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NEDERLAND, Missiezegels, met vele bijzondere zegels, veel wel
dadigheid f 
GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Veel landen veel 
avontuur, alles door elkaar, dus zoeken maar' f 
GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Idem vele landen, veel 
avontuur f 
afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) f 
afgeweekte BUITENLANDSE zegels (±12 500 zegels) f 
CANADA, kantoorposc, modern' Met grootformaat' f 
DENEMARKEN, bankpost, allemaal grootformaat Prachtig f 
WESTDUITSLAND, met iets van de OostZone, mèt gelegenheids
zegels f 
ENGELAND, enorm groot aantal, zeer modern f 
IERLAND, van de Missie, wat 'n rijk sortiment met vel grootfor
maatzegels' n Koopie f 
INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 
NOORDIERLAND, zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met 
heel erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 
NOORV^EGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitgezocht. 

'eel gedenkzegels Kleine voorraad f 
KILODOOS NOORWEGEN, verzegeld door de missie, enorm 
mooi' Slechts f 
SPANJE, modern goed, kleine voorraad f 
U S A . bankpost. alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi 
met zeer vele vondsten' Gaan weg i f 6,95 
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/ , kilo U S A , enorm veel gedenkzegels erbij Dit zijn werkelijk „goud
mijntjes"' 
NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES 2 X 5 c t e n 6 x 1 5 c t 

10 X 7 et en 2 X 15 et 
8 X 8 et en 2 X 18 cc 
l x 10 et en 5 X 18 et 

F D C ' s NED NIEUW GUINEA KINDERZORG 1957 
„ RODE KRUIS 1958 
„ BLOEMEN 1959 
„ VLUCHTELINGEN 1960 
., VLINDERS 1960 

DROOMPARTIJ. ruim 500 louter motiefzegels, ruimtevaart, sport, bloemen, 
vlinders, torren, kevers, vissen enz enz Zéér grote winstmogelijk 
heden 

MAMMOETPARTIJ, een doos inhoudende 450 tot 500 waardevolle buiten
landse zegels, meest grootformaat, dieren bloemen, sport enz 
Deze partijen gaan weg voor slechts 

GIGANTPARTIJ, liefst 500 waardevolle buitenlandse zegels' Meest groot
formaat' Elke koper ontvangt gratis de compl serie van 24 waarden 
Aziatische Spelen, van Indonesië per partij slechts 

GOLIATHPARTIJ „DE LUXE' . inhoudende 725 tot 750 waardevolle zegels, 
buitengewoon geschikt voor wederverkopers en als ruilmateriaal 
Ruim ƒ100.— handelswaarde' Slechts 

GRATIS UITDELING f! 
Bij aankoop van elke f 25.— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete series! 
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AFGHANISTAN iets zeldzaam moois, voor kenners' 
ALBANIË grootformaaczegels met enorme waarde, thans 
ALBANIË, allemaal geheel complete series, licht gestempeld, een 
ENORME eataloguswaarde voor slechts 
ALBANIË, alles poscfris. 98 grootformaat 'n Collectie van enorme 
waarde' ('n Mooie aanvulling op de 91 Albanië) Tijdelijk 
ARGENTINIË, een prachtig pakket zegels voor weinig geld 
AUSTRALIË, met veel dierenzegels, 'n weggevertje' 
AUSTRALIË, grootformaatzegels, de allernieuwste' 
AUSTRALIË, met zeer veel gedenkzegels waarbij niet op waarde 
werd gelet' Toch maar weer 
BELGIË pak mee voor 
BELGIË, GROOTFORMAATZEGELS, een lust voor het oog 
BELGIË, waarbij lastige zegels, alleen bij ons 
BELGIË, een schitterende partii. veel .Beeld"zegels 
BELGIË een buitengewoon voordelige aanbieding 
BELGIË' een uitzonderlijk mooie collectie af te geven voor 
BELGIË n pracht collectie om voort te zetten, gaat weg voor 
Doos met 1000 zegels van BELGIË, waarvan minstens 500 verschillend, 

.'n pracht van een sortiment Slechts 
BELGIË en KONGO, jammer, moet verkocht worden 'n Koopje 
BLOEMEN, 'n buitengewoon mooi pakket, nog slechts geringe 
voorraad tegen deze lage prijs Slechts 
BLOEMENZEGELS. op waarde werd niet gelet' 
BRAZILIË, een mooi pakket voor een lage prijs 
BRITS INDIË. en INDIA, 'n leuk oakket voor een spotprijs' 
BULGARIJE, 'n koopje voor 
BULGARIJE, die moet u zien' Gaan weg voor slechts 
BULGARIJE, zeer veel bijzondere zegels, een uniek pakket 
BULGARIJE, enorme waarde, toch maar 
Doos met 1000 zegels van BULGARIJE, waarvan min'tens 500 ver
schillend, een koopje voor de kenners, gaan weg voor slechts 
BURUNDI, 5 comp! prachtserie^' (26 ex ) w o 1 Sportserie, licht 
gestempeld op verzoek. Yvertwaarde 58 frs Tijdelijk slechts 
CANADA, een mooi pakket met vele GROOT^ORMAATZEGELS 
CHILI, veel luchtpost' 
CHILI, waarbij zeer veel luchtpostzegels, verbazend mooi' 
CHINA, bijna de helft GROOTFORMAATZEGELS, erg mooi' 
CHINA, ALLEEN GROOTFORMAAT' Buitengewoon leuk pakket 
CHIMA, u gelooft uw ogen niet, wat 'n pracht pakket' 
CHINA, allemaal platen! 
CHINA, erg mooi 
CHINA, enorm' 
COLUMBIA, bijna allemaal weer grootformaatzegels' Slechts 
CUBA, gedenkzegels' 'n Koopje voor 
CUBA, GROOTFORMAAT, al moest u het geld lenen' 
DENEMARKEN, ve^l ,,platen"' Slechts 
DENEMARKEN, nog meer platen met vele schaarse exemplaren' 
Toch maar 
DENEMARKEN, 'n luxe collectie 
Doos met 500 zegels van Denemarken, waarvan zeker 200 zegels 
verschillend, neem maar weer mee voor 
DIEREN, voor de DIERENVFRZAMELAARS, erg mooi 
DIERENZEGELS, door leken samengesteld, enorm' 
DOMINICA, voor de liefhebbers' 
DUITSLANDOOST, pracht pakket, weggefprijs' 
DUITSLANDOOST. ALLEEN GROOTFORMAAT' Buitengewoon 
fraai' 
DUITSLANDOOST, een pracht collectie voor leer weinig geld, 
met meer dan de helft GROOTFORMAATZEGELS 
DUITSLANDOOST, een machtige collectie waarbij liefst 200 
grootformaatzegels' 
DUITSLANDOOST, wat mooi. wat pachtig' Hoofdzakelijk groot 
formaatzegels, weer bijna 'n land compleet en toch slechts 
DUITSLAND, een zeer leuke aanbieding, weggeefpnjs' 
DUITSLAND, zeldzaam mooie samenstelling (duizend') 
Doos met liefst 1500 zegels van DUITSLAND, minstens 1000 verschil
lende zegels' Gigantische waarde 
EGYPTE, fonkelnieuw sortiment, waardevol' 
ENGELAND, met zéér vele Herinneringszegels, ontzettend mooi' 
ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, dit koopt u nergens voor 
ENG KOL & GEBIEDEN, alle grootformaat plaatjeszegels, een lust 
voor het oog. slechts 
ENG KOL & GEBIEDEN, ook allemaal grootformaat plaatjeszegels, 
zeldzaam mooi, hoge waarde' ,,Fiorani"weggeefprils slechts 
ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, b'j ons gaan ze weg voor 
ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDFN, ALLEEN GROOTFORMAAT
ZEGELS wat mooi wat *n pracht 
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ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, zeer mooie partij, toch maar 
ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, een prachtcollectie' 
Doos met 1500 exemplaren van Engelse Kol en Gebieden, waarvan 
zeker 1000 verschillend de rest is mooie ruilwaarde Gaan thans weg 
voor 
EUROPA Een weggee'partij van ons' Pak maar mee 
EUROPA Een prachtige partij voor erg weinig geld' 
Doos met 1500 zegels van EUROPA' Minstens 1000 zegels zijn ver
schillend Neem maar weer mee voor 
FINLAND, met vele „moeilijke zegels prachtig' 
FRANKRIJK Ook weer een mooi pakket voor 'n koopje van slechts 
FRANKRIJK, uitsluitend en alleen GROOTFORMAATZEGELS' 
Koopje' 
FRANKRIJK, werkelijk iets buitengewoons Toch maar 
Doos met 1000 FRANSE zegels, waarvan minstens 500 vers'hillende 
soorten 'n Koopje 
FRANSE KOLONIËN & GEB"DEN, veel bloemen en dieren i •Pr 
veel GROOTFORMAATZEGELb 
FRANSE KOLONIËN, bijna allemaal postfris, 'n gigantisch pakket, 
dieren, bloemen, enz en' Slechts 
FRANSE KOLONIËN, commentaar overbodig, slechts enkele* 
Doos met 1000 FRANSE KOLzegels, waarbij 200 verschillende 
Slechts 
GRIEKENLAND, grootformaat' Muntenzegels enz enz 
GRIEKENLAND, modern' (85 stuks GROOTFORMAAT') Geweldig' 
HONDURAS, voor de kenners' 
HONGARIJE, wederom voor eer ,.weggeef"pnjs 
HONGARIJE, waarbij liefst 100 Grootformaatzegels, 'n pracht' 
HONGARIJE, UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS' Zeer mooi 
HONGARIJE, UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS' Een pracht 
pakket met Sportzegels, Bloemen. Kevers, Torren enz enz 
HONGARIJE, waarbij liefst 300 grootformaat' Prachtig 
HONGARIJE, waarvan 400 grootformaat, dieren, bloemen, sport 
enz enz Een gigantische waarde, qaan weg voor 
HONGARIJE, weer bijna een land compleet' Gaan weg voor 
Doos met 1000 waardevolle HONGAARSE zegels, minstens 500 zegels 
zijn verschillend Geringe voorraad 
INDONESIË Samengesteld door mensen die er geen verstand van 
hadden' Zitten zeqels in van enkele guldens per stuk' Hoge waarden 
en veel postfris' Voor rulmateriaal kunt u er gerust 10 tegelijk kopen 
Gaan weg voor slechts 
INDONESIË, wederom samengesteld door leken, u komt de meest 
scnaarse zegels tegen' Koop er gerust enkele tegelijk, voordat ze weg 
zi jn ' Slechts 
INDONESIË, u vindt de allerduurste zegels, ooor leken samen
gesteld, enorme hoge waarde' GRATIS ALBUM' 
Doos met 1000 prachtzeqels van INDONESIË, ruim 400 verschillende 
soorten U vindt de duurst"' zegels' Prijs slechts f "̂ 4,75 U ontvangt 
een GRATIS ALBUM van Indonesië erbij 
INDONESIË. 7 w dieren Riau f 2.95. 12 w bloemen 

., 10 w Sukarno (nieuw type) 
IRIAN BARAT 26 w compleet' Slechts 
INDONESIË, stapel van 13 verschillende schaarse F D Covers' Winkel
waarde X f35,— BIJ ons gaan ze weg voor 
INDONESIË Sukarno carnets, oplagf 1000 series' 'n Uniek stuk voor 
uw collectie' (nrs 42V33) speciale afstempeling slechts 
ISRAËL, mooi pakket met veel grrotformaatzegels koopje' 
ISRAËL, ontzettend veel GROOTFORMAATZEGELS ENORME 
WAARDE' 
Doos met 400 zeqels van ISRAËL ruim 100 verschillende zegels, de rest 
IS uniek ruilmateriaal Hoge waarde Prijs 
ITALIË, een mooi sortiment en toch maar 
ITALIË, alleen bij ons voor de prijs van 
ITALIË, wat 'n pracht pakket, gering aantal in voorraad 
ITALIË, vcor enkele gegadigden hebben wij 'n koopje 'n Schitterend 
geheel' 
Doos met 1000 ITALIAANSE zegels' Wat 'n pracht' Ook weer minstens 
500 verschillende zegels Thans voor sleiïhts 
JAPAN, leuk pakket en toch met duur 
JOEGOSLAVIË, 'n mooi pakket 

1 JOEGOSLAVIË érg mooi' 
I JOEGOSLAVIË, bijzonder mooi' Slechts 

JOEGOSLAVIË, voor een fractie der werkelijke waarde, nl 
Doos met 1000 mooie JOEGOSLAVlËzegels' Minstens 500 verschillen 
de Voor de kenners' 
KONGO, thans onder elke prijs 
KONGO, zolang de voorraad strekt 
KONGO, wat een fraaie collectie, toch maar 
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VOOR NIETS! I 
Bij aankoop van elkef 25.—GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete series! 

100 LUCHTPOST, waarbij niet werd gekeken op cacaloguswaarde, de 
duurste zegels treft u aan' Een echt FIORANIstuntje voor slechts f ^,95 

100 MANCHUKO, leer leldiaam f 11,95 
100 MONACO, een zeldzame aanbieding van dit kleine land, wat een pracht 

zegels, sport enz enz ƒ 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 , een 
pracht van 'n samenstelling met veel bijzondere en 
postfrisse zegels; *n koopje f 14,75 

500 N E D E R L A N D  N E D . I N D I Ë ■ I N D O N E S I Ë  N I E U W 
G U I N E A  S U R I N A M E ! Zeer mooi pakket voor een 
buitengewoon lage prijs f 27,50 

625 tottSOzegelsl Dit zijn onze C O U D D E L V E R S D O Z E N ! 
schitterend goed 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 en ongebruikt, veel weldadigheid, NEDER
L A N D S  I N D I Ë , I N D O N E S I Ë , N I E U W G U I N E A , 
NED. A N T I L L E N , C U R A S A O en S U R I N A M E I Elke 
partij heeft minstens een cataloguswaarde van f125,—. 
De winkelwaarde zou terecht f 110,— moeten bedra
gen, maar nu betaalt u slechts f A5,— 

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 C A O en SURI 
N A M E iets geweldigst Uw album is meteen gevuld, 
Ruim f 250,— cataloguswaarde. Winkelwaarde f 200,—. 
BIJ ons slechts f 99,— 

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

100 NIEUWZEELAND, wonderbaarlijk mooi pakket voor weinig geld 
100 NOORDKOREA, grootformaat' Mooi' 
100 NOORWEGEN, wat 'n prachtig modern goed, wat 'n gedenkzegels' 
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, heel mooie collectie' Thans bij ons voor slechts 
Doos met 1000 OOSTENRIJKSE zegels Ongeveer 300 verschillende soorten 
Zolang het nog kan voor deze pnjs' 
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 
Pnjs slechts 
25 PANAMA, neem mee voor 
25 PARAQUAY, een bijzonder mooi pakket voor 'n zacht prijsje 
50 PERU. 'n schitterend pakket voor slechts 
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200 ROEMENIË, waarbij liefst 140 GROOTFORMAAT' 'n pracht pakket 
50 RUIMTEVAART, het nieuwe verzamelgebied. slechts 

10O 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 pnjs' 
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 niet te becijferen cataloguswaarde, veel Sport. Olympiade, 
Dieren, Bloemen, Luchtpost enz enz Winkelwaarde f 300.— Bijons 
gaan ze weg voor 

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

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

100 SAN MARINO, „Postfris" en bijna allemaal grootformaatiegels 
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 met 

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 500 SPORTZEGELS, waarvan 300 verschillend Wat een mooie 
zegels, vele dure exemplaren 

50 S'i'RIË, 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 pnjs 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 leer 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' 
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f 4 5 . 

f 35.50 
f 3.95 

f 4,95 

f 12.50 
f 1,95 
f 3 95 
f 7 95 
f 21 95 

f 7 9 

f 3 3 85 
f 2 25 
f 10.95 
f 24 95 
f 1 50 
f 12 95 
f 325 
f 5,95 
f 9.95 
f 16,95 

THANS NOG LAGE PRIJZEN!! 
Deze maand 'n speciale aanb ied ing : O l y m p i a d e 1964 Roemen ië ( M e l b o u r n e , Rome, T o k i o ) Getand f o n g e t a n d f gedenkblok, 
alles l i ch t ges tempe ld . Yver tnrs . 20682083 en b lok nr . 60. Y v e r t w a a r d e 69 Frs. Bij ons slechts f 21,95 voor het complete garnituur. 

Z e e r z e l d z a a m ! 
100 PERZIË, had u dat voor mogelijk gehouden' Slechts f 5,75 
25 PHILIPPIJNEN, heel erg mooi' f 1,25 

100 PHILIPPIJNEN, bijna allemaal GROOTFORMAATZEGELS' n pracht f 8.50 
100 POLEN,'n leuk sortiment voor f 2,25 
200 POLEN, wederom alleen bij Fiorani f 5.25 
300 POLEN, werkelijk een fantastisch mooi geheel, slechts f 10,75 
500 POLEN, prachtzegels' Naar schatting liefst AOO 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 

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 f 14,95 

100 VATICAAN, zolang de voorraad het toe laat' f 39,95 
100 VIETNAM, grootformaat'Enorm' f 7.95 
500 WERELD, een buitengewoon aardig sor t iment 'Nu slechts f 3,95 

1000 WERELD, buitengewoon laag in pnjs. n koopje' f 11.95 
2000 WERELD wat 'n waardevol pakket met mooie zegels' f 27,50 
5000 WERELD, commentaar overbodig' Wat 'n collectie' f 9 9 — 
Ooos met 2000 zegels der GEHELE WERELD (1000 verschillende) Veel 
avontuur f 23.90 
500 Pracht platenzegels van de gehele wereld Bijzonder geschikt om veel 

geld te verdienen (boekjes plakker enz) Slechts f 17,50 
Doos met 1000 Grootformaatplaatjeszegels der GEHELE WERELD, waarvan 
ruim 500 verschillende Gaan weg voor f 35 — 
100 ZUIDAFRIKA. zeldzaam fraai en waardevol' f 5.95 
500 ZUIDAMERIKA Dit kunt u blindelings kopen, ze gaan weg voor f 23 95 
Doos met 1000 ZUIDAMERIKAANSE zegels (500 verschillende) f 47 50 
100 ZWEDEN, zo lang het nog kan voor slechts f 2 95 
400 ZWEDEN, een PRACHTPAKKET, toch maar bij ons f 33 95 
100 ZWITSERLAND, 'n schitterende collectie, zeer veel gelegenheidszegels 

met Pro Juventute' f 7 95 
200 ZWITSERLAND, erg mooi' Zolang de voorraad strekt f 27 95 

HEEFT V '!S POSTZEGELMAME? 
t Postzegelhandel H. FIORANI DAN MET SPOED NAAR FIORANI! 

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 ext ra Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes Postgiro41511 t.n.v. I.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 inkoopli jst. 
„Fiopost" , Woestdumstraat 109, AmsterdamW Tel. 15 24 55 MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 6816 78 
MARK,! . W. Frisostraat 48, Zoetermeer. 
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tot uiterlijk 18 januari a.s. 
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Ontvangt u onze veilingcatalogus nog niet? 
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J. D. MCIS 
INKOPER en COMMISSIONAIR 

N. a meer dan 15 jaar inkoper te zijn geweest van verzamelingen enz. nood
zaakt de B.T.W. mij per 1 januari 1969 een andere richting in te slaan. 

De brutowinst op verzamelingen, engros enz. bedraagt nl. gemiddeld 10%, de 
nettowinst 5 a 6 %. Daarvan na 1 januari a.s. 4 % B.T.W. en ik houd niets meer 
over. Dan moet ik dus minder betalen en dat wil de verkoper niet of meer vragen 
en dat doet de koper niet. Ik heb hier echter een oplossing voor gevonden en zal 
per 1 januari a.s. optreden als COMMISSIONAIR in de postzegelhandel. 
Per 1 januari a.s. of eerder zal ik de verkoop van uw verzameling, partij of wat 
dan ook behartigen tegen een tarief van 5 %. Dit geldt ook wanneer u een gehele 
collectie of partij via mij wilt kopen. Mijn naam en zaak (Postzegelhandel 't Raedt
huys) staan garant voor u. Ik loop nu lang genoeg mee dat men weet wat men 
aan mij heeft. Desgewenst betaal ik u 80 % voorschot als uw vraagprijs m.i. 
haalbaar is. Ook indien u liever wilt laten veilen, dan bied ik u tegen 5 % ver
goeding mijn bemiddeling aan, dit houdt in dat ik zorg dat uw collectie op de 
juiste manier wordt uitgekaveld en uw naam niet genoemd behoeft te worden. 
Voor mijn winkel blijf ik echter als voorheen I N K O P E R van uw collectie. 
Wens u allen tenslotte zeer prettige feestdagen en ondanks de B.T.W. een heel 
goed 1969. 

J.D. MUIS „COMMISSIONAIR" en „INKOPER" 
Raadhuisstraat 41 (Postzegelhandel 't Raedthuys) - Amsterdam - Tel. 22 09 01, b.g.g. 12 31 23 

Privé-adres; Zandvoortselaan 325 - Bentveld, post Aerdenhout - Telefoon (023) 4 49 83 
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Nederlandsen Maandblad voor 

Philatelie 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

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

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

1968-
HERWONNEN EENHEID 

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

Telefoon (070) 5543 76 

Correspondentie overiabonnementen naar 
ADMINISTRATEUR A. VAN LAER 

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

Verschijnt in de tweede helft 
van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Voor leden van aangesloten 

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

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

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

voor Philatelie te Amsterdam 
Losse exemplaren 

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

Nummers van vorige jaargangen 
voor zover voorradig 

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

Telefoon 1 74 50 (5 lijnen) 
Postgiro 3 77 58 

Twee belangrijke gebeurtenissen hebben in het aflopende jaar in de 
Nederlandse fila^telie plaatsgehad: 

• de vier uitgetreden verenigingen zijn teruggekeerd in de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen 

• de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen is als achtste 
eigenaar toegetreden tot het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

Formeel hebben deze twee gebeurtenissen geen verband met elkaar in 
de zin dat de ene niet los van de andere had kunnen geschieden. Maar 
feitelijk zijn zij beide een uiting van het streven naar eenheid in de 
Nederlandse filatelie. Een eenheid die — bij de toenemende omvang van 
Bond en Maandblad — steeds noodzakelijker gaat worden. 

Want deze „schaalvergroting" leidt er toe dat in beide organisaties 
steeds meer vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding aan organisatorische 
werkzaamheden zal moeten worden gewijd. De Raad van Beheer zorgt voor 
een Maandblad dat de toets van zo veel mogelijk kritiek kan doorstaan. 
Het Bondsbestuur zorgt voor een sterke en actieve Bond van Filatelisten-
Verenigingen. Daarmee hebben beide lichamen werk genoeg. En het is 
misschien wel eens goed dat we ons aan het einde van het jaar realiseren 
dat al dit werk met zo geringe kosten alleen maar verzet kan worden 
omdat er gelukkig nog altijd mensen te vinden zijn op wie de uitspraak 
van de Duitse filosoof Lessing van toepassing is: 

„De vrije mens doet niet slechts wat nuttig en nodig 
is en waartoe de plicht hem dwingt; 
hij verricht met belangeloze belangstelling en zonder 
bijbedoeling wat, verstandelijk beoordeeld, natuurlijkerwijze 
niet alleen geen voordeel brengt maar offers eist; 
wat hij, krachtens zijn menselijke natuur, krachtens 
zijn aard als geestelijk wezen echter niet kan laten." 

En daarom willen wij in dit laatste nummer van 1968 op deze plaats 
nog eens de dank uitspreken aan allen die in welke functie dan ook uit 
pure liefhebberij vele avonden in vele weken hebben besteed aan de be
vordering van de filatelie in Nederland. 

DAGELIJKS BESTUUR 
VAN DE RAAD VAN BEHEER 

45e jaargang - december 1968 (531) 
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DE POSTALE GESCHIEDENIS VAN KAVALLA 
DEEL II Dr. H. J. van Wiechen 

In het vorige nummer van het Maand
blad, bladzijden 636-638, Werd een over
zicht gegeven van de wisselvallige ge
schiedenis van Kavalla, de Oostmace-
donische havenplaats tegenover het 
eiland Thassos. Het overzicht eindigde 
met de inlijving van de stad bij Bulga
rije in het voorjaar van 1913. 

Eind juni 1913 brak de tweede Bal
kanoorlog uit tussen de Grieken en Ser-
ven aan de ene kant en de Bulgaren 
aan de andere kant. De Griekse vloot 
onder bevel van admiraal Kriezi op de 
torpedobootjager Doxa bezette de stad 
zonder slag of stoot op 26 juni of 9 juli. 
Het verschil van dertien dagen berust 
op het gebruik van twee kalenders, de 
Griekse, en de Gregoriaanse in het 
westen in gebruik. 

Op dat tijdstip bestond de enige ver
binding van Kavalla met de Griekse en 
verdere wereld uit een pendeldienst die 
door de Griekse vloot onderhouden 
werd tussen Limena, op het eiland 
Thassos, en Kavalla. Met de marine 
werden de eerste brieven verstuurd, 
brieven die met het oog op de censuur 
geopend aan het postkantoor moesten 
worden ingeleverd. 

