica, 
afdeling Amsterdam), P. J. Meurs (Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars, afdeling Amster
dam). J. van Oort (Amsterdamse vereniging „De Philate
list"), P. H. van Rossum en G. ten Broek Jr., beiden van 
de vereniging ,,De Beeldfilatelist", waarvan de voorzitter, 
de heer W. H. Lutkeveld, de jury presideerde. 
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Mr Erkens maakte dit ontwerp voor een affiche van het Beker
toernooi Van boven naar beneden „Ruimtevaart en communicatie", 
,,Het kerstmotief" en „Het postwapen". Het is bij het ontwerp ge
bleven 
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DIA-QUIZ VAN HET NFC 
Alvorens de lezingen begonnen werd een filatelistische 

quiz gehouden door middel van kleurendia's, evenals de 
dia's voor de lezingen van de heren Erkens en Schäfer 
vervaardigd door de heer L. Haan uit Amstelveen van het 
Nederlands Filatelistisch Centrum. Een kleine honderd van 

De veertienjarige Lex van Rootselaar uit Buitenveldert, een „los
lopende" verzamelaar met een hoog filatelistisch IQ. 

de aanwezigen waagden zich aan het beantwoorden van de 
twintig vragen €n veertig gelukkigen kregen een van de 
prijzen, beschikbaar gesteld door de Amsterdamse ver
enigingen. Een van de veertig was de veertienjarige Lex 
van Rootselaar uit Buitenveldert met twaalf punten, die 
bekende niet eens lid van een vereniging te zijn. Het zou 
nuttig zijn enige voorlichting te laten geven over vereni
gingsactiviteiten bij dergelijke evenementen. Winnaar met 
zeventien goede antwoorden werd de heer Van Daalen die 
als derde was geëindigd in het Bekertoernooi. Hij stelde 
zijn prijs beschikbaar voor de jeugd, omdat eerstedag-
enveloppen niet tot zijn verzamelgebied behoren. 

De PTT-ambtenaar in zijn geïmproviseerde hulppostkan
toor, dat tijdens de verduistering voor de dialezingen 
werd overgebracht naar de naastgelegen foyer, deed goede 
zaken. Er werden nog 1.500 omslagen verkocht. Nog 
voor sluitingstijd was de resterende voorraad uitverkocht. 
De heer W. J. Habiecht van „De Philatelist" nam de dag
sluiting voor zijn rekening. 

A. BOERMA 

In Arnhem, waar „De Globe" de organisatie in handen 
had, is de „Dag van de Postzegel" sober gevierd. Deson
danks en ondanks het zeer slechte weer, waren drie zalen 
van het Cultureel Centrum „De Coehoom" de gehele dag 
bezet met kijkende, ruilende en kopende filatelisten. Onder 
de gasten bevond zich een veertigtal leden van een filatelis
tenvereniging uit Keulen, die een uitstapje maakten naar 
Arnhem en het nuttige met het aangename verenigden. 

In een van de zalen was een kleine propagandatentoon-
stelling ingericht. In 35 kaders liet een bijna even groot 
aantal Globeleden iets van hun verzamelingen zien, de 
resterende tien kaders bevatten inzendingen uit alle jeugd
clubs van De Globe. De tentoonstelling was zonder enige 
pretentie zuiver bedoeld om medeleden en buitenstaanders 
te laten zien wat men van een verzameling kan maken en is 
als zodanig zeker geslaagd te noemen, ook al omdat vrijwel 
alle gebieden van de filatelie — landen-, gespecialiseerde-, 
poststukken- en thematische verzamelingen — vertegen
woordigd waren. 

De 'twee andere zalen waren bestemd voor ruilen en tel
den de gehele dag vele bezoekers. De speciale enveloppen 
van de „Dag van de Postzegel" vonden gretig aftrek. Ook 
het tijdelijke postkantoor met filatelistenloket en het speciale 
S'tempel van deze dag mochten zich in een grote belangstelling 
verheugen. 

Al met al een viering van de „Da,g van de Postzegel", 
eenvoudig van opzet, maar zeer geslaagd. 

H. L. J. WEIDEMA. 

Uit Breda vertrok zaterdagmorgen om 10.15 uur de post
koets naar het Belgische Wernhout, niet begunstigd door 
fraai weer, maar met verlof van de postdirecteur die ge
rustgesteld was door de mededeling dat de inbreuk op het 
postmonopolie beperkt zou blijven tot de uitwisseling van 
een brief van burgemeester ir. W. J. L. J. Merkx van Breda 
tegen een missive van zijn Borgerhoutse collega senator 
Sledsens. Behalve door de postiljons werden de poststukken 
bewaakt door een gezelschap in Biedermeierkostuum, be
staande uit de heer en mevrouw W. F. K. Engelbrecht, ir. 
E. J. de Veer, voormalig secretaris van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen, en een drietal jongelui. 
Tweeëneenhalf uur heen en tweeëneenhalf uur terug op 
een droogje in de stromende regen, onderbroken door een 
Belgisch-Nederlandse verbroedering bij een pint in een 
staminet aan de grens. 

In de crypte van de Lutherse kerk aan de Veemarkt
straat in Breda was een postzegeltentoonstelling ingericht. 
Wanneer men de steile en voor ouderen moeilijk begaan
bare trap was afgedaald, kwam men in de voorruimte waar 
een hulppostkantoor met filatelistenloket was opgezet. Aan 
dit loket kon men geen in koers zijnde frankeer- en bijzon
dere zegels — als de Wilhelmuszegels en de drie Lucht
vaartzegels — kopen, wat jammer was voor hen die daar 
wel op gerekend hadden. Het bijzondere stempel van de 
Dag van de Postzegel was van 9.00 tot 10.00 uur in het 
hulppostkantoor aanwezig; daarna kon men geadresseerde 
bijzondere en ook gewone enveloppen in een tot dat doel aan
wezige brievenbus deponeren. 

Het Biedermeiergezelschap voor het vertrek uit Breda per postkoets 
naar Wernhout. Het echtpaar Engelbrecht met drie jeugdleden van 
..Breda" en ir. E J. de Veer (blootshoofds). 

De tentoonstelling was in de grote ruimte van de crypte, 
ongeveer vijftig vierkante meter, opgebouwd. Ze bestond 
uit een 35 vierkante meter zegels, tentoongesteld op de 
eigen „Breda"-kaders. In de eerste vierkante meter toon
de ir. Eug. Strens op de hem eigen manier een keurige en 
interessante opzet rond het Wilhelmus. De overige kaders 
waren gevuld met jeugdinzendingen, iets wat vele bezoe
kers niet hadden verwacht. Veel lof komt de leiding van de 
Bredase jeugdclub toe, die zich had beijverd er iets aar-
digs van te maken. Naast goede inzendingen toch ook nog 
enkele op voordrukalbumbladen. 

Het bezoek was in de ochtenduren niet groot, waarschijn
lijk mede door het bar slechte weer. In de middag werd 
het druk, ook met bezoek van buiten Breda, vooral na 
15.00 uur, het in het Maandblad gepubliceerde aanvangs-
uur, in afwijking waarvan de tentoonstelling al om 9.00 
uur voor het publiek was opengesteld. Helaas waren toen 
de bijzondere enveloppen uitverkocht, waardoor velen een 
vergeefse reis hebben gemaakt. Het organisatiecomité paste 
zich bij de omstandigheden aan en verschafte de teleurge-
stelden blanco enveloppen, zodat ze toch een „echtgelopen" 
stuk met de bijzondere stempels konden meenemen. De 
postzegelvereniging „Breda" had namelijk een particulie 
stempel laten maken met de tekst: STEMPEL GEZET I 
DE CRYPTE VAN DE LUTHERSE KERK TE BREDA. 
DEEL VAN HET VOORMALIG HUIS VAN MARNIX VA 
ST. ALDEGONDE, geplaatst in ovaal rondom een langwer 
pig kruissymbool. Op de achterzijde van de envelop vind 
men nog het stempel van de Lutherse gemeente: in ee 
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ovaal met parelrand de tekst: SIGNUM. PACIS. SIGILL. 
ECCLES. LUTHER. BREDA., met als middenstuk een duif 
met een olijftak op een rots waaronder het jaartal 1797. 

Tegen 17.00 uur kwam de postkoets terug met post van le
den van de Belgische zustervereniging „Emile Vloors" uit 
Borgerhout en een vermoeid reisgezelschap. Jammer dat 
het weer niet heeft meegewerkt. De organisatoren zouden 
dan meer genoegen aan het resultaat van hun initiatieven 
hebben beleefd. Een van de nijvere werkers kreeg als be
loning voor zijn likprestatie bij het gereedmaken van de 
bestelde enveloppen een blikje ossetong ten geschenke, 
waarbij men zich kan afvragen of dat bedoeld was als pleis
ter op de wonde dan wel als doekje voor het bloeden. 

J. J. JONKER 

In Groningen organiseerde de Philatelisten Vereniging 
,,Groningen" tezamen met de „Verein Emder Briefmarken
sammler" op 26 en 27 oktober een regionale postzegelten
toonstelling in de Korenbeurs. 

Het is amper drie jaar geleden dat op de nationale ten
toonstelling „Grunopost '65" kennis werd gemaakt met de 
vereniging van postzegelverzamelaars te Emden, hetgeen 
al in de herfst van 1966 resulteerde in een gezamenlijke ten
toonstelling daar ter plaatse. Thans was de eer aan „Gro
ningen" dit evenement te organiseren, waarbij de grote steun 
van de heer H. Fischer en mevrouw Günter van de Emder 
vereniging niet onvermeld mag blijven. 

De opening van de tentoonstelling, welke geschiedde door 
mr. B. A. Groeneveld, Consul van de Duitse Bondsrepubliek 
te Groningen, werd bijgewoond namens de „Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen" door de heer C. Muys. 
De „Bund Deutscher Philatelisten e.V." was vertegenwoor
digd door de vicevoorzitter, de heer A. W. Bögershausen uit 
Wuppertal, het „Landesverband Elbe-Weser-Ems im Bunde 
Deutscher Philatelisten e.V." door de heer A. Schmidt te 
Bremen. 

De 65 inzendingen, ondergebracht in 260 kaders, behoor
den alle tot de concurrentieklasse en vormden een zeer ge
varieerde collectie met verschillende fraaie verzamelingen. 
De jury, die bestond uit de heren A. Koch (Bremen), A. 
Schmidt (Bremen), R. L. de Graaff (Veendam), K. F. Kiel-
man (Haren, Gr.) en H. Pluim (Hoogeveen), had dan ook een 
zware taak. Zij kende goud toe aan de heer Leverkinck te 
Emden (Eofilatelistische brieven uit Oost-Friesland) en aan 
het „Groningen"-lid, de heer G. J. Dijkerman te Paterswolde 
(35 jaar luchtpost op de KLM-Indië-lijn 1924-1959 met in
begrip van rampstukken en post via de pool). 

Op 26 oktober werd ook de „Dag van de Postzegel" ge
houden door het organiseren van een ruilbeurs en het open
stellen van een filatelistenloket waarvan een druk gebruik 
gemaakt werd. 

Dat dit evenement zowel bij de Groningers als bij de 
Emdenaren in de smaak is gevallen moge wel blijken uit 
het onverwacht grote aantal bezoekers (circa 1300). Dit had 
tot gevolg dat er op beide dagen een gezellige, prettige 
sfeer op de tentoonstelling heerste. De conclusie kan dan ook 
luiden dat het een bijzonder geslaagde tentoonstelling is 
geweest. 

G. J. KOLENBRANDER 

In Rotterdam was van alles te doen. De voorzitter van 
de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging, ir. A. van der 
Heyden, schrijft in zijn inleiding tot de catalogus: 

„De eerste maal Dag van de Postzegel in Rotterdam — 
een poging op velerlei gebied. 
Allereerst één tot samenw^erking tussen de Rotterdamse 
verenigingen; deze is helaas slechts ten dele geslaagd. Ten 
weede de tentoonstelling: een graadmeter voor de vereni-
ingen in hoeverre er bij hun leden belangstelling bestaat 
oor het Werk van hun medeleden. 
'en derde de vraagbaak en dialezing: een mogelijkheid tot 
ennismaking met hen, die hun filatelistische kennis wil-

en vergroten of verdiepen. 
en vierde de inlichtingenstand: een ontmoeting met be

angstellenden die het voornemen koesteren toe te treden 
Is lid van een filatelistenvereniging. 
en vijfde en zeker niet in de laatste plaats de interesse 
oor het verzamelen van postzegels in het algemeen te sti-
uleren. 

De tentoonstelling 
Bij 41 inzendingen in 96 kaders spreekt het vanzelf dat 

elke inzending meer of minder een „selectie" wordt. Als 
middel ter bevordering van de belangstelling in de filatelie 
is dat echter juist een groot voordeel. Er is plaats genoeg 
om zeer veel verschillende wijzen van verzamelen en op
zetten van een verzameling te tonen; de inzenders kunnen 
laten zien hoe en wat ze verzamelen maar de belangstel
lende nog beginnende amateur wordt niet zoals in een 
„grote" tentoonstellig zo overdonderd door al het mate
riaal dat hij de moed verliest. 

Verheugend was het ook dat niet alle inzenders „Neder
land & Overzeese rijksdelen" verzamelden, integendeel, we 
zagen tientallen „landenverzamelingen" van andere landen. 
Benevens natuurlijk een aantal „thematische" verzamelin
gen. 

De jury, bestaande uit de heren R. M. Feenstra, C. H. W. 
Heusdens (voorzitter), G. C. Tops, J. Wind en C. de Wit, gaf 
aan iedere deelnemer een schriftelijke beoordeling, waarin 
een opgave van het aantal punten dat werd toegekend en 
een korte beoordeling. De puntenwaardering werd op basis 
„regionale tentoonstelling" berekend. Natuurlijk was er nog 
wel het een en ander op te merken, want de meestte inzen
ders waren op het gebied van het tentoonstellen nog nieuwe
lingen. Maar wij twijfelen er niet aan dat enkelen van hen 
wel zo de smaak beet gekregen zullen hebben dat we ze ook 
nog wel eens op een „nationale" tentoonstelling tegen
komen. Mag ik ze hier vast even op de Hagapost 1969 op
merkzaam maken? 

Automatische dialezing 
Met een tekst op de band en een automatische projec

tor werd in een aparte zaal regelmatig een aantal dialezin
gen van de R.Ph.V. vertoond. Hieronder was de bekende 
studie „Vals of echt" van wijlen "de heer J. Eygenraam. 
Bijzonder leerzaam en gelukkig ook onderwerp van belang
stelling voor vele bezoeers. 

Consultatiebureau 
Vele catalogussen en handboeken, alsmede een deel van 

het ,,falsificatenalbum" boden gelegenheid voor verzame
laars die het niet meer wisten om eens deskundig advies 
over hun twijfelpunten in te winnen. Wij zouden menen dat 
eigenlijk ook een kwartslamp tot de inventaris zou moeten 
behoren waarin de luminescerende en fosforescerende ze
gels als zodanig gemakkelijk herkend zouden kunnen wor
den, terwijl ook reparaties daarin soms beter zichtbaar wor
den dan voor het blote oog. In elk geval was het een prij
zenswaardig initiatief, al werd er wellicht nog niet het op
timale gebruik van gemaakt. 

Ruilbeurs 
Voor wie de ruildagen van de R.Ph.V. kent een vertrouwd 

beeld: vele tafels met stockboeken en dozen en op het toneel 
de afdeling voor de echte „ruilers", die er gelukkig ook 
nog waren. Al maakt natuurlijk de diversiteit van de ver-
zamelgebieden het ruilen met tussenschakel „geld" wel 
steeds gebruikelijker. Over de vraag waar de verzamelaar 
ophoudt en de handelaar begint zullen we het maar niet 
hebben; die grens is wel bijzonder moeilijk te trekken. 

Natuurlijk ontbraken postkantoor en inlichtingenstand 
niet. Al kon het postkantoor ook niet de „Nederlandse 
Olympiadezegels" leveren die een bezoeker in het televisie
praatje van Joop Kiggen meende te horen aankondigen. 
De speciale enveloppen vonden een enorme aftrek en vele 
bezoekers toonden dat hun belangstelling voor de filatelie 
inderdaad gewekt was. Zij begrepen dat het beste wat men 
dan doen kan is lid van een filatelistenvereniging worden 
en meldden zich als lid bij een van de organiserende vereni
gingen. Die eer van hun werk hebben en een wezenlijke 
bijdrage hebben geleverd voor de verbreiding van de fila
telie als vrijetijdsbesteding in Nederland. 

FL. 

Ook in Sittard, waar het Comité Limburg was gevormd 
om de Dag van de Postzegel 1968 voor te bereiden was de 
viering een succes. In dit Comité werkten de Limburgse 
verenigingen samen. 

Behalve de regionale postzegeltentoonstelling LIMPHI-
LEX I waren voor zondag 13 oktober nog een veiling en een 
ruildag op het programma geplaatst. De drukte in de stads
schouwburg te Sittard bereikte daardoor op die dag een 
climax. Overweldigend was de belangstelling voor de bij-
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zondere envelop met gelegenheidsafstempeling. Het zal in 
Sittard niet vaak vooiikomen dat PTT meer dan 7000 
poststukken uit één brievenbus te behandelen krijgt. 

De heer H M. J Dassen, burgemeester van Sittard, ontvangt na de 
opening van de LIMPHILEX 1 als eerste in Limburg de gelegenheids-
envelop nummer 1 uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel. De envelop werd aangeboden door de voorzitter van het 
Comité Limburg, dr. L. B. Bos uit Sittard (links). 

Bij de officiële opening van de LIMPHILEX I getuigden 
autoriteiten, bestuursleden van verscheidene filatelisten-
verenigingen en andere genodigden van hun belangstelling. 
Na het openingswoord van dr. L. B. Bos, voorzitter van de 
Postzegelvereniging Sittard, gaf de bondssecretaris een 
beeld van de ontwikkeling van het postwezen en de inter
nationale samenwerking op dit terrein. Hij toonde de be
langrijkheid aan van de Wereldpostvereniging. Dit was dan 
ook de reden voor de Nederlandse filatelistische wereld 
geweest deze oprichting jaarlijks te gedenken door de vie
ring van de Dag van de Postzegel. 

Vervolgens beklom de burgemeester van Sittard, de heer 
H. M. J. Dassen, het spreekgestoelte om de opening te ver
richten. Bij diens inleidende woorden raakte de burgemees
ter direct het hart van de aanwezige filatelisten door hier
in ook de band tussen hen en PTT te betrekken. 

Eén van de juryleden, mr. H ]. Bernsen op de LIMPHILEX 1 aan het 
werk. 

De tentoonstelling was opgebouwd in een daartoe zeer ge
schikte ruimte van 240 vierkante meter in de stadsschouw
burg. Het geheel maakte een goede indruk. De inzendingen 
toonden een gevarieerd beeld. 

De jury, bestaande uit de heren mr. H. J. Bernsen, C. G. 
van Veenendaal en drs. A. M. A. van der Willigen, had geen 
gemakkelijke taak. Op zaterdagavond maakte de heer Van 
der Willigen de bekroningen bekend: één gouden, zeven zil
veren en vele bronzen medailles en een aantal diploma's. 
De gouden medaille werd toegekend aan professor ir. J. G. 
Balkestein voor zijn collectie „De Duitse Gebouwenserie". 
De zilveren medailles aan: 
E. Th. M. Messemaeckers: Puntstempels Nederland; 
„Lebud": Nederland Emissie 1872; 
W. J. Nouwen: Nederlands Nieuw-Guinea; 
Mevrouw M. A. A. Selman-Dröge: Noorwegen; 
L. J. M. Rulkens: Postvluchten Nederland, Nederlands-
Indië; 
F. Ronda: Kunstschatten van alle tijden; 
Ir. S. A. H. M. van der Geijn: Landbouw. 

Veel waardering oogstten de „ereprijzen", welke door de 
commissaris der koningin in de provincie Limburg, het pro
vinciaal bestuur van Limburg en door verscheidene gemeen
ten en bedrijven ter beschikking waren gesteld. 

Uit de beoordelingen kwam tot uiting dat de jury initia
tief, speurzin en volharding zwaarder heeft laten tellen dan 
volledigheid en koopkracht. De inzenders hebben het zeer 
gewaardeerd dat de jury aanwijzingen wilde verstrekken 
ter verbetering van hun verzamelingen. Ten aanzien van 
de thematische of beeldverzamelingen moest worden op
gemerkt dat — behoudens enige topverzamelingen — verbe
tering in vele opzichten wenselijk is. 

Het moet voor de organisatoren een genoegen zijn ge
weest dat ook velen, die (nog) geen postzegelverzamelaar 
zijn, een tocht naar de Sittardse schouwburg hebben ge
maakt. 

De Dag van de Postzegel, bedoeld om het inzicht in de 
filatelie te verdiepen, heeft in Limburg zijn bestaansrecht 
bewezen en zal daar niet meer weg te denken zijn. De ver
bondenheid tussen de postzegelverzamelaars en eveneens 
tussen de Limburgse postzegelverenigingen onderling heeft 
een belangrijke stimulans gekregen. 

C. G. VAN VEENENDAAL 

Een onverwachte bijdrage aan de eerste viering van de 
Nederlandse Dag van de Postzegel leverde het Informatie
bulletin van de ambassade van de Sovjet-Unie in Neder
land. De voorplaat van nummer 41 van 10 oktober 1968 stelt 
„Een filatelist in de dop" voor — een kleutertje dat een post
zegel in de hand houdt waarvoor het een plaatsje zoekt in 
een blad van een dik stockboek. Elders in het nummer 
meldt A. Markus van de Sovjetrussische nieuwsdienst APN 
de verschijning van een zegel voor de „Dag van de post
zegelverzamelaar" en een zegel voor de „Week van de 
brief" die elk jaar in oktober in de Sovjet-Unie worden 
gehouden. 

OPBRENGST VAN 
TOPSTUKKEN 

Enkele spectaculaire opbrengsten bij de 429e veiling van 
de firma J. L. van Dieten, gehouden op 21 en 22 oktober 
1968, die uitsluitend de collectie van de heer H. Kohn uit 
Wassenaar bevatte: 

Nederland 1852 nummer 1, een ongebruikt superb 
staalblauw paar ƒ 3.200,— 
Nederland 1852 nummer 1, een ongebruikt hoek-
randblok ƒ 8.200,-
Nederland 1852 nummers 1-3, ongebruikte luxe 
hoekstukken ƒ 7.800,-
Nederland 1852 nummer 1, ongebruikt boekblok 
van negen stuks ƒ 13.000,— 
Nederland 1852 nummer 2, een superb onge
bruikt blok van vier ƒ 7.000,-
Nederland 1852 nummer 2, een superbe onge
bruikte randstrip van vier exemplaren ƒ 5.200,-
Nederland 1852 nummer 3, een superb boekblok 
van zes ƒ 9.000,—| 
Nederland 1852 nummer 3, een superbe boekblok 
van vier ƒ 5.400,-
Nederland 1852 nummer 3, ongebruikt boekblok 
van acht ƒ 15.200,-
Nederland 1852 nummer 3, ongebruikt boekblok 
van tien ƒ 12.000,-
Nederland 1864 nummers 4-6, ongebruikte post-
frisse blokken ƒ 9.200,-
Nederland 1864 nummer 4 randblok van negen 
stuks ongebruikt ƒ 4.600,-
Nederland 1864 nummer 6, blok van zes exem
plaren ongebruikt ƒ 4.800,-
Nederland 1891 nummer 35f, ongebruikt pracht
stuk ƒ 6.500,-
Suriname 1898 nummer 32a, in ongebruikt 
prachtblok van vier ƒ 1.400,-
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DE AANDUIDING DER POSTALE VOORSCHRIFTEN 
Mr. W. S. da Costa 

Ter gelegenheid van de viering van het honderdvijftig jaar 
bestaan van ons koninkrijk gaf ik in het Maandblad van 
november 1963, pagina 434 en volgende, onder de titel „An
derhalve eeuw postale voorschriften" een overzicht van het 
in dat tijdsverloop gevolgde systeem en de wijze van num
mering van deze bepalingen welke nog al eens aan wijzi
ging onderhevig waren. 

Enige tijd geleden maakte de bekende filatelistische vorser 
F. Blom uit 's-Gravenhage mij op een abuis attent en ik 
ben hem dankbaar dit nu te kunnen herstellen. Ik zag 
namelijk over het hoofd, dat artikel 5 van de Circ(ulaire) 
1094 van 20 december '1879 bepaalde: 

„De circulaire aanschrijvingen van het Hoofdbestuur der 
Posterijen zullen, te rekenen van 1 Januarij aanstaande, 
onder een gewijzigden titel worden uitgegeven, namelijk 
onder dien van „Verzameling van algemeene voorschriften 
nopens de dienst der Posterijen." 
„De ambtenaren worden aangeschreven om in 't vervolg 
de bedoelde stukken, wanneer ze in hunne brieven of rap
porten worden vermeld, onder deze nieuwe benaming aan 
te duiden." 

Het is dan ook niet juist — zoals ik deed — om de aan
duiding „Circ." te laten doorlopen tot het laatste aldus aan
geduide voorschrift nummer 1275 van 31 december 1885. In 
plaats daarvan stel ik voor de gedurende het tijdvak 1880 
tot en met 1885 uitgevaardigde voorschriften aan te duiden 
als „VAV" met de nummering 1076 tot en met 1275 (alsmede 
gemakshalve het jaartal). 

Het op pagina 436 geïntroduceerde schema voor citering 
moet bovendien als volgt worden gewijzigd en verduidelijkt: 

INGEZONDEN 

DE OLYMPISCHE SPELEN 
Met veel genoegen las ik in het septembernummer het 

eerste artikel van de heer J. E. Stolk over „De geschiedenis 
van de Olympische Spelen", en met belangstelling zie ik uit 
naar het volgende. 

Overigens zou ik bij dit eerste artikel gaarne enkele 
kanttekeningen plaatsen: 

1. Olympia ligt niet „aan de voet van de berg Olympus". 
Olympia ligt in het dal van de Alpheios en aan de voet 
van de Kronosheuvel en het Typhaion-gebergte. 

2. In verband met de mythologische oorsprong der Spelen 
is meer dan de Zeus-sage het verhaal vermeldenswaard 
van de koningen Pelops en Oinomaos, het verhaal van 
de held Herakles en dat van Aethlios, kleinzoon van Hel
len. Vergelijk hiervoor onder andere J. Forsdyke, Greece 
before Homer (London 1956); J. Krause, Olympia oder 
Darstellung der grossen Olympischen Spiele und der da
mit verbundenen Festlichkeiten (Wien 1938); H. Rose, 
A Handbook of Greek Mythology (London 1950). Deze 
studies, alsook de Griekse bronnen zelf, stellen de Zeus-
sage als stichtingsverhaal als vrij dubieus. 

3. Niet in 175, doch in 169 na Christus zag Pausanias de 
bronzen discus met inscriptie in het Heraion. 

4. In 708 vóór Christus werd aan het sportprogramma (hard
lopen) niet alleen het worstelen toegevoegd, doch ook het 
verspringen, het discus- en speerwerpen, tezamen „pen
tathlon" geheten. 

5. Koroibos, winnaar van de stadionloop in 776 kwam uit 
Elis. Als eerste zegevierende Olympische deelnemer op 
een postzegel dient vermeld Diagoras van Rhodos, boks
kampioen in 464. 

Betreffende de afgebeelde Griekse zegels merk ik nog op: 
10 drachmen 1912 (16 april 1913), „Adelaar boven de Olym
pus" heeft niets te maken met de Olympische Spelen. 
Het is een zegel uitgegeven ter gelegenheid van de over
winningen in de Balkanoorlog. 

1813 t/m 1879 — 
Circ. 1/1813 tot en met Circ. 1095/1879 
1880 tot en met 1885 — 
VAV 1096/1880 tot en met VAV 1275/1885 
1886 tot en met 1915 — 
VV 1/1886 tot en met VV 31/1915 (nummering per jaar) 
1894 tot en met 1904 — 
Do en Med . . . ./jaartal (nummering per jaar) 
1905 tot heden — 
Do . . . . / jaar ta l (nummering per jaar) 

(Deze gelijktijdig uitgegeven reeks „Dienstorders en Mede-
deelingen" werd tot 1 januari 1903 weliswaar ook jaarlijks 
opnieuw genummerd, maar de Posterijen en de Telegrafie 
deden dit ieder afzonderlijk. De laatste twee jaar was de 
nummering jaarlijks geheel doorlopend. De reeks werd op 
groen papier gedrukt en was daardoor bij de gelijktijdige 
inbinding met de „Verzameling van Voorschriften betreffen
de den Post- en Telegraafdienst" (de VV), gemakkelijk te 
onderscheiden) 
De groen gebleven „Mede(e)lingen" verschijnen sindsdien 
afzonderlijk. Zij zijn van secundair belang geworden, blijven 
tot 1918 slechts per collectieve aflevering genummerd en heb
ben geen jaarindex, hetgeen het nazoeken uitermate be
moeilijkt. 
De „Dienstorders" nemen van 1916 af het door de VV bestre
ken terrein over (nieuwe of gewijzigde voorschriften die een 
blijvend karakter hebben) en worden voortaan op wit papier 
gedrukt. 

Gaarne herhaal ik mijn verzoek aan alle toekomstige 
auteurs om, indien men zich met dit eenvoudige schema zou 
kunnen verenigen, dit ook nauwkeurig te volgen in het be
lang van een uniforme wijze van bronvermelding. 

2. 8 drachmen (18 november 1936), „Prins Constantijn". Déze 
zegel is een afbeelding van „Kqjiing Konstantijn". 

3. 1 lepton 1906, is geen afbeelding van Apollo, maar van 
een discuswerper. 
Deze kanttekeningen doen niets af aan de waarde van het 

artikel. Zij willen slechts een getuigenis zijn van de grote 
belangstelling waarmee ik het heb gelezen. 
Deurne, 27 september 1968 Drs. R. GELDERMANS 
Vlierdenseweg 31 

... en dan te bedenken dat zij miljonaire is... 
(Ontleend aan Handelsbelangen van 10 oktober 1968) 
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EEN TSJECH0SL0WAAK5E 
SCHILDERIJENSERIE 
Dr. Jaromir Kucera 
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{ F.sKO.SLON C N s k O De Tsjechoslowaakse PTT gaf een 
jaar geleden een serie gelegenheids
postzegels uit onder het motto 
„Kunst". Deze emissie omvat re
produkties van vijf schilderijen die 
in het bezit van de nationale Ga
lerij in Praag zijn. De schilderijen 
werden vervaardigd in de loop van 
bijna zes eeuwen, namelijk van de 
middeleeuwse bloeiperiode tegen het 
einde van de veertiende eeuw af tot 
omstreeks het midden van de twin
tigste eeuw. Zij zijn geschilderd door 
Tsjechische meesters die waardige 
vertegenwoordigers waren van de 
kunst in hun tijd en wier kunst
werken nog niets aan schoonheid 
en expressie hebben ingeboet. 

De zegels zijn vervaardigd volgens een veeleisend druk
procédé — meerkleurenstaaldruk van vlakke platen. De 
afmetingen van het beeld bedragen 40 x 50 millimeter. De 
frankeerwaarden zijn 60 en 80 heller alsmede 1.—, 1.20 en 1,60 
kroon. Volgens de waarden loopt de emissie van de tegen
woordige tijd af naar het verleden. 

De 60 hellerzegel is door de graveur Josef Hercik ver
vaardigd en gedrukt in rood, groen, blauw, bruin en zwart. 
De zegel beeldt het werk af van een vooraanstaande schilder 
uit de eerste helft der twintigste eeuw, Frantisek Tichy 
(18961962). Het schilderij ontstond in 1934 in Parijs en de 
schilder noemde het „De goochelaar met speelkaarten". Het 
leven van Frantisek Tichy was vol romantiek, onrust en ont
beringen. In Praag heeft hij lange tijd geen erkenning kun
nen krijgen en werkte hij in een cabaret. 

In 1929 besloot hij een bestaan in Brazilië te zoeken. Zijn 
eerste stopplaats was Parijs, waar hij genoodzaakt was te 
blijven omdat zijn geldmiddelen hem een verder reizen niet 
toestonden. Parijs heeft op deze schilder een grote invloed 
gehad en juisit hier namen zijn kunstenaarsopvattingen 
definitieve vorm aan. Zijn schilderijen stuurde hij aan vrien
den in Praag, die in 1934 een tentoonstelling van zijn werken 
organiseerden. De tentoonstelling werd door het publiek 
goed ontvangen en Frantisek Tichy werd een bekend schil
der; hij nam deel aan nog enkele tentoonstellingen en in 1935 
keerde hij naar Praag terug. 

Frantisek Tichy koos romantische onderwerpen uit het 
circusmilieu, iets ongewoons in de Tsjechische schilderskunst. 
Zijn schilderijen zijn fraai, rustig en vol harmonie en poëzie. 

De Slowaakse schilder Cyprian Majemik (19091945) was 
een tijdgenoot van Frantisek Tichy. Majernik studeerde in 
Bratislava en later in Praag. In tegenstelling tot zijn tijdge
noten, die zich meer met de theorie van het schilderen bezig 
hielden, is hij al in het begin van zijn kunstenaarsloopbaan 
overgegaan tot een eigen, zelfstandige schepping. Hij stond 
in het begin onder invloed van Chagall en Matisse; hij 
schilderde in deze periode arme Slowaakse dorpen, landelijke 
gebruiken en gewoonten. 

De werkelijke, rijpe kracht van zijn kunst vinden wij echter 
terug in zijn schilderijen, die hij onder invloed van de tweede 
wereldoorlog maakte. Hij wilde in de eerste plaats de zin 
van het menselijk bestaan en het onzinnige van ellende, 
verdriet, armoede en oorlog tot uiting brengen. Ofschoon 
Cyprién Majemik jong gestorven is, vormen zijn werken 
een afgesloten geheel. Hoofdzakelijk daarom, omdat hij al 
in zijn jonge jaren een geen compromis duldende uitingsvorm 
voor zijn denkbeelden gevonden had; zijn belevenis als kun
stenaar formuleerde hij op een wijze de ervaren meester 
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eigen. Hij werd de kunstenaar van de tweede wereldoorlog, 
de criticus en het geweten van deze onmenselijke strijd. 

Op de 80 hellerzegel staat zijn schilderij „Don Quijote" 
afgebeeld, dat in het jaar 1937 ontstond. De grafische bewer
king is van Jiri Svengsbir; de kleuren zijn geel, grijs, blauw
groen, rood en bruin. 

Norbert Grund (17171767), de voornaamste Tsjechische 
schilder uit de rococotijd, is de schepper van het schilderij 
„Wandeling door het park". De rococotijd heeft eigenlijk nooit 
de Tsjechische schilderskunst bijzonder kunnen beïnvloeden. 
Deze periode in de schilderkunst bewoog zich aan de grens 
van het barok en gaf nimmer een directe voorstelling van het 
leven weer. Zij veraanschouwlijkte dromen, idyllen en 
sprookjes en had steeds een schijn van onwerkelijkheid. 

Norbert Grund zelf, begonnen als ambachtsman, kopieerde 
eerst bestaande vormen. Hij schilderde naar Franse, Italiaan
se en Duitse voorbeelden. Tegen het einde van zijn leven 
was hij tot een geheel vrije schilderstijl gekomen De gra
fische bewerking van zijn schilderij, afgebeeld op de 1 kroon
zegel, is van Bedrich Housa, de reproduktie is in geel, rood, 
groen, blauw en bruin. 

De barokkunst is in de emissie vertegenwoordigd door het 
„Zelfportret" van de schilder Petr Jan Brandl (16681735). 
Petr Jan Brandl is een van onze grootste meesters. Zijn 
heftig en onrustig leven, zijn ontembaar karakter — dit alles 
inspireerde zijn levensbegeerte, die gepaard ging met een on
gewoon talent. Zijn belevenissen en indrukken gaf hij in 
kleuren weer. Hij verstond het op meesterlijke wijze gebruik 
te maken van lichteffecten. Zijn werken zijn karakteristiek 
door hun grote levendigheid, door de overtuigende kracht der 
kleuren en de stijlvolle eenheid. De postzegel van 1.20 kroon 
verscheen in geel, blauw, rood en bruin. Jiri Svengsbir zorgde 
voor de grafische bewerking. 

De emissie „kunst" wordt afgesloten met het werk van 
een Tsjechisch meester „Epitaaf van Jan uit Jerene". Het is 
een paneelschilderij uit het jaar 1395; het valt in de bloeitijd 
van de gothiek, welke hele cyclussen naliet van schilder
stukken en illustraties in met de hand geschreven boeken. 
De grafische bewerking van het schilderij is van Jiri Hercik; 
de reproduktie op de zegel van 1.60 kroon is in goud, blauw, 
groen, rood en zwartbruin. 

De zegels zijn op vellen van vier stuks gedrukt. Voor iedere 
zegel werd tevens een eerstedagenvelop uitgegeven met 
motieven uit de werken van de kunstenaar die het op de 
postzegel gereproduceerde schilderij vervaardigde. 
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Het „CARDINAL SPELLMAN" Philatelic Museum, Inc. 

A. G. C.Baert ■ ■ ■ i l 

Op 2 december 1967 overleed op 78jarige leeftijd de aarts
bisschop van New York, Francis kardinaal Spellman, gees
telijk leider van vier miljoen Amerikaanse katholieken, be
kend filatelist en stichter van het „Cardinal Spellman Phila
telic Museum." 

De kleine eminentie begon te verzamelen toen hij ten tijde 
van de eerste wereldoorlog m Rome studeerde. Zijn werk
zaamheden, gepaard aan veelvuldig reizen naar alle wind
streken, stelden hem in staat een de gehele wereld omvatten
de collectie op te bouwen, die hij in 1947 aan een katholieke 
universiteit in Massachusetts, Regis College in Weston bij 
Boston, ten geschenke gaf 

Kardinaal Spellman 

W^J 

\let „Cardinal Spellman Philatelic Museum", Regis College, Weston, 
lass 02193, Verenigde Staten 

Op de campus van Regis College, dat enige honderden ki
smeters ten noordoosten van New York ligt, verrees in 

op initiatief van de kardinaal een modern museumge
louw, waarm de Spellmancollectie, vergroot met de verza
]ielingen van het intussen opgeheven National Philatelie 
luseum te Philadelphia, met de verzameling van president 
lisenhower en met tal van andere schenkingen en legaten, 
Verd ondergebracht. 
] Zuster Mary Fidelma, C.S.J., die al meer dan vijfentwintig 
lar de verzamelmg van kardinaal Spellman beheerde, werd 
irectrice van het museum. 

In de tentoonstellingsgalerij: de directrice, zuster Mary Fidelma, met 
Mary Fitzpatnck en Claire Donahue, studenten van Regis College. 

De verzamelingen, waarvan vele mede door het toedoen 
van buitenlandse regeringen compleet of nagenoeg compleet 
zijn, omvatten onder andere een collectie „Kerkelijke Staat" 
in 22 albums met tal van zeldzaamheden, een opmerkelijke 
collectie „Kaap de Goede Hoop", een verzameling Lmdberg
zegels, Zeppelinpost en een vrijwel volledige verzameling 
Kennedyzegels. Aan de hand van de gespecialiseerde ver
zameling „GrootBrittannië", die de kardinaal bijeenbracht, 
zijn deskundigen bezig de „Penny Black" te platen. 

Behalve een ontvangstzaal bezit het museum een grote 
tentoonstellingsgalerij, waar wisselende exposities worden ge
houden, een filatelistische bibliotheek met meer dan 2500 
werken en een studiezaal. Het niet geëxposeerde deel van de 
verzamelingen is veilig opgeborgen in een enorme kluis. 

De 25 miljoen Amerikaanse filatelisten en de vele buiten
landse bezoekers beschouwen het museum terecht als een 
filatelistisch paradijs, waar zij — zoals kardinaal Spellman 
het uitdrukte — „in de gelegenheid worden gesteld begiip 
en waa'Kiering te krijgen voor hetgeen de volkeren van deze 
aarde op het gebied van cultuur en nijverheid hebben tot 
stand gebracht." 

De deuren van het museum staan op dinsdag en donder
dagmorgen en op zondagmiddag open: bezoekers zijn echter 
te allen tijde na afspraak welkom. De toegang is vrij. Op de 
derde zondag van iedere maand worden lezingen gehouden. 

Het museum, dat thans geheel onafhankelijk is van Regis 
College, wordt beheerd door een door de kardinaal in het 
leven geroepen Amerikaanse stichting, waarvan men voor 
$10 lid kan worden. Voorzitter van het bestuur van deze 
stichting is, na het overlijden van de oprichter, de 78jarige 
Amerikaanse geestelijke, monseigneur Laurence B. Killian. 

De actieve zuster Fidelma, verzamelaarster van het ogen
blik af dat zij drie Vaticaanzegels uit de pruUebak viste, ver
trouwt nog vele jaren de directie te voeren en is ervan over
tuigd dat het museum een van de belangrijkste filate
listische instellingen ter wereld zal worden. 
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Nicaragua gaf ter gelegenheid van het bezoek van kardinaal Spell
man aan deze Middenamenkaanse staat een speciale gebruiksserie 
en een luchtpostserie uit De 0,15 C, Yvert nummer 843, is groen, 
violet en rood. 

Paus Johannes XXIII en kardinaal Spellman. Yvert luchïpost 402, 
roze en olijfbruin. 

Kardinaal Spellman; kruis en ring, gevormd door mensen; Yvert 
344, zwartblauw, olijfgeel en oker. 
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H'f^ti } 1 U = : ^ 5 | ^ VOLKSLIEDEREN OP POSTZEGELS 

OVERPEINZINGEN EN AANVULLINGEN II H. VAN GELDER 

In het oktobernummer, op bladzijden 
572 tot 574, ging ik nader in op het ver
zamelgebied „Volksliederen op Postze
gels" en trachtte de in augustus en sep
tember gepubliceerde gegevens *) zo 
goed mogelijk aan te vullen. 

Met deze opsomming hoop ik een 
bruikbare bijdrage geleverd te hebben 
voor het ongetwijfeld interessante ver
zamelgebied „Volksliederen op postze
gels". 

Ik ben echter van mening, dat hier
aan een kort overzicht van de geschie
denis van ons eigen mooie volkslied 
niet mag ontbreken, vooral omdat er 
thans ook een Nederlandse zegel is ver
schenen ter ere van het volkslied. Voor 
alle filatelisten (en wie van ons bezit er 
nu geen Nederlandverzameling?) is het 
toch van belang iets meer te weten 
over een onderwerp waaraan een Ne
derlandse zegel is gewijd. 

Het Wilhelmus 
De tekst ontstond omstreeks 1568 bij 

het begin van de Tachtigjarige Oorlog; 
het is een acrostichon van vijftien cou
pletten op „Willem van Nassov", dat 
wil zeggen dat elk couplet begint met 
een letter van deze naam. Vrij algemeen 
wordt deze tekst aan Marnix van St. 
Aldegonde (15381598), vriend van Wil
lem van Oranje en burgemeesiter van 
Antwerpen, toegeschreven, hoewel dit 
nog geenszins schijnt vast te staan. In 
1581 verscheen de tekst anoniem in een 
liederenverzameling, het „Nieuw Geusen 
Liedtboeck". In het jaar daarop al ver
scheen een Duitse versie hiervan in heit 
„Ambraser Liederbuch". 

Wilhelmus 
van 
Nassouwe 
1568/1968 

Nederland 

Over het ontstaan van de melodie be
staan verschillende opvattingen. Om
streeks 1574 werd de tekst gezongen op 
de „wijze van Chartres", een spotliedje 
op de Prins van Condé toen deze in 
1568 de stad Chartres belegerde: „O, la 
folie entreprise / Du Prince de Condé / 
A Chartres la jolie / Il a voulu entrer", 
welke tekst inderdaad metrisch en syl
labisch overeenkomt met die van het 
Wilhelmus. 

In Engeland vond men de melodie in 
een in 1583 geschreven boek met stuk
ken voor luit. In de Nederlanden was 
het lied aanvankelijk alleen bekend bij 
het soldatenvolk en vooral populair op 
de Geuzenvloot; pas later kreeg het ook 
bij de burgerij bekendheid, weliswaar 
niet als „het" volkslied maar als popu
lair lied („lied in de volkstoon"). 

In 1626 publiceerde Adriaen Valerius, 
onder gebruikmaking van het hierbo
vengenoemde Franse liedje dat hij 
enigszins veranderde, de melodie ■— on
geveer zoals wij hem thans kennen — in 
zijn „Valerius' GedenckClanck". 

In de achttiende eeuw tenslotte kwam 
de melodie van de Prinsenmars, afgeleid 
van het oude Wilhelmus (dus van 1581), 
in zv/ang. Op deze melodie schreef Mo
zart als zevenjarige knaap in Den Haag 
zijn pianovariaties KV 25 en het is ook 
dezelfde marsmelodie, waarmede heden 
ten dage de groothertogelij ke familie 
van Luxemburg officieel wordt begroet. 
De Prinsgezinden gebruikten de melodie 
— met een andere tekst — als politiek 
strijdlied tegen de Patriotten. 

NOG ENKELE POSTZEGELS 
GEWIJD AAN EEN VOLKSLIED 

Chili, Yvert 218: ook hier gaf men bij het 
eeuwfeest van het volkslied een zegel uit 
met de portretten van tekstdichter en com
ponist; ook de openingsnoten werden niet 
vergeten. 

Cuba, Yvert 14 (expresse): een mooie 
„volksliedzegel" bij het vijftigjarig bestaan 
van de republiek, met het staatswapen en 
een regel muziek. 

De oude melodie — en ook die van 
Valerius — raakte geleidelijk aan op 
de achtergrond en omstreeks 1800 ken
de men alleen nog de melodie van de 
Prinsenmars; de tekst, hoewel afgeleid 
van het oude Wilhelmus, paste heel 
slecht hierop. 

Na het herstel van de Oranje's in 1813 
werd — daar de Prinsenmars als poli
tiek strijdlied ongeschikt werd geacht 
voor een nationale hymne — een prijs
vraag voor een nationaal volkslied uit
geschreven. Tollens werd winnaar met 
zijn tekst „Wien Neerlands Bloed"; de 
muziek werd gecomponeerd door J. W. 
Wilms. Dit bleef tot 1932 het officiële 
volkslied. 

Toen de Maatschappij tot Bevorde
ring der Toonkunst in 1868 de Vereni
ging voor Nederlandse Muziekgeschie
denis stichtte, werden al kort daarna 
een aantal Mederen uit Valerius' Ge
denckClanck uitgegeven, waaronder 
het Wilhelmus, echter zonder dat dit in 
Nederland de aandacht trok. In Oosten
rijk echter had deze melodie wèl de 
aandacht getrokken van de componist 
Eduard Kremser die de tekst in het 
Duits liet vertalen en de melodie be
werkte voor mannenkoor en orkest. In 
Duitsland bestaat overigens een (oud?) 
„Landsknechtslied" (Landsknechte noemt 
men van het eind van de vijftiende 
eeuw af het uit huurlingen bestaande 
soldatenvolk) met als tekst „Wenn alle 
untreu werden / So bleiben wir doch 
treu" dat op de melodie van ons Wil
helmus wordt gezongen. Of dit werke
lijk een oorspronkelijk vijftiendeeeuws 
soldatenlied is of dat dit uit de pen van 
Kremser is gevloeid, is mij onbekend 
daar ik zijn compositie niet onder de 
ogen heb gehad. 

Tegen het einde van de negentiende 1 
eeuw kwam het lied ook weer met de 
oorspronkelijke tekst op de voorgrond 
en werd het langzamerhand een mede
dinger naar de rang van „het" officiële 
volkslied naast het „Wien Neerlands 
Bloed". 

In 1898 stond koningin Wilhelmina 1 
er op dat het „Wilhelmus" bij haar in [ 
huldiging werd uitgevoerd en sindsdien I 
won dit lied het pleit en werd tenslotte! 
in 1932 tot de enige officiële hymne | 
verklaard. 

Documentatie: 
„Die Nationalhymnen der Erde", uitge
geven door het Institut für Auslands
beziehungen te Stuttgart (Max Hueberl 
Verlag, München); publikaties in he t | 
orgaan en in het groepsnieuws der stu
diegroep „Kunsten" van de Vereniging 
„De Beeldfilatelist"; publikaties in hefj 
Mitteilungsblatt der Motivgruppen Mu
sik und Theater van de F.l.P. (Heide/| 
Holstein, Duitse Bondsrepubliek). 

♦) Zie de eerder verschenen bijdragen: augusJ 
tus 1968, bladzijden 430 en 431; septembed 
1968, bladzijden 504 en 505. 
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Mededelingen van de 
Raad van Beheer 

Najaarsvergadering van de Raad van Beheer 
Wie zijn eigenlijk de „uitgevers" van het Maandblad en 

hoe wordt deze uitgave in de praktijk tot stand gebracht? 
Ten behoeve van de lezers die zich deze vraag wel eens ge
steld hebben werd in de laatstgehouden „najaarsvergade
ring" van de Raad van Beheer tot het nu volgende verslag 
besloten. 

De Raad van Beheer 
Deze Raad van Beheer is het hoogste orgaan van het 

Maandblad. De Raad is samengesteld uit de vertegenwoor
digers van de acht eigenaren van het blad, te weten de zeven 
verenigingen — verkort genaamd — Nederlandsche Vereeni
ging, Breda, Hollandia, Utrechtse Ph.V., Haagsche Ph.V., 
Philatelica, Rotterdamsche Ph.V. en met sinds 1 januari 
1968 de Nederlandse Bond als achtste. Uit deze afgevaar
digden is een „Dagelijks Bestuur" van vijf leden gekozen, 
dat maandelijks — of zoveel vaker als nodig is — bij elkaar 
komt en dat de dagelijkse leiding zowel van het beheer als 
van de redactie verzorgt. 

Daar dit Dagelijks Bestuur, dat geheel bestaat uit perso
nen die elders hun werkkring hebben, uit de aard der 
zaak lang niet meer alles zelf kan doen zijn voor de uit
voering aangesteld een Hoofdredacteur en een Administra
teur. De Hoofdredacteur wordt nog weer terzijde gestaan 
door de „Rubriekredacteuren", voor wie dit ook weer ge
heel „vrijetijdsbesteding" is. Het zal de aandachtige lezer 
wel duidelijk geworden zijn dat er dus wel enkele vrije 
weekends en avonden in dit Maandblad zitten. Ook de 
functionarissen, voor wie het Maandbladwerk dus wel als 
„Werktijd" beschouwd kan worden, moeten toch ook wel een 
grote dosis idealisme daaraan verbinden, want hun weekends 
en avonden zijn zij toch wel heel vaak het slachtoffer van 
telefoontjes van of gesprekken met leden van het Dagelijks 
Bestuur! 

Het Dagelijks Bestuur is verantwoording verschuldigd 
aan de volledige Raad van Beheer. Twee maal per jaar, in 
het voorjaar met het verslag over het afgelopen jaar en 
pn het najaar met de begroting voor het komende jaar, 
komt de gehele Raad van Beheer bijeen en wordt door het 
iDagelijks Bestuur verslag uitgebracht over de gang van 
baken. 

b e najaarsvergadering 1968 
I Op zaterdag 19 oktobep kwam de Raad van Beheer weer 

bijeen. Over het besprokene kunnen wij u het volgende mede
delen. 

Aan het contract waardoor de Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen per 1 januari 1968 als achtste 
eigenaar toetrad werden de laatste redactionele verfijnin
gen aangebracht. Dit wordt „op zegel" opgemaakt ter on
dertekening door alle acht „maten", waardoor de „maat
schap" die het Maandblad juridisch vormt weer een nieuwe 
contractuele basis heeft. Al hebben we de eerste tien maan
den van het jaar zonder dit contract ook heel goed kunnen 
werken. 

De begroting van de Penningmeester was verder wel het 
belangrijkste stuk. Hij stelde voor de bijdrage van de toe
getreden verenigingen voor het jaar 1969 niet te verhogen, 
maar te handhaven op 56 cent per lid per maand. Ook de 
regel dat wie een geheel jaar lid is geweest van meer 
dan één vereniging na afloop van dat jaar een restitutie 
van ƒ 6,— van het Maandblad kan claimen — aan te vra
gen bij de Administrateur — werd onverkort gehandhaafd. 
Wel zal ingevolge de betreffende bepalingen de maandelijkse 
rekening van het Maandblad aan de penningmeesters van 
de toegetreden verenigingen verhoogd moeten worden met 
de Belasting Toegevoegde Waarde. In hoeverre het — on
danks steeds stijgende papier en drukkerskosten — toch 
misschien aan het einde van het jaar nog mogelijk zal zijn 
een kleine reductie toe te passen zodat abonnementsprijs 
plus B.T.W. over 1969 niet veel hoger komen dan de ge
wone abonnementsprijs over 1968 is nog niet te zeggen. De 
abonnementsprijs voor individuele abonnees, voor hen die 
niet als lid van een van de toegetreden verenigingen het 
Maandblad betrekken, bleef gehandhaafd op ƒ 15,— voor 
Nederland en 200, frank voor België en Luxemburg. 

Uit de „ingekomen stukken" bleek dat buitenlandse 
lezers vaak bijzonder enthousiast zijn over de door ons ge
brachte artikelen over oudere Nederlandse emissies. Daar
entegen zijn er onder onze Nederlandse lezers toch wel die 
dit wat te zware kost vinden en die wat meer populaire 
bijdragen op prijs zouden stellen. Hoewel wij op zichzelf 
het vastleggen van alle gegevens over de klassieke zegels 
— en de artikelen leiden vaak tot correspondentie waar
door de kennis van de schrijver weer vermeerderd kan 
worden — van eminent belang voor de Nederlandse fila
telie achten, is het toch zeker ook de bedoeling eens wat 
luchtigers te brengen. 

Vele tentoonstellingen en evenementen — waaronder de 
op 12 oktober gevierde „Dagen van de Postzegel" in de 
verschillende plaatsen — werden weer door de redacteuren 
bezocht. Naar Praag werd een reis georganiseerd die on
danks de wat moeilijke organisatie aan de Tsjechische kant 
een groot succes werd, mede door de bijzondere persoon
lijke vriendelijkheid waarmede men ons daar te woord 
wilde staan. De sindsdien plaats gehad hebbende gebeurte
nissen in OostEuropa leidden tot het besluit dat het Maand
blad géén reis naar de internationale tentoonstelling in 
Sofia in Bulgarije zal organiseren. 