Op 1 juli (14 juli) werd de burgerpost 
officieel geopend. Een commissie, be
staande uit drie burgers en de secretaris 
van de admiraal, kreeg de opdracht 
het burgerpostvervoer te organiseren. 
Griekse postzegels waren niet voorra
dig. De commissie besloot de aanwezige 
Bulgaarse zegels te overdrukken in het 
Grieks met Griekse administratie en 
een nieuwe waarde: de zogenaamde Ka-
valla-opdrukken, in Yvert & Tellier 
vermeld onder Grèce - Cavalle num
mers 17-27. De opdracht hiertoe werd 
gegeven aan de plaatselijke Hermes-
drukkerij waarvan Michael D. Toccos 
de eigenaar was. Tevens werd opdracht 
gegeven tot het maken van een vernie-
tigingsstempel. 

Het burgerpostvervoer mocht geen ge
bruik maken van militaire verbindin
gen en moest het doen met de op dat 
ogenblik beschikbare zeer slechte ver
voerswegen. De eerste verbinding met 
Saloniki, de grootste haven in dit op de 
Turken en Bulgaren veroverde gebied, 
kwam tot stand op 8 juli. Deze eerste 
post werd daar afgestempeld en verder 
vervoerd. 

Het Kavalla-vemietigingsstempel 
werd uiterlijk gebruikt tot 7 juli, waar
na het gewone uit Athene afkomstige 
dubbelringstempel (type 4) werd ge
bruikt. De eerstbekende datum van het 
Atheense stempel is 5 juli 1913. Beide 
stempels zouden gebruikt zijn tussen 5 
en 7 juli. 

De overdrukte zegels waren spoedig 
door handelaren opgekocht. De drukker 
Toccos kocht toen overal Bulgaarse ze
gels op liet die met de originele platen, 
echter onofficieel, overdrukken; dit zijn 
de zogenaamde Toccos-Kavalla-nadruk-
ken. Deze werden met de hulp van post-
beambten afgestempeld met het „origi
nele" stempel tussen 1 en 7 juli (1/14 
en 7/20). 

Overdrukt werden: 

5 Lep ta op 
10 Lepta op 
10 Lep ta op 
10 Lep ta op 
15 Lep ta op 
20 Lep ta op 
25 Lepta op 

1 St. 
10 St. 
15 St. 
25 St. 

2 St. 
3 St. 
5 St. 

opdruk: 

50 Lepta op 10 St. 
50 Lepta op 10 St. 
1 Drachme op 15 St. 
1 Drachme op 30 St. 
1 Drachme op 50 St. 

Het is waarschijnlijk dat de getallen 
in de laatste kolom de aantallen zegels 
aangeven die Toccos privé met de ori
ginele platen heeft nagedrukt, de zoge
naamde Toccos-tweede-oplage of -na
druk. 

De opdruk werd vervaardigd in pa
ren, zodat slechts stripjes van twee ze
gels kunnen voorkomen. De linker zegel 
vertoont in plaats van de i in Elliniki 

rood 
rood 
rood 
rood 
rood 
rood 
rood 
rood 
b l auw 
rood 
rood 
rood 

Pos ta le 
oplage 
(Kohl) 

150 
— 
20 

130 
80 
65 

700 
30 

340 
20 
20 
— 

Totaal 
volgens 
Toccos 

280 
12 
68 

187 
86 
80 

1142 
213 
444 
129 

80 
60 

Toccos-
n a d r u k 
( tweede 
oplage) 

130 
12 
48 
57 

6 
15 

442 
183 
104 
109 

60 
60 

en wegens gebrek aan zegels. Na 3 juli 
konden de brieven gefrankeerd met de 
25 Lepta Elliniki Dioikisis aangeboden 
worden. Op het postkantoor werden ze 
voorzien met de zegels Kavalla-opdruk-
ken voor gewone of aangetekende fran
kering. De post bleef tot 6 juli op het 
postkantoor liggen en werd met het 
eerste transport naar Saloniki vervoerd 
en daar afgestempeld op 8 juli. 

The Turkish Tobacco Export Co^ Ltd- Cavalla 

The Turkish Tobacco Export Co Ltd 
C/o Bt^M NiftMie É Torquis 

COiSTtiTIXIPlI 
-/;̂  

' % 

Griekse Post 
Geopend: 1 juli 1913 

Gesloten: augustus 
Stempels: juli 1913: 

1916 

een 1. De zegels werden aan het publiek 
gestempeld verkocht, zodat ongestem
pelde exemplaren zo goed als niet voor
komen en eerder verdacht zijn: verval
singen. 

Op 3 juli waren aanwezig de zegels 
van 25 Lepta met opdruk: Elliniki Dioi
kisis, blauw (zie de brief van afbeel
ding 1, eigendom van de heer Feenstra 
te Rotterdam). Zoals hiervoor vermeld 
werden de brieven tot 3 juli geopend 
en ongefrankeerd aangeboden op het 
postkantoor met het oog op de censuur 
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Type 1. Drieringstempel met éénrege
lige datum. 
Boven: Elline Tachydromeion; onder: 
Kaballas. De horizontale onderste da
tumlijn onderbroken onder VII. Diame
ter: 34 : 32 : 2OV2 mm. Kleur: zwart. 

(zie afbeelding 1) 

E2 

Type 2. Drieringstempel met éénrege
lige datum. Boven: Ellin. Tachydro
meion, onder: Kaballas. Datumlijn on
onderbroken. Diameter: 34 : 32 : 20VÏ 
mm. Kleur: zwart. 

E3 

Type 3. Drieringstempel met éénrege
lige datum. Boven: Ellin. Tachydro
meion, onder: Kaballas. Achter Kabal
las een zwarte vlek. Diameter: 34 :32 : 
20V2 mm. Kleur: zwart. 

Er waren twee stempels in gebruik. 
Type 1 werd gebruikt als de brieven 
aan het loket met een zegel erop aan
geboden werden; type 2 op alle zegels 
die voorzien waren met Kavallaop
drukken. 

Op de brief gericht aan The Turkish 
Tobacco Export Co., Ltd (afbeelding 1) 
staat op de 25 Lepta met Elliniki Dioi
kisisoverdruk stempel type 1 en op de 
Kavallaoverdrukken stempel type 2. 

Op de brief gericht aan Monsieur Char
les SpontyMarienbad (afbeelding 2, 
eigenaar Van Wiechen te Zwolle) staat 
op de 25 Lepta / 5 St. stempel type 2 
met datum 1/14 en op de 50 Lepta / 
10 St., blauw stempel type 2 met datum 
5/18. Er zijn waarschijnlijk een hon
derdtal Spontybrieven gemaakt. Deze 
brief is dus vier dagen na aanbieding 
op de post opnieuw gefrankeerd om het 
aantekenrecht te voldoen. Zo is de eer
ste brief (Feenstra), aangeboden met de 
25 Lepta met Elliniki Dioikisis, op het 
postkantoor nagefrankeerd met de Ka
vallaoverdrukzegels en deze zijn weer 
voorzien van het stempel type 2. Dit 
moet gedaan zijn door de drukker Toe
cos met enige medewerkende postbe
ambten om op deze manier te bewijzen 
dat de zegels met Kavallaopdrukken 
postaal zijn gebruikt. 

Op 7/20 VII 1913 werd het stempel 
type 1 vernietigd en type 2 uit elkaar 
genomen. Dit stempel type 2 werd op 
10/23 weer gebruikt na gebruiksklaar te 
zijn gemaakt met een spijker achter 
het woord Kaballas: type 3. Dit stempel 
type 3 is niet postaal gebruikt en was 
in privé handen (Toccos?). Hiermee zijn 
later de Toccosnadrukken gestempeld 
alsmede de vervalsingen van de op
drukken die veel later opdoken. Ver
moedelijk hebben Toccos en enkele 
postambtenaren de hand in deze affaire 
gehad namelijk het leveren en afstem
pelen van de Kavallazegels met stem
pel type 2 (privéopdrukken geaccep
teerd door de post?). 

Stempel type 1 is echt achter het 
loket gebruikt. Alle brieven met de 
stempels type 1 en 2 zijn met de eerste 
postverbinding in Saloniki op 8 juli af
gestempeld en verder vervoerd. Het 
tweede transport kwam op 10 juli in 
Saloniki aan. Er zijn vele valse zegels 
en stempels in de handel (zie afbeeldin
gen 3a, b, c en d). 

3B 

3C 

uiiiJêM 3D 

3A 

3a Echt 
3b Toccossternpel 
3c Nadruk 
3d Vals stempel 

3̂ rri 

(Poste restante) 

C h a r l e s S p o n t y 

U ft r t ♦4ni».«™é . 
f 

Van 3 juli af werden de 25 Lepta met 
overdruk Elliniki Dioikisis in zwart en 
rood gebruikt. Een week later waren de 
Victoriezegels in gebruik. Alle afge
stempeld met het gewone Griekse da
tumstempel. 

i 2 

E4 

Type 4. Dubbelringstempel met driere
gelige datum. Boven Kaballa, onder: or
nament. Afmeting 25 :13 mm. Kleur: 
zwart. 8 juni 1913 
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Type 5. Dubbelringstempel met driere-
gelige datum. Boven: Kaballa, onder: 
ornament. Buitenste ring beschadigd en 
het geheel vies afgedrukt. Het verschil 
in dikte tussen buitenste en binnenste 
ring is minder uitgesproken dan in 
type 4. 

Type 6. Dubbelringstempel, met een on
derbroken binnenring waar de datum-
lijnen beginnen. Twee ornamentjes, bij 
begin en einde van de datumruimte. 
Afmeting: 30:19 mm. 

In augustus 1916 werd Kavalla weer 
ingenomen door Bulgarije, nadat kolo
nel Hadjopoulos, commandant van het 
vierde legerkorps, zich met 8000 man 
zonder slag of stoot had overgegeven aan 
de Duitsers en geïnterneerd werd in 
Görlitz in Duitsland. De stad werd op 
wrede wijze gebulgariseerd; vele inwo
ners werden vermoord; het archief 
werd verbrand. 

Bulgaarse post 
Geopend: augustus 1916 

Gesloten: september 1918 
Geen materiaal bekend. 

Tegen het einde van de eerste wereld
oorlog kwam Kavalla na een groots 
geallieerd offensief weer in Griekse 
handen (september 1918) en bleef dit 
tot 1941. 

De tweede wereldoorlog was uitge
broken. De Italianen hadden een zware 
nederlaag in Albanië geïncasseerd. De 
Duitsers vielen met hulp van de Bul
garen Griekenland binnen en op 27 april 
1941 moest Griekenland capituleren. Uit 
dank voor hun hulp kregen de Bulga
ren Thracië en een groot deel van Ma
cedonië met uitzondering van het Evros-
district, tegen de grens van Turkije 
aan, dat onder Grieks bestuur bleef. 
Kavalla kwam in Bulgaarse handen, 
de stad werd opnieuw gebulgariseerd, 
de inwoners werden gedeporteerd of 
vermoord, de ambtenaren ontslagen. De 
Bulgaarse taal werd ingevoerd en dus 
ook de Bulgaarse (Cyrillische) letters. 

In het begin gebruikte men op brie
ven geen zegels maar werden de stuk
ken afgestempeld met Bulgaarse veld
poststempels. Spoedig nam men van te 
voren klaar gemaakte stempels in ge
bruik. 

Een speciale serie postzegels werd 
uitgegeven ter herinnering aan de be
zetting van Macedonië en de inlijving 
van dit gebied bij Bulgarije. De zegels 
werden meer in Bulgarije gebruikt dan 
in de bezette gebieden. 

Bulgaarse post 
Geopend: 1941 
Stempels: 

Gesloten: 1945 

r 
1= 4.1X44.1 tl) 

Type 5. Eénringstempel, datum in een 
lijn in het midden. Ornamenties aan 
weerszijden. Afmetingen: 29 mm. Kleur: 
zwart. 
Postzegels: meest gewone gangbare 
Bulgaarse zegels. 

Na de capitulatie van Duitsland en 
Bulgarije werd Kavalla in 1945 weer 
Grieks en is dat tot op de huidige dag 
gebleven. 

Zwolle, mei 1968. 
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KERSTZEGELS 1968 Voor de twintigste keer verscheen de kerstzegel dit jaar 
in een rode uitvoering met witte tekening en tekst. De zegels 
zijn ditmaal gedrukt door Harrison & Sons Utd., naar een 
ontwerp van de heer P. Wetselaar. De afbeelding stelt voor 
Jozef en Maria op weg naar Bethlehem, de tekst luidt: 
„Tuberculose bestrijding Nederland 1968 — tien cent". Voor 
het eerst is de waarde-aanduiding opgenomen nadat PTT 
hiervoor - onlangs toestemming had verleend. 

Zoals bekend mag worden verondersteld is de opbrengst 
van deze plakzegels bestemd voor de bestrijding van de tbc, 
die als volksziekte gelukkig is verdwenen, doch die nog ieder 
jaar bij de preventieve bestrijding zeer veel geld kost. 

De zegels, die geen frankeerwaarde hebben, kunnen be
steld worden bij de K.N.C.V., afdeling verkoop kerstzegels, 
Den Haag, door storting of overschrijving van 10 cent per 
gevraagde zegel op haar postgirorekening nummer 31 72 58. 
Ze zijn verkrijgbaar in velletjes van tien stuks of in boek
jes van honderd stuks. 

Voor het goede doel bevelen wij de kerstzegels in uw be
langstelling aan. H 
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FRESCO'S OP POSTZEGELS 
J.W. Smits 

Detail van het fresco ,,Het wonder van de 
raaf en tiet vergiftigde brood", tentoon
gesteld in tiet Rijksmuseum en door Dick 
Elffers  ook bekend als postzegelontwerper 
 gebruikt voor de affiche van de expositie. 

Van 19 december 1968 tot 9 maart 1969 verleent het Rijksmuseum te Amsterdam 
huisvesting aan een tentoonstelling van zeer bijzondere allure „Fresco's uit Florence". 
Niet minder dan 67 fresco's en sinopia's — dat zijn de voorafgaande schetsen op 
de te beschilderen muur, de ondertekeningen —, vrijwel alle uit Florence, zullen 
worden tentoongesteld. Deze unieke expositie van kunstwerken, die — voor het eerst 
builen Itairé — slechts in New York, Londen en Amsterdam te zien is, omvat werken 
van kunstenaars uit de periode van de dertiende tot het midden van de zestiende 
eeuw. Vele vooraanstaande schilders uit die tijd zijn vertegenwoordigd, zoals Fra 
Angelica, Castagno, Ghirlandajo, Fra Bartolomeo en Spinello Aretino. 

De tentoonstelling werd mogelijk door de zich in het laatste decennium snel ont
wikkelende restauratietechniek, waardoor met toepassing van nieuwe materialen, zoals 
masoniet en polyester, de fresco's van de muren kunnen worden verwijderd en dus 
verplaatst en vervoerd. De rampspoeden, die in de tweede wereldoorlog tal van 
Italiaanse kerkelijke bouwwerken troffen, en in het bijzonder de overstromingsramp 
van Florence in 1966 gaven de stoot hiertoe. 

De expositie moet gezien worden als een gebaar van dank van overheid en bedrijfs
leven in Italië voor de ogenblikkelijke geldelijke en materiële hulp van andere landen 
na deze catastrofe nu twee jaar geleden. 

Wij vonden de rubriekredacteur Schilderkunst van „De Beeldfilatelist", de heer 
J. W. Smits uit Eindhoven, bereid naar aanleiding van deze tentoonstelling iets te 
schrijven over fresco's en postzegels. 

„Al fresco" — in de verse (kalk) — 
is muurschilderen op de natte kalk. 

Men schildert met kalkwater waarin 
de kleurstof is gemengd. Deze verfsub
stantie verbindt zich met de natte kalk 
en is dus zeer hecht met de onderlaag 
verbonden. Het frescoschilderen vereist 
veel routine en bekwaamheid en bo
vendien een vaste hand omdat correc
ties niet meer mogelijk zijn. De verf 
droogt onder de behandeling. 

Verscheidene Italiaanse schilders — 
vooral in het tijdvak der renaissance — 
waren grootmeesters in dit genre schil
derkunst. We noemen Michelangelo, 
Leonardo da Vinci, Rafael en vele an
deren. Een rijkdom aan fresco's bezit 
het Vaticaan. 

Een der grootste fresco's ter wereld 
is van de hand van Michelangelo Buo
narroti (14751564) afkomstig uit de 
Florentijnse school. Dit werk, „Het 
laatste oordeel", geschilderd op de al
taarwand van de Sixtijnse Kapel, heeft 
een oppervlak van 10 x 20 meter. De 
kapel — de huiskapel van de paus, ge
bouwd onder paus Sixtus IV door Gio
vanni de Dolci, is versierd met tal van 
fresco's van grote Italiaanse meesters. 

Michelangelo schilderde „Het laatste 
oordeel" tussen 1534 en 1541. De cen
traal geplaatste hoofdfiguur, de oorde
lende Christus, is afgebeeld op een post

zegel van Nicaragua, de 15 c. uitgegeven 
in 1968. 

Ook het plafond van deze kapel is 
geschilderd door Michelangelo. Hij deed 
dit in de jaren 15081512 in opdracht 
van paus Julius II onder onzegbare 
moeite en inspanning. Italië gaf in 1961 
een serie van negentien postzegels uit 
met voorstellingen van profeten, sibil
len en slaven ontleend aan dit kunst
werk. 

■ » ■ » ■ i i w i i w y t i n 

l * ( M * * 

De hoogste waarde, de 1000 L, „Eva", 
geeft een detail van een der midden
panelen, de „Zondeval"; de 500 L, 
„Adam", een detail uit de „Schepping 
van Adam". 

De middenpanelen van de zoldering 
geven voorstellingen uit het scheppings
verhaal, waaronder deze „Schepping 
van Adam". Hiervan is ook een detail 
afgebeeld op Verenigde Staten 1958, 5c. 
(Internationaal Geofysisch Jaar). 

De gehele Adamfiguur staat op België 
1962 3 en 6 fr. (Rechten van de Mens). 

De serie Vaticaan 1965, uitgegeven 
ter gelegenheid van de vierhonderdste 
sterfdag van Michelangelo laat voor
stellingen zien van de profeten Jesaja 
(25 L), Jeremia (40 L) en Joel (150 L) 

en van de Delfische sibille (30 L), die 
ook voorkomt op Yemen 1967 3 B, en 
op Italië 1961 (50 L). De Libische sibille 
is afgebeeld op Libië, serie 1924/1928 en 
de Eritrese sibille opnieuw op Italië 
1962 15 L (Dag van de Postzegel). „De 
zondeval en de uitdrijving uit het Pa
radijs" siert een zegel van Togo (1968, 
15 fr.). 

De wanden van de Sixtijnse kapel 
zijn beschilderd met paneelfresco's door 
Botticelli, Ghirlandajo, Cosimo Roselli, 
Luca Signorelli en II Perugino. 

Op zegels is voorgesteld „Christus 
geeft Petrus de sleutels van het Konink
rijk" door II Perugino (Pietro da Vanuc
ci, 14501523), een schilder uit de School 
van Siena: Vaticaan 1950, 5 en 20 L, 
een emissie ter gelegenheid van het 
Heilig Jaar. 

De beroemde Stanzen van Rafael in 
het Vaticaan zijn door Raffaele Sanzio 
(14831520) geschilderd in de jaren 1307
1520. 

Het Vaticaan gaf in 1965 een serie 
uit ter herdenking van de zevenhon
derdste geboortedag van Dante, de 10 L 
van deze serie geeft een voorstelling 
van het hoofd van de dichter met lau
werkrans, naar een detail van het grote 
fresco van Rafael „De Disputa'. Deze 
afbeelding komt ook voor op de serie 
Malta 1965, 2d, 6 d en 2 sh. Het fresco 
bevindt zich in de Stanza della Segna
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tura. In dezelfde Stanza bevindt zich 
het fresco „Parnassus", geschilderd in 
1510, met eveneens een afbeelding van 
„Dante": Mexico 1965 1 $. Hier zijn ook 
aanwezig de fresco's: „Tribonianus 
overhandigt de pandecten aan keizer 
Justinianus": Vaticaan 1935 5, 10 en 25 c 
en „Paus Gregorius IX overhandigt de 
decretalen aan een jurist": Vaticaan 
1935 75 c, 80 c, 1.25 L. 

Kii ■ • ■ ■ « • ■ 

In de Stanza di Eliodoro zien we het 
fresco: „Ontmoeting van Leo I en At
tila": Vaticaan 1951 25 L en 60 L (uit
gifte bij het vijftiende eeuwfeest van 
het Concilie van Chalcedon) en in de 
Stanza dell Incendio „Aeneas redt zijn 
invalide vader Anchises uit het bran
dende Troje": Italië 1960 25 en 60 L 
(Wereldvluchtelingenjaar). 

Een der appartementen van het Vati
caan, de kapel van Nicolaas V, is om
trent het jaar 1450 rijk versierd met 
fresco's van Fra Angelico (13781455), 
evenals Rafael behorende tot de Flo
rentijnse school. Ter herdenking van 
zijn vijfhonderdste sterfdag verscheen 
in Italië in 1955: ,,Sint Stephanus geeft 
aalmoezen aan de armen", 10 L, en een 
detail van „Sint Laurentius verdeelt de 
schatten van de kerk" op 25 L. Vaticaan 
deed in 1955 verschijnen 50 en 100 L: 
„Sint Laurentius tot diaken gewijd" 
en ter gelegenheid van de vijfhonderd
ste sterfdag van paus Nicolaas V: 20, 
35 en 60 L, weergevende een detail van 

„Nicolaas V overhandigt Sint Laurentius 
de schatten van de kerk." Van zijn hand 
is ook „De vlucht naar Egypte" uit het 
SanMarcomuseum te Florence, afge
beeld op Vaticaan 1960 5 en 60 L (We
reldvluchtelingenjaar), „Golgotha" uit 

■ ■■■■■■■»■■■I ^mi^^T* i n m i i i 

" ' i l f f l m i 

het SanMarcoklooster te Florence: Ni
caragua 1968 10 c, „Gabriel" detail van 
„De blijde boodschap" uit het San
Marcomuseum: Vaticaan Lp. 1968, 1000 
en 1500 L, waarvan het origineel zich 
bevindt in de Gesukerk te Cortona, en 

COOK. I S L A N D S 

„De aanbidding der drie koningen", 
eveneens uit het San Marcomuseum: 
Cook eilanden 1966 1 d. 

De Cappella de San Brizio van de 
dom te Orvieto bezit een fresco „Anti
christ" van de hand van Luca Signo
relli <14411523) eveneens een leerling 
der Florentijnse school. In de linker 
onderhoek van dit werk is zijn „Zelf
portret" afgebeeld en daarachter Fra 
Angelico (?): Italië 1953, 25 L. 

D MAeilAY"fi/.3P 

**«AA*A««a*a«i«** 

De grote schilder Leonardo da Vinci 
(14521519) is de schepper van „Het 
laatste avondmaal", een fresco aanwe
zig in het klooster S. Maria della Grace 
te Milaan: Paraguay 1967, Lp 36 G. 

Ook van Giotto zijn verscheidene 
fresco's bekend. Giotto di Bondone 
(12671337) schilderde onder andere 
„Bonifacius VII opent het eerste Heilig 
Jaar", een fresco in de San Giovanni te 
Rome: Vaticaan 1950, 8 en 30 L (Heilig 
Jaar), „De dood van Sint Franciscus", 
aan hem toegeschreven in de klooster
kerk te Assisi: Italië 1926, 1.25 L (bij de 
zevenhonderdste sterfdag van de hei
lige). 

Voorts wordt een afbeelding van 
„Dante" eveneens aan hem toegeschre
ven, een fresco uit de Maddalenakapel 
van het Bargello, thans in het nationaal 
museum'in Florence, geschilderd omtrent 
1300. Dit fresco werd in 1329 erg be
schadigd; in 1840 werd het onder een 
laag witkalk herontdekt en door Marini 
gerestaureerd. Een afbeelding hiervan 
komt voor op Duitse Democratische Re
publiek 1965, 50 pf, Roemenië 1965, 
1.75 L en Paraguay 1965 0.10 G en 36 G. 

Uit de dertiende eeuw is nog een 
»•■r«»»*»*«' 

SIP, sin MARINO L, soi. 
■ t i f m i a 

werk tot ons gekomen van de schilder 
Cenni di Pepo (genaamd Cimabue) 
(omtrent 12401302) „Christus aan het 
Kruis" uit de St Croce te Florence, dat 
is afgebeeld op San Marino 1967 300 L. 