Aan de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhande
laren en het Verbond van Postzegelhandelaren in Neder
land werd voorgesteld een regeling te 'treffen waardoor 
Icsse nummers van het Maandblad ook in de postzegel
winkels verkocht zouden kunnen worden. Wij mochten hier
over echter nog geen uitsluitsel ontvangen. 

De verzending van het Maandblad door de drukker was 
uit de aard der zaak ook een onderwerp van bespreking, 
vooral omdat hier juist de laatste maanden weer enige ver
traging is opgetreden. Volgens het overeengekomen schema 
behoort de terpostbezorging steeds op een woensdag en 
donderdag te geschieden, waardoor de meeste lezers het 
blad nog in het weekend in hun bezit kunnen hebben. He
laas is het in september echter zelfs de maandag daarop 
geworden, terwijl in oktober de helft inderdaad op woens
dag maar de tweede helft van de oplage pas op vrijdag ter 
post bezorgd is en een klein deel zelfs nog later, zodat vele 
lezers weer pas na het weekend het blad ontvingen. Wij ver
trouwen echter dat deze moeilijkheden nu overwonnen zul
len worden. 

Bij de jaarlijkse maaltijd die op deze najaarsvergadering 
pleegt te volgen waren ook de rubriekredacteuren de gast 
van de Raad van Beheer, alsmede enkele PTTfunctiona
rissen. De heer Verbraak, Hoofd Postexploitatie, was daar
bij zo vriendelijk ons iets te vertellen over de toekomstige 
uitgaven van de Nederlandse PTT. Doch daarvoor moge ik u 
verwijzen naar het hoofdartikel en de rubriek: „Nederland". ► 

MR. A. VAN DER FLIER, 
Secretaris Raad van Beheer. 
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Op de foto's leden van het Dagelijks Bestuur met de eregasten. 
Van links naar rechts boven: de heer C, H. W Heusdens, vice-
voorzitter van de Raad van Beheer, de heer L. Loos, directeur 
Zegelwaarden van de Centrale Directie van PTT, de heer J. F. Clei] 
uit 's-Hertogenbosch De heer H. L. J Weidema, lid van het Dage
lijks Bestuur en de heer J. H. Spoorenberg, oud-penningmeester. 
Onder: de heer G. H. A. M. Verbraak, hoofd postexploitatie van de 
Centrale Directie van PTT, geeft werktekeningen van de nieuwe 
kinderpostzegels rond ter bezichtiging. De heer Heusdens over
handigt de heer Clelj de Leon de Raay-medaille. 
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PORTHEFFING -
OUD EN NIEUW 

Op 21 oktober 1968 heeft PTT een streep gehaald door vele 
Ingewikkelde en administratief kostbare voorschriften be
trekking hebbende op de uitreiking aan geadresseerde van 
ongefrankeerde of ontoereikend gefrankeerde poststukken. 

Het hierbij afgebeelde, met port belaste stuk vertelt daar
om niet alleen een interessant brokje postale geschiedenis, 
maar is bovendien een van de laatste stukken — misschien 
wel het allerlaatste — dat door het Haagse bij postkantoor aan 
de Valeriusstraat volgens de oude voorschriften werd be
handeld. 

Op 28 september zond een Parijse jeugdherberg een brief 
aan mejuffrouw dr. A. J. Portengen en frankeerde die ten 

DE TWEE NIEUWE 
PUNTSTEMPELCATALOGI 

In het heetst van een koude zomer werden de Neder
landse filatelisten verrast door het bijna gelijktijdig ver
schijnen van twee nieuwe puntstempelcatalogi samengesteld 
door respectievelijk de heer Hoogerdijk en de heer Koop
man. Beide uitgevers houden zich aanbevolen voor opmer
kingen. Een van beiden ook voor aanmerkingen. Niet alleen 
ben ik bereid aan deze wensen te voldoen, doch als begin
nend verzamelaar van puntstempels zal ik mij veroorloven 
ook enige vragen te stellen. 

Hoewel ik geenszins de studie, tijd en liefde nodig voor 
het samenstellen van een dergelijke catalogus onderschat, 
ben ik weinig gelukkig met deze catalogi. In de catalogus 
van de heer Koopman irriteren mij de vele nullen, in die 
van de heer Hoogerdijk de vele vraagtekens. De heer Koop
man geeft geen verklaring voor zijn nullen. Men zal moe
ten aannemen, dat een puntstempel op de met nul aangege
ven zegels geen prijsverhogende factor betekent. Moeten 
wij daaruit afleiden, dat bijvoorbeeld puntstempels 49 en 
59 op de 15 cent, 20 cent en 25 cent van de emissie 1872 even 
weinig waard zijn als puntstempel 5 op de 5 cent van deze 
emissie? 

De heer Hoogerdijk geeft wel een verklaring voor zijn 
vraagtekens. Hij zegt dat „een puntstempel op deze zegel 
onbekend is, echter wel kan bestaan." In zijn voorwoordl 
vertelt de heer Hoogerdijk ons, dat hij 1,1 miljoen zegels! 
heeft onderzocht. Ik vraag mij af, welke zegels dit zijn ge-l 
weest en vrees voor hem, dat hij nog veel meer zegels meti 
puntstempels moet onderzoeken, want van zijn vraagtekens 
kunnen er zeker meer dan honderd wegvallen. I 

Behalve deze beide kardinale gebreken van beide catalo-I 
gi, zouden tal van andere op- en aanmerkingen te makenl 
zijn, doch ik wil mij beperken tot een beschouwing oveJ 
groepen en niet over afzonderlijke nummers spreken. EerI 
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onrechte met 0,70 Frank in plaats van de kennelijk als ge
volg van het gewicht vereiste 1 Frank. De Franse PTT gaf 
deze onjuiste frankering aan met de T van Taxe en de 
breuk 60/60 (boven de breukstreep tweemaal het ontbre
kende bedrag en onder de streep het tarief voor een enkel
voudige brief van Frankrijk naar een niet EEGland). Op 
1 oktober werd de brief in de „portenkamer" van het Dis
trictspostkantoor 'sGravenhage behandeld: de breuk 60/60 
vermenigvuldigd met het Nederlandse tarief naar het bui
tenland leverde 45 cent op (in potlood aangetekend); de 
daarmee belaste ambtenaar plaatste toen links boven het 
blauwe portstempel. 

De invordering van dit bedrag verliep echter niet al te 
vlot want het adres bleek onjuist. De besteller leverde het 
stuk onverrichterzake weer op het postkantoor af, waar de 
afdeling „onbestelbare stukken", de rebutenafdeling, zich 
met het probleem bezig hield. De vereniging bleek over een 
postbus te beschikken in het bij postkantoor Valeriusstraat. 

Dit kantoor moest dus worden belast met de invordering, 
zodat het blauwe portstempel met een fors rood stempel nie
tig werd verklaard en het stuk aan het bijkantoor werd toe
gezonden. Daar werd in de postbus een formuliertje neer

gelegd met de mededeling dat er aan het loket een met port 
belast stuk kon worden afgehaald. 

Door uitstedigheid van de betrokkenen geschiedde dit pas 
op 16 oktober, drie werkdagen voor het einde van dit be
portingssysteem. Als kwitantie voor het betaalde portbedrag 
gebruikte de loketambtenaar de op dat ogenblik courante 
luchtvaartzegel van 45 cent. Jammer genoeg was het toen 
voor de verenigingsfunctionarissen te laat om de Parij se 
autosalon te bezoeken. 

Ter afronding van dit verhaal zij nog vermeld dat de on
juiste adressering ontstond doordat de betrokken vereniging 
op haar postpapier het adres van haar bank wat te nadruk
kelijk heeft vermeld en dat deze bank toevallig de buur
vrouw is van het bijpostkantoor aan de Valeriusstraat 89. 

Van oud naar nieuw. Hierbij is afgebeeld de voorzijde en 
de achterzijde van het kaartformulier dat op 21 oktober 
in gebruik is genomen bij de nieuwe methode van invorde
ring van portbedragen. Het onderhavige geval betrof een 
ongefrankeerd poststuk dat als briefkaart gefrankeerd had 
moeten worden met ƒ 0,15. In plaats van tweemaal het ont
brekende port (ƒ 0,30) werd — in overeenstemming met de 
nieuwe voorschriften — het aan de frankering ontbrekende 
port (0,15) in rekening gebracht, verhoogd tot het eerstvol
gende veelvoud van 10 cent: ƒ0,20. Na zijn dienst in het 
Maandblad te hebben gedaan zal het formulier worden op
gestuurd. 

Voor de goede orde: het op deze wijze invorderen van 
het ontbrekende portobedrag onder verhoging tot het eerst
volgende veelvoud van 10 cent, geldt alleen voor binnenland
se stukken. Uit het buitenland afkomstige poststukken krij
gen ook een dergelijk kaartje mee, maar op grond van de 
internationale bepalingen zal men daarop tweemaal het ont
brekende bedrag met een minimum van 15 cent moeten 
blijven plakken. Men zie ook de rubriek Nederland, blad
zijden 663 en 664. B & B 

[zodanige groep vormen de portzegels. De heer Koopman 
I maakt het zich wel zeer gemakkelijk en laat de hele groep 
|weg. Hij bepaalt zich tot de weinig zeggende opmerking: 
„Het verzamelen op de strafportzegels verdient alle belang

Istelling, hoewel het tegenwoordig niet gemakkelijk zal vallen 
Inog een belangrijke verzameling bijeen te brengen." Ik 
|vraag mij af of hij niet althans een poging had kunnen doen 
een prijsbepaling van de porten nummers 1 en 2 te geven; 
î an deze nummers is zelfs tegenwoordig nog wel een aar
lige verzameling bijeen te brengen. 

Meer waardering verdient het dat de heer Hoogerdijk al
lhans getracht heeft prijzen voor nagenoeg alle porten aan 
pe geven. Doch het wil mij voorkomen dat hij in de uit
voering van zijn goedbedoelde poging niet is geslaagd. Zo 
teeft hij van nummer 160 af een gelijke waardering aan 
raor alle waarden van dezelfde serie. Dit wekt de indruk, 
Sat hij een puntstempel op de 1 en IV2 cent van deze series 
fcven hoog waardeert als bijvoorbeeld op de 5 en 10 cent 
j a n dezelfde serie. Het behoeft geen betoog dat deze me
|hode ondeugdelijk is. Ook is mij niet duidelijk, waarom de 

1,— port tot nummer 160 met L.P.* staat aangegeven, 
ärwijl de nummers boven dit getal gewoon geprijsd zijn. 
î il de heer Hoogerdijk hiermede zeggen dat de hoge num
lers op de ƒ 1,— meer voorkomen dan de lage nummers? 

denk niet dat alle verzamelaars het hiermede eens zul
^n zijn. 

Eveneens is voor mij een verrassing, dat van de emissie 
867 enige nummers van de 10 cent minder zeldzaam zou

|en zijn dan van de 5 cent. Ook begrijp ik niet waarom de 
immers op de 15 cent van de emissie 1867 vijfmaal de 

gaarde van' de kolomprijs van de 5 cent zouden hebben 
die op ^e 25 en 50 cent slechts viermaal deze waarde. 

[Over de meer of mindere juistheid van de hemelsbreed 
f teenlopende prijsnoteringen van de beide samenstellers 

heden nog geen zinnig w^oord te zeggen. De ervaring op 
doen met de veilingprijzen in het komende jaar zal daar

lier, althans gedeeltelijk, opheldering moeten verschaf
|n . 
l iedere verzamelaar van puntstempels zal over de gene
erde prijzen zijn eigen mening hebben. Mijn zeer persoon

lijke gedachtengang is, dat enerzijds het werk van de heer 
Koopman uitsluitend op de praktijk is afgesteld en teveel 
rekening houdt met de uitzonderlijk hoge prijzen, die wel 
eens op veilingen voor zeldzame puntstempels zijn betaald 
door kopers, voor wie geld geen rol speelt, maar dat hij door 
zijn prijzen de talrijke liefhebbers met smallere beurzen 
afschrikt met puntstempels te beginnen of met verzamelen 
door te gaan. Anderzijds wil het mij voorkomen, dat de 
heer Hoogerdijk bij het vaststellen van zijn prijzen te veel 
met theoretische factoren rekening heeft gehouden en de 
praktijk nagenoeg geheel heeft verwaarloosd. Hij heeft er 
geen rekening mede gehouden, dat bij de prijsbepaling in 
de praktijk imponderabilia veelal een rol spelen en dat er 
prijzen worden betaald die theoretisch niet kunnen worden 
verklaard. 

Hoe dit ook zij, het lijkt mij gewenst, dat de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVerenigingen of een andere filatelis
tische instelling een commissie benoemt, in welke commis
sie uit de aard der zaak ook de beide samenstellers zlitting 
moeten hebben, met opdracht een catalogus samen te stel
len met prijzen waarin de verzamelaars enig vertrouwen 
kunnen Stellen. Als voorbeeld kan dienen de commissie, 
jaarlijks door de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
handelaren samengesteld om de prijzen van de Handelaars
catalogus opnieuw onder de loep te nemen. En mede als 
leidraad moge dienen de voorzichtige en deskundige wijze, 
waarop drs. A. M. A. van der Willigen voor sommige cate
gorieën van stempels tot een conclusie komt. 

Voor het ogenblik moet worden geconstateerd, dat de 
verzamelaars van puntstempels door de onderling geheel 
afwijkende prijsnoteringen allerminst gebaat zijn en dat de 
heersende verwarring er slechts door wordt vergroot. 

Een laatste vraag: Wanneer worden wij eens voorgelicht 
over de interessante puntstempels van NederlandsIndië, 
Curagao en Suriname? **) 

Mr. W. S. WOLFF DE BEER 
•) L.P. = Liefhebbersprijs. 
••) Een publikatie in het Maandblad over de puntstempels van Ne
derlandsIndle van de hand van de heer P. G. Melsert is in voor
bereiding. 
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WIJ ONTVINGEN 

. . . .Een boekje over de Olympische Spelen dat Jan Cot-
taar voor de Rijkspostspaarbank heeft geschreven onder de 
titel „In ridderlijke geest", uitgegeven voor de twintigste 
schoolspaarcampagne. Er staan twee bladzijden postzegel
illustraties in: de moderne vijf kamp en de tienkamp. 
. . . .Vijf catalogussen. De twaalfde editie van de bekende 
Benco Israël catalogus (1969), uitgave Jan J. de Goede, Wage
ningen, gedrukt op glanzend papier waardoor de afbeeldin
gen beter tot hun recht komen. De samensteller, Ben H. 
Cohen, constateert een lichte prijsstijging voor Israël-
postzegels bij een toenemende vraag. Een voortreffelijk 
werkje met een indeling naar twintig onderwerpen, afge
beelde personen en plaatsen en ontwerpers. Prijs i 3,—. 

De eerste editie van de Engeland-catalogus van „Zon
nebloem" (1969) met alle hoofdnummers, plaatnummers 
en kopstaande/liggende watermerken. Prijs ƒ 2,50. Van de
zelfde uitgeverij de eerste editie van de Verenigde Naties 
catalogus (1969), met een uitgebreide lijst van UNTEA-
opdrukken van Nederlands Nieuw-Guinea. Prijs ƒ 2,25. 
Beide werkjes hebben opvallend goede illustraties. 

Officiële catalogus België, Congo, Rwanda-Burundi-
Europa, (1969), uitgegeven door de Belgische syndicale 
kamer van postzegelhandelaren (Vereniging Zonder Winst
gevend Oogmerk). Prijs 75 frank (ongeveer ƒ 6,—), gedrukt 
op glanzend papier, mooie illustraties, genummerd volgens 
Yvert, met een lijst van Europa- en NAVO-uitgaven, alsmede 
een tandingmeter. 
. . . .De nummers 6 en 7 van de twintigste jaargang van het 
bulletin van de Filatelistenvereniging Sint Gabriel, de Ne
derlandse vereniging van verzamelaars van postzegels met 
christelijke motieven. In het september/oktobernummer 
wordt de voorvechter van de „philatelic constructieve" her
dacht, pater Clemens Anheuser, die op 72-jarige leeftijd is 
overleden. Overigens veel „nieuws achter de zegels" van 
vaste medewerkers. 
. . . . E e n miniverwarmer, een elektrisch apparaatje van In-
ventum, Bilthoven, waardoor bijvoorbeeld een vochtige kast 
waarin postzegels bewaard worden, droog blijft. Het ele-
mentje verbruikt ongeveer 1 kWh per etmaal, evenveel als 
een gloeilamp van 45 watt. De afmetingen zijn: lengte 310, 
hoogte 88 en diepte 55 mm. Het aanbrengen is voor een han
dige doe-het-zelver een peuleschil. De prijs is f 19,50. 
. . . . Circuit 22, maandblad dat onder auspiciën van de Ne
derlandse Raad voor de Emigratie wordt uitgegeven in de 
Engelse taal als een schakel tussen vrienden van Nederland 
in den vreemde, heeft in zijn juninummer een rijk geïllus
treerd verhaal van Ad Deen over de „Filatelie in Holland", 
waarin een schets wordt gegeven van het filatelistisch leven 
in Nederland, met inbegrip van de activiteiten van handel, 
PTT, Bond, Philatelistisch jeugdwerk en de beide filatelis-
tische bladen, alles naar aanleiding van een gesprek met 
Bondscommissaris J. J. Jonker in Eindhoven. 
. . . . Mededelingen van drie studiegroepen van de Bond in de
zelfde uitvoering, maar met een eigen kleur van de omslag. 
Zwitserland heeft al meer dan vijftig leden en meldt dat zijn 
oprichting in het Zwitserse bondsblad SBZ is gesignaleerd. 
In dit tweede nummer schrijft A. Hombrink over de St. 
Gotthardtunnel, J. Doorenbos over de staande Helvetia — 
tandingen en rechthoekige stempels en W. J. Pfeiffer het 
vervolg op Trein- en bootstempels. Voorts vervolgen op de 
rubrieken nieuwe uitgiften, bijzondere stempels, thema's 
en tijdschriften. Frankrijk is op weg naar de honderd leden. 
In het tweede nummer bijdragen over de Bordeaux-emissie 
waarover een dialezing is gehouden, „Vente sur offres", 
specialisatie, de sterstempels met nummer van de Parij se 
kantoren en de zegels van Andorra. Zuidwest-Pacific heeft 
geheel Nieuw-Guinea voor zijn rekening genomen en laat de 
Amerikaanse en Franse gebieden over aan Frankrijk en de 
Verenigde Staten. In het eerste bulletin een omschrijving 
van het verzamelgebied en een oproep: specialist van 
Nieuw-Zeeland gezocht. F. Bender begint een verhandeling 
over de zegels van Nederlands Nieuw-Guinea. Er zijn al 
meer dan twintig leden. 
. . . . H e t Noorderlicht van de Nederlandse Filatelistenver
eniging „Skandinavië" kan met trots zijn bekroning van de 

Philex 1968 melden: diploma voor verzilverd brons. De bij
dragen beginnen met Ship Letter, Paquebot en andere bui
tenlandse stempelafdukken op IJslandse zegels, enveloppen 
en briefkaarten van G. J. Ankerman, die vorige maand 
door een verkeersongeluk in zijn woonplaats Den Haag 
om het leven is gekomen, aanvulling op de treinstempels 
van Noorwegen van drs. J. P. Visser, een artikel over 
Zweedse firmaperforaties met een oproep uit het Zweedse 
bondsblad en een voorlopige lijst van de Nederlandse specia
list ing. E. J. Enschedé. Tot slot een inhoudsopgave van de 
vier nummers van de vierde jaargang. 

. . . . De Postzak, orgaan van de Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempelverzamelaars, met een artikel 
en een boekbespreking over de landmail, geschreven door 
J. Dekker. Het gedocumenteerde artikel geeft „enige gege
vens over de voorgeschiedenis en de eerste jaren van het 
Nederlandse medegebruik van de Engelse overlandmail 1842-
1845", onder het motto „Al zijn de theorieën nog zo snel/ 
het archief achterhaalt ze wel." 
De boekbespreking gaat over „Het geheim van de landmail 
en de Nederlands-Indië nummer 1" van W. J. A. Arratoon, 
dat ,,een late nabloeier uit de romantische school der fila
telie van omstreeks 1930" wordt genoemd. Het is wel aardig 
hierbij te vermelden dat in het verenigingsbulletin van het 
Haarlemse „Op Hoop van Zegels", waarvan de heer Arra
toon lid is, een deel van diens Bekerlezing is afgedrukt waar
in wordt „verkondigd dat men in de spelonken van de 
Utrechtse Munt geen filatelie kan leren." De Postzak opent 
een nieuwe rubriek over vragen en problemen betreffende 
buitenlandse postwaardestukken onder de titel „Uit de werk
plaats", waarin ditmaal „Kruisbanden op particuliere be
stellingen" van Ceylon onder de loep worden genomen. 

WESTDUITSE BONDSVOORZITTER 
Het portret dat is afgebeeld op bladzijde 586 van 

het oktobernummer 1968 is dat van de heer W. 
Kahler, de nieuwe voorzitter van de Westduitse bond 
van filatelistenverenigingen. Het onderschrift is op 
onverklaarbare wijze niet zichtbaar geworden. 

J. DE GRAAF 
OVERLEDEN 

Op 18 oktober 1968, daags voor de vergadering van 
de Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie waarin hij vele jaren zitting had na
mens de Nederlandse Bond van Filatelisten-Vereni
gingen voor de niet-eigenaressen, is de heer J. de 
Graaf, erelid van de Haarlemse vereniging „Op 
Hoop van Zegels" overleden. Hij werd geboren in 
Beemster op 5 november 1891 en was dus nog geen 
77 jaar oud. 

In het oktobernummer van het Maandblad werd 
een Itorte levensschets met portret van hem gepubli
ceerd ter gelegenheid van zijn benoeming tot erelid, 
waaraan de zilveren medaille van zijn vereniging ver
benden werd. 

Hij ruste in vrede. 
RAAD VAN BEHEER 
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De „Journal of Chinese Philately", August, 1968, No 137 
(Vol. 15, No. 6), uitgegeven door de „China Philatelic So
ciety of London". Redacteur: P. I. Padget, 30 Clarence 
Grove Road, Weston Super Mare, Somerset, Groot-Brittan-
nië. Verschijnt iedere twee maanden; prijs per nummer 
5 sh. Officieel orgaan van de „China Philatelic Society of 
London", die bijna driehonderd leden telt, waarvan velen 
buiten het Verenigd Koninkrijk wonen. De vereniging — en 
dus ook het 24 tekstbladzijden tellende orgaan — bestrijkt 
China, Formosa, Mandsjoerije, Tibet, Mongolië, Korea, Bui
tenlandse postkantoren, Verdragshavens en Macao. 

Met onder andere artikelen over de Boxer-opstand
enveloppen (A. G. Rigo de Rhigi), de voorlopige uitgif
ten van Tatsjeng (Marcello Mochi) en de postwaardestuk-
ken van de Chinese Volksrepubliek (P. I. Padget). 

Vele korte berichten en, behalve twee extra fotopagina's, 
een overzicht van de nieuwe uitgiften van de Volksrepubliek. 

Het gestencild orgaan heeft een formaat van 21'/2 x 26'/2 
centimeter. 

The Canal Zone Philatelist, Vol. 4, No. 2, Second Quarter, 
1968 - Whole No. 7. Redacteur Gilbert N. Plass, P. O. Box 
576, Richardson, Texas 75080, USA. Kwartaalblad van „The 
Canal Zone Study Group", secretariaat Alfred R. Bew, 
29 S. South Carolina Ave, Atlantic City, N.J. 08401, USA. 

Gedrukt, acht bladzijden tellend geïllustreerd orgaan van 
een Amerikaanse studiegroep met leden in verscheidene 
landen, onder andere in Nederland. 

Behalve verenigingsnieuws artikelen over de laatste uit
giften van de Panama Kanaalzone, over de opdrukken op 
de eerste emissie van Canal Zone (E.I.P. Tatelman) en over 
vervalsingen van dit verzamelgebied (J. T. De Voss). 

Formaat van het goed uitgevoerde blad 2IV2 x 28 centi
meter. 

DIXIELAND-CALLING 

Postadministraties hebben het niet gemakkelijk. Als het 
niet over tariefverhogingen gaat — „ 20 percent wintervoor
deel tot 1 februari" — zijn de postzegelontwerpen wel het 
mikpunt van de kritiek. Meer en meer „populaire" zegels 
wil men zien en de „Kunstbeirat" of het adviserend college, 
in verscheidene landen steun en toeverlaat van de posterijen 
wordt verguisd. 

Ook in de Verenigde Staten kunnen postadministratie 
en raad van advies (waarin de filatelie is vertegenwoordigd) 
niet ontkomen aan de kritiek. 

Een onzer correspondenten in Amerika, Peter C. Tukker 
uit Atlanta, Georgia, schrijft ons: 

„Als u de Verenigde Staten verzamelt, zult u zeer waar
schijnlijk dezelfde idee hebben als ik en andere verzamelaars 
hier over de nieuwste gebruikszegels in de .„Prominent Ame-
rican"-serie, de serie van beroemde Amerikanen. Ik stond 
een week of wat geleden in een postzegelzaak en een klant 
vóór mij vroeg om de nieuwe 50-cent „Ugly American" *). 
De kritiek van verzamelaarszij de op deze hele emissie is 
overweldigend; ik weet zeker dat de heer Hartz met iets 
véél beters voor den dag komt volgend jaar!" 

De heer Tukker vervolgt dan: 
„Een paar weken geleden ontving ik een brief van een 

vriend met Wilhelmus-zegels. Ik heb ze zeker een minuut 
of tien zitten bekijken, zo meesterlijk als ik ze in hun een
voud vond. Ik geloof dat er weinig Nederlandse zegels zijn 
waarop zo weinig te zien is, maar die juist door die eenvoud 
zo enorm veel vertellen. Door deze zegels is iemand van 
onze postzegelclub in Atlanta Nederland gaan verzamelen." 

Dat is dan toch — bij alle binnenlandse kritiek — wel 
weer bemoedigend voor onze PTT. 

GILLES 

*) Ugly American: lelijke Amerikaan. 

„De Beeldfilatelist" met nieuws van de studiegroepen 
Aardrijkskunde, volkenkunde en geschiedenis (Oceanogra
fie en poolonderzoek, Joegoslavië), Biologie (flora- druiven 
en wijn). Kunst (Gotische kerkelijke bouwkunst, het Krem
lin in Moskou, Instrumenten en dans van Indonesië, klok
ken, Jordaanse oudheden, oude mozaïeken en nieuwe uit
giften op het gebied van architectuur, letterkunde en schil
derkunst. Landbouw en veeteelt (Peperkust, Hoe is de 
cacao tot ons gekomen. Bijen en bijenteelt). Onderwijs, ^ve-
tenschappen en charitas (Tbc-bestrijding in Pakistan, het 
Rode Kruis), Religie en mythologie. Ruimte en atomen 
(ruimtevaart, raketpost, scheepspost). Luchtvaart en me
teorologie (de internationale organisatie voor burgerlucht
vaart, het weer vcor morgen (slot), UNO, UPU en Europa 
(VN-verjaardagen, kindernoodfonds van de UNO, Wereld
postvereniging en Europese gemeenschap). Verkeer en han
del (geldwezen, hospitaalschepen, schepenregister, spoor
wegen, luchtvaart, eerste internationale postvlucht in Argen
tinië. 

In het algemene gedeelte bijdragen over de prehistori
sche mens (J. W. Smits), Rijkdommen van oceanen wach
ten op ontginning (J. A. Bouwman) en „Op jacht naar 
stempels en poststukken", waarvan bijna elke groep een 
eigen rubriek heeft. 

De Beeldfilatelist werkt met een losbladig systeem, waar
in volgens de Universal Decimal Code (UDC) kan worden 
opgeborgen en teruggezocht. Onmisbaar documentatiema
teriaal dat voor leden aanzienlijk goedkoper is dan voor 
buitenstaanders. 

CHRISTKINDL-STEMPEL 

Het poststempel van het plaatsje Christkindl bij Steyr in 
Oostenrijk, dat hierbij is afgebeeld, zal dit jaar gebruikt 
worden van 29 november tot en met 6 januari (Drieko
ningen) van het volgende jaar. Met uitzondering van mas
saal drukwerk en monsterzendingen kan op alle mogelijke 
manieren post uit Christkindl verzonden worden: in het 
binnenland, naar het buitenland, aangetekend, expres, per 
luchtpost, alsmede kerst- of nieuwjaarspost. Voorwaarde 
is dat de stukken, voorzien van de juiste frankering in Oost-
tenrijkse zegels, in een aparte envelop naar het postkantoor 
Christkindl worden gestuurd. Wie niet aan Oostenrijkse ze
gels kan komen, mag ook internationale antwoordcou
pons, die op elk postkantoor in Nederland gekocht kunnen 
worden, meezenden. In geval van grote hoeveelheden, 
bijvoorbeeld afkomstig van een vereniging, kan het ver
schuldigde totaalbedrag ook worden overgemaakt door mid
del van een internationale postwissel. Wie zijn kinderen 
een briefje naar het „Kerstkind" laat sturen, gelieve er op 
toe te zien dat een geadresseerde envelop met frankering 
of antwoordcoupon wordt bijgesloten. 

Christkindl gebruikt twee verschillende stempels. Van 
29 november tot en met tweede kerstdag worden bij het 
datumstempel het postcodegetal 4411 en het onderscheidings
teken 1-9 vermeld, alsmede twee herders en de kerstster 
afgebeeld. Van 27 december tot en met 6 januari 1969 wordt 
het onderscheidingsteken 1-6 gebruikt en worden de herders 
vervangen door de drie koningen met hun rijdieren. 

Op 29 november wordt ook m het postkantoor van Christ
kindl het eerstedagstempel gebruikt voor de postzegels 
„150 jaar Stille nacht, heilige nacht" en „Dag van de Post
zegel 1968", die op die dag voor het eerst geldig zullen zijn. 
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EEN OUDE BRIEF en een stukje 
NEDERLANDSE GESCHIEDENIS 

Het is goed bij oude brieven niet alleen op de „postmer
ken" te letten, maar ook eens te kijken naar adres en schrijf
wijze. Zo zagen wij laatst een tweetal oude brieven geadres
seerd aan de „Eerwaardigen Kerkeraad van de Remon
strantsche Gemeente in Fredrikstad aan de Eyder" (zie 
afbeelding). De in de Nederlandse taal gestelde brief — en 
bovendien de notitie „ontvangen den 12 Juni 1816" in het Ne
derlands deden ons vermoeden dat hier een Nederlandse 
nederzetting bestaan moet hebben. 

Een nader onderzoek bevestigde dit. En wij vonden het
geen we ontdekten, zo interessant, dat we er — al is het 
heel strikt genomen meer historie dan filatelie — ftoch ook 
hier iets over vertellen wilden. Want het begon met een 
filatelistisch stuk. 

Arminius en Gomarus 
Uit de geschiedenisboekjes weten we allemaal nog wel 

hoe de strijd tussen deze twee theologen diep in het hele 
leven van die tijd ingreep. Prins Maurits koos partij, Van 
Oldenbarnevelt liet zijn leven op het schavot en Hugo de 
Groot werd levenslang gevangen gezet op Slot Loevestein 
vanwaar hij in de boekenkist ontvluchtte. 

Maar zij waren niet de enige aanhangers van de nieuwe 
leer. De anderen vluchtten het land uit, velen naar Ant
werpen, doch één van hen, Johannes de Haan, raadpensio
naris van Haarlem, vluchtte naar Sleeswijk Holstein waar 
hij opgenomen werd door de jonge hertog Frederik III die 
in 1616 op 19jarige leeftijd aan het bewind was gekomen. 
Deze laatste zag wat in de Nederlandse remonstranten. 
Hij verklaarde zich bereid hun vrijheid van godsdienst te 
geven wanneer ze naar zijn land kwamen en zich op een 
bepaalde plaats, die gunstig leek voor het bouwen van een 
stad, wilden vestigen. 

Dit aanbod werd aanvaard en op 21 oktober 1620 werd 
het volgende „octrooi" uitgegeven: (in het Nederlands!) 
„Wij Frederich, van Godes genaden Erve tot Noorweegen, 
Hertoch tot Sleeswijk, Stormaren ende Ditmarschen, 
Grave tot Oldenborgh ende Delmenhorst etc. doen cont 
mits deesen: Also ons verthoont is door personen van goden 
gelove ende qualijteijtt, datt veele luijden in Hollandt, die 
Remonstranten genaempt werden, woll solden geneijght sijn 
om haer van daer in onsen gebiet te begheven, om alhier 
onder ons gebiet te bouwen, haer huijslich needer te setten, 
de vreijheyt haerder Religie te beleeven ende hare negotie 
ende neringhe te drijven, wanneer deselve bij ons aenghe
nomen ende met eenighe gherequireerde vrijheeden voor

'^>vmti, 

-^ ini^'è. 

sien worden. So ist, dat wij op derselve voorgeven rijpelijk 
ghelet ende hierup gehoort hebbende het avis van den luijden 
van onsen Rade bewegt sijn geworden te consenteren ende 
vergönnen mits deesen aen alle sodanighe als hare woo
ninghe sullen willen nemen om de vrijheyt haerder Gods
dienste te beleeven, seeker plaetse van Wooninghe aen de 
eijderstroom aen ende rontom de drie sluijsen vant nieuwe 
werck oft nieuwe veer. Alwaer sij sullen mogen stichten 
ende bouwen een nieuwe stat ende drijven aldaer hare 
neringhe ende negotie sonder verlet van iemanden, onder 
ende met conditien ende vrijheeden als volckt . . . ." . 

De remonstranten maakten gebruik van het aanbod en 
op de bedoelde plaats werd een stad gesticht die naar de 
hertog „Frederikstad" genoemd werd. Maar het verhaal 
is daarmee niet uit. Want de Nederlanders in Frederik
stad bleven zich Nederlanders voelen en onderhielden het 
contact met hun oude vaderland. Men hield zelfs de Neder
landse taal in gebruik, hetgeen blijkt uit de afgebeelde 
brieven. 

Zelfs tot op de huidige dag wordt in de remonstrantse 
kerk in wat nu Friedrichstadt heet door een Nederlandse 
predikant gepreekt. En al is de officiële taal sinds lang 
Duits, men verstaat er beslist nog Nederlands en is zijn 
Nederlandse afstamming nog allesbehalve vergeten. 

FL. 
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Voor uw boekenplank 

DE KLEINROND- EN DUBBELLETTERSTEMPELS VAN 
NEDERLAND MET DE PRIJSNOTERINGEN, door D. C. 
Hoogerdyk. Uitgave W. H. de Munnik, Korte Houtstraat 20b, 
Den Haag. Afmeting 22 x 27V> cm (hoogformaat), 52 blad-
zyden. Prqs f 5,50. 

Het zou te veel van uw geduld, ruimte in dit blad en mijn 
tijd vorderen om het boekje, onder deze vreemd aandoen
de titel verschenen, blad voor blad te bespreken. Daarom 
bepaal ik mij tot enkele hiervan. 

De uitvoering van dit boekje is zo netjes dat het aan hoge 
verwachting zou kunnen beantwoorden, ware het niet, dat 
reeds bij het bezien van de eerste bladzijde — het titelblad 
deze verwachting de kop wordt ingedrukt. 

Hier staat, onderaan, dat overname (geheel of gedeelte
lijk) verboden is, zonder dat ergens wordt vermeld dat 
de afbeeldingen die werden opgenomen voor negentig pro
cent uit het stempelboek van Vellinga zijn overgenomen. 

Men moet zich dan ook afvragen of deze verbodsbepaling 
misschien slaat op de prijsbepalingen, die de indruk wek
ken in psychedelische toestand te zijn opgetekend. 

Mogelijk ook nog op de in het voorwoord gedane mede
deling dat de samensteller vele nieuwe ontdekkingen heeft 
gedaan, die evenwel zijn voortgesproten uit de fantasie van 
de auteur. 

Met één uitspraak in het woord vooraf kan ieder het eens 
zijn: dat deze lijst niet op volledigheid kan bogen. 

Alleen al op de eerste bladzijde van de prijslijst van de 
kleinrond hulpkantoren ontbreken vijf stempels en vergeet 
de auteur van veertien stempels een tweede type en van 
één stempel een derde type te vermelden. 

De auteur komt tot de uitspraak dat de praktijk zal moeten 
leren wat aan dit boekje ontbreekt. 

Dit is zonder verder zoeken nu zonneklaar gebleken en dit 
boekje is zelfs ongeschikt om als mancolijst te worden ge
bruikt. 

De schrijver zegt verder dat bij de prijsbepalingen de vol
gende factoren van belang waren: 
Ie. Het inwonertal van de plaats. 
2e. De tijdsduur, dat het kantoor de kleinrondstempel ge

bruikte. 
Misschien heeft hij van de eerste factor — hoe onbegrij

pelijk ook, als enige (mogelijk met een ons onbekende) — 
gebruik gemaakt om tot een theoretische waardebepaling 
te komen. Dat hij van de tweede door hem genoemde fac
tor geen gebruik heeft gemaakt, blijkt duidelijk uit het feit 
dat hij in dezelfde alinea zegt de waardebepaling van onder 
anderen Kuitaart en Stoppeldij k — toevallig beide afgebeeld 
door Korteweg in zijn pionierswerk van 1933 — te hebben 
moeten „taxeren", niet wetende dat de zogenaamde penda-
teringen van deze beide hulpkantoren uit de periode zijn, 
gelegen vóór zij over een datumstempel konden beschikken. 
Het zou beter geweest zijn als de samensteller in plaats van 
over factoren te spreken, had medegedeeld dat hij er met 
zijn pet naar gegooid heeft, hetgeen uit alles blijkt. 

Bij zijn onderzoek zou samensteller hebben vastgesteld 
dat er vervalsingen bestaan, zonder evenwel te vermelden 
welke instantie deze dan zal keuren. 

Hoewel hij aanvoert een boek met waardevolle PTT-
Circulaires cadeau te hebben gehad, blijkt zijn kennis van 
de voorschriften zo ontstellend gering dat de niet beter we
tende lezers op een dwaalspoor worden gebracht. Dit boekje 
vormt dan ook in alle opzichten een gevaar voor de begin
nende verzamelaar en terecht kan de gevorderde verzame
laar — als hij het boekje heeft moeten kopen — boos wor
den, zoveel onzin voorgeschoteld te krijgen. Uw recensent 
niet; hij had dit gratis ter inzage. 

De kosten gemaakt door de uitgever en de moeite van de 
drukker — die het geheel aantrekkelijk en goed verzorgde 
— ten spijt, kan aan dit boekje alleen het predikaat worden 
toegekend „nummer één op de zwarte lijst van filatelis-
tische werken". 

FRANS BLOM 

Bij dezelfde uitgever verscheen de Franse vertaling van 
een boekje van dezelfde auteur over puntstempels. 

De Nederlandse emissie werd gerecenseerd op bladzijde 
449 van het Maandblad van dit jaar. 

Het is te hopen dat de Franssprekende verzamelaar zal 
begrijpen dat de puntstempels door de Nederlandse Spoor
wegpostkantoren gebruikt, niet op de portzegels kunnen 
voorkomen en deze dan ook zal schrappen en niet als 
manco's beschouwen. 

F. B. 

FILATELISTISCHE STUDIES „EMILE VLOORS" 

Nadat in september 1967 in deze reeks de brochure „Bel
gische Afstempelingen ingevoerd omstreeks 1911" door 
L. C. Mademan (prijs 40 Belgische franks) haar weg in de 
filatelistische wereld vond, verschenen de volgende brochu
res, die ieder een tak der Belgische marcophilie belich
ten. 

• Nr. 21 - De aankomststempels van Antwerpen Q801-1914) 
door W. van Riet (prijs 20 Fr.); 

• Nr. 22 — De Post te Antwerpen van 1918 tot 1920, door 
W. van Riet (prijs 20 Fr.); 

• Nr. 23 - De stempels van de Overdraagkantoren van Bel
gië „RELAIS" door A. Buelens (prijs 20 Fr.). 
De heer Buelens geeft in deze brochure een diepere kijk 
op het ontstaan van deze „overdrachtkantoorstempels" 
en de verdere ontwikkeling daarvan. Aan de hand van 
een uitvoerige opsomming geeft de schrijver een over
zicht van de overdraagkantoren beginnende in het jaar 
1869 met aanduiding van deze die in 1967 nog bestonden. 

• Nr. 24 - De treihpostkantoren over Antwerpen door W. van 
Riet (prijs 45 Fr.). 

De marcophilist die zich in Belgische afstempelingen ver
diept kan in de verschillende opgesomde werkjes opge
steld door de heer W. van Riet, heel wat materiaal put
ten. Ofschoon de brochures de stempelkunde te Antwerpen 
behandelen aan de hand van talrijke illustraties, kunnen 
de marcophilisiten in het laatste werkje heel w ât interes
sante gegevens terugvinden; zo worden de stempels van 
de private concessie van de spoorweg Antwerpen-Gent; 
en de Nederlandse treinpostkantoren over Antwerpen in 
een uitvoerig hoofdstuk behandeld. De tussenteksten 
brengen ook enkele aardigheidjes aan het licht. ledere 
brochure komt in een verzorgd omslag en kunnen voor 
de genoemde prijzen portvrij besteld worden door storting 
van het bedrag op postrekening 8505.83 van L. C. Made-
man - Deurne C. (België). 

L. C. MADEMAN. 

CATALOGUE YVERT & TELLIER 1969. Uitgave: Yvert & 
Tellier, 37 me des Jacobins, 80-Amiens (Somme), France. 

De 73ste editie van de driedelige Yvert & Tellier-catalo
gus 1969, die door de gebeurtenissen in het voorjaar in 
Frankrijk pas vorige maand zijn uitgekomen. Afgezien van 
enkele opzienbarende stijgingen en dalingen zijn de prijzen 
over het algemeen op hetzelfde peil gebleven. Het Franse 
deel kost 6 Franc (ongeveer ƒ 5,—), het Europese 27,30 Fr. 
(ongeveer ƒ 21,—) en het deel voor Afrika, Amerika, Azië en 
Oceanië 31,90 Fr. (ongeveer ƒ 23,—). De drie delen samen 
kosten 65,10 Fr., porto inbegrepen. Nieuw in het eerste deel 
zijn de tabellen naar twaalf soorten en hun verschillende 
typen. Postwaardestukken en „coins dates" zijn opnieuw 
bewerkt en aangevuld. Evenals voor Frankrijk sinds lang 
gebruikelijk is worden ook de zegels van Monaco vooraf
gegaan door een alfabetische lijst met personen, plaatsen en 
onderwerpen ten behoeve van de thematische verzamelaars. 
In deel twee zijn Luxemburg en Nederland uitgekozen voor 
eenzelfde bewerking. 

A. BOERMA 
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MONOGRAFIE CESKOSLOVENSKYCH ZNAMEK, DIL I, 
DOBA POPREVRATOVA, HRADCANY 1918-1920. Uitgave 
Pofis, Praha 1, Na Frikove 13, met medewierklng vatu de 
Tsjechoslowaakse bond van filatelisten-verenigingen. Prvjs 
Kcs 76.-, (ongeveer 35 gulden). 

Op 28 oktober 1918 werd Tsjechoslowakije, na bijna drie 
eeuwen afhankelijkheid, weer een zelfstandige staat met 
een eigen regering onder T. G. Masaryk als eerste presi
dent. Vijftig dagen later, op 28 december 1918, verschenen 
de eerste twee postzegels van deze nieuwe staat. Het wa
ren de waarden 5 en 10 heller in de emissie „Hradcany". 
Ter gelegenheid van de herdenking van deze vijftigjarige 
uitgifte verscheen tijdens de wereldpostzegeltentoonstelling 
Praga 1968, die mede ter viering van deze gebeurtenis werd 
gehouden, het eerste deel van de Monografie. 

Dit 350 bladzijden tellende boekwerk heeft drie onderde
len. Het eerste deel geeft een door Zdenek Kvasnicka ge
schreven studie van de Oostenrijkse en Hongaarse zegels 
en poststukken, die in het tijdvak van 28 oktober 1918 tot 
28 februari 1919 nog in het postale verkeer werden gebruikt; 
eerst alleen, later naast de Tsjechische zegels. Van deze 
zegels wordt de nummering volgens Zumstein, Michel en 
Scott gegeven. Uitvoerig worden hier de op de postzegels 
en postwaardestukken voorkomende opdrukken besproken, 
geanalyseerd en met foto's toegelicht. 

Het tweede, en belangrijkste, deel van het boek heeft 
betrekking op de door dr. Frantiseik Kubét geschreven 
studie van de emissie „Hradcany". Deze studie is in zeven 
hoofdstukken verdeeld: 
1. Ontstaan van de eerste Tsjechoslowaakse zegels; ont

werper Alfons Mucha, ontwerp, schetsen. 
2. druk; samenstelling en vervaardiging van de drukpla-

ten, drukvorm en proefdrukken. 
3. Gebruikt materiaal; tekening, typen, onderscheid in de 

tekeningen, kleuren, papier, gom en tanding. 
4. Bij de produktie ontstane fouten; plaat-, druk- en papier-

fouten. 
5. Overzicht van de gehele druk; uitgiftedata, oplagen, 

proeven, herdrukken en drukfouten. 
6. Bijzondere drukken; Vzorec*-opdrukken, vervalsingen. 
7. Algeheel overzicht; plaatindelingen. 

Na deze studie is een door Znenek Kvasnicka samenge
stelde lijst opgenomen van de in de jaren 1919-1920 in de 
jonge republiek bestaande 3761 postkantoren, met de Oos
tenrijkse, Hongaarse en Tsjechische benamingen. 

Aan de redactie van dit deel van de Monografie hebben 
verder nog meegewerkt dr. Jiri Bisek, Eduard Herout, 
Slavomir Kaiser en ing. Jan Karasek. 

Het geheel wordt verlevendigd met 281 duidelijke foto's, 
tabellen en schema's. Dit vergemakkelijkt het begrijpen 
van de in het Tsjechisch geschreven tekst aanmerkelijk. 
Daarnaast kan een Tsjechisch woordenboek (bijvoorbeeld 
dat van dr. A. E. Boutelje, uitgave van Van Goor) een 
goede steun zijn. Vooral de ongeveer duizend foto's in hoofd
stuk 5, met beschrijving van elke plaatfout, en de 66 plaat
indelingen in hoofdstuk 7 van de Hradcany-studie maken 
het, ook voor een buitenlander die de Tsjechische taal niet 
beheerst, mogelijk aan de hand van dit boek te komen tot 
een zeer vergaande specialisatie van deze zegels. Er zullen 
van deze eerste Tsjechische zegels dan nog wel heel wat 
exemplaren aangeschaft en bestudeerd moeten worden, 
maar ik geloof wel dat het minder kostbaar zal zijn dan wan
neer men zou trachten te komen tot een plaatreconstructie 
van de eerste emissie Nederland. 

Ik kan het boek aanbevelen aan alle verzamelaars die 
zich ook wel eens op een eerste, en dan niet zo'n dure, uit
gave van een land willen specialiseren. Ook voor anderen 
is het een lezens- en kijkwaardig boek. Beide categorieën 
zullen het naar ik meen dan 'spoedig eens zijn met wat dr. 
Jiri Bisek schrijft in zijn artikel „La monografie des tim
bres tchéchoslovaques", opgenomen in de catalogus van de 
Praga 1968, namelijk dat de studie van de emissie Hrad
cany niet minder moeilijk is dan die van de klassieken. 

In het op de Praga 1968 gekochte exemplaar lagen twee 
genummerde velletjes met een afdruk van de waarde 10 
heller van deze serie in rood en zwart. De zegel is gedrukt 
met de oorspronkelijke plaat uit het archief van het post-
museum Praag. 

Het is de bedoeling dat nog dit jaar een tweede deel van 
de Monografie zal volgen. In dit deel zullen de zegels wor
den beschreven uitgegeven in het tijdvak van 27 oktober 
1919 tot en met 15 december 1920. Hieronder vallen onder 
meer de zegels met opdruk Posta Ceskoslovensko 1919 en de 
duif-, vrijheids- en Hussietenzegels. Ook bij deze zegels zijn 
vele variëteiten en drukfouten voorgekomen. Daarna zullen 
er nog drie delen volgen; het laatste in 1971. 

N. HOVINGA, 
Amsterdam 

•) Vzorec = specimen. 

TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 

SCHIPHOL 
Presentatie luchtvaartserie 

In het perscentrum van de Lucht
haven Schiphol presenteerde op 1 ok
tober 1968 de hoofddirecteur der poste
rijen, de heer A. G. de Vries, de drie 
luchtvaartzegels die bedoeld zijn als 
eerbetoon aan de Koninklijke Neder
landse Vereniging voor Luchtvaart, die 
in 1967 zestig jaar bestond, en aan de 
Koninklijke Luchtvaartmaatschappij en 
de Koninklijke Nederlandse Vliegtui-
genfabriek Fokker, die beide in 1969 
hun vijftigjarig bestaan herdenken. 

De heer De Vries legde er bij zijn 
presentatie de nadruk op dat het vlieg
tuig al jarenlang een onmisbaar middel 
van transport ia voor het Staatsbedrijf 
der PTT en dat dit bedrijf juist daarom 
zich heeft ingespannen voor deze post
zegelemissie. 

Hij vroeg zijn toehoorders echter wel 
te willen bedenken dat de normale ge-
bruikszegels — die wanneer men de 
lage waarden buiten beschouwing laat, 

alle de beeltenis van onze vorstin dragen 
— door een teveel aan bijzondere uit
giften niet in het gedrang mogen ko
men. „Jaarlijks geven wij zes tot zeven 
bijzondere emissies uit. Daarvoor moe
ten wij altijd de koningin om toestem
ming vragen, die zij steeds met ko
ninklijke welwillendheid verleent. Een 
te groot aantal gelegenheidszegels zou 
ronduit onhoffelijk zijn" aldus de heer 
De Vries. 

Nadat bij interruptie het drukpro-
cédé van de nieuwe zegels van offset in 
rasterdiepdruk was gewijzigd, begaven 
de genodigden zich naar de vertrekhal, 
waar in het postkantoor van de lucht
haven de eerste luchtvaartzegels wer
den verkocht aan twee mannen van het 
eerste uur, Pierre Cuypers — met 77 
jaar de oudste Nederlander in het bezit 
van een geldig vliegbrevet — en James 
Robinson — met 74 jaar de oudste 
zweefvlieger van Nederland. Maar de 
toekomst werd niet vergeten: de eer
ste zegels gingen ook naar de zestien
jarige Limburger Joop Gooden, de 

jongste gezagvoerder met een zweef-
vliegbrevet. 

Namens het Dagelijks Bestuur van de 
Raad van Beheer woonde de voorzitter, 
de heer L. H. Tholen, deze luchtvaart-
PTT-presentatie bij. 

UTRECHT: SPOORPHILEX '69. 
In het julinummer kondigden wij deze 

tentoonstelling al even aan. Toen werd 
nog alleen vermeld dat het een inter
nationale tentoonstelling van spoor
wegbeambten-filatelisten zou zijn. 

Inmiddels is echter de kring van fila
telisten die in juni hun verzameling in 
Utrecht kunnen tentoonstellen enigszins 
uitgebreid. 

Overleg tussen de Nederlandse Ver
eniging van Spoorwegfilatelisten, de 
Nederlandse Vereniging van Spoorweg-
motiefverzamelaars, de FlP-motief-
groep „Spoorwegen" en de Nederland
se Bond van Filatelisten-Verenigingen 
heeft er toe geleid dat ook niet-spoor-
mensen spoorwegmotief verzamelingen 
in Utrecht tentoon kunnen stellen. 

6 5 8 november 1968 



AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek In het decembernummer 
dienen uiterlijk op 25 november in het bezit te zijn 
van de redactie. 

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

r 
Het Nederlandse Postmuseum 

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

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

in plaatdruk 
- Keur en kleur Schatten van Neder

land en Overzeese Rijksdelen 
- Een kostbare halve cent Vel len en 

veldelen van postzegels Nederland 
1876, Vi cent De ,,Bossche tan
d ing" 

- Collectie O D Ricardo Postzegels 
en poststukken van de Japanse 
bezetting van Nederlands-Indie 
Sumatra algemeen, Oostkust van 
Sumatra, Atjeh en Tapanoeli 

- De postzegels van Cuba, Egypte, 
Israel, Jordanië, Maagdeneilanden, 
Macao, Mozambique, (Lourengo 
Marquez), Sint Helena en de Ver
enigde Staten van Noord-Amerika 
Postzegeltentoonstelling ,,Palet en 
Postzegel" Van 1 november tot 6 
januari 

- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands-

Indie 
- De schrijfcultuur schri j fmaterialen, 

de schrijfkunst en de brief 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar . 

1968 
23 november 
Borculo Internationale ruildag, georgani
seerd door de afdeling Lochem en Omstre
ken van de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars in de aula der L T S 
van de Leo-Stichting, van 10 00 tot 18 00 
uur Toegang 50 cent Handelarenstands 
Inlichtingen secretaris B Frank, Charlotte 
de Bourbonlaan 19, Lochem 

23 november 
Amsterdam Tentoonstelling van Letlandse 
postzegels en bankbiljetten in hotel Krasna-
polsky, Warmoesstraat/Dam, ter herdenking 
van het vijft igjarig bestaan van de eigen 
Letlandse postzegels Inlichtingen K Straz-
dins, Grevelingenstraat 32^, Amsterdam 10 

23 november 
Breda Tentoonstelling door leden ter ge
legenheid van het 75-jarig bestaan van de 
Postzegelvereniging Breda in de Katholieke 

Technische School, Van Riebeecklaan 2 
Bijzondere envelop en gelegenheidsstempel 
Zie ook bladzijde 672 

26 november 
Medemblik Ruilavond met veil ing van de 
afdeling Enkhuizen van de I V Philatelica 
in hotel Radboud 

3 december 
Filatelistische rubriek van A Boerma in 
NCRV-programma ,,Onder de hoogtezon", 
11 02-11 55 

7 december 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder de 
loep" met een fi latel ist ische quiz 
14 december 
Helmond Show en ruilbeurs, georganiseerd 
door de Vereniging van Postzegelverzame
laars , ,Helmond" met medewerking van de 
Jeugdafdeling, van 11 00 tot 17 30 uur m de 
grote zaal van Cafe-Restaurant ,,Traverse", 
Steenweg Inlichtingen Secretariaat, Ples-
manlaan 1, Helmond Telefoon (04920) 58 48 

14, 15 december 
Ti lburg TILPHILEX 1968 - postzegeltentoon
stell ing en internationale ruildag, georgani
seerd door de Vereniging van Postzegelver
zamelaars ,,Tilburg" in de Veil inghal van de 
N C B , Reitse Hoevenstraat 233 Toegang 
ƒ 1 , — Zaal open zaterdag van 1100 tot 
22 00 uur en zondag van 11 00 tof 17 00 uur 
Bijzonder stempel, speciale envelop Bestel
lingen vóór 10 december door overmaking 
van vi j f t ig cent per stuk op giro 1 13 91 96 
van J Brouwers, Tilburg Inlichtingen W van 
Erve, Insulindeplein 5, Ti lburg 
Inlichtingen W van Erve, Insulindeplein 5, 
Ti lburg 

18 december 
Middelburg Lezing over „Het kerstgebeuren 
in de f i latel ie", georganiseerd door de af
deling Middelburg van de I V Philatelica in 
gebouw „ D e Schakel" , Bachtenstene 14 
Aanvang 19 30 uur 

28 december 
's-Gravenhage Provinciale ruildag voor 
eerstedagenveloppen, stempels en lucht
post, georganiseerd door ,,De Vl iegende 
Hol lander" van 10 00 tot 17 00 uur in Pul-
chri Studio, Lange Voorhout 15 Bijzondere 
enveloppen, adviesstand voor beginnende 
verzamelaars, nieuwtjes, boeken- en cata-
logistand Tafelgeld ƒ 5,— per meter Inlich
t ingen en aanmeldingen het Secretariaat, 
Olympiaplem 166m, Amsterdam. 

1969 
4 januari 
Joop Kiggen in zijn TV-rubnek ,,Onder de 
loep" uitslag fi latelistische quiz 

7 januari 
Filatelistische rubriek van A Boerma in 
NCRV-programma ,,Onder de hoogtezon", 
11 02-11 55 

25 januari 
Purmerend Regionale ruildag annex kleine 
tentoonstel l ing, georganiseerd door de af
deling Purmerend van de 1 V Philatelica in 
gebouw ,,De Doele" , Koemarkt Van 10 00 
to t 16 00 uur Entree ƒ0,50, tot 16 jaar gratis 
Entreebewijs is tevens lot Handelaren kun
nen tot 15 januari 1969 tafels reserveren è 
ƒ 2,50 Inlichtingen en tafelreservenngen-
F Wabeke, Eemstraat 13, Purmerend 

30, 31 januari, 1 februari 
Zwol le Regionale tentoonstel l ing, georgani
seerd door de afdeling Zwol le van de I V 
Philatelica in de Buitensocieteit Zie de 
publikaties in de nummers van april, b lad
zijde 207 en september, bladzijde 514 Na
dere inlichtingen de secretaris van de ten-
toonstel l ingscommissie, E Oostindien, Wie -
cherl inckstraat 42, Zwol le Telefoon (05200) 
1 20 91 

8-11 mei 
's-Gravenhage HAGAPOST 1969 Zie b lad
zi jde 662 

r 
V E I L I N G A G E N D A 
1968 
25-28 november 
's-Gravenhage 430e vei l ing J L van 
Dieten Met o a stempelcollectie 
Nederland 

28-29 november 
Londen Veil ing Stanley Gibbons 
Groot-Bnttannie, klassiek Maurit ius. 
Europa 
3, 4 december 
's-Gravenhage 431e vei l ing J L van 
Dieten Frankrijk en Franse kolomen 

9-11 december 
's-Gravenhage 270e vei l ing J. K Riet
dijk N V 

12, 13 december 
Londen Veil ing Stanley Gibbons; 
De ,,Ameer van Bahawalpur"-col lec-
tie 

13, 14 december 
's-Gravenhage 27e vei l ing W H de 
Munnik 

V . . 

WIJ zouden dit deel van de tentoon
stelling dus kunnen karakteriseren als 
de eerste Internaßonale Spoorwegmo-
tief Tenioonstelling. 

Deze tentoonstelling zal van 4 tot 8 
juni 1969 in de Merwedehal van de 
Jaarbeurs in Utrecht gehouden wor
den. Nadere inlichtingen bij de heer 
A van Woudenberg, secretaris, Ver-
steeghlaan 54, Vleuten. 

BRUSSEL JuphUex 68 
Nadat in mei 1967 de Eerste nationa

le filatelistische jeugdtentoonstelling 
in Berchem-Antwerpen werd gehou
den, was nu de beurt aan Anderlecht-
Brussel, waar de tweede nationale ge
organiseerd werd door de School voor 
filatelie van Brussel in samenwerking 
met het Nationaal verbond voor 
jeugdfilatelie en de filatelistische kring 

van de Rijks hogere technische school 
in lokaliteiten van laatstgenoemde 
school 

De technische verzorging van de in
zendingen, in opvouwbare alumimum-
kaders achter glas, was zeer goed, ter
wijl een ruime opstelling en een mo
derne kunstverlichting het tot een ge
noegen maakte een bezoek aan de ten
toonstelling te brengen. 
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In het totaal van 250 kaders waren 
niet alleen de inzendingen van de jeugd 
ondergebracht, maar ook een inzending 
van de postadministratie van de Ver
enigde Naties en van een zestal oude
ren boven 21 jaar, die voorheen hun 
eerste schreden op het pad der filatelie 
gezet hadden binnen het kader van de 
jeugdclubs. 

De 190 kaders van de jeugd waren 
ingedeeld naar de door het FlP-regle-
ment aangegeven klassificatie, nader 
onderverdeeld in landenverzamelingen 
en thematische verzamelingen. Op
vallend was dat in de meeste landen
verzamelingen de gewone frankeerze-
gels ontbraken en de inhoud zich be
paalde tot series gelegenheidszegels. 
De thematische verzamelingen volde
den, op een enkele uitzondering na, 
niet aan het Thematische reglement 
van de FIP, dat voorschrijft dat begon
nen dient te worden met een indelings
schema. Helaas waren er in deze verza
melingen heel wat zegels die op de 
zwarte lijst van de FIP staan. 

De inzendingen droegen wel heel dui
delijk het karakter van de School der 
filatelie van afkomst, zodat van veel 
uniformiteit kon worden gesproken. Uit 
één plaats kwamen inzendingen die 
door totaal overbodige versierende 
slechte tekeningen een wel erg afste
kend eigen karakter demonstreerden. 

Wanneer we een vergelijking treffen 
met ons land dan liggen de volgende 
conclusies voor de hand: organisatorisch 
zijn we hier verder, want voor 1970 
staat de achtste nationale postzegel-
jeugdtentoonstelling al op stapel. België 
wint het met de kwantiteit, Nederland 
met de kwaliteit. Dat laatste zal op de 
JUVENTUS 1969 in Luxemburg wel 
blijken. 

J. J. JONKER. 

FRABA 69 FRANKFORT 
Frankfortse postzeereItentcM>nstelUng, 

georganiseerd door de veertien in een 
„Arbeitsgemeinschaft" samenwerken
de Franlifortse filatelistenverenigingen. 

Hoe belangrijk de „Salon" in Soest 
ter gelegenheid van de Westduitse 
Bondsdagen ook was, er ontbrak voor 
velen iets aan, namelijk de competitie. 
In Soest zagen we de „crème de la 
crème" van de Westduitse verzame
lingen, tentoongesteld op speciale uit
nodiging en met alle dezelfde „her
inneringsmedaille" in het vooruitzicht. 
Wij hebben het gevoel dat dit er toe 
heeft bijgedragen dat de Frankfortse 
tentoonstelling, die niet als „nationale" 
tentoonstelling gold, toch een omvang 
had die vrijwel gelijk was aan de 
Hanaposta die wij in 1966 in Hannover 
zagen en die wel „nationaal" was. Het 
gevolg was dan ook wel dat men met de 
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ruimte had moeten woekeren en bij
voorbeeld een groot gedeelte van de 
inzendingen niet achter glas maar ach
ter plastic hing! Bij het opzetten heeft 
dat naar wij van de Nederlandse in
zenders hoorden, dan ook wel wat 
moeite gegeven, doch toen het eenmaal 
hing was het inderdaad een tentoon
stelling van bijzondere omvang — en 
gehalte! — geworden. 

De Nederlandse inzendingen 
Drie Nederlanders waagden de reis 

met hun verzamelingen en ik meen niet 
dat ze ontevreden behoeven te zijn over 
de resultaten. De heer Wijnkamp uit 
Amsterdam kreeg zilver voor zijn ver
zameling Oostenrijk (op de Philex ver
zilverd brons), de heer Jvangean uit 
Haarlem verzilverd brons voor Zweed
se poststukken (Philex idem) en de 
heer Jacobs uit Amsterdam brons 
voor zijn „Geldsanering Oost-Duitsland" 
(Philex verzilverd brons). Bij deze 
laatste verzameling kreeg ik de indruk 
dat het betrekkelijke geringe aantal ze
gels op enkele bladen de bekroning wat 
gedrukt heeft. 

De inzending „Nederland" 
De verzameling van dr. Albert Louis 

— woonplaats niet vermeld — zag ik 
voor het eerst en het was prettig om 
een zo goede verzameling Nederland 
op een buitenlandse tentoonstelling aan 
te treffen. Met mooi materiaal — een 
strip van vijf stuks van nummer 3 zien 
we niet elke dag — en goed opgezet be
haalde deze verzameling dan terecht 
ook de bekroning „goud". 

Oud-Duitsland 
Maar liefst 27 verzamelingen Oud-

Duitsland van voor 1870! Natuurlijk is 
er verschil, zowel in opzet als in om
vang. „Kabinetstukken" zien we graag 
in een postzegelverzameling maar „Ka
binetfoto's van de oude vorsten of 
groothertogen die toen de postzegels 
gebruikt werden regeerden" behoren 
naar mijn mening niet in een post
zegelverzameling. Wel acht ik tot dit 
terrein te behoren de „doorgebruikte" 
poststempels op latere uitgaven, bij
voorbeeld van de Noordduitse Bond of 
zelfs van het Duitse Rijk van 1871, 
waarvan we hier ook het een en ander 
zagen. Dat drie van de negen gouden 
bekroningen in deze groep terecht kwa
men was geen wonder. 

Europa voor en na 1918 
Hoe belangrijk ook 1918 als schei

dingslijn in de geschiedenis en de fila
telie is, we willen deze hier niet aan
houden. Doch wel constateren dat de 
„gouden" bekroningen voor verzame
lingen Rusland en Zwitserland wel naar 
de categorie „vóór 1918" verhuisden. 
Verder bleek de voorkeur sterk uit te 
gaan naar de „westelijke" landen. Ze
gels van Oost-Europa van na 1945 zag 
ik slechts in de thematische verzame
lingen. Zwitserland was favoriet met 
vijf inzendingen. 

Duitsland na 1870 
Merkwaardigerwijze is de periode van 

1870 tot 1945 altijd wat minder in trek 
dan de perioden daarvoor of daarna. 
Voelen de meer kapitaalkrachtige ver
zamelaars zich meer aangetrokken tot 
de kostbare „klassieke" stukken van 

de oude staten en ging wie na de oorlog 
opnieuw moest beginnen zich in het 
bijzonder op de „eigentijdse" zegels toe
leggen? We weten het niet, maar menen 
toch dat juist in de periode van 1870 tot 
1945 veel interessants te vinden is. We 
zagen slechts één verzameling „borst-
schilden", waarbij onzes inziens de be
schrijving, of liever het ontbreken daar
van, de indruk zeer nadelig beïnvloedde. 
Dan een verzameling „Germania" 
met „Specimen"-opdrukken, ongetande 
exemplaren, verschillende bezettings-
opdrukken, Vineta-provisorium, Danzig-
en Memeiopdrukken enzovoort. Een 
interessant geheel, van een gebied dat 
nog niet zo „doorvorst" is als vele 
andere deelgebieden. 

Speciale gezichtspunten 
Het is altijd weer moeilijk 'te bepalen 

wat men hieronder moet verstaan. In 
de praktijk kwamen onderwerpen als 
„Geldsanering 1948", Gebouwenserie 
1948, Oostduitse Dienstpost en derge
lijke gedeeltelijk hieronder en gedeel
telijk onder „verzamelingen na 1918". 
Daar de kijker echter graag vergelij
ken wil is dit toch voor toekomstige 
tentoonstellingsorganisatoren een punt 
om nog eens aandacht aan te schenken. 
Want aan de andere kant kwamen 
verzamelingen: „Raad van Europa" 
zowel in deze categorie als bij de „mo
tiefverzamelingen" te hangen. 

Maar als we van dit kleine inconve
nient afzien was het toch een bijzonder 
interessante tentoonstelling. Boven
dien leverde deze het bewijs dat sa
menwerking van plaatselijke verenigin
gen, ook al zijn zij wat ledental en op
zet geheel verschillend, toch zeer bij
zondere resultaten kan hebben. De 
„schaalvergroting in de filatelie" 
maakt tentoonstellen voor kleinere ver
enigingen eigenlijk onmogelijk; door de 
vorming van een „werkgemeenschap", 
zoals hier in Frankfort, kan iedere ver
eniging zijn eigen aard bewaren en 
toch aan het grotere geheel meewer
ken. Dat er dan toch ter dekking van 
de kosten nog een hele serie herinne
ringsenveloppen en kaarten moet wor
den uitgegeven zullen we er bij op de 
koop toe moeten nemen. Men dient 
zich echter bij de koop daarvan goed te 
realiseren dat men er de tentoonstel
ling financieel mee steunt, maar dat 
het echt niet als een „belegging" ge
zien moet worden. Gezien de drukte 
ook daar aan het postkantoor denkt nog 
niet iedereen er zo over. 

FL. 
GOBRIA 1968 

Ter gelegenheid van de viering van 
haar tienjarig bestaan organiseerde de 
Philatelisten-Vereinigung Goch van 11P 
tot 13 oktober een jubileumtentoonstel
ling in het gymnasium te Goch, even 
over de Nederlands-Duitse grens in dd 
omgeving van Gennep in Noord-Lim-I 
burg. 



Hal, trappenhuis en gangen van een 
school vormden geen ideale tentoon
stellingsruimte; niet overal was de be
lichting goed en het geheel was wat 
onoverzichtelijk. Deze schoonheidsfou
ten waren gauw vergeten bij het aan
schouwen van het tentoongestelde. De 
inzendingen waren verdeeld in drie 
groepen: 43 van gastinzenders, 22 van 
leden van de vereniging en 11 jeugd-
inzendingen. Bovendien drie ambtelijke 
inzendingen, van de Bundespost, van 
Liechtenstein en van Israël. 

Onder de gastinzenders bevonden 
zich ook enige Nederlanders: de heer 
Veraart uit Overlangel met zijn ge
specialiseerde verzameling van Neder
land Cijfertype 1876, dr. Van Wiechen 
uit Zwolle met zijn interessante collec
tie Thracië en de heer en mevrouw 
Leibbrand uit Voorthuizen met twee 
thematische inzendingen: Nobelprijs
winnaars en Paarden. Opvallend in 
deze klasse waren de inzendingen van 
Werner Sauer met eofilatelie van Noor
wegen en van Paul Hertens met eofila
telie en nummerstempels (Mühlrad) 
van Beieren. Ook de inzending Neder
land van Willi Peter mocht er zijn, 
evenals die van O. Wollrab, voorzitter 
van de jubilerende vereniging. 

De thematische inzendingen lieten 
een veelheid van onderwerpen zien, het
geen een grote verscheidenheid bood. 
Bekijken wij de wijze van opzetten van 
deze verzamelingen, dan moet he
laas geconstateerd worden dat vele in
zendingen aan 't euvel van teveel tekst 
of bladversiering lijden. Eén inzending 
was te vergelijken met die van kardi
naal Spellman, misschien een com
pliment voor de tekenvaardigheid van 
de inzender, maar niet van zijn inzicht 
in het opzetten van een filatelistische 
verzameling. 

Rest ons te vermelden dat het — ook 
op zondag geopende — postkantoor veel 
belangstelling trok. Er waren twee 
bijzondere stempels te verkrijgen, een 
jubileumtentoonstellingstempel en een 
koning-Salomostempel ter gelegenheid 
van de Israëlische inzending. 

H. L. J. WEIDEMA. 

JERUZALEM TABIRAH 
In Jeruzalem werd van 8 tot en met 

17 oktober 1968 de nationale postzegel
tentoonstelling Tabirah - Ta'aroechat 
Boeliem Bijeroesjalajiem Hasjeleema -
in verenigd Jeruzalem gehouden. Het 
was een groots opgezette expositie, die 
wegens het grote buitenlandse aandeel 
en het hoge peil der inzendingen inter
nationaal aandeed op het uitgestrekte 
verzamelgebied waaronder men Israël 
meestal samenvat: Levant-Palestina-
Interim-Israël-Judaica enzovoort. . 

Er waren 216 deelnemers — met te-
samen duizend kaders — onder wie 79 
uit Amerika, Europa en Zuid-Afrika. 
Er waren vier Nederlandse inzenders: 
dr. E. F. G. van Doorn, wegens zijn 
jury lidmaatschap in de ereklasse, P. 
Guggenheim met een gespecialiseerde 
collectie Palestina, K. Tolhuizen met 
een Mandaat-verzameling ongebruikt, 
en G. G. Cohen met prefilatelistische 
brieven. De heer Guggenheim kreeg 
.een gouden medaille, de heren Cohen 
en Tolhuizen een zilveren en het or
gaan van Nederland-Israël Philatelie 
een onderscheiding met brons in de li

teratuurklasse. De Nederlanders kun
nen over hun resultaat op de Tabirah 
tevreden zijn. 

De internationale jury, onder leiding 
van de Britse deskundige dr. W.. Hoex-
ter, verdient alle hulde voor de voor
beeldige wijze waarop zij zich van haar 
bijzonder zware taak heeft gekweten. 
De tentoonstelling, die uitstekend was 
voorbereid, trok naar schatting 75.000 
bezoekers. 

Ter gelegenheid van de Tabirah 
werd één zegel uitgegeven waarop de 
twee leeuwen ter rechterzijde op de 
Leeuwenpoort in Jeruzalem zijn afge
beeld. Op de tentoonstelling was een 
herinneringsblok verkrijgbaar met een 
afbeelding van de gehele Leeuwen
poort, met daarin een ongetande zegel 
waarin de beide leeuwen vergroot. 

ledere dag was er een apart stem
pel in gebruik, waarvoor de oude Le-
vantstempels dienst deden op de Brit
se, de Duitse, de Franse, de Italiaanse 
en de Oostenrijkse dag. Op de sluitings
dag was het eerstedagstempel „Jeru
zalem 16-5-1948 Minhelet Ha'am (Volks-
raad) in gebruik. 

B. H. COHEN. 

JUVENTUS 1969 
In het meinummer van deze jaar

gang hebben wij u uitvoerig ingelicht 
over het resultaat van de door de 
Luxemburgse P. & T. gehouden inter
nationale prijsvraag voor de jeugd voor 
het ontwerpen van een serie van drie 
postzegels, die ter gelegenheid van de 
eerste internationale postzegeljeugd-
tentoonstelling onder FlP-patronaat, de 
JUVENTUS 1969, zal worden uitgege
ven. 

Wij drukken hierbij de bekroonde ont
werpen af waarnaar de postzegels in 
drie verschillende waarden zullen wor
den vervaardigd. 
Waarden: 
respectievelijk 3 F, 6 F en 13 F. 
Verkoop: 
de serie wordt verkocht in een blok te
gen de prijs van 40 frank (ongeveer 
f 2,70), waarbij een toegangsbewijs voor 
de tentoonstelling wordt geleverd, waar
van de prijs 18 frank bedraagt. 

J. J. JONKER, 
Commissaris-Generaal 
Boschdijk 457, Eindhoven. 

„SOFIA 1969" 
Van 31 mei tot en met 8 juni 1969 

zal in Sofia de internationale postzegel
tentoonstelling „SOFIA 1969" worden 
gehouden. Deze tentoonstelling staat 
onder het patronaat van de FIP, ter
wijl gelijktijdig ook het 38ste FIP-
congres daar zal worden gehouden. 

De A.U.P. zal er ook Congresseren. 
Als onderdelen van de tentoonstel

ling zijn voorzien: 
a. officiële klasse voor de postadmi-

nistraties, de positmusea en de post
zegeldrukkerijen ; 

b. erehof, deelneming op uitnodiging 
door het organisatiecomité; 

c. ereklasse overeenkomstig de bepa
lingen van het FlP-reglement; 

d. klasse „Hors Concours" voor de 
juryleden en uitgenodigde verzame
laars; 

e. concurrentieklasse en 
f. literatuurklasse. 

Er is ditmaal geen jeugdklasse, om 
dat in 1969 in Luxemburg de eerste in
ternationale jeugdten toonstelling JU
VENTUS 1969 onder FlP-patronaat ge
houden wordt. 

De afmeting van de kaders is 
90 X 110 cm; in elk kader kunnen ge
plaatst worden: twaalf bladen van 
24 X 30 cm of zestien bladen van 
23 X 28,5 cm. 

ledere deelnemer wordt een mini
mum van vijf kaders gegarandeerd, ter
wijl het maximum per inzending der
tig kaders bedraagt. 

De huur, $2,50 per kader of per lite
ratuurvitrine, is bij vooruitbetaling ver
schuldigd. 

De voorinschrijving sluit op 30 no
vember 1968; de definitieve aanmel
ding sluit op 31 januari 1969. 

In overeenstemming met de wensen 
van het organisatiecomité „SOFIA 
1969" worden door het ministerie van 
verkeer successievelijk vijf series post
zegels uitgegeven, die verschijnen tus
sen oktober 1968 en 31 mei 1969, de dag 
van de opening van de tentoonstelling. 

Alle inzenders ontvangen gratis de 
bulletins, de catalogus en het „palma
res". Over een gratis toegangsbiljet 
wordt niet gesproken. De toegangsprijs 
tot de tentoonstelling bedraagt 0,20 
Leva (ongeveer 60 cent) voor volwas
senen. 

De inzendingen worden door het or
ganisatiecomité verzekerd gedurende 
de termijn van ontvangst tot de terug
zending. 

Gegadigden kunnen zich met mij, 
liefst per briefkaart, in verbinding stel
len. Zij ontvangen dan een tentoonstel
lingsreglement en een exemplaar van 
het eerste bulletin; daarnaast zolang 
de beperkte voorraad strekt, ook een 
exemplaar van de eerste brochure. In
schrijvingsformulieren volgen onmid
dellijk na ontvangst. 

J. J. JONKER, 
Commissaris-Generaal 
Boschdijk 457, Eindhoven. 
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Nationale tentoonstelling HAGAPOST 1969 
8-11 MEI 1969 - 's-GRAVENHAGE 

Secretariaat: M. de Meqer, Geestbrugweg 59, Rü'swqk (Z.H.). Telefoon (070) 11 91 04. 

Vignetten verkr^gbaar 
Op veler verzoek heeft het comité 

besloten vignetten van de Hagapost 
verkrijgbaar te stellen. Ieder, die één 
gulden stort op postrekening nummer 
1 65 33 53 ten name van de penning
meester van HAGAPOST 1969 te 
's-Gravenhage, ontvangt vier velletjes 
vignetten franco thuis. 

Aanmeldingen 
Thans al hebben velen zich aange

meld voor de tentoonstelling. Mocht u 

ook belangstelling hebben, dan kunt u 
de noodzakelijke formulieren aanvragen 
bij de secretaris van HAGAPOST 1969, 
de heer M. de Meijer, Geestbrugweg 59 
te Rijswijk (Z.H.). " 

De jury 
Inmiddels hebben de volgende he

ren zich bereid verklaard in de jury 
zitting te nemen: Mr. W. S. Wolff de 
Beer, drs. A. M. A. van der Willigen, 
mr. G. W. A. de Veer, mr. K. Viehoff, 
J. J. Jonker, drs. J. Boesman, W. Met-

zelaar, C. G. van Veenendaal, drs. E. A. 
Mennega en Ph. Smulders. 

Tevens zullen nog twee juryleden 
worden aangewezen door de Neder-
landsche Vereeniging van Postzegel
handelaren. 

De jeugd 
Ten slotte zij nog vermeld dat het 

comité zich erover beraadt ook de 
jeugd zoveel mogelijk bij HAGAPOST 
1969 te betrekken. Hierover volgen nog 
nadere mededelingen. 

NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C. H. W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

POSTZEGELS MET NIEUWE BEELDENAAR 
VAN DE KONINGIN 

De heer Hartz bij het gipsafgietsel van het relief in was voor de 
nieuwe koninginnezegels. 

Binnenkort zullen postzegels verschijnen met een nieuwe 
beeldenaar „Juliana Regina", naar een ontwerp van de kun
stenaar S. L. Hartz te Haarlem. Deze zegels zullen de hui
dige koninginnezegels van de zogenaamde permanente uit

gifte geleidelijk vervangen. Op de nieuwe zegels zal terzijde 
van de beeldenaar staan „Juliana Regina". 

Om produktietechnische redenen zal van de klassieke ras
terdiepdruk worden overgegaan op de autotypische diep
druk. Deze laatste techniek biedt het voordeel dat het raster 
ten opzichte van de beeldenaar op elke zegel precies op de 
juiste plaats komt te staan, hetgeen vervorming van het beeld 
voorkomt. 

De zegels worden vervaardigd door Joh. Enschedé en Zo
nen Grafische Inrichting N.V. te Haarlem. 

De nieuwe serie zegels zal bestaan uit de volgende waar
den: 25 cent, 40 cent, 45 cent, 60 cent, 70 cent, 75 cent, 80 cent, 
ƒ 1,—, ƒ 1,25, ƒ 2,50, ƒ 5,— en ƒ 10,—. 

De zegels, die het eerst zullen worden vervangen, zijn die 
in de waarden ƒ 1,— en ƒ 2,50. 

Het formaat van de zegels tot en met 80 cent blijft gelijk 
aan de huidige; de zegels van ƒ 1,— af krijgen het zogenaam
de Europaformaat te weten 25 x 36 millimeter. 

Te zijner tijd zullen eveneens de zegelafdrukken op de 
briefkaarten van de nieuwe beeldenaar worden voorzjen. 

De op het ogenblik in omloop zijnde koninginnezegels, die 
geleidelijk uit de circulatie worden genomen, zijn: 10 cent, 
12 cent (opdruk op 10 cent), 12 cent, 15 cent, 18 cent, 20 cent, 
24 cent, 25 cent, 30 cent, 35 cemt, 37 cent, 40 cent, 45 cent, 
50 cent, 60 cent, 62 cent, 70 cent, 75 cent, 80 cent, 95 cent, 
alsmede ƒ 1,—, ƒ 2,50, ƒ 5 , ~ en ƒ 10,—. 
De koninginnezegels in de waarden van 10, 12, 15 en 20 cent 
krijgen in de toekomst andere voorstellingen. ^ 

De voorstellingen op de zegels in de lagere waarden dan 
10 cent zullen op een later tijdstip, voorzover noodzakelijk, 
worden vervangen door andere. 

HET DRUKPROCËDË VAN DE FRANKEERZEGEL 
„JULIANA REGINA" 

In het begin van de jaren vijftig werd de noodzaak ge
voeld het drukken van postzegels op andere leest te schoeien. 
Tegenover de mogelijkheden van het drukiken „aan de baan" 
(rotatiedruk) waren de gebruikelijke vellenpersen langzaam, 
terwijl bovendien de los staande bewerking van het perfo
reren een bezwaar zou blijven. 

De gekozen weg — de rotatiedruk — staat als symptoom 
van automatisering waarbij de bewerkingen drukken, perfo

reren en snijden in één arbeidsgang verenigd werden, uiter
aard niet alléén. 
Ook bij PTT worden steeds mogelijkheden gezocht voor 
mechanisatie en automatisering, onder andere van de zegel
verkoop zowel uit automaten als aan de loketten. De post
zegels dienen hiertoe niet meer uitsluitend aan vellen ge
leverd te worden maar ook in rolletjes, die slechts via het 
drukken „aan de baan" vervaardigd ikunnen worden. 

Een dergelijke wijziging in het produktieproces brengt de 
zorg mee dat de produktiewinst niet teniet mag worden ge
daan door kwaliteitsverlies. Vergelijkt men de vellenproduk-
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tie met de rotatie, dan valt het op dat bij de langzamere 
vellenpersen vele kleine correcties mogelijk zijn die het 
drukresultaat gunstig beïnvloeden: geringe verschillen in de 
diepte van de drukcilinder bijvoorbeeld kunnen worden op
geheven door de druk plaatselijk aan te passen. 

De rotatiepers vraagt bij zijn grotere snelheid een gelijk
matige spanning van de papierbaan en een vergaande ge
lykheid van de drukcilinders: correcties in de druk zijn zeer 
beperkt mogelijk en dan alléén over de gehele cilinder, dat 
wil zeggen nooit incidenteel voor enkele zegelbeelden. 
Deze produktieomstandigheden hebben tot gevolg dat zeer 
hoge eisen worden gesteld aan het ontwerp: het ontwerpen 
van een postzegel die jaar in, jaar uit in enorme series 
uniform moet worden geproduceerd is dan ook niet meer al
leen het maken van een goede tekening, het is meer dan ooit 
„design for industry" geworden. 

De ontwerper — met zijn lange ervaring In het gebruik 
van de verschillende manuele en machinale druktechnie
ken — zag in, dat reeds belangrijke problemen liggen in de 
aanmaak van het fotografische materiaal en dat het tweede 
grote obstakel is, het overbrengen van het fotografische beeld 
in het koper van de drukcilinder door middel van etsen. 

Daar bij een zegel met beeldenaar de „kop" het moeilijke 
punit is en de uniformiteit van het drukresultaat een eerste 
vereiste, kon de volkomen geiykheid van de beeldenaren op 
de verschillende waarden in de serie als het^ derde knelpunt 
gezien worden. 

In deze situatie leek het een logische gedachte de zegel op te 
bouwen uit twee delen, namelijk het „moeilijkste" gedeelte — 
de beeldenaar — en het wisselende gedeelte, de waarde. 

Bij de conventionele rasterdiepdruk „verdwijnt" ongeveer 
50 percent van het beeld achter de rasterlijnen, hetgeen wil 
zeggen dat de oorspronkelijke tekening de helft van zijn 
elementen verliest. 

Een storende bijkomstigheid daarbij is dat dit beurtelings 
verdwijnen en doorkomen bij iedere zegel op het vel anders 
is, omdat het raster (met 80 of 100 lijnen per vierkante cen
timeter) per zegel anders over het beeld valt: bij de ene 
zegel komt een kruispunt van twee rasterlijnen — een wit 
stipje in de dnik — juist naast bijvoorbeeld een lichtje in 
het oog van het portret, zodat het oog veel groter lijkt dan 
in het oorspronkelijke portret; bij de zegel er naast of er 
onder, valt zulk een kruispunt in de pupil van het oog. Het 
is duidelijk dat hierdoor de ene zegel een totaal andere 
uitdrukking in het portret kan opleveren dan de andere. 

Anders dan bij de conventionele rasterdiepdruk, waar in 
beginsel alle rasterpunten even groot zijn en de diepte van 
de in het koper geëtste napjes verschilt, zijn bij de auto
typische diepdruk de rasterpunten verschillend van grootte 
en de geëtste napjes in beginsel van gelijke diepte, waar
door het etsen beter te beheersen is. 

De eerste zorg was nu om deze rasterpunten in ieder zegel 
van het vel identiek te krijgen, hetgeen in de laatstgenoemde 
techniek mogelijk is. Het raster wordt daarbij namelijk aan
gebracht in het begin van het fotografische stadium en niet — 
zoals bij de conventionele diepdruk — vlak vóór het over
brengen van het gehele zegelvel op de drukcilinder als voor
bereiding voor het etsen. 

Zoals hierboven uiteengezet was aanvankelijk de gedachte 
om terwille van de uniformiteit de beeldenaar voor alle 
waarden met dezelfde cilinder(s) te drukken en per waarde 
alleen de cilinder met randschrift en cijfer te wisselen, op die 
wijze zouden alle zegels met twee cilinders gedrukt worden. 

De praktijk van de proeven leverde een aanmerkelijke ver
eenvoudiging: het nieuwe fotografische beginmateriaal stond 
een zoveel eenvoudiger en betrouwbaarder methode van et
sen toe, dat het bedrij f szeker maken van cilinders geen bij
zondere moeilijkheid meer opleverde. Beeldenaar en rand 
met tekst kunnen nu tegelijk en op één cilinder geëtst worden. 

Samengevat heeft de nieuwe methode deze voordelen: be
drijfszeker en sneller werken, identieke drukvormen, minder 
uitschot en een produkt van aanmerkelijk meer uniforme 
kwaliteit. 

De verbeterde kwaliteit van het papier heeft mede belang
rijk bijgedragen tot het goede druktechnische resultaat met 
de nieuwe frankeerzegel. 
Haarlem, 16 oktober 1968. 

Joh. Enschedé en Zonen 
Grafische Inrichting N.V. 

S. L. HARTZ/H. W. BRANDES 

LUCHTVAARTPOSTZEGELS 1968 
De afbeeldingen, kleuren en uitvoering van deze bijzonde

re postzegels vinden wij zeer geslaagd. Verdeling van beeld 
en tekst op de zegels is goed, de tekst staat zo min moge
lijk door het beeld en valt toch voldoende op om te laten 
zien, dat het Nederlandse zegels zijn. Een goede emissie. 

De technische bijzonderheden der vellen zijn als volgt: 
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tanding: boven en onderzijden een gat door
lopend, linker en rechterzijden 
doorlopend. 

etsingnummers: geen. 
telcyfers: links 1 tot en met 10, 

rechts 10 tot en met 1. 
ponstekens: geen. 
markeerboogjes: geen. 
overige bijzonderheden: op de plaatsen waar de vellen van 

de bedrukte papierrol gesneden wor
den kleurstrepen. 

afw^ldngen: met uitzondering van een kleurvlek 
voor zegel 31 en achter zegel 40 op 
een groot aantal vellen van de waar
de 20 cent, oorspronkelijk in de mar
ge waar de vellen gesnede^i worden, 
geen bijzondere afwijkingen tot op 
heden gemeld. 

STEMPEL „EXPRESSE" 
(Dienstorder H.543 van 3 oktober 1968). 
1. De aandacht wordt erop gevestigd dat voortaan ook in 

het binnenlands verkeer uitsluitend de strook P4578 
„SpoedbestellingExprès" dient te worden gebruikt voor 
stukken waarvan spoedbestelling wordt verlangd. 

2. De op de kantoren aanwezige stempels „Expresse" 
dienen aan de Centrale Directie: bureel Postexploitatie 1 
te worden opgezonden. 

3. Stationhouders en postagenten voor zover nodig in
lichten. 

Wij hopen dat enkele van deze stempels in het Neder
landse Postmuseum ondergebracht zullen worden. 

BUITENGEBRUIKSTELLING POSTZEGELS VAN VROE
GERE UITGIFTEN 
(Dienstorder H.545 van 3 oktober 1968). 
1. In herinnering wordt gebracht dat met ingang van 1 

januari 1969 de volgende in 1967 uitgegeven postzegels 
buiten gebruik gesteld en voor frankering ongeldig zul
len worden: 
a. De THzegel; frankeerwaarde 20 cent; 
b. de Europapostzegels 1967, frankeerwaarden 20 en 45 

cent; 
c. de Zomerpostzegels 1967; frankeerwaarden 12, 15, 20, 

25 en 45 cent; 
d. de Amphilexzegels 1967; frankeerwaarden 20, 25 en 

75 cent; 
e. de Rode Kruispostzegels 1967; frankeerwaarden 12, 

15, 20, 25 en 45 cent; 
f de Kinderpostzegels 1967; frankeerwaarden 12, 15, 20, 

25 en 45 cent. 
2. Verzocht wordt de stationhouders en postagentschappen 

voor zoveel nodig in te lichten. 

PORTHEFFING 
(Dienstorder H.544 van 3 oktober 1968). 
1. Met ingang van 21 oktober aanstaande zal een nieuwe 

wijze van invordering en vaststelling van portbedragen 
worden ingevoerd. 

2. Daarbij zal ten kantore van bestemming aan het onge
frankeerde c.q. ontoereikend gefrankeerde stuk een kaart
formulier (P 1306) worden gehecht, waarin de geadres
seerde van het stuk wordt verzocht het portbedrag te 
voldoen door op de kaart postzegels tot dat bedrag te plak
ken en deze kaart daarna aan het postkantoor terug te 
zenden. 
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3. De portstukken met aangehechte kaarten worden voort
aan zonder meer in de brievenbus van de geadresseerde 
gedeponeerd. Het invorderen van het verschuldigde port 
ten huize van de geadresseerde komt dus te vervallen. 
Het gevolg hiervan is dat de besteldienst wordt vereen
voudigd en dat de bedrij f slasten, verbonden aan de port-
heffing, worden verlaagd. 

4. In verband hiermede is ten aanzien van de ongefran
keerde stukken verzonden in het binnenlandse verkeer, 
aanleiding gevonden de huidige wijze van berekenen van 
het portbedrag ite herzien. In plaats van tweemaal het 
ontbrekende port met een minimum van 15 cent zal in 
het vervolg slechts het aan de frankering ontbrekende 
port in rekening worden gebracht, echter verhoogd tot 
10 cent of het eerstvolgende veelvoud van 10 cent. 
Voor een ongefrankeerde binnenlandse briefkaart bete
kent dit dus een portbedrag van 20 cent (15 cent ver
hoogd tot 20 cent); voor een ongefrankeerde binnenlandse 
brief van enkelvoudig gewicht een portbedrag van 30 
cent (20 cent verhoogd tot het eerstvolgende veelvoud 
van 10 cent); voor een abusievelijk als drukwerk met 
12 cent gefrankeerde brief een portbedrag van 10 cent 
(8 cent verhoogd tot 10 cent). 

5. In de wijze van berekening van het port voor ongefran
keerde of ontoereikend gefrankeerde stukken uit het bui
tenland (vergelijk dienstorder 447/68) komt geen wözi-
zigingr. Wel wordt ook voor uit het buitenland ontvangen 
stukken eveneens de nieuwe invorderingsmethode van 
kracht. Hiervoor blijft dus van kracht de regeling, dat 
tweemaal het ontbrekende bedrag wordt geheven met 
een minimum van 15 cent. 

6. Nadere uitvoeringsmaatregelen zullen per circulaire wor
den bekendgemaakt. 

7. Een eerste voorraad van de benodigde formulieren zal 
ambtshalve aan de kantoren worden verstrekt. De hoofd
kantoren dienen hun ressort te bevoorraden. Na de ambts
halve verstrekking kunnen de formulieren op de gebrui
kelijke wijze worden aangevraagd bij het Centrale Maga
zijn. De formulieren P 2158, P 4623 en P 4624 vervallen. 
Deze kunnen bij het oude materieel worden gevoegd. 

8. De voorschriften zullen worden gewijzigd. 
Zie het voorbeeld op bladzijden 652 en 653. 

FILATELISTENLOKETTEN 
Met ingang van oktober 1968 is bij wijze van proef gedu

rende zes maanden een loket geopend in Zandvoort op de 
derde woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. 
Het loket te Uden is thans definitief gevestigd en wel op de 
eerste woensdag van de maand van 16.00 tot 18.00 uur. In 
Weesp kwam in oktober — bij wijze van proef gedurende 
zes maanden — een loket, dat geopend is op de vierde 
woensdag van de maand van 16.00 tot 17.00 uur. Eveneens 
op proef wordt in Hendrik-Ido-Ambacht een loket geopend 
en daar op de derde woensdag van de maand van 16.30 tot 
17.30 uur. Tenslotte kreeg Venray ook bij wijze van proef 
een bijzonder loket, dat is opengesteld op de eerste woens
dag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur. 

OVERZEESE RIJKSDELEN 

I NSDtUANDSt AHTSUBN 

Als bijzondere tekst is op elk van de zegels vermeld „ALM 
Dutch Antillean Airlines". De prijs van de serie is in Neder
landse munt ƒ 1,10. ' 

Technische gegevens: 
Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Velindeling 
Druktechniek 
Drukkerij 

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

De geldigheidstermijn van de zegels is niet bepaald. Bij
gaande foto's werden genomen van het goedgekeurde ont
werp. 

Voorlopig uitgifteprogramma 1969 
De postadmlnistratie van de Nederlandse Antillen heeft 

— onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen — 
het volgende voorlopige emissieprogramma voor 1969 bekend
gemaakt: 

1 februari een zegel ter ere van Radio Nederland Wereld
omroep; 

2 april een serie „Kerkenzegels" in drie waarden; 
3 juni de jaarlijkse serie ten bate van sociale en cul

turele instellingen, in vier waarden; 
4 augustus een serie ter ere van de internationale organi

satie van de arbeid „Organisation Internatio
nale du Travail-OIT", in twee waarden; 

5 november de jaarlijkse serie Kinderzegels, in vier waarden; 

Rubnekredacfeur: P. J. A Varekamp, Anton Mauvelaan 4, Bussum 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Luchtvaart zegels 

Van 3 december 1968 tot en met 2 december 1969 zal de 
postadmlnistratie van de Nederlandse Antillen drie bijzon
dere frankeerzegels zonder toeslag uitgeven. Op de serie, die 
ontworpen is door de heer H. Winkel van Studio Joh. 
Enschedé en Zonen N.V. te Haarlem, zijn vliegtuigen van de 
Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij afgebeeld. De waarden, 
voorstellmgen en kleuren zijn als volgt: 

SURINAME 
Kinderzegels 1968 

Van 23 november 1968 tot en met 31 januari 1969 zullen de 
kinderpostzegels van Suriname worden verkocht. De af
beeldingen op de zegels zijn spelmomenten van kinderen, 
welke naar fotografische opnamen uit Suriname in teke
ningen zijn weergegeven door de studio van Enschedé, Haar
lem. 

De zegels hebben de volgende waarden, toeslagen, voor
stellingen en kleuren: 

Waarde 
10 <cenit 

20 cent 

25 cent 

Voorstelling 
„Friendship-500" 
tijdens de vlucht 
„Douglas DC-9" tijdens 
de vlucht 
„Friendship-500" en . 
„Douglas DC-9" staand 

Kleuren 
geel, blauw, zwart 

oker, blauw, zwart 

roze, blauw, zwart 

Waarde 
1 0 + 5 cent 
1 5 + 8 cent 
20 + 10 cent 
2 5 + 1 2 cent 
30 + 15 cent 

Voorstelling 
hinkelen 
piramide bouwen 
kaatseballen 
fröbelen 
touwtrekken 

Kleuren 
beige en zwart 
lichtblauw en zwart 
roze en zwart 
lichtgroen en zwart 
lila en zwart 
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Op elke zegel is als bijzondere tekst vermeld: „Voor het 
kind". Voorts zal een velletje van drie zegels worden aan
gemaakt, bevattende een waarde van 20 + 10 cent met aan 
weerszijden een waarde van 10 + 5 cent. 

De prijs van de serie in Nederlandse munt is ƒ 3,— en van 
het velletje ƒ 1,20. 

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

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

EXPRESSESTEMPEL 
Dienstorder 543 van 3 oktober 1968 vermeldde, dat voort

aan ook in het binnenlandse verkeer uitsluitend stroken 
voor expressestukken mogen worden gebruikt. De op de 
postkantoren aanwezige stempels EXPRESSE (meestal in 
rechthoekige omlijsting), welke vroeger veelvuldig werden 
gebruikt, moeten naar de Centrale Directie worden opge
zonden. 

Technische gegevens: 
beeldformaat; 21.1 x 35 mm 
zegelformaat: 24.1 x 38 mm 
tanding: 12V2 :13 
papier: zonder watermerk 
velindeling: 5 x 10 = 50 zegels 
gomming: synthetische gom 
druktechniek: offset 
drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrich

ting N.V., Haarlem. 

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

POSTW AARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: i. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N.-H. 

Japan: 
Nieuwjaarsbriefkaart 7 en, tijgermasker en 1968, oranje 
met voorafstempeling in rood. Op het onderste deel der 
kaart de loterijvermelding. Idem 7 (+1) en, pop en 1968, 
lila met voorafstempeling in lila. 
Briefkaarten 7 en 7 + 7 en, fluitspeelsters, respectievelijk 
blauwgroen en lichtblauw/geelgroen. Met vierkantjes in 
rood voor het vermelden van het postrichtnummer. 
Briefkaart voor zomergroeten. 7 en, lelie en 1968, lichtgroen, 
wit en roodbruin. Vierkantjes voor het postrichtnummer. 
Aan de achterzijde twee verschillende afbeeldingen. 

Oostenrqk 
Briefkaart 2 s, Lindwurmbrunnen in Klagenfurt, grijs
blauw. 

AEROGRAMMEN 
Ethiopië 
10 c groen en 55 c rood. Kop van Haile Selassie naar links, 
met watermerk. 

Oostenrük 
5 s, donkerblauw. Aan de achterzijde wapen van Bad Schal-
lerbach en reclame voor dit reumakuuroord. 

Verenigde Staten 
13 c, bruin, oranje, zwart en grijs. Op 3 december 1968 uiit te 
geven ter gelegenheid van de twintigste Jaardag van het 
aanvaarden door de Verenigde Naties van de Universele Ver
klaring van de rechten van de mens. Houtsneden: drie vluch
ten vogels op drie gestileerde globes. Tekst links „Human 
Rights Year", waaronder „U.S. Postage 13 c". Blauw papier. 
Driezijdig gegomd, Fosforstrepen. 

Er wordt nog eens op gewezen dat de rubriekredacteur 
de aangekondigde nieuwtjes niet kan leveren aan verzame
laars die er belangstelling voor hebben. Men wende zich 
rechtstreeks tot de filatelistische diensten in de betreffende 
landen. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Zoals al uitvoerig in het septembernummer werd gemeld, 

is op 12 oktober in vijf verschillende steden de Dag van de 
Postzegel gevierd, terwijl dit op 26 oktober in Groningen 
geschiedde. 

Een speciaal stempel van gelijke uitvoering zoals hier
bij afgebeeld werd in alle plaatsen afgedrukt op de postze
gels, terwijl ernaast een gewoon datumstempel van het 
postkantoor werd gebruikt. 
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Voor de 7e Dag van de Aërofilatelie werd op 19 oktober 1968 
in Restaurant „De Wijde Wereld" op de luchthaven Schip
hol eveneens een bijzondere afstempeling voor de aldaar 
geposte stukken gebruikt. 

In Restaurant Van Gelder op de Markt in Culemborg was 
op 1 november 1968 een tijdelijk postkantoor met bijzonder 
poststempel gevestigd ter gelegenheid van het honderdja
rig bestaan van de spoorbrug nabij Culemborg. 

Van 8 tot en met 10 november werd 'te Rotterdam een bij
zender poststempel gebruikt voor stukken gepost bij het 
twintigjarig jubileum van de afdeling Rotterdam van de 
Internationale Vereniging „Philatelica" in het Hilton-hotel 
aldaar. Tevens was op 9 november in genoemd hotel een 
tijdelijk postkantoor gevestigd, waar voor aangetekende 
stukken bijzondere aantekenstrookjes met Inschrift 20 jaar 
I.V. Philatelica werden gebruikt. 

Op 9 en 10 november werden de stukken, afkomstig uit 
een tijdelijk geplaatste brievenbus in het gebouw van het 
Nederlandsch Instituut voor Nijverheid en Techniek te Am
sterdam voorzien van een bijzonder poststempel in verband 
met de „First Space Education Days". 

Hierbij nog een afbeelding van het eerstedagstempel van 
de luchtvaartserie. 

MACHINESTEMPELS 

V' X 3 
1SC8' 

I i 

Van de in het vorige nummer gemelde, tijdelijk gebruikte 
stempelvlaggen voor de „Tentoonstelling Objekten" te Lei
den en van die voor de Beneluxtunnel geven wij hierbij nog 
een afbeelding. 

SCHEEPSPOST 
Ten gevolge van een brand tijdens het bouwen van het 

motorschip Koningin Juliana van de N.V. Stoomvaartmaat-
schappij ,,Zeeland" moest de eerste reis daarvan worden 
uitgesteld tot 17 oktober 1968. Voor deze reis konden, zoals 
al op pagina 334 van het juninummer was vermeld, bijzon
dere enveloppen bij genoemde maatschappij worden be-
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steld (hierbij afgebeeld), maar ook konden verzamelaars 
zelf brieven verzenden, hetzij aan een eigen adres in Enge
land, hetzij aan de purser van genoemd schip te Harwich, 
waarna laatstgenoemde stukken, voorzien van een aan
komststempel van Harwich aan de afzender werden terug
gezonden. Ook de speciale enveloppen kregen dit aankomst
stempel. 

TYPENRADERSTEMPELS 
2. 9.1968: Het hulppostkantoor Slikkerveer werd omgezet 

in een plattelandspostagentschap Slikkerveer
Amaliastraat; 

23. 9.1968: Gevestigd: postagentschap EmmenHoutlaan; 
1.10.1968: Gevestigd: de postagentschappen Amsterdam

Banne Buiksloot en AmsterdamConfectiecen
trum; 

1.11.1968: Gevestigd: het bij postkantoor EindhovenGeert 
Grootestraat en het postagentschap Enschede
We.sïjolorbrinklnnn 

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

Hl 11 .iQi '̂ ; 

NIEUWE UITGIFTEN 

De Solidariteitsreeks 1968 bracht voor de vierde maal een 
reeks liefdadigheidsvignetten gewijd aan de ZOO te Ant
werpen. 

De eerste maal waren het zoogdieren die afgebeeld wer
den. Ze werden gevolgd door een tweede reeks met vogels 
als onderwerp en een derde reeks waarvoor de keuze viel 
op de hagedisachtigen. Nu werden het afbeeldingen van exo
tische vissen naar ontwerpen van de heer Bonnevalle. 

Veelkleurig heliogravure werd als drukprocédé* verkozen, 
verwezenlijkt in de Zegeldrukkerij te Mechelen met cilin
ders aangemaakt door de firma Malvaux. De zegels komen 

in de waarden van 
1 Fr. f 50 cent. 3 Fr. + 1,50 Fr. 
6 Fr. + 3 Fr. 10 Fr. + 5 Fr. 
zodat de reeks 30 Fr. als verkoopprijs heeft. 

De reeks kende een voorverkoop op 19 oktober 1968 te 
Antwerpen, Bissegem, Brussel, Luik, St. Michiels en Ta
mines. 

Ieder vignet draagt de naam van de afgebeelde vis in het 
Latijn, zodat de thematieker geen moeilijkheden zal onder
vinden bij het opstellen der zegels. De vissen werden zorg
vuldig ■weergegeven. Als verzorgd drukwerk kunnen de vig
netten gewaardeerd worden. Persoonlijk maak ik nochtans 
de bedenking dat deze reeks mij doet terugdenken aan de 
prentjes die in mijn jeugd in elke chocoladereep te vinden 
waren, evenals deze vignetten van gom voorzien. 

Postzegelboekjes 
Eerlang zullen dan de postzegelboekjes op de post

kantoren bekomen kunnen worden. Onder welke vorm en 
met welke inhoud is vooralsnog onbekend. 

BEKROONDE VERZAMELINGEN 
De Koninklijke Postzegelvereniging van het land van Waas 

te Sint Niklaas organiseerde onder leiding van de heer 
Declercq een minitentoonstelling van nationaal en interna
tionaal bekroonde verzamelingen. Bekende filatelisten zoals 
de heren Buelens, Bollen Conrad, Palmans, Plancquart, 
Walravens en anderen kregen ieder drie kaders om een 
deel van hun bekroonde verzamelingen in onder te brengen. 

Het doel van deze plaatselijke tentoonstelling was, verza
melaars die nooit de gelegenheid hadden een nationale of 
internationale tentoonstelling te bezoeken, een idee te ge
ven in welke verscheidenheid men aan ijostzegelkunde 
vreugde kan beleven. De tentoonstelling, die op 19, 20 en 21 
oktober toegankelijk was voor het publiek, heeft voorzeker 
aan haar opzet voldaan. 

LEUVEN TENTOONSTELLING 
Ter gelegenheid van de voorverkoop op 14 en 15 decem

ber a.s. van één der nieuwe waarden met toeristisch mo
tief, richt de groep Leuven van de Vlaamse Bond van Post
zegelverzamelaars een tentoonstelling in in het stadhuis van 
Leuven, hetwelk op de uit te geven zegel zal afgebeeld 
staan. De thematiek zowel als landenverzamelingen zullen 
tentoongesteld worden. Speciale gelegenheidsenveloppen en 
maximumkaarten zullen met een bijzonder PTTstempel 
hun frankering vernietigd zien. De heer R. Stevens te Kor
beekLO (België) neemt het op zich u deze documenten 
franco toe te zenden tegen storting van 10 Bfr. per stuk 
op postrekening 5362.39. 

POSTPHILA 1969 
ProPost organiseert van 10 tot 18 mei 1969 een groots 

opgevatte tentoonstelling onder de benaming POSTPHILA 
1969 in zaal Descartes in het Internationaal Ro,giercentrum 
te Brussel. Als doel wordt uitsluitend propaganda voorop
gesteld; de tentoonstelling zal 'dan ook geen enkel competitief 
karakter hebben. Alle Belgische verzamelaars kunnen aan 
de tentoonstelling deelachtig zijn. 

BELGISCHE NATIONALE TENTOONSTELLING 1969 
De Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkrm

gen organiseert van 8 tot 11 november 1969 haar negende 
Nationale tentoonstelling. Zoals vorige maal gaat deze door 
in de zaal Poseidon te St. LambrechtsWoluwe. Gezien de 
thematische verzamelingen m april 1968 te Mechelen een 
afzonderlijke ,,Nationale" kenden, wordt deze tak der filate
lie in 1969 niet opgenomen 

POST UIT PARIJS 
Rubriekredacteur: 
D. de Vries, Waalstraat 53' , Amsterdami 

Het jaarlijkse Congres van de Franse bond van fiiatelis
tenverenigingen, dat wegens de stakingen in juni moest 
worden uitgesteld, is van 6 tot 9 september 1968 in de Zuid
franse stad Béziers gehouden 
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Dit congres, dat ieder jaar opnieuw een hoogtepunt in hét 
Franse filatelistische leven is, werd ook nu weer door een 
record aantal verzamelaars bezocht. De belangstelling, 
vooral ook van officiële persoonlijkheden, is altijd erg groot. 
Er waren afgevaardigden van de Verenigde Naties, Zwitser
land, Duitsland, België, en het is ieder jaar opnieuw weer 
te betreuren, dat op dit congres, waaraan onder meer een 
bijzonder interessante nationale tentoonstelling is verbon
den, belangstelling van de zijde van de Nederlandse filatelis
ten ontbreekt. 