Spinello Aretino (Luca Spinelli) (1330/ 
331410 ?) is de schepper van de fresco's 
„Sint Benedictus en koning Totila" en 

„De dood van Sint Benedictus", beide 
aanw^ezig in de sacristie van de San 
Miniato al Monte te Florence en gere
produceerd op de zegels van België 1948: 
65 c + 65 c respectievelijk 10 + 10 fr 
(uitgegeven ten bate van de abdij van 
Achel). 

UGHIEMI 

.,Giovanni Boccaccio", Italië 1932 10 c, 
en „Petrarca", Itahë 1932, 2.75 L, zijn 
fresco's van de hand van Andrea del 
Castagno (14231457) en in het bezit van 
het klooster S. Apollonia te Florence. 

r « ■ «W « V « W WW' « W « W V'V« ■ • w^ 

POSTE VÄT1CAWEL.30 
" * * " " " i i i n 

Van onbekende meesters zijn de fres
co's: „Cyrillus" en „Methodius" uit de 
zestiende eeuw, ontdekt in de Clemens
kerk te Rome: Vaticaan 1963 30 L 
en 150 L, en een deel van een fresco 
„Paus Sylvester", een fresco waarop kei
zer Konstantijn de tiara en andere pau
selijke waardigheden overdraagt. Dit 
fresco uit de kapel San Silvestro te 
Rome werd afgebeeld op Vaticaan 1953 
12 L. 

„De glorie van Venetië", een werk van 
Paolo Veronese (15281588) uit de Vene
tiaanse school, is afgebeeld op Italië 
1946, 15 L. 

De postzegel laat een detail zien van 
Veronese's plafondschildering in het 
Dogenpaleis te Venetië. 

Literatuur 
Uiteraard bestaat er over „fresco's 

op postzegels" veel — verspreide — do
cumentatie. Een rijke bron van gegevens 
vormen de verslagen van de studie
groepen van de Vereniging „De Beeld
filatelist", die regelmatig verschijnen 
in het gelijknamige orgaan van deze 
vereniging. Met name de studiegroep 
,Kunsten" is voor dit onderwerp van 
belang. Inlichtingen omtrent „De Beeld
filatelist" kan men verkrijgen bij de 
secretaris: F. Wessels, Waldeck Pyr
montlaan 26, Doorwerth. Voor de fres
co's raadplege men verder onder andere 
het artikel „Danteherdenking" in „Mijn 
Stokpaardje" van september 1966 en 
het boekwerk „Les merveilles de l'Ita
lie", een in 1932 verschenen uitgave 
van Collection MedicisFlorence: G. 
Fattorusso. 
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NEDERLAND, 
telegramzegels 

Een interessante foutdruk van de 12^/^ cent 

Een bekende Haagse verzamelaar heeft onlangs aan de 
Bondskeuringsdienst ter keuring voorgelegd een ongebruikte 
telegramzegel van 12V2 cent waarbij hij een eigenaardigheid 
had geconstateerd. Deze eigenaardigheid bestond in een 
vlekje of figuurtje onderaan de letter C van CENT. Wij beel
den de zegel hierbij sterk vergroot af. 

Wat aanvankelijk een nauwelijks vermeldenswaardig druk-
toevalligheidje leek, heeft zich — na zorgvuldige besitude-
ring — ontpopt als een echte foutdruk die als zodanig een 
plaats in de Speciale Catalogus verdient. De letter C met het 
aanhangseltje is namelijk een C met een cedille. De zetter 
die de zwartdruk voor de waardeopdruk moest zetten heeft 
zich vergist en in plaats van een normale letter C een 
„Franse" C-met-cedille gezet; het is zeer wel mogelijk dat 
deze afwijkende letter per abuis tussen de normale C s was 
terecht gekomen. 

In ieder geval: de zetter heeft het niet gezien, bij de con
trole is het niet ontdekt, en wat nog het merkwaardigste van 
alles is: nooit eerder heeft een verzamelaar van deze fout
druk melding gemaakt, zodat wij moéten aannemen dat hij 
vele tientallen jaren, ja misschien zelfs wel meer dan negen
tig jaren lang onopgemerkt is gebleven. 

Er zijn voor deze laatste omstandigheid intussen wel 
enkele oorzaken aan te wijzen. Wij noemen daarvan: de ge
ringe populariteit van de telegramzegels bij de verzamelaars, 
vooral in de jaren vóór 1920, en de geringe aantallen uitge
geven telegramzegels, waarvan niet meer dan een klein ge
deelte in verzamelaarshanden kan zijn gekomen. 

Vóór wij op deze punten nader ingaan lijkt het wenselijk 
enkele vaststaande feiten betreffende de telegramzegels te 
vermelden. Wij hebben deze in hoofdzaak ontleend aan het 
artikel: „De telegramzegels van Nederland" door A. Korf f 
in het Jubileumboek van het Maandblad (1932). 

De telegramzegels van 12V2, 15, 20, 30, 50 en 60 cent en 
van ƒ 1,— en i 2,— zijn voor het eerst verkrijgbaar gesteld 
op 1 januari 1877 (de Speciale Catalogus 1969, bladzijde 257, 
schrijft ten onrechte 1876). Eind 1879 volgen de waarden 1, 
3 en 5 cent. Ten slotte werd in de loop van 1903 de 25 cent 
in gebruik genomen; tegelijkertijd werd de afgifte van de 
1, 3 en 12V2 cent gestaakt. Op 31 december 1920 kwam het 
gebruik van telegramzegels geheel te vervallen. 

Van 1 januari 1877 af kon het publiek de kosten van een 
telegram, mits met bestemming binnen Europa, behalve door 
contante betaling ook voldoen door het opplakken van tele
gramzegels op heit aangeboden telegramformulier. Deze 

laatste methode is nooit populair geworden daar het publiek 
in het algemeen de verschuldigde kosten moeilijk kon be
rekenen. Men gaf derhalve de voorkeur aan betaling in geld 
zodra de beambte het bedrag had uitgerekend. Wij ontlenen 
aan het genoemde artikel van Korff dat het aantal met tele
gramzegels betaalde telegrammen in de tachtiger jaren 3,8 
percent van het totale aantal telegrammen bedroeg, maar 
dat dit percentage geleidelijk terugliep tot 0,5 (één op de 
200!) in 1919. 

De verlkochte aantallen telegramzegels jjer waarde gedu
rende de jaren 1877 tot en met 1913 zijn nauwkeurig bekend; 
over de jaren 1914 tot en met 1920 is wel de totale jaarlijkse 
opbrengst bekend maar geen si>ecificatie van de afzonderlijke 
waarden. Ons interesseert in verband met de gevonden fout
druk het in totaal verkochte aantal van de 12'/2 cent en daar 
de verkoop van deze zegel in 1903 is gestaakt is dit aantal 
precies bekend. Het bedraagt 66426 stuks in een tijdsverloop 
van 27 jaren. De laagste verkoop viel in 1884 (niet meer dan 
79 stuks!), de hoogste in 1896 (7228). 

Uiteraard kon het publiek ongebruikte telegramzegels in 
bezit krijgen door deze te kopen. Gebruikte exemplaren kwa
men echter aan het Rijk; men kreeg de op de formulieren 
geplakte zegels na onbruikbaarmaking niet terug. Dat er 
niettemin gebruikte exemplaren in verzamelaarshanden zijn 
gekomen is te danken aan de van 1889 tot en met 1902 ge
houden Rijksveilingen. In die periode werden jaarlijks 20.000 
(in 1889 10.000 en in 1898 40.000) stiiks gemengde telegram
zegels van 1 tot en met 60 cent samen met veel kleinere 
hoeveelheden van de ƒ 1,— en ƒ 2,— geveild. Wij vonden de 
opbrengatprijzen enkele malen vermeld in het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Postzegelkunde uit die jaren. Inclusief 10 
percent opgeld schommelde deze opbrengst om de ƒ 100,—, 
zodat de zegels door elkaar nog geen halve cent per stuk OTpi>-
brachten. Na 1902 zijn geen telegramzegels meer geveild, wat 
stellig met de geringe opbrengst verband heeft gehouden. 

Niet oninteressant lijkt het te vermelden dat de kavels 
telegramzegels meestal werden gekocht door J. L. van Die
ten jr. te Rotterdam. Mogelijk verkocht deze ze door naar het 
buitenland (Frankrijk?), want in ons land was er bij de ver
zamelaars geen belangstelling voor. 

Terloops willen wij er verder nog op wijzen dat het 
stopzetten van de openbare verkoping van telegramzegels 
tot gevolg heeft gehad dat de 25 cent fo buitengewoon zeld
zaam is geworden. Deze waarde is namelijk, zoals hierboven 
al vermeld, pas in 1903 verschenen en dus nimmer meer in 
de Rijksveiling geweest. 
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Wij komen nu nog even terug op de in de aanvang van 
dit artikel genoemde vermoedelijke oorzaken van het zo lang 
onbekend blijven van de nieuw ontdekte foutdruk van de 
12Vï cent. 

Daar is dan om te beginnen de geringe populariteit van de 
telegramzegels bij de verzamelaars, vooral in de jaren vóór 
1920. De in ons land tot in de eerste wereldoorlog algemeen 
gebruikte catalogus was de Duitse Senf-Katalog. Deze ver
meldde geen telegramzegels. Ook de hier te lande gebruikte 
voordrukalbums (blanco-albums bestonden nog nauwelijks) — 
veelal van Duits fabrikaat (vooral Schaubek en Schwane-
berger) — namen geen telegramzegels op. Aangezien de ge
middelde verzamelaar zijn catalogus en zijn voordrukalbum 
slaafs pleegt te volgen werden telegramzegels hier door vrij
wel niemand verzameld. Pas na 1920 is hierin langzaam 
verandering gekomen toen de Yvertcatalogus in ons land 
ingeburgerd raakte. Deze nam de telegraafzegels wèl op en 
toen nu in de twintiger jaren de eerste voordrukalbums voor 
„Nederland en Koloniën" verschenen, werden daarin (nog 
niet direct, maar na verloop van enkele jaren) ook de tele
gramzegels opgenomen. Pas uit die tijd dateert een meer 
algemene belangstelling voor onze Nederlandse telegram
zegels. Ze waren toen aan de PTT-kantoren al met meer 
verkrijgbaar, zodat ze vooral ongebruikt schaars zijn ge
worden: zie de huidige catalogusprijzen! 

Maar ook gebruikt zijn de telegramzegels verre van al
gemeen. Vóór 1889 — het jaar van de eerste Rijksveiling — 
kan niemand, anders dan door een toeval, een gebruikte ze
gel in handen hebben gekregen; van 1889 tot en met 1902 
werden er 290.000 stuks van de centwaarden (gemengd in 
onbekende hoeveelheden) en van de guldenwaarden respec
tievelijk 26410 stuks van de ƒ 1,— en 5067 stuks van de 
ƒ 2,— geveild. Deze gebruikte exemplaren gingen wellicht — 
we zeiden het hierboven al — naar het buitenland, terwijl 
het bovendien wel vast staat, dat een aanzienlijk deel daar
van ongeschikt was voor een verzameling als gevolg van de 
door filatelisten bijzonder weinig geapprecieerde wijze van 
vernietiging: inkt- of potloodkruisen en grote ponsgaten! 
Voeg daaraan toe het onpraktische zeshoekige formaat van 
de zegels, als gevolg waarvan veel exemplaren bij het af
scheuren van de vellen al een beschadigde tanding opliepen, 
en het lijkt geen gewaagde conclusie dat er van de zegels 
uit de Rijksveilingen heden ten dage niet al te veel meer 
over is. Van de na 1902 (tot eind 1920) gebruikte telegram
zegels is niets meer in de Rijksveiling gekomen, zodat ge
bruikte exemplaren uit die periode toevalsstukken zijn. 

Van veel belang voor de beantwoording van de vraag of 
er nog meer exemplaren van de nieuw ontdekte foutdruk 
van de 12V2 cent zouden kunnen worden gevonden, as het te 

Voor uw boekenplank 

AFA Skandinavien Frimserkekatalog 1969. Uitgave Aarhus 
Frimaerkehandel, Bruunsgade 42, 8000 Aarhus C, Dene
marken. 

Deze in het Deens gestelde catalogus van de Scandina
vische landen is een handig boekje, waarin meer staat dan 
een eenvoudige opsomming van de zegels. Het bevat veel 
opgaven van variëteiten, vermelding van zegels op lumi-
nescerend papier, de Deense zegels met reclame-aanhangsel, 
de Zweedse postzegelboekjes, en een uitgebreid overzicht van 
alle Juul-zegels, die alle afgebeeld zijn. Helaas missen we 
de oplagecijfers en in vele gevallen de vermelding van wat 
op de zegels afgebeeld is. 

Behalve van wat wij onder Scandinavië verstaan, Dene
marken, Noorwegen, Zweden, Finland, vinden we er de zegels 
van IJsland, Groenland, Deens West-Indië, Noord-Sleeswijk, 
Thule enzovoort in, alsmede de zegels van de Verenigde 
Naties. Voer de verzamelaar van deze landen, die een beetje 
met de Deense taal overweg kan, een goede eenvoudige ca
talogus, beter dan de Yvert en met pluspunten, maar toch 
ook wel met minpunten ten opzichte van de Michelcatalogus. 

W. 

weten wanneer deze foutdruk is ontstaan. Het lijkt ons een 
aannemelijke veronderstelling, dat hij zich in de eerste oplaag 
heeft bevonden en dat hij betrekkelijk spoedig na de eerste 
uitgifte van de zegel is ontdekt. Is deze veronderstelling 
juist, dan lijkt het erg onwaarschijnlijk dat nog ooit een 
tweede exemplaar van de 12V2-cent-foutdruk voor de dag 
zal komen. Er zijn namelijk in de eerste jaren maar heel 
weinig zegels van 12V2 cent verkocht: in 1877 en 1878 samen 
1318 stuks! Wanneer de foutdruk één maal per vel van hon
derd stuks is voorgekomen, zouden er theoretisch in die eer
ste twee jaren dertien stuks van de foutdruk in omloop ge
raakt kunnen zijn, èls ze ten minste niet onmiddellijk na de 
ontdekking uit alle vellen zijn verwijderd — wat heel goed 
mogelijk moet worden geacht. 

Neen, de kans dat een tweede exemplaar zal worden ge
vonden slaan wij niet hoog aan. Wel willen wij er nog op 
wijzen, dat het denkbaar is dat de foutdruk ook bij andere 
centwaarden is voorgekomen, waarvoor dan naar onze me
ning allereerst de 15, 20, 30, 50 en 60 cent in aanmerking ko
men, daar deze op 1 januari 1877 tegelijk met de 12'/2 cent 
werden uitgegeven. 

Op zoek naar een tweede exemplaar van de foutdruk 
(van de I2V2 cent of van een andere centwaarde) hebben 
wij ook — daartoe door mejuffrouw E. Driessen in de ge
legenheid gesteld — alle in het Postmuseum aanwezige vel-
delen en losse exemplaren van de telegramzegels bekeken. 
Zoals men in het geciteerde artikel van Korff en ook in de 
Speciale Catalogus kan lezen werden de telegramzegels ge
drukt in vellen van honderd stuks, namelijk twee blokken 
van vijftig stuks boven elkaar, gescheiden door een witte 
tussenstrook. In het Postmuseum nu bevinden zich van alle 
waarden blcukken van zestig stuks, namelijk de bovenhelft 
van het vel, gevolgd door een witte tussenstrook en nog 
één rij van tien stuks; alleen van de 30 cent is de onderhelft 
plus één rij daarboven aanwezig. Voorts is er nog een blok 
van dertig Stuks van de 12V2 cent, drie horizontale rijen van 
tien zonder randen van het vel. 

Bij geen van deze veldelen noch ook bij één der aanwezige 
losse exemplaren hebben wij de foutdruk kunnen vinden. 
Hierbij moet er op worden gewezen dat niet bekend is uit 
welke oplaag of oplagen de veldelen van het Postmuseum 
afkomstig zijn; zeer wel mogelijk komen zij uit de in 1920 
overgebleven restanten, waarin de foutdruk natuurlijk al 
lang niet meer voorkwam. 

Laten wij dit verhaal besluiten met een oproep aan de 
verzamelaars hun collecties eens op het voorkomen van de 
foutdruk na te zien. Mocht een tweede exemplaar van de 
12V2 cent of een eerste exemplaar van een andere centwaarde 
worden gevonden, dan zullen wij dat graag in het Maand
blad vermelden. Mr. G. W. A. DE VEER 

Uitgifteprogramma van Rhodesië 
De postale autoriteiten van Rhodesië hebben voor 1969 

het volgende, voorlopige, uitgifteprogramma bekendge
maakt: 
15 januari 1969: derde zegel in serie historische figuren: 
Sir William Henry Milton, persoonlijke vriend van Rhodes 
en administrateur van South Rhodesia van 1898 tot 1914. 
Waarde: 1 sh. 6 d. 
22 mei: vier zegels in de waarden 3 d., 9 d., 1 sh. 6 d., 2 sh. 
6 d.: zeventigjarig bestaan van de spoorweg Beira-Salisbury, 
geopend in 1899. Elke zegel zal een locomotief vertonen, van 
de oudste tot de modernste. 
16 september: bruggen in Rhodesië, in de waarden 3 d, 
4 d, 1 sh. 6 d en 3 shillings. Bijzonderheden nog niet bekend. 

Over de op 4 november 1968 verschenen serie van drie 
zegels ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Mata-
beleland (75th Anniversary of Matabeleland commemorati
ve postage stamps) wordt nog het volgende medegedeeld: 

De zegel van 3 d (lichtoranje, donkeroranje en grijs) stelt 
voor het hijsen van de vlag van de British South Africa 
Company in Bulawayo op 4 november 1893; 

Op de zegel van 9 d (blauw, rood, grijs en goud) is het 
wapen van de stad Bulawayo, boven de stad, afgebeeld; de 
zegel van 1 sh. 6 d (lichtgroen, donkergroen en grijs) laat 
Allan Wilson te paard zien; de afbeelding is ontleend aan 
het reliëf op zijn graf in de Matoposbergen nabij Bulawayo. 

De afmetingen van de staande zegels zijn 28 x 41,5 milli
meter; de perforatie is I4V2; de oplagecijfers luiden: 3 d 
390.000, 9 d 360.000, 1 sh. 6 d 240.000; de druk is van de 
drukkerij Mardon te Salisbury. 
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Nederlands Nieuw-Guinea (5*) 

Nederlands-Indische portzegel van de uitgave 
1913. Gebruikt te Fakfak in december 1924 

W. Pönitz 
Stadhoudersweg 78c 

Rotterdam 4 

De verantwoording van geïnde bedragen wegens na te vor
deren porti en/of rechten op westelflk Nieww-Guinea *), 
sinds dit gebied op 1 januari 1950 een zelfstandig postgebied 
werd tot op heden. 

De titel van dit hoofdstuk doet misschien een beetje 
vreemd aan, omdat wij zo gewend zijn om over Strafporto 
te spreken, wanneer wij — na door de PTT bewezen dien
sten — alsnog porti en/of rechten moeten voldoen, indien 
het bezorgde poststuk bij voorbeeld niet voldoende gefran
keerd was of er nog andere rechten verschuldigd waren. 
Dit laatste komt vooral bij buitenlandse poststukken nog al 
eens voor; denkt u maar eens aan inklaringsrecht, invoer
recht, nazendingskosten en dergelijke, die alle op een zending 
kunnen drukken en door PTT worden geïnd. 

Het woord Strafporto komt in de gehele postale wetgeving 
niet voor om de eenvoudige reden dat het niet verboden is 
om ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde stukken 
ter verzending aan te bieden. Dit blijkt bij voorbeeld dui
delijk uit de oranjekleurige pakketkaarten van onze PTT 
die alleen maar bestemd zijn voor het verzenden van onge
frankeerde postpakketten. 

3 X 50-cent portzegel van Nederlands-Indie van 1946, gebruikt te 
Sarong op 25 april 1950 

2. 

Op een dergelijke handeling kan dus geen straf volgen, 
dus ook geen Strafporto worden geheven. De posterijen in
nen slechts achteraf het nog niet betaalde porto en/of 
postale recht, verhoogd met een zeker percentage of be
drag voor de extra moeite die de dienst zich moet getroos
ten om het hem rechtens toekomende in te vorderen. Dat 
men de te innen niet-postale rechten geen strafport kan 
noemen zal een ieder duidelijk zijn. Het is zelfs geen porto 
en strikt genomen zouden de portzegels dus nooit voor 
het innen van deze rechten gebruikt mogen worden. Tot 
op heden is het echter bij onze PTT gewoonte om voor de in 
te vorderen niet-postale rechten op bijvoorbeeld buitenland
se postpakketten stempels, in de tekening van onze laatste 
portzegels, te plaatsen, die als Inschrift hebben „TE BE
TALEN PORT". Ridicuul, maar waar! Laten wij het de 
PTT op Nieuw-Guinea dan maar niet kwalijk nemen, dat 
zij overeenkomstige denkfouten maakte. 

Nederlandse portzegels van 10 en 30 cent gebruikt op 28 decem
ber 1951 met stempel van Hollandia Stad 1 

Er is vermoedelijk geen ander land of gebied aan te wij
zen, dat in een zo kort tijdsbestek zo vele manieren kende 
om porti en/of rechten na te vorderen als westelijk Nieuw-
Guinea. 

Om het artikel leesbaarder te maken zal ik mü verder 
aan het spraakgebruik houden en over portzegels enzo
voort spreken, ook als er sprake is van het innen van niet 
postale rechten. 

Het onderstaande overzicht*) is vermoedelijk niet com
pleet want theoretisch gesproken zouden er nog meer mo
gelijkheden zijn. Maar zo lang ik die niet gezien heb, is 
catalogisering uitgesloten en in speculaties wens ik mij niet 
te begeven. 

4a. 

2 X 12'/2 cent cijferzegel gebruikt te Hollandia-Basis op 5 mei 1951, 
terwijl er al Nederlandse portzegels in gebruik waren 

Frankeerzegels van de uitgave 1950, 2 x 7J4 cent en 2 x /2J4 cent 
gebruikt te Sorong-Doom op 13 februari 1956. 
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4b. 

Frankeerzegels van de uitgave 1954, 2 x 5 cent paradijsvogel en 
30 cent koningin met stempel Biak 2, gebruikt op 2 juli 1957. 

1. Enkele kantoren waren zo gelukkig, dat zij bij het 
postaal zelfstandig worden van Nieuw-Guinea in 1950, 
nog over een, meestal zeer kleine, voorraad Nederlands-
Indische portzegels de beschikking hadden. Deze wer
den in 1950 opgebruikt. Bekend geworden zijn de zegels 
van 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 en 75 cent van de uitgave 
1946. De overige waarden van deze uitgave, alsmede 
de 2V2 cent van 1948 zijn mij tot op heden alleen maar 
met welwillendheidsstempel bekend geworden. Hoewel 
het niet uitgesloten is, dat ook zij nog in 1950 op Nieuw-
Guinea reëel gebruikt zijn. 

5a. 

Eigen portzegels, 3 x 5 cent en 25 cent, gebruikt te Kokonao op 
29 april 1959. 

Welwillendheidsstempel op 1-cent portzegel van het bestelhuis te 
Korido. 

2. Waar men niet of niet meer over deze portzegels be
schikte, maakte men gebruik van de gewone frankeer
zegels van Nieuw-Guinea, die zodoende tevens portze
gels werden. Het gebruik van deze zegels als portzegels 
behoorde op 1 november 1950 te eindigen maar ging 
vaak nog door tot midden 1952. 

3. Van 1 november 1950 tot en met 31 december 1953 waren 
de Nederlandse portzegels met horizontaal watermerk 
in de waarden 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 40, 
50 cent en 1 gulden in gebruik. De echt gebruikte hoe
veelheden van deze zegels schommelen tussen de 500 
stuks voor de 3 cent en de 4210 stuks voor de 40 cent
zegel. 

Restantenopruiming: 2'^ cent en 5 x Z'/j cent, gebruikt te Sorong-
doom op 12 november 1957. 

Restantenopruiming: 2 gulden, gestempeld Seroei 1 op 1 december 
1958. 

Bij het aanschaffen van deze zegels moet men echter zeer 
voorzichtig zijn, aangezien er vele zegels van Nederland 
uit opgestuurd werden om deze van een welwillendheid-
stempel te laten voorzien. Er werden op deze manier 
zelfs waarden gestempeld, die nooit op Nieuw-Guinea 
gebruikt zijn, alsmede zegels met verticaal watermerk. 
Volgens een mededeling van wijlen de heer Uylen komen 
ook zegels met geantidateerde stempelafdrukken van de 
Wisselmeren voor. 

4. Van 1 januari 1954 tot en met 31 juli 1957 werden alle 
gangbare frankeerzegels tevens als portzegels gebruikt 
(uitgezonderd natuurlijk de weldadigheidszegels). 

5. Ten slotte verschenen op 1 augustus 1957 de eigen 
portzegels in de waarden 1, 5, 10, 25, 40 cent en 1 gulden. 
Deze bleven officieel tot en met 30 september 1962 in 
gebruik. Voor later gebruik zie onder 11. 
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de bestelhuizen 
niet de beschikking over portzegels hadden en afstem
pelingen door de bestelhuizen op portzegels dus steeds 
maakwerk zijn, hoewel dergelijke stempels op portzegels 
en zelfs op complete brieven voorkomen. Persoonlijk 
zou ik dergelijke stukken gelijk willen stellen aan ver
valsingen, aangezien men hier „echt gebruikt" sugge
reert. In het algemeen kan men stellen: portheffing kon 
alleen gebeuren door de kantoren met metalen datum
stempel. Dit geldt dus eveneens voor de portheffingen 
onder de andere nummers beschreven. 

6. Behalve de portzegels moesten de restanten van de over
bodig geworden frankeerzegels opgebruikt worden. Het 
betreft hier de zegels van 1, 2V2 en 7V2 cent en 2 gulden 
van de uitgaven van 1950 en de 80 cent van de uitgave 
van 1954. 
De 1-centzegel was kennelijk in zulke grote hoeveel
heden aangemaakt, dat men vreesde deze nooit te zul
len opmaken. Bovendien zou deze zegel te zijner tijd ver
vangen worden door een zegel in de paradij svogel-
tekening. 
De halve cent was geen gangbare munt meer, ten ge
volge waarvan er geen tarieven meer waren die op een 
halve cent eindigden en de zegels eindigend op een hal
ve cent overbodig werden. De zegel van 12'/2 cent 
was kennelijk al uitverkocht, want hij komt in deze op
stelling niet meer voor. 
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Restantenopruiming: 50 x 2J4 cent, vernietigd met rolstempel van 
Biak op 16 november 1957. 

i Ä O O N N E R PAR L E X PÉ D I T f U R ) 
aarheld met het pakket moet worden gehandeld 
Ksr onderstreping en eventueel door aanvulling 

twt ly^ifKj en EJ«^AA^tvAmyika^McHtmf«n WR kjntcft 
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w^<^/kjfi--€<^ 

K 

40j:ent koningin, uitgave 1950 Niet meer volgens voorschrift, met 
stempel Biak 1 van 4 januari 1961 

2x20 cent koningin, uitgave 1950 Niet meer volgens voorschrift, 
gestempeld Sarmi 1 van ?9 september 1958. 

15 cent paradijsvogel en 25 cent koningin, uitgaven van 1954. Niet 
meer volgens voorschrift. Gebruikt te Fakfak op 9 september 1959. 

De 80-centzegel was door een tariefwijziging overbodig 
geworden; zodoende bleef men met grote restanten 
zitten, die op deze manier opgebruikt konden worden. 
Waarom men de zegels van 2 gulden eveneens onder 
de overbodig geworden zegels rangschikte weet ik 
niet. 
Vaak werden gehele vellen of veldelen van de laagste 
waarden met een nietje aan de documenten bevestigd 
en zo als portzegels gebruikt. Meestal werden deze ze
gels met een rolstempel vernietigd. Vooral te Biak be
zigde men deze methode. 

7. Behalve de voorgeschreven zegels werden ook de andere 
zegels — al dan geen restanten zijnde — van de uitgave 
van 1950 als portzegels gebruikt. Vooral de zegel van 
40 cent komt in deze periode vaak als portzegel gebruikt 
voor. 

8. Eveneens tegen de voorschriften was het verdere ge
bruik van de frankeerzegels der uitgaven van 1954-1960 
als portzegels; met uitzondering natuurlijk van de ze
gel van 80 cent (zie onder 6). Het waren vooral de 
kleinere kantoren, die nog al eens tegen de voorschrif
ten zondigden en de zegels, genoemd onder 7. en 8., als 
portzegels gebruikten. Hoewel Biak en HoUandia zich 
hieraan ook wel eens bezondigden. 
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9a. 

Gemengde frankenng. 6x80 cent kontngin van de uitgave 1954 met 
40 cent portzegel. gestempeld Biak Luchtpost 1 op 25 februari 1960. 

9b/10. 
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Gemengde frankering 4 x 7'/2 cent cijferzegel (geoorloofd) met 
W cent paradijsvogelzegel (niet meer geoorloofd), gestempeld 
Hollandia 4 op 12 lanuari 1959. Totaal te innen rechtten bedroegen 
f6,92, dus alleen het inklanngsrecht werd door middel van zegels 
verantwoord. Het resterende bedrag werd baar verrekend. 
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4 X 7'/2 cent cijferzegel met 10 cent portzegel in gemengde fran
kering Gestempeld Hollandia 4 op 20 februari 7959 Ook hier is 
alleen het inklanngsrecht door middel van zegels verantwoord en 
werd het resterende bedrag baar verrekend. Totaal te innen: f9,43. 

Opmerkelijk is dat ik tot nu toe alleen nog maar de vóór 
1 augustus 1957 uitgegeven frankeerzegels als portze
gels, nä deze datum, gebruikt gezien heb. Hoogstwaar
schijnlijk kan dit verklaard worden uit het feit dat de na 
1 augustus 1957 verschenen zegels nooit als portzegels 
aangewezen werden, terwijl dit wel het geval geweest 
is met de eerder verschenen zegels en men niet gelet 
hee£t op de latere mededelingen, waarin het gebruik 
van frankeerzegels als portzegels beperkt werd tot de 
onder 6. genoemde zegels. 

9. Gemengde frankeringen van portzegels met frankeer
zegels en van de onder 6. genoemde frankeerzegels met 
andere frankeerzegels komen voor. 

Hieruit blijkt duidelijk, dat men al deze frankeringen, 
die dus door de postdienst zelf aangebracht werden, als 
volwaardig beschouwde. Ondanks het feit, dat zij tegen de 
voorschriften in gebruikt waren. 

11. 

Tijdens de UNTEAperiode gebruikte portzegels van Nederlands 
NieuwGuinea, met stempel Sarong 1 van 20 december 1962. 

10. Wanneer de totaal te innen porti en/of rechten boven 
de 5 ä 5V2 gulden uitkwamen werd alleen het inkla
ringsrecht ä 40 cent door middel van zegels verant
woord. Het resterende bedrag werd dan baar verrekend 



UNTEAzegels als portzegels gebruikt, gestempeld Biak 2, op 8 
februari 1963. 

11. Tijdens de UNTEAperiode werd de portheffing meest
al achterwege gelaten. Geschiedde de heffing echter wel, 
dan werd tot en met december 1962 nog een enkele keer 
gebruik gemaakt van de portzegels van 1957. 

12. Tevens werden tijdens de UNTEAperiode (1 okto
ber 196230 april 1963) de UNTEAzegels als portzegels 
gebruikt. 

13. Na de overdracht van westelijk NieuwGuinea aan In
donesië op 1 mei 1963 verschenen onmiddellijk Indone
sische portzegels in het type Snoek in gewijzigde kleu
ren en gedeeltelijk nieuwe ivaarden met de opdruk 
„IRIAN BARAT" in een open lettertype. Ten gevolge 
van het gebruik van te veel inkt of door slijtage zijn de 
letters vaak geheel of gedeeltelijk volgelopen. De ver
schenen waarden zijn gelijk aan die van Nederlands 
NieuwGuinea, namelijk 1, 5, 10, 25, 40 en 100 Sen. Zij 
zijn tot op heden in gebruik. Dat Irian Baratfrankeer
zegels als portzegels zouden worden gebruikt is mij tot 
nu toe uit niets gebleken. 
Sinds kort zijn op Irian Barat nieuwe portzegels in om
loop; ik heb deze echter nog niet echt gebruikt gezien. 
Daarom blijven deze zegels op dit moment onbesproken. 

Hoewel theoretisch • gesproken, volgens bovenstaand over
zicht, alle gewone frankeerzegels van Nederlands Nieuw
Guinea, voor zover uitgegeven voor 1 augustus 1957, als 

13. 

Portzegels met opdruk „Irian Barat", gebruikt op 5 oktober 1966 
met stempel Biak 4. 

portzegels gebruikt voor zouden kunnen komen, zijn de vol
gende zegels nog niet als zodanig gebruikt door mij gezien: 
uitgaven van 1950, de cijferzegel van 3 cent en de konin
ginnezegels van 45 en 55 cent en 5 gulden en van de uitgave 
van 1954 (koningin en profil) de zegels van 55 en 85 cent. 

COPYRIGHT 

*) De vorige artikelen verschenen in het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie van december 1966, maart, april en oktober 1967. 
■) Met opzet staat hier westelijk NieuwGuinea, omdat ook de 
UNTEAperiode en Irian Barat besproken zullen worden. 
') De nummers van de afbeeldingen komen overeen met de nummers 
van de tekst; zodoende bevatten enkele afbeeldingen dubbele num
mers, "wanneer zij op meer dan een onderdeel van de tekst betrek
king hebben. 

Gestempelde portzegels van Nederlands NieuwGuinea 
zijn betrekkelijk gemakkelijk verkrijgbaar aangezien grote 
hoeveelheden van deze zegels ten behoeve van verzamelaars 
van een welwillendheidsstempel werden voorzien. 

Geheel anders staat het echter met reëel gebruikte port
zegels. Uit het bovenstaande overzicht blijkt duidelijk, dat 
ook nä 1 augustus 1957 frankeerzegels als portzegels werden 
gebruikt. Uit het ingestelde onderzoek is gebleken dat naar 
verhouding weinig portzegels gebruikt werden; het gros der 
beporte stukken werd namelijk van frankeerzegels voorzien 
ter verantwoording van de na te heffen bedragen. 

Aan de hand van vooral via PTT op NieuwGuinea Ver
kochte kilowaar en andere nog niet gesorteerde grotere hoe
veelheden ongesorteerde pakketkaartknipsels werden de vol
gende aantallen portzegels gevonden: 

op gehele getallen afgerond 
percentage van het aandeel 
der diverse waarden in deze 

opstelling 

18Vo 
9»/o 

16»/o 
4Vo 

51»/o 
2«/o 

waarde 

1 cent 
5 cent 
10 cent 
25 cent 
40 cent 
1 gulden 

aantal 
gevonden 
zegels 

141 
67 
125 
32 
388 
15 

Nabeschouwing over de Portzegels 
1957 van Nederlands NieuwGuinea 

Totaal 768 lOOVo 

Dat de zegel v a n 40 cen t in deze opstel l ing zo'n d o m i n e r e n 
de plaats inneemt — ruim de helft van alle zegels ■— vindt 
zijn oorzaak in het veelvuldig gebruik van deze zegel voor 
het innen van het inklaringsrecht van 40 cent. 

Het vrij grote aandeel, dat de zegel van 1 cent voor zich 
zelf opeist is eveneens verklaarbaar; immers voor elk niet 
op een veelvoud van vijf eindigend totaal te innen bedrag 
moesten één tot vier zegels van deze waarde gebruikt worden. 
Het zeer geringe gebruik van de zegel van 1 gulden moet 
gezocht worden in het veelvuldig gebruik van de frankeer
zegels van 80 cent en 2 gulden als portzegels wanneer gro
tere bedragen geïnd moesten worden. 

Echt gebruikte blokjesvanvier komen van deze zegels 
betrekkelijk weinig voor; het meest nog van de zegels van 
1 en 10 cent. Van de 25centzegel heb ik tot nu toe nog geen 
enkel echt gebruikt blokje kunnen vinden. Misschien wel 
begrijpelijk, want zo'n blokje vertegenwoordigt een waarde 
van 1 gulden en men zal in zulke gevallen wel steeds een 
zegel van 1 gulden gebruikt hebben. Van de zegel van 1 gul
den is tot heden nog maar één reëel gebruikt blokje bekend 
geworden. 

W. PÖNITZ 
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EEN NIEUWE KAART VAN EUROPA 

Het aantal mensen, dat de wereld van vóór 1914 nog be
wust beleefd heeft wordt steeds kleiner. Het is een wereld 
die de huidige generatie zich nauwelijks meer kan voor
stellen. De eerste wereldoorlog maakte er een bloedig einde 
aan. De kaart van Europa en wel in het bijzonder van Mid
den-Europa werd grondig herzien. Gezien de vele sporen 
daarvan, die we ook in onze postzegelverzameling tegen
komen, leek het nu vijftig jaar later de moeite waard nog 
eens iets hierover op te halen. 

De situatie van vóór 1914 wordt wel het beste gekarakte
riseerd door de prentbriefkaarten van de „Drei-Kaiser-
Eck", waar Rusland, Oostenrijk en Duitsland elkaar raakten. 
Deze kaarten, voorzien van een Duitse, Oostenrijkse en Rus
sische postzegel, op dezelfde dag in de grensplaatsen afge
stempeld, ziet men in oude verzamelingen nog wel eens. 
Doch de drie keizerrijken vielen uiteen en nieuwe staten 
namen hun plaats in. 

Over deze nieuwe staten willen we het nu hebben, waarbij 
we de verschillende bezettingsgebieden en plebiscietgebieden 
zoals Allenstein, Fiume, Saargebied enzovoort niet zullen 
nemen, en evenmin de „Vrije Stad Danzig" die pas in 1920 
na de vrede van Versailles ontstond. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht wanneer en 
waaruit de nieuwe staten ontstonden: 

Land 

Estland 
Finland 

(Republiek) 

Joegoslavië 
(Staat der 
Slowenen, 
Kroaten en 
Serven) 
(Koninkrijk 
der Serven, 
Kroaten en 
Slowenen) 

Letland 
Litouwen 

Polen 

Grondgebied 
was eerder 
deel van 

Rusland 
Rusland 
(als Groot
vorstendom) 

Oostenrijk-
Hongarije 

Rusland 
Rusland 

Duitsland 
Oostenrijk 
Rusland 

( Duitsland ] 
< Oostenrijk > 
( Rusland I 

Datum 
onafhanke
lijkheid 

24.11.1918 
6.XII.1917 

29.X.1918 

1.XII.1918 

18.XI.1918 
16.n.l918 

11.XL1918 

Datum 
eerste 
postzegels 

24.XI.1918 
1.X.1917 

XI.1918 

16.1.1921 

18.XII.1918 
27.XII.1918 
27.XI.1918 
5.Xn.l918 
27.XI.1918 

„Grootvorstendom" bij Rusland behoorde, maar dat toch 
al een zekere onafhankelijkheid had gekend. 

2. De „Baltische landen", Estland, Letland en Litouwen, die 
weliswaar volledig in het tsarenrijk „geïntegreerd" waren 
doch vroeger vele jaren onder Zweeds of Duits bestuur 
gestaan hadden en die veel „westerser" waren dan het 
eigenlijke Rusland. De oude zegels van de „Wendensche 
Kreis" met Duitse Inschriften tonen aan hoe sterk in de 
vorige eeuw ook de Duitse invloed daar nog was. 

3. De eens onafhankelijke maar al vele jaren van de kaart 
verdwenen landen Polen en Bohemen. 

4. Joegoslavië als vergroting van het oude Servië, dat op 
deze wijze onder andere een vrije toegang tot de zee 
kreeg. 

1. Finland 

Finland op zijn dieptepunt Gebruik van Russische zegels, alleen 
herkenbaar aan het drietalige stempel (Fins, Zweeds en Russisch). 

Hier zien we de merkwaardigheid dat er al eigen postzegels 
waren vóór de officiële onafhankelijkheidsdaturn. Er bestond 
van ouds een goed georganiseerd Fins staatsapparaat en er 
waren ook vroeger al Finse postzegels geweest. Vóórdat de 
Finse Rijksdag dan ook officieel de Republiek Finland uit
riep had men weer postzegels die met het Inschrift „Suo-
mi-Finland" geen aanduiding gaven over de staatsvorm. 
Pogingen van „de roden" om Finland een „Sovjetrepubliek" te 
maken en het zo aan de Unie van Socialistische Sovjetrepu
blieken te hechten werden door „de witten" na harde strijd 
verijdeld. 

2. baltische landen 

Als datum van onafhankelijkheid hebben wij hierbij steeds 
genomen die datum, die we op herdenkingszegels van het 
land zelf ter ere van het zoveeljarige bestaan van het land 
aantroffen. j 

Alvorens we de verschillende groepen landen nader be
zien willen we even een paar historische data uit die veel
bewogen tijd in herinnering roepen: 

7 november 1917: 
15 december 1917: 

8 januari 1918: 

3 maart 1918: 

11 november 1918: 

„Oktoberrevolutie" in Rusland; 
Wapenstilstand te Brest-Litowsk tus
sen Duitsland en Rusland; 
De „14 punten" van president Wilson 
van de Verenigde Staten van Amerika; 
Vrede van Brest-Litowsk tussen Rus
land en Duitsland; 
Wapenstilstand aan het westelijk front 
te Compiègne. 

We kunnen bij de genoemde landen eigenlijk vier groepen 
onderscheiden: 

1. Finland, dat voordien wel door een personele unie als 

Estland Nog in 1918 Duitse post, Russische zegels met overdruk 
in Pf(ennig) voor Dorpat. 

Letland Generaal Awaloff-Bermondt (Witrussische leger) erkende 
deze staat niet en het de postzegels met zijn eigen embleem over
drukken. 

Letland. Nog in 1919 opereerden in Libau Duitse troepen die eigen 
postzegels uitgaven, die ook door de burgerbevolking konden 
worden gebruikt. 
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Voor deze landen betekende de wapenstilstand van 1917 
nog allerminst een einde van de oorlogshandelingen. Integen
deel, het aantal partijen dat elkaar daar bestreed werd eigen
lijk nog groter. 

Aan de ene kant probeerden de „rode" legers deze landen 
te bezetten en op die wijze ook weer bij de Unie van Socia
listische Sovjetrepublieken te voegen. De „witte" legers daar
entegen, die deze roden fel bestreden, hoopten alsnog van 
hieruit voor de tsaar Rusland te heroveren. En de Duitse le
gers, die op het ogenblik van de wapenstilstand nog niet ver
der gekomen waren dan Riga, trokken rustig door tot Estland 
toe in de hoop van deze landen een soort Duitse vazalstaten 
te maken onder Duitse vorsten. De laatste zegels van de 
„Duitse Post" in Rusland (Oberbefehlshaber Ost) werden in 
maart 1918 nog in Dorpat in Estland uitgegeven. Zelfs in 
januari 1919 werden in Libau (Leepaja) nog door de daar 
aanwezige Duitse troepen postzegels met overdruk uitgegeven 
die ook door de burgerbevolking konden worden gebruikt. 

3. Polen en Bohemen 

Midden-Litouwen (Wiina) was twistappel tussen Polen en Litouwen. 
De eigen zegels tonen de Poolse adelaar en de Litouwse ruiter. 
Polen won al snel en annexeerde Wilna. 

Generaal-gouvernement Warschau werd „Poczta Polska". 

Polen was bij de „Poolse delingen" (de laatste in 1795) 
volledig opgedeeld tussen Rusland, Duitsland en Oostenrijk. 
Maar de Polen hadden nooit hun eigen taal en cultuur ver
geten en onder maarschalk Pilsoedski vormden zij weer een 
nieuwe staat. 

Hoe deze werd samengesteld zien wij duidelijk uit de 
postzegels. Het voorheen Duitse gebied gebruikte Duitse post
zegels met overdruk — Yvertnummers 56/60 (overigens pas 
in augustus/september 1919 uitgegeven daar tot dat tijdstip 
dit gebied gewoon bij Duitsland behoorde). Het voorheen 
Russische gebied, voorzover inmiddels door Duitsland bezet 
als „Generaal-gouvernement Warschau" gebruikte de zegels 
daarvan met opdruk. En het voorheen Oostenrijkse gebied 
— waaronder ook te begrijpen het door Oostenrijk bezette 

Tsjechoslowaktje. Plaatselijk, niet officieel, overgedrukte Oosten
rijkse zegels. 

Russische gebied — begon met zegels van Oostenrijk en de 
Oostenrijkse veldpost met opdruk. 

Doch ook bij de eerste definitieve serie ziet men nog 
„Mark"-waarden voor het oorspronkelijk onder Duits beheer 
en „Kronen"-waarden voor het oorspronkelijk onder Oosten
rijks beheer staande gedeelte van Polen. 

Bohemen had al in 1526 zijn onafhankelijkheid verloren, 
maar taal en cultuur waren behouden gebleven. Onder pre
sident Masaryk werd de nieuwe staat geformeerd, die ver
groot werd met het voorheen Hongaarse Slowakije, tot de 
dubbelstaat Tsjecho-Slowakije. De verhouding tussen deze 
twee gebieden is altijd wat moeilijk gebleven. 

De aanwezige Oostenrijkse en Hongaarse zegels werden in 
enkele plaatsen „niet-officieel" overdrukt, doch werden of
ficieel in Praag verzameld en daar later met opdruk „Posta 
Ceskoslovenska" aan verzamelaars verkocht. Hoewel deze 
zegels nog wel officieel geldig waren ziet men ze maar uiterst 
zelden „echt gebruikt". 

4. Joegoslavië 

Staat der Slowenen, Kroaten en Serven, met als ondertitel „Bosnië 
en Herzegowina" op de zegels van de Oostenrijkse Militarpost. 
Opdruk bestaat zowel in latijnse als in cyrillische letters. 

Staat der Slowenen, Kroaten en Serven met als ondertitel Hrvatska 
(Kroatië) op Hongaarse zegels. Opdruk bestaat alleen in latijnse 
letters. 

Uitgave van Slowenië voor de staat der Slowenen, Kroaten en 
Serven. 

In de Oostenrijks-Hongaarse monarchie leefden vele ver
schillende volkeren, die alle gemeen hadden dat ze het „Oos
tenrijks-Hongaarse juk" zo snel mogelijk kwijt wilden. De 
zuidelijk gelegen gebieden sloten zich aaneen tot de Staat der 
Slowenen, Kroaten en Serven. Deze staat begon met ver
scheidene soorten postzegels naast elkaar. 

In het oude Bosnië werden de aanwezige zegels van de 
Oostenrijks-Hongaarse „Militärpost" overdrukt (Yvert 35/52 
en 87/111). In Slowenië, voorheen Oostenrijk, zag men in 
Ljubljana (in het Duits: Laibach) al kans om zelf zegels te 
drukken (Yvert 63/84) en in Kroatië (Zagreb of Agram), dat 
voorheen tot Hongarije behoorde, werden de aanwezige Hon
gaarse zegels overdrukt (Yvert 1/30); de serie Yvert 31/34 
kondigde de onafhankelijkheid van Kroatië aan. 

Al heel gauw werd deze nieuwe staat echter samenge
voegd met het oude Servië en Montenegro tot het „Konink
rijk der Serven, Kroaten en Slowenen" (merkt u dat de Ser
ven nu ineens voorop staan!). 

De verhouding tussen de roomskatholieke Kroaten, die 
latijnse letters schreven, en de griekskatholieke Serven, die 
cyrillische letters schreven, was echter steeds bijzonder 
slecht; geen van beide volken kon opschieten met de mo
hammedaanse Bosniers. 

Het duurde echter tot januari 1921 tot één definitieve 
serie voor het gehele koninkrijk tot stand kwam (Yvert 126 
en volgende). 

Het zal u duidelijk zijn dat het brengen van een zo be
wogen geschiedenis in zo gecomprimeerde vorm tot een 
zekere mate van oppervlakkigheid moet leiden. Toch leek 
ons het geheel voor de verzamelaars van deze landen interes
sant genoeg om het nu, vijftig jaar na dato, nog eens op 
te halen. 

Voor het systematisch opbouwen van een verzameling 
zullen de gegevens wel kunnen dienen; wie dieper op de 
historische aspecten wil ingaan zal in tal van geschiedenis
boeken terecht kunnen. Wij ontleenden vele gegevens aan de 
Michelcatalogus. De Yvert is op deze punten helaas vol
komen ontoereikend. 

FL. 
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\ c / NIEUWS OVER DE EMISSIE 1872 

Oplagrecgfers 
Enige tijd geleden ontving het Bondsdocumentatiecentrum 

van de directeur Zegelwaarden te Haarlem onder andere 
een opgave van de aan de postkantoren gezonden hoeveel
heden zegels van de emissie 1872. Deze opgave luidt als volgt: 

5 cent 762.957.600 15 cent 20.010.800 50 cent 4.238.200 
7V2,, 1.772.000 20 „ 18.189.600 1 gulden 395 200 

10 „ 67.241.000 22V2,, 410.200 2'/2 „ 256.500 
I2V2,, 75.542.600 25 „ 15.638.800 

Deze opgave kwam heel goed van pas in het verdere onder
zoek van de emissie 1872, waarmede — voor zover ons nu 
bekend — vier verzamelaars intensief bezig zijn. Indertijd 
werd gevonden*), dat in 1872 werd begonnen met platen uit 
Berlijn die voor de 5 cent al spoedig werden vervangen door 
Haarlemse platen. Nu lag het in de verwachting, dat dit ook 
bij andere waarden zou voorkomen voor zover ze in 1872 
zijn uitgegeven. De gegevens uit de beide inventarissen van 
1875 gaven steun aan deze gedachte, speciaal voor de 10 cent. 