De tentoonstelling bood onder andere een prachtige ver
zameling van de emissie „Bordeaux", Ballons Montés; 
nummer 1 van de krantenzegel Oostenrijk, een complete 
verzameling van de „Vrij Frankrijk"-zegels, de eerste 
emissie Moldau-Walachij e, een prachtige luchtpostverzame
ling en een mooie motiefverzameling „Wijn en druiven". 

Reeds nu werd vastgesteld dat de Dag van de Postzegel 
in 1969 zal worden gehouden op 15 maart. 

Voor de speciale „Béziers"-zegel, die ter gelegenheid 
van dit congres werd uitgegeven, was een zeer fraaie 
maximumkaart verkrijgbaar, waarvan hierbij een afbeelding. 

Om tegemoet te komen aan de wensen van heel veel 
Frankrijkverzamelaars en ook van thematische liefhebbers, 
zullen wij proberen in deze rubriek iets meer van de nieuwe 
Franse zegeluitgiften te vertellen. Terugblikkend op de 
emissies van de laatste tijd diene dan het volgende: 

22 juli 1968 Brug van Martrou. Tussen Rochefort en Royan 
aan de Atlantische Oceaan over de rivier Charente. De to
tale lengte bedraagt 270 meter, de breedte is 10 meter. De 
brug werd in april 1964 begonnen en op 25 november 1966 in 
gebruik genomen. Er passeren per dag zo'n drieduizend 
voertuigen. 

2 september 1968 Bevrüding van de gevangen Huge
noten. Deze zegel geeft een afbeelding van de Poort van 
Constance te Aigues-Mortes in het departement Gard, in 
de omgeving van de Camargue. De burcht die al in de 
vroege Middeleeuwen als gevangenis diende, onder andere 
voor de Tempelieren in het begin van de veertiende eeuw, 
werd na het Edict van Nantes in 1685 de plaats waar de 
protestanten werden opgesloten. Het waren vooral de Hu
genoten, die hier, gevangen genomen door de dragonders 
onder Lodewijk XIV, een voorbeeld waren voor het verzet 
uit die tijd. De beroemdste was Marie Durand, die gear
resteerd op vijftienjarige leeftijd, bijna 38 jaar lang in deze 
burcht heeft gevangen gezeten. Op 14 april 1768 werden de 
gevangenen tenslotte bevrijd. 

9 september 1968. Uitgegeven ter gelegenheid van het Con
gres te Béziers. De zegel stelt voor de Kathedraal van Bé-
ziers en de Oude brug. 

23 september 1968 „Arearea" van Gauguin. Dit prachtige 
schilderij van de Franse schilder Paul Gauguin, die het groot
ste deel van leven op Tahiti heeft geleefd, en waarvan de 
naam de inboorlingen taal is voor wat wij zouden noemen: 
„vrolijkheid", ontstond in J.892. Het is- een prachtig voor
beeld van Maoricultuur en de fraaie kleuren suggereren de 
warmte en schoonheid van dit idyllische Zuidzee-eiland. 

Gauguin werd in 1848 te Parijs geboren; hij stierf in 1903 
op Tahiti. 

30 september 1968 Vvjftigste herdenking van.de wapenstil
stand aan liet oostelgke front. De zegel stelt de „Witte Toren 
te Saloniki" voor. Tijdens de eerste wereldoorlog waren 
ruim een half miljoen Franse, Britse, Australische, Italiaanse 
en Servische troepen onder commando van Franchet d'Espe-
rey aan het oostelijk front. Op 15 sepitember 1918 begon het 
grote geallieerde offensief en toen tenslotte op 29 september 
in Boedapest maarschalk Von Mackensen voor de Duitse le
gers de capitulatie moest erkennen, werd de wapenstilstand 
te Saloniki getekend. 

7 oktober 1968 Tweelionderd jaar Corsica bq Frankryk. De' 
zegel geeft een afbeelding van de wapens van Frankrijk 
(links de drie Franse lelies) en van Corsica (rechts). De 
voorgeschiedenis van Corsica, vroeger een omstreden gebied 
tussen Italië en Frankrijk, verhaalt van het verdrag van 
Versailles van 1768, waarbij Frankrijk van Genua zekere 
rechten op Corsica krijgt. Het is echter Pascal Paoli (1725-
1807) een Corsicaanse patriot, die in 1768 „de hoge bescher
ming van Frankrijk" zal aanvaarden. Tussen de beide wa
pens vertoont de zegel het conterfeitsel van Lodewijk XV, 
onder wiens regering deze gebeurtenissen zich afspeelden. 

Op 14 oktober verscheen de zegel ter gelegenheid van de 
Olympisclie Spelen 1968 in Mexico, met een afbeelding 
van de 4 X 100 meter estafette heren. Dit atletiekonderdeel 
werd als zegelmotief gekozen, omdat de ontwerper Bé-
temps van oordeel is dat de estafetteloop een ideaal voor
beeld genoemd kan worden van snelheid, precisie, oefening 
en teamwork in de sport. 
i 

Op 21 oktober 1968 werd de zegel uitgegeven ter herdenking 
20 Jaar Franse Poolexpeditie. Op 27 februari 1947 besloot de 
Franse ministerraad onder leiding van Paul-Emile Victor 
wetenschappelijke expedities naar de poolgebieden te sturen. 
Op 14 mei 1948 vertrok de eerste van zulk een onderneming 
naar Groenland, op 26 november naar het zuidpoolgebied. 
Deze onderzoekexpedities, die sindsdien door vele gevolgd 
werden, inspireerden onder meer de Verenigde Staten, J a 
pan en België om soortgelijke expedities te formeren. In 
In 1964/1965 werd zelfs gezamenlijk met de Sovjet-Ur.ie een 
onderzoek op het antarctische gebied gedaan. 

De zegel, door Durrens gegraveerd, is uitgevoerd in het 
grote formaat, waarin ook de zegels gewijd aan de ruimte
vaartmotieven zijn verschenen. 

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

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

Op 21 September het drie gedenkposseëls vir die onthul
ling van die Generaal J. B. M. Hertzog-monument in Bloem
fontein verskyn. Daar is drie waardes. Die 2V2C, horison-
taal, 24.2x40.5 mm., verskyn in twee panele, A en B, en 
is gedruk met die silinders 267 (olyfgroen), 268 (sjokola-
bruin) en 269 (swart). Die 3c, selfde afmeting, verskyn in 
vier panele, A - D, in silinders 14 (donkergeel), 5 (rooi), 15 
(sjokolabruin) en 26 (swart). Die 12V2C-seël is vertikaal, 
in twee panele, A en B, gedruk met silinders 270 (donker
oranje), 271 (rooibruin) en 272 (swart). 

Die afbeeldings op die seëls gee 'n deurlopende oorsig 
van die lewe van generaal Hertzog. Hy is gebore in die 
Vrystaat en hy was voorbestem om die grootste leier en eer
ste minister te word wat Suid-Afrika nog gehad het. Hy 
studeer regte in Leiden en Londen en op 29-jarige leeftyd 
is hy regter in die Vrystaat. In 1900, toen hy 34 jaar oud is, 
word hy generaal in die Boereleër teen Engeland en speel 
hy 'n belangrike rbl in die guerrillastryd. Die 2V2C-seël beeld 
hom uit as generaal, met op die agtergrond 'n weergawe 
van daardie deel van die beeld in Bloemfontein wat 'n fa
milie voorstel wat deur die oorlog geruïneer is. Dit is veral 
vir hierdie mense wat generaal Hertzog aanvanklik in die 
bres gespring het. Die 3c-seël simboliseer die jare van na 
die Vryheidsoorlog, 1902 tot 1924, statuut van Westminster, 
waarby Suid-Afrika as 'n onafhanklike deelnemer in die 
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Britse wêreldryk erken is. Voor alles was generaal Hertzog 
'n kulturele leier, die enigste wat die belangrikheid van 
die taalstryd besef het en die eerste wat die beginsel van 
„Suid-Afrika eerste" aangedui ep benadruk het. Hy was 
verder 'n vurige voorstander van saamwerking tussen die 
verskillende bevolkingsgroepe. Onvermydelik het hy, 
om sy idees te kan verwerklik, in die politiek te lande 
gekom. Hierdie idees, wat sy tyd ver vooruit was, en wat 
destyds veel tegenwerking veroorsaak het, wordt vandag 
deur alle bevolkingsgroepe as vanselfsprekend beskou en 
nagestrewe. 

Op die 12'/2C-seël sien ons 'n deel van die groot staande 
beeld van generaal Hertzog in Bloemfontein. Hy staan soos 
hy altyd was as hy in die Volksraad of elders 'n belangrike 
toespraak hou: kersregop, die linkerhand omhoog en die 
wysvinger uitgestrek 

Dieselfde beeld staan ook op die gedenkkoevert, saam 
met die generaal se handtekening. Die aanduiding ampte-
like gedenkkoevert/official commemorative envelope, no. 
8, is in die linker onderhoek aangebring in kleine netjiese 
letters en syfer. Links bo is die lugposstrokie in sag groen-
blou en 'n nuwe tekening. Dit lyk besonder netjies en ons 
hoop dat hierdie ontwerp algemeen in gebruik sal kom. Die 
hok vir die adres, soos dit op vorige gedenkkoeverte was, 
het verdwyn. 

Die besondere stempel is baie eenvoudig gehou: sirkel-
vormig met die woorde: Bloemfontein/21.9.1968, en in die 
middel die ou wapen van die Oranje Vrystaat. 

Ook nou is daar weer 'n verstewigingskarton binne-
kant. Dit het teen 'n heldergeel agtergrond die portret en 
handtekening van generaal Hertzog met bokant 'n groen 
band met die Vrystaatse wapen in swart en die datum 
21-9-1968 in wit. Vir die eerste keer is die hulp van 'n ont-
werpateljee ingeroep vir die drie posseëls, die stempel, die 
eerstedagkoevert sowel as die verstewiging binnekant. 

Op hierdie gevoue blad in die koevert is 'n vyftal uittrek
sels uit toesprake en wette opgesom. Een hiervan gee die 
woorde wat generaal Hertzog reeds in 1912 geuiter het: 
„De eerste vraag die men zich te alle tijde moet sitellen 
waar 't geldt landzaken is: wordt Zuidafrika erdoor gebaat 
of niet en wanneer dit niet 't geval is dan is de plicht van 
elke rechtgeaarde Zuidafrikaner te zeggen: ek wil met de 
zaak niets te maken hebben." Duidelike, maar ook dapper 
woorde, wat slegs tien jaar, nadat die land deur Britse oor
mag op die knieë gedruk was, die toekomstige beleid vas-
gestel het' 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur. 

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

Bovensteweg 6, Mook 

„Internationaal Jaar van de Rechten van de Mens" 

De in het vorige nummer al aangekondigde zegels, die 
op 22 november door de postadministratie van de Verenigde 
Naties worden uitgeven, verschijnen ter gelegenheid van 
het „International Year of Human Rights", het Interna
tionaal Jaar van de Rechten van de Mens. 

Aanleiding tot deze uitgifte is het feit, dat het in 1968 
twintig jaar geleden is dat de „Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens" door de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties werd aanvaard. In dit tijdbestek van 
twintig jaar heeft de wereldorganisatie zich onvermoeid 
alle inspanning getroost de hoop, dat de mensheid eens in 
een maatschappij zal leven waarin de rechten van de mens 
als onaantastbaar zullen worden beschouwd, in vervulling 
te doen gaan. De verwerking van een dergelijk ideaal kost 
tijd maar de vooruitgang in deze twee decennia geboekt 
heeft de kloof tussen recht en onrecht aanmerkelijk ver
nauwd. 

Het jaar 1968 werd door de Algemene Vergadering uitge
roepen tot het „Internationaal Jaa r van de Rechten van de 
Mens" en in de gehele wereld heeft men aan de oproep, die 
in deze woorden besloten ligt, gehoor gegeven door het orga
niseren van culturele manifestaties van velerlei aard. Tal 
van landen — alle lid van de Verenigde Naties — gaven 
speciale postzegels uit en namen bijzondere stempels of 
stempelvlaggen in gebruik. 

De VN-postadministratie laat — als negende emissie 
sinds 1951 aan dit onderwerp gewijd — twee gelegenheids-
zegels van gelijk ontwerp in de waarden van 6 en 13 cent 
verschijnen. 

Aan de in oktober vermelde technische gegevens kan nog 
worden toegevoegd, dat de velletjes van 50 stuks, waarin de 
zegels worden gedrukt, vier randschriften zullen dragen, 
twee bovenaan en twee onderaan. Zij bestaan uit het em
bleem van de Verenigde Naties en in een halve cirkel om 
dit embleem heen de tekst „Human Rights Year" (op het 
velletje van de 6 cent) en eronder het jaartal 1968. Het vel
letje van de 13 cent heeft dezelfde tekst in het Frans. 

VN-postzegrels in Zwitsers valuta 
De uitvoerende raad van de Wereldpostvereniging — de 

Union Postale Universelle-UPU — behandelde in zijn zittin
gen van 1967 en 1968 een voorstel van de Verenigde Naties 
en de Zwitserse postadministratie in te stemmen met de 
uitgifte van postzegels van de Verenigde Naties in Zwitserse 
valuta. Het voorstel werd door de UPU op 15 mei 1968 aan
genomen. 

De VN-zegels in Zwitserse waarden, die in de loop van het 
tweede halfjaar 1969 zullen verschijnen, zullen voor franke
ring worden gebruikt door het Europese bureau van de 
Verenigde Naties te Geneve. 

Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan een 
regeling tussen de Verenigde Naties en de Zwitserse post
administratie, die — naar het zich laat aanzien — vrijwel 
gelijk zal zijn aan de regeling tussen de hoofdzetel van de 
Verenigde Naties te New York en de Verenigde Staten. 

Het voorlopig' uitgifteprogramma 1969 
Het uitgifteprogramma van de Verenigde Naties voor 1969 

is voorlopig als volgt vastgesteld: 
januari: 

6 cent-envelop; 
10 cent-luchtpostenvelop; 
5 cent-briefkaart; 
8 cent-luchtpostbriefkaart, 

februari: 
gelegenheidszeèels in de waarden van 6 en 13 
cent voor het opleidings- en onderzoekingsinsti
tuut van de Verenigde Naties, het „United Na
tions Institute for Training and Research -
UNITAR". 
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maart: gelegenheidszegels van 6 en 15 cent in de ge
bouwenserie met een afbeelding van het ge
bouw van de Economische Commissie voor La
tijns Amerika, de „Economie Commission for 
Latin America - ECLA", te Santiago de Chili; 
10 cent-luchtpostzegel; 
13-cent-gebruikszegel. 

april: gelegenheidszegels van 6 en 13 cent met het 
motto „Peace Through International Law" 
(Vrede door middel van internationale wetge
ving). 

juni: gelegenheidszegels van 6 en 13 cent met het 
motto „Labour and Development" (Arbeid en 
ontwilkkeling). 

november: gelegenheidszegels van 6 en 13 cent in de kunst
serie, voorstellende een Tunesisch mozaïek. 

Rubriek: B. v. d. Velden, Gesfelsestraat 89, Eindhoven 

In De Postzegel, het Nederlandstalige maandblad van de 
Vlaamse Bond van postzegelverzamelaars, staan enkele 
wetenswaardigheden over de kerstzegel die dit jaar wordt 
uitgegeven door de Verenigde Staten. 

Het wordt weer een afbeelding naar een oude Westeuro-
pese meester: een fragment, namelijk de aartsengel Gabriel 
van Van Eycks beroemde werk „De Boodschap aan Maria". 
Dit doek van Van Eyck werd in 1819 verkocht aan Willem II. 
In 1850 werd het gekocht door tsaar Nicolaas. Het bleef in 
Rusland tot 1937. Toen werd Andrew Mellon uit Pittsburg 
de eigenaar voor zeseneenhalf miljoen dollar. 

Van Eyck verbeterde aanzienlijk de destijds nieuwe tech
niek van het schilderen met olieverf. Vroeger gebruikte 
men eiwit om het pigment te binden, doch dit mengsel 
droogde zo vlug dat de schilder dikwijls geen tijd genoeg 
had om zijn schakeringen op het doek te brengen, zoals 
hij dat zou hebben gewild. 

De afgebeelde aartsengel Gabriel verschijnt in de bijbel 
driemaal: aan Daniël, aan Zacharias en aan Maria. Als 
boodschapper kan hij als beschermer van post- en verkeers
wezen worden aangezien. 

De Schweizer Briefmarken Zeitung schrijft nog over deze 
uitgifte dat de speculanten er maar beter kunnen afblijven. 
De zegel krijgt een oplage van één miljard stuks. 

In de Sammlerdienst staat een waarschuwing die mis
schien nog wel eens herhaald mag worden. Het opschrift 
luidt: „De kleine ongewenste Ufo's van de filatelisten". 
„Ufo" is de afkorting van „Unidentified flying object" (on
bekend vliegend voorwerp) en stamt uit de tijd van de vlie
gende schotels. Hier worden echter bedoeld de in miljoe
nen aantallen in de lucht zwevende sporen van de schimmel-
zwammen zoals Alternaria, Chaetomium, Trichoderma en 
andere soorten. Deze sporen zijn verantwoordelijk voor de 
bruine vlekjes die soms de postzegels ontsieren. Ze zijn zéér 
klein: slechts drie tot tien micron (één micron is éénduizend-
ste millimeter). De ontwikkeling van de zwamwoekering is 
het grootst bij een luchtvochtigheid van 75 tot 90 percent. 
Daarom moet ervoor gezorgd worden dat postzegels en 
brieven steeds bewaard worden in een droge en warme 
ruimte. Bij aangetaste zegels kan zo de ontwikkeling van de 
zogenaamde roestvlekjes worden afgeremd. Postzegels die 
nog in het bezit zijn van gom lopen een grotere kans op 
aantasting, omdat voor verschillende zwamsoorten de gom-
laag een goede voedingsbodem is. Zo is het dus ook te 
verklaren dat een tropisch klimaat funest voor de zegels kan 
ijn, maar een „tropische" zegel hoeft daarvoor toch niet 

in de tropen geweest te zijn. 

In de Aero-philatelist staan enige wetenswaardigheden 
ver het vliegende mailschip de Do-X. U kent de naam van 
eze vliegboot van de opdrukken op onze Surinaamse lucht

postzegels. Het woord „vliegboot" is een vondst van Graf 
Zeppelin. Al in 1924 begon dr. Dornier met de studie en voor
bereiding voor de bouw. De spanwijdte was 48 meter, de 
lengte 40 meter, de hoogte 10 meter en het eigen gewicht 
bedroeg 34 ton. Er waren drie dekken: het onderste voor 
brandstof, het middelste voor de passagiers en op het 
bovenste dek waren de motorencontrolekamer, radiohut, 
kaartenkamer en stuurcabine. 

De twaalf motoren brachten 7200 pk op, waarmede men 
een snelheid van 170 km per uur kon bereiken. De actie
radius bedroeg 2300 km. De Do-X vloog gewoonlijk op ge
ringe hoogte: drie meter boven het water. Men deed dit 
om het luchtkussen te benutten dat tussen vleugels en water
oppervlakte de Do-X enigszins droeg. 

Er bleken geen kopers te zijn voor de Do-X. Duitsland en 
Amerika vonden het een prachtig ding, maar daar bleef 
het bij. Tenslotte werd er een naamloze vennootschap ge
vormd waarvoor de Do-X zou vliegen. 

In november 1930 was de vliegboot in Nederland en maak
te toen een rondvlucht boven Noord-Holland boven het 
Noordzeekanaal, Marken en het Gooi. 

Het Franse instituut voor opiniepeiling heeft de verza
melaarswereld in Frankrijk doorgelicht. Het resultaat 
wordt nog eens als volgt in de Deutsche Zeitung für Brieft 
markenlninde gepubliceerd: 
Acht percent van alle Fransen verzamelt postzegels, dat 
is op een bevolking van rond de 40.000.000 zo ongeveer 
3.200.000. Daarvan beschouwen zich echter slechts 900.000 
als echte verzamelaars. Personen die postzegels voor ande
ren bewaren of voor later waren dus ook meegeteld. De 
„Bond" heeft ongeveer 50.000 leden. Nog zo'n 620.000 zijn 
aangesloten bij andere verenigingen, zoals bijvoorbeeld 
jeugdclubs. 

De belangstelling voor postzegels begint omstreekt twaalf 
jaar; in de steden is die sterker dan daarbuiten. Omstreeks 
het zestiende jaar begint men het verzamelen te verwaar
lozen; waarschijnlijk spelen daarin puberteitsoorzaken een 
rol; 65 percent der verzamelaars begon vóór zij veertien 
jaar waren; 84 percent vóór achttien jaar. Slechts 16 per
cent begon er pas mee als volwassene. Van de 50.000 bonds-
leden is 57 percent ouder dan vijftig jaar en 67 percent 
is al langer dan twintig jaar lid. 

De Franse verzamelaars verzamelen in de eerste plaats 
voor hun genoegen, dan wegens de mogelijkheden tot ont
wikkeling en pas in de derde plaats om financiële redenen; 
90 percent verzamelt Frankrijk met koloniën en buurlanden; 
22 percent daarvan alleen Frankrijk en koloniën en 15 per
cent alleen Frankrijk; 16 percent der verzamelaars verza
melt thematisch, vooral flora en fauna, maar 14 percent 
daarvan verzamelt ernaast nog één of meer landen. 

Slechts 16 percent leest een filatelistisch blad en 12 per
cent bezit een abonnement daarop; 10 percent leest zo nu en 
dan zo'n blad en 26 percent doet het met de postzegelrubriek 
in de krant; 36 percent verzamelt zonder informatie; 
64 percent kijkt echter naar de filatelistische uitzendingen 
van de televisie (die zullen dan wel beter zijn dan bij ons, 
merkt de schrijver van het artikel op!). 

In de steden zijn de zegels in de verzamelingen voor twee
derde postfris, op het land voor tweederde gebruikt. 

Verzamelaars van de zegels van Groot-Brittannië zullen 
het volgend jaar een aanzienlijke uitbreiding krijgen van hun 
verzamelgebied. In The Philatelic Exporter lezen we over 
Guernsey en Jersey dat deze eilanden in 1969 zelf post
zegels mogen gaan uitgeven. 

Als agent voor de verkoop in Noord-Amerika is aange
steld M. R. Lehmann te New York. 

Jersey heeft al een commissie geïnstalleerd die het over
nemen van de postdienst moet regelen. 

Volgens nog niet geheel definitieve plannen komt er in 
oktober 1969 een herdenkingsserie van drie waarden, bin
nen drie maanden gevolgd door een uitgifte van vijftien 
frankeerzegels van 'Ad tot £- 1.-.-. Deze laatste serie wordt 
in 1971 vervangen door een nieuwe in de decimale geld-
eenheid. 

Men is verder van plan ongeveer vier herdenkingsseries 
per jaar uit te geven. Alle zegels zullen voorzien zijn van een 
afbeelding van de koningin en geldig zijn voor het internatio
nale post verkeer. Het zijn dus geen zegels meer met een 
plaatselijk of regionaal karakter. 

In de laatste twee nummers van Mauritius heft dr. Witt
mann een waarschuwende vinger op tegen de filatelisten om 
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toch vooral voorzichtig te zijn bij het aankopen van wat 
duurdere postzegels. Vroeger was het misschien voldoende 
om zich door een keuringsattest veilig te stellen voor geheel 
of gedeeltelijk vervalste zegels; nu moet er bovendien gelet 
worden op reparaties en vervalste keuringsrapporten. Nu 
zal dat toch altijd wel het geval geweest zijn, maar de 
laatste twee categorieën komen steeds meer voor. Vooral 
de gerepareerde zegels zullen een probleem gaan worden. 
Als verzamelaar vraagt men zich toch wel eens af waar 
het naar toe gaat, wanneer men de advertenties ziet van de 
postzegeldokters in de buitenlandse tijdschriften. Adverten
ties compleet met tarieven voor gewone tanden, hoektan
den, dunne plekken, nagommen, schoonmaken enzovoort. 
En denkt u nu niet dat het hier gaat om kleine obscure ad
vertenties; neen, er zijn erbij over een gehele pagina met 
foto's erbij van zegels vóór en na d^ behandeling. Ook wor
den vaak zegels met gebreken te koop gevraagd. Nu is het 
repareren op zich misschien niet zo erg, maar dat wordt 
het wel wanneer deze zegels voor goede waar verkocht wor
den. 

In ditzelfde blad lezen we in een interview met H. Kanai 
hoeveel deze Japanse grootindustrieel betaalde voor de 
beide „Post-Office"-zegels van Mauritius die hij exposeer
de op de internationale tentoonstellingen Amphilex en Praga. 

Hij telde voor deze beide zegels de bedragen neer van 
respectievelijk ƒ 85.000,— en ƒ 130.000,—. 

Uiteraard verzamelt hij ook Japan. Twee jaar geleden 
kocht hij een verzameling van dit land voor een half mil
joen dollar. 

Ook nog uit Mauritius: u hebt waarschijnlijk Pinkie wel 
gezien; het jonge meisje op de laatste Britse schilderijen
serie. Zij heet Sarah Barrett Moulton. De naam Pinkie kreeg 

KANDIDAAT-LID 
Bij het secretariaat is een verzoek binnengekomen lid te 

worden van de Nederlandse Bond. Dit verzoek is afkomstig 
van de Postzegelvereniging 's-Gravenhage en Omstreken. 
Het aantal leden bedraagt 140. Tijdelijk secretaris van deze 
kandidaat is de heer W. J. Klein, Het Zicht 162 te 's-Gra
venhage. 

De statuten van deze vereniging zijn goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit van 26 augustus 1968, nummer 53. De sta
tuten en het huishoudelijk reglement bevatten geen bepa
lingen die in strijd zijn met de statuten en reglementen van 
de Bond. 

Het Bondsbestuur 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 kandidaat kan aan
nemen. 

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van algemene 

aard te adresseren aan de eersite secretaris: C. G. van Veenen-
daal, Assumburg 70 te Amsterdam-ll . Telefoon (020) 44 00 72. 
BONDSFINANCIËN 

Voor alle zaken betreffende Bondsfinanoiën 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 kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen alsmede voor de behandeling van 
klachten omtrent verzamelaars of handelaren, wende men 
zich tot de heer J. M. Offringa, De Savomin Lohmanplein 2b 
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. 
STUDIEGROEPEN 

Bondsvertegenwoordiger: C. G. van Veenendaal, Assum
burg 70 te Amsterdam-ll . Telefoon (020) 44 00 72. 

zij wegens haar rozerode gelaatskleur. (Het Engelse woord 
„pink" betekent „roze"). Wanneer men de afbeelding be
kijkt zal wel niemand vermoeden dat dit meisje een paar 
dagen vóór het gereedkomen van het schilderij op twaalf
jarige leeftijd stierf aan tuberculose. 

Tot slot nog enige korte berichten uit de Briefmarken-
Spiegrel. 

Lezers van het dagblad „Die Welt" konden hun ogen niet 
geloven toen zij onlangs de volgende advertentie zagen: 

„De druk van driedimensionale postzegels van Bhoetan bracht 
een catalogusoverwaarde van 5000%. Wij drukken driedimensionale 
postzegels volgens eigen 3-d-procédé voor kleine staten. Voor
waarde: 20% van de totaaloplage voor verkoop aan de interna
tionale handel. Wij bieden 25% renteopbrengst voor stille ven
noten vanaf DM 30.000.-." 
Volgt nog brief adres enz.! 

In India werd op 1 juli van dit jaar het honderdduizendste 
postkantoor geopend. Hiervoor werd een speciale zegel uit
gegeven met een oplage van twee miljoen stuks. Dat is twin
tig stuks per kantoor! 

De verkoop van de Hitlerzegels die nog in Wenen liggen, 
gaat niet door. Bondskanselier dr. Klaus heeft opdracht ge
geven alle voorbereidingen stop te zetten. 

Verzamelaars van zegels van de Duitse Bondsrepubliek 
en Berlijn, die hun nieuwe zegels direct van de „Versand-
stelle" betrekken, kunnen rekenen op een vloed van aller
lei postreclame. De 270.000 abonnee-adressen worden na
melijk doorverkocht aan ieder die 48 mark per duizend wil 
betalen! 

BELGIË 
Op 19 oktober 1968 zijn de deelnemers van deze groep bij

eengekomen ten huize van de leider-redaoteur. de heer 
G. Kuiper, Trans 21 te Arnhem. Tijdens deze geanimeerde 
bijeenkomst heeft de heer J. Dekker een voordracht ge
houden over „Vondsten uit de archieven van Joh. Ensche
dé" en de heer Menso over de emissie 1869 van België. 
Beide voordrachten waren zeer leerzaam, resultaat van een 
gedegen studie door de beide heren. De toehoorders heb
ben veel nieuws vernomen met het advies een en ander te 
toetsen aan hun eigen collectie. Dat er tevens een druk ge
bruik werd gemaakt van de mogelijkheid tot ruilen is van
zelfsprekend. 

Intussen is het eerste nummer van het mededelingenblad 
van de Studiegroep België verschenen. 

Aanmelding als deelnemers kan geschieden bij de heer 
G. Kuiper, Trans 21 te Arnhem. 

DUITSLAND 
Konden we in het vorige Maandblad de oprichting van 

deze Studiegroep melden, nu al kunnen we berichten dat het 
eerste nummer van het mededelingenblad is toegezonden. 
Het is een uitstekend nummer, van belang voor ware Duits
landverzamelaars. 

Nieuwe deelnemers zijn nog steeds welkom. Men kan zich 
opgeven bij de heer F. Jacobs, Botteskerksingel 9 te Amster
dam-18. 

FRANKRIJK 
Op 28 september 1968 hield deze groep een zeer geani

meerde bijeenkomst te Utrecht. Er was bijzonder veel be
langstelling, 's morgens voor de ruilbijeenkomst en 's mid
dags voor het meer officiële gedeelte; hierbij werd het hon
derdste lid, de heer H. L. Hartmann uit Baarn, door de voor
zitter toegesproken. Het nieuwe lid ontving een filatelis-
tisch aandenken. 

Het derde MARIANNE-bulletin is intussen verschenen; 
het bevat een reeks interessante artikelen onder andere 
„Modern' Specialiseren" (drs. A. Krijff), Variëteiten van 
modern Frankrijk (D. de Vries) en een resumé van de 
lezing, die op de bijeenkomst in Utrecht werd gehouden met 
als onderwerp „De Dag van de Postzegel in Frankrijk". 

Het nieuwe MARIANNE-bulletin staat intussen alweer op 
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Stapel. Het secretariaat verwacht gaarne bijdragen, die de 
kennis van ons gebied kunnen verrijken en de belangstelling 
voor bepaalde onderwerpen kunnen doen toenemen; schroomt 
u niet om met voorstellen te komen. 

Tenslotte werd een belangrijk besluit genomen: wij zullen 
een proef nemen met het houden van een veiling op de eerst
volgende ledenbijeenkomst die omstreeks eind januari, 
begin februari 1969 zal worden gehouden. Men kan daar
voor inzenden bij de heer W. J. Ensink, O.Z. Achterburg
wal 179 te Amsterdam (C); uiterlijk 1 januari 1969 moeten 
de inzendingen in zijn bezit zijn. 

De leden ontvangen te zijner tijd nader bericht van onze 
verdere activiteiten; voor inlichtingen wende men zich tot 
het secretariaat van de Contactgroep Frankrijk-verzame
laars, Waalstraat 53-1 te Amsterdam (Z.). 

IBERIA 
Het eerste nummer van het mededelingenblad Iberia Is 

uitgekomen. Deelnemers kunnen een convocatie verwach
ten voor de in november bijeen te roepen bijeenkomst. Al 
kan de juiste datum rtog niet worden genoemd, houdt u er 
rekening mede bij het maken van afspraken. 

Aanmeldingen kunnen worden gezonden aan de heer K. 
van Leeuwen, Berlagestraat 6 te Huizen (NH). 

ULTRAVIOLET 
In het Maandblad van oktober moesten we berichten dat 

zich onvoldoende deelnemers hadden opgegeven om tot de 
oprichting van een studiegroep Ultraviolet over te gaan. 
Besloten was hiervan mededeling te doen aan de aspirant
deelnemers en hun gestorte bijdragen te retourneren. 

Alsof men op deze mededeling had gewacht, kwamen er 
nieuwe aanmeldingen binnen, zelfs uit België. Opnieuw zal 
worden geijverd de groep Ultraviolet leven in te blazen. 
Nog enige deelnemers en het vereiste minimum van twin
tig is bereikt. Opgaven voor deelneming gaarne zenden aan 
de heer G. H. F. Meijer, ing., Sarphatistraat 109 te Amster
dam (C). 

ZUIDWEST PACIFIC 
Het tweede nummer van het mededelingenblad is ver

zonden. Een genoegen om dit te bestuderen. Belangstellen
den kunnen zich nog steeds opgeven bij de heer F. Bender, 
Com. Suyslaan 48 te Rijswijk (ZH). 

ZWITSERLAND 
.Deze groep mag zich blijven verheugen in een gestadige 

groei van het aantal deelnemers. Het tweede mededelingen
blad is verschenen en verzamelaars van Zwitserland kun
nen weer veel nieuws over hun verzamelgebied te weten 
komen. 

Indien aansluiting wordt gewenst, kan men zich opgeven 
bij de heer P. O. M. van Hasselt, Prins Hendriklaan 87 te 
Utrecht. 

SECRETARIATEN VAN DE OVERIGE GROEPEN 
De Arabische Wereld per adres G. Bordewijk, Floreslaan 
148 te Vlaardingen; 
Groot-Brittannië per adres W. A. Ligtenberg, Anemonen-
straat 46 te Purmerend; 
Japan per adres W. Metzelaar, Celebesstraat 34 te 's-Gra-
venhage; 
Oostenryk-Hongarüe per adres L. Wijnkamp, Curiestraat 
16-11 te Amsterdam (O.); 

Oost-Europa per adres G. Bordewijk, Floreslaan 148 te 
Vlaardingen; 
Scandinavië per adres J. Roelofs, Breitnersingel 46 te Rot-
terdam-13; 
Zuia-Azië per adres G. H. Hillen Sr., Mozartlaan 31 te Aals
meer; 
Zuidelijk Afrika per adres J. H. Broekman, Hoflaan 25 te 
Bergen (NH). 
CHINA 

Voor de totstandkoming van deze groep hebben de heren 
H. J. Kleer te Leiderdorp en C. Mulder te Alphen a/d Rijn, 
zich bereid verklaard de nodige activiteiten te ontplooien. 
Een opgave van de te behandelen verzamelgebieden is opge
geven, namelijk: 

CHINA - Keizerrijk, Republiek, Volksrepubliek, Repu
bliek (Formosa), Provincies, Mandsjoerije, Tibet, Mongo
lië en Korea (facultatief), Buitenlandse Kantoren: Britse, 
Franse (Indochinese P.O.), Russische, Japanse, Ameri
kaanse, Italiaanse, Oostenrijk-Hongaarse Post en Duitse 
Kantoren. Als laatste Hongkong. 

Deelnemers kunnen zich opgeven bij de heer C. Mulder, 
Kievietstraat 23 te Alphen a/d Rijn. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

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

De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 
Gelderse Bibliotheek, Mariënburgstraat 12, Arnhem. Ge
opend van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (ook 
op zaterdag, maar dan itot 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 ont
vangst van ƒ1,25 op postrekening 90 21 31 ten name van 
de Gelderse Bibliotheek te Arnhem. 

De in 1965 en 1968 uitgegeven supplementen zijn op aan
vraag gratis verkrijgbaar. 

Een volledige lijst van bij de beheerder verkrijgbare 
uitgaven is gepubliceerd in het oktobernummer van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. Hieraan dient te 
worden toegevoegd het enige jaren geleden verschenen werk 
over de Emissie-1864 door J. F. Cleij. 

De volgende boeken, zeer geschikt als St. Nicolaas- of 
kerstcadeau, zijn verkrijgbaar: 
Gerrish, Laatstbekende data klein rond f 2,50 
Mr. W. S. da Costa en J. Giphart, Kleine 
Postkroniek van Amsterdam tot heit begin 
van de 20e eeuw ƒ 2,50 
Vellinga, De Poststempels van Nederland ƒ 30,— 
Idem, alleen de afbeeldingen ƒ 5,— 
G. C. van Balen Blanken en Bert Buurman, 
Nederland 1852 5 cent plaat III ƒ 20,— 
J. F. Cleij, Standaardwerk van de postzegels 
van Nederland, Emissie 1864 ƒ 10,— 

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

ViRENIGINGSNIEUWS 

BELANGRIJKE MEDEDELING 
V A N D E ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Veren igingsnieuws dient, ge
tikt Op officieel kopijblad (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 lqk op de 
volgende da ta : 
decembernummer: 21 november 1968 
januar inummer : 19 december 1968 
Nakomende mutatie-strookjes voor het december
nummer kunnen uiterlijk op 30 november wor
den verzonden, mits in kleine hoeveelheden; 
voor het j a n u a r i n u m t n e r kunnen nu (bij het 
verschijnen van het novembernummer) reeds 
mutatiestrookjes worden ingezonden, mits in 

aparte s e r i e s en m é t d e v e r m e l d i n g „voor 
het j anua r inumnie r" (per serie). Ook verdere 
zendingen voor het j anuar inummer s.v.p. z éér 
vroes t i fd ig inzenden opdat én de administra
teur én de expeditie (aanmaken van adresplaat
jes) de te verwachten zeer grote toevloed van 
werk over de gehele maand kunnen verdelen. 
In v e r b a n d m e t d e zeer vroege s lu i t ings 
d a t u m v o o r he t j a n u a r i n u m m e r d ienen al le 
m u t a t i e s t r o o k j e s o p 21 dec . 1968 in het bezit 
v a n d e a d m i n i s t r a t e u r te z^jn. Slechts in 
werkelijke noodgevallen kunnen zeer kleine hoe
veelheden nagekomen mutatiestrookjes nog na de 
kerstdagen worden gjeacceptecrd. 

1. 
N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G V A N P O S T 

Z E G E L V E R Z A M E L A A R S . Secr.: M r . L. C. de Oude , 
's Gravelandseweg 682, Schiedam. Tel . (010) 26 03 9 3 . 
Ledenadm. : J. Wind, Celebesstraat 33, Vlaardingen. Te l . 
(010) 34^34 26. Directeur rondzending, J. J. Kroone, 
Socrateslaan 36, Utrecht . 

B E T A L I N G C O N T R I B U T I E 1969. De leden, niet 
aangesloten bij een van onze afdelingen, worden verzocht de 
contributie 1969 vóór 1 februari a.s. te voldoen door stor
ting of overschrijving op girorek.i 33805 t .n.v. penning
meester Ned. Ver. v. Postzegelverzamelaars te Bussum. 
Mocht de contributie ad . ƒ 1 4 , — op 1 febr. a.s. nog niet 
zijn ontvangen, dan volgt afvoering als lid van onze 
vereniging. Leden aangesloten bij een van onze afdelingen, 
worden verzocht de contributie ad f 14,— te voldoen a a n 
de penningmeester van deze afdeling, eveneens vóór 
1 febr. 1969. 

Te r voldoening aan het voorschrift ex ar t . 36, sub. e van 
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het huish reglement, wordt medegedeeld da t m 1969 
volgens rooster zullen aftreden de heer F T h Dasbach, 
voorzitter, alsmede de heren C Rui ter en J W m d 
2 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A " Secr se 
Mevr A Cramerus-van den Wildenberg, Weth Rom-
boutsstraat 62, Breda Tel 3 23 07 

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van onze ver
eniging op 21 nov 1968 zal de ledenvergadering plaats 
vinden op 23 november a s 

Een tentoonstelling van verzamelmgen van eigen leden 
zal worden gehouden in het gebouw van de K T S , Van 
Riebeecklaan 2, Breda Deze tentoonstelling zal geopend 
zijn van 9-17 uur Er zal daa r een speciale enveloppe ver
krijgbaar zijn, voorzien van een hout-gravure van de 
bekende Bredase kunstenares Akke Sms Enveloppe + 
port is 75 cent Deze enveloppen, die voorzien zullen zijn 
van een bijzonder stempel, kunnen besteld worden op 
giro 1267980 t n v Veil ingadmimstrateur P V „Breda" 
te Breda 

De ledenvergadering van 25 nov komt te vervallen 
Jeugd-btjeenkomst zondag 1 dec 10 uur , Graanbeurs 
Wijziging giro-nummer voor sontr ibutiebetal ing De con

tributie kan vanaf heden worden overgeschreven op giro
nummer 1675666 t n v Penningmeester P V ,,Breda", 
rekening ledenadmmistrat ie, Breda Mogen we onze leden 
verzoeken tijdig hun contributie te voldoen-' De contri
butie blijft gehandhaafd op ƒ 10,—, m a a r zal na I maar t 
1969 met ƒ 2 , — incassokosten worden verhoogd 
3 

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

Ledenvergadering Vrijdag 29 nov 1968 20 15 u Hotel 
Krasnapolsky, Warmoesstraat , Amsterdam 

Overleden 685 H Dalenoord, 872 J J LoefTen, 1002 
Mevr E H de Wit-Crooy 
4 

U T R E G 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 Westenngh, Tolsteegsingel 
17-bis Secr v/d Ledenadm P O M van Hasselt, Prins 
Hendrik laan 87 

Bijeenkomsten Ledenvergadering dinsdag 26 nov , n m 
8 uur m ,,Tivoli ' Agenda jaarverslag penningmeester. 
Voordracht door Dr G C van Balen Blanken, Amster
d a m over de eerste emissie Nederland met dia s, landen-
wedstrijd, vrije inzending, veiling, verloting 
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 Ledenad
ministratie A V Woerekom, Alexanderstraat 9, 's-Gra
venhage 

Bijeenkomst 28 november 1968 in Diligentia, Lange 
Voorhout 5, ' s-Gravenhage, 18 dec idem 
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 -
LICA ' Secr Drs H C Kruidenier , de Mildestraat 23, 
's-Gravenhage-1 Tel (070) 24 12 70 Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman Valkenboskade 86, 's-Gra-
venhage-8 Tel (070) 39 08 57 Directeur van het Rond-
zendverkeer Ph Smulders, Weimars t raa t 376, 's-Gra-
venhage-8 Tel (070) 33 37 90 

Mededelingen 
Contributie 1969 Ter besparing van incasso- en admini

stratiekosten worden de leden beleefd uitgenodigd thans 
over te gaan tot betaling van de contributie voor het jaar 
1969 De bij een afdeling aangesloten leden dienen de 
voor hun afdeling vastgestelde contributie te voldoen aan 
de penningmeester van de afdeling en wel voor 15 januar i 
1969 

De NIET bij een afdeling aangesloten leden worden 
verzocht de contributie 1969 te voldoen door storting of 
overschrijving op postgirorekenmg No 31 52 84 ten name 
van de Alg penningmeester I V Philatelica, Hulshorst-
straat 249 te 's-Gravenhage-9 Gaarne hierbij vermelden 
de n a a m en voorletters, het juiste adres en het op de lid-
maatschapskaart voor 1968 voorkomende l idmaatschaps-
nummer Voor de NIEThi] een afdeling aangesloten leden 
bedraagt de contributie voor 1969 
a In Neder land woonachtig ƒ 1 2 , 5 0 
b I n het bui tenland wonend ƒ 14,— 

Ledenaantal O p 15 oktober 1968 waren 11 024 personen 
als lid der vereniging ingeschreven 

Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
vermelden van de volgende leden Ab 1540, P Suyker-
buyk, Alblasserdam, Ar 1849, J Seijsener, HiHegom, 
Cd 1864, I W van Nieuwenhuysen, Cadzand , R m 2916 
W van Gelder, Ro t t e rdam, As 4103, G Kamphuijs , 
Amste rdam, O b 4404, J ^ Verhagen Oud-Beijer land, 
Ze 4821 L Geertsma, Zwolle, M d 6329, W van Ee 
Spijkenisse en V n 7699, J de Nooijer, Vlissingen 

Afdelingen De in het septembernummer opgenomen 
lijst der afdelingssecretariaten en afdelingsbijeenkomsten 
is m de periode 15 september-15 oktober 1968 als volgt 
gewijzigd 

M A A S T R I C H T De secretaris, de heer C M Vogels is 
verhuisd naa r Electronstraat 4, Heer bij Maastr icht 

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

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

Ledenvergadering Dinsdag 26-11-'68 en 17-12-'68 in het 
Dakpaviljoen van het Groothandelsgebouw om 20 00 uur 

Gewone agenda Bezichtiging van kavels der veiling 
zaterdag 23/11 14/12 m het clublokaal van Stichting 
Gebouw ,,De Heuvel ' , St Laurensplaats 5 

Clubbijeenkomsten Elke zaterdag van 14 tot 17 30 uur 
in een der zalen van Stichting Gebouw „ D e H e u v e l ' , 
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St Laurensplaats 5 Elke donderdag van 19 30 tot 22 30 
uur m ,,De Gunst" , Brielselaan 192 

Ledenvergaderingen nog te houden in 1968 26/11 en 17/ 
12 om 20 00 uur in het Groothandelsgebouw 

Overleden Met leedwezen geven wij kennis van het 
overlijden van ons lid S Bouman, Lid 230, Rotterdam-17 
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P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , AMERS
F O O R T " Secr B J V d Berg, Kelvinstraat UB, 
Amersfoort Tel (03490) 1 53 01 

Bijeenkomsten elke 4e donderdag van de maand in Hotel 
Monopole, Amersfoort Leider rondzendverkeer Dhr 
M F Bergers, Vinkenweg 20, Soestdijk 
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 „DE P H I 
L A T E L I S T " Secr L van Oosterwijk, W Brandligt-
straat 51-1, Amsterdam-1016, Tel (020) 13 90 93 

Bijeenkomsten dinsdag 3 december St Nicolaasavond, 
dinsdag 17 december ledenvergadering Beide in Kras
napolsky, ingang Warmoesstraat , kleine zaal Aanvang 
20 00 uur 

Overleden J C Deuzeman 
Royement ingetrokken E S Robles 

10 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G S P A , A M S T E R D A M 

Secretaris P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-Z 
Bijeenkomsten 26 november, 10 en 17 december Socie-

teitsavonden 
12 

P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G W E R K S P O O R , AM
S T E R D A M , afd Filatelie Secr H v d Braak, Schier-
stins 75, Amsterdam-B V 

Tot onze spijt moeten wij het overlijden berichten van 
ons lid W H de Fost, Amsterdam Hij ruste m vrede 

Clubavond 9 december bij Werkspoor, Amsterdam 
16 

G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E 
G L O B E " Secr I r T h van der Feijst, Klem Amerika-
weg 8a, Renkum Telefoon (08373) 32 10 Ledenadmini
stratie Mej M J Renssen, Leeuweriklaan 10 teZutphen 

Afdelingssecretariaten en da ta der bijeenkomsten 
Afdeling Apeldoorn 

D Hulskamp Langeweg 54 te Apeldoorn 2e maandag 
Afdeling Arnhem 

A Mulder , Schavenmolenstraat 59, Arnhem Ie dinsdag 
Afdeling Barneveld 

H E Denis, Gruttoweg 3, Stroe 2e vrijdag 
Afdeling Brummen 

Mevrouw A F A M van Oerle, Troelstralaan 59, Brum
men Laatste maandag 

Afdeling Dieren 
F H de Haan , Spechtlaan, 22 Dieren 2edinsdag 

Afdeling Doetinchem 
H Menting, Wilhelminastraat 106, Doetinchem 2e don
derdag 

Afdeling Ede 
A Erkelens, van Voorthuizenlaan 39, Ede Ie donderdag 

Afdeling Eist 
Mevrouw W C M van Da l sen , ' t Fort 21 , Eist 2e maan
dag 

Afdeling Epe 
Mevrouw M T h Paape , Officiersweg 24, Epe Laatste 
donderdag 

Afdeling Lichtenvoorde 
J G Jacobs, van Reedestraat 24, Lichtenvoorde Laatste 
dinsdag 

Afdeling Lobith 
R Aerts, Bloemenstraat 1, Lobith 

Afdeling Nijmegen 
H T h E Cousin, Middachtens t raa t 46, Nijmegen Ie 
vrijdag 

Afdeling Oosterbeek 
L Mulder , Duivenlaan 3, Doorwerth (G ) 2e maandag 

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

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

Afdeling Velp-Rozendaal 
W Vuisting, Burg van Pal landt laan 3, Rozendaal 3e 
donderdag om 20 00 uur 

Afdeling Wageningen 
L M Wassenaar, Crocusstraat I, Wageningen 3e vrijdag 

Afdeling Winterswijk 
J A C Visser, Hakkelerkampstraat 62, Winterswijk 2e 
dinsdag 

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

Afdeling ^evenaar 
A W Hoogveld, Vincent van Goghstraat 19 Zevenaar 
3e donderdag 

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

Afdeling Buitenleden 
Hoofd Rondzenddienst P Veenhuysen, Kuyperlaan 18 
te Doetinchem 
17 

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 „ASSEN" Secr A F J de Jong, Vredeveldse-
weg 19 te Assen Tel (05920) 39 20 Penningmeester, 
tevens ledenadm J Niewold Pla taanweg 10, Assen 
Tel (05920)25 66 Giro penn no 1142738 

Ruil- en vergaderavonden elke laatste dinsdag van de 
maand in het concerthuis Bellevue Assen, 20 uur 

De deccmbervergadenng zal echter worden verschoven 
naar 7 jan 1969, in diezelfde maand op 28 jan de januari
vergadering 

Jeugdbijeenkomsten Elke 2e za terdagmiddag van de 
maand van 4-6 uur, onder leiding van Mevr Y Broek-
Sikkes, en de heer Houwing 

20 
K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B B E V E R W I J K 

Secr W W M Visser, Plantage 97, Beverwijk Tel 
(02510) 2 61 82 Gironummer penmngmr 1558745 t/n 
van de Penmngmr Kenn Postz Club te Beverwijk 

Bijeenkomsten 25/11, 9 en 30 /12-'68 in „De Opgang ' 
Beverwijk, Florastraat 2 Aanvang 19 30 u u r 

Contributie ƒ 1 0 , — p j , ofwel ƒ2 ,50 p kw Inleggeld 
nwe leden ƒ 0,50 Contributie over 1968, welke vóór 1 okt 
jl nog niet geheel was betaald, dient met ƒ 2 , — te worden 
verhoogd, voor zover deze betaling nk 1 oktober geschiedt 
(Besl Alg Jaarverg dd 23-l- '67) 

Verhuurprijs aan onze leden van de veren igings-Yvert 
1969 75 et per deel I I of III en 50 et voor deel I (Fr ), 
per veertien dagen of gedeelten ervan O p iedere club
avond dienen de delen echter aanwezig te zijn 

Onze speciale rondzendingen 
Vorig seizoen zijn we gestart met speciale rondz van 
Zwitserland en Engeland Dit is een groot succes Binnen
kort volgt Italië Wordt automatisch gezonden aan die 
leden, die Italië hebben vermeld op enqueteform Wilt 
u Italië of andere komende spec rondz ook ontvangen, 
zendt u dan hiervan bericht aan voorzitter, secretaris of 
D v Rondz met opgave van de door u verzamelde landen 
Vergeet op het vel papier niet uw n a a m en adres te ver
melden ' Gewone rondz gaan gewoon door Mogen wij u 
er nog op wijzen, da t het uit de rondzending(en) gekochte 
B I N N E N 14 dagen moet worden be taa ld ' 
22 

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

Vergaderingen iedere 2e maandag van de maand in 
Cafe Rest „De Harmonie" , Brinklaan 112, Bassum 
Aanvang 8 u u r 

Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van 
de heer J J A van Vliet, Bussum Hij ruste in vrede 
25 

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 O R D R E C H T " Secr Mej E v d Griend, 
Bilhtonstraat 91 , Dordrecht 

Bijeenkomsten iedere tweede woensdag van de maand 
in het C J M V -gebouw a a n de Burg de Raadtsingel, 
Dordrecht Aanvang 20 30 uur Zaal open vanaf 19 00 
uur Gelegenheid tot ruil koop en verkoop 
27 

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

Bijeenkomsten 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 sse Mevr T h Neggers-Meurs, Europa-
laan 26, Nuenen 

Bijeenkomsten elke 1ste maandag van de m a a n d in de 
kantine van de afdeling USFA, Schouwbroekseweg Aan
vang 20 uur Een convocatie wordt u toegezonden 
33 

P O S T Z E G E L C L U B „DE K R I N G " , ' s -GRAVEN-
H A G E Secr A Rijntjes, Meppelweg 634, 's-Graven
hage 

Bijeenkomsten maandagen 2 en 16 december in gebouw 
„De drie stoepen", Prinsegracht 's-Gravenhage 
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 Tel 
(05900) 3 18 12 

Bijeenkomsten zoals in de laatst verschenen Grunopost 
werd vermeld , doorgaans echter de 4e maandag van de 
maand , in Huize Maas , Vismarkt ZZ 52, Groningen 
Zaal open voor ruilen 19 uu r , de vergadering begint 
± 20 uur 

W I J verzoeken u de contributie voor 1969 op post
rekening 85 23 63 t n v Penningmeester Phil Ver Gronin
gen, m elk geval vóór 1 maar t van het volgend jaa r te 
voldoen Na die da tum zal een kwitantie worden aange
boden verhoogd met incassokosten 
36 

N E D E R L A N D S C H E P H I L A T E L I S T I S C H E V E R 
E E N I G I N G , O P H O O P VAN Z E G E L S ' , H A A R L E M 
Secr M W V d Koog, „De Heemhaven" , flat 401, v Br 
Focklaan 4, Heemstede 

Tot zijn leedwezen moet het Bestuur het over
lijden melden van ons Erelid de heer J de Graaf 
Hij was lange jaren bibliothecaris van onze ver
eniging en op bestuurs- en algemene vergaderin
gen een bekende en vriendelijke figuur Het is 
te betreuren da t zo spoedig na zijn aftreden het 
definitieve afscheid kwam 