De 10 cent 1872 
Geruime tijd geleden ontvingen wij uit Canada van een 

verzamelaar het verzoek gegevens t e verstrekken over de 
10 cent, daar hij van plan was een pwging te wagen het 
moederblok van vijftig te reconstrueren. Dit heeft geleid tot 
de oproep in het septembernummer van dit jaar, waarop wij 
onder andere het hierbij afgebeelde paar met brede onder
rand ter inzage kregen. 

De nummers 49 en 50 van een Berlijnse plaat 

Veel belangrijker was echter, dat er zich een verzamelaar 
uit Rotterdam meldde die ook al geruime tijd intensief bezig 
was met de 10 cent en zijn vondst«i al vergeleken had met 
het proefvel in de verzamelingen van het postmuseum. 

Hij kwam daarbij töt de conclusie, dat tot ongeveer 1886/ 
1887 uitsluitend platen van de Berlijnse matrijs gebruikt 
waren, waarvan er enkele tot het einde, in 1891, doorliepen 
naast enkele nieuwe, die — zeer voorzichtig gesteld — wel 
Haarlemse zouden kunnen zijn. 

Het postmuseum verschafte ons foto's van het Berlijnse 
proefvel en van een blok van 101 zegels met de perforatie 
K 12V2:12C, te dateren op 1885/1886, geheel gedrukt van Ber
lijnse platen. In dit blok zitten een aantal zeer markante se
cundaire varianten, zodat het voor het verdere onderzoek 
van het grootste belang is. 

Het zal echter wel vrijwel ondoenlijk zijn één of meer van 
de nieuwe platen van 1886/1887 te reconstrueren, omdat het 
materiaal in de perforatie K 12V2 grote gaten, zoals al ge
zegd, ook nog veel zegels van Berlijnse platen bevat en het 
verschil niet zo markant is als bij de V2 cent 1876 type I en II, 

724 december 1968 

die gemakkelijk te scheiden zijn. Bovendien beschikken we 
niet over lichtdrukken van de vier of vijf verschillende 
K I2V2 kammen. 

Hulp van Warren 
Het klinkt enigermate ongeloofwaardig dat iemand, die al 

in 1931 overleed, de filatelisten van 1968 nog diensten kan be
wijzen op een andere manier dan door vergelijking met zijn 
verzameling in het postmuseum. Toch is dit het geval het
geen wel bewijst hoe serieus deze grootmeester der Neder
landse filatelie de zaken aanpakte. 

Een van de werkers aan de 10 cent vroeg naar een perfo
ratielichtdruk van de kam 12V2:12B kleine gaten, die uit
sluitend voor de oudere oplagen tot einde 1874 is gebruikt. 
Navraag bij het postmuseum bracht slechts enkele kleinere 
blokken ter tafel, waarvan niet bekend was uit welke ver
ticale rijen ze afkomstig waren. De conservatrice, mejuf
frouw E. Driessen, liet ons ook een reconstructie van een 
horizontale strip van tien zegels zien, die Warren had ge
bruikt voor hetzelfde doel waarvoor wij nu naar perforatie-
lichtdrukken vroegen. Binnenkort hopen we te beschikken 
over foto's op ware grootte van deze strippen om ook het 
oudere losse materiaal en paren enzovoort te kunnen be
werken. 

De overige waarden 
Gezien het geringe gebnaik van nieuwe (Haarlemse?) platen 

bij de 10 cent, is het nu wel zeer onwaarschijnlijk, dat voor 
de overige vier waarden — 15, 20, 25 en 50 cent van 1872 — 
ooit Haarlemse platen in gebruik geweest zijn; de oplagen 
zijn immers nog geen derde of minder dan die van de 10 cent. 
Bij de reconstructie van de moederblokken van vijftig kun
nen we nu gebruik maken van (foto's van) de Berlijnse 
proeven in het postmuseum, die jammer genoeg niet alle in 
complete blokken van vijftig aanwezig zijn, doch in ieder 
geval een belangrijke, zo niet onontbeerlijke steun kunnen 
geven. 

Het lijkt er nu wel op, dat de vragen rond de emissie 1872 
voor het overgrote deel kunnen worden opgelost dank zij 
het bijeenbrengen van gegevens uit verschillende bronnen. 
Hieronder zijn de archieven en de collectie van ons post
museum dat alle mogelijke hulp verleent, waarvoor filate-
listisch Nederland zeer dankbaar mag zijn. 

De oplage van de 22V> cent K 12'/> grote gaten 
ledere specialist weet, dat deze zegel zeer schaars is en 

derhalve moeilijk te vinden. Het administratieboek 1890/ 
1891 onthulde onlangs het geheim van de netto-oplage en de 
merkwaardige positie daarvan. Deze oplage werd op 13 juni 
1891 afgeleverd in de laatste maand, dat er nog oplagen van 
deze emissie werden gedrukt. Op 1 september 1891 kwamen 
de eerste oplagen koningin Wilhelmina met hangend haar. 

De verklaring moet wel zijn, dat de oplage van 1888 juist 
te vroeg op zou zijn zodat er „nee" verkocht zou moeten wor
den juist voordat het nieuwe type beschikbaar kwam. Het is 
ook de kleinste oplage die van deze emissie is besteld, name
lijk honderd vel bruto waarvan er negen werden afgekeurd, 
zodat de netto-oplage slechts 18.200 stuks bedraagt, begrepen 
in het bovengenoemde totaal van 410.200. De eerste oplage 
Kam 12V2:12 C omvatte derhalve 392.000 zegels. 

J. DEKKER, secretaris. 

AANVULLINGEN „LAATSTE DATA KLEINROND" 
Aangezien er besprekingen gaande zijn omtrent een uit

gebreider publikatie betreffende de negentiende-eeuwse stem
pels is besloten voorlopig GEEN aanvullingen en verbete
ringen op het boekje van de heer Gerrish „LAATSTE DATA 
KLEINROND" te laten verschijnen. 

Wel worden verzamelaars dringend verzocht door te gaan 
met opgaven van aanvullingen en verbeteringen daar deze 
natuurlijk ook van nut zijn voor de bovengenoemde publi
katie. Nadere mededelingen zullen zo spoedig mogelijk volgen. 

Het adres voor aanvullingen is nu: J. Dekker, Weesperzijde 
91, Amsterdam 1005. 

*) Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 1964, bladzijde 515. 



p. C KORTEWEG TACHTIG JAAR 
Op 29 december wordt een 

der urootste Nederlandse fila-
lelislen, de heer P. C. Korte
weg te Bennebroek, tachtig 
jaar. De in 1888 in Groningen 
geboren heer Korteweg begon 
al op jeugdige leeftijd met het 
verzamelen van postzegels en 
ontwikkelde zich tol een 
scherpzinnig vorser en uiterst 
kundig schrijver op jilutelis-
tisch gebied. In het vereni
gingsleven was hij een stu
wende kracht. Zijn grote ver
diensten werden onder andere 
geëerd met de Costerusme-
daille, die hem in 1934 werd 
uitgereikt, en met de Waller-
medaille, die hem in 1954 ten 
deel viel. 

Wij prijzen ons gelukkig een 
andere vooraanstaande Neder
landse filatelist, mr. W. S. 
Wolff de Beer, bereid te heb
ben gevonden de plaats te 
schetsen, die onderzoeker en 
publicist Korteweg in de fila
telie in ons land inneemt. 

P. C. Korteweg is ongetwijfeld de meest vruchtbare publi
cist in de Nederlandse filatelistische wereld. Zijn oeuvre zou 
enige boekenplanken kunnen vullen. Bovendien is hij op 
velerlei gebied een pionier. Zijn studies zijn in vele opzichten 
baanbrekend geweest. In menig Europees land zoude hij een 
officiële onderscheiding hebben gekregen. In ons land werd 
hij tot dusverre door de filatelistische gemeenschap nauwe
lijks geèerd. 

Gelukkig verkeert hij nog in goede gezondheid, al is zijn 
belangstelling voor de filatelie getaand. Er is nog gelegen
heid fouten te herstellen. Een uitgave van zijn volledig 
oeuvre bijvoorbeeld zou in overweging kunnen worden ge
nomen en ongetwijfeld vele filatelisten het inzicht van zijn 
belangrijkheid geven. Bovendien zou een dergelijk werk voor 
velen van onze wetenschappelijke verzamelaars als naslag
werk nuttig kunnen zijn. 

Ten bewijze van het bovenstaande zij een greep gedaan uit 
de vele publikaties van Korteweg. Daarbij worden zijn tal
rijke artikelen in de Philatelist in de dertiger jaren en in 
andere tijdschriften nog buiten beschouwing gelaten. 

In de eerste plaats dringt de figuur van Korteweg zich aan 
ons op als de man van de prefilatelie of eofilatelie, hoe men 
het noemen wil. Hiervan getuigt zijn collectie in het Neder
lands Postmuseum. Al bezit dit museum daarnaast nog veel 
waardevol materiaal op het gebied van de eofilatelie, toch 
vormt de collectie Korteweg de kern van deze afdeling. 

In onmiddellijk verband hiermede moet het standaard
werk „300 jaar Postmerken van Nederland 1570-1870" worden 
genoemd, waarmede Kortewpf^ feitelijk zijn schrijverscar
rière afsloot. Dit werk heeft tot dubvei-re nog niet de erken
ning ondervonden die het verdient. Ditzelfde gold van het 
werk van O. M. Vellinga toen het in de twintiger jaren uit

kwam. Thans vervaardigt de Bond de ene herdruk na de 
andere. Ongetwijfeld zal het met het werk van Korteweg in 
de toekomst evenzo gaan. 

Jarenlang was zijn publikatie in het jaarboekje 1941 van 
de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging de enige publi
katie op dit gebied, waarmede de toenmalige verzamelaars 
het moesten doen. Een jaar eerder had Korteweg in hetzelfde 
jaarboekje zijn artikel over de puntstempels van Nederland 
gepubliceerd. Over dit onderwerp waren al eerder artikelen 
van zijn hand in de Philatelist verschenen. Deze artikelen 
werden de voorlopers van de op dit ogenblik zo en vogue 
zijnde catalogi over dit gezochte verzamelgebied. 

Op het terrein van de Nederlands-Indische eofilatelie die
nen nog twee baanbrekende studies te worden genoemd na
melijk die over V.O.C.-stempels en het bekende werk over 
de Landmailzegels. Op laatstgenoemd terrein hebben de 
speurders van deze tijd weer nieuwe ontdekkingen gedaan, 
waaruit blijkt, dat niet alle door Korteweg ontwikkelde theo
rieën juist zijn. Maarwaarmen hakt, vliegen spaanders; latere 
onderzoekers stuiten veelal op vergissingen van voorgangers, 
hetgeen niet wegneemt, dat deze voorgangers wegens hun 
pioniersarbeid dienen te worden geëerd. 

Korteweg heeft het allerminst bij eofilatelie en puntstem
pels gelaten. Hij schreef het bekende Proevenboek over de 
proeven van Nederland, wederom het meest bekende werk 
over dit moeilijke terrein. Ook de eerste emissie van Neder
land had zijn grote belangstelling, er zijn verscheidene pu
blikaties van zijn hand over dit onderwerp, onder andere in 
1932 een uitvoerig artikel in de Philatelist over druktech
niek, drukplaten en het platen der zegels van deze emissie. 
Drs. A. M. A. van der Willigen spreekt in zijn voorwoord 
van het bekende werk over de afstempelingen van de emis
sie 1852 over Korteweg als „kenner als geen andere van onze 
postale historie". 

Het zou te veel plaats vergen hier het gehele oeuvre van 
Korteweg te bespreken. Wij moeten volstaan met een ver
wijzing naar zijn talrijke artikelen over zeer verschillende 
onderwerpen; vooral in de Philatelist. Er dient nog slechts 
te worden gememoreerd, dat Korteweg niet alleen de zegels 
van Nederland en de afstempelingen van Nederland en Ne-
derlands-Indië tot terrein van zijn speurtochten koos, doch 
dat deze zich .onder andere ook hebben uitgebreid tot La 
Guiara over welks postale verbindingen, vooral met betrek
king tot Curapao, door Korteweg veel wetenwaardigs is ge
publiceerd. En zou men dit gebied nog enigszins met het 
Nederlandse verzamelgebied in connectie willen brengen, dit 
geldt toch zeker niet voor de vele afleveringen in de Phila
telist verlucht met interessante foto's over het samenstellen 
van de eerste platen van Turkije. 

Veel heeft Korteweg ook gedaan voor de bevordering van 
het verenigingsleven in Nederland onder meer door de op
richting van de vereniging Contact Schept Kracht, welke 
vereniging als zodanig nog steeds bestaat en jarenlang een 
contactcentrum was tussen de vele filatelistische relaties van 
Korteweg. Steeds was hij bereid zijn filatelistische vrienden 
met raad en daad ter zijde te staan en het aantal briefjes dat 
hij hen schreef zal wel in de duizenden lopen. 

Zoals gezegd zijn hierboven slechts enkele grepen gedaan 
uit hetgeen Korteweg voor filatelistisch Nederland heeft be
tekend. Het is een ereplicht voor filatelistisch Nederland hem 
daarvoor op welke wijze dan ook dank te betuigen. 

W. S. WOLFF DE BEER 

De onbepaalde geldigheid der postzegels 
Hoewel al vrij lang geleden aangekondigd, is met 

de Kinderpostzegels 1968 de onbepaalde geldigheids
duur begonnen. Bij de eerste verkoop van de Kinder
postzegels 1968 in het Zutphense postkantoor deelde 
de hoofddirecteur posterijen, de heer A. G. de Vries, 
mede dat de geldigheidsduur van de Kinderpostzegels 
nu onbepaald zou zijn en dus niet, zoals eerder was 
aangekondigd, tot het eind van volgend jaar. Aldus le
zen wij in „Aangetekend", personeelskrant van PTT. 
Hierin stond wel dat de geldigheidsduur onbeperkt zou 
zijn, doch hierbij zal wel een vergissing in het spel 
zijn geweest. Onbeperkt is iets teveel van het goede. 

onbepaald wil zeggen dat het einde der geldigheid 
nog niet is vastgesteld. 

Overigens moeten er nog enkele Koninklijke Beslui
ten gewijzigd worden, alvorens deze mededeling of
ficieel in de Dienstorders opgenomen kan worden. 
Maar wanneer de hoofddirecteur posterijen een derge
lijke belangrijke mededeling doet, mag verwacht wor
den dat de ministeriële goedkeuring tevoren is gege
ven en het slechts een kwestie van korte tijd is voor 
deze wijziging kracht van wet zal krijgen. 

Wij feliciteren PTT van deze plaats af met dit ook 
voor de filatelisten zo belangrijke besluit. H. 
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POSTGESCHIEDENIS 
Gemengd gebruik van post- en portzegels in 1966-1967 

Zoals in het nummer van juli 1966* werd aangekondigd, 
is het gebruik van portzegels in geval van geen of onvol
doende frankering van brief- en pakketpost met ingang van 
1 augustus 1966 afgeschaft. 

Dit hield echter niet in, dat op dezelfde datum het ge
bruik van deze portzegels onmiddellijk werd gestaakt, want 
het voorschrift voor de post- en hulppostkantoren luidde dat 
de nog aanwezige voorraden portzegels (met uitzondering 
van die welke voor de verzamelaarsloketten waren bestemd) 
moesten worden opgebruikt. 

Voor tal van kantoren betekende dit, dat zij een soort „uit
verkoop" moesten toepassen, ook bij het opruimen van in
courante waarden, zoals de 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 24 en 
26 cents-zegels. Portheffing op brieven, briefkaarten en druk
werken geschiedt meestal slechts in betrekkelijk kleine be
dragen, maar voor ongefrankeerde postpakketten loopt het 
porto op van ƒ 1,50 (tot 1 kg) tot ƒ 6,— (voor een gewicht tot 
10 kg), waarbij dan voor elk pakket een toeslag van ƒ 0,35 
op het portobedrag komt wegens ongefrankeerde verzending. 

Deze portobedragen moeten op de oranje adreskaarten 
worden verantwoord, voorheen door het opplakken van 
portzegels en thans dus door middel van gewone postzegels. 

Fragmenten van pakketkaarten (uit de rijksveiling van 1967), waarop 
een post- en een portzegel zijn verknipt, omdat alléén kavels post
zegels óf portzegels v/erden verkocht 

Een (niet-filatelistische!) oplossing werd gevonden door 
van de kaarten met „gemengd gebruik" hetzij de postzegel(s), 
hetzij de portzegel(s) grotendeels weg te knippen, zodat het 
(droevig) overschot dan wel in het schema p a s t e . . . . ! 

Toen wij in 1967 bij de bezichtiging van enkele kavels 
der toenmalige verkoop bij inschrijving deze, wij zouden 
willen zeggen filatelistische mishandeling ontdekten, hebben 
wij er te bevoegder plaatse op gewezen dat geen enkele 
koper er bezwaar tegen zou maken als hij in een kavel post
zegels ook wel eens wat portzegels (of omgekeerd) zou aan
treffen en zeker niet, indien zij als gemengde kavels zouden 
worden aangeboden. 

Gelukkig bleek bij de inschrijving van 17 oktober 1968 met 
deze opmerking rekening te zijn gehouden, zodat nu inder
daad enkele kavels werden aangeboden met zegels „tot en 
met ƒ 2,50 + portzegels van de pakketpost". Wij zijn erin ge
slaagd hiervan bij deze inschrijving een partijtje aan te 
kopen en kunnen voor belangstellende lezers een aantal 
combinaties (variërend van twee tot ongeveer tien post- en 
portzegels per kaartfragment) beschikbaar stellen. Op ver
zoek zullen wij hiervan een prijslijstje toezenden. 

Portheffing met post- en portzegels uit Lelystad (f 2,25) en Wolvega 
(f 3,85) op in 1968 verkochte adreskaartfragmenten 

Bovenbedoelde opruiming van portzegels had tengevolge, 
dat op verscheidene kantoren enerzijds dikwijls merkwaar
dige combinaties van deze incourante portzegelwaarden wer
den gebruikt en anderzijds, dat ook hier en daar gedurende 
slechts enkele weken of maanden een gemengd gebruik van 
post- en portzegels op dergelijke adreskaarten voor ongefran
keerde postpakketten voorkwam. Vermoedelijk zal hieraan 
thans wel op alle kantoren door uitputting der voorraden 
portzegels een eind zijn gekomen, zodat daarmede weer een 
interessant stukje postgeschiedenis is afgesloten. 

Voor de Nederlandse Vereniging Sociale Zorg voor Minder-
Validen „A.V.O.", aan welke vereniging het afknippen der 
zegels van allerlei postale documenten is toevertrouwd ten
einde deze voor de verkoop bij inschrijving door de Inspectie 
der Domeinen (onder filatelisten bekend als „de rijksveilingen 
van postzegels") gereed te maken, vormde dit gemengd ge
bruik echter aanvankelijk een probleem. Men maakte immers 
afzonderlijke kavels van de postzegels, afkomstig van ge
frankeerde pakketkaarten en van de portzegels, welke voor 
de kaarten der ongefrankeerde pakketten werden gebruikt. 

D I E N S T 
BEPiBTSMENT VAN OEFENSE 
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Dtenstbrief waarop het expresserecht van f 7,— bij vooruitbetahi 
door middel van postzegels werd voldaan Port en aantekenrect] 
worden bij dergelijke 'brieven op andere wijze verrekend 
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In deze partij bevonden zich ook een aantal fragmenten 
van adreskaarten, waarmede ongefrankeerde postpakketten 
voor expressebestelling werden verzonden. Als men stukken 
per expresse besteld wil hebben, moet in alle gevallen het 
expresserecht — thans ƒ1,— — bij vooruitbetaling worden 
voldaan. Dit geldt zelfs voor dienstbrieven (hoewel het port 
en eventueel aantekenrecht niet met zegels behoeft te wor
den voldaan) en ook voor de — overigens ongefrankeerde — 
postpakketten. Zolang portzegels voor het door de geadres
seerde te betalen porto werden gebruikt, was er een duidelijk 
onderscheid tussen het door de afzender met één of meer 
postzegels vooruitbetaalde expresserecht en het door de ge
adresseerde te betalen porto voor het pakket als zodanig. 

■Bij een gemengd gebruik van post en portzegels en zéker 

Fragment van een adreskaart, waarop de postzegel van f 1,— voor 
het expresserecht met een rolstempel in Krommenie werd gestem

peld, terwijl de geadresseerde in Stolwijk f 2,85 (of bij vergissing 
f 3,85 ?) moest betalen 

Op deze adreskaart overdekten de post en portzegels ten bedrage 
van f 1,85 vrijwel geheel de voor het expresserecht gebruikte zegel 
van f I,— (nog juist rechts boven zichtbaar) zodat een misverstand 
IS uitgesloten. 

bij het uitsluitend gebruik van postzegels voor beide doel
einden is het geenszins uitgesloten, dat bij ontvangst het 
totale bedrag aan zegels door de besteller — al dan niet 
abusievelijk — wordt geïncasseerd, waardoor in feite het 
expresserecht dubbel wordt betaald. Soms — maar lang niet 
altijd — plakte het postkantoor van bestemming bij ont
vangst de zegels voor het gewone porto óver de zegel voor 
het expresserecht heen óf aan de achterzijde van de adres
kaart en dän is natuurlijk een misverstand nagenoeg uitge
sloten. Ter voorkoming van een dergelijk misverstand zal 
vermoedelijk hiervoor binnenkort een andere regeling wor
den getroffen. 

Aanvragen als hierboven bedoeld kunnen worden gericht 
tot drs. A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 'sGraven
hage. 
•) Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, juli 1966, bladzijden 329 
en 330. 

KIJK EENS NAAR HET VOGELTJE 
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De verzamelaars komen met de postzegels van de Arabi
che roofstaatjes op alle manieren bedrogen uit: 1. Ze mogen 
iet op officiële tentoonstellingen uitgestald worden omdat 
e Federation Internationale de Philatelie (FIP) ze op de 
ijst heeft gezet van ongewenste en schadelijke uitgiften. 2 
e bedriegen ook door hun uiterlijk omdat de voorstellingen 
eelal niets zeggen over het land van herkomst. Dat is ge
leken met een serie schaaldieren, met een serie vissen en 
ler hebben we weer een voorbeeld met een serie roofvogels 
an Umm Al Qiwain, uitgegeven op 20 februari 1968. 

In 1963 gaf Dubai, een ander skjeikdommetje aan de Per
zische Golf, postzegels uit met een heremietkreeft erop. Deze 
soort — Pagurus bernhardus — komt voor langs de Atlan
tische kust van Europa. De afbeelding is volgens L. B. Holt
huis, schrijver van „Schaaldieren (Crustacea) afgebeeld op 
postzegels" (E. J. Brill, Leiden, 1967) stellig overgenomen uit 
het van vrij grove illustraties voorziene Franse boekje „His
toire Naturelle. Poissons. Crustacés", uit de serie Livrets édu
catifs (Volumetrix, France, 1963), bestaande uit twaalf ge
kleurde ongenummerde platen elk met vier figuren (even
eens ongenummerd), op de achterkant waarvan een korte 
verklaring gedrukt is. De heremietkreeft staat op de negende 
plaat; zij is wat vorm en kleur betreft uitermate slecht afge
beeld, maar de figuurverklaring laat zien dat Pagurus bern
hardus bedoeld is. Deze twee zegels maken, tezamen met 
twee zegels die Cancer pagurus vertonen en andere, deel uit 
van een serie van zeventien die verschillende onderwerpen 
afbeelden. 

De roofvogels van Umm Al Qiwain kan men vinden in 
„Birds of Prey of the World" van Mary Louise Grosman & 
John Hamlet met foto's van Shelly Grossman (Editor Cassell, 
London, 1965). Het zijn helemaal geen vogels uit het gebied, 
maar ze komen voor in NoordAmerika: 

15 d. Falco rusticolus obsoletus  Noordamerikaanse giervalk. 
25 d. Buteo lineatusroodschouderbuizerd. 
50 d. Buteo jamaicensis  Noordamerikaanse roodschouder

buizerd. 
75 d. Falco peregrinus anatum  Noordamerikaanse slecht

valk met blauwe gaai als prooi. 
1 r. Buteo regalis  roodbruine ruigpootbuizerd. 

Deze inlichtingen hebben we niet gekregen uit het land 
van herkomst van de postzegels, maar van de heren W. H. 
Gravestein en drs. E. A. Mennega, leden van de vereniging 
„De Beeldfilatelist", die we hierbij hartelijk danken voor 
hun speurwerk. Op de aankondiging van de Ummalqiwainse 
posterijen kan men alleen deze zin vinden: „De zegels uit
gevoerd in zeskleurendruk, dragen voorstellingen van valken, 
de vogels die per traditie behoren bij de Arabische en 
westelijke adel. 
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DIXIELAND CALLING 

Onder dit hoofdje stelt de heer Peter C. Tukker uil Atlan
ta, Verenigde Staten van Amerika, zich voor onze lezers 
van tijd tot tijd te informeren over de laatste filatelistische 
ontwikkelingen in de Verenigde Staten en de Panama Kanaal
zone — het enige Amerikaanse gebiedsdeel dat af en toe 
nog eigen postzegels uitgeeft. Vragen van Nederlandse ver
zamelaars zal hij graag beantwoorden *j . Men vergete echter 
niet in het hieronder vermelde adres het postale codenummer 
te vermelden. Het versnelt de reis van de brief en verlicht 
de taak van het postkantoor in Atlanta. De slagzin van de 
Amerikaanse posterijen luidt niet ten onrechte „Mail moves 
the country, ZIP moves the mail". ZIP — het Amerikaanse 
coderingssysteem — is de afkorting van „Zone Improvement 
Program". 

De uitgiften van 1968 
Het lopende uitgiftejaar is vrijwel afgelopen; een korte 

waardering is dus mogelijk. Hoewel rijk aan emissies was 
het jaar arm aan goede ontwerpen. Het hoogtepunt van de 
eenenveertig zegels is zeker de „Wildlife"-zegel. Deze post
zegel is zowel wat compositie als uitvoering betreft gewoon 
een verademing, vergeleken met de andere. 

De kerstzegel is ook uitstekend, maar een bestaand kunst
werk leent zich toch al vlug voor een goede zegel, vooral 
als die wordt uitgegeven om op een brief te worden geplakt 
en niet met het unieke doel thematische verzamelaars te 
plezieren. 

Een modern mysterie 
Op 4 april 1968 kwam de $1 „Airlift" aan de loketten. Deze 

postzegel is in alle opzichten een modern mysterie. Het be
gint al met het ontwerp; niemand is er erg enthousiast 
over. Dan het doel; geen mens weet precies waarom de 
zegel werd uitgegeven. De officiële lezing is dat deze $1-
waarde bestemd is voor het frankeren van pakjes, die qua 
inhoud voldoen aan de voorschriften van postadministratie 
en douane en bestemd zijn voor militairen in Vietnam. De 
pakjes konden dan ongeacht gewicht en afmetingen voor één 
dollar worden verstuurd. 

Wat later was de zegel echter ook te gebruiken voor zen
dingen aan militairen waar ook ter Wereld en nog later ook 
aan militairen binnenslands. 

Maar de postadministratie maakt geen enkel bezwaar als 
ik een pakje stuur aan mijn familie in Driebergen en er deze 
$l-zegel opplak. En dat, ofschoon op de zegel de woorden 
„For our servicemen" voorkomen. 

FOR OUR SdlVICiMEN 
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Voorts weet niemand hoeveel zegels er zijn uitgegeven, 
alleen wél dat het niet veel zijn geweest. Ongebruikt is de 
zegel al moeilijk te krijgen. Mijn advies is deze $l-waarde 
tijdig aan te schaffen; binnen enkele jaren kan zij schaars 
worden. 

De historische vlaggen 
Op Onafhankelijkheidsdag • 4 juli 1968 — gaf de Ameri

kaanse postadministratie een serie van tien samenhangende 
zegels uit: de historische-vlaggenserie. Gedrukt zijn 125 mil
joen exemplaren — het normale quantum bi3 een „comme
morative stamp" (herdenkingszegel). Maar . . . . er zijn tien 
verschillende zegels; elke zegel heeft dus een oplage van 
slechts 12'/2 miljoen stuks. 

Twee miljoen verzamelaars in Amerika alleen al kopen 
ieder op zijn minst een serie; driekwart van hen koopt meer. 
Met de aantallen op eerstedagenveloppen en particulier ge
bruik daarbij gerekend, mag men veronderstellen dat er over 
enige jaren nog maar weinig op de markt zullen zijn. Tijdige 
aanschaf is dus geboden. Onderschat bij dit soort zegels niet 
het aantal motiefverzamelaars over de hele wereld dat tot 
aankoop overgaat. 

Plaatnummers 
Verzamelaars van „tab's" (randstukken met plaatnummers) 

dienen te weten dat — te beginnen met de kerstzegel 1968 
— verscheidene zegels in het komend uitgiftejaar op de nieuwe 
„Huck-pers" zullen worden gedrukt. Ieder vel van vijftig 
zegels krijgt maar liefst acht plaatnummers; het aantal mo
gelijkheden stijgt dientengevolge tot 27.000. ledere nieuwe 
plaat geeft 900 extra combinaties. Financieel gezien is het 
dus niet meer mogelijk alle combinaties te verzamelen. 

„Mr. Zip" exit 
„Mr, Zip" — de vertrouwde postbode, die jarenlang de 

velranden sierde — zal bij de kerstzegel niet meer te zien 
zijn. In plaats daarvan komt de slagzin „Mail early". 

PETER C. TUKKER, 
145 Luckie Street NW, 
Box 538, 

Atlanta, Georgia 30303, 
Verenigde Staten. 

*) Gaarne internationale antwoordcoupon bijsluiten. 

Ongevraagde zichtzendingen 
in de staat New York 

Postzegelhandelaren worden in het Bulletin van de „Ameri
can Stamp Dealers Association" gewaarschuwd voor een 
wijziging in de Algemene Handelswet van de staat New 
York, Verenigde Staten, hoofdstuk 428, waarbij de ontvan
gers van ongevraagde zichtzendingen deze als hun eigendo 
kunnen beschouwen. De wet bepaalt onder andere: 

„De ontvangst van alle dergelijke ongevraagde goederen o 
koopwaar, zal in rechte beschouwd worden als onher 
roepelijke gift aan de ontvangers, die deze gebruiken of e 
zich van kunnen ontdoen zoals zij dit wensen zonder enig 
verplichtingen aan de afzender." 

Hot behoeft geen betoog, dat deze wet in het bijzonder be 
doeld is om uitwassen tegen te gaan. Voor postzegelhande 
laren is het zaak, brieven v,raarin zichtzendingen gevraag 
worden, goed te bewaren om later te kunnen aantonen d 
de zending inderdaad door de ontvanger is aangevraagd. 
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Onze puzzelredacteur heeft zich der gewoonte getrouw dit jaar 
an het tekenen gezet; zijn vlijmscherpe blik en zijn trefzekere stift 
ebben voor uw genoegen een soort anatomische les doen ontstaan: 
e anatomie van het Nederlands filatelistisch bezit. 
Nu is onze puzzelredacteur geen Rembrandt, net zo min als 

embrandt een filatelist was. Zijn graveerkunst is niet die van een 
an Krimpen, van een Hartz. Een mathematisch zuivere weergave 
an die verloren en verwaarloosde, maar toch eigenlijk zo interes
ante hoekjes van onze Nederlandse zegels kon hij u dus niet 
oorschotelen. Maar de essentiële kenmerken heeft hij duidelijk 
angebracht; let dus goed op en pas op voor valstrikken! Want die 
itten erin. 

De opgave is duidelijk: bestudeer tijdens de komende feestdagen 
w Nederlandse zegels eens tot in de kleinste details, stel vast van 
elke zegel een deel is afgebeeld en noteer dan in uw oplossing 

achter elk der cijfers 1 tot en met 26 (op de tekening aangegeven) 
het juiste catalogusnummer vermeld in de speciale catalogus 1969 
van de NVPH*). 

Schrijf uw oplossing op een briefkaart, vergeet niet uw naam en 
adres erbij te zetten, plak er een kinderpostzegel**) op en zend de 
kaart vóór 15 januari 1969 aan de redactie van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, Bronsteeweg 86, Heemstede. 

Onder de goede oplossers zullen vijf waardebonnen van tien 
gulden — bij voorkeur te besteden bij adverteerders in het Maand
blad — worden verdeeld. Over de juiste oplossing, die tezamen met 
de uitslag in één der eerste nummers van de jaargang 1969 wordt 
bekendgemaakt, kan niet worden gecorrespondeerd. 

*) Men j^an óók de catalogus van 1968 nog gebruiken I 
**) De zegels komen ten bate van de Stichting voor het Philatelistisch Jeugd

werk in Nederland; inzenders uit het buitenland kunnen gebruik maken van 
daar uitgegeven v*/eldadigheids- of bijzondere postzegels 
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WIJ ONTVINGEN 

de Europa Briefmarken-Netto-Katalog 1968 alsmede de 1968 
United Nations Stamp Catalog (Engelse versie), beide ver
schenen bij de uitgeverij Lindner Falzlos-Gesellschaft KG, 
Schömberg, West-Duitsland. Handige naslagwerkjes die in 
omvang van jaar tot jaar toenemen (respectievelijk 100 en 
200 bladzijden), rijk geïllustreerd, gespecialiseerd en alle ter
reinen van de filatelie bestrijkend. Zij zijn verkrijgbaar bij 
Lindner Import „Nederland", Leeuwenstraat 2a, postbus 143, 
Hilversum en kosten ƒ 3,95 en ƒ 13,50. De edities 1969 van 
beide catalogi zullen pas in mei 1969 het licht zien. 

het tweede mededelingenblad van de Studiegroep Zuidwest 
Pacific met een publikatie over „Luminescerende zegels en 
postmechanisatie in Australië" van de hand van de heer 
G. H. F. Meijer, ing. 

het DAVO-album Monaco van de uitgeverij DAVO, Brink 
26, Deventer. Het voordrukalbum omvat 75 bladen, is los
bladig en heeft een sterke, donkerblauwe omslag, fraai ver
sierd met rood en gouden stempel. Geheel volgens het DAVO-
standaardmodel biedt het album ruimte aan de normale 
gebruikszegels, de luchtpost, de préoblitérés, de velletjes en 
de portzegels. De prijs is / 20,—. 

De Postlioom, trompet van de Stichting voor het Philatelis
tisch Jeugdwerk in Nederland, november 1968, waarin wij 
lezen dat de heer W. Waaijenborg, die sinds 1954 de redactie 
van dit tijdschrift voor de jeugd heeft gevoerd, door drukke 
werkzaamheden genoopt werd de pen neer te leggen en zijn 
functie over te dragen aan de heer J. A. Bouwman, jeugd
leider van „De Postzegelvrienden bij Jong Utrecht". Het re 
dactie-adres is thans: Kanaalstraat 32, Utrecht. 

het Mededelïngenblad Verenigde Naties-Verenigd Europa, 
nummer 43, november 1968, waarin E. R. Hofmann verslag 
doet van zijn ix)gen de waarheid te achterhalen omtrent de 
geheimzinnige 50.000 UNTEA-opdrukken. „Europeaan" neemt 
het lawaai rond het Adenauerblok op de korrel. Een lezens
waard nummer. 

De aanduiding 
der postaie voorschriften 

Mr. W. S. Da Costa 

Hieronder volgt nog eens de tweede kolom van het artikel 
dat onder dezelfde titel op bladzijde 647 van het november
nummer verscheen en dat door een misverstand niet op de 
juiste wijze was gezet. Wij bieden hiervoor onze veront
schuldigingen aan omdat de bedoelingen van de schrijver 
voor de lezers daardoor onduidelijk zijn gebleven. 

1813 t/m 1879 - Circ. 1/1813 t/m Circ. 1095/1879 
1880 t/m 1885 - VAV 1096/1880 t/m VAV 1275/1885 
1886 t/m 1915 - VV 1/1886 t/m W 31/1915 

(nummering per jaar) 
1894 t/m 1904 - Do en Med /jaartal 

(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. 

1905 tot heden - Do /jaartal (nummering per jaar) 

Katalog der deutschen Gelegenheitsstempel, Julius Boch-
mann, Fortsetzung 1960/64, derde aflevering van Bernau tot 
Freiberg, bewerkt door S. Baumann en dr. G. Depiereux. 
Versehenen als „Heft Nr. 65" in de „Neue Schriftenreihe der 
Poststempelgilde „Rhein-Donau" en verkrijgbaar voor be
gunstigers voor DM 7,50, voor gewone leden voor DM 6,—, 
exclusief verzendkosten, bij de Neue Schriftenreihe, Spiel-
berger Weg 5, 4 Düsseldorf-Nord; postrekening 1335 Ol Köln 
ten name van E. W. Mewes. 

Men moet de produktiviteit van de samenstellers bewonde
ren. Al 31 afleveringen van deze catalogus, die alle onder de 
Duitse postadministratie vallende gelegenheidsstempels (met 
af beeidigen) vermeldt, zijn tot dusver verschenen. Het hon-' 
derd bladzijden tellende werkje, dat in rotaprint is uitgevoerd, 
geeft ook een aantal aanvullingen op het terrein van de 
Duitse zee- en scheepspost. 

Der Eisenbahner-Philatelist, Mitteilungsblatt der Briefmar
kensammler-Gemeinschaften im Bundesbahn-Sozialwerk. 
Oktober 1968 - nr. 4. Redacteur Otto Ney, Darmstadt. 

Dit blaadje bestaat uit twee gedeelten, een algemeen fila-
telistisch gedeelte, afkomstig van de uitgever Philapress, die 
ook de druk verzorgt en de advertenties beheert, en een spe
cifiek „spoorweg"-gedeelte waarin mededelingen van de 
Duitse spoorwegfilatelisten en berichten over speciale 
„spoorweg-motief'-zegels. Van de 24 pagina's van dit laatste 
nummer zijn er 13 algemeen filatelistisch, drie specifiek aan 
de Duitse spoorwegen, twee aan spoorweg-motiefzegels en 
zes aan advertenties gewijd. 

Dat wij aan dit blaadje speciaal aandacht schenken vindt 
zijn oorzaak daarin dat niet-spoormensen zich nu ooit hierop 
kunnen abonneren. Voor de vier nummers die men in 1969 
hoopt uit te geven betaalt u DM 2,— op postgirorekening 
nummer 23 54 13 Frankfurt, ten name van Fr. Stay in Gross 
Rohrheim. De nummers 3 en 4 van de jaargang 1968 kunnen 
zolang de voorraad strekt nog nabesteld worden voor DM 1,—. 

De beperkte ruimte laat geen uitvoerige studies toe, doch 
de artikeltjes, meest in de geest van kleine praatjes over de 
laatste gebeurtenissen in de filatelie, zijn het lezen wel 
waard. Voor wie er nog eens iets bij wil lezen zeker het 
proberen eens waard. Zó duur is het per slot van rekening 
ook niet. 

De groen gebleven „Medede(e)lingen" verschijnen nu afzon
derlijk. 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 be
streken 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. 

ir. A. J. EHNLE OVERLEDEN 
Op 9 november overleed in Rijswijk op de leeftijd 

van 71 jaar de oud-directeur van PTT, ir. A. J. Ehnle, 
die als voorzitter van het bestuur van de Stichting Het 
Nederlands Postmuseum ook in filatelistische kringen 
naar voren trad. 

Na zijn pensionering — op 1 januari 1962 — volgde 
hij de heer T. van Houwelingen die in de loop van dat 
jaar tachtig jaar werd, op 30 oktober in die functie op. 
Hij stond bekend als een belangstellende filatelist; hij 
bezat zelf ook enkele verzamelingen. Bij belangrijke 
filatelistische evenementen, zoals het jaarlijks Bonds
diner, ontbrak hij zelden. De Nederlandse verzamelaars 
zullen een aangename herinnering aan hem blijven 
bewaren. 
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Voor uw boekenplank 

LUMINESCERENDE POSTZEGELS 
In de Michel Europa catalogus 1969 worden alle Europese 

postzegels nu met hun luminescentie juist aangegeven, be
halve België waarvan men de zegels per abuis als ,.fluores
cerend" heeft aangeduid. Dit moet zijn fosforescerend vioor 
alle tot nu toe verschenen zegels die luminescerend zijn. 
De fout zal volgens de redactie van Michel in de volgende 
catalogus (1970) worden hersteld. Verandert u dit nu meteen, 
want België komt binnenkort ook met fluorescerende zegels 
van 1 Frank en lager en dan kunt u niet in de w*ar raken. 
Fosforescerend in België voor brievenpost, fluorescerend 
voor drukwerk. G. H. F. MEIJER, ing 

PRICED CATALOGUE OF POSTAL STATIONERY OF 
THE WORLD. First edition. Edited by E. G. Fladung. 
Section 10, Jamaica to Kuwait. Uitgevery Higgins & Gage, 
Inc., 23 No Santa Anita, Pasadena, California. Prqs van deze 
aflevering $3.-. 

Het tempo van het verschijnen der afleveringen wordt 
goed volgehouden. Vandaag liggen de J en de K voor me. 
De L wordt aangekondigd voor de late herfst. „Japan" 
springt hier duidelijk uit. Een aantal specialisten heeft 
medegewerkt aan een forse uitbreiding sinds Ascher. Een 
rijke illustratie geeft een goed beeld van de nieuwjaars
kaarten en de „commemorative postcards". Ook bij Joego
slavië vele afbeeldingen. Opgenomen werden de landen 
Jamaica, Japan (34 pagina's), Jordanië, Joegoslavië (19 pa
gina's), Katanga, Kenya (en met Uganda en Tanganyika), 
Kiauchau, Korea en Kuwait. Aan deze aflevering zijn toe
gevoegd dertien pagina's met aanvullingen en verbeterin
gen en algehele revisies van de landen Algerije, AUenstein 
en Antigua. 

Voor de postwaardestukkenverzamelaars is geen verdere 
aanbeveling nodig. 

J. H. BROEKMAN. 

HANDBOEK VAN FINLAND 
Begin 1968 verscheen deel I van het in vijf delen door 

de „Sucmen Filatelistiliitto r.y." — de Finse filaielisten-
bond — uit te geven handboek. Het eerste deel telt 136 blad
zijden en behandelt, voorzien van veel illustraties, de volgende 
onderwerpen: De ontwikkeling van de post van 1638 tot 1966, 
Het drukken Van postzegels. Kleuren, Papiersoorten, De 
Finse stempels, De emissie 1856 en De emissie 1860. 

De volgende delen zullen omvatten: 
Deel II : De emissie 1866, 1875-1885, 1889-1895, 1891; 
Deel III : De emissies 1901-1911, Saarinentype 1917-1929 en 

de Wasazegels van 1918; 
Deel IV : Frankeerzegels 1930 en 1954/1966, Gelegenheids-

stempels. Toeslagzegels, Autopakketzegels en 
Veldpostzegels; 

Deel V : Aunus 1919, Nordingermanland, Karjala 1922, 
rta-Karjala 1941-1943, Postwaardestukken. 

De leider van de „Arbeitsgemeinschaft Finnland im Bund 
Deutscher Philatelisten e.V.". de heer H. Eilers, bereidt thans 
een Duitse vertaling van dit handboek voor, waardoor de 
Finse filatelistische wetenschap in bredere kring toegankelijk 
wordt. De Duitse bond wordt in staat gesteld voor de illu
straties de originele Finse clichés te gebruiken. 

Voor de financiering van deze uitgave is de hulp inge
roepen van de „Stiftung zur Beförderung der Philatelie und 
Postgeschichte". Men begroot de prijs van het eerste deel 
op DM 9,—, exclusief verzendkosten. De prijzen van de vol
gende delen worden afzonderlijk vastgesteld. 

Zij, die in dit handboek belangstellen, kunnen dit opgeven 
bij het Nederlandse lid van de ,,Arbeitsgemeinschaft Finn
land", de heer C. Nieuwland, Brandespad 14, Rotterdam-14. 
Hun (voorlopige) aanmelding dient in hoofdzaak ter bepaling 
van de oplage. 

SIEGER ZEPPELINPOST KATALOG, 19e druk, uitgegeven 
door het Sieger Verlag 7073, Lorch (Württemberg); prijs 
DM 26.—. Te bestellen bij de uitgeverij, postgiro Stuttgart' 
45 62. 

Goede wijn behoeft geen krans en deze internationaal be
kende catalogus is zo ingeburgerd bij de aërofilatelisten, dat 
ik zou willen stellen dat dit werk in de aërofilatelie het 
meest verkocht is. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat de 
uitgeverij de catalogus zo hoog geprijsd houdt, aangezien 
vergelijkbare uitgaven van deze firma veel lager in prijs 
zijn, ondanks het feit dat de oplage van de zeppelincatalogus 
groot is. Hoewel dit verzamelgebied is afgesloten, is de cata
logus ten opzichte van de vorige uitgave met ruim twintig 
bladzijden uitgebreid. Nieuwe ontdekkingen zijn erin ver
werkt terwijl ook enige gelegenheidsstempels van Duits
land en overige landen, die betrekking hebben op zeppelin-
post in de ruimste zin van het woord, zijn opgenomen. Ook 
is bijvoorbeeld Italiëvaart 1933 en Zuid-Amerikavaart 1930 
belangrijk uitgebreid en verbeterd. Zoals gewoonlijk zijn de 
illustraties bijzonder duidelijk en ieder speciaal stempel is 
afgebeeld. 

Zoals te verwachten was, zijn de prijzen belangrijk hoger 
geworden. Daarom wordt dan ook in het voorwoord de 
nieuwe zeppelinpostverzamelaars aangeraden geen algemene 
verzameling meer op te zetten doch in één of meer speciale 
vaarten te specialiseren. 

Wat betreft de gecatalogiseerde prijzen van de vaarten 
naar Nederland: boordpost Hollandvaart 1929 DM 40.—, post 
met stempel Friedrichshafen DM 15.—, Hollandvaart 1930 
Friedrichshafen-Venlo DM 20.— terwijl de terugvaart voor 
hetzelfde bedrag wordt gecatalogiseerd. Er wordt bij Sieger 
geen onderscheid gemaakt tussen het violette en rode stem
pel, hoewel het laatste toch zeldzamer is, al is het dan maak
werk van een handelaar. 

Bij de verdragstatenpost is — afgezien van de ramppost 
van de Hindenburg die als Nederlandse post DM 5500.— no
teert —' nog steeds de Rond-de-wereld-vaart van 1929 het 
hoogst genoteerd met DM 350.—. 

Zoals in de vorige edities wordt ook in de 19e uitgave 
de post uit voormalig Nederlands-Indië zeer summier aan
gegeven zonder een opgaaf van vaarten bekend met post
vervoer. 

Voor verzamelaars van zeppelinpost en andere geïnteres
seerden is deze uitgave noodzakelijk en van harte aan te be
velen. R. TOCILA 

THE BRITISH POSTAGE STAMP door Robson Lowe, uit
gave van The National Postal Museum, Londen, prys 75/-. 
Importeur iti Nederland: J. L. van Dieten, 's-Gravenhage. 
Prijs f 40,—. 

Robson Lowe beschrijft in dit boek de geschiedenis van de 
Britse postzegel in de negentiende eeuw aan de hand van de 
„Reginald M. Phillips"-collectie, die de basis heeft gevormd 
voor de verzameling van het Britse nationale postmuseum in 
Londen. Het werk is van een handleiding bij het bezichtigen 
van de Phillips-collectie, wat de oorspronkelijke opzet was, 
uitgegroeid tot een beschrijvend handboek. Op 272 blad
zijden is een schat van gegevens en afbeeldingen — waar
ender 32 pagina's in kleurendruk — van postzegels en proe
ven, bijeengebracht, waardoor een handboek van de eerste 
orde is ontstaan. 

Het beginpunt is de posthervorming van Rowland Hill, 
waarna het ontstaan, het ontwerp en de druk van de eer
ste postzegels, de „penny black" en de „penny red", uitvoe
rig worden beschreven. Achtereenvolgens passeren de ver
schillende druktechnieken, de opvolgende emissies en ten
slotte de dienstzegels de revue. 

Robson Lowe, die meer standaardwerken op zijn naam 
heeft staan, toont in dit boek opnieuw zijn grote kunde als 
filatelist. Het is in een vlotte stijl geschreven, overzichtelijk 
ingedeeld, voorzien van een overvloed van afbeeldingen en 
het getuigt van een diepgaande studie van de Phillips-
verzameling. Wie niet in de gelegenheid is deze verzameling 
zelf te gaan bekijken, krijgt door dit boek een uitstekende 
indruk van het geheel. De beschrijving van het grote aantal 
proeven van Britse zegels dat in de Phillips-collectie voor
komt is bijzonder duidelijk. 

Voor verzamelaars van dit gebied een aanbevolen werk. 
H. 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
opgaven voor deze rubriek in het januarinummer 
dienen uiterli jk op 23 december 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 ti jdstippen. 