Algemene vergadering donderdagavond, 8 uur , 28 no
vember a s in de aula van de A H Gerhardschool, Zijl-
vest 25A ingang poort Raaks, Haar lem De Filatelistische 
Dienst van P T T zal de film „Nederlandse Min ia tu ren" 
laten zien 
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 maandag 2 december e k m het Pancra-
tiushuis, Nobelstraat, Heerlen, zaal 5 Gelegenheid tot 
ruil vanaf 7 uur, met veihng Kavels kunnen worden ge
zonden aan de heer H van der Heyden, Giesenlaan 1, 
Nieuwenhagen 
40 

' s - H E R T O G E N B O S S C H E FI L A T E L I S T E N V E R 
E N I G I N G Secr J M H Pouleyn, P Breughellaan 4, 
Vught 



Ledenvergadering en grote veiling woensdag 27 november 
1968, 20 uur m „Cosmopohet" , Snellestraat 49, Den 
Bosch 
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 Tel (02150)4 35 21 

Ledenvergaderingen 21 november en 19 december 1968 
(zaal open 19 30 uur) 

Ruilbeurs elke zaterdagmiddag van 14 00 uur tot 17 00 
uur Al deze bijeenkomsten bij de Stichting Openbare 
Bibliotheek te Hilversum, sGravelandseweg 55 In de 
genoemde novembervergadenng zal de heer H J C van 
Beek spreken over de postgeschieden is van Nederland tot 
1880 

Op 29 maart 1969 zal in de Totohal te Hilversum, Sport
park weer een Nationale Ruildag door onze vereniging 
worden georganiseerd Toegang vri j ' Noteert u alvast in 
uw agenda ■• En maakt afspraken voor deze dag met uw 
postzegelvnenden 
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 Tel 
(01714) 30 60 

Vergadering woensdag 27 november 1968 Logegebouw 
Steenschuur 6, Leiden Aanvang 8 uur precies Gewone 
agenda met veiling, verloting en na afloop ruilen 

Jeugdafdeling Vergadering op donderdagavond 12 de
cember 1968 m Huize „Over ' t Hoff", Gerecht 10, Leiden 
Aanvang 19 00 uur precies 

Overleden lid 580 A M van Dijk, Leiden 
Mededeling H e t Bestuur verzoekt de leden de contri

buties voor het jaar 1969 ä ƒ 12 — zo spoedig mogelijk 
over te maken op giro 390926 t n v de pennm der 
L V V P V te Leiden 
43 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ Z U I D  L I M 
B U R G ' Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maastricht 

Bijeenkomsten 2 december Beursavond 16 december 
ledenvergadering O p 14 december feestavond Deze bij
eenkomsten vinden telkens plaats om 20 00 uur, in de 
Groote Sociëteit, Vrijthof, ingang Julianaplein, Maas
tricht 
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 

Rmlavond iedere 2e maandag van de maand 
Overleden l idnr 24 J Harkema, Bladel 

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 uur m CafeRest „Zee l and ia ' , Bloemenmarkt 19 
Tevens is er dan gelegenheid tot veiling van postzegels 

e d die om half 8 moeten worden ingeleverd bij de veiling
commissie in de vergaderzaal 
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 SteinerSpork, 'sGravendijkwal 79, Rotter
dam5 

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

P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G „ S A N T P O O R T " 
Secr G J H Bos, Charl de Bourbonlaan 22, Santpoort 
Tel (02560) 87 99 
Penningmeesteresse Mevr P A Schutv d Berg, Kerk
weg 135, Santpoort Tel (02560)89 27 

Contributie ƒ 9 , — per jaar Giro 19103 Directeur Rond
zendverkeer P Vis Bloemendaalsestraatweg 56, Sant
poort Zd Tel (02560) 60 33 Giro Rondzendverkeer 
P V S N a 276 084 

Vergaderingen iedere Ie en 3e donderdagavond van de 
maand in Gebouw , ,CUSA", Hoofdstraat 117, Santpoort, 
Dorp 
52 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ T I L B U R G " T I L B U R G Secr W van Erve, 
Insulindeplein 5, Tilburg Tel (04250) 2 64 64 

Ledenvergadering 4 december in de grote bovenzaal van 
Huize Remmers , Heuvelring, Tilburg 
54 
P O S T Z E G E L C L U B WASSENAAR Secr W van der 
Worp, Starrenburglaan 70, Wassenaar 

Vergaderingen iedere tweede donderdag van de maand, 
Rijksstraatweg 465 
55 

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

Bijeenkomsten elke tweede en vierde dinsdag van de 
maand in Rest Kennemerhof, Kennemer laan 116 Aan
vang 19 30 uur 
57 

P O S T Z E G E I 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 Kortmk, Bruggenmorsweg 
69, Enschede Tel (05420) 1 39 96 

Volgende bijeenkomst maandag 2 december 8 uur in de 
kantine van het hoofdkantoor met verkoop nieuwtjes, 
verloting, ruil etc Alter opkomst gewenst 
58 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS, S A S S E N H E I M Nieuwe bestuurssamenstelling 
Voorzitter J K Roodzant , Secretaresse mej X I 
Oost (Hoofdstraat 296 Tel 83 06), 2de Secretaris J de 
Winter, Penningmeester H Schmohl (Parklaan 112 
Tel 65 55 Giro no 22 06 64), Directeur Nieuwtjesdienst 
F G V Kesteren (Berkenlaan 14 Giro no 49 08 57), 
Leider rondzendverkeer en veilingmeester J Verhoef 
(St Antoniuslaan 30 Tel 86 12 Giro no 54 30 94) 

Vergadermgirutlavond iedere derde donderdag, 8 u u r 
in het Jeugdhuis, Juhana laan Jeugdclub van 18 45 tot 
20 00 uur 
64 

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

Bijeenkomsten elke eerste dinsdag van de maand in de 
Henk Oosterhuiszaal, Torenstraat , Drachten Aanvang 
20 uur 
67 

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

Bijeenkomsten in gebouw ,,de Horst , Emmastraa t , 
Zwijndrecht Bekendmaking per convocatie 
69 

F I L A T E L I S T E N V E R V E E N D A M E N O M S T R E 
K E N Secr J D Neuteboom E E Stolperlaan 24, Veen
dam 

Bijeenkomst donderdag 12 december in de Instuif, 
J Bruggemalaan, Veendam Onderlinge tentoonstelling 
Zaal open 19 uur 
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 

Bijeenkomst vrijdag 13 dec a s in lokaal Scheffers, 
Maastr ichterlaan 102, Vaals Begin 8 uur O p deze bij
eenkomst zal ook de jaarlijkse grote verloting worden ge
houden 
74 

P E R S O N E E I S V E R E N I G I N G T H O M A S S E N & 
D R I J V E R / V E R B L I F A , \ F D F I L A T E L I E , D E V E N 
T E R Secr T h B Hebing Het Wilgert 36 Epse Pennm / 
Hoofd Rondz dienst E den Adel, Witte de Withstraat 
36, Twello Tel (05701) 21 82 

Bijeenkomsten iedere Ie donderdag van de maand 
algem regionale ruilavond van 7 tot 10 u u r in de kan
tine van het bedrijf. Parallelweg, Toegang vnj 
79 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G A P P I N G E D A M Secr 
A Voetman, Placiusstraat 3, Appingedam 

VergaderingIruilavond vrijdag 13 december 1968 in het 
Wapen van Leiden, aanvang 19 30 uur Veiling van ma
teriaal ingebracht door de leden, Kavels inleveren bij de 
h e e r j R Niehof, of op de verenigingsavond Tevens vnje 
verloting 
85 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E M S K E R K Secr 
A C M V d Nes Jan van Kuikweg 191 Heemskerk 

Bijeenkomsten 22 nov ruilen en belangrijke veiling (o a 
Legioenblokken), 6 dec ruilen en (St Nicolaas ' ) q u i z , 
20 dec ruilen en veiling 

Postzegelhandel „'t Raedthuys" biedt aan: 
Nederland 
98 gebr 
98»» 
98«** 
99 gebr 
99*« 
99*»« 
100 gebr 
100** 
101 gebr 
101 • • 
104/05 gebr 
132/33" 
136/38 ♦• 
136/38"« 
163/65*»* 
177/198»»* 
203/07»»* 
212/19*" 
244/47»»« 
244/47** 
Roltanding 
n r 3 2 * * 
met certificaat 

12,50 
45,— 
65,— 
35,— 

100,— 
140,— 

26,— 
160,— 
475,— 
585,— 
145,— 
37,— 
95 — 

125,— 
190,— 
155,— 
32,— 
70,— 
80,— 
60,— 

900,— 
idem gebr met 
garantie 800,— 
biina alle roltanding
zegels zowel postfns 
als gebr voorradig 

Zuid Korea 
88/124 ind 107a/08a 
Idem 22 blokken UNO 
Liberia Lp 75a 

Lp 75b 
Monaco 34/43** 

184«« 
185/194** 
453/472*** 
514/22**» 
557/70*** 
Lp 51/54** 

Frankrijk vanaf 1935 
aanwezig, zowel gebr a 
f 0 50 p fr 
Luchtpost 6c*** 

8/14** 
Oostenrijk: 

300,— 
450 — 
110,— 
100,— 

3000,— 
1 2 5 , 
140,— 
32,50 
11 ,— 
15,— 
40,— 

haast alles 
s postfns i 

325,— 
500,— 

collectie Ie emissies op stempel. 
zeer mooie kwaliteit. 
6200—, pms f 17,50.— 
België: 
Cardmaal Mercier gebr 
325 gebr 
410 gebr 
436 gebr 
504/11** 
513/18** 

totaal frs 

525,— 
60,— 
90,— 
27 50 
55 — 
40,— 

Engelse kol. 
Heb weer belangrijke aan
vullingen gekregen George 
VI en Elisabethpenode 
Silver Jub 1935 compleet 
♦ ♦* f 430,— 
Engeland luxe nrs 1 en 2 
te zamen f 250,— 

Grote voorraad motief
zegels, sport, dieren, bloe
men, ruimtevaart, schilde
rijen 

Mancolijsten behandelen 
wi| van Ned en O G en 
alle Europese landen 
Géén nieuwties 

Andorra 1/23** 325.— 
Veel moderne Franse kolo
men voorradig 
* • * =s postfns z pi 

** = ongebr Ie pi 

ledere dag van 918 uur ge
opend behalve donderdags
middags na 14 uur 

POSTZEGELHANDEL 'T RAEDTHUYS (eigenaar J. D. MUIS) 
Raadhuisstraat 41  Amsterdam  Telefoon 22 09 01 

('s avonds (023) 4 49 83 of (020) 12 31 23) 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstraat 41  Amsterdam  Telefoon 22 09 01 

(prive Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefoon (023) 4 49 83, b g g (020) 12 31 23) 

REEDS MEER DAN 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL
LECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot, er wordt contant betaald 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis 
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Onze belangriike 

270e POSTZEGELVEILING 
zal plaatsvinden op 

9,10 en 11 december a.s. 

te 's-Gravenhage in Café-Hestaurant 
DEN HOUT, Bexuidenhoutseweg 11-13 

(eigen parkeerterrein) 

Deze veiling omvat: NEDERLAND en OVERZEESE 
RIJKSDELEN 
ENGROS'AFDELING NEDERLAND 
en O.R. 
VERZAMELINGEN 
EUROPA en OVERZEE 
w.o. BELANGRIJKE AFDELINGEN 
ENGELSE KOLONIËN 
FRANSE KOLONIËN 
ZUID'AMERIKA 
De veilingcatalogus wordt aan serieuze 
reflectanten op aanvraag gaarne toegezonden. 
Voor onze 271e veiling kan nog GOBD materiaal 
worden aangenomen. Bij belangrijke objecten 
komen wij U gaarne thuis bezoeken. 

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



NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 

Telefoon (05470) 2135 

GRIEKENLAND 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wij, behalve de 
verschillende postadministraties en -agentschappen, New Stamps in Londen, en 
de heren K. feilet in Sao Paulo, P. Kranenburg in Teheran en Pater Ciprlano 
van den Wijngaart in Rome. 
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 FlP-lijst 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 DUITSLAND (OOST-) 

BELGIË 

1 
•jz 

Mk 1 
s 

Afbeelding zegels gemeld in oktober, bladzijde 613. 

B U L G A R I J E 4 

Afbeelding zegel gemeld in oktober, bladzijde 613. 
12- l l - '68 . Orchideeencultuur in de D D R . 

5 pf. Laeliocattleya cv. .Maggie Raphae la Alba R u b r a . ' 
10 pf. Paphiopedilum cv. ,Albert ianum. ' 
15 pf. Cattleya cv. ,Fabia. ' 
20 pf. Cattleya aclandiae. 
40 pf. Sobralia macrantha . 
50 pf. Dendrobium cv. ,Alpha. ' 

27 - l l - ' 68 . Duitse sprookjes, uitgave 1968. 
5, 10, 15, 20, 25 en 30 pf. Blokje waar in deze zes zegels 
verenigd zijn; elke zegel een verschillende afbeelding uit 
het sprookje ,,De gelaarsde ka t" . 

3-12-'68. Pioniersorganisatie Ernst T h a l m a n n 20 jaar . 
10 en 15 Pf. Sport en spel van deze jeugdorganisatie, 
embleem J P (Junge Pioniere). 

DUITSLAND (WEST-) 
I0-12-'6B. Internat ionaal j aa r rechten van de mens. 

30 pf. rood, geel, bruin en zwart. Internat ionaal embleem. 

FRANKRIJK 
Afbeelding zegels gemeld in oktober, bladziide GIJ 
Oktober '68 Vogelreservaat Srebirna, gemeld in ok

tober nummer. 
1 st. Pelecanus crispus (pelikaan). 
2 st. Egretta garzetta (reiger). 
3 st. Podiceps cristatus (fuut). 
5 st. Sterna hirundo (stern). 

13 st. Flatalea leucorodia (lepelaar). 
20 st. Plegadis falcinellus (ibis). 

November '68 Reprodukties uit tiende-eeuwse klooster 
van Rilsky. 

1 st. Ikoon van Sint Arseny. 
2 st. Muurschildering: ,,De relieken van Ivan Rilsky 

worden weggedragen." 
3 st. Pijniging van de ziel van de rijke door Sint Michael . 

13 St. Ikoon van Ivan Rilsky. 
20 st. Ikoon van de profeet Jona. 
40 St. Ikoon van Sint George. 
Blok van 1.— 1. Muurschildering: ontmoeting met de 
relieken van Ivan Rilsky. 

CYPRUS 

Afbeelding zegel gemeld in oktober, bladzijde 613. 

D E N E M A R K E N 
2 1 - n - ' 6 8 . Nieuwe uitgifte gebruikszegel. 

5,— kr. blauw. Wap>en van het land, nu op fluorescerend 
papier 

18- l l - '68 . Grote figuren in de geschiedenis van Frank
rijk. 
0.40 F. groen, grijs en roodbruin. Philips de Schone in de 

Staten-Generaal (1302). 
0.40 F . groen, b lauw en bruin . Dood van D u Guesclin 

(1380). 
0.60 F. bruin, blauwzwart en marineblauw. Jeanne d 'Arc 

te paa rd tussen ruiters voor ommuurde stad (1429). 

GIBRALTAR 
l - l l - ' 6 8 . Kerstiegels. 

4 d. Geknielde schaapsjongen met l am onder ster van 
Bethlehem. 

9 d. Mar i a met het kind en schaap. 
Beide /egels met kopje koningin Elizabeth. 

8-11-'68. Herdenking koninklijke Griekse luchtmacht . 
2.50 dr. Grieks vliegtuig schiet in 1940 vijandelijk vlieg

tuig bij Langada neer. 
3.50 dr. Kaar t Middellandse Zee-gebied, waarop aange

geven route van twee Griekse vliegers in Bréguet 
19, uit 1928. 

8.— dr. Eerste vliegtuig H . Fa rm an en straalvliegtuig 
F-104G. 

8 - l l - ' 68 . Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 
5.— dr. Kop van de godin Hygeïa, dochter van Aesculaap, 

naa r beeldhouwwerk van Skopas, midden vierde 
eeuw voor Christus, en embleem W H O * ) . 

G R O E N L A N D 
2 l - l l - ' 6 8 . Nieuwe gebruikszegel. 

30 o. groen. Portret koning Frederik I I in anorak. 

GROOT-BRITTANNIÊ 

M M MÉAÉMÉftiMÉÜ* 

f9* 

Afbeelding zegels gemeld in oktober, bladzijde 613. 

HONGARIJE 

ImGYARPOSa. 

Afbeelding zegel gemeld in oktober, bladzijde 613 . 
Oktober '68. Tuinbloemen. 

20 f. Damastbloem. 
60 f. Driekleurig viooltje. 
80 f. Zinnia. 
1.— F . Winde. 
1.40 F . Petunia. 
1.50 F. Postelein. 
2 .— F . Tuinaster. 
2.50 F. DahHa. 

IERLAND ^ 
4 - l l - ' 68 . Internat ionaal j aa r van de rechten v a n de 

mens. 
5 d. zwart met goud en geel, 7 d. rood met goud en geel. 
Internat ionaal embleem voor di t j a a r met lauwerkrans ; n 
vlam. 

^ Voor meer nieuwtjes» zie laatste nieuwtjes pagina. november 1968 6 7 5 



z o GOEDKOOP KOCHT U NOG NOOIT. 
GEHEEL GRATIS 2 5 0 verschillende xegels van de gehele wereld blf aankoop van f. 15.- of meer 

EEN ENORM SUCCES 
ZIJN ONZE PARTIJEN 
NEDERLAND EN OVERZEE 

Duizend verschillende zegels van NEDERLAND, Ned 
Indié, Indonesia, Ned Antillen, Curasao en Suriname, elke 
partij heeft een enorme catalogusv^aarde Ze gaan v/eg 
voor een fractie van de v»inkelwaarde 
Bil ons 1000 verschillende Nederland en Overzee slechts 

f 8 9 , — 

200 Nederland f5,50, 300 Nederland f 12,50, 400 Neder
land f 27,50, 500 Nederland f 47,50, 500 verschillende 
NEDERLAND, NED INDIË, NIEUW GUINEA, NED 
ANTILLEN, SURINAME, de voorraad is gering, de prijs 
IS dan ook uiterst laag gesteld, slechts f 18,75 

500 verschillende alléén NEDERLAND, een partij met een 
fantastische cataloguswaarde, nu slechts f 47,50 

600 verschillende alléén NEDERLAND, hoe bestaat het, 
toch maar f 99,— 

700 verschillende NEDERLAND, het is haast met te ge
loven, bijna compleet, voor de lage pnjs van f248,— 

50 verschillende NEDERLANDS INDIË f4,95, 100 versch 
Ned Indié, zeer interessant f 12,95, 50 SURINAME, 
commentaar overbodig f 8,75, 100 SURINAME, slechts 
enkele samenstellingen hiervan voorradig f 19,95 , 50 
Nederlandse Antillen, nu voor f9,25 

ZUID-MOLUKKEN 
WIJ pri|~en ons gelukktg zeer voordelig enkele complete 
series van 137 zegels te hebben kunnen aankopen De 
catalog us waard e van de gehele set bedraagt f52.50 (Yland 
& van Rei]en) Wij kunnen de gehele set aanbieden voor de 
zeer voordelige prijs van ri2,95 Ook zeer geschikt voor 
de motiefverzamelaar (veel dieren en bloemen) 

100 verschillende Indonesia, pak mee voor f3,95 
300 verschillende Indonesia, hoe bestaat h e t " ' voor 
f 14,95 Bovendien ontvangt u hierbij geheel gratis de 
complete serie Diertjes met RIAU opdruk (nrs 26/32) 
ter waarde van f 6 , — 

RESTANTEN 
WIJ ruimen onze restanten op Ze zijn gesplitst m diverse 
partijen 

Grote partij f 25,— 
Extragrote partij f 50.— 
Super partij f 100,— 

Elke partij bevat zeer veel avontuur, losse zegels, bundels 
vellen, afgeweekte en onafgeweekte zegels, kortom te veel 
om op te noemen Ook de catalog us waard e is niet te 
becijferen 

100 ROEMENIË, groot formaat, f4,50 
± 700 ROEMENIË, alleen complete series, nog nooit 
kocht u dit voor f 87,50 

RUILPAKKET 
Van diverse zijden bereikte ons het verzoek een pakket 
samen te stelten, waarvan de inhoud dusdanig was, dat men 
het zowel voor eigen gebruik, als voor ruilmateriaal kan 
benutten Welnu om aan dit verzoek te voldoen stelden 
WIJ een pakket samen, waarvan het aantal zegels veel is, 
de prijs laag is en het assortiment groot is, n I ons ruil
pakket 

Inhoud 
500 versch 
100 „ 
100 „ 
50 , 

100 , 
50 „ 

100 „ 
100 „ 
100 „ 

10 > 
40 „ 

Gehele Wereld 
Hongarije 
Oost-Duitsland 
Tsjecho-Slowakije 
Roemenië 
India 
Turkije 

Australië 
Indonesia 
Lundi 
Rusland 

INDONESIA 
MOEILIJKHEDEN, die wij hebben ondervonden met een 
Amerikaanse importfirma zijn er de oorzaak van dat wij 
een grote exportorder van INDONESISCHE postzegels 
met kunnen uitvoeren DE GEHELE ORDER WERD 
G E A N N U L E E R D 
Onze voorraad heeft hierdoor momenteel een dermate 
grote omvang, dat wij deze onmogeli|k op korte termijn 
tangs normale weg kunnen verkopen Wij zijn genood
zaakt zowel aan particulieren, als een wederverkopers 
tegen 

AFBRAAKPRIJZEN 
te leveren, teneinde onze voorraden te verminderen Wij 
bieden aan 

50 complete postfrisse series INDONESIA, cataloguswaar
de „Zonnebloem" pim f35,—, bij ons gaan ze weg voor 

f. 9,95 
(Even narekenen, nog géén twintig cent per serie) 

22 complete series CHINA, totaal 74 zegels, alleen groot 
formaat Yvertwaarde ruim 65 fr Nog nooit kocht u dit 
voor ƒ9,75 

± 286 verschillende groot formaatzegels CHINA, uit
sluitend complete series van de laatste jaren Enorme 
cataloguswaarde (ca fr 250,—) Wij delen ze uit voor 
slechts f 22,50 

9 verschillende EERSTE DAG BRIEVEN INDONESIA, met 
een gezamenlijke catalog us waard e van f 19,50 Wij delen 
ze uit voor f8,75 
Leg nu de basis voor een prachtig R U I M T E V A A R T 
collectie WIJ geven u een uitzonderlijk aanbod 300 ver
schillende RUIMTEVAART-zegels, met prachtige en 
schaarse zegels Elders betaalt u zeker 50% meer Bij ons 
slechts f 39,75 

BEGIN N U EEN M O T I E F V E R Z A M E L I N G I Als 
aanmoediging bieden wij aan ons motiefpakket, inhoud 
100 dieren 100 bloemen, 100 sport Totaal dus 300 
MOTIEFZEGELS voor de uitzonderlijk lage prijs van f7,75 
500 verschillende HONGARIJE, waarvan ruim 400 groot 
formaatzegets Yvertwaarde enkele honderden franken. 
vele nieuwere soorten bevinden zich hierbij Toch is de 
prijs maar f 19.75 

PRIJSVERLAGIKG 
SPECIALE AANBIEDING, nu 1000 verschillende Rusland, 
groot formaat. hoofdzakeli|k complete series, waaronder 
schaarse en betere exemplaren Slechts 

f 99,-
500 Rusland f47.50. 250 Rusland f 19.50 
300 Tsiecho-Slowakije, alleen groot formaat zegels, 
vooral van de laatste jaren Dit werd nog nooit eerder 
aangeboden en zeker niet voor de prijs van f 11 75 
500 Tsjccho-Slowakije f 19,50 
1000 Tsj echo-S Iowa k IJ e, een enorm aantal zegels U 
vindt er vele aardige en zeldzame zegels onder Ook veel 
series'! Al kocht u nog nooit zegels van een Oost-Euro
pees land, dan doet u het nu alleen al om de pnjs van 
f 59,50 
500 Turkije, zeer leuk en aardig pakket, van de pnjs zult 
u zeer zeker met schrikken f22,50 
500 U.S.A , het pakket met de vele groot formaat ge-
denkzegels Slechts f 29.50 

Gezien onze zeer geringe winstmarges kun
nen WIJ alleen tegen vooruitbetaling leveren. 

Voor alle bestellingen gelieve u f 0,50 extra over 
te maken voor porto- en administratiekosten 
Rembourszending f 1,50 extra Vooruitbetalingen 
bij voorkeur op onze postgirorekening Indien 
u vooruitbetaalt per giro kunt u uw bestelling 
op de girokaart vermelden U gelieve dan geen 
extra brief te sturen 

LANDENCOLLECTIES 
100 AUSTRALIË, met o a herdenkingszegels, toch maar 
f3 ,50 
300 BELGIË f7.95, 500 België f 17,75.1000 België, werke 
lijk een unieke collectie, de prijs is zeer laag gehouden 
slechts f 95,— 

99 BRAZILIË, veel leuke zegels voor de lage pnjs van f5,75 
50 BRAZILIË, alleen postfns, hoge cataloguswaarde. nu 
voor f 7,95 

1(XX) BULGARIJE, bijna een land compleet, in deze partij 
bevinden zich ook veel complete series, slechts f 137.50 
100 versch CONGO RUANDA, met veel mooie platen, 
ook motieven" Toch maar f7.50 

lOO.CUBA, alleen groot formaat zegels, zeer veel motie
ven werkelijk een lust voor het oog, om de pnjs hoeft u 
het met te laten f9,75 

500 DUITSLAND, nu kopen voor f 11.75 
1000 DUITSLAND, werkelijk een pracht van een collectie, 
ook veel oudere zegels bevinden zich hierbij (Oude 
Duitse Staten) Dit koopt u alleen bij Post 68 voor f29.75 

100 EGYPTE, uitsluitend groot formaat zegels, werkelijk 
zeer interessant materiaal voor slechts f 14,95 
300 EGYPTE, waarvan ± 200 groot formaat zegels, een 
moot object om verder uit te breiden, de pnjs is laag, 
f 3 9 . — 

500 ENGELSE KOLONIËN, een unieke samenstelling, 
naast de gewone zegels treft u ook zeer interessante 
exemplaren aan f 11,95 

100 FINLAND, erg leuk f4,95 
500 FRANKRIJK, met o a veel gelegenheidszegels. de 
pnjs bedraagt slechts f25,— 
100 FRANSE KOLONIËN, interessante samenstelling voor 
f4.95 
50 GUINEE, alleen groot formaat, hoge Yvertwaarde 
f8 ,75 
50 HAITI, uitsluitend groot formaat zegels, om zoveel 
zegels van dit land bij elkaar te krijgen valt niet mee, 
f 12,75 
1000 verschillende HONGARIJE, biina een land compleet, 
bovendien bestaat het grootste gedeelte uit groot formaat 
zegels f 44,— 
50 INDIA, alleen bijons f 1,15 
100 INDIA, spotgoedkoop, f 2,50 
50 IRAK, met veel grootformaat en opdrukzegels f3.25 
200 ISRAËL met zeer veel GROOT FORMAAT GEDENK-
ZEGELS, eigenlijk is de pnjs van f29,50 veel te laag 
500 ITALIË nog slechts enkele malen voorradig dus haast 
u voor f 22,50 
1000 ITALIË, hoe bestaat het, voor die pnjs, f95 ,— 

500 JOEGOSLAVIË, in vele wereldcotlecties ontbreken 
nog vaak zegels van dit land Schaf deze partij aan en de 
open plekken in uw album behoren tot het verleden Pnjs 
slechts f 27.50 
50 NOORWEGEN, weggeefpnis f 1,75 
300 NOORWEGEN, bevat veel gelegenheidszegels f27,50 

250 OOST-DUITSLAND, waarvan 150 grootformaat 
zegels f 6,50 
300 OOSTENRIJK, een nadere omschrijving is overbodig, 
de pnjs spreekt voor zichzelf f9,75 
500 OOSTENRIJK, zeer interessant, met veel oudere 
zegels f 25,— 

100 PHILIPPIJNEN, speciaal voor de liefhebbers stelden 
WIJ dtt samen De ware kenners zeggen „het is onmogelijk 
voor die prijs" f9,75 

100 POLEN, groot formaat, f3.95 
500 POLEN, biina onmogelijk, f22,50 

300 PORTUGAL, zeer mooi, en toch maar f 13.50 
500 PORTUGAL, slechts enkele liefhebbers kunnen wij 
hiermee een plezier doen f49,— 

100 SAN MARINO, bijna alleen postfrisse groot formaat 
zegels, f 9,75 

500 SPANJE, een pracht van een collectie, veel gelegen
heidszegels (ook schilderijen) Slechts f 28,50 

TOTAAL DUS 1250 ZEGELS, de pnjs kan voor niemand 
een bezwaar zijn 

POST 68 
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ITALIË POLEN 

GIOACCHINO ROSSINI 
1792 ^ ^ ^ IMS 

POSTE ITALIANEL.50 
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2510'68. Honderdste sterfdaff Gioacchino Rossini 
(17921868). 
50 1. rose. Portret van de componist, geschilderd door 
Guglielmo De Sanctis. 

2 l l  ' 68 . Vijftigste verjaardag overwinning. 
20 1. Burgers nemen afscheid van huis en worden soldaten 
25 I. Gestileerde weergave loopgravenoorlog. 
40 i. Compositie geeft zeeoorlog weer. 
50 1. Symbolisering van luchtoorlog: luchtschip, eerste 

vliegtuig, afweergeschut. 
90 1. Slag bij Vittorio Veneto: soldaten op weg naar de 

Piave. 
180 1. Symbool voor Onbekende soldaat. 

JOEGOSLAVIË 
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99'68. Vijfentwintig jaar annexatie Istrie en Slo
veense kust door Joegoslavië. 
0.50 d. Reproduktie fragment van fresco uit Istrié, in de 
middeleeuwen geschilderd door Janez de Castvo. 

310'68. Joegoslavische kunst door de eeuwen heen, 
reprodukties negentiendeeeuwse schilderijen. 
1.— d. „Klansko meer" . Marko Pernhart (18241871). 

,,Beiers landschap", Milan Popovic (18501875). 
,,Porta Terraferma" in Zadar , Ferdo Quiquerez 
(18451893). 

3 . — d. Triglav, gezien van Bohinje, Anton Karinger, 
(18291870). 

5.— d. Gezicht op Studenica, DjordjeKrstic, (18511907). 
510'68. Honderdste geboortedag A. Santïc. 

0.50 d. kobaltblauw. Portret van de dichter (18681924). 
610'68. Week van het kind 1968. 

0.50 d. Tekening van leerling van tweede klas lagere 
school. 

l l 10 '68. Honderdvijftigste geboortedag Karl Marx. 
50 p . karmijnbruin. Portret naar buste van N. Mitric. 

I210'68. Olympische week; verplichte toeslagzegel. 
10 p . Metalen schild van Azteken, Inschrift en Olympische 

ringen. 

LIECHTENSTEIN 

512'68. Vierde deel serie kerkpatronen. 
2.— fr. donkerblauw, oranje, rood, goud. Sint Lucius, 

patroon prinsdom. 
512'68. Serie „Pioniers der filatelie". 

20 r. donkergroen. Sir Rowland Hill . 
30 r. venetiaans rood. Philippe de Ferrari . 
I.— fr. sepia. Maurice Burrus. 

L U X E M B U R G 
Caritasserie 1968 voor gehandicapte kin

10 c H.M.C.insti tuut. 
25 c Doofstomme kleuter met zingend 

vogeltje. 
25 c Blind kind met brandende kaars. 
50 c Verpleegster met gebrekkig kind. 

F Gestoord kind met opgestoken vinger. 
6.90 F Gestoord kind in isolement. 

512 
deren. 

50 c 
1.50 F 

2 F 
3 F 
6 F 

13 F 

'68. 

f
+ 
+ 
+ 
t 1 
+ 6 

t l  l l  ' 6 8 . Vijfde partijdag Verenigde Poolse Arbei
derspartij, reprodukties schilderijen. 
60 gr. Proletariers, F. Kowarsky. 
60 gr. Staking, S. Lentz. 
60 gr. Manifest, W. Weiss. 

2011'68. De jacht in de schilderkunst, reprodukties. 
20 gr. Vertrek voor de jacht, Wojciech Kossak (18571942) 
40 gr. Valkenjacht, Juliusz Kossak (18241899). 
60 gr. Aanval door wolven, A. Wierusz  Kowalski (1849

1915). 
1.50 zl. Terugkeer met geschoten beer, Jul ian Falat , 

(18531923). 
2.50 zl. Vossenjacht, T. Sutherland (17851838). 
3.40 zl. Jacht op wilde zwijnen, F. Snijders (15791657). 
4.50 zl. Rust van de jagers, W. G. Pierow (18341882). 
8.50 zl. Leeuwenjacht in Marokko, E. Delacroix (1798

1863). 
R O E M E N I Ë 

219'68. Honderd j aa r filharmonisch orkest ,,George 
Enescu." 
55 b . bruin, zwart en goud. H a r p en gebouw van orkest in 
Boekarest 
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Afbeelding zegel gemeld in september bladzijde 541. 
Oktober '68. Twintig jaar Internationale federatie van 

fotografische kunst. 
1.60 1. Embleem, camera, lens en sluiter. 

Serie klederdrachten. 
5 b . Vrouw uit Neamt. 

40 b . M a n uit Neamt. 
55 b . Vrouw utt Hunedoara . 
1.— 1. M a n uit Hunedoara . 
1.60 1. Vrouw uit Brasov. 
2.40 1. M a n uit Brasov. 

Oktober '68. Historische monumenten. 
10 b . De Metope , ,Trophaeum Tra ian i " (Adam Klisi). 
40 b . Kerk, klooster , ,Moldavi ta" . 
55 b . Kerk, klooster , ,Cozia". 
1.20 1. Prinselijk hof van Tirgoviste. 
1.55 1. Cultuurpaleis van Jassy. 
1.75 1. Kasteel Gorvins in Hunedoara . 

SAN M A R I N O 
512'68. Kerstzegels. 

50, 90 en 180 1. Reprodukties fragmenten schilderij ,,De 
mystieke geboorte" van Botticelli. 

SOVJETUNIE 4 

169'68. Internat ionale week van de brief. 
4 k. Brief, vliegtuig, schip en kompasroos. 

209'68. Vijftigste verjaardag van het neerschieten 
van zesentwintig commissarissen in Bakoe. 
4 k. oranje, rood en zwart . Beeld executie. 

309'68. Dag van de postzegel. 
4 k. Russische postzegels uit 1921 en 1965, kompas. 

309'68. Functionarissen van staat en partij . 
4 k. blauwzwart . S. G. Shaumian. 
4 k. grijszwart. P. P. Postytsjev. 
4 k. zwart. A. Ikramov. 

309'68. Zeventigste geboortedag T. Antikainen. 
6 k. sepia en bruin. Portret van deze Finse communistische 
leider (18981941). 

309'68. Handelsvloot van de SovjetUnie. 
6 k. rood en blauw. Vrachtschip „ Ivan Franko" en 
wereldbol. 

309'68. Eenenvijftigste verjaardag oktoberrevolutie. 
4 k. Orde oktoberrevolutie; zegel met aanhangsel waarop 
afbeelding van presidiumgebouw in Moskou. 

SPANJE 
Klooster van Santa Maria del Parral , in Segovia. 

1.50 p. Gezicht op hoofdgevel. 
3.50 p . Gezicht op binnenplaats. 
6.— p . Beeld Santa Maria del Parral , centraal deel van het 
hoofdaltaar. 

212'68. Kerstzegel. 
1.50 p . Reproduktie schilderij ,,De geboorte" van Fe
derigo Barocci (15261612). 

T U R K I J E 

Afbeelding zegel gemeld in oktober, bladzijde 603. 

VATICAAN 
28 l l  ' 68 . Kerstzegels, reproduktie schilderij. 

20, 50 en 250 I. Kind Jezus, geschilderd door Casimira 
Dabrowska. 

IJSLAND 

r\ 
LANDSBOKASAfN ISLANDS 

1S18 ^ ^ ^ ^ k 1968 

m 
t ■mmm im 

ISLAND 20KR 
J 

3010'68. Honderdvijftig j aa r nationale bibliotheek. 
5.— kr. geel en 20.— kr. blauw. Interieur bibliotheek. 

Afbeelding zegel gemeld in oktober, bladzijde 613. 

ZWITSERLAND 

^ Voor meer nieuwtjes» zie laatste nieuwtjes pagina. november J968 6 7 7 



POSTZEGE 

Veilingcatalogus 
voor iedereen 
gratis verkrijgbaar 
(aanvraag per briefkaart 
of telefonisch is voldoende) 

KORTE HOUTSTRAAT 20B 
DEN HAAG 
T E L . ( 0 7 0 ) 1 8 0 5 0 0 

iLVEIUNG 
W. H. DE MUNNIK 
REGELMATIG VEILINGEN: 

ledere filatelist is steeds van harte welkom! 

In onze 27e veiling, die gehouden wordt van 12 tot 14 december 1968, 
bevindt zich onder meer: 

Een zeer groot aantal collecties en restanten. 

Bezoekt de kijkdagen: 
Dagelijks vanaf 1 december (ook 's zaterdags). 
Eventueel hebben wij tijdens de kijkdagen ook een catalogus 
voor u beschikbaar. 
Uw komst zien wij gaarne tegemoet. 

Voor onze 28e veiling, die van 16 tot 18 januari gehouden wordt 
en waarbij een pracht 

PUNTSTEMPEL-COLLECTIE MET DOUBLETTEN 

onder de hamer komt, kan nog tot 16 december zegels, 
series en doubletten worden aangenomen. 
Bij toezending per post s.v.p. aangetekend verzenden. 



28-11-'68. Toeslagserie „Pro Juven tu t e" : afbeeldingen 
van vogels. 
10 + 10 r. geelbruin, roodoranje, bruin en blauwgroen. 
Tetrao urogallus. Auerhaan. 
20 + 10 r. olijfgroen, oranjerood en blauwgrijs. Pyrrhula 
pyrrhula. Goudvink. 
30 + 10 r. blauwrood, oranje, bruin en groen. Lanius 
senator. Roodkopklauwier. 
50 + 20 r. roodachtig blauw, oranje bruin en groen. 
Regulus tgnicapillus. Vuurgoudhaant je . 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 

September '68. Nieuwe gebruikszegel. 
30 c. violet in plaats van zwart. Portret Emir Abdelkader. 

20-10-'68. Dierenserie. 
40 c. Mouflon. 
1.— dh. Barbarijs schaap. 

ANGUILLA 
Oktober '68. Vijfendertig jaar padvindsters. 

10 c. Lint met embleem en jaartal len. 
15 c. Embleem en omtrek van hoofden. 
25 c. Gebouw hoofdkwartier en embleem. 
40 c. Verschillende emblemen. 

November '68. Kerstzegels. 
1 c. Drie koningen. 

10 c. Drie wijzen. 
15 c. Christus in kribbe. 
40 c. Herders. 
50 c. Heilige familie. 

ARGENTINIË 
19-10-'68. Vijfde plenaire vergadering Internat ionaal 

raadgevend comité van telegraaf en telefoon (C.C. I .T .T. ) . 
20 p . Nachtelijk gezicht op stad M a r del Plata . 
40 p . Gedeelte wereldbol, waarop Zuid-Amerika, met als 

enige stad M a r del Plata. 
68 p . Officieel embleem van deze vierde zitting. 

26-10-'68. Dertig jaar nationale gendarmerie. 
20 p . Bereden gendarme bewaakt grens. 

26-10-'68. Honderdvijfenzeventig j aa r marine voor 
kustbescherming. 
20 p . M o d e m kustbewakingsvaartuig. 

2 - l l - ' 68 . Week van de luchtvaart . 
20 p . Portret van Aarón de Anchorena en de ballon 
„Pampero" , waarmee hij ïn 1907 de Rio de la Plata over
stak. 

9 - l l - ' 68 . Sint Martinus van Tours , patroon van de 
stad Buenos Aires. 
20 p . Sint Martinus naar schilderij van Alfredo Guido. 

BAHAMA EILANDEN 

l - l l - ' 6 8 . Parlementaire Gemenebestconferentie, Nas
sau. 

3 c. Parlementsgebouw in Nassau, Bahamas. 
10 c. Scepter van Bahamas en Londens Big Ben-toren. 
12 c. Nassau's stroomarkt. 
15 c. Rijtoer door Nassau. 

BAHREIN 
13-l l - '68 . Officiële opening stad Isa. 

50 f.* Verschillende huizencomplexen. 
80 f. Winkelcentrum. 

120 f. Stadion van nieuwe stad. 
1150 f. Gezicht op moskee. 

BHOETAN 
22-10-'68. Vervolg op serie driedimensionale vlinder-

zegels, nu in blokken van vier, 
1 5 e n 5 0 c h , 1.25 en 2.— nu. Verschillende vlinders. 

l3 .—, 4.—, 5.— en 6.— nu. Andere verschillende vlinders. 
I De afgebeelde vlinders zijn: Troides pr iamus urvilHanus, 
irroides magellanus sonani, Papilio androgeus laicodus, 
h^elias hypar-etbe, Anteos maerula, Euploea milciber, 
pasilissa, Morpho rhetenor en Ca tag ramma sorana. 
iMIe niet inheems in dit gebied! 

I BIAFRA 
I 30-5-'68. Hulp aan de kinderen van Biafra. 
I d. + 2 d. 1 sh. + 6 d., 2 sh. 6 d. + 1 sh., 5 sh. + 2 sh. 
fc d., 10 sh. + 2 sh. 6 d. Opdruk met tekst , ,Help Biafran 
C h i l d r e n " op zegels ter herdenking van eerste jaar on
afhankelijkheid. 
I 2-9-'68. Serie vlinders en bloemen. 
1- d. Lankesteria barteri en Papilio dardanus . 
I sh. 6 d. Ipomoea involucrata en Papilio antimachus. 
I sh. 6 d. Haemanthus cinnabarinus en Papilio zalmoxis. 
I sh. Olerodendrum splendens en Papilio hesperus. 

BOEROENDl 

24-10-'68. Olympische Spelen Mexico. 
4 fr. Voetballen. 
7 fr. Basketbal. 

10 fr. Kogelstoten. 
13 fr. Hoogspringen. 
17 fr. Hardlopen. 
24 fr. Snelwandelen. 
26 fr. Hamerslingeren. 
40 fr. Speerwerpen. 
50 fr. Hordelopen. 
75 fr. Verspringen. 
Blokje met de twee hoogste waarden, getand en ongetand. 

BRAZILIË 

5-9-'68. Bezoek president Eduardo Frei van C'hili aan 
Brazilië. 
10 c. Kaar t Zuid-Amerika met omtrek van Biazilie en 
Chili, door lijn verbonden. 

10-9-'68. Honderd jaar Portugees literair lyceum in 
Rio de Janeiro. 
5 c. Embleem Lyceum en jaartal len. 

18-9-'68. Curi t iba, vijfentwintigste Braziliaanse stad 
aangesloten op telexnet. 
20 c. Kaa r t van Brazilië, omslingerd door telexvellen. 

23-9-'68. Achtste conferentie Amerikaanse strijd
krachten. 
5 c. Medaille met hoofden van drie soldaten en embleem. 

30-9-'68. Derde Internat ionale festival van volks
muziek. 
6 c. Kraaiende haan als solsleutel en Suikerbroodberg. 

3-10-'68. Vijftien jaar nationale olie-industrie „Pe-
trobras". 
6 c. Kraakinstallatie. 

16-10-'68. U N I C E F * ) 
5 c Jongen loopt over weg naa r opgaande zon. 

10 c. Kind geborgen in hand . 
20 c. Meisje met strikken in haar . 

CANADA 

1-11-'68. Kerstzegel. 
5 c. wit, b lauw en zwart. Houtsnijwerk , ,Familiegroep" 
door onbekende eskimohoutsnijder. 

CAYMAN EILANDEN 
l - l l - ' 6 8 . Kerstzegels. Reprodukties schilderijen. 

Vi en 6 d., 1 sh. 3 d. , ,Aanbidding door de herders", frag
ment schilderij van Rembrand t (1606-1669). 
1 en 8 d., 2 sh. „Aanbidding door de herders", leerling 
van Rembrandt , Barent Fabritius (1624-1673). 
Alle zegels met hoofd koningin Elizabeth en „Kerstmis 
1968". 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 

19-11-'6B. Inlandse jachtwapens. 
10 f. Werpmes Za. 
20 f. Werpmes Kpinga - Gbengue. 
30 f. Pijl en boog Mbano . 

10-12-'68. Historie van scheepvaart. 
10 f. Veerboot Ville de Bangui, 1958. 
30 f. Veerboot Gouandja, 1968. 
50 f. Duwboot Lamblin, 1944. 

100 f. luchtpost. Stoomboot Pius X , Bangui, 1894. 
130 f. luchtpost. Stoombootje Ballay - Bangui, 1891. 

CHILI 
September '68. Vierde telling industrieën. 

30 c. H a n d houdt tandwiel vast. 
Eeuwfeesten steden in provincie Chiloe. 

30 c. Kaar t provincie, rivierstoomboot, zeilboot. 
1.— e. Kaar t provincie waarop steden met jaar ta l len: 
Tenaun 1567, Castro 1567, Chacao 1568, Chonchi 1768, 
en Ancud 1768. 

September '68. Paaseiland. 
10 c. Door Moai gebeeldhouwd hoofd, gevonden op 
Faaseiland. 

CHINA (NATIONALISTISCH.) 

30-9-'68. Twintig j aa r gemengde commissie landher
vorming op Taiwan. 
1.— en 5.— S. Landbouwgrond in terrassen en handen 
met graanprodukten. 

31-10-'68. Belangrijke diensten van president Tsjang 
Kai Tsjek aan China. 
1.—$. Opbouw leger in W h a m p o a (1924-1925). 
2.— $. Expeditie ter vereniging van China (1926-1928). 
2.50 $. Onderdrukking bandietisme en terugslaan van 
binnendringende groepen. 
3.50 $. Overwinning in verzet tegen J a p a n (1937-1945). 
4 .— $. Aanvaarding nieuwe grondwet (1946-1948). 
5.— $. Anticommunisme en herovering Chinees vaste
land. 
Alle zegels met portret president. 

CONGO (KINSJASA) 
Nieuwe gebruikszegel. 

iO k. Opdruk op zegel van 2 f. uit serie, , luitenant-generaal 
Moboe toe" ; Yvert 617. (>^) 

COOK EILANDEN 

Afbeelding zetsel iffiiield ni uklober, bladzijde 613. 

COSTA RICA 
2-8-*68. Derde nationale postzegeltentoonstelling. 

5.— C. Opdruk ,,2-4 Agosto 1968" op de zegel en n a a m 
van de tentoonstelling op rand van blokje, uitgegeven in 
1963 bij het honderdjarig bestaan van de poitzegel. 

CUBA 
28-9-'68. Acht j aa r stichting comitées voor verdedi

ging der revolutie. 
3 c. Embleem, enkele leden en hun activiteiten. 

D A H O M E Y 
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Niet alleen zeldzame 
nummers zoals afgebeelde 
Nederland: 17 v 2 et onget f 5 5 , - , 18 v 2V2 et onget 
f 7 0 - 2921/2 gid zpl f 3 1 5 , - , 101 f 5 2 5 , - , 124 Gva 
Ie pi f 3 4 5 , - 356 e zpl f 2 1 5 , - . Rolt 51a + 51 vert 
paar zpl f 285 - Port 2 B Ie pi f 175,-
Ned. Indlë: 38 f zpl f 2 5 0 , - , 38 f gebr f 2 5 0 , - , 140 f 
ong f 3 7 5 , - 171f ong f 2 4 5 - , 289 ong zpl f 1 9 5 , - , 
idem met pi f 1 7 5 , - . 325a ong zpl f 2 4 0 , -
Nleuw-Gulnea: Untea kopstaand div waarden f60,— -
f 75,— per stuk 
Curasao: Luchtpost 1/3 zpl f 1 2 0 , - , idem met pi f97,50, 
82/88 zpl f 4 5 0 - idem met pi f 4 2 5 , -
Suriname: 21 Ca f 1 2 5 , - , lOaC f 2 1 5 , - , L P 18 Ie pi 
f 4 3 5 - , 24fa kopstaand zpl f 2 8 5 -
Vaticaan: 66/71 zpl f625 - , idem met pi f 445 -
Israël: 29/30 Ie pi f 3 5 0 -

maar ook 
alle normale en goedkope series en zegels vindt 
u in onze nieuwe prijslijst, welke op aanvraag 
u gratis wordt toegezonden 

ZICHTZENDINGEN hebben wij van Nederland 
en O G zowel voor beginners als vergevorder
den Een proefzichtzending ontvangt u zonder 
verplichting Referenties gelieve u op te geven 

wij hebben een ruime sortering zegels van: Benelux, 
Duitsland, Liechtenstein, OostenrUk, Vatlcaan, Zwitser
land blokicen, Israël, Verenigd Europa, Verenigde Natie*. 

INTERPHILA 
POSTBUS 8034 - DEN HAAG 

Kantoor: Sterrenoord 48 - Den Haag 
Telefoon (070) 66 90 20 - Postgiro 475.338 

SPECIALE AANBIEDING ZWITSERLAND! Ongebruikte zegels hebben ten hoogste mooie 1c piaicker 

151/53 
1«8/69 
231/34 
235/38 
244 
24*/49 
250/53 
260/62 
267/70 
271/77 
278/81 
282/85 
289/97 
302 
303/06 
307/10 
311 
311A 
312 
314 
316/19 
320/22 
323/25 
326/28 
341 
342/43 
3a/47 
348 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
370 
371/74 
380/83 
364 
385/86 
387 
388/91 
392/94 
395/98 
399/402 
403/04 
405/17 
418 
419/22 

Ongebr 
130,— 

40,— 
4,50 
4,50 

4,50 
10,50 

5,— 
32,50 
«,— 

17,50 
0,60 
4,25 

0,90 
35,— 
0,40 

20,— 
4,75 

0,90 
1.80 «,— 
0,30 
2,50 
3,— 
3,— 
4,— 
4,50 
6.75 
0,30 
0,30 
4.— 

1.50 
0,30 
4.— 
3,— 
9,— «.— 
3,— 

375,— 
15,— 
9,50 

Gebr 
85,— 

2.— 
3,75 

0,70 

2,50 

4.75 
1 , — 
0.20 
3,75 
7,50 
0.70 

3,50 
1,50 
1,75 
1.25 
0.50 
1.15 
4.— 

0.20 
3,75 
3,75 
0,15 

3,80 
2,25 

423/26 
428/31 
433/36 
437/40 
441 /a 
445/48 
449/52 
453/56 
457/60 
461/66 
467/70 
471/73 
474/76 
477/80 
481/92 
493/96 
502/06 
507/11 
512/16 
517/20 
526/30 
531/35 
536 
537/38 
539/43 
544/47 
548/52 
553/57 
558/60 
562/66 
567/71 
572/75 
576/80 
581/85 
586/89 
590/94 
595/96 
597/601 
602/05 
606/10 
609 
611 
612/15 
616/20 
619 
621/24 
625/29 
628 
630/31 
634/38 

4,50 
9,50 
5,— 
7,50 
4.25 
5,25 
7.50 
2,50 
7,50 

21.— 
4,50 
2,50 
4.— 
7.50 

18.— 
5.25 

18.— 

13.50 

12.50 
10.50 
7.— 
0.50 

13.50 
9,— 

10.— 
15.— 
5.25 

10,— 
13.50 
5.— 

10.— 
9,50 
5,— 
8,50 
6,75 
9.— 
2.75 
8.— 

1.50 
11 ,— 
7.50 
2,50 
3,75 

2.25 
6.75 

3.75 
7.50 
4,25 
8.— 
1.75 
4.— 

1,50 
8.— 

3,75 
2,25 
3.50 

6.— 
3,75 

18.— 
20.— 
12.50 
4,— 

10,50 
6,50 
0,15 

11.50 
5.50 

2,— 
10,— 
11 ,— 

2,50 

9,50 
1.50 

1 , — 

1.75 
8,— 
3.25 
1,25 
2.50 
5.50 

1,50 
8,— 
3.— 
0.35 
5,75 

637 
639/42 
643/60F 
660C/F 
661/65 
664 
666/67 
668/72 
673/76 
677/81 
680 
682/83 
684/88 
689/92 
696 
698/99 
700/04 
703 
705/10 
711/15 
716 
717/20 
721/25 
724 
726/29 
730/34 
735/36 
737 
738/42 
743/46 
747/51 
752 
753/54 
755 
756/57 
758 
759/63 
766/68 
774 
775 
776/77 
778/82 
783 
784/85 
786/90 
791/94 
795/98 
799/802 
803/05 
805 

5.50 
87.50 

2.25 
4.— 

8.— 

2,— 
5.50 
2.75 
6.50 

1.15 
4.75 
2.50 

2.— 
4.75 

6,— 
4,25 
1,25 
4,25 
4,25 
1,50 
2,50 
3,25 
0,85 
3,— 
3,— 
2,— 
3,— 
0,40 
1.25 
0.15 
1,15 
0.75 
2.25 
1.25 
0.30 
0.15 
0.80 
2,— 
0,40 
0,40 
2.25 
1.35 

10.50 
1.90 
1,15 

15 — 
8.— 
2.50 
0.50 
5,— 
1,50 
5,75 
2,25 
0,35 
4,50 
1,25 
1.75 
0,75 
4,— 
1,50 
3,50 

0,60 
2,25 
3,50 

1 , — 

0.40 

1.75 
0.20 

1.75 
1 . — 

1.75 
0.50 

806 
807/10 

Luchtpost 
3 
4 
4a 
5 
6 

9 
9a 
10 
12 
12a 
14 
15 
24 
34 
43 
Blokken 
5 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Dienst 

0.30 
2.25 

3.50 
1.60 
0.50 
7.50 

22.50 
30.— 

4.— 
17,50 

55,-

15,— 
20,— 
9,— 
9,— 
3,— 

0,25 

150/58 
408/09 
405/07 
411/13 
414/16 
417/19 
420/22 
423/25 
426/28 
«29 
430/33 

10,— 
1,75 
1,25 
1.25 
1.25 
1.25 
1.25 
1.25 
1,25 
1.10 
2.50 

Liechtenstein 
167/71 
242 
300/03 
309/12 

10.— 
2.50 

15,— 
11.— 

0,10 

3,50 
1.25 
0.25 

1.25 

2.50 
16.— 
60,— 

5.50 
7.50 

4.— 

350.— 

160.— 
65.— 
17.50 
22.50 
9.— 
9.— 
3.— 

1.75 

315/18 
322/23 
324/26 
327/30 
331/32 
342a/49c 
350/52 
353/54 
359/63 
365 
366 
370/72 
373/76 
378/80 
381 
382 
383/86 
387 
388 
393 
398 
399/402 

22.50 
6.— 

14.— 
21 .— 

1.50 
25,— 
8,50 
2.50 

5.75 
0,85 

1,75 
0,70 
3,50 

21.50 
0,80 
1,25 
3.50 
8.— 
4,— 
0,85 
0,75 

0,75 

0.70 

408/11 
412 
413/16 
418/21 
422/24 
425 
428/30 
431 
432 
433 
434/37 

Luchtpost 
17/23 
34/37 

21/28 

Blok 
3 

2.75 
1.25 
3,50 
3,— 
2,50 
0,65 
1.50 
1,25 
0,60 
0,90 
3,— 

12.— 

22,50 

17,50 

2,75 
1,25 
3,50 
3.— 
2,50 
0,60 
1,50 
1.25 
0,60 
0.90 
3,— 

20.— 

Leuke aanbieding Nederland 
St. Nicolaas en Kerst. 
200 verschillende Nederland 
300 
400 
500 
600 
800 
100 ", Ned'lndie 
200 
25 .. Cur /Antillen 
50 

100 
25 .. Suriname 
50 

100 
100 ^ Indonesië 
200 
300 
500 

en Overzee voor 

4.— 
9,75 

20.— 
37.50 
65,— 

147,50 
4,50 

12.— 
2,25 
9,— 

22,50 
2,50 
7,50 

17.50 
1 . — 
3.75 
7.— 

18,50 

Vraagt mi|n gratis li)st met speciale nummers volgens Zumstem van Zwitserland Ook vele losse nummers in voorraad 

POSTZEGELHANDEL 
DE VRIES 
Saenredamstraat 113 • Haarlem 
Te l . : (023) 6 IS 24 



REPUBUQUE DUDAHOMgy 

7-10-'68. Luchtpost. Postverspreiding per auto in bin
nenland. 

30 f. Postbestelwagen in inlands dorp . 
45 f. Postauto komt bij postkantoorhouder. 
55 f. Postauto bij boten op rivier. 
70 f. Postauto bij trein. 

16-l2- '68. Postzegeltentoonstelling Philexafrique. 
100 f. Reproduktie schilderij van Diderot : L. M . Vanloo 
(1707-1771). Aanhangsel met embleem van tentoonstel
ling, van 14 tot 23 februari 1969 in Abidjan. 

DOMINICA 
l - l l - ' 6 8 . Opdruk „National Day 3 November 1968" 

op gebruikszegels 1, 2, 3 en 14 c , alsmede $. 1.20 (Yvert 
nummers 159, 160, 161, 168 en 173). 

DOMINIGAANSE REPUBLIEK 
9-8-'68. Lion's Internat ional . 

6 en 10 c. Embleem Lion's. 

EGYPTE 

^^|fet^n-.:-| 

m '^'ët^'^-i^ 

20-10-'68. Internationale industrietentoonstelling 
Cairo. 
20 m. Entbleem van de tentoonstelling en fabrieken. 

24-10-'68. Dag van de Verenigde Nat ies: redding 
tempels van Philae (Anas el Wugud) en hu lp aan vluch
telingen. 
20 m. Gezicht op tempeleiland in de Nijl. 
30 m. Vrouw met kinderen achter prikkeldraad en kaart 
van Palestina. 
55 m. Kijkje op binnenhof van tempel . 
Alle zegels met embleem U N E S C O * ) . 

FALKLAND EILANDEN 

Afbeelding zegel gemeld m oktober, bladzijde 607. 

FILIPPIJNEN 

Afbeelding zegel gemeld in oktober, bladzijde 613. 
President Osmena-scrie niet verschenen op 19-I0-'6B 

zoals gemeld in oktober, bladzijde 607, maar uitgesteld. 
21-IO-'68. Dag I T U * ) en U P U * ) . 

10, 40 en 75 c. Ruimtesatclliet Philcomsat P O T C . Ruim
tebeeld oostelijk halfrond van de aarde, met kaart van 
Filippijnen en zendstation. 

^ FOEJEIRA 
7-10-'68. Definitieve uitgiftedatum serie Olympische 

Spelen, gemeld in oktober, bladzijde 613. 
24-10-'68. Internationale week van de geschreven 

brief, reprodukties schilderijen. 
25 dh . J . Vermeer (1632-1675). Liefdesbrieven. 
50 dh . J. Raoux (1677-1734). Meisje leest brief. 
75 dh. J. Chardin (1699-1779). Vrouw verzegelt brief. 
1.— r. P. Longhi (1702-1785). Moorse boodschapper. 
1.50 r. J. H . Fragonard (1732-1806), Liefdesbrief. 
2 .— r. F. Goya (1746-1828). La T i rana . 
3 . — r. T . Gainsborough (1727-1788) Mevrouw J. Douglas. 
5.— r. C. Corot (1796-1875). De brief. 
Blokje met de twee hoogste waarden, plus reproduktie van 
schilderij „Portret van Zola" door E. Manet (1832-1883). 

GABON 

20-9-'68. Veertig j aa r observatorium Bosscha in Lem-

REPUBLIQUE CABONAISE 

23- l l - ' 68 Uaiï van de postzegel 19G0. 
30 f. Stoom-zeilschip La Junon . 

10-I2-'68. Internat ionaal j aa r rechten van de mens. 
20 f. Kaa r t van Afrika en Europa, rechtsgeleerde met 
charter, groep mensen en embleem. 

GUATEMALA 
23-8-'68. Toeristische serie. 

10, 20 en 50 c. Verschillende toeristische gezichten, met 
inschrift. 

GUYANA 

9-IO-'68. \ c(.'ilicnVionderd jaar k(»r.in 
6, 25, 30 en 40 c. Opengeslagen boek en halve maan met 
ster. 

HAÏTI 

Wm 

28-I0- '68. Heidenkmg opstand van de slaven. 
0.05, 0.10 en 0.25 g. gewone post en 0.50, 1.—, 1.50 en 2 .— 
g. luchtpost. Geknielde slaaf verbreekt ketenen; toorts en 
kaart van het land. 

H O N D U R A S (BRITS-) 
15-10-'68. Nieuwe gebrulksserie, inlandse vissen en 

zoogdieren, gemeld in oktober. 
1 c. Epinephelus itajara (vis). 
2 c. Tayassu pecan . 
3 c. Epinephelus mystacinus (vis). 
4 c. T a m a n d u a tetradactyla. 
5 c. Albula vulpes (vis). 

10 c. Cuniculus paca. 
15 c. Coryphaena hippurus (vis). 
25 c. Potos flavus. 
50 c. Lutjanus analis. 
S 1.— Tayra barbara . 
$ 2 .— Sphyraena bar racuda (vis). 
$ 5,— Puma concolor. 

INDONESIË 

15.— r. Gebouw observatorium en hemelruimte. 
30.— r. Gebouw en wereldbol. 

Oktober '68. Olympische Spelen Mexico. 
5 r. Gewichtheffen in drie stadia. 
7.50 en 7.50 r. Samenhangende zegels met doorlopend 

beeld van zeilregatta. 
12 r. Basketbal worp in elf stadia. 
30 r. Gestileerde vredesduif draagt Olympische vlam. 
Alle zegels met embleem en Olympische ringen. 

Oktober '68. Luchtpostzegeis. 
W a a r d e n 10 en 15 r. nu met 1968 in cirkel binnen vijf-
hoek; afbeelding gelijk aan uitgifte 1967. 

Oktober '68. Portzegels. 
200, 500 en 1000 s. op het jaartal 1967. 
20 en 30 r. in nieuw type met 1968 en waarde binnen 
cirkel ïn vïjfhoek en inschrift: Sumbangan Ongkos Tjetak 
(Bijdrage drukkosten). 

IRAN 

'^^ • 7 IA D iFf^rj & ' 

l l -9- '68 . Kunstiestival te Shiraz (Persepolis). 
14 r. Paard en ruiter, bloem. 

6-10-'68. Zevenendertigste vergadering Interpol . 
10 r. Kaa r t van Europa en Afrika, omgeven door embleem 
met lauwerkrans en weegschaal. 

7-10-'68. Dag van de politie. 
14 r. Kaar t met vlag van het land en embleem. 

ISRAËL 

6-11-'68. Luchtpostserie export, vijfde gebruikssene. 
0.55 l£. Frui t : meloen, avocado, aardbeien. 
0.60 IjC. Bloemen: gladiolen. 
1.— IjQ. Radio-actieve isotopen. 
Alle zegels met vliegtuig. 

6 - l l - ' 68 . Internat ionale spelen voor gehandicapte 
kinderen. 
0.40 1£. Kinderen in rolstoelen sprien volleybal. 

I V O O R K U S T 

)ï CÖÏLDIVOIRL 

I' C »N I*-« 

26-IO-'68. Bescherming Hora en fauna. 
30 f. Bos, waarin dieien. 

9 - l l - ' 68 . Internat ionaal jaar rechten van de mens. 
30 f. Embleem en twee beelden. 

JAPAN 4 

ems 
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Aangemoedigd door het geweldige succes van onze vliegtuig 
max. kaarten, hebben wij ook van de a.s. kinderserie iets moois 
laten maken. 
Voor de Ned. serie lieten wij 6 ontwerpen (5 voor zegels + 1 
voor blok) door een specialiste op het gebied van sprookjes
figuren, de jonge Bergense schilderes Marthy Kops, maken. 
Prijs serie: ƒ7,50; bloc: ƒ4,95; samen: ƒ12,—. 
Voor de series Overz. Geb. vonden wij ook een specialiste, nl. 
de bekende Indische schilderes, mevr. Y. Noordam-Weygers. 
Ook fantastisch mooi! Prijzen: Ned. Ant.: ƒ7,—; Sur.: serie: 
ƒ8,25. Bloc: ƒ3,25. 

Mooie Beneluxtunnelkaart m. sp. st.: ƒ1,25; id. op 3 sp. env. 
met St. R'dam, Vlaard. en Schiedam, met sp. st.: per stel ƒ3,95. 

BESTEL ALS REGEL 
BIJ POST EN ZEGEL 

DORPSSTRAAT 13 - ABBEKERK - TELEFOON (02298) 278 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
U N T E A serie ong, zonder plakker f 30,—. 

Ned.-Antillen ongebr. zonder plakker 

nrs. 11 f65,—, nrs. 12 f 22,50, nrs. 17 f5,50, nrs. 25 f80,—, nrs. 28 f22,50, nrs. 35 
f9,50, nrs. 37 f 11,50, nrs. 39 f 12,—, nrs. 40 f20,—, nrs. 41 f20,—, nrs. 42 f36,—, 
nrs. 43 f40,—, nrs. 69 f 11,50, nrs. 70 f25,—, nrs. 75-81 f200,—, nrs. 82-88 f20,—, 
nrs. 89-99 f40,—, nrs. 14«, 147, 148 f8,80, nrs. 158-163 f 3,75, nrs. 164-167 f2,50, 
nrs. 180, 181 f190,—, nrs. 200-205 f 9 , — , nrs. 206-208 f 10,—, nrs. 209-210 f 6 , — , 
nrs. 244-247 f6,50, nrs. 248-252 f 18,—, nrs. 253-254 f 2,20, nos. ^55-256 f5 ,—, nrs. 
258-260 f3 ,—, nrs. 261-264 f3,30, nrs. 265-68 f5,50, nrs. 271-274 f 5,—, nrs. 275-290 
f33 ,—, nrs. 293-296 f 4 , — , nrs. 298-302 f6,30, nrs. 307-310 f 3,25, nrs. 315-317 
f5,50, nrs. 318-321 f 4 — nrs. 329 f3,75, vliegpost nrs. 1-3 f 100,—, nrs. 2 f 100,—, 
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l-10-'68. Drieentwintigste nationale atletiekkam-
pioenschappen in Fukui. 
15 y. Gymnast aan brug, op achtergrond klip van Tojim-
bo, op voorgrond narcissen. 

7-10-'68. Internationale week van de brief. 
50 y. Fujimihara, Bishu uit de zesendertig gezichten op de 
berg Fuji, door Hokusai Katsushika. 

23-10-'68. Honderd jaar Meiji. 
15 y. Embleem eeuwfeest, de zon en Japans eerste sol
daat in westerse stijl. 
15 y. Aankomst keizerlijke vaartuig in Tokio, Tomone 
Kobori . 

J O R D A N I Ë 
5-I0-'68. Bescherming wild. 

5, 10, 15, 20, 30, 40 en 50 f. gewone post; 100 f. luchtpost. 

KAAPVERDISCHE EILANDEN 

l^^s^^ Ij: 

13-10-'68. Nieuwe gebruikszegels. inlandse vruchten. 
0.50 e. Haven Sint Vicente. 

1.— e. Jatropha curcas 
1.50 e. Arachis hypogaea 
2.50 e. Ricinus communis 
3.50 e. Dioscorea batatas . 
4 .— e. Phoenix dactylifera 
4.50 e. Psidium guajava 
5.— e. Tamar indus indica 

10.— e. Manihot utilissima 
30.— e. Inlandse vrouw met mand vruchten. 

K O E W E I T ^ 
9 - l l - ' 68 . Inwijding nieuw gebouw Kamer van Koop

handel en industrie. 
10, 15 en 20 f. Foto nieuwe gebouw. 

K O R E A (ZUID.) 4> 
30-9-'68. Zesde padvindersconferentie in het Verre 

Oosten. 
7.— w. Gestileerde tenten en embleem padvinders. 

l-10-'68. Twintig jaar strijdkrachten in Korea. 
7 w. Embleem leger, soldaten en slagveld. 
7 w. Embleem marine, soldaten en zeeslag. 
7 w. Nationale vlag, regimentsvaandels. 
7 w. Piloot en jachtvliegtuigen. 
7 w. Embleem mariniers, soldaten en slagveld. 

8-10-'6B. Negentiende bijeenkomst commissie voor 
economische ontwikkeling leden Colomboplan. 
7 w. Embleem Colomboplan en wereldbol. 

12-10-'68. Negentiende Olympische Spelen Mexico; 
telkens twee samengedrukte zegels van 7 w. die dezelfde 
sportbeoefening voorstellen, meestal in andere houding; 
alle acht zegels zijn weer in vellen samengedrukt. 
7 en 7 w. Toorts, Olympische r ingen en emblemen voor 
de verschillende sportgebeurtenissen. 
7 en 7 w. Peloton wielrenners. 
7 en 7 w. Twee momenten uit bokswedstrijd. 
7 en 7 w. Twee momenten uit worstelwedsirijd. 
J5 De groepen van twee zegels ook als ongetande blokjes 
verschenen met randversieringen. 

15-10-'68. Zestig jaar door staat verzorgde middelbare 
schoolopleiding voor meisjes. 
7 w. Standbeeld van vrouw, zoekend naa r wetenschap en 
groepje schoolmeisjes. 

M A D A G A S C A R 

PtPOBUhA MfilÄGÄST 

MALAWI 
6-11-'68. Kerstzegels, reprodukties schilderijen. 

4 d, , ,Geboorte", door lè ro Delia Francesco (overleden 
1492). 

9 d. „Aanbidding door de herders" door Bartholomé Mu-
rillo, (1618-1682). 

1 sh. 6 d. , ,Aanbidding door de herders" door Guido 
Reni , (1575-1642). 
3 sh. ,,Geboorte met God de Vader en de Heilige Geest", 
door Giovanni Battista Pittoni (1687-1767). 

MALEISIË 

30 ,̂ naaysia 
12-10-'68. Olympische Spelen Mexico. 

30 c. Mexicaanse hoed en Olympische r ingen. 
75 e. Sportterrein en ringen in vijfhoek. 

M A R O K K O 

17-10-'68. Wercldd.,i; looi hei kind. 
0.25 d. Portret prinses Lalla Méryeni. 
0.40 d. Portret prinses Lalla Asmäa. 
1.— d. Portret prins Sidi Mohamed . 

I8-10-'68. Olympische Spelen Mexico. 
0.15 d. Worstelen. 
0.20 d. 
0.25 d. Wielrennen. 
0.40 d. Boksen. 
0.60 d. 
1.— d. Voetballen. 

MAURETANIË 

DE MAURITANIË DE MAURITANIË 

M.HAtMA OANDlil 

4-1 l- '68. .\postelen van de vrede. 
50 f. Portret Maha tma Ghand i . 
50 f Portret dr. Mar t in Luther King . 
Blokje met twee maal deze zegels. 

M E X I C O 

S5 

3- l l - '68 . Hondeul ja.Ti spaaibank. 
20 f. Kaar t van het land. en hoorn des overvloeds waaruit 
geld stroomt. 

12-10-'6B. Olympische Spelen. 
20 c. Kaar t Mexico en vredesduif. 
40 c. Olympisch stadion in universiteitsstad. 
50 c. Telecommunicatietoren. 
80 c. Olympische r ingen en vredesduif. 

1.— S. Beeld van discuswerper. 
2.— $. Olympische medailles van Mexico. 
2.— S. Olympiade gebouw. 
5.— S- Symbolen voor verschillende sportbeoefeningen. 
5.— S. Symbolen voor verschillende sportbeoefeningen. 

10.— 3. Symbool vum Olympische Spelen. 

MONGOLIË 

ONGOLIA 
«FcwimyyaAH 

Af beeldmg zegels gcmclil in oklobei, blad/i jde b I J . 
September '68 . Industr iegebouw van D a r h a n . 

50 m. Embleem, handen met spade, hamer en tandwiel . 
Oktober '68. Olympische Spelen Mexico. 

5 m. Volleybal. 
10 m. Worstelen. 
20 m. Speerwerpen. 
30 m. Voetballen. 
60 m. Hardlopen. 
80 m. Turnen . 
1.— t. Gewichtheffen. 
Blokje van 4 .— t. Paarderennen. 
Alle zegels getand en J J ongetand. 

M O N T S E R R A T 
November '68. Kerstzegels, reprodukties schilderijen. 

5 en 25 c. De twee Drievuldigheden, Muri l lo (1618-
1682). 

15 en 50 c. Aanbidding der koningen, Botticelli (1444-
1510). 

N A U R U 
31-l- '69. Eerste zegel nieuwe gebruiksserïe, ter ge

legenheid van eerste verjaardag republiek. 
15 c. Vlag van het land. 

NICARAGUA 
Oktober '68. Bezoek paus Paulus V I en internat io

naal eucharistisch congres in Bogota. 
10, 15 en 35 c , 2 .— C. Opdrukken op de zegels uitge
geven als beroemde religieuze schilderijen op 22 juli , ge
meld in augustus '68. 

NIEUW CALEDONIË 

NOl'VELLE CALEDONJE LT DEPENDANCES 

- # » > # » • " : : — - - - , . ^ 

9- l l - ' 68 . St l iaakheien. 
10 f. Conus geographicus. 
39 f. Conus l ienardi . 
40 f. Conus cabrit i . 
70 f. Conus coccineus. 

NIGER 
Uitgiftedatum serie vogels, gemeld in september, bladzijde 
539, verschoven naa r later tijdstip. 

25-10-'68. Postzegeltentoonstelling Philexafrique. 
100 f. luchtpost. Schilderij: Pare, minister van binnen
landse zaken, J. L. la Neuville, (1748-1826). Aanhangsel 
gelijk aan zegel voor Dahomey. 

O M A N (IMAMAAT) 
Teken 55 ontbreekt bij melding in oktober, bladzijde 

613. 

OPPER V O L T A 
'l I Q T ^~W\Jt o Vit " 

14-10-'68. Olympische Spelen in Mexico. 
10 f. Acrobaat, Colima. 
30 f. Balspeler, Veracruz. 
60 f. Speerwerper, Colima. 

100 f. Atleet, Jalisco. 
Plaatsen geven stad aan, waar kunstwerken werden ge
vonden, die op zegels werden afgebeeld. 

PAKISTAN 

GOOD HEALTH PAiSA 

7-10-'68. V\ t i i lddag vut.i h t l kind 
15 p . Drie kinderen spelen niet hoepels. 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. november 1968 6 8 3 
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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 

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 
ƒ 2 5 , -



PANAMA 
September/oktober '68. Vier tweekleurige opdrukken. 

Bezoek paus Paulus VI aan eucharistisch congres in 
Latijns Amerika, uitgezonden via ATS3 op zegel ,,Be
zoek paus Paulus aan Verenigde Naties (New York) — 
4 april 1966". Olympische Spelen Mexico uitgezonden via 
satelliet, Panamese televisie op zegel ,,Verovering van 
de ruimte voor meteorologische doeleinden — 21 decem
ber 1964". Panama neemt verbindingsnet in gebruik via 
satelliet, 5 oktober 1968 op zegel ,,Geschiedenis van de 
wereldruimtevaart — 25 februari 1965". 
Ingebruikneming verbindingsnet via satelliet in Panama, 
5 oktober 1968 op zegel ,,Grote daden van leiders tot heil 
van de wereld — 25 november 1966". 

PARAGUAY 
259'68. Bezoek van paus Paulus VI aan het eucha

ristisch congres in Bogota; reprodukties schilderijen. 
10 c. Laatste avondmaal , Caravaggio. 
15 c. Hemelvaart , El Greco. 
20 e. Maagd Maria , Andrea del Sarto. 
25 c. Kruisiging, Rogier van der Weyden. 
30 c, Christus en Sint Johannes, Joachim de Patinir. 
50 c. De goede herder, Bernhard Plockhorst. 
Luchtpost : 
12.45 g. Maagd Maria met Christus en Sint Johannes, 
Bronzino. 
18.15 g. Madonna van de stoel, Raphae l . 
36.— g. Aanbidding, Coreggio. 
Blokje: 
36.— g. Portret paus Paulus V I . 
50.— g. Madonna en kind, Tiepolo. 

PERU 
1210'68. Olympische Spelen Mexico. 

2.30, 3.50, 5.—, 6.50, 8.— en 9.— s. Standbeeld van My
ron, Olympisch embleem. 

PITCAIRN EILAND 

25 l l  ' 68 . Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisa
tie. 

2 c. Microscoop, verschillende vergrotingen, embleem 
W H O * ) . 

20 c. Injectiespuit, vaten met verschillende inhoud. 
Beide zegels met portret koningin Elizabeth. 

X R A S A L K H A I M A 
318'68. Portretten winnaars Olympische winter

spelen, Grenoble. 
50 dh . Marielle Goitschel. 
1.— r. Franco Nones. 
1.50 r. J. G. Killy en G. Perülat . 
2.50 r. Nancy Green. 
3 . — r. Peggy Flemming. 

. Blokje: 
2.— r. President Johnson en Peggy Flemming. 
5.— r. J. G. Killy. 

Olympische Spelen Mexico; luchtpost. 
1.— r. Gewichtheffen. 
2.— r. Discuswerpen. 
3 . — r. Schieten. 
4 .— r. Hardlopen. 
O p alle zegels Mexicaans standbeeld op de voorgrond. 
Ook hier weer blokje: 
2.— r. Mozaïekmasker. 
3 . — r. Met juwelen versierd kunstvoorwerp. 
Tenslotte nog alles getand en ongetand. 

ROEWANDA 

99'68. Bloemenserie. 
0.20 f. Diaphanante fragrantissima. 
0.40 f. Phaeonieria speciosa. 
0.60 f. Ravenala madagascariensis. 
0.80 f. Costus afer. 
2.— f. Musa sapientum. 
3.— f. Carica papaya. 
18.— f. Clerodendrum sp. 
25 .— f. Ipomoea batatas. 
80.— f. Bloem van de baobab. 

100.—f. Passiflora caerulea, 
24l0 '68. Olympische Spelen Mexico. 

20 c. Ruiter neemt hindernis en embleem spelen Mexico. 
40 c. Judo en embleem spelen Tokio 1964. 
60 c. Schermers en embleem Rome, 1960. 
80 c. Hoogspringer en embleem Berlijn, 1936. 
38.— f. Zwemsters en embleem Londen, 1948. 
60.— f. GewichthefTer en embleem Parijs, 1900 en 1924. 

SAMOA (WEST) 

239'68. Herdenking dr. Mart in Luther King. 
7 en 20 s. Portret van King sprekend voor verschillende 
microfoons, lauwertakken. 

1410'68. Kerstzegels 1968. 
1, 3, 20 en 30 s. Polynesische opvatting van M a d o n n a 
met kind; op achtergrond inlandse woning. 

SAOEDI ARABIË 
September '68. Nieuwe gebruikszegel. 

10 p . Opslagtanks voor olie, portret koning Feizal. 
Toerismeserie. 

4 p . Ruines Medayin Saleh. 
4 p . Moskee van de profeet. 
4 p . Uitbreiding moskee in Mekka. 

10 p . Medayin Saleh. 
10 p . Moskee van Mekka. 
10 p . Moskee van de profeet. 
10 p . Paardri jden. 

Ingebruikneming weg tussen Damman en Jeddah . 
1, 2, 3, 4 en 10 p. Kaar t van Saoedi Arabië, loop van de 
weg, data en tarweplant. 

SENEGAL 
I210'68. Serie Olympische Spelen heeft vier en niet 

drie waarden, zoals gemeld op bladzijde 6 1 1 : 
50 f. Judo . 

2610'68. Postzegeltentoonstelling Philexafrique. 
100 f. luchtpost. Reproduktie schilderij. Jong meisje leest 
een brief, J. Raoux (16771734). Ook hier weer aanhang
sel gelijk aan zegel voor Dahomey. 

l 6  l I  ' 6 8 . Twint ig jaar Wereldgezondheidsorgani
satie. 
30 en 45 f. Kind wordt beschenen door stralen, die van 
WHO*)embleem uitgaan. 

X SHARJAH 4 
1010'68. Olympische Spelen Mexico. 

10 dh. Ruiter en gebouwen uit Mexico stad. 
20 dh . Atlete. 
30 dh . Gewichthefier. 

Bovendien drie luchtpostzegels, waarden nog niet bekend, 
met gebouwen en nationale vlaggen. 
Ook blokken en alles getand en ongetand. 

SIERRA LEONE 
259'68. Internat ionaal jaar rechten van de mens. 

Vz, 2, 2^2, 31/2, 10, UVa, en 15 c. gewone post; 71/2, 91/2, 
14^2, 18'/2, en 25 c , 1.— en 2.— 1. luchtpost. Kaar t van 
Afrika met zwaard der gerechtigheid gericht op die Afri
kaanse staten die V.N.handvest zouden schenden. Zegels 
in vorm van de kaart, zelfplakkend. 

SINT HELENA 

ilena 

I V2 d. Tandheelkundige verzorging, 
2 d. Onkruidbestrijding in landbouw, 
3 d. Flatgebouwen in Jamestown. 
4 d. Veeteelt. 
6 d. Schoolradio. 
8 d. Bouw landhuizen. 

10 d. Nieuw schoolgebouw. 
I sh. Herbebossing. 
1 sh. 6 d. Kraan voor zware gewichten. 
2 sh. 6 d. Kindertehuis. 
5 sh. Landbouwonderwijs. 

10 sh. Nieuw ziekenhuis. 
£ 1. Reddingboot op zee. 
Alle zegels met portret koningin Elizabeth en verschillende 
inlandse gewassen. 

SINT LUCIA 

1710'68. Kerstzegels, reprodukties schilderijen M u 
rillo. 
10 en 35 c. , ,Maagd en het kind" . 
5 en 25 c. Maagd en het kind in glorie. 

S I N T V I N C E N T 

StVINCENTi 

l  I0 '68. Internationaal jaar rechten van de mens. 
3 c. Redenaar spreekt menigte met spandoeken toe. 

35 c. Hand met weegschaal, symbool van gerechtigheid. 
Beide zegels met embleem van dit jaar . 

SOMALIA 

I210'68. Olympische Spelen Mexico. 
0.35 so, Speerwerpen, 
0.50 so. Hardlopen. 
0.80 so. Polsstokspringen. 
1.50 so. Basketbal. 

SYRIË 
3l0 '68. Katoenfestival. 

i2Yi en 27y2 P Boerenmeisje draagt katoenoogst; op 
achtergrond kasteel van Aleppo. 

T O G O 
911'68. Postzegeltentoonstelling Philexafrique. 

100 f. luchtpost. Reproduktie schilderij ,,De brief" door 
J. A. Franquelin (17981839). Aanhangsel gelijk aan dat 
voor gelijke zegel Dahomey. 

TRISTAN DA C U N HA 
I  l l  ' 6 8 . Dertig jaar afhankelijk van Sint Helena. 

6 d. en 1 sh. 6 d. Berglandschap met twee vlaggen. 
9 d. en 2 sh. 6 d. Kaar t van het gebied. 
Zegels met portret koningin Elizabeth. 

TSAAD 

■■'"''m<;:.""^T^.J,^..^,^ f f 

4  l l  ' 6 8 . Nieuwe gebruikszegels. 
Y2 d. Aanleg wegen. 

1 d. Opwekking elektriciteit. 
MISSION «All,! 
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NIEUW VERKRIJGBAAR BIJ HET 
POSTZEGELBUREAU VAN DE CROWN AGENTS 

MALAWI 
Nieuwe definitieve serie franiceerzegels 

Datum van uitgifte: 13 november 1968 

2' MO tiiuo fmmc^ 

4' 

MALAWI MALAWI 

ïïki 

MALAWI^ MALAWI IHUVIS tOVHttO 

MyUJ^WI MALAWI 

ALAWl MALAWI MALAWI MALAWI 

MALAWI 

TRISTAN DA CUNHA 
30ste verjaardag als onderhorigheid van St. Helena 

Datum van uitgifte: 1 november 1968 

2c 

VERZAMELAARS KUNNEN DEZE ZEGELS VIA HUN NORMALE POSTZEGELHANDELAAR VERKRIJGEN 



19-11-'68 Rotsschilderingen van Ennedi 
2 f Boogschutters 

10 1 Klederdrachten voor mannen en vrouwen 
20 f Plechtige dodenwake 
25 f Gevechtscene 

10-12-'68 Internat ionaal j aa r rechten van de mens 
32 i Mens waarop embleem geprojecteerd 

X U M M A L Q I W A I N 
29-8-'68 Opdruk 12-27 October 1968/Mexico 68/ 

X I X Olympic Games op 1 50, 2,4 en 5 r Olympische 
Spelen Tokio Yvertnummers 21 , 22, 24, 25, en op 1 50, 
2 en 5 r alsook blokken 3 en 5 r Olympische winterspelen 
Grenoble luchtpost 21 22 25, blok 1 

12-9-'68 Opdruk In memoriam/Rober l I* Kennedy/ 
1925-1968 op herdenkingszegels John F Kennedy 3, 5 en 
7 50 r (Yvertnummers luchtpost 31, 32, 33) 

25-9-'68 Olympische Spelen Mexico 
10 d Speerwerpen 
25 d en 2 50 r Hardlopers 
50 d en 3 — r Handballers 
1 — en 4 — r Kogelstoter 
2 — en 5 — r Hordenloper 
Blokje met waarden 4 — en 5 — r en afbeelding (zonder 
waarde inschrift) van zegel van 2 50 r 
Alle zegels met reprodukties van oude kunstwerken van de 
Azteken 

17-10- 68 Serie met reprodukties van schilderijen van 
bloemen en stillevens 
25 dh P Cezanne (1839-1906) 
50 dh E Bischenis (1617-1677) 
1 — r M Caravaggio (1569-1609) 
1 50 r F Zurbaian (1598-1664) 
2 — r J B S Chardm (1699-1779) 
Luchtpost 
1 25 r P A Renoir (1841-1919) 
2 50 r Vincent van Gogh (1853-1890) 
3 — r J Bruegel (1568-1625) 
3 50 r Henri Matisse (1869-1954) 
5 - r L Manet (1832-1883) 

U R U G U A Y 
10-10-'68 Serie zeevissen 

30 p Bagndae 
50 p 

VERENIGDE STATEN V A N AMERIKA 

22-11-'68 Nieuwe luchtpostzegel 
20 t lood, wit, blauw en /wai t Letters U S A en vlieg
tuig 

VIETNAM ( N O O R D - ) 
25-10-'68 Nationale sportbeoefening 

12 xu Sabelvn hislers 
Ponjaardvechtstei 
Stokvechtsters 
Vrij boksen 
Zwaardvechter 
Vechteis met zwaard en schild 

12 xu 
12 xu 
30 xu 
40 xu 
50 xu 

VIRGIN EILANDEN 

IRGINISmNOS« 

15-10-'68 Herdenking di Mar t in Luther King 
4 en 25 c Portret van King, boek, hand met /waard en 
lauwerkrans, embleem E R en kroon 

^ YEMEN (KONINKRIJK) 
30-9- 68 Viede tussen de rassen 

4 b Portret John I Kennedy 
6 b Abraham Lincoln 

10 b Lincoln Kennedy en Mar t in I uther King 
18 b Mart in I uther King 
24 b Mart in Luther King en twee kinderen 
Drie blokjes met respect ie velyk de waarden 10 b , 24 b 
en 10 en 24 b samen 

Internationaal jaar rechten van de mens 
2 4 en 6 b Paus Johannes X X I I I 
2 4 en 6 b John F Kennedy 
2 4 en 6 b Winston Churchill 
2, 4 en 6 b Mart in Luther King 
O p elke zegel vlag van het betreffende land en vlag van 
Yemen 

Reprodukties schilderijen 
1 b Het rijtuig van Pemigerwasset, Enoch W Perry J r 
2 b Dochter van de schilder, John Singleton Copley 
3 b De goede Herder, M u n l l o 
4 b Kaartspelers, Lucas van der Weyden , 
6 b Zelfportret Jean Baptiste Chardin 

10 b De luitspeler, Vermeer 
12 b Vliegende wolken, W m J Aylward 
18 b Spelende jongen, onbekende meester 
24 b Jachtscène, James M Sessions 
28 b Senora Sabasa Gracia, Goya 

K YEMEN (REPUBLIEK) 
7-10-'68 Zesde verjaardag revolutie 

2 b aanvallende soldaten 
4 b Vlag en fabrieken 
6 b Rozen en tractor 
O p elke zegel portret president Sallal 

Oktober '68 Olympische Spelen, Mexico Repro
dukties Griekse voorstellingen en Mexicaanse oudheden 
V4 b Zwaardvechter en centaur Zittend figuurtje 
'/3 b Europa op stier Zeus Masker van edelsteen 
'/2 b Gevechtscene Stenen masker 
2 b Gevechtscene Gouden masker met hoofd en borst

plaat 
3 b Wagenmenner Ritueel masker 
4 b Paardrijder en twee staande figuren Zittend fi

guurtje 
Alle zegels met Olympische ringen 

55 ZUID YEMEN 
14-10-68 Vijfde verjaardag revolutie 

20 f Revolutionair in de aanval 
30 f Lerste vijandelijkheden in Radfan bergen 

100 f Symbool voor vrijheid, socialisme en eenheid 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 

EUROPA 
ALBANIË 

Oktober '68 Premier Enver Hoxa zestig jaar 
25, 35 en 80 q 1,101 Portret Albanese minister-president 
Tevens blokje 1,50 1 , eveneens met portret 

BULGARIJE 
November 68 Serie klederdrachten 

1 st Paar uit Silistra 
2 st Paar uit Lovetsch 
3 st Paar uit Ijambol 

13 st Paar uit Tschirpan 
20 st Paar uit Razgrad 
40 st Paar uit Icht iman 

DUITSLAND (BERLIJN) 
3-IO-'68 Welzijnssene. gemeld op bladzijde 541 in 

september blijkt behalve waarden en ondergrondkleuren 
mets gemeen te hebben met de Westduitse Wohlfahrt-
jiegels De poppen hebben een zwevende houding met de 
benen zijwaarts, kleuren en vormen zijn anders en de be
dragen der toeslagen zijn geplaatst in de nullen der waar
decijfers, die overigens ook van een ander type zijn 

IERLAND 
14-I0-'68 Nieuwe gebruikszegels eerste vier waarden 

2 d Gestileerde hond van antieke broche uit museum 
8 d Gestileerd hert van antieke vaas uit museum 
2 s 6 d Gevleugelde os, symbool evangelist Lucas 
10/— Gestileerde adelaar symbool evangelist Johannes 

N O O R W E G E N 
10-12- 68 Nobelprijs voor de vrede 1908 

65 o (rood) en 90 o (blauw) Hoofden van I-rederik Bajer 
(Deen) en Klas P Arnoldsen (Zweed) 

SOVJET-UNIE 
10-10-68 I S Toergenjews 150ste geboortedag 

4 k Portret van deze grote schrijver» geboren 9-11-1818 
10-10- 68 Frewan 2750 jaar stad 

4 k Opgegraven standbeeld van antieke krijger en 
Araratbergen 

12 k Ruiterstandbeeld van Armeense volksheld 
David Sasunski in Erewan, Ararat 

16-10- 68 Staatsnatuurmonument^n 
4 k Porphyrio-vogel bij Lotusbloem uit Astrakan 
4 k Bison en zebra 
6 k Zilverreiger 
6 k Struisvogel en goudfazant 

10 k Oreas canna (antiloop), Lama huanacnus (lama) 
10 k Platalea leucorodia (lepelaar), Plegadis falcinellus 

(zwarte ibis) 
26-10-'68 Radiolaborator ium W I Lenin te Nishe-

gorod vijftig jaar 
4 k Oude radiobuis en laboratoriumgebouw 

TSJECHOSLOWAKIJE 
28-10-'68 Onafhankelijkheidssene, gemeld in augus

tus 
30 h Vlag van het land 
60 h Landsgrenzen aangegeven door Imt in kleuren 

van de vlag waarbinnen twee gebouwen 
5 k Blokje met geperforeerde zegel die in 1919 ver

scheen gekluisterde leeuw die zijn ketenen ver
breekt 

18-l l - '68 Karikaturenserie, gemeld in augustus 
20 h Ernest Hemingway 
30 h Karel Capek 

40 h George Bernhard Shaw 
60 h Maxim Gorki 
1,00 k Pablo Picasso 
1,20 k Taikan Yokoyama 
i , 40k Charlie Chaplin 

IJSLAND 
l-I2- '68 Vijftigste verjaardag onafhankelijkheid 

4 en 5 kr Portret premier Jon Magnusson (1859-1926) 
Als gevolg van de devaluatie van de IJslandse kroon op 
12 november 1968 met 35,2 percent kan men een wi)zi-
ging van posttarieven en -waarden verwachten 

ZWEDEN 
25-11-68 Schilderijen dierenschilder Bruno Liljefors 

(1860-1939) 
30 o Vnf zegels met afbeeldingen van respectievelijk 

haas, mantelmeeuw, vos, kraaien en steenarend en 
wezel, in boekjes van tien zegels met twee aan twee 
dezelfde voorstelling 

BUITEN EUROPA 
BOEROENDI 

26- l l - '68 Kerstzegels, beroemde schilderijen 
3 f Madonna en kind, F Lippi (1406-1469) 
5 f Mar ia s lofzang, S Botticelli (1447-1510) 
6 f Madonna en kind, A Durer (1471-1528) 

10 f Madonna en kind, Raphael (1483-1620) 
Luchtpost 
11 f Madonna en kind, Correggio (1494-1534) 
14 f Geboortescene i- Baroccio (1528-1612) 
17 f De heilige familie El Greco (1548-1614) 
26 f De aanbidding der wijzen, J B Maino (1568-1649) 
55 Twee blokjes van vier, gewone post en luchtpost met 

sierrand, getand en ongetand 

EGYPTE 
November '68 Padvinderij vijftig jaar 

10 m Embleem Egyptische padvinders 

ETHIOPIË 
10-12-'68 Klederdrachten 

5 c Provincie Arrussi 
15 c. Provincie Gemu Gofa 
20 c Provincie Godjam 
30 c Provincie Kaffa (in onbruik geraakt) 
35 c Provincie Har ra r 
50 c Provmcie lUubabor 
60 ( Provincie Lnt rea 

FILLIPPIJNEN 
15-11 -'68 Tabaksindustrie 

10, 40 en 70 s Stadia van tabaksteelt en -verwerking 
officieel zegel van de FiHippijnse Tabaksraad 

22-II- '68 Inheemse muziekinstrumenten 
Waarden 10, 20 30 en 50 s Afgebeeld ondei intei de 
Kulintangan van de mohammedanen op Mindanao , de 
Subling, een bamboemstrument ter begeleiding van 
zang en de Kudyapi uit Palawan, een soort gi taar 

JAPAN 
1-11-68 Honderd j aa r Japanse kustwatht 

15 y Oudste en nieuwe vuurtoren in gestileerde zee 
14-11-68 Nieuw keizerlijk paleis 

15 y Staatsiehal en hofdans Ryo'o 
20-11-68 Zestiende vervolg m nationale-parken-

reeks 
7 y Tak ach iho-berg 

15 y Motchomi-berg op eiland Yaku 

KOEWEIT 
6- l l - '68 Gewijzigde uitgiftedatum zegel gemeld op 

bladzijde 683 
10-11- 68 Veertiende congres van de Arabische 

kamers van koophandel industrie en landbouw 
10 15, 20 en 30 f Lmbleem van het congres 

18-11-'68 Ingebruikstelling Shuaiba-raffinaderij 
10,20 30 en 45 f Deel raffinaderij 

K O R E A (ZUID) 
1-11-68 Statistisch onderzoek naar nationaal ver

mogen 
7 w Grafiek van in partjes verdeelde munt met symbolen 

voor industrie veeteelt landbouw verkeer en 
bouwnijverheid 

I-l 1- 68 Zegel met toeslag ten bate van rampenfonds 
7 w f 3 w Gevleugelde hand helper draagt meisje 
biddende vrouw 

K Q A T A R 
April-oktober '68 Nieuwe gebruikszegels 

5 10 20 en 25 dh Portret sjeik klein formaat 
35 dh Zeilboot portret sjeik 
40 dh Booreiland portret sjeik 
60 dh Deel raffinaderij en schip, poitret sjeik 
70 dh Moskee en minaret porti et sjeik 
1 r Arabisch bouwwerk portret sjeik 
1 25 r Arabische vesting poitret sjeik 
1,50 r Valk met gespreide vleugels portret sjeik 
2, 5 en 10 r Portret sjeik groot formaat 

Okiober 68 Dag der Verenigde Naties 24-10-68 
1 dh Vlaggen en vaandels wimpel met inschrift Uni ty 

mus preval! 
4 dh Duif vliegt ovei weieldkaait 
5 dh VN-gebouw New York vlaggen aan masten 

60 dh Groep Arabische kinderen met onderwi|zer 
1 50 r Oogsltafree! met trekker en landlieden 
2 r Portret VN-secretaris-generaal Oe 1 hant V N -

zaal 
Alle yegels met VN-embleem 
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Zwitserland PRO JUVENTUTEZEGELS 1968 

Dag van uitgifte 28 november 1968 

PROIUVENTUTE !96i 

Begin van een nieuw onderwerp inlandse vogels 

■ » • • ■ • ■ I 

DIT IS EEN GESCHIKT OGENBLIK OM EEN NIEUWTJESABONNEMENT AF TE SLUITEN 

Wertzeichenverkaufsstelle PTT 
CH3000 BERN/ZWITSERLAND 

VERENIGD EUROPA 
Complete jaargangen van 1956 tot 1968 
Complete jaargang 1958 per 10 series 
Complete jaargang 1959 per 10 series 
Complete jaargang 1961, per 10 series, 
doch zonder San Marino 
Complete jaargang 1962 per 10 series 
Complete jaargang 1963, per 10 series 
1958 Luxemburg, per 10 series 

1958 Saarland, per 10 series 
1959 Luxemburg per 10 series 
1961 IJsland per 10 series 
1961 Liechtenstein, velletjes per 10 stuks 
1961 Griekenland, per 10 series 
1961 Nederland, per 10 series 
1961 Luxemburg, per 10 series 
1961 Portugal per 10 series 
1963 Duitse Bondsrepubliek, per 10 series 
1963 Luxemburg, per 10 series 
Scandinavische landen (zwanen) 1956 — 10 waarden — 

per 10 series ƒ240, 

ƒ445 — 
ƒ 7 5 

ƒ 90 — 

ƒ130,— 
ƒ 200,— 
ƒ210,— 

20,— 
10,— 
20 — 
19 — 
80,— 

7 — 
4 ,— 
6,50 

1 1 , — 
4 ,— 
9,— 

Alle zegels zijn postfr is in vellen of veldelen, zonder plakkers 
Levering onder rembours of tegen vooruitbetal ing Binnen acht 
dagen teruggave mogelijk Postgirorekening 8/26923 Bologna 
Banca  Commit UC 4509/0 Bologna 

FILATELIA MARKOV 
POSTBOX 259  BOLOGNA  ITALIË 

VOOR F I L A T E L I S T E N ! 
De postzegelselecties van Globus 
zijn een werkelijke vindplaats, die 
wij U niet verpflichtend doen toe
komen. Ter introductie een echte 
speciale aanbieding: 222 verschil
lende Duitsland voor slechts fl.2,25 
Schrijft U nog heden aan: X 225 

GLOBUS 
Briefmarkenversand, Afd. 
2057 Geesthacht, p. o. b. 127, 
Duitsland 

Een briefkaartje 
is voldoende! 

I e EMISSIE VERZAMELAARS! 
Superbe paar 10 c plaat V met duide
lijk stempel KAMP BIJ ZEIST (tot nu 
toe onbekend i) is één van de 2250 
kavels van mijn a s 277e publieke 
veiling te houden van 1417 januari 
1969 m New York, U S A 

Serieuze veilingkopers vraagt de njkgeillustreerde 140 pa 
qina s catalogus per luchtpost aan Toezending gratis 

MAX POOL 
41 W 86 ST., NEW YORK, N.Y. 10024, U S A . 
(Oud bestuurslid N V P H) 



i n inRPHIIA'G8 
ter 

phila 
hec grootste internationale handboek van 
phil Ltelistische 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 diensten met hun 
leveringsvoorwaarden 

0 Internationale keurmeesters 

0 Bonden en verenigingen 
De prijs bedraagt f 10,— 

en zo oordeelde de Pers: 
Het Interphita-handboek zal elke 
philatelist hetzii verzamelaar of handelaar 
waardevolle diensten verlenen (Schweizer 
Briefmarken Zeitung) 

De inhoud is inspirerend en biedt voor 
alles een omvangrijk materiaal voor 
verzamelaars en handelaars dat zo nodig 
meteen bij de hand is 
APHV-Nachrichtenblatt 

Een philatelistisch-literaire prestatie die 
enig ter wereld is 
Een wereldkampioenschap m de philatelie 
zou men kunnen zeggen als men absoluut 
in overtreffende trap wil schrijven 
Inderdaad moet men in de philacelistische 
literatuur tevergeefs naar een gelijksoortige 
prestatie zoeken als door Interphila als 
grootste philatelistisch adresboek ter 
wereld geleverd wordt (DBZ) 

PHILAPRESS-VERLAG-3400 GÖTTINGEN 
Maschmuhienweg 8/10 Postfach 206 Postscheckkonten Hannover 3547 Wien 

46 765 Basel 40 5321 
Ned vertegenwoordiging Filektura Postbus 54, Katwijk aan Zee, giro 51 69 28 

Filatelia Eugenio LIach, S.L. 
biedt u aan, m de vorm van veertiendaagse aanbiedingen 

— Waardevoile klassieke zegels met fotoreprodukties 
— Moderne series van de gehele wereld 
— Nieuwtjes — een supplement met de nieuwste uitgaven van de gehele 

wereld alle met afbeelding en met aanduiding in de daarvoor in aan 
merking komende gevallen van het thema waarop deze betrekking 
hebben 

— Speciale selectie' Klassieke en moderne topstukken met foto meestal 
in de originele kleur 

— Afdeling motiefzegels Belangrijke aanbieding series van de meest ver 
zamelde thema s en suggesties voor nieuwe beeldverzamelmgen 

~ Fl lateiistisehe hulpmiddelen Een grote keuze albums stockboeken en 
alle andere hulpmiddelen voor de fi latelist 

— Nieuwtjesabonnement op nieuwe uitgaven van elk land of thema 
Dit alles en nog veel meer zult u in onze aanbiedingen vinden die wiJ 
u op verzoek gratis toezenden 
Schrijft u ons vandaaq nog een verzoek deze te zenden' 
De betaling van uw aankopen kan plaats vinden m uw eiqen valuta 

Filatelia Eugenio LIach, S.L. 
FONDÉE EN 1915 

Avenue Generalisimo 489 
BARCELONE ESPAGNE 

DËMOKKATI><ait 

| 2 ( ) 
DEMOKRATISCHE 

5 ( ) | 

DUITSE 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 



De speciale 
veiling van de 
zeven landen 

Zürich, Hotel Savoy (Baur en Viile), 
21-22 november 1968. 

Schwenn-veilingen, een begrip 
in de filatelie in de gehele wereld. 

De grootste mogelijkheden 
voor kleine en grote verzamelaars. 

Zwitserland 

met vele zeer bijzondere stukken, waaronder alle kantonaalzegels, 
zoals Zurich 4 Rp., Geneve met alle variëteiten, meerdere 
,,dubbele Geneve's", ook verkeerd afgeknipt; liquidatie van een 
speciaalverzameling Rayon-zegels; attractie voor specialisten: 
de verschil lende ontwikkelingsfasen van het NABA-blok ongetand. 

Italië 

vooral de klassieke Oud-ltaliaanse Staten en de grootste 
zeldzaamheden van de Kerkelijke Staat. 

België 

met een zeer zeldzaam ongebruikt blok van vier van nr. 1. 

Liechtenstein 

met o.a. tandingsvariëteiten van de landschapsserie en dienstzegels. 

Frankrijk 

met uitzonderli jke kwaliteitsstukken der eerste emissies. 

Vatikaan 

met alle zeldzame uitgaven. 

Brazilië 

met prachtige luxe-stukken van de eerste uitgaven, b.v. een blok 
van vier — kabinetstuk — van het ,,ossenoog" van 90 Ct. 

WIJ adviseren u bij de op- en uitbouw van uw verzameling, op het terrein 
van de belegging in postzegels, ook wat de fiscale aspecten betreft 
WIJ kopen steeds grote zeldzaamheden en verzorgde verzamelingen 
GEÏNTERESSEERDEN VRAGEN DE EXCLUSIEVE CATALOGUS AAN 1 

Schwenn AG Zürich - de firma met de relaties over de gehele wereld 

H. C. Scliwenn. AG. Ch-8022. Zürith. 
Bahnhofstrasse 18. Tel. 441877. 



17de GROTE 
SCHWENN-VEILING 

van 4-7 december 1968 in hotel Franicfurter Hof in Franicfort aan de IMain 

OMVANGRIJKE AANBIEDING 

ALLE GEBIEDEN 

VERZENDING VAN DE CATALOGUS 
VAN 10 NOVEMBER 1968 AF 

SCHWENN-VEILINGEN HEBBEN HET 
VERTROUWEN VAN ONTELBARE 
KOPERS IN DE GEHELE WERELD 

Inzendingen: 
voor de grote internationale winterveiling in februari 1969 
nog slechts tot 15 december 1968. 
Vraagt u spoedig de „Ratgeber für Einlieferer" aan, 
hierdoor wordt u zeer uitvoerig geïnformeerd. 

SCHWENN - DE GROOTSTE POSTZEGELVEILING VAN EUROPA 
H. O. Schwann, 6000 Frankfurt/M., Bockenheimer Landstraße 18-20 
Telefoon (0611) 72 03 01 



Deze catalogus beschrijft en noteert 350.000 zegels en bevat 39.000 illustraties 

In de gehele wereld hebben de verzamelaars 
de nieuwe Yvert & Tellier catalogus 1969 nodig 

Dit is het werk dat alle experts gebruiken. Doe als zij I 
U zult verbaasd zijn over de hoeveelheid inlichtingen 
die u er in vindt: onderwerp,, kleur, watermerk, formaat, 
tanding, opdrukken, afstempelingen... alles staat er in. 
U zult voor elke zegel over een ,,doopceel" beschikken 
die u in staat stelt te identificeren, te rubriceren, te 
ruilen, te kopen of te verkopen. Want de Yvert-cata-
logus geeft u de laatste officiële koers voor gebruikte 

en ongebruikte zegels. U weet zo precies de prijzen 
waar u bij aankoop met boven moet gaan of die u bij 
verkoop kunt vragen. De editie 1969 verscheen zo juist 
in drie delen die afzonderlijk verkocht worden in de 
speciale postzegelzaken en in de boekhandel. 
Deel I: Frankrijk en voormalige bezittingen ƒ 5,— 
Deel II: Europa ƒ20,— 
Deel III: Rest van de wereld ƒ24,— 



POSTZEGELVEILINGEN, 

elke 14 dagen in Düsseldorf, 
steeds 4500 interessante kavels 
met vele koopjes. 
Vraagt onze catalogus. 
SCHAUB & BRABLEC 

4 Düsseldorf 1. Königsallee 102 

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 
Weldadigheidszegels 1968  Poppen 
Op de dag van uitgave, 3 oktober 1968, leveren v^lj u elk kwantum, postfr is, 
tegen de postprijs. 