^ 
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 Vellen en 

veldelen van postzegels Nederland 
1876, '/2 cent De .Bossche tan
d ing" 

- Col lect ie C O 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 
Postzegeltentoonstell ing .,Palet en 
Postzegel" Van 1 november tot 6 
januari 

- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands-

Indie 
- De schnjfcultuur- schrijfmaterialen, 

de schri j fkunst en de brief. 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar 

1968 
28 december 
's-Gravenhage Provinciale ruildag voor 
eerstedagenveloppen, stempels en lucht
post, georganiseerd door ,,De Vliegende 
Hollander' 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 f 5,— per meter Inlich
tingen en aanmeldingen het Secretariaat, 
Olympiaplein I 66 I I I , Amsterdam 

1969 
4 januari 
Joop Kiggen in zijn TV-rubnek ,,Onder de 
loep" uitslag fi latelistische quiz, overzicht 
uitgifteprogramma's 1969 
7 januari 
Filatelistische rubriek van A Boerma in 
NCRV-programma ,,Onder de hoogtezon", 
11 02-11 55 uur 
25 januari 
Purmerend Regionale ruildag annex kleine 
tentoonstell ing, georganiseerd door de af
deling Purmerend van de I V Philatelica in 
gebouw ,,De Doele", Koemarkt Van 10 00 
tot 16 00 uur Entree f 0.50, tot 16 jaar gratis 
Entreebewijs is tevens lot Handelaren kun
nen tot 15 januari 1969 tafels reserveren a 
f 2.50 Inlichtingen en tafelreservenngen: 
F Wabeke, Eemstraat 13, Purmerend 
30, 31 januari, 1 februari 
Zwol le Regionale tentoonstell ing, georgani
seerd door de afdeling Zwolle van de I.V. 
Philatelica in de Buitensocieteit Zie de 
publikaties in de nummers van april, blad
zijde 207 en september, bladzijde 514 Na
dere inlichtingen de secretaris van de ten-
toonstel l inqscommissie E Oostindien Wie-

cherl inckstraat 42, Zwolle Telefoon (05200) 
1 20 91 
1 februari-
Goes Ruilbeurs van de I V Philatelica in de 
kantine van de Veil ingvereniging Zuid-Beve-
land aan de Fruitlaan 
I februari 
Joop Kiggen in zijn TV-rubnek ,,Onder de 
loep" 
1, 2 februari 
Houten Regionale postzegel-jeugdtentoon-
stelling ,,De Were ldbo l " in Hotel ,,De Engel", 
Burgemeester Wallerweg 2 Zie bladz 734 
4 februari 
Filatelistische rubriek van A Boerma in 
NCRV-programma ,,Onder de hoogtezon", 
I I 02-11 55 uur 
8-11 mei 
's-Gravenhage HAGAPOST 1969 Zie blad
zijde 735 
31 mei-8 juni 
Sofia Internationale postzegeltentoonstell ing 
SOFIA 1969 
6, 7 juni 
Sofia Jaarcongres van de AIJP 

V E I L I N G A G E N D A 
1969 
5-7 februari 
Londen Veil ing Stanley Gibbons De 
,,Lars T Amundsen-verzameling bui
ten land" 
13, 14 februari 
Londen Veil ing Stanley Gibbons De 
,,Ameer van Bahawalpur ' -col lect ie 
Oueen Victoria, King Edward VII & 
King George VI 

TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 
ALKMAAR 
„Kunstenaar en postzegel" 

In het vernieuwde Stedelijk IVIuseum 
in de Doelenstraat in Alkmaar is van 
23 november tot 16 december 1968 een 
tentoonstelling gehouden uit het bezit 
van Het Nederlandse Postmuseum on
der de titel „Kunstenaar en Postzegel". 
Er waren voorstudies, schetsen, foto
montages, calques, tempera's, gravures 
en voltooide ontwerpen te zien van 
een twintigtal kunstenaars uit de rege
ringsperioden van de koninginnen Wil
helmina en Juliana. Afgezien van het 
werk van J. van Krimpen zag men 
ontwerpen van vooroorlogse kinderze
gels alsook van voor- en naoorlogse zo-
merzegels en gelegenheidszegels. 

Het viel op dat Chr. de Moor voor
studies op postzegelformaat voor zijn 
Vluchtelingenzegel van 1960 met ball
point maakte op een papieren servetje. 
Zes uitgeknipte miniaturen in inkt ge
ven er getuigenis van. Opmerkelijk zijn 
ook twee brieven met schetsen van W. 
A. van Konijnenburg, gericht aan mr. 
J. F. van Royen, algemeen secretaris 
van PTT van 1913-1942, over bepaalde 
zegelontwerpen. In een van de brieven 
verdedigt Van Konijnenburg, die zelf 
een uitgesproken mening had over de 
vormgeving van een postzegel, de op

vattingen van Levigne lugen ddnmer-
kingen van mr. Van Royen. Dezelfde 
Van Konijnenburg heeft zijn stempel 
gedrukt op verscheidene series zomer-
zegels, waarvoor hij voorstudies maak
te die hl] door verschillende kunste
naars liet uitwerken. Op die manier 
bereikte hij een eenheid in de ver
scheidenheid van vijf postzegels. De op
lossing is tegenwoordig dat men een 
serie door één ontwerper laat ver
zorgen. 

De tentoonstelling, die in haar varia
tie oen goede indruk gaf van het rijke 
bezit van het museum werd op 22 no
vember geopend door dr. R. E. J. We
ber, de directeur van het Postmuseum, 
in aanwezigheid van enkele PTT-func-
tionarissen, onder wie de heren Van 
der Goes, directeur van het postdistrict, 
L. Loos, directeur Zegelwaarden en J. 
J. M. Kiggen, hoofd Filatelistische 
Dienst. De directeur van het Alkmaarse 
museum, mr. K. J. Kriek, leidde dr. We
ber in bij de genodigden die de ope
ning bijwoonden. Dr. Weber zei in zijn 
toespraak onder meer dat er een kente
ring valt waar te nemen m de belang
stelling voor het ontwerp van de post
zegel. In het verleden was die interesse 
nauv/elijks aanwezig, terwijl nog niet 
zo lang geleden het al of niet uitgeven 

van een postzegel voor een bepaalde ge
beurtenis aanleiding was tot een debat
je in de Tweede Kamer, aldus dr. We
ber. 

AMSTERDAM 
Tentoonstelling van Letlandse postze
gels 

1918 jÊmsL i w e 

OIEVS SVETI mTVIJÜ' 

Vignet vijftig jaar Republiek Letland 

„U filatelisten hebt veel vcor ons land 
gedaan. Want als u niet in catalogus 
en albums en vooral ook in uw ten
toongestelde verzamelingen er steeds 
weer aan herinnerd had, dat wij Letten 
eens een eigen zelfstandige staat heb
ben geiiad, zouden heel wat mindei 
mensen dat weten " Aldus een van de 
Letlandse verzamelaars die wii op een 
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kleine tentoonstelling van Letlandse 
postzegels, die op 23 november 1968 in 
Amsterdam werd gehouden, ontmoet
ten. 

Naast een ,,algemene" verzameling 
Letland zagen wij er nog een zeer ge
specialiseerde verzameling van de bij
zondere serie voor Kurland — Yvert 
nummers 39/42 — met afwijkingen, per
foraties enzovoort, een gespecialiseerde 
verzameling van de rode-kruiszegels 
op de achterzijde van halfvoltooide 
bankbiljetten — Yvert nummers 55/58 
en een jeugdverzameling „Letlandse 
klederdrachten". Ook enkele „Ganz
sachen" van Letland werden getoond. 

Als onderdeel van een herdenkings
programma voor de vijftig jaar geleden 
verworven en helaas sindsdien weer 
verloren onafhankelijkheid van de Re
publiek Letland was deze tentoonstel
ling in het bijzonder van belang voor 
de hier wonende Letten en hun familie
leden. 

Door de in Canada gevestigde „Lat
vian Philatelic Society" onder wier pa
tronaat de tentoonstelling werd gehou
den, waren nog verschillende „vignet
ten" uitgegeven, die mede ten doel heb
ben de Letten en de andere volkeren 
te herinneren aan de helaas voormalige 
Republiek Letland. 

FL. 
BREDA 
Postzegelvereniging „Breda" 75 jaar 

„Breda" heeft zijn 75-jarig bestaan 
met gasten, leden en ereleden op fila
telistisch waardige wijze gevierd. Met 
een ledententoonstelling, die er zijn 
mocht, met een koffietafel die Brabants-
gezellig was en bovenal met leut onder 
elkaar bij het bowlen en bij het feest
vieren. 

Voorzitter W. F. K. Engelbrecht open
de de tentoonstelling in een zaal van 
de Katholieke Technische School, die 
voor het doel geknipt was. Het enige 
wat ontbrak was een sterkere verlich
ting van boven. 

Er waren dertig inzenders, met in 
totaal 22 landenverzamelingen, acht 
beeldverzamelingen, zes bijzondere on
derwerpen en zeven jeugdcoUecties. De 
landenverzamelingen vertegenwoordig
den 21 verschillende verzamelgebieden, 
waaronder uithoeken als Malta. Shang
hai en Tibet, met Frankrijk en Groot-
Brittannië als opvallende afwezigen. In 
totaal stonden er tweehonderd kaders 
in de onvolprezen Amphilex-ramen. 

Raemryke historie 
Het erelid ir. E. J. de Veer, die be

halve voorzitter van de jury ook tafel-
praeses was, zat met vier andere ere
leden aan de koffietafel, waaraan al
leen het zesde erelid, mr. W. S. Wolff 
de Beer, ontbrak. 

Een bijzonder welkom kreeg de heer 
J. A. Mosheuvel, die voor deze bijzon
dere gelegenheid voor een halve dag 
het ziekenhuis mocht verlaten waar hij 
al geruime tijd wordt verpleegd. Een 
hartelijk applaus viel deze onvermoei
bare werker voor de belangen van „Bre
da" ten deel. Uit de roemrijke historie 
van „Breda" werden namen genoemd 
uit de kring van twintig oprichters, een 
kern van enthousiaste beoefenaren van 
de jonge hobby, die in daad, geschrift 
en woord, zowel lokaal en regionaal als 
nationaal en internationaal, dragers 
waren van een filatelistisch elan waar

van de vruchten vandaag nog worden 
geplukt: de Bond, waarvan „Breda" 
mede-oprichter was, het Maandblad, 
waaraan „Breda" zoveel mankracht 
heeft geleverd en de FIP, die ook van 
„Breda" heeft geprofiteerd. „Breda", al
dus ir. De Veer, heeft altijd belangrijke 
voorzitters gehad. 

Op voorstel van de tafelpraeses werd 
uit de Oranjestad Breda een telegram 
met betuigingen van aanhankelijkheid 
gezonden aan de koningin, hetgeen be
krachtigd werd met een toast op de 
vorstin met een glaasje brandewijn
met-suiker, naar Brabantse traditie. 

Zilveren jubilaris 
Voorzitter Engelbrecht moest in zijn 

toespraak een groot aantal genodigden 
verwelkomen en een even groot aantal 
jubilarissen een gedenkplaquette over
handigen. Zijn welkom gold vertegen
woordigers van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen, de heren 
C. G. van Veenendaal en H. L. J. Wei-
dema, van het Maandblad, de heren 
L. H. Tholen, A. van der Flier en A. 
Boerma, de heer Berkhout, directeur van 
het postkantoor, de heer Y. P. W. van 
de Werff van het gemeentebestuur, de 
ereleden A. van Leent, voorzitter van 
de Belgische zustervereniging „Emile 
Vloors", B. A. Schoemaker, ir. Eug. 
Strens, J. H. Spoorenberg en ir. E. J. 
de Veer, J. J. Lijmbach, veertig jaar lid, 
die een zilveren plaquette ontving en 
de vier jubilarissen die 25 jaar lid wa
ren en de plaquette in brons kregen: 
J. J. W. de Jong, H. Marijnissen, R. H. 
Wartena en de al genoemde heer Schoe
maker. Afwezig waren de jubilarissen 
A. A. Aaltsz, S. J. Duinkerke, J. A. Itt-
mann, J. H. J. M. Vallen en E. A. H. 
Vriens-Scheulderman, allen 25 jaar lid. 

„Ruil"koloneI 
Dank werd tenslotte gebracht aan 

de beide leden van het tentoonstellings-
comité, A. C. Hoogendoorn en W. Ver
gers, alsmede aan J. J. van der Tuuk, 
die nog niet was komen opdagen om
dat hij de nachtwacht had gehad in de 
tentoonstelling. 

Aan het slot van zijn betoog kon de 
voorzitter meedelen dat het aantal le
den van Breda, dat bij de oprichting 
tien bedroeg nu 768 bedraagt. Ook in 
ander opzicht is er vooruitgang. In 1893 
werd een der bestuursfuncties omschre
ven als ,,ruiloverste"; op het ogenblik 
heeft Breda een „ruilkolonel" in de 
overeenkomstige functie. 

De gasten waren niet met lege handen 
gekomen. De heer Van Veenendaal — 
„Breda is een van de grote verenigingen 
die de Bond nog nimmer de rug heeft 
toegekeerd" schonk het boek „Neder
land 1852, de 5 cent plaat III", van G. 
C. van Balen Blanken en B. Buurman, 
de heer Tholen — „dank aan „Breda" 
dat sfeer en vriendschap inbracht" — 
het boek „The British Postage Stamp" 
van Robson Lowe, dat elders in dit blad 
wordt besproken en de heer Van Leent 
die aan het hoofd van een afvaardiging 
uit Borgerhout stond, bood een wand-
bord aan, een exemplaar uit een serie 
van twaalf, met een voorstelling van 
een olifantskop, ontwerp van de Bor-
gerhoutse kunstenaar Emile Vloors 
voor een postzegel voor Kongo uit 1923; 
de heer Spoorenberg zijn dank uitspre

kende bij monde van de heer Weidema, 
behalve bestuurslid van Bond en 
Maandblad ook voorzitter van De Glo
be, namens welke vereniging, die vier 
jaar jonger is dan „Breda", deze woord
voerder tevens sprak, de heer Van de 
Werff, die onthulde dat „Breda" met de 
Oranjesteden Diest, Dillenburg en 
Orange een filatelistisch evenement 
voorbereidt en tenslotte de heer S. Kort, 
die zijn naam eer aandeed. 

m 
Speciale vermelding verdienen de bij

zondere envelop, waarop een speciaal 
stempel kon worden verkregen, en de 
keurig uitgevoerde catalogus; beide 
voorzien van een vignet, gedrukt van 
het houtblok en vervaardigd door de 
Bredase grafica Akke Sins, voorstellen
de de Grote Kerk. 

Geen metaal 
Alvorens ir. De Veer de puntentoe

kenning bekendmaakte roemde hij het 
buitengewoon hoge peil van de inzen
dingen, dat de jury voor moeilijke be
slissingen had gesteld. Gelukkig was er 
voor iedereen een prijs. Geen diploma's 
of metaal, maar een filatelistisch ge
schenk, in overeenstemming met het 
besluit om voor deze tentoonstelling 
geen kaderhuur te verlangen. 

Lyst van puntentoekenning 

Groep A. „Landenverzamelingen" 
Pun

ten 
V. H. C. J. Thaels, Suriname Porto-
overdrukken 1911 87 
L. e. Ribbens, Israël 77 
V. H. C. J. Thaels, plaatrecon
structie Nederland no. 1, plaat V 76 
H. A. Lyppens, België 75 
F. van Gastel, België 10 et. roze 1884 72 
H. L. Stein, Tibet 71 
Joh. Spoorenberg, Republiek Congo, 
Ruanda-Urundi, Rwanda & Burundi 70 
H. L. Stein, Oud-Duitse Staten 70 
H. Huberts, Duitsland, gebouwen 
1948 68 
H. L. Stein, Shanghai 68 
L. C. Mademan, Verenigde Staten 
van Noord-Amerika, 1870 66 
J. de Ruyter, Tsjechoslowakije 6J 
H. L. Stein, Duitse Koloniën 63 
F. van der Bliek, Malta 56 
A. Stolk, Nederland 54 
A. van Leent, Tsjechoslowakije 51 
R. H. Wartena, Japan 49 

Groep B. Thematisclie en Beeld-
verzamelingen 
Mevrouw J. W. A. Molenaar-Tee-
sink, „Eva" 73 
H. G. Hardeman, Het Rode Kruis 
en de Philatelie 69 
S. Kort, Nobelprijswinnaars 67 
J. A. Hardeman, Padvinderij op 
postzegels 65 
Mevrouw M. Th. Friends-van Vliet, 
Ierland strijdt voor de vrijheid 60 
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Mevrouw C. van der Kroon-Ver-
heggen, Het schilderij op de Post
zegel 54 
J. J. van der Tuuk, Postzegels en 
hun ontwerpers „Eervolle vermel
ding". 

Groep C. Alle andere onderwerpen 
L. H. Tholen, semi-officiële lucht
postzegels van Canada 69 
A. F. Holleman, Aangetekende brie
ven 65 
L. C. Mademan, „Precancels" Ver
enigde Staten 64 
L. C. Ribbens, Israël in oorlog en 
bezetting 59 
J. de Ruyter, Puntstempels Neder
land en Nederlands-Indië 55 

Groep D. Jeugdverzamelingen 
A. Stolk Jr., Beeldverzameling 
„Flora" 56 
J. Booy, Landenverzameling België 55 
E. Skubisz, Landenverzameling Po
len 52 
W. van der Zwan, Landenverzame
ling Zv/eden en Finland 48 
H. Blij, Landenverzameling Tsjecho-
slowakije 47 
J. Krijnen, Beeldverzameling „Fau
na" 46 
H. Gilessen, Eerstedagenveloppen 
Nederland 42 

JuMleumtentoonstelIing 
Hierboven vindt u een lijst van de 

door de jury, bestaande uit de heren 
A. van der Merwe, ir. Eug. Strens en 
ir. E. J. de Veer, toegekende punten. 
U ziet er meteen ook uit wat de leden 
van „Breda" verzamelen. U zult er ook 
uit zien dat deze tentoonstelling een 
bijzonder gevarieerd beeld gaf. Gespe
cialiseerde verzamelingen van één zegel 
tot uitgebreide landenverzamelingen. 
Internationaal bekroonde verzamelingen 
— denkt u slechts aan „Eva" van me
vrouw Molenaar — tot verzamelingen 
die beslist nog nooit eerder voor het 
voetlicht waren geweest. 

Wat ons het meeste opviel was het 
belang dat de beschrijving voor een 
verzameling heeft. Vroeger kenden de 
„gevorderde" verzamelaars nog wel 
zo'n beetje de zegels van de diverse 
landen die veel verzameld werden. Nu 
verzamelt iedereen eigenlijk op zijn 
hoogst nog een paar landen. Het gevolg 
is dat men bij het bezien van een col
lectie van een ander land voorgelicht 
moet worden. Maar de tekst moet een 
voorlichting bij de postzegels blijven. 
Een blad vol tekst met geheel onderop 
nog één klein zegeltje kunnen wij nu 
eenmaal niet bewonderen, hoewel de 
jury hierover onzes inziens minder 
gevallen is dan uw recensent. Ander
zijds kregen wij heel sterk de indruk 
dat een verzameling met bijzonder mooi 
materiaal minder punten heeft gekre
gen dan mogelijk geweest ware bij een 
betere beschrijving. 

Zo lang men voor zich zelf en zijn 
eigen plezier verzamelt is men volko
men vrij om te doen wat men maar 
wil. Gaat men echter tentoonstellen dan 
komen er toch bepaalde regels waaraan 
het goed is zich te houden. Wij zouden 
daarbij nog eens willen herhalen wat 
een jurylid bij een andere tentoonstel
ling eens schreef: „De getoonde ver
zameling moet een verhaal vertellen. 
En als in dit verhaal ook stukken voor
komen die niet zuiver „postaal" zijn 
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dan zien wij daar eigenlijk geen enkel 
bezwaar tegen." 

Zo zagen wij in één van de verzame
lingen Tsjechoslowakije ook het „blok", 
uitgegeven ter ere van een Tsjechische 
postzegeltentoonstelling in Londen in 
1943. Er was toen geen Tsjechische PTT 
die postzegels kon uitgeven, want het 
land was bezet als „Protektorat Böh
men und Mähren". Maar er waren 
Tsjechische leiders die aan geallieerde 
zijde medestreden en die hun land- en 
bondgenoten aan het onafhankelijke 
Tsjechoslowakije herinnerden door deze 
tentoonstelling. In een gespecialiseerde 
verzameling mag dit blok zeker worden 
opgenomen. Maar gewone, losse prent-
briefkaarten, niet voorzien van een 
postzegel, gaan uw recensent weer wat 
te ver. 

Het trekken van grenzen is nu een
maal een moeilijke zaak! Wij voor ons 
zouden in verschillende verzamelingen 
best nog wat meer „poststukken" ge
zien willen hebben, evenals afstempe
lingen. En de zegels van de „zwarte 
lijst" van de FIP, die door het regle
ment van deze tentoonstelling niet ver
boden waren en waarnaar de jury dus 
niet gekeken heeft, hadden wij toch wel 
graag verwijderd gezien. Deze zegels 
bevonden zich niet alleen in de beeld
verzamelingen! FL. 

HOUTEN 
Regionale jeugdtentoonstelling 

Op zaterdag 1 en zondag 2 februari 
1969 wordt in Houten, zes kilometer ten 
zuiden van Utrecht, onder de naam „De 
Wereldbol" een regionale postzegel-
jeugdtentoonstelling gehouden, georga
niseerd door de Houtensc Filatelistische 
Jeugdvereniging van dezelfde naam. 
Hotel „De Engel" aan de Burgemeester 
Wallerweg 2 in Houten, vlak bij Nieu
wegein, herbergt de expositie die tot 
motto heeft „Jong geleerd, oud gedaan". 

Er zullen ongeveer tachtig kaders 
worden ingericht door jeugdige ver
zamelaars uit de provincie Utrecht en 
aangrenzende gewesten. Dit filatelis
tisch jeugdcentrum zal geopend zijn op 
1 februari van 's morgens 10 tot 's 
avonds 9 uur en op 2 februari van 
's morgens 10 tot 's avonds 7 uur. 

Beide dagen zal naast de jeugdten
toonstelling ook een zaal gereserveerd 
worden waar jongelui elkaar kunnen 
ontmoeten, waar postzegels geruild kun
nen worden en waar tevens twee han-
delarenstands aanwezig zullen zijn. Zij 
hebben hun materiaal voor dt jeugd 
aangepast. 

De entree is gratis. Bij de ingang van 
de tentoonstelling is voor 25 cent een 
programma verkrijgbaar. 

Er zal ook een gelegenheidsenvelop 
worden uitgegeven. Deze envelop zal 
tijdens de tentoonstellingsdagen ver
krijgbaar zijn voor 25 cent. Door PTT 
zal een tijdelijke brievenbus geplaatst 
worden. 

De envelop is te bestellen op giro 
1 68 03 81 ten name van G. J. van Soest, 
Stationslaan 6 te Houten. Geadresseer
de enveloppen met speciaal tentoonstel-
lingsstempel, filatelistisch gefrankeerd 
met 20 cent luchtvaartzegel voor ƒ 0,75 
per stuk alsmede ongeadresseerde enve
loppen, filatelistisch gefrankeerd met 
20 cent luchtvaartzegel en voorzien van 
speciaal tentoonstellingsstempel voor 
ƒ1,— per stuk. 

Inlichtingen kunt u krijgen bij het 

secretariaat van het tentoonstellings-
comité: Stationslaan 6, Houten. 

ROTTERDAM 
Jubileum-tentoonstelling van de afde
ling Rotterdam van de I.V. Philatelica 

Het twintigjarig bestaan van de af
deling Rotterdam van de Internatio
nale Vereniging Philatelica is onder an
dere op 8, 9 en 10 november 1968 ge
vierd met een tentoonstelling van 138 
Amphilex-kaders in het Hilton Hotel, 
ingezonden door een twintigtal leden 
van de I.V. Philatelica. 

De jury, bestaande uit de heren 
Smulders, 's-Gravenhage, Klip uit Gro
ningen en Rorije uit Vlissingen heeft 
zestien inzendingen met een prijs be
loond, waarbij aan die van dr. H. J. 
van Wiechen — Thracië — de extra 
Bondsmedaille terecht werd toegekend. 

De verscheidenheid der inzendingen 
was groot waarbij opviel dat slechts 
twee thematische collecties uitgestald 
waren, ofschoon enkele verzamelingen 
ook wel in die klas ondergebracht kon
den worden. Enkele inzendingen zijn 
naar onze mening geschikt om ook op 
nationaal niveau mede te dingen. 

Het bezoek was verheugend groot 
terwijl het aantal nieuwe leden voor 
de afdeling bemoedigend genoemd kan 
worden. 

De afdeling Rotterdam kan op een 
zeer geslaagde tentoonstelling terugzien. 

H. 
ZUTPHEN 
Officiële opening Kinderpostzegelactie 
1968 

Voor de officiële opening van de kin
derpostzegelactie was ditmaal Zutphen 
uitverkoren als eerbetoon aan het plaat
selijk comité dat er al vele jaren steeds 
weer in geslaagd is de eerste verkoop 
in deze oude stad aan de IJssel tot 
een evenement te maken. 

Op de morgen van 12 november sprak 
de voorzitter van het Nederlands Co
mité voor Kinderpostzegels, professor 
dr. J. Koekebakker in de hal van het 
Zutphense postkantoor een woord van 
welkom tot een grote schare genodig
den, onder wie de heer A. G. de Vries, 
hoofddirecteur der posterijen, en mr. 
J. J. Roeters van Lennep, burgemeester 
van de gemeente Zutphen. Behalve door 
de heer De Vries was onze „Tante Pos" 
vertegenwoordigd door een groot aan
tal prominente PTT-figuren van Cen
trale Directie en Postdistrict Arnhem. 