Uitgave Bondsrepubliek 
Serie In vellen DM 82,50 
10 series DM 16,50 
1 serie DM 1,65 

Uitgave Berli jn 
Serie in vel len 
10 series 
1 serie 

DM82,50 
DM 16,50 
DM 1,65 

BIJ 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 D M 3 0 ,  af franco, slechts het extraporto voor het buiten
land wordt in rekening gebracht Frankering met weldadigheidszegels 
Toezending onder rembours of na vooruitbetal ing per aangetekende brief 

ARBEITERSWOHLFAHRT  D717 SCHWABISCH HALL ■ POSTFACH 110 

^ C GELEGENHEIDS

^ ^ ZEGELS 

VAN GROOTBRITTANNIË 

GRATIS 
waaronder vier zegels: 
„Vogels" 

Een prachtige col lect ie van 25 verschil lende gelegenheids en herdenkings
zegels van GrootBrittannie, waaronder de vier veelkleurige , ,vogel"zegels 
van 1966, evenals Shakespeare, Churchi l l , Burns, Voetbal enz , waaronder 
met een nominale waarde tot 2/6 d De totale catatoguswaarde is meer dan 
15/ d Geheel gratis voor alle verzamelaars die onze ,,Bonanzapostzegel
paketten" op zicht vragen Hierin bevinden zich 1000 geselecteerde plaat
jeszegels, u kunt er uit nemen tegen 4 cent per zegel of f 1,— per 30 
zegels 

THE STAMP CLUB (DEPT. D/P 30) 
EASTRINGTON  GOOLE  YORKSHIRE  ENGELAND 

CATALOGUE WERT & TELLER TOME I I I 
Heel weinig Nederlandse postzegelhandetaren hebben werkelijk een goede voor
raad van deze uitgaven Wi| zi]n de enige firma die bitna alle postfnsse series en 
blokken van de gehele wereld van 1920 af tot heden toe kan leveren. Alles prima 
kwaliteit. 

Bolivia 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
Egypte 
Haïti 
Honduras 
Hongarije 
Japan 
Korea 
Macao 
Mexico 
Roemenie 
Salvador 
Porto steeds 

PA 4958 
301303 
PA 44A) 
431434, PA 130133 
97102 
277,PA12,13 
PA 20721« 
B F. 33, 34 
437 
B F 1 (22) 
363372 
564566, PA 119121 
476A476F 
539, PA 64, 63 

extra 

Religie 
Sport 
Artsen 
Rode Kruis 
Dieren 
Olympiade 
Rotary 
ExpoBrussel 
Kunst 
Verenigde Naties 
Bloemen 
Ruimtevaart 
Padvinders 
Eeuwfeest postzegels 

$ 900 
$ 17 00 
$ 64.50 
$ 900 
$ 1500 
$ 75.00 
$ 27 50 
$ 12 50 
$ 9.50 
f 11000 
$ 900 
$ 55 00 
$ 12 50 
$ 4800 

Uw mancolijst kan aangevuld worden door Frank Warner, dankzij onze unieke voor
raad die WIJ gedurende een dertigtal jaren systematisch hebben opgebouwd. 

Sommige Nederlandse verzamelaars hebben de onjuiste opvatting dat het ingewikkeld 
IS om in New York zegels te bestellen. Het tegendeel is waar en u zult ons antwoord 
of onze^endmg sneller op uw bureau hebben dan van menigeen van onze collega's 
m Nederland Mogen wij u ook eens helpen? 

FRANK WARNER 
117 Nassau Street, New York, N.Y. 10038, U.S.A. 
„One of the most complete stocks of the world  in the wor ld" 

RIJKSVEILING 17 OKTOBER 
1 kg pakketpost ƒ35,—, PTTverz , 100 gram proef ƒ5,— (cat. 
± ƒ55,—) 1 kg portzegels ƒ50,—, PTTverz, 100 gram proef 
ƒ7,50 (cat. ± 85,—). 100 gram Antillen + Suriname ƒ 17,50. 

J. H. L A P 
Damstraat 27, H I Ambacht, tel. (01858) 26253101, giro 1673330 
Toezending bij vooruitbetaling op giro 1673330 Porto 60 cent 
extra Boven ƒ 30,— portvrij. 

DOOR DE POSTERIJEN VERZEGELDE KILOWAAR VAN 
NOORWEGEN 

1966, 1967, 1968 (nieuw) 
Al le jaargangen bevatten honderden gelegenheidszegels Steeds 
hogere waarden op kaarten van douanepakketten uit Zweden, Fin
land, Denemarken, Duitse Bondsrepubliek, Nederland en Zwitser
land BIJ uitzondering ook wel eens van IJsland, Berli jn, Liechten
stein, Groenland enz Prijs DM 43,— 
WIJ garanderen dat u tevreden zult zijn. De prijs Is ongeëvenaard. 
Bij 2 kg franco. Bij maandelijkse afname kort ing. 
Postzegels van Noorwegen m het algemeen 3 3 % van de Michel
prijs Prijsli jst D M 2 ,  Legioenzegel D M 3 8 ,  Loterijzegel D M 2 8 , 

F I R M A N O R P H I L 
Ammerudgrenda 59  Oslo 9  Postrekening Hamburg 161812 

VOORDELIG! 
FRANKRIJKDUITSE BONDSREPUBLIEK 

POSTFRIS EN GESTEMPELD  VRAAG ONZE GRATIS PRIJSLIJST 
POSTZEGELHANDEL J R D ETIENNE  D7601  SAND/KEHL 

1 , f 
| i ,««r »• 

m^ i / ' r ^ ^ * Ê 
i ir^Ê/»lt 
1 ^flÊÊ II 
p TLiLt*' 
K i 1 
p' M ni ilkaiaJcJi!, 
1**1 
■»I 
■r| 

p3 

236/37 
238 
239/42 
243/44 
245/49 
250 
251/53 
254/55 
256/57 
258/60 
261/68 
269 
270/71 
272/73 
274/76 
277 
278/79 
280 
281/82 
283/85 
286/87 
288/91 

B H — P ^ . ■'•*i^ ''!92/93 
Wm^Sm^'- ni^m 
W..^^^ 298 

299/300 
•♦ ~ 301/02 

202/07 35,— 35,— 302a/05 
208/14 12,— 2,25 306/08 
215/19 2,— 2,— 309/10 
220/23 1,85 1,85 311/12 
224/33 20,— 5,— 313/15 
234/35 2,— 1,85 316/18 

Nummering volgens Yvert '69 

IJSLAND 
2.— 

«5,— 
12,— 

1,25 
6,75 
0,10 
9,— 
0,25 
1,35 
1,50 

12,— 
0,75 

12,50 
1,65 
5,— 
7,50 
0,50 
1,50 
2,— 
1,25 

13,75 
3,50 
1,75 
12,— 

10,— 
1,50 
6,25 
2,— 
2,— 
1,25 
3,50 
3,— 
1,75 

1,25 
7,50 

1,25 
2,50 
0,10 
5,50 
0,20 
0,60 
1,45 
5,— 
0,60 

12,50 
0,75 
2,— 
2,— 
0,30 
1 , — 
1,40 
0,60 
5,50 
1,25 
1,25 

10,— 
9,— 
1,25 
4,50 
1,20 
1,25 
0,80 
3,50 
1,30 
1,35 

319/20 
321/22 

325/26 
327 
328/29 
330/31 
332 
333/34 
335 
336/39 
340/41 
342 
343/44 
345/4« 
347/49 
350/51 
352 
353 
354 
355/58 
359/60 
361/62 
363 
364/65 
366 
367 
368/69 
370/71 
Lp 21/26 
Lp. 27/29 
Lp. 30/31 
blok 3 

1,65 
1,60 
1,25 
1,60 
0,35 
1,35 
1,10 
2,— 
1,10 
4,— 
1 , — 
1,65 
2,— 
1,75 
1,35 
1,25 
1,65 
2,— 
6,25 

12,50 
2,25 
1,80 
1,60 
2,— 
1,50 
1,20 
0,55 
1 , — 
0,30 
6,75 
7,25 
2,— 
2,— 

1,50 
1,25 

1,35 
0,30 
1,10 
0,75 
1 , — 
0,90 
2.— 
0,60 
1,35 
1,15 
1,25 
1,15 1 
1 . — 
1,40 
1,10 
3,75 
8,50 
1,60 
1,60 
1,35 
1,50 
1,40 
1 — 
0,50 
1 , — 
0,30 
* — 
3,— 
1,25 
2,— 

 PRIJZEN naar de werkelijkheid... 
Zeer goede voorraad vóór 1945 
Collectie republiekheden *** 
Levering geheel Skandmavie 
zendingen beschikbaar, onze 

ƒ310, 0 o o ƒ170,— 
volgens mancolijsten, ook zicht

prijslijst deze maand voor verzen
ding gereed, vraagt gratis toezending 
Catalogi, Facit 1969 ƒ 12,75 plus porto. 

AFA 1969 ƒ 6,25 plus porto 
Te koop gevraagd
goede losse zegels alsmede collecties, Skandinavië . . 

Postzegelhandei VIKING 
Boddenstraat 55  Almelo  Telefoon (05490) 6417, D.g.g. 57 73 



POSTZEGELVEILING 
R. POSTEMA 
SINGEL 276 

AMSTERDAM 
TEL. 2 4 9 7 4 9 

229e VEILING 

Deze wordt gehouden van 21-23 november a s 
O a wederom een mooie afdeling collecties, 
restanten etc 

• 

CATALOGUS GRATIS 
OP AANVRAAG 

VERKRIJGBAAR 

Inzendingen voor volgende veilingen 
kunnen dagelijks plaats vinden 

TER OVERNAME AANGEBOQEN 
wegens gebrek aan opvolger 

GOED 
RENDERENDE 

POSTZEGELHANDEL 
in grote provincieplaats, 

op zeer gunstige condities 

Door zeer grote postverkoop is overplaatsing 
naar elke andere plaats in Nederland mogelijk 

Unieke gelegenheid voor b v jonge mensen 

Men kan in aanmerking komen voor een 
voordelig Middenstandskrediet 

Koper kan ruime tijd ingewerkt worden 

Brieven onder nummer Ph 459 
aan Boom-Ruygrok N V , Haarlem 

AANGEBODEN 
Landencollecties met kolomen o a Scandinavië en Balticum Finland 
Memel Dantzig Zichtzendingen ook aan verenigingen 
Brieven onder nummer Ph 458 Boom-Ruygrok N V Haarlem 

EXTRA 
WINST 

Postzegelgroothandel zoekt wederverkopers voor div 
aanbiedingen Winkels en warenhuizen genieten de 
voorkeur Brieven aan 
INTER-STAMPS, AFD P808 POSTBUS 1173 DEN HAAG 

• = ongestempeld No's cat 
Franicri|k 
156» 45,— 
1«9 67,50 
216 50,— 
216* 56,— 
253/255» 40,— 
262 20,50 
266/268 30,50 
269» 105,— 
POSTZEGELHANDEL 
Bergselaan 225b, Rotterdam 

Yvert Alle aanbiedingen 
Frankrijk 
270/274» 27,— 
280/289» 50,— 
303» 16,— 
307/308» 50 — 
322/327» 23,— 
330/333» 22,50 
354/55» 72,50 
380/385* 18,— 

"J.C.RENZEN" 

vnibluvend 
België 
21 
325 
504/511» 
513/518» 
827/831» 
898/899» 
vip 5» 
Vip 24» 

55,— 
55,— 
6 1 , — 
40 50 
47,50 
90,— 
34,50 
20,50 

REGELMATIG VEILINGEN TE HENGELO 

VEILING 9 21 DECEMBER 
Inzendingen kunnen dagelijks geschieden 
Lage kosten, slechts ISVi % 
Onze pluspunten: 

zeer snelle afwikkelingen 
deskundige voorlichting en verkaveling 
objectieve waardeschatting 
bij belangrijk object, voorschotten 

Veiling 10 in voorbereiding (januari) 
Onze veilingen worden gehouden in Hotel Deeters, Beursstraat 
Vraagt toezending veilingcatalogi 

POSTZEGELVEILING TWENTHIA 
Postbus 177 - Almelo - Telefoon (05490) 64 17 



EERSTEDAGENVELOPPEN 
E l 
E2 
E3 
E4 
ES 
E6 
E7 
ES 
E 9 
E 10 
ITER 
E11 
E12 
E 13 
E U 
EIS 
E 16 
E 17 
E IS 
E19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E2S 

Env. 
extra 

400,— 
170,— 

95,— 
80,— 
65,— 
65,— 
30,— 
40,— 
37,50 
IS.— 
32,50 
2S,— 
8,50 

30,— 
17 50 
22,50 
25,— 
21,— 
13,— 
18,50 
13,50 
12,50 
8,25 

1 4 , -
17,50 
20,— 

niet openg 

E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E 30 
E 31 
E 32 ' 
E 33 
E 34 
E 35» 
E 36» 
E 37* 
E 38 
E 39 
E40 
E 41 
E 42» 
E43 
E44 
E 45 
E 46« 
E 47 
E48 
E 49» 
ESO» 
E 51 

esneden 
Prima kwaliteit. 

9,50 
18,50 
7.50 
7,75 
4,75 
6,50 
5,25 
7,2S 
5,75 
1.50 
5.75 
1,25 
7.50 
1,50 
1,75 
4,— 
1,50 
6,25 
2,50 
2,25 
6,— 
6,— 
1 , — 
3.— 
2.— 
4,— 

E 52 
E 53 
E 54 
E 55» 
E 56 
E 57» 
E 58 
E 59 
E 60» 
E 61 
E 62» 
E 63 

NEDERLAND 
2.85 
1.50 
3.25 
1,50 
4,50 
1,75 
2,75 
1,40 
1.85 
1,75 
0,75 
1,50 

ongeadresseerd 
E64 
E 65 
E 66 
E 67 
E 68 
E 69 
E 70 
E 71 
E 72 
E 73 
E 74 
E 75 

0,85 
1,25 
0.50 
0,75 
0.50 
1,75 
0,50 
0,90 
1,20 
0,80 
1,75 
0,60 

. • gemerkte ook ongeadr 
Tevens 1 

E 76 
Blok 
E77 
E 78 
E 78a 
E 79 
ESO 
ESI 
Blok 
E 82 
E 83 
E84 
E 84a 
E 85 
E 86 
E 87 
Blok 
E88 
E 89 
E90 
E 91 
E 92 
E 93 
Blok 

1,75 
«,50 
0,50 
0,90 
1,50 
1,85 
0,80 
2,— 
3,25 
0,50 
2,— 
1 , — 
1 , — 
5,25 
2.— 
2,10 
3 50 
0,50 
2,25 
0,90 
0,60 
1,50 
2,50 
3,75 

leverbaar. 15% 
everbaar O.G.; ISRAEL; 

EUROPA. PRIJSLIJST OP AANVRAAG. Zend 
f 1 . - extra port i . 

1 INTERPHILA 

ingen 
VERGD. 

beneden f 30,— 

POSTBUS 803«, D E N H A A G . 
Postgiro: 475.338 - Tel . : 070-66 90 20 

SPEC. AANB. POSTFRIS USA 1957 t/m 1966 ad 6 o per $c, daarna tot 
heden 5 c per $c. Oók nog zeer vele FDC's variërend van f 1,— tot f 1,50. 
Motiefland biJ uitstek. Zie óók onze advertentie m oktobernr. Philatelie voor 
motiefabonn. 30 landen. Uitgebreide abonn. inf. circ. gratis tegen porto
vergoeding. Vele catalogi o a Yvert, Michel , Gibbons, Zumstein, Zonne
bloem, NVPH etc. Cadeaubonnen voor de a.s. feestdagen. 5 soorten FDC-
albums (óók voor z g. lange FDC's). Al le FIL-I-SAFE artikelen en Lindner 
Falzlos Porto extra. 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE - LID NVPH - IFSDA 
Blondeelstraat36 - Rotterdam-14 (Alexanderstad) - Telefoon (010) 20 40 70 
Giro 507 407 

CATALOGI 1969 
Een onuitputtelijke bron 
voor iedere serieuze filatelist 

ZOJUIST VERSCHENEN: 

MICHEL - OVERZEE - CATALOGUS 
deel 3, 68/69 (landen O-Z); 1150 pagina's, 14.600 afbeeldingen 
en 76.500 prijsnoteringen. De delen 1 en 2 verschen resp. reeds 
eind 1967 en begin 1968. Prijs per deel ƒ29,35 

De ideale aanvulling op alle MICHEL catalogi Is het bekende 
verzamelaarstijdschrift MICHEL-RUNDSCHAU. Prijs van een 
jaarabonnement (tien nummers) ƒ 12,50 
Vraag uw handelaar ernaar! 

Alleen-
vertegenwoordiging 
voor Nederland; 

AUF DER HEIDE'S 
POSTZEGELHANDEL 
Hilversum 
Surinamelaan 31 
Tel. (02150) 143 23 

Amsterdam 
N.Z. Voorburgw^al 151 

Tël. (020) 22 21 86 

DE HOBBY 
Postbus 135 
Zutphen 
Tel. (05750) 7215 

Stort f5.- (giro 998207) en u, of een door 
u bepaalde begunstigde ontvangt een SINT 
NICOI-AAS-postzegelverrassIngl; bestaande 
uit- 250 prachtige , ,p laten" (winkelv^aarde 
ƒ15, — ). Voorts ontvangt u dan onze maan
delijkse interessante prijscourant (met de 
vele koopjes) vri jbli jvend gedurende een 
half jaar Gireer hedenl 

ZICHTZENDINGEN 
Zie advertentie 
elders in dit blad 

PRIJSLIJST 

een uitgebreide NEDERLAND en O.R., praktisch compleet met vele variaties opgenomen, 
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 voozlene, prijslijst te ontvangen. Buiten N.O.R. en de West-
europese landen worden steeds diverse bulten-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" 
EIG.: G. L VAN TOOR BINNENWEG 13 LOENERSLOOT TELEFOON (02949) 377 



No. volgens 

No. 
1 
2 
3 z. gom 
5 z. gom 
6 
13 z. gom 
15 
16 I . gom 
16b z. gom 
17 
17a 
18 
19 
19» 
20 
20a 
24 
26 
27 z. gom 
28 
30 
31 
31a 
32 
35 
39A 
40 
41 
41a 
43a 
43 
44 
45 
45a 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
66 
67 
68 
78 
84 
85 
74/85 
89/94» 

Yvert 1969 

Ongebr. 

8,50 
30,— 

2,— 

2,— 
2,— 

25,— 
20,— 

1 , — 

0,75 
5,50 

2,50 
4,50 

1,50 

0,25 
0,25 
0,90 
0,75 
6,25 
3,25 
3,— 

225,— 
50,— 
0,90 
2,— 

32,50 
1 4 , -
12,50 
17,50 
2,25 

50,— 

11,50 

0,90 

Gebr. 
40,— 
85,— 

10,— 
9,— 

35,— 
2,— 
4,50 
2,— 
2,50 
7,— 
2,50 
9,— 

17,50 
22,50 

100,— 
4,— 

2,50 
1 , — 

20,— 
25,— 
13,75 

2,50 
3 , -
1 , — 

45,— 

75,— 
45,— 

2,50 

5,— 
0,25 
0,25 
0,90 
0,25 
0 25 
3,50 
1.15 
1,15 

12,— 
0,90 
2,— 

0,25 
2,— 
3,— 
2,25 

45,— 
0,20 

45,— 
11,50 
62,50 
0,50 

No. 
95/109» 
110/18» 
119/34» 
135/36 
137/39 
141 
142/44 
145 
146/49 
150/58» 
159 
160/63 
164/81» 
182/86 
187/91 
192/96 
197/207» 
208 
209/13 
214/18 
219/25» 
226/30 
231/32» 
233 
234/38 
239/43 
244/48 
249/50» 
251 
252/57 
258 
259/73 
274 
275 
276/81 
282/87 
288/93 
293A 
294/99 
300/05 
306/11 
312/21» 
322 
323 
324/29 
330/32 
333 
334/55» 
356/59 
360/66» 
367/71 
372/83 
384/87 
388/91 
392/97 
398/401 
402/05 

SPECIALE AANBIEDING LUXEMBURG 
Ongebr. 

9,— 
2,— 

20,— 
8,— 
1.05 
3,— 

1 1 , — 
1 , — 
5,— 
3.25 
0.15 
1,75 
6,50 
1,90 
7,50 
1,75 
8.25 
0.90 
3.50 
8.50 

11 .— 
16,25 

2,50 
4,25 

35,— 
55,— 
62,50 
22,50 
2.— 

75,-r 
10,— 

675,— 
9,— 
2,50 

50,— 
11,25 
15,— 
3,50 
8,25 

55,— 
10,— 
7.50 
1 , — 
0,25 

30,— 
45,— 
3,— 

10,— 
1,75 
1.25 
5,— 

2,50 
3,— 

35,— 
10,— 
16,50 

Gebr. 
6,75 
2,25 

5,50 
1.05 
3.— 

11 ,— 
0,30 
5,— 
2,10 
0.15 
1,75 

1,90 
7,50 
1.75 
2,40 
0,25 

7,50 
1,75 

16,25 
0,40 
4,25 

35,— 
55,— 
62,50 
0,75 
2,— 

62,50 
0.25 

7.— 

45.— 
10.— 
15.— 

8,25 

10,— 
6,— 
1 , — 

30,— 

1,50 
0,90 
6,50 
7,— 
3 , -
3,75 

10,— 
16,50 

No. 
406/09» 
410/13 
413A/24» 
425/28 
429/32 
433/38 
439/42 
449/52 
453/54 
455/60 
465/70 
471 
472 
473/74 
475 
476/81 
482 
483 
484/89 
490/93 
494 
495 
496/99 
500/05 
506/07 
508/09 
510 
511/13 
514/16 
517 
518/19 
520/25 
526/27 
528/30 
531/33 
534/39 
540 
541 
542/44 
544A/47» 
548/50 
551/52 
553/58 
559/61 
562/63 
564/66 
567/68 
569 
570/75 
576/77 
578 
579 
580 
580A/86A» 
587/88 
589/94 
595/98 

Ongebr. 
25,— 
20,— 
7,50 

20,— 
22,50 
70,— 
22,50 
22,50 
90,— 
45,— 
15,— 
3,50 
2,— 
6,— 
5,50 

17,50 
3,— 
7,50 

17,50 
10,— 

1, 
1,50 

12,50 
19,— 

2,75 
12.50 

1 , — 
30,— 

100,— 
1,25 
2,50 

11.50 
2.25 
3.25 

30.— 
7.50 
0,25 
0,45 
2,— 
2,— 
3,75 
0,65 
5,50 
1,65 
1,75 
3 , -
3,25 
0,75 
4,50 
1.25 
0,75 
3,— 
0,50 
4.— 
2,50 
6,25 
2,50 

Uw Zaak POSTZEGELHANDEL PHILADELPHIA Kruisweg 

Gebr. 
2,25 

20,— 

20,— 
22,50 

5,— 
0,75 
0,75 
3,— 
2,50 

17,50 
0,50 
2,50 

17.50 

0,25 
0,25 
4,— 

1,50 

0,25 
12.— 
22,50 
0,30 

11,50 
1.50 

22,50 
7,50 
0,20 
0.20 
1.50 

3,50 
0,25 
5,50 

0,75 

1.50 
0,30 
4,50 
0,90 
0,50 
2,75 
0,25 

1,40 
6,25 

4 3 

No. Ongebr. 
599/600 0,60 
600/01 1,50 
603/08 4,50 
609/10 1,50 
611 0,30 
612/13 0,90 
614/19 3,75 
620 0,35 
621/24 1,75 
625/31 11,25 
632 0,50 
633 0,50 
634/35 1.10 
636 0,65 
637 0,45 
638/43 3,75 
644/46 1,50 
647 0,50 
648/49 1 , — 
650 0,40 
651 0,40 
652/53 1,15 
654/59 3,75 
660/67» 2,— 
668 0,35 
669 0,40 
670/71 1 , — 
672/77 3,50 
678 0,40 
679 0,35 
680/83 1,40 
684/85 1,15 
686/87 0,50 
688/90 2,— 
691/96 3,50 
697/98 1 , — 
699 0.35 
700/01 1 , — 
702/03 1 , — 
704/05 0,50 
706 0,20 
707 
708/09 0,70 
710/15 3,50 
716/21 2.75 
Ltp. 
116 7,50 
7/15 11,50 
16/20 80,— 

Bloc's 
1 Rand dun 50,— 
2 6,75 
4 3,50 
5 10,— 
6 8,— 
7 90,— 

No. 

Gebr. 
0,30 
1,15 
4,50 
0,75 

0,65 
3.75 
0,15 
1.75 

11,25 
0,25 
0.25 
0,75 
0,20 
0.20 
3.75 
1.15 
0,20 

0,20 
0,25 
0,55 
3,75 

0,20 
0,25 
0,75 

0.20 
0.20 
1,25 

0,20 

6,25 
5 „ 

met » zijn ook los verk 

No. 
Service 
1 
7 
7 z. gom 
9 z. gom 
10 
11 z. gom 
12 z. gom 
16 
17 z. gom 
19 
25 z. gom 
32 
33 
36 z. gom 
38 
39» 
43° 
47 
48 z. gom 
54/65» 
61" 
65» 
67/76» 
74 
75 
76 
77/81» 
82/95» 
96/113» 
114/28» 
143 
144/48» 
149)57» 
158/73» 
174/86» 
187 
188/94» 
195 
196 
197 

Port 
1/7» 
8/9» 
10/16» 
17/22» 
23/36 

Telegraaf 
1/5 

Ongebr. 

7.50 
32.50 
10,— 
35,— 
7,50 
3,— 
3,50 

15,— 
7,— 

42.50 
17,50 

100,— 
17,50 

1.50 
50,— 

19,— 
5.— 

90,— 

150,— 

37,50 
42,50 

9,— 

9,— 
3,75 
4,— 
5,50 
0,50 
8,75 
3,— 
1,50 
2,50 

20,— 
7,— 
1,75 
6,25 
6,— 

47,50 

rijgbaar. 

Gebr. 

50,— 
50.— 

25.— 
15.— 

14,— 
35,— 
32,50 
20,— 
35,— 

100,— 

27,50 

2,50 

Occupation Allemande 1 
1/16 
17/32 
33/41 

Haarlem Tel. (023)-15515 Giro 

5,— 
3,50 
3,— 

13 5793 

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
het nieuwe postfris inschuif-systeem, 
geen plakker meer nodig 11 

FALZ 
LOS 

ALBUM 

190 m NEDERLAND vanaf 1945 
190 NEDERLAND compleet 
429 CURAQAO 1873-1948 
430 ANTILLEN vanaf 1949 
432 NW. GUINEA compleet 
433 SURINAME 1873-1948 
434 SURINAME vanaf 1949 

46 bladen zonder band 
84 bladen zonder band 
24 bladen zonder band 
17 bladen zonder band 
7 bladen zonder band 

23 bladen zonder band 
27 bladen zonder band 

bijpassende ringbanden; plastic 15, —, leder 30, —, skai 19,25, 
bladmonster, uitvoerige prijslijst en Amphilex-souvenir op 
aanvraag. Vraag uw handelaar of rechtstreeks bij 

LINDNER IMPORT „NEDERLAND" - BOX 143 - HILVERSUM 

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 

Nu ook in Nederland 
de bekende aanbiedingen van 
Stamp-Service uit Engeland! 

Eerste aanbieding: 2500 zegels, circa 500 gram, 
hele wereld, met leuke vondsten I Normaal 
f 12,50 bij ons slechts ƒ 7,501 

Gratis prijslijsten met vele koopjes 

Goedkope aanbieding 
NEDERLAND & O.G. 
ALLES POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

NEDERLAND 
82-83 f7,25: 199-02 f 12,75; 203-07 f23,50; 220-23 f 15,75; 287-88 f 7 , - ; 
289-92 f 2 2 , - ; 305-09 f 11,50; 332-45 f7,50; 350-55 f 15,75; 356-73 f42,50; 
449-53 f1,60; 454-59 f 1,60; 462 f6,25; 513-17 f4,90; 550-55 f 13,-; 607-11 
f6,85; 646-50 f5,25; 663-67 f 6,50; 724-25 f 1,80, 744-48 f4,90. 
NIEUW-GUINEA 
22-24 f 5 5 , - ; 45-48 f5,75; 49-52 f5,75. 
NED. ANTILLEN 
138-40 f2,10; 158-63 f3,25; 164-67 f2,10; 182-84 f2,25; 196-97 f 1 , - ; 198-99 
f 0,90; 200-05 f 8,50; 206-08 f 10,50; 209-10 f 6,75; 239-43 f 18,50; 248-52 f 16,50; 
255-56 f 5,25; 270 f 1,10. 
SURINAME 
111-14 f 6 , - ; 130-36 f 11,75; 145 f 1,05; 190-93 f9,50; 200-01 f 1,80; 206-09 
f5,25; 210-13 f2,95; 214-19 f 15,50; 220-28 f 10,50; 247-48 f5,90; 249-56 f6,50; 
255-56 f 3 , - ; 276-77 f7,80; 295-96 f7,80; 312-15 f 19,-; 321-22 f6,50; 331-34 
f 2 1 , - ; 340-44 f 12,-
Dit 18 slechts een greep uit onze voorraad. Onze prijslijst Nederland en 
O.G. wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 

H. LAGENDIJK 
BERGSTPAAT44 - ROTTERDAM - TELEFOON (010) 22 52 61 

STAMP-SERVICE 
AFD. NP 9 - POSTBUS 1292 - AMSTERDAM 

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 



W. H. EECEN 
Postzegelhandel 

Brinklaan 55c - Bussum 
Telefoon 16288 

ZICHTZENDINGEN 
Ned en O G - Duitsland etc - Fr en kol - Eng 
kol - Zuidamerikaanse landen en nagenoeg alle 
andere landen 
Referenties opgeven s.v.p. 
Collecties te koop gevraagd 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige kasten f 295 , - en f 480 , -
Tevens voorradig 8 0 z .g .a .n . b r a n d k a s t e n 
en kluisdeuren Interessante pri|zen 
Vraagt inlichtingen 

BRANDKASTEN- EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon (01806) 25 37 

a ^ A C C C P l Q ^ 

î OW/ACCCP 

19681 

MTACCCP 

WIST U DAT U 

POSTZEGELS 
RECHTSTREEKS UIT 
DE USSR KUNT BESTELLEN? 
Dit jaar geeft de USSR, net als in 1967, 
meer dan 125 postzegels en 5 blokken uit 
Zegels met een totale waarde van meer dan 
11 roebel Daaronder zullen ongeveer 70 
postzegels uitgegeven worden die de ruim
tevaart, sport, kunst, f lora en fauna e d 
als onderwerp hebben Al le grote presta
ties in het afgelopen jaar, vooral op het 
gebied van de ruimtevaart en sport worden 
op speciale zegels vastgelegd Wi j stel len 
u m staat een abonnement te nemen, waar
door u van toezending van deze prachtige 
zegels verzekerd bent 

Abonnementsvoorwaarden: 

• het abonnement geldt uitsluitend voor onge
stempelde postzegels 

• het kan alleen voor het gehele jaar 1968 
verorden aangegaan 

• de abonnementsprijs voor het gehele jaar is 
20 dollar 
22 dollar bij betaling in twee termijnen 
(11 dollar bij afsluiting en 11 dollar voor het 
tweede halfjaar 1968) 

• de betaling geschiedt vooruit, uitsluitend in 
dollars, Engelse ponden, Zwitserse francs en 
In guldens Andere vormen van betaling wor
den niet geaccepteerd 

• de postzegels worden zonder extra kosten 
per aangetekend schrijven ten minste eenmaal 
per maand toegezonden 

Geef uw bestellingen op aan 

V/O MEZHDUNARODNAYAKNIGA 
MOSKOU-G-200-



Al mijn vaste d ienten hebben inmiddels mijn nieuwe prijslijsten met 
gunstige aanbiedingen ontvangen van: 

NEDERLAND & OVERZEE 
DUITSLAND EN GEBIEDEN 
FRANKRIJK 

Bent u ook geïnteresseerd in een of meer van mijn prijsl i jsten, vraag 
deze dan gratis aan b i j : 

POSTZEGELHANDEL A. W. COUWENBERGH 
Sarphatistraat 130, Amsterdam-C Telefoon 020-94 02 63 
Giro 37 20 32 Bank Hell Bank Unie, Amsterdam 
Persoonlijk bezoek alléén 's-avonds na telefonische afspraak 

ZICHTZENDINGEN 
chans 

y j k ; FLORA gebr. of ongebr. 
, , y L FAUNA of 
• ^ ^ ^ UNO ,, of ,, (geh. wereld) 
* SPORT ,, of 

Alle zegels apart geprijsd, inruil van uw doubletten (van deze motieven) 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen e.d. Flora, Fauna, Sport, U N O . Gebr. en ongebr. 
Aanvragen c.q. zendingen aan: 

E. HORN Jr. 
A l i n g h o e k 7, D r o u w e n ( D r . ) . (Gem. Borger is n ieuw adres) . 
Tel. 05999-4409. 

NEERLANDIA 
POSTZEGELALBUMS 

schroef: 
No 5 100 norm bl ƒ 11,60 

No 9 200 norm bl f 18,75 

No 13 150 dikke bl f 17,90 

Band; kunstleer met goudopdruk, verdekte schroeven; 25 x 281/2 cm, prima 
kwaliteit 
Bladen; houtvrij papier, fijne ruitjes onderdruk 
Tekensjabloon; voor 't zelf tekenen van vakjes. Nieuwe maten, voor elk 
album geschikt f 2 75 
ALBUMFABRIEK NEERLANDIA-UTRECHT 
C E Y L 0 N L A A N 1 1 - TELEFOON 88 08 34 - GIRO 35 20 03 

„Hawid klemstroken" 
Hoogte 21 mm f 2,25 

.. 2< mm f 2,«i0 

., 24 „ f 2.W 
,. 27' „ f 2,70 

29 „ f 2,70 
„ 31 „ f 3,— 

33 „ f 3,— 

Hoogte 36 mm f 3,25 
,. 39 mm f 3,25 
„ *1 ., f 3,75 

44 „ f 3,75 
48 „ f 4,15 

., 55 „ f4 ,50 
70 ., f 5,75 

U weet, dat voor elke veriametaar 

het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels Leverbaar zijn de volgen
de maten in zwart en wit Paktes ä 25 stroken, lengte 21 cm 

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-Klemstrokensniider 

f 2.75 

Dit IS slechts een greep uit onze voorraad klemstroken, vraag onze complete prijslijst 
Van de pakjes van 25 stroken met een lengte van 21 cm kunt u ook enkele stroken 
bestellen Prijs per strook 1/25 gedeelte van de prijs van het pakje 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden zonder verplichting tot kopen Bij een 
besfelling boven f ^0 — worden u de klemstroken portvrij toegezonden 5% korting 
bij een aankoop boven .f 10 — en 10% korting bij een aankoop boven f 25 — 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak - Rotterdam-t, Tel (010) 14 35 80, Giro 661478 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamel ingen 
Part i jen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A 'S POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — 
Telefoon 243940 — 

Amsterdam-C 
Giro 425549 

16.- PER KILO 
BETALEN WIJ VOOR GROOTFORMAATZEGELS V A N 

NEDERLAND OP PAPIER 

3.- PER KILO 
BETALEN WIJ VOOR UITGEZOCHTE KILO'S NEDERLAND 
IEDER K W A N T U M SNELLE AFWIKKELING 

GEEN ZENDINGEN ONDER f50 -

„NOVIOMAGUM" 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e WALSTRAAT 17 - NIJMEGEN - TEL (08800) 2 0638 

VOOR WEDERVERKOPERS 
Series en samenstellingen van diverse landen Ned. en O.G. 
en Indonesia. 
Vraagt gratis NIEUWE LIJST 

Postzegelhandel G. v. d. Eynde 
Broekema laan 1, U T R E C H T . T e l . 713994 

A^'^, smaakt U-^^ok/i?oeJ^/ 
Itt OOK hi/'nvoéje' aan so/iec/e^ , 
^roafé vah t/iv/ocre jorachiig boakwerk . 

Maak lè/feeti book van unhkJmet oé 
- VEtlZAHELBANO 

Uit voorraad leverbaar Verzamelbanden ,,Ned Maandblad voor 
Philatelie", in gri js kunstleer met goudopdruk 

Prijs per stuk ƒ 6,— 
bij 5 stuks f 5,60 per stuk 
bij 10 stuks ƒ5,20 per stuk 

Toezending geschiedt franco na ontvangst van uw overschri jving 
op onze postrekening 179980 

f-ïMi«^ 
E E M S T R A A T i a - B A A R N - T E L E F O O N 0 2 9 8 4 - 2 2 0 0 



NIEUW ■ BRITSE 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 GEBIEDENABONNEMENT? 

Ie. Door dit abonnement bent u verzekerd dat u alle nieuw^e 
uitgiften ontvangt en dat u geen uitgifte mist. 

2e. Eens per tw/ee 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 overzichtelijke 
afrekening. Bovendien in chronologische volgorde met 
uitgiftedata, bijzonderheden, etc. 

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN HET 
ENGELSE GEBIEDENABONNEMENT? 

Gemiddeld Komt er voor circa f 50,— ä f 60,— aan nieuwe 
postzegels per maand uit. Dit bedrag omvat 74 gebieden 
inclusief Engeland. 

HOEVEEL BETAALT U PER MAAND? 
Per de eerste van iedere maand betaalt u f 40,— door over

making op onze postgiro of bankrekening. Het verschil wordt 
bij de tweemaandelijkse zending verrekend. 

GEEFT U NU NOG OP MET INGANG VAN 
1 DECEMBER. EEN BRIEFKAART IS VOLDOENDE 
Neemt nu een abonnement op dit uitgebreide gebied dat 
bekend staat om zijn bijzonder interessante uitgiften. Uw 
inschrijving zien wij gaarne tegemoet. 

.^lll^üiM^^ 

ANTHONY C. M. BOHNENN 
INVESTMENT PHILATELIE 

Jac. van Lennepstraat 58  Amsterdam 
Postgiro 787465  Bank: H.B.U., Amsterdam 
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Verzamelt u België, 
Nederland, Kreta of 
Ethiopië? Een bezoek 
aan onze winkel loont 
altijd. 
Grote sortering Engelse Koloniën 
Klassiel̂  en modern 
Souvenirblol<l<en van 
de gehele wereld 
Vrijwel alles leverbaar 
Voor motiefverzamelaars 
Speciaal de oude uitgiften schepen 
op postzegels, vlaggen, dieren, 
bloemen, wereldbol, landkaarten, 
Rode Kruis, U.P.U., sport, 
ruimtevaart enz. enz. 
Vrijwel elk zegel van Nederland 
en O.R. leverbaar 

Bij ons liggen dagelijks restantverzamelingen, partijen 
collecties, variërend in prijs van enkele tientjes tot enige 
duizenden guldens, ter inzage. 

WIJ HEBBEN NOG STEEDS ZEGELS VAN DE 

GEHELE WERELD IN VOORRAAD 

Bijzonder mooie stock van de volgende landen: Albanië 

België  Bulgarije  Duitsland en Gebieden  OudDuitse 
Staten  Engeland  F r a n k r i j k  Gibraltar  Griekenland 

Hongarije  Joegoslavië  Luxemburg  Malta  Oostenrijk 

Polen  Portugal  Roemenië  R u s l a n d  Spanje  Turkije 
 Tsjechoslowakije  Zwitserland  Verenigde Staten  Zuid

Amerika  Egypte en Soudan. 

en ■ 

Ook uw mancoiijst zullen 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 
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U.S.A. Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten virordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 
Ook uw manco-lijst is welkom. 

HET adres voor 
Amerikaanse zegels: » iW. lv .A. - S T A M P S 

POSTBUS t24 - ' f H E R T O G E N B O S C H 

BRANDVRIJE STALEN ALBUMKASTEN 
Fonkelnieuw, modem, franco huis. 
Vraagt foto's aan Brandkasteninandel 

'BOX', Soestdijk - Van Weedestraat 43 - TeL (02155) 4240 

D E R S A M M L E R - D I E N S T 
het Duitse f ilatelistische tijdschrift 

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

kunstdrukpapier 

Abonnementsprijs: {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 - Katwijk aan Zee. 
Giro 51.69.28. Bank: Amrobank, Katwijk, Tel. O 1718-4068 (ook 's avonds). 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O.G., INDONESIË, EUROPA (Cept.) 
DUITSLAND (modern), ISRAEL 

Gebruikt of ongebruikt. Elke zegel apart gepr i jsd. Gaarne bericht beginnend of 
gevorderd verzamelaar. Vraagt deze mooie boekjes met opgave van referenties aan bij: 

H. FIGGE Jr. - E I N D H O V E N 
KI . Berg 34b - Te l . 2 2t 20 

K U I I V I 1 C V r \ r \ I X . 1 P u t f r U zonder plakker 

Afghanistan 
478/79 5,40 
478-79 onget. 10,80 
693-94 5,50 
693-94 ongec. 63.— 
Blok 33 33,75 
714-718 + Av. 22,50 
Blok 37 get. 16,65 
Blok 37 onget. 35,75 

Albanië 
516-17 2,70 
504-06 3,40 
564-6 3,15 
585-88 3,15 
585-88 onget. 28,— 
Blokpaar 45,50 
611-13 3,15 
611-13 onget. 14,— 
Blokpaar 28,— 
635-40 7,— 
635-40 onget. 19.60 
Lp. 61-65 4,10 
Lp. 66-67 5,60 
694-97 2,80 
694-97 onget. 9,80 
Blokpaar 10,50 
729-37 4.55 
729-37 onget. 14,— 
Blokpaar 14,— 
767-70 3,50 
Blokpaar 16,50 
891-94 2,70 
Lp. 57-59 22,50 

Arabië (Zuid) . 
Aden Seyun 
84-90 4,80 
84-90 onget. 16,50 
Blok 22,50 

Portovrij vanaf f50,—. Boven f250,— 
uitbetaling + f 1 , — porto. 

Blok onget. 90,— Burundi 
116 Opdruk Astr. serie 9,50 52-53 10,80 

138-45 UIT 6,30 
Bulgarije 138-45 onget. 25,— 
287 3,60 Blokpaar 22,50 
875-82 5,40 161-67 9,— 
Av. 74 onget. 5,40 161-67 onget. 22,50 
Av. 74 onget. 8,— Blokpaar 22,50 
Av. 75 7,20 
Av. 76 onget. 10,80 
Av. 78 3,50 Guinee (Rep.) 
1005 6.50 Av. 22-25 22,50 
1005 onget. 15,75 168-70 -|- Av. 1,80 
Av. 79 3,50 168-70 onget. 8S,— 
Av. 80 4,55 B l o k l 7,— 
Av. 81 3,15 Blok 8-9 31,50 
Av. 82 3,50 Blok 8-9 onget. 120,— 
Av. 83-84 3,50 Blok 10-11 37,50 
Av. 91-92 2,— Blok 10-11 onget. 200,— 
Av. 93-95 3,— Blok 14-15 31,50 
Av. 96-97 1,10 Blok 14-15 onget. 125,— 
Av. 98-101 2,30 251-54 -1- Av. 10,80 
BI. 10 3,60 251-54 -1- Av. onget. 90,— 
1194-96 0,75 
Av. 102-03 2,50 
1291 get. 2,25 Ha i t i 
1291 onget. 45,— 374-77 -|- Av. 22,75 
1291 get. velletje (12) 27,— Blok 7 24,50 
1291 onget. (12) 500,— 384-87 + Av. 27,— 
1305-09 2,25 Blok 8 31,50 
1310-14 4,20 476-77 -1- Av. 18,— 
1324 0,70 493-96 -1- Av. 8,35 
1326-27 2,70 Blok 20 11,20 
1344-49 3,70 497-98 -1- Av. Zwart 22,50 
1383-85 1,20 497-98 -1- Av. Lila 14,— 
Blok 17 4,— 526-28-f Av. 11 ,— 
1434-37 1,20 Blok UIT 45,— 
1439-45 2,75 Blok UIT Opdruk 45,— 
Blok 19 3,20 552-55 -|- Av. 7,— 
1544-49 2,30 566 -t- 341 Av. (enkel) 3,82 

10% kort ing. Beuling binnen 3 weken. Levering onder f 10,— alleen bij voor

1 Vrijwel alle ruimtevaart-uitgiften steeds uit voorraad leverbaar. 
1 Verder: Vrijwel alles op *t gebied van 
1 lijst met aanbiedingen. Op aanvrage 

de Olympiade, Pres. Kennedy, M. L. King. Binnenkort verschijnt onze nieuwe 
gratis toezending zonder enige verplichting. 

In abonnement ontvangt u alles tegen goedkope aanvangsprijzen én volledig!! 

D E I A M / ^ P I J K * Vanaf heden zijn wij alleenvertegenwoordiger vo 

Phil. B 

' Hierin verschijnen alle nieuwtjes in fraaie kleui 
gevens dit mooie Duitse blad werkelijk tot een wa 
12 numnners kost nu nog f 24,— bij voorultbeta 
Amro-bank BLADEL-EERSEL onder vermeldin 
per postwissel. Porti inbegrepen. 
Losse nummers zijn f 2,25. Gratis proefnummers 
kennis meellll 
H. Handelaren gelieven aan te vragen omtrent d 

ureau Joannes 
EERSEL, N.-B., NIEUWSTRAAT 63, TELEF 

Olympiade 1968 
Postfris zonder pi. 

Aden Hadramaut 
73 getand 3,15 
73 onget. 13,50 
Blok get. 21,50 
Blok onget. 90,— 
2e uitg. get. (1) 2,— 
2e uitg. onget. (1) 12,50 
2e uitg. blok get. 20,50 
2e uitg. blok onget. 90,— 
winterserie get. 4,50 
winterserie onget. 14,50 
winterserie blok get. 21,50 
winterserie blok onget. 90,— 

Aden Mahra 
Mexico serie get. 14,50 
Mexico serie onget. 16,25 
Mexico blok get. 20,25 
Mexico blok onget. 63,— 
Grenoble serie get. 18,— 
Grenoble serie onget. 20,— 
Grenoble blok get. 20,— 
Grenoble blok onget. 63,— 

Ecuador 
Ie serie Griekse Mot. serie geund 15,— 
4 blokken 100,— 
Grenoble serie 13,50 
Mexico serie 14,50 
Mexico 4 blokken 80,— 

Jemen (Rep.) 
Goudzegel get. 52,50 
Goudzegel opdr. Killy 65,— 
Goudiegel opdr. Nones 67,50 
serie goud (antieke voorstelling) 12,50 
serie zilver (antieke voorstelling) 20,— 
blokpaar zeldz. 8 1 , — 
goudmedaille serie 12,50 

Alle 1968 uitgiften leverbaar. 

Zoeken 1964 Olympiade in ruil tegen 
ruimtevaart. Nemen ook Kennedy-uitgiften 
voor zover nodig voor onze stock. Alléén 
postfris. 

or het prachtige maandblad MAURITIUS. 
*en, terwijl een schat van artikelen en ge-
ardevol bezit maken. Een jaarabonnement 
ling door storting op giro 1319000 van de 
g van „MAURITIUS" of direkt aan ons 

E zolang de voorraad strekt. Maak er eens 

e te verlenen korting. 

Nies 
OON 4970-2738 



LeutMhtrm 
Albums 

Leuchtturm SecuraFalzlosAlbums (met Hawidstroken) 

Nederland vanaf 1852 tot heden 
vanaf 1945 tot heden 

nr 
nr 

312 SF 
0312 SF 

ƒ 100,— 
66,— 

Israël met TAB compleet nr 787 TABSF 100,— 

Vaticaan m kerkl Staat compleet nr 313 SF 80,— 

EuropaUnie vanaf 1956 tot heden nr 371 SF 62,50 

VerenigdeNaties vanaf 1951 tot heden nr 552 SF 47,— 

NIEUW VERSCHENEN BLADINHOUDEN: 

Ned. Antillen 1949 tot heden nr 12 NA SF 17,50 

Suriname 1945 tot heden nr. 12 SU SF 31,— 

Olympiade 1968 
al Mexico en Europ. landen 
b) overige landen 

nr 
nr. 

75 V SF 
75 VI SF 

39,50 
38,50 

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

Postzegelgroothandel 

wr.HEiHjimi 
Parnassusweg 24 huis 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 i 

D U U R D E R ? J A ! 
maar vi/aar vindt u een U V 
apparaat met een loupe van 
100 X 50 mm, een doorlicht

mrichting, contr lum zegels, 
etc ' 

DUS DUUR?? NEEN! 
de Telo 3 = 9, is voor wat hij 
biedt goedkoper dan enig 
ander apparaat 

LLENDE H | 
ELS VAN W 
■ WERELD 1 ^ 

Fabju.
kaai. van 

deA. beJten. 
^'ab/u^eJien op 

Heiluu^ i^ ^ c  M P ^ v , j A A R G A R A N T I E . 
fooAJ^cecJud duL hex duu/ijaie. hunAi^iop wai e/i 
aehnuiJii kon wOAde/if n.L. 'DtiA^ihnn", Dut i^ 
de. e.<L/Lióie. 'I. V. iamo waanm&te. men hei ~ ' 
f—t~—t~r. * ■■ ■ J* 'tt—t'—t—j—f

10Ö > 
beJjchi van bovenaf bekijhei 
een zee/L f^m^te üpZAjSche loupe T(^ x §0 
Ün^&iQuiixLe A.efJ.ehioi. levens LLcJiiJaape di: 
iMx^ebouuxie nonmale ^M>&iJ.amp, Sn.e.LLe om/ichn
heMcnn doo/i dnn/ilvuippen, QpninoLe op ditnne 
en/of andene nie, ten, /ichexmi^e^ <i,m,v. dp 
tn^ebouLude onaalnxLtplaajt voo/i kei d^^on^lu^ch— 
ien van de ^e^eis. KoJutom <LJ. j ^ hei. appamaJ. 
wann men fonen op q&xichi heefi. 

UITZONDERLYK GOED 
EEN PRIJS MAAR MEER MOOELYKHEOENd 

VERSCHILLENDE 
POSTZEGELS VAN 

DE QEHELE WERELD 

WAARONDER 

5 PRACHTIGE 
JLYMPIADEZEGELSi 

i*?*:s:?S.a;,.äsä' 
ms&sm »5 

Ondanks de ruime verkoop 
hebben wij bemerkt dat ong 
8 0 % V. D. VERZAMELAARS 
wel een Telo zouden wil len 
bezitten, maar niet onmiddell i jk 
zouden kunnen betalen Wij 
hebben het hen gemakkeli jker 
gemaakt 
U bestelt een TELO 3 = 9 
U betaalt direct f 39.— 
+ porto f 1,50 

f 40,50 
f2Q,— 
f20.— 

IN DRIE MAANDEN IS DE TELO 
UW BEZIT, ZONDER EXTRA KOS

TEN. DIT IS WEER EEN EXTRA 
SERVICE VAN 

een maand later 
nog een maand later 

WAARDEBON 
FORTUNAMAIL 

R O T T E R D A M  H I L L E O U K 0 3 TEL. 17 2 0 SO 
CTsIsfoaii 's «VMids t o t 10 uur 0 1 7 4 B  3391) 
Ja stuur mij de gral is postzegels en de ,Gids 
voor de Postzegelverzamelaar gratis en zonder 
enige verplichting toe Tevens ontvang ik dan 
uw keuzeboekje met uitvoerige inlichtingen een 
week gratis op ztcht 
Ben )k niet gelnteiesseerd, dan stuur ik het 
keuzeboekie terug en h t b Ik geen enkele ver 
plichting meer 
7ll77Ali Bloklettars graag 

NAAM 
ADRES 
PLAATS 

r 
C WOUDENBERG OUINI AAN 76 OOSTVOORNE TEL 0I88& 3225 

KANTOOR LUSTERBESLAAN 18 OOSTVOORNE 
TELEFOON 01885 3409 POSTGIRO413527 

t \ I N K O O P  VEfiKOOP I 
J ^ r  Z I C H T Z E N O I N G Ê N 
>' ̂  POS l o n o E H ï sy^ ^ ^ 

■^» » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Schllderijenzegels 
Vraagt gratis prijslijst 

HEYMANS' 
POSTZEGELHANDEL 

Valerlusstraat 82  Schiedam 
Telefoon (01(9 263951 

» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ t » M M M » 
BEJAARD VERZAMELAAR BIEDT AAN: 

Wereldverzameling. Yvert 
f22 500,

Brieven onder nummer Ph 457, Boom

Francs ruim 100 000,— In eén koop 

Ruygrok N V , Haarlem 

AANGEBODEN: 
Europacollectie Alle landen afzonderlijk verkrijgbaar Eventueel ook de 
betere series los Heel mooi matenaal, ook klassiek Brieven onder nummer 
Ph 461. BoomRuygrok N V , Haarlem 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederland en Overzeese Rijksdelen, In het bijzonder de zeldzame landingen 
en typen Alles zowel postfris als gebruikt, los en op brief in prima 
kwaliteit Zo mogelijk in blokken van 4 Maar met alleen de duurdere 
stukken, doch ook de minder kostbare zegels en series hebben wIJ regel
matig nodig Echter niets na 1958 aanbieden daar dit geen zin heeft Tevens 
zijn wij kopers van ongeopende, onbeschreven EERSTEDAGBRIEVEN van 
Nederland en O G (niet na 1960) (eventueel getypt adres) 

Zichtzendingen en schriftelijke aanbiedingen worden gaarne tegemoet ge
zien met volledige prijsopgave 
Gelieve geen beschadigde stukken te sturen daar wlJ hiervoor geen belang
stelling hebben 
Aanbiedingen zonder prijs worden NIET behandeld 
Betere zegels alleen indien gekeurd Ned Bond of N V P H 

Postzegelhandel Hartog Okker 
HERENGRACHT 167  AMSTERDAMC 
TEL. 6 20 97 (NA 16.30 UUR: TEL. 19 00 23) 



Nrs Yvert 
697/98 
699/700 
701/09 
710/15 
716/2* 
725/27 
728/36 
737/42 
743/47 
748/50 
751/55 
756/60 
773/76 
777/80 
781/84 
785/86 
787/91 
798/802 
803/06 
807/10 
811 
812 
813 
814/22 
823/25 
826 
827/31 
832/33 
834/40 
841 
842/44 
845/48B 
849/59 
860/62 
863/67 
868/75 
876/78 
879 
880/91 
892/97 
898/99 
900/07 
908 
909/11 
912/17 
918/23 
924/26 
927/29 
930/37 
938/40 
941/42 
943/45 

** 
3,50 
0,70 
5,50 
7,50 
5,50 
1,40 

1 1 , — 
28,— 
22,— 
3,50 

42,50 
2 4 . -
32.50 
29,50 
16.— 
30,— 
42,50 
0,85 
9,50 
7,50 
0,75 
2.25 
1,40 

42,50 
11,50 
0,70 

50,— 
2,— 

31,50 
0,20 

22,50 
21 ,— 
7,50 

42,50 
63,— 
35,— 
34,— 

4,50 
200,— 
65,— 

105,— 
45,— 

2,— 
3,75 

33,— 
44,— 
3,50 

52,— 
36,— 
29,50 
1,40 

54,— 
nieuwe uitg. i 9 cc 

Nummers volgens 

BELGIË 
946/51 
952/54 
955/60 
961/63 
964/66 
967 
968 
969/70 
971/72 
973/78 
979/85 
986 
987/89 
990 
991/93 
994/95 
996 
997 
998/1004 
1008/09 
1008a/10 
1011 
1012 
1013/18 
1019 
1020/21 
1022/23 
1024 
1025/26 
1026a/29 
1030 
1032/36 
1037 
1038 
1039/45 
1046 
1047/52 
1053/62 + 
Lp 30/35 
1063 
1064/65 
1066/75 
1076/81 
1082/88 
1089 
1090/92 
1093 
1094/95 
1096/1101 
1102/07 
1108 
1109/10 
1111/12 

de Franc nom 

155,— 
3,50 

22,50 
8,— 
5,— 
0,10 
0,80 
2,50 
1,60 

18,— 
34,— 
0,80 

17,50 
0,65 
7,— 
6,30 
0,80 
0,10 

22,50 
1,25 
1,70 
0,65 
0,80 
9,25 
0,55 
0,85 
2,70 
1,10 
2,50 
2,25 
4,50 

23,— 
1,35 
0,10 

12,50 
0,55 
6,— 

13,— 
0,10 
1,45 

85,— 
16,25 
12,— 
0,55 
7,20 
0,70 
2,75 

11,25 
12,— 
0,50 
1.60 
1,35 

maal 

na 1945 
1113 
1114/20 
1121 
1122/24 
1125/27 
1131/32 
1133/38 
1139/46 
1147/49 
1150/51 
1152 
1153/58 
1159/62 
1163/68 
1169/71 
1172/73 
1174 
1175 
1176/81 
1182/87 
1188/90 
1191/92 
1193/94 
1195/97 
1198/1203 
1204 
1205/11 
1212 
1213 
1214/15 
1216/21 
1222/23 
1224 
1225/30 
1231/32 
1233/38 
1240 
1242 
1243/45 
1246/48 
1249 
1250 
1251/52 
1253 
1254 
1255/58 
1259 
1260/61 
1262/68 
1269/70 
1271 
1272/77 
1278/80 

Yverc of officiële cacalogus Belgiscl 
poscfris zonder plakkers, priizen 
de voorraad strekc, porco «xcra. 

blokken en luchcpost 

1.35 
11.50 
0.85 
3.25 
3.25 
1,35 

11.25 
15.— 
7,— 
1,25 
0,15 
9,— 
2,70 
9,50 
2,25 
0,30 
0,55 
0,55 
9,50 
8,50 
3,60 
1,60 
0,90 
1,60 
6,75 
0,45 
6,75 
0,45 
0,45 
0,90 
6,75 
1,15 
0,10 
6,— 
1.10 
6,50 
0,70 
1,60 
2,50 
1,45 
0,55 
1,25 
1,25 
0,85 
0.90 
3.50 
0.55 
1,20 
5,40 
0,40 
0,10 
4,75 
1,20 

1281/83 
1284 
1285 
1286 
1287/89 
1290/92 
1293/97 
1298/99 
1304/05 
1306 
1307/12 
1313/14 
1315/17 
1321 
1322/26 
1327 
1328 
1329/32 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337/39 
1340/41 
1342/43 
1344/47 
1349/50 
1351 
1352/53 
1354/58 
1359 
1360/62 
1367 
1368/71 
1372/73 
1374/80 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385/88 
1389/90 
1391/93 
1395/96 
1397/98 
1399/1403 
1404/05 
1406 
1407 
1411/12 
1413 
1414 
1415/16 

e postzegelhandelaren 

0,70 
0,45 
0,45 
3,25 
2,50 
0,90 
3,25 
1,10 
1,25 
0,35 
3,60 
0,75 
0,90 
0,20 
2,75 
0,15 
0,35 
2,75 
0,30 
0,15 
0,25 
0,35 
2,75 
0,45 
0,50 
2,40 
1 — 
0,25 
0,15 
2,75 
0,30 
0,60 
0,35 
1.30 
1,70 
2,70 
0,70 
0,35 
0,35 
0,15 
2,25 
1 — 1 
1.75 
0,45 
0,40 
3,25 
1 , — 
0,30 
0,65 
0,25 
1.10 
0.35 
1 . — 

Alles 
op aanvraag Levering zolang 1 

franco vanaf f40 ,— Posegiro 271 040 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 149, Halfweg N-H., Tel. 020-194187 

KERSTAANBIEDING I 1 0 % bIJ opdrachten boven f 10,— 1 0 % 
WAARHEEN MET UW DUBBELE POSTZEGELS? 
Hier Is de oplossing voor 20 000 zegelsl POSTZEGELDOOS ,.System 
Meinhardt" , 3 3 x 2 0 x 1 0 cm Uitvoering in malioniehout 5 vakken, 
waarvan 4 vakken met 400 pergamijnzakjes 53 x 78 mm (worden me-
degeleverd] en 1 vak als aflegbakje Vakverdeling (ook gedeelteli jk) 
eruit te nemen daarom ook geschikt voor het opbergen van blokken 
en brieven Een vaak gebruikt album heeft een beperkte levensduur 

De levensduur van deze doos is echter onbeperkt. Prijs franco huis f23,50 
PHILATEST-FILTER — voor luminescerende zegels, met staafhuls 
en batterij 
PHILA-FLECK - het universele reinigingsmiddel voor zegels 
POSTZEGELPLAKKER, 1000 stuks voorgevouwen 
WATERMERKSCHAALTJE, zwart 
OROOGBOEK, 12 bladen, 14,5 x 20,5 cm f 1 , - 20 5 's 27 cm 
POSTZEGELZAKJES, pergamijn, 45 x 60, 45 x 78 53 x 78 63 
75 X 102 85 X 115 95 x 132, 105 x ISO mm 
115 X 160 130 X 180 mm 
1 5 0 x 1 8 0 mm p s t f 0 04 180 x235 mm 
RONDZENDBOEKJES, klein formaat f 0 25 groot formaat 
INSTEEK-VERZENDKAART, transparant dekblad 15 x 11 cm 
PINCET, breed, met hoesje 
FDC-ALBUMS, met zwart tussenkarton 12 x 17 cm voor 80 c 
13 X 20 cm, voor 100 covers 
INSTEEKBOEKEN, met pergamijn-tussenblad 

12 X 17 cm 16 pag 96 stroken 
14 X 20 cm 16 pag , 112 stroken 
22 X 30 cm, 16 pag , 192 stroken 
22 X 30 cm 32 pag , 384 stroken 
22 X 30 cm 64 pag . 768 stroken 

LOEP, 43 mm 0 , In leder etui 
STEELLOEP, 75 mm 0 zwarte steel 
Verkrijgbaar franc;^ (fllatsllttlsche frankering) tegen storting op postgiro 
1253414 en/of Amro-Bank kantoor Benoordenhout Den Haag Opdrachten 
beneden f 5 - worden verhoogd met f O 50 verzendkosten 

P. W. MEINHARDT - VLASKAMP 200 - DEN HAAG 

X 93, 
p s t 
p s t 
p s t 

overs 

f 7,80 
f 3.90 
f 080 
f 0.80 
f 1,90 

f 0,02 
f 0,03 
f 0.05 
f 035 
f 0,17 
f 1,50 
f 680 
f 7,50 

f 2,80 
f 3,60 
f 7 , -
f11,50 
f22,50 
f 3,25 
f 5 , -

1 kilo NEDERLAND, Missiezegels, met vele bijzondere zegels, veel wel
dadigheid f 1 

% kilo GEMENGD BUITENLAND. ELITE MIXTURE" Veel landen, veel 
avontuur, alles door elkaar, dus zoeken maar' f 1 

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

% kilo afgev/eekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) f 
% kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels (±12 500 zegels) f 
Vi kilo CANADA, kantoorpost, modern' Met grootformaat' f 

I 50 gram DENEMARKEN, bankpost. allemaal grootformaat Prachtig f 
% kilo WEST-DUITSLAND, met iets van de Oost-Zone, mèt gelegenheids-

zegels f 
I */i kilo ENGELAND, enorm groot aantal, zeer modern f 

Vs ^ilo IERLAND, van de Missie, wat 'n rijk sortiment met vel grootfor
maat-zegels' 'n Koopje f 

% kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat ƒ 
/ j kilo NOORD-IERLAND, zeer veel AVONTUUR, mooi sortiment met 

heel erg veeh plaatieszegels en vele vondsten Toch slechts 
!4 kilo 

1 

I y, kilo 

NOORWEGEN, buicengewoon mooi Missiegoed, beslisc onuitgezocht 

24,50 I 
19,50 I 
37,50 I 
12,50 1 
4 501 

12,50 I 
12,50 I 

12,50 I 
12,50 I 

12 5ol 

12.50 I 
25.-
12 501 

veel gedenkzegels Kleine voorraad 
KILODOOS NOORWEGEN, verzegeld door de missie, enorm 
mooi' Slechts f 
SPANJE, modern goed. kleine voorraad f 

I 50 gram U S A , bankpost, alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi 
met zeer vele vondsten'Gaan weg i f 6,95 | 

I V2 kilo U S A , enorm veel gedenkzegels erbi] Dit zi|n werkelijk „goud-
mi|nt|es"i f 1 2 , 5 0 | 
NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES 2 x 5 < : t e n 6 x 1 5 c t f 7,501 

10 X 7 et en 2 X 15 et f 3,-
8 X Beten 2 X 18 et f 2 , - 1 
1 X 10 et en 5 X 18 et f 2.50 | 

F D C ' s N E D NIEUW GUINEA KINDERZORG 1957 f 15,-
RODE KRUIS 1958 f 30 — 1 

.. BLOEMEN 1959 f 6.501 

., VLUCHTELINGEN 1960 f 6 .—I 

.. VLINDERS 1960 f 7.50 [ 
I DROOMPARTIJ. ruim 500 louter motiefzegeis, ruimtevaart, sport, bloemen, 

vlinders, torren, kevers, vissen enz enz Zeer grote winstmogelijk-
heden f 27 50 1 

I MAMMOETPARTIJ, een doos inhoudende 450 tot 500 waardevolle buiten
landse zegels, meesc grootformaat, dieren, bloemen, sport enz 
Deze partiien gaan weg voor sleehts f 12.95 | 

IGIGANT-PARTIJ, liefst 500 waardevolle buitenlandse zegels' Meest groot
formaat' Elke koper ontvangt gratis de compi serie van 24 waarden 
Aziacisehe Spelen, van Indonesië, per partij slechts f 16.90 | 

IGOÜATHPARTIJ ..DE LUXE", inhoudende 725 tot 750 waardevolle zegels, 
buicengewoon gesehikc voor wederverkopers en als ruilmacenaat 
Ruim flOO.— handelswaarde' Slechts f 25,-

HEEFT U 'IV POSTZEGELMAISIE? 
Dan met spoed naar F I O R A N I I 

Zie voor bestel- «n afhaaladressen de advertentie voorin het blad 

BRANDKASTEN 
voor uw debiteurenadministratie en alle onvervangbare stukken 
KAPTINO heeft meer dan 400 nieuwe en gebruikte brandkasten 
en inbouwkluizen voor u staan Nieuwe brandveilige kasten 
ƒ255,—, ƒ398,— enz Inbouwkluizen, 32 maten ƒ 125,— ƒ195,— 
enz Zware pantserbrandkasten met en zonder cijfercombinatie 

BIJ ons gelegenheid om uw te grote of te kleine brandkast in te 
ruilen Ook in TEL- en SCHRIJFMACHINES keuze uit meer dan 
3000 machines Nieuwe Jaguar telmachines met telstrook ƒ298,— 
Nieuwe Amerikaanse Royal elektrische telmachines ƒ 395,— 
SCHRIJFMACHINES met 24. 32, 45, 60 en 70 cm wagenbreedte, 
alle schriftsoorten van Plakkaat tot micro Stalen schrijfbureaus 
met 3, 5 of 6 laden van ƒ 155,— af Komt u ook eens kijken 7 ? ? 
U koopt bij ons prettig en 

BIJ KAPTINO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, ZIJIweg 53, telefoon 2 00 18 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.O. Indiö 12, telefoon 83 94 46 

E 2 t/m E 7, 70% 

series 45/66° 
series 67/81 • • 
series 67/81° 

60% eat waarae 
60% cat waarde 
55% eat waarde 

Voordelige aanbieding Nederlands Nieuw Guinea, UNTEA 
FDC Nederland: E 42 t/m E 53, 65% eat waarde 
FDC Nieuw-Cuinea: voorloper nrs 45/48 f 8,50, E 1 f 26, 
eat waarde, E 8 t/m E 11 ,65% cat waarde 
Nieuw-Guinea zegels 
4*« 1,60 10/21» 10,50 
9»» 2,50 serie 38/40*« 65% cac waarde 
1/9° 6,— series 45/66*« idem 
Opdruk U N T E A (alleen Ie uitgave) 
Compi serie poscfris, 19 waarden f 29,—, id gesc f 39,—, moeiii|ke waarden 
2 c t » » f 0 60,gest f 1,15, 80 et»» f 6,40, 2 gid • • f 5 , 4 0 
Kleindruk 8 st eompl postfris/ '95,—, id grootdruk 2 st f65,— 
NoQ enkele series kopstaande opdrukken 11 se poscfris, maar bi] de zeer zeldzame 
80 et en 2 gid voor slechts f990 ,— mee echcheid cercifieaac, ook losse waarden 
leverbaar, dubbele opdruk 17 ec f95 ,— 

O. Wttewaall-Bloemi<oll< 
Bezuidenhoucseweg 257b, Den i-laag Tel 83 62 35 (na 19 00 uur) Giro 89925 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor-
delükheid nemen voor de bonafidl 
teit der onderstaande adressen. 

Prijs der annonces ƒ 0,85 p. mm. 

A A N G E B O D E N 

Verzamelaar wil i.v.m. leeftijd zijn 
doubletten-collectie van een paar 
duizend betere zegels v. zeer goe
de kwaliteit (beslist geen gewone 
zegels erbij) in één koop van de 
hand doen tegen 20 cent p. Yvert-
franc. Brieven onder nr. Ph. 463 
aan Boom-Ruygrok N.V. te Haar
lem. 

Koop: Glbraltar-Ierland en Malta 
vanaf 1937, postfris, ook ruil tegen 
Nederland. Zichtzending met prijs 
aan: P. Kok, Robert Scottstraat 30, 
Den Bosch. 
Bod gevraagd op: Zegels Ned. O. 
Geb. FDC Ned. O. Geb. FDC Eur. 
van 1956 tot 1967. Zegels Eur. van 
1957 tot 1967. Yvert waarde 4800,-. 
Geen handelaren. Brieven onder 
nr. Ph. 465 aan Boom-Roygrok te 
Haarlem. 

Bod gevraagd op complete jaarg. 
„Philatelie" 1956 t /m 1967. (Ook 
afzonderlijk.) H. M. Bergman, 
Alexanderlaan 11a, Hilversum. Tel. 
(02150) 1 53 86. 
Venezuela - Colombia. Abonnement 
voor nieuwe uitgaven. Ook gestem
peld. Tevens bewerking manco-
lijsten. E. Zlelke, Alb. Schweitzer-
straat 1, Krommenie (NH). Tel. 
(02980) 8 34 69. 

Antillen 325/328 ongebr., 355/357 
ongebr., 364/367 ongebr., 372/375 
ongebr. Suriname 414/417 ongebr., 
420/423 ongebr., 427/430 ongebr., 
431/434 ongebr. Nominaal van alles 
50 series. Tel. (020) 16 38 01. Mul
der - Amsterdam. 

Te koop: Ned. El - 2 m. enige 
roestplekjes, E 6 en 13. Voorts in 
vellen v. 100: Ned. 756/60, 761/2, 
763/7, 768/70, 776/80, 774/5, 801/5. 
P. L. J. Peeters, Leeuweriklaan 21, 
Rotterdam. Tel. (010) 18 64 00. 

Duitsland - Nederland . Ver. Euro
pa - Spanje - Israël en FrankrUk 
(postfris) vindt u in onze nieuwste 
prijslijst, welke wij u gaarne gratis 
toezenden. J. Gronloh, Bloemstr. 
6D-I, Amsterdam. 

Aangeboden mooi gebr. In rond-
stempel, uitsluitend prima kwali
teit: Nederland: complete toeslag 
gelegenheidsseries vanaf 1936 t/m 
1967 tegen 70«/o cat. NVPH. Enge
land: complete gelegenheldserles 
(i.E.II vanaf 1957 t /m medio 1968 
tegen 60 et. per franc Yv. Frank-
rUk: toeslag gelegenheldserles com
pleet en toeslag zegels vanaf 1945 
t /m 1967 tegen 60 et. per franc 
Yvert, overige series en betere los
se zegels tegen 45 et. per franc 
Yvert. Postfris zonder plakker: 
Ned. & Overzee vanaf 1940 tegen 
70"/o cat. NVPH. Betaling per giro 
na ontvangst van rekening, waarna 
het bestelde portvrij (filatelistisch 
gefrankeerd) volgt. Levering (mi
nimaal ƒ 25,—) in volgorde van 
binnenkomst, zolang niet verkocht. 
J. W. Claes - Postbus 429 - Rotter
dam - Giro 58 38 08. 

Nw. Lindner Falzlos bladen Ver
enigd Europa van 1956 t /m 1966, 
tegen 50"/o nw. prijs, 30 bladen. B. 
Heitkamp, Marktstraat 25a, 's-Hee-
renberg. 

Aan particulier wegens beëindi
ging van verzamelgebled: collec
tie frankeerzegels Ned. Indië, Ned. 
Nw-Guinea, Curagao, Ned. Antillen 
en Suriname. NVPH 1969 ± 2600,-. 
Samenstelling: goede kwaliteit ge
stempeld, ongestempeld en postfr. 
Uitstekend uitgangspunt v. voort
zetting. Tel. (010) 26 99 79. 

Te koop aangeboden t.e.a.b. 2 
albums met 1135 zegels, w.o. vele 
gelegenh. zegels. Br. oiider nr. Ph. 
474 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
Haarlem. 
Verzamelaar ruimt al zijn doublet
ten op van Engeland en Koloniën. 
Tegen ƒ 0,30 per Yvert 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 vele 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. opgeven. 
Ook F.D.C.'s. Ook vele Motiefze
gels aanwezig. Vraag eens want ik 
wil u graag van dienst zijn. B. v. 
Harlingen, P. K. Drossaartstraat 
118, Vlaardingen. 

Nleuwtjesdienst Europese landen, 
door eigen import lage prijs. Vr. 
gratis prijslijst. C. J. Wesselink, 
de Gouwe 44, Landsmeer. 
100 postzegels, wereld ƒ 5,-. Jac. v. 
Welsenis, Coloniastraat 37b, Rotter. 
dam-6. Giro 79 96 15. 
Vraag onze gratis prijslijisten met 
prijsvraag, v.b. 1 kilo Ned. ƒ 9,95 
en ƒ 1,— port gegarandeerd onuit
gezocht. J. J. Eskes, Kerklaan 12, 
Staphorst. 
Aangeboden. Betere Nederlandse 
series, postfris, billijke prijs. C. 
Willemsen, Lou Jansenplein 43III 
te A'dam-W. Tel. (020) 11 05 26. 
Te koop: FDC Nederland vanaf 
E 31. Prijs: E 31 t /m E 60 651/1 
NVPH. E 61 t /m E 92 55"/o NVPH. 
Onbeschreven of ongetypte FDC 
5"/o duurder. J. W. P. A. M. van 
Riel, De Gemeint 44, Giesbeek. 
Giro 94 29 42. 

Bod gevraagd op verzameling 
Griekenland en Cyprus, cat. waar
de Yvert 1968 Frs. 6200,-. P. Wil
lems, Europalaan 140, Enschede. 
Tel. 1 26 62. 
Aangeboden: 100 bloks Kinderze
gels 1966, 100 bloks Kinderzegels 
Nominaal -5 pet. Contant. Brieven 
onder nr. Ph. 482 aan Boom-Ruyg
rok N.V. te Haarlem. 
Rondzendlng voor Vlisslngen en 
o.m., gebracht en gehaald, spec. 
N.O.G . Briefkaart naar J. Lako, 
Ravesteynpl. 35, Vlisslngen. 

Te koop DDB. Cat.w. ƒ 1630, vanaf 
1947. Europazegels. Cat.w. ƒ 960,—, 
vanaf 1956. Alles ongebr. en postfr. 
Brieven onder nr. Ph. 484 aan 
Boom-Ruygrok N.V. te Haarlem. 

Te koop aangeb. van particulier 
aan particulier: complete series 
postfris van Nederland, Suriname, 
Antillen, Indonesië, Hongarije, W.
Duitsland; DDR, Berlijn, Vaticaan, 
Oostenrijk, Ghana, Zanzibar, Ma
lawi, Nigeria, Kenia, Zambia, Ma
leisië en Jamaica. Inl. tel. (020) 
19 92 36 na 18 uur. 

Zwitserland Yv. 5200,- en Monaco 
Yv. 3000,-. Pracht collecties m. vele 
ongebr. series. Vaste prijs ƒ 1800,— 
resp. ƒ 900,-. Bezichtiging na telef. 
afspr. (070) 66 44 56. Brieven onder 
nr. Ph. 486 aan Boom-Ruygrok 
N.V. te Haarlem. 

Verz. biedt te koop aan verzam. 
Z. en Z.W. Afrika, uitsl. 2-talig in 
paren, strips en blokken, pracht 
object. Br. onder nr. Ph. 487 aan 
Boom-Ruygrok N.V. te Haarlem. 

Pracht samenstellingen: 100 x 500 
Wereld (in vellen en bundels) si. 
ƒ 139,— 100 X 50 Oost-Duitsland 
ƒ 15,—, 100 X 100 Oost-Duitsland 
ƒ 35,—, 100 X 100 Hongarije f 32,50. 
Vraag opgave van andere beschik
bare samenstellingen aan H. Fiora-
ni, Borssenburg 9, Amstelveen. Gi
ro 24 06 55 (porto extra). 
Te koop: verz. Ned. en O.G., veel 
ongest. en p.fr.; catalogusw. plm. 
ƒ 6.000,— ; voor 45»/o. Tel. (020) 
73 87 30. 

Te koop: Eerstedagcouverts Ned. 
E 12-E 21 tot en met E 74, aan hoog
ste bieder. Br. onder nr. Ph. 490 
aan Boom-Ruygrok N.V. te Haar
lem. 
Aangeboden pracht verz. Egypte 
met V.A.R. en Vaticaan. Egypte 
3250 fr. Yvert 1969 f 1000,—. Vati
caan 8300 fr. Yvert' 1969 f 2500,—. 
Veel postfris. J. de Herder, Es-
poortstr. 249, Enschede. Tel. (05420) 
1 13 06. 

Verzamelaar biedt aan: 100 gram 
porten laatste emissie Ned. met 
vele tussenwaarden zoals 14 ct., 16 
ct., 24 en 26 ct. Onuitgezocht op 
watermerk. Ongeveer 550 zegels 
prijs ƒ 12,50 franco thuis. Toezen
ding na betaling op postgiro 219941 
t /n J. A. Lemstra te Amstelveen. 

Engelse Koloniën. Mooie zichtzen-
dingen, merendeel klassiek. Uit-
geprijsd 20 ä 30 c. de Yvertfr. en 
bij 'n ultname van meer dan ƒ 50,— 
nog 10 pet. korting. B. de Blieck, 
Busken Huetstr. 5-II, Amsterdam. 
Tel. (020) 12 88 15. 

Doubletten'opruimlng. Alles gr. 
form, en gelegenheidszegels. lOO ge
mengd Ierland ƒ 2,50; 100 gemengd 
Malaya f 3,—; 50 versch. Malaya 
ƒ 1,75; 100 versch. Malaya ƒ 4,—; 
50 versch. USA ƒ 1,75; 100 versch. 
USA ƒ3,75; 100 Gr. Britt. & Ierland 
gemengd bevat ca. 50 versch. m. 
goede waarden ƒ 5,— franco toe
zending na storting op postrek. 
36 89 80. E. F. H. Bruens, Brant-
senstraat 4, Arnhem. 

Koopje, portzegel Suriname gebr., 
nr. 44 voor slechts f 6,—, grotere 
afname speciale prijs, gironummer 
1 66 54 46. A. J. Hagemeijer, An
kerstraat 32, Den Haag. 

Aangeboden: Frankrijk, p.fr. fraai 
opgezette coll. Veerman, Spoorstr. 
45, Bodegraven. Tel. (01726) 24 04. 
Biedt aan ansichtkaarten (foto's) 
van diverse plaatsen in Nederland, 
militaire kaarten en verzameling 
kaarten met paarden, alles postaal 
gelopen en van plm. 1880 tot 1900. 
Gevraagd ansichtkaarten van Put
ten (Gld.) voor 1920. G. Buter, 
Brinkstraat 1, Putten. 

Israël prijslijst wordt u gratis op 
aanvraag toegestuurd. Rob Körper, 
Rokin 107-11, Amsterdam. 

G E V R A A G D 

Alle soorten bundels (ook buiten
land) te koop gevraagd. Aanbiedin
gen aan A. v. d. Heijden, Hengelo
laan 1196, Den Haag. 
Gevraagd: Prentbrlefkaarten. Ge
zocht: naam- of visitekaartjes 
(model briefkaart) afgestempeld 
tussen 1876-1890. Te koop t)f in ruil 
voor interessante poststukken. Br. 
onder nr. Ph 503 aan Boom-Ruyg
rok N.V. te Haarlem. 

Te k. gevr. puntstempels en klein 
rondstempels. A. H. Bonefaas, Joh. 
Geradtsw. 132, Hilversum. Telef. 
(02150) 4 48 08. 
Munten. Munten. Munten. Te koop 
gevraagd door verzamelaar. P. C. 
de Vries, Laan der Vrijheid 49, 
Bergschenhoek. Tel. (01892) 31 16 
(na 19.00). 
Verzamelaar vraagt Prentbrief-
kaarten voor 1940 te koop. C. Ra
demaker, Soembawastraat 57-1, 
Amsterdam. 
Voor mijn muntenverzameling, 
Noord-Nederland en steden, graven 
etc. gevraagd. W. Udema, Lijster-
besstr. 11, Roden (Dr.). Tel. (05908) 
92 45. 
UNTEA-serles en losse waarden 
hiervan van alle drukken (ook met 
kleine en grote opdruk) alsmede 
UNTEA-briefkaarten, -luchtpost-
bladen en -zegels met opdrukaf-
wijkingden en -zegels met opdruk-
afwijkingen. H. Rouwenhorst, Hel-
perzoom 315, Groningen. 

C. Willemsen koopt gaarne vellen 
of veldelen Nederland - Overzee. 
Ook collecties. Lou Jansenplein 
43-III, Amsterdam. Telefoon (020) 
11 05 26. Gem. giro W2409. 
Bod gevraagd op D.D.R. verzame
ling frankeerzegels en blokken, 
postfris in album t/m 1967 nage
noeg compleet. Tel. (ÖIO) 26 99 7», na 
19 uur. 
Bod of ruil gevr. blok v. 4 Frank
rijk nr. 1263 drukfout éénkleurig 
grijs of rood; UNO nr. 1-150 LP 1-
12 Blok 1, 2/3. Br. onder nr. Ph. 
509 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
Haarlem. 
Verkoop of ruil FrankrUk jaargan
gen of nr. Monaco. Br. onder nr. 
Ph. 510 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
Haarlem. 
Wie wil mijn Vatloaan, gebruikt 
en ongebr. tegen Nederland, ge
bruik en ongebr. A. H. van Elk, 
Wilhelminalaan 6, Beuningen (G.). 
Tel. (08807) 12 18. 
Ie Emissie Nederlant. Ter overna
me gevraagd: Zegels met ruime 
randen rondom, zowel losse zegels 
als op brieven in kleine en grote 
partijen. Voor topkwaliteiten top-
pr^zen. Tevens gevr. collecties 
oude brieven tot plm. 1900. Brie
ven met zo volledig mogelijke be
schrijvingen onder nr. Ph 512 aan 
Boom-Ruygrok N.V. te Haarlem. 
Discretie verzekerd. 

Ruil. Ned. nr. 14 gest.; 1 cent 
zwart (lOx), ook koop. Derksen, 
Rubensstr. 18, Amsterdam. 
Gevraagd: etsing-, offset- en plaat-
nummers Nederland. Aanb. met 
specif.; B. Verbeek, Wlnklerlaan 4, 
Utrecht. 

D I V E R S E N 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.7? 
Ja? Wordt dan lid van de gespec. 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: C. Spoelman, Irisstraat 18, 
Ridderkerk. Tel. (01896) 47 55. 
Ik wil mijn suikerzakjes en luci
fersmerken ruilen voor sigaren-
bandjes van series. Mevr. M. J. 
Catsburg, Willem Weyslngel 5, 
Pernis-Rotterdam. 

BUITENLAND 
Lever nieuwtjes v. Bondsrepubliek 
en Berlijn tegen postprljs plus 10 
pet. Voorwaarden zend ik u gratis 
toe. Roland A. Glngold, Postfach 
364 in 4730 Ahlen (Westf.) Duits
land. 
Nieuwtjesabonnement ELDO raket-
afvuringen, scheepspost, Antarc
tica, ruimtevaartenveloppen USA, 
van 20c$ af. Handelaren en ver
zamelaars gelieven contact m. ons 
op te nemen. ,,Baystamp3" in Gle-
nelg, Australië. Brieven in Duits, 
Engels, Italiaans of Frans. 

OCCASSION! Voor ƒ 40,— zend ik 
u een pakket van 2000 postzegels 
van Vaticaanstad, S. Marino en 
Italië. Vooruitbetaling in bankbil
jetten, met internationale postwls-
sel of onder rembours, Pavani 
Claudio, Via Codogno N. 2, 20139, 
Milano (Italië). 

Zegels van Israël. Wordt lid van de 
„Eilafclub voor toezending van 
nieuwe uitgaven tegen postprljs en 
zes andere voordelen. Vraagt gege
vens aan: Eilat Stamps Club, P. 
542, Eilat, Israël. 

Liechtenstein. Nleuwtjesdienst van 
Liechtenstein en Zwitserland. Uit
voering v. mancolijsten. Zichtzen-
dingen tegen goede referenties. 
PHILTRADING FL 9494 Schaan -
Liechtenstein. 
Philatelisten in 100 landen zijn lid 
van de ,,Concorde Correspondentie 
Club". Inlichtingen 38 Parkslde 
Drive, Edgware, Middlesex, Enge
land. 



België: Voor ƒ 25,— zend ik u 
franco 1967 compleet postfris Yvert 
1404 t.e.m. 1442 blok 4344 2x. Voor
uitbetaling in bankbiljetten Joris
sen L., Veldstraat 137, Stabroek, 
België. 

Rcemeniëverzamelaars: Voor ge
kleurde ansichtkaarten van fllm
spelers, katten of volksdrachten 
zend ik complete series postzegels 
van Roemenië. George Teodorescu, 
Str. Armasi 8, Ploesti, Roemenië. 

Zoek rullpartner voor gestempelde 
zegels van Nederland, geef Bonds
republiek, Berlijn, D.D.R., basis 
Michel of Yv., correspondentie in 
het Duits, Frau Ilse Besecke, 5 
KölnDeutz, Edith Steinstr. 10. 

Zoek ruilpiartner in Nederland. Ik 
bied aan Duitsland, Frankrijk en 
Italië. Kurt Hofmann, 6451 Dör
nigheim, HermannLönsStr. 3. 
Duitsland. 
Zoek korte series motlefzegels en 
nieuwtjes op motiefgebied uit de 
gehele wereld. Geef nieuwtjes van 
Rusland, D.D.R., Polen. Correspon
dentie Duits of Engels. E. Zawad
zki, P.O. Box 42, Szczecin 3. Polen. 
Ik zoek postfrisse gelegenheids
zegels van WestEuropa na 1945 
en geef eersteklas horloges in ruil. 
Circa 50 verschillende horloges in 
voorraad. Rullvoorwaarden op 
aanvraag franco. J. Langohr, D. 
5121 Herzogenrath, Hauptstrasse 
35. 

De sluitingsdatum 

voor het decembernummer 

is gesteld op 

26 november a.s. 

PARTICULIER 
gaat over tot l iquidatie van zijn postzegelbezit. Vooral FrankrlJI^; Oostenrijk; 
Zwitserland; Liechtenstein; Italië en Scandinavië zijn zeer goed vertegen
woordigd. Interessenten gelieven te reflecteren onder nr. Ph. 460, Boom
Ruygrok N.V. te Haarlem. 

Xichtsietudingen^ 
Spanje en koloniën 
Portugal en koloniën 
SanMarino 
Israël 
Polen 
EgypteVAR 

gebruikt 
en ongebruikt 

zeer uitgebreid 
opgenomen 

(zie advertentie elders in dit blad) 

Uw aanvrage naar 

Postzegelhandel „ O L Y M P I A D E 
Eigenaar G. L van Toor 
Binnenweg 13, Loenersloot 
Telefoon 02949377 

f f 

WEDEROM SPECIALE AANBIEDING 
1/4 KILO PAKKETTEN! 

Met veel motiefzegels 
Duitsland f 2 0 ,  Portugal en Kol . f 3 5 , 
Engeland 25,— Spanje 1 0 , 
Frankrijk 2 0 ,  Zwitserland 2 0 , 
Hongarlje 1 8 ,  Eng. Kol. 2 2 , 
Itallë 2 2 ,  U.S.A. 1 0 , 

Beatell lngen, verhoogd met f 1,50 verzendkosten zien wij gaarne op onze 
postrekening 286993 tegemoet. 
Vergeet vooral niet het door u gewenste land op te gevenl 
Van sommige landen Is slechts een beperkte voorraad aanwezigl 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
TEL (020) 2221 86  N.Z. VOORBURGWAL 151  AMSTERDAM  GIRO 286993 

PTT KILO'S 
van de laatste Rijksveiling van 17 oktober j l . 

5 kg zak t/m 21/2 gulden, orig. verzegeld, waarin min

stens 4 tot 5000 stuks 2y2 guldens ƒ125,— 
Spanje, 1 kilo, uitsluitend gelegenheidszegels f 35,— 
Zweden, 1 kilo, uitsluitend gelegenheidszegels f 41,50 
Bestel direct via giro 555957 en toezending volgt portvrij. 
Bij rembours extra kosten. 

POSTZEGELHANDEL 
P. KOOPMANSCHAP 

Huizerstraatweg 10, NAARDEN, tel. (02159) 1 94 65, giro 555957 

A A N B I E D I N G N E D E R L A N D ■ POSTFRIS Z O N D E R PLAKKER 
No. 14143 f9 ,50 ; nrs. 16668 f7 ,50 ; n n . 199202 f 13,50; nr«. 20811 f 12,50; nrs. 
20307 f24.— ; nrs. 22023 f 16,50; nrs. 22528 f23 ,—; nrs. 22931 f 3 1 , — ; nrs. 23235 
f23,50; nrs. 23839 f44,—; nrs. 24043 f33,50; nrs. 24447 f70 ,—; nrs. 24851 f37,50; 
nrs. 25760 f48,50; nrs. 26164 f33,50; nrs. 26566 f 1«,—; nrs. 569 f 5 , — ; nr». 27073 
f31,50; nrs. 27982 f 20 ,—; nrs 28386 f 2 1 , — ; nrs. 28788 f 7 , — ; nrs. 28992 f21,50; 
nrs. 29699 f 12,—; nr«. 30509 f 1 1 , — ; nrs. 31012 f 2 ,75 ; nrs. 31822 f 14,50; 
nrs. 32324 f 5,—; nrs. 32526 f5,50; nrs. 32731 f8,75; nrs. 33245 f8,25; nrs. 35055 
f 16,50; nrs. 35673 f43 ,—; nrs. 37478 f4,25; nrs. 40203 f4,50; nrs. 40203B f 43,50; 
nrs. 44953 f 1,70; nrs. 45459 f 1,70; nrs. 46973 f 1,50; nrs. 47486 f 25,—; nrs. 
49094 f 2 ,75 ; nrs. 49599 f 2 , — ; nrs. 50003 f3 ,25 ; nrs. 50812 f2 ,10 ; nrs. 51317 
f4 ,75; nrs. 53841 f4 ,80; nrs. 54243 f 2,15; nrs. 54448 f5 ,25; nrs. 55055 f 13,50; 
nrs. 55660 f24,50; nrs. 56162 f2,25; nrs. 56347 f9,50; nrs. 56872 f9,50; nr». 57377 
f7,50; nrs. 57881 f9 ,75; nrs. 58387 f 10,—; nr«. 59295 f 30 ,—; nrs. 596600 f5,75; 
nrs. 60206 f 10,—; nrs. 60711 f6 ,75 ; nrs. 61216 f 9 , — ; nrs. 63842 f 10,50; nrs. 
64445 f 1,40; nrs. 64650 f5 ,25; nrs. 65256 f5 ,50 ; nrs. 65862 f5 ,50 ; nrs. 66367 
f 6 , — ; nrs. 66872 f 15,—; nrs 67377 f 5 , — ; nrs. 67879 f 15,—; nrs. 68084 f3,75; 
nrs. 68589 f 4 , — ; nrs. 69296 f4 ,50; nrs. 69798 f 1,60; nrs. 699703 f 5 ,75 ; nrs. 
70408 f 4,25; nrs. 71216 ƒ 3,—; nrs. 71923 f 6,25; nrs. 72832 f 3,50; nr«. 73538 
f 4 , — ; nr«. 74448 f 4,75; nr«. 74953 f 4,—; nrs. 75640 f 3,—; nr«. 77173 f 2,25; 
nr«. 77680f3,—; nrs. L.p.68f34,—; nrs. L.p. 1213f 255,—. 

C. S E V E N H U Y S E N 
Provtni insingel 16  Rotterdam  Telefoon 01028 55 18  Giro 335372 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J. V. d. Berge  Apeldoorn  Nieuwstraat 66  Telefoon 20919, b.g.g 31043 

Voor verzamelaars van oudere Ned. stempels of mede voor hen 
die van hun woonplaats, dorp, streek een stempelcollectie opzet
ten, is een pracht voorraad aanwezig w.o. 40O vóórfil. brieven, 
coll. eerste emissies op pl.(st., punt/lang/klein en grootrond. 
Te koop gevraagd: oudere ansichtkaarten Nederland 19001940. 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
Usselstraat 95 
AmsterdamZuid 
Tel. (020)739764 

Voor onregelmatigheden in 

nIetschrlftelIJk opgegeven 

advertenties, kunnen wij geen 

verantwoordeli jkheid aanvaarden 

Administratie . ,Phi late l ie" 



DROOMPARTIJEN NEDERLAND 
zi|n nos steeds zéér tn trek> VOLKOMEN ONGESORTEERD EN ONUITGEZOCHTi 
Juist voor het ter perse gaan van dit btad werden wij opgebeld door een bekende 
filatelist uit Woerden, die tot zijn stomme verbazing een tiental zéér kostbare 
nummerstempels in een partij had gevonden' Waarde op het ogenblik nog niet te 
becijferen! Zó zeldzaam, dat nog geen marktprijs tot stand kwam' „Hoe komen ze 
in de partij'" vroeg onze cliënt Wij legden uit, dat de oude zegels uit onze partijen 
allemaal uit het buitenland afkomstig zijn Daar waren zij vaak 50 jaar of langer opge
slagen, na in het begin van deze eeuw, toen niemand zich nog voor nummerstempels 
interesseerde, Nederland te hebben verlaten' 

GRIJP U W K A N S E N SPEUR MEE! leder« partij bevst tenminete 1000 ver-
•chilUnd« zegels van N E D E R L A N D J N D I Ë ( i n c l . Inden.). N I E U W - G U I N E A , 
C U R A S A O E N S U R I N A M E , plus «en hoeveelheid prachtig ongesorteerd 
ruilmateriaal. Catal. waarde tenminste f 350,— per partij l Prijs slechts 
f 110,—! 
Idem, kleine partij N E D E R L A N D & OVERZEE, cat. v^aarde minstens 
f 150,—, meer dan 600 soorten. Grasduinen maar! Slechts f 39,—. 
Nog enkele VRIJWEL C O M P L E T E COLLECTIES I N D O N E S I Ë 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). 
WIJ KOCHTEN WEDEROI-1 SPOTGOEDKOOP EEN AANTAL VERZAMELINGEN 
UIT EEN FAILLISSEMENT Opsplitsen en de dure zegels los verkopen zou voor ons 
teveel werk betekenen Ze gaan de deur uit tegen weggeefprijs 
ITALIË, een zéér uitgebreide collectie met veel mooi goed Deze collectie zou los 
uitgeprijsd MINSTENS het dubbele opbrengen! f340,— (circa 1500 stuks') 
E N G E L A N D , eveneens een zéér vergevorderde verzameling! Bevat zeer vele 
goede zegels, zoals de beroemde no 1, de penny zwart (cat fr 80,—) Slechts f 250,— 
(circa 500 stuks) 
Z W E D E N , een vrijwel complete collectie Ook het klassieke goed ontbreekt met 
Slechts f 140,— 
P O R T U G A L , een aardig gevorderde collectie, slechts f59 ,— 
N O O R W E G E N , een leuk object, waaraan niet zoveel meer ontbreekt Slechts 
f 7 5 , -
FRANKRIJK, zéér uitgebreide collectie Wij taxeren, dat deze collectie los uitge
prijsd zeker achthonderd gulden zou opbrengen Weggeefprijs f225,— 
HONGARIJE , een vrijwel complete collectie, zou in Hongarije een fortuin op
brengen, mag helaas van de douane niet ingevoerd worden Slechts f99,— 
WIJ hebben ook nog enkele kleinere collecties Hongarije, die circa duizend zegels 
bevatten Deze collecties zijn van ZEER BIJZONDERE KLASSE Zéér veel herden
kingszegels Slechts f 49,—. 
F I N L A N D , leuke verzameling, heel aardig om voort te zetten, f45,— 
OOSTENRIJK, een zeer uitgebreide verzameling, waar zeer weinig aan ontbreekt. 
Een prachtig bezit voor weinig geld f145,— 
ZWITSERLAND, een uitgebreide verzameling met veel modern goed, maar ook 
klassiek goed vertegenwoordigd f150,— 
V A T I C A A N , een prachtcollectie, niet zo erg groot, maar met vele kostbare exem
plaren Zeer goede geldbelegging De zegels van dit land nemen jaarlijks aanzienlijk 
in waarde toe Weggeefprijs f 250,— (circa 250 stuks) 
BEIEREN, een prachtobject, vrijwel compleet Slechts f155.—. 
ISRAËL, een goeddeels complete collectie, een prachtobject met veel zeldzaam goed 
Bovendien een zéér goede geldbelegging' Slechts f99,— (circa 3(X) zegels) 
TURKIJE, een leuke collectie met veel gelegenheidszegels (circa 1000 stuks) 
Slechts f 99,— 
FRANSE K O L O N I Ë N (en ex-) Een schitterende collectie met zeer veel motief-
zegels! f79 ,— (circa duizend stuks) 
Eveneens beschikbaar een buitengewoon uitgebreide collectie FRANSE K O L O 
N I Ë N , één van de mooiste objecten, die wij ooit m handen kregen' Zéér veel 
grootformaat en motieven' Slechts f225,— 
R U S L A N D , een grote collectie van uitsluitend GELEGENHEIDSZEGELS, bijna 
allemaal complete series, zéér hoge cataloguswaarde Slechts f 89,— (circa 940 stuks) 
BULGARIJE, een prachtobject. waaraan weinig ontbreekt Ook veel van het 
klassieke goed is aanwezig Slechts f149,— 
SAARGEBIED, een collectie van circa 300 stuks met veel van het betere goed 
f 225,— 
ALBANIË , leuke collectie van dit meest afgesloten land van Europa f55.— (circa 
300 stuks) 
C H I N A , een zéér uigebreide collectie, een uitgelezen object om voort te zetten! 
Slechts f79,— (circa 1500 stuks) Zéér hoge cataloguswaardel 
PORTUGESE K O L O N I Ë N , uitgebreide collectie met veel motiefiegels Slechts 
f199.— 
SPAANSE K O L O N I Ë N , kleine collectie met véél mooi goed, f 129,— (circa 
400 stuks) 
ITAL IAANSE K O L O N I Ë N (en ex-), een kleine, maar aardige collectie, f65 ,— 
(circa 300 stuks) 
IJSLAND, zéér moeilijk aan te komen Aardige verzameling, bestaande uit circa 
150zcgels,f 79.—. 
I N D I A , zéér uitgebreide speciaalverzameling. opgezet volgens de bekende STAN
LEY GIBBONS catalogus Dit is een object, dat wij zéér warm kunnen aanbevelen 
en om zijn gedetailleerde uitwerking bijzonder geschikt is als tentoonstellingsobject 
Prijs f 290.— 

Voor Kerstgeschenk zie rechti boven! 

S I N T - of KERSTGESCHENK! Iedereen, die deze maand meer dan f 5 0 , ~ 
besteedt, en ons de letter S stuurt, die links onder deze aanbieding afge
drukt staat, ontvangt als cadeau een prachtige collectie, bestaande uit 
268 verschillende grootformaat zeg els van Hongarije (winkelwaarde 
f 12.75). 

K I L O WAAR 
WIJ verkopen géén uitgezochte kilo's, maar alleen kilowaar van KLASSE, waarvoor 
WIJ ten volle kunnen instaan 
Op het ogenblik leverbaar 
ISRAËL, met circa 10% gelegenheidsuitgiften, HALVE KILO voor f75 ,—, 100 gram 
voor f 16,50 
HONGARIJE 100 gram f 12,90. 250 gram f29.—, halve kilo f55,—. met vele top-
waarden en gelegenheidszegels' 

M O T I E F V E R Z A M E L I N G E N 
± 300 verschillende SCHILDERIJEN Allemaal GROOTFORMAAT en een LUST 
VOOR HET OOG' Museumbezoek wordt overbodig' Veel waarde voor slechts 
f « . -
Idem, 100 versch , slechts f11,90 
100 versch RODE KRUISzegels, alweer allemaal grootformaaczegels. Slechts f6,90 
Aardige collectie van ongeveer 286 verschillende bloemen, vrijwel altemaat groot
formaat Slechts f 25,— 
Leuke collectie van ± 488 dierenzegels Slechts f25,— 
SPORTVERZAMELING een prachtobject om verder uit te bouwen met vele fantas 
tische zegels, ongeveer 500 stuks Slechts f25,— 
Ook nog leverbaar een prachtige RUIMTEVAARTcotlectie, ongeveer 300 stuks 
Slechts f 29,— 
Uit oude voorraad ruimen wij een aantal LANDENRESTANTEN op Ongelofelijk veel 
waarde voor PRAKTISCH GEEN GELD' Vaak zijn één of twee zegels uitzo'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 
100 Bohemen en Moravie f9,90 
India, heel leuk (100) f2,50 
Idem (200) f 11,90 
Irak, prachtig goed, (100) f 6,90 
Israël (100), wat een mooie collectie 
f 11,90 
Ital>è(100)f1,95 
Itahe, leuke collectie (300) f9,90 
Italië (500), goeddeels compleet f 27,50 
Jamaica, vol prachtzegels (50) f 11 ,— 
Japan, (50), slechts f 1,90 
Joegoslavië (200), slechts f6,25 
Joegoslavië, 300 prachtzegels, f 12,90 
Joegoslavië, f29,90 (500) 
Kaap-Verdische eilanden (25) f4,90 
Kenya (50) f6,75 
Letland (75) f U , — 
Libanon (50) f 5,— 
Libanon (100) f 12,— 
Liberia, (50) wat mooi' Toch slechts 
f 15,90 
Liechtenstein, een lust voor het oog (50), 
(50), slechts f 15,— 
Litauen, een zeldzaam land, moeilijk aan 
te komen (50) f 9 , — 
Luxemburg (100) f 13,50 
Malakka (50) f4,50 
Malta (50) f9,90 
Marokko, leuke collectie (50) f 13,— 
Mauritius (50), erg mooi, f 15,— 
Mexico, bijzonder mooi, (100) f9 ,— 

Monaco (50) f5,90 
Monaco (1()0), leuk om voort te zetten, 
slechts f 12,90 
Mozambique (1(X)) erg mooi f 17,— 
Nieuw-Zeeland (100), prachtgoed, zeer 
de moeite waard, f6,75 
Noorwegen (200), ongelofelijk mooi, 
f 12,90 
Oostenrijk (300), met zeldzame exem
plaren, f 12,50 
Perzié (200), slechts f 17,— 
Philippijnen, allemaal grote zegels, 
slechts f8,50 (100) 
Polen, leuk om voort te zetten, (500) 
f29,— 
Roemenië (600), slechts f39,— 
Tevens beschikbaar een collectie Roe
menie vrijwel compleet, slechts f 99,— 
Rusland (200), leuke collectie, f 25,— 
San Marino (50) f3,95 
San Marino (100) f 11,90 
Spanje (500), prachtobject f49 ,— 
Tsjecho Slowakije, vrijwel complete col
lectie, een waarlijk koopje, slechts 
f 7 5 , -
Turkije, een prachtige collectie, met 
veel zorg verzameld, slechts f 24,90 
Engelse Koloniën, kleine collectie (500) 
f 13 75, grote collectie (1000) slechts 
f35,—, ver gevorderde collectie (2000) 
slechts f129.— 

ENGELSE K O L O N I Ë N , een object opgezet zonder op kosten te latten, 
waarin zich veel van het mooiste goed bevindt. N u te koop voor een 
fractie van de prijs die er voor betaald is. Slechts f 295,— (circa drie
duizend zegels). 

OPTIMUS 
DUIVENDRECHT. TEL. (020) 943805. GIRO 1565527. 

T O E N 
wi| in het begin van dit jaar op de luchthaven van Parijs enkele uren vertraging had
den, doordat zich boven Londen een mistbank bevond, kwamen wij in gesprek met 
een Engelse dame Na een poosje, toen het gesprek op beroepskeuze kwam, vertelden 
WIJ haar, dat wij in postzegels handelden De gevolgen van onze opmerking bewezen 
hoe soms de werkelijkheid ongeloofwaardiger kan zijn dan het meest fantastische 
verhaal' Zij vertelde ons, de weduwe te zijn van de Londense postzegelhandelaar Z 
één van de meest bekende winkeliers uit het Londense Westend Zelf geboren als 
dochter van een chirurg en in het genot van een inkomen uit vermogen van £ 8000 
's jaars, had zij, zo vertelde zij ons, nimmer de geringste interesse voor het beroep 
van haar echtgenoot kunnen opbrengen Na enige tijd kwam het hoge woord eruit 
of wi| niet iemand wisten, die de hele postzegel rommel van haar over kon nemen' 
Diezelfde avond was de zaak beklonken' Wij werden de bezitters van meer dan 800 
stockboeken met series, series en nog eens series, alles compleet De voorraad bestond 
vooral uit motiefseries ruimtevaart, bloemen, sport, religie, schilderijen enz 
Gedurende de laatste acht maanden hebben wij de insteekboeken leeggehaald en in 
partijen verdeeld Deze partijen gaan thans weg voor een fractie van de winkel
waarde, zonder op de catalogusprijs te letten Zo enorm is de variatie in deze 
voorraad, dat in geen enkele partij dubbele series voorkomen. De partijen 
zijn geschikt voor iedere verzamelaar en iedere handelaar (In tegenstelling tot 
onze partijen Nederland en Overzee, waarvan de voorraad zeer beperkt is, kunnen 
wi| deze partijen dus ook afgeven aan grossiers en winkeliers) Het aantal series per 
partij kunnen wij met precies aangeven, omdat alle partijen verschillend zijn 
Kleine partij f 50 — (50 i 75 complete series) 
Grote partij f 100,— (100 i 150 complete series) 
GIGANTpartii f 200,— (150 i 300 complete series) 
De GIGANTpartij bevelen wij ZEER WAKM aan Hiermee kunt u zich meteen vesti
gen als wederverkoper Alle gigantpartijen bevatten een aantal DURE en GEZOCHTE 
series 
Toezending na vooruitbecalmg per giro of onder rembours Porto f 1,15 extra 
(rembours f 1 90) Wij frankeren ftlacehstiich met zegels, die gebruikt hetzelfde 
waard zijn Bestellingen s.v p schriftelijk of telefonisch ^ook 's avonds) 
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Onze belangrijke 

DECEMBER -1968 VEILING 
(laatste veiling vóór de inwerkingtreding omzetbelasting B.T.W.) 

vindt plaats van 27 tot 30 DECEMBER a.s. 

Veel waardevol materiaal van NEDERLAND EN O.R., EUROPA en OVERZEE. 

RESTANTENDAG - zaterdag 28 december: Honderden verzamelingen, landen-
restanten enz., waaronder talrijke waardevolle kavels, m o o i o p g e z e t t e 
speciaal- en stempelcollecties etc. 

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. 

Evo 

i ^ l i ^ i 
SItcindindvia 

Eyo 

HET GROTE \i^^êSa ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 

K i f t ^ i n i . ^ ^ ^ clichés. Gewicht 2̂ /2 kg. Prijs f 15,— 
r<*Eïrsli^^ Idem, alleen NEDERLAND f l O , — 

LANDEN ALBUMS 
België ƒ22,50 
Luxemburg 15,— 
Frankrijk „20,— 
Monaco 20,— 
Groot Brittannië 15,— 
Duitsland I (tot 1945) 20,— 
Duitsland II (na 1945J 20,— 
Indonesia 10,— 
Italië 22,50 
Denemarken 12,— 
Noorwegen ,, 12,— 
IJsland 12,— 
Zweden 15,— 
Finland 12,— 
Skandinavië 40,— 
Oostenrijk 25,— 
Vaticaan 12,— 
Zwitserland 20,— 
Europa (met Nato, enz.) 15,— 
Formaat 23 x 27V2 cm: 
United Nations „10,— 
Rotary „10,— 

BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Eyo - Albums - F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste! Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT: 341/2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen. 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift: 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIÊ/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs f 15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor B enveloppen) bestelnr. G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) „ G 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, G 1 

Per stuk f 0,75 

KLEIN FORMAAT: 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschrift FIRST 
DAY COVERS. Prijs ƒ9,75 
Extra losse mappen: 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K 2 
1 -delig (voor grote stukken) „ K 1 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O °̂ V̂ NTER 

<OffSETORUK BOOM-IÜJYGIIOK NV-HAARLEM > 