Na het welkomstwoord voerden leer
lingen van de Casimirschool een sprook-
jesspel op. In dezelfde kleding als op de 
postzegels voorkomt, vertelden tove
naar, draak, heks, kabouter en klein-
duimpje van het nut van het kopen 
van kinderzegels. Het geheel werd om
lijst met muziek, zang en dans en het 
spontaan applaus na afloop was een 
bewijs van de appreciatie van alle aan
wezigen voor de voortreffelijke wijze 
waarop dit spel werd gebracht. 

Hierna was het woord aan de heer 
De Vries, die vertelde wat er aan vooraf 
gaat voor de postzegels voor de verkoop 
beschikbaar zijn en de voor ons filate
listen belangrijke mededeling deed dat 
— hoewel nog niet officieel — er mee 
gerekend kan worden, dat de kinder
postzegels 1968 onbepaald geldig zullen 
zijn. 

De heer De Vries besloot zijn rede 
met het overhandigen van de eerste 



vellen zegels aan professor Koekebak-
ker, die ze op zijn beurt ter beschikking 
stelde van de voorzitster van het Zut-
phense comité, mevrouw Stapert. Deze 
nodigde de heer Roeters van Lennep uit 
de eerste zegels te kopen, aan welk 
verzoek de Zutphense burgemeester 
gaarne voldeed. Hij sprak er zijn blijd
schap over uit dat de eerste landelijke 
verkoop ditmaal in Zutphen was, hij 
dankte allen die aan het totstandkomen 
hiervan hebben meegewerkt met inbe
grip van de auteur van het sprookjes-
spel, die onbekend wenste te blijven, 
en besloot met: „Laat de opbrengst to
nen dat het sprookje de wereld nog 
niet uit is". 

Van de uitnodiging van de burge
meester in het stadhuis de koffie te ge
bruiken, maakten velen gebruik. Te
vens was het mogelijk een kort bezoek 
te brengen aan de Sint Walburgiskerk 
met zijn beroemde librije. 
Amsterdam 

Voltrok de officiële plechtigheid, die 
het begin van de Kinderpostzegelactie 
1968 markeerde, zich in Zutphen, het 
feestelijk samenzijn in de hoofdstad met 
hetzelfde doel was er niet minder ge
slaagd door. 

Alle op 12 november zes jaar wor
dende Amsterdammertjes kregen op die 
dag in het hoofdpostkantoor Kinder
postzegels te eten. De Banketbakkers-
school en de Kweekschool voor de De
tailhandel hadden daar namelijk voor 
taartjes gezorgd in de vorm van de 
nieuwe sprookjeszegels. 

Op de afbeelding toont mevrouw O. 
J. Samkalden-Meijers, echtgenote van 
de burgemeester en eerste koopster van 
de Kinderzegels — uit handen van de 
heer J. H. W. Meijer, directeur van het 
postdistrict Amsterdam — de fotograaf 
zo'n smakelijke postzegel. 

Zutphen, 12 november 1968. Hoofddirecteur 
A. G. de Vries (rechts) en professor dr. J. 
Koel^ebakker in een sprookjeswereld. 
Foto: J Th. Bettonviei. PTT 

Hoe de tekenaar van de Volkskrant 
de „start" van de Kinderpostzegelactie 
zag laat de hier afgebeelde prent zien. 

SOFIA 1969 
Op 30 november 1968 is de vooraan

melding voor de internationale postze
geltentoonstelling „Sofia 1969", die van 
31 mei tot en met 8 juni in de Bulgaar
se hoofdstad onder FlP-patronaat zal 
worden gehouden, gesloten. 

Al kan ik nog geen overzicht geven 
van het Nederlandse aandeel, wel heb 
ik de indruk dat de animo minder is 
dan voor de Praga 1968. 

Na afloop van de tentoonstelling zal 
het FlP-congres plaatshebben op 9, 10 
en 11 juni 1969. Tijdens de tentoonstel
ling wordt het AIJP-congres gehouden 
op 6 en 7 juni 1969. 

De catalogus wordt in het Bulgaars 
gedrukt. ledere inzender kan in het 
Duits, Engels of Frans een korte be
schrijving van zijn inzending opgeven, 
die naast de Bulgaarse tekst in de cata
logus zal wtorden opgenomen. 

Inmiddels is de eerste serie bijzondere 
zegels ter gelegenheid van de „Sofia 
1969" in omloop gebracht. De afbeel
dingen hebben betrekking op het we
reldberoemde Rilaklooster. De oplaag 
bedraagt 250.000 series. De ontwerper is 
de kunstschilder Stefan Kantschew. 

Het eerste prospectus stelt een reeks 
festiviteiten in het vooruitzicht: bijzon
dere concerten, toneeluitvoeringen en 
sportevenementen. 

Wie alsnog aan de „Sofia 1969" wil 
deelnemen wordt aangeraden zijn voor
nemen onverwijld kenbaar te maken; 
de definitieve aanmelding staat nog 
open. Gegevens over douanevoorschrif
ten heb ik aangevraagd. Inzenders krij
gen hierover nader bericht. 

J. J. JONKER, commissaris-generaal, 
Boschdijk 457, Eindhoven, telefoon (040) 
3 12 43. 

8-11 MEI 1969 - 's-GRAVENHAGE 

Nationale tentoonstelling HAGAPOST 1969 
Georganiseerd met financiële steun van de Stichting Filatelie 

Secretariaat: M. de Meüer, Geestbrugweg 59, Rqswük (Z.H.). Telefoon (070) 11 91 04. 

De vignetten 
Op veler verzoek heeft het comité 

besloten vignetten van de Hagapost ver
krijgbaar te stellen. Na storting van 
één gulden op postrekening nummer 
1 65 33 53 ten name van de penning
meester van HAGAPOST 1969 te 's-Gra-
venhage worden u vier velletjes vig
netten franco thuis gestuurd. 

Aanmeldingen 
Men kan zich nog aanmelden voor de 

tentoonstelling. Om teleurstelling te 
voorkomen raden wij u aan dit zo spoe
dig mogelijk te doen. 

De Bondsdagen 
Het programma voor de Bondsdagen 

luidt voorlopig: 

8 mei: 10 uur openstelling tentoon
stelling; 

9 mei: 10 uur opening Bondsdagen; 
10 mei: Filatelistendag met lezingen 

enzovoort; 
11 mei: laatste dag van de tentoon

stelling. 

Speciale enveloppen 
Tijdens de Bondsdagen zullen er twee 

speciale enveloppen verkrijgbaar zijn. 
Nadere gegevens volgen nog. 

Affiches; informatieve mededelingen 
Affiches en mededelingen van alge

mene aard zullen zo spoedig mogelijk 
aan de secretarissen van de vereni
gingen worden gezonden. 

Excursies 
Evenals bij andere Bondsdagen zul

len voor hen, die graag met 's-Graven-
hage en haar omgeving willen kennis 
maken, bustochten en duinwandelingen 
worden georganiseerd. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C.H.W Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

VOORLOPIG UITGIFTEPROGRAMMA 1969 
Onder voorbehoud van wijzigingen in programma en data 

heeft PTT het voornemen in 1969 uit te geven: 

Februari: Twee postzegelboekjes ä f 1,—, inhoudende 
vier zegels van 25 cent of acht van 12 en 
vier van 1 cent; 

25 februari: Twee gelegenheidszegels voor de Internatio
nale Arbeidsorganisatie. Prijs per serie ƒ 0,70; 

15 april: Zomerzegels; 
28 april: Twee Europazegels. Prijs per serie ƒ 0,70; 
12 augustus: Drie toeslagzegels ten bate van het Koningin 

Wilhelmina Fonds; 
1 september: Gelegenheidszegel van 25 cent bij het 25-jarig 

bestaan van het Beneluxtractaat; 
30 september: Gelegenheidszegel van 25 cent ter herdenking 

van Erasmus; 
november: Kinderzegels. 

Van enkele uitgiften zijn de prijzen nog niet bekend. 

FILATELISTENLOKETTEN 
Sinds de vorige opgave ontvingen wij van de Centrale 

Directie van PTT de volgende mutaties. In Zoetermeer werd 
in november bij wijze van proef een loket opengesteld op 
de tweede vrijdag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur. 
Eveneens bij wijze van proef kreeg Maassluis een loket op 
de itweede vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur. Het 
loket te Middelharnis is thans definitief opengesteld en wel 
op de tweede vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur. 
In november kreeg Winschoten een filaitelistenloket bij 
wijze van proef op de tweede maandag van de maand van 
16.00 tot 17.00 uur. 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Statuutzegel 

Aan het voorlopig uitgifteprogramma in de vorige afleve
ring gepubliceerd kan nog toegevoegd worden: 
december: een zegel ter herdenking van het 15-jarig bestaan 

van het Statuut voor het Koninkrijk. 

KINDERPOSTZEGELS 
Het is moeilijk een oordeel te geven over de Kinderpost

zegels 1968. Zonder meer kan gesteld worden dat ook deze 
serie een hoofdstuk apart vormt in de lange reeks van 
Kinderpostzegels. De afbeeldingen zouden de kinderen een 
beeld moeten geven van de sprookjesfiguren zoals kinderen 
deze zien. Of de ontwerper daarin geslaagd is menen wij 
te moeten betwijfelen. Een sprookjesfiguur — en dan in 
het bijzonder een figuur die een kind altijd met een be
paalde angst bekijkt — kan ook te realistisch worden afge
beeld, vooral wanneer zulk een figuur — bijvoorbeeld een 
draak of een heks — niet als tegenhanger heeft de zinne
beeldige deugd die het kwaad overwint. 

De uitvoering van de ontwerpen is zonder meer goed te 
noemen. De kleuren spreken duidelijke taal terwijl de ver
deling van de tekst op het zegelbeeld goed is. De druk is 
verzorgd; vrijwel alle zegels die wij zagen zijn gecentreerd 
hetgeen bij de gevolgde druk bijna vanzelfsprekend genoemd 
kan worden. 

De technische 
dels onder ogen 
tanding': 

etsingnunimers: 
telcüfers: 

pons tekens: 
markeerboogrjcs: 
overige 
byzonderheden: 

afwijkingen: 

bijzonderheden der veldelen, die wij inmid-
kregen, zijn als volgt: 

bovenzijden doorlopend, 
linkerzijden niet doorlopend, 
rechterzijden niet doorlopend, 
onderzijden doorlopend. 
geen. 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 
geen. 
geen. 

kleurstrepen, waar de vellen gesneden 
worden. 
met uitzondering van enkele zeer geringe 
kleuraf wij kingen, geen. 

SURINAME 
Voorlopig uitgifteprogramma 1969 

Onder voorbehoud van wijzigingen in programma en data 
zal de Surinaamse postadministratie in 1969 de volgende ze
gels uitgeven: 

2 april: Paasweldadigheidszegels; vijf zegels met toe
slag. Prijs per serie in Nederlandse munt 
/ 3 , - . 

juli/augustus: Dierentuinzegels; drie waarden. Prijs per se
rie in Nederlandse munt ƒ 1,10. 

2 oktober: Herdenking honderdste geboortedag Mahatma 
Gandhi; een zegel van 25 cent. 

29 oktober: Herdenking 50 jaar „International Labour 
Organization (ILO); twee zegels. Prijs per se
rie in Nederlandse munt ƒ 0,70. 

21 november: Kinderpostzegels; vijf zegels met toeslag. Prijs 
per serie in Nederlandse munt ƒ 3,—. Prijs per 
velletje (drie zegels) in Nederlandse munt 
f 1,20. 

15 december: Herdenking 15 jaar Statuut voor het Konink
rijk; een zegel van 25 cent. 

MAXIMUMKAART 
De heer G. F. Fischer te Nieuwendam — bekend maxima-

filist — heeft een nieuwe emissie van Suriname aangegrepen 
voor het realiseren van een aantrekkelijke maximumkaart. 

LUCHTVAARTPOSTZEGELS 1968 
Zoals in het vorige nummer is vermeld, zijn deze bijzondere 

frankeerzegels niet gedrukt in offsetdruk doch in roto
gravure. Bovendien is bij de druk op de zegel van 12 cent 
het neuswiel om druktechnische redenen vervallen; het 
raster liet dit niet toe. 

Suriname 
Het tweehonderdjarig bestaan van de Zendingsfirma 

C. Kersten & Co, die aan de Evangelische Broedergemeen
te toebehoort, gaf de Surinaamse postadministratie aan
leiding tot uitgifte van een serie van drie zegels op 29 juni 
1968. De heer Fischer vervaardigde de op de volgende blad
zijde gereproduceerde maximumkaart van het gemoderni
seerde warenhuis van de Zendingsfirma. 
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Bij nauwkeurige bestudering van zegel en kaart valt een 
eigenaardigheid op. De letters CKC op de hoek van het 
pand op de fotokaart zijn op de postzegel niet of nauwelijks 
terug te vinden. Maar op de postzegel is aan de rechter 
gevel wel duidelijk een (lichf-jreclame te zien van een grote 

gloeilampenfabriek in het zuiden van Nederland, een re
clame die op de fotokaart niet voorkomt. De vraag rijst nu 
of de fotokaart van oudere datum is dan wel geretoucheerd. 
Onze Surinaamse lezers zullen ons hierover wel kunnen in
lichten. 

Overigens is het bij ons weten de eerste maal dat een 
reclametekst op een postzegel van Nederland of van de 
Rijksdelen Overzee zichtbaar is. De Zomerzegels 1955 waren 
op dit punt bijzonder neutraal; zelfs het vignet van een 
groot olieconcern in Den Haag is niet meer te herkennen. 

De heer A. Vink, o.s.c, uit Uden, die zo vriendelijk was 
ons op deze Surinaamse bijzonderheid attent te maken, be
toont zich wat ongerust over deze ontwikkeling. Hij meent 
dat het tot de goede stijl behoort geen reclame te maken op 
postzegels. 

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

Winter 
Zoals gebruikelijk is tijdens de wintermaanden op aëro-

filatelistisch gebied weinig interessants te melden, aangezien 
de meeste luchtvaartmaatschappijen pas in het voorjaar hun 
eventuele nieuwe diensten openen. 

Groot-Brittannië 
Een stempel, dat zoovel aërofilatelisten als sportverzame-

laars belang kan inboezemen, is het speciale stempel dat op 
7 oktober 1968 te Hounslow werd gebruikt. In een vierkant 

met afbeeldingen van de vijf Olympische ringen en een 
straalvliegtuig luidde de tekst: Mexico 1968 Departure British 
Olympic Team London Airport. Het was in gebruik ter ge
legenheid van het vertrek van de Britse Olympische ploeg 
op London Airport (zie afbeelding in de rubriek Brief uit 
Londen). 

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

NIEUWE UITGIFTEN 
SINDS DE GEUZENDAM-CATALOGUS 

Hieronder volgt een overzicht van hetgeen na de verschij
ning van de Geuzendam-catalogus (augustus 1961) op het 
gebied van Nederlandse postwaardestukken is verschenen. 

Van enveloppen, postbladen en postbewijzen is geen nieuws 
te melden. 

Aërogrammen: (Juliana en profil) 
30 cent. Niets insluiten enzovoort op twee regels. 

Sluitklep boven 127 of 132 millimeter lang. 
30 cent. Niets insluiten enzovoort op twee regels. 
40 cent. 
30 + 10 cent. 
45 cent (gewoon en met luminescerende strook). Niets in

sluiten vier regels. 
45 cent (gewoon en met luminescerende strook). Niets in

sluiten twee regels. 

Briefkaarten: Juliana en profil, drie afzenderslijnen: 
8, 8 + 8, 10, 10 -I- 10, 12, 12 + 12, 15, 15 + 15 met Ne
derlandse tekst; 
15, 15 + 15, 20, 20 + 20, 25, 25 + 25 met Nederlandse en 
Franse tekst; 
proefneming Gouda: 8 (met geelkleurige en grijskleurige 
luminescerende strook); 
Marathonkaart 10 cent; 
proefneming 's-Gravenhage, Rotterdam, 15 cent Nederlandse 
tekst met smallere luminescerende balk; 
luchtpost 25 cent lichtblauw. 

Post^sselformulieren: 
25 cent blauw: op bewijs van storting 

a. „Staat P 118"; 
b. „Staat P 3022"; 

35 cent rood: op bewijs van storting „Staat P 3022". 

Postglro-stortinKsfomiulieren: 
lang model in drie delen: 

15 cent a. Handmerk v. d. postambtenaar; 
b. Waarmerk v. d. postambtenaar; 

15 cent op 10 cent. 
kaartmodel: Recht 15 cent betaald op stortingskaart; 

Recht 15 cent betaald op bewijs van storting; 
Recht 20 cent betaald; 
Recht 25 cent betaald. 

Verhuiskaarten: 
groot formaat met Nederlandse tekst: 
2, 4, 5, 7, 8, 4 + 1, en Deltawerken 10 met a. adreslijnen 
26 mm.; b. adreslijnen 20 mm. met Nederlandse en Franse 
tekst; 
5, 6, Deltawerken 10 cent en Juliana en profil 12 cent. 

Arbeidslgsten: (Juliana en profil) 
6 en 7, beide op lichtgeel en roomkleurig; 
8 a. aan voorzijde „19" en b. aan de voorzijde „19. ."; 
10 cent donkerblauw. 

Welgeteld is dit een bedrag van ƒ 10,14 nominaal over een 
periode van zeven jaar. Postwaardestukken verzamelen is 
dus geen kostbare aangelegenheid, zeker niet vergeleken met 
postzegels. Er is natuurlijk wel één voorwaarde: er op tijd 
bij zijn, want mist men een „,nieuwtje" dan gaat het meer 
kosten dan aan het loket. 
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STEMPELS 
Rubriekredacteur Drs A M A van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 'sGravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Voor de kinderpostzegels waren — behalve de gebruike

lijke eerstedagstempels, uitsluitend met plaatsnaam 's Gra
venhage, op de semiofficiële couverten, welke op 12 novem
ber ergens in Nederland zijn gepost — ook bijzondere 
stempels in gebruik tijdens een tournee van het Autopost
kantoor, waarbij de volgende plaatsen zijn bezocht: 

Amsterdam 
121314 november 

Haarlem 
Leeuwarden 
Groningen 
Assen 
Zwolle 
Deventer 
Arnhem 
Nijmegen 
'sHertogen
bosch 

^s& 

15 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
26 

27 

Eindhoven 
Maastricht 
Roermond 
Hilversum 
Utrecht 
Breda 
Middelburg 
Rotterdam 

2829 november 
2 december 
3 
9 

10 
11 
12 

1617 
'sGravenhage 

1819 
Leiden 20 

% ' Ä / M r r t * ^ •^urtö* 

^ ^ ^ S P O Q 

%HG\^ 

l O V f , 

'^'iÄSS^'* 

^^■^s^'iW 

Voor deze speciale afsitempelingen waren geen bijzondere 
couverten voorgeschreven maar wel het uitsluitend gebruik 
der kinderzegels van de uitgifte 1968. Aangetekende stukken 
werden voorzien van strookjes met inschrift Autopostkan
toor, terwijl te Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en 'sGra
venhage (waar meer dan één dag halt gehouden werd!) op 
de stukken zelf tevens een dagtekeningstempel Autopost
kantoor werd afgedrukt. 

In de KathoHeke Technische School, Van Riebeecklaan te 
Breda, was op 23 november een tijdelijk postkantoor met 
bijzonder stempel gevestigd ter gelegenheid van de viering 
van het 75jarig bestaan van de Postzegelvereniging „Breda". 
Hierbij enkele afbeeldingen van eerder gemelde gelegen
heidsstempels. 

MACHINESTEMPELS 

OE LAURENSKERK ^é^^'^^^ 
na algeheel herstel Q: — ^ 

weer in gebruik IS'fl 8 
U december 1968 • ^̂ 68 L J 

Van 12 november tot en met 2 januari zijn in de stempel
machines te Amsterdam, Arnhem, 'sGravenhage, Groningen, 
Rotterdam en Utrecht wederom de al van vorige jaren be
kende stempelvlaggen met een opwekäring voor de aankoop 
van kinderpostzegels opgenomen. 

Van 18 november tot en met 15 december werd in één der 
Rotterdamse stempelmachines een stempelvlag inzake het 
herstel van de Laurenskerk gebruikt (zie afbeelding). 

TYPENRADERSTEMPELS 
16.10.1968 Het postagentschap AmsterdamVan Boshuizen

straat werd vervangen door het agentschap Kaste
lenstraat; 

17.10.1968 Gevestigd: postagentschap AmsterdamOostzaner
weg; 

1.11.1968 Opgeheven: poststation Huisduinen en postagent
schap Amsterdam  Cornells Krusemanstraat; 

4.11.1968 Gevestigd: plattelandspostagentschap Nieuwer Ter 
Aa (dit ligt nabij Breukelen!) en postagentschap 
CulemborgChopinplein; 

7.11.1968 Gevestigd: postagentschap MiddelburgLangeviele
weg; 

21.11.1968 Gevestigd: postagentschap UtrechtAndesdreef. 

VELDPOST 
In 1968 zijn wederom een tamelijk groot aantal veldpost

kantoren in werking geweest, waarvan wij hieronder een 
lijst kunnen laten volgen. 

Gedurende het gehele jaar waren in werking de kantoren: 

Napo
nummer 

Stempel
nummer 

44 

Vestigingsplaats 

Nederland 
UtrechtStation 500 1968 

WestDuitsland 
Mönchengladbach 

Hohne 
Seedorf 
Handorf 
Hesepe 
HessischOldendorf 

Sinds eind 1967 worden op deze kantoren aantekenstrookjes 
gebruikt mét gedrukte Naponummers. 
Gedurende kortere perioden waren de navolgende kantoren 
in werking: 

Nederland 

861 
861 
861 
871 
880 
890 
891 
897 

1.1.1.8 
228. 8 
29.8heden 

1968 
1968 
1968 
1968 
1968 

75 
36 
75 
59, 72 
49, 26 
35 
76 
77 

Ossendrecht 
» 
>» 
»1 

it 

Soesterberg 
(luchtmachtshow) 

WestDuitsland 
* 
MünsterSüd (Hohne) 
Vogelsang 
Sennelager 
Münsterlager (Hohne) 
Vogelsang 
Hohne (oefening 
„Koningsgambiet") 
Sennelager (oefening 
„PickelHaube II") 
MünsterSüd (Hohne) 
Rotenburg (oefening 
„Fallex") 
MünsterNord (Hohne) 
Sennelager (oefening 
„Whippet") 220, 
Sennelager (oefening 
„Edelman") 220, 

500 
»» 
»» 
»» 

500 

241 
241 
230 
251 
241 
230 

241 

251 
241 

211 
241 

851 

851 

26.2.11.4 
22.4.22.5 
4.6.6.7 
2.9.2.11 
18.11.14.12 
3.7.12.7 

22.1.3.2 
13.4.16.4 
312.4. 
19.4.4.5. 
20.6.6.7. 
417.7. 

114.8. 

26.8.7.9. 
27.9.19.10 

1525.10 
18.11.4.12. 

27.11.14.12 

819.12 

36 
36 
36 
36 
* 

80 + 
bijzonder 
stempel. 

98 
98 
96 
98 
96 
79 

96 

29 
42 

29 
96 

* 

* 

Voor deze laatste beide oefeningen is een extra Napo
nummer 851 aangewezen in verband met de feestdagen, om
dat alléén aan de troepen, deelnemend aan de oefeningen 
met een Naponummer beginnend met een 8, pakjes kun
nen worden toegezonden. 

Wij danken de heer W. P. van der Laar voor een melding 
van één der stempels. 
• De ontbrekende plaatsnaam en de ontbrekende nummers volgen 
in een komende aflevering van deze rubriek. 
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SURINAME 
Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Nationale 

Stichting T.B.C.-bestrijding werd op 12 september 1968 een 
bijzonder stempel gebruikt, hetgeen wij hierbij kunnen af
beelden. Voor belangstellenden heeft de heer D. Smits te Pa
ramaribo een aantal enveloppen beschikbaar, waarvan de 
prijs bedraagt ƒ 0,75 (Nederlands geld), te vermeerderen met 
ƒ 0,20 porto zeepost of ƒ 0,40 per luchtpost. 

NATIONALE STICHTINC 
X.9.C. BESTRUDING 

S U R I N A M ! 
5 JAA« 

%Xf-»'^ 

ACADEMIE 
De Belgische Academie voor Filatelie hield op 16 novem

ber 1968 haar jaarvergadering in het Atlanta-hotel te Brus
sel. Voorzitter Jean Dupont opende de bijeenkomst. Als voor
naamste spreker van de dag was de heer Planquaert aan
gewezen, die de vergadering heel wat wist te vertellen over 
de „Valentines"-brieven, die een eeuw terug op Sint Valen
tijnsdag tussen verliefde paartjes werden uitgewisseld. Dit 
wordt heden ten dage nog steeds gedaan in de Engels
sprekende landen. 

Het lidmaatschap wordt slechts aan dertig personen toe
gekend, wat niet nalaat, dat ook de aandacht uitgaat naar 
niet-leden waarvan de onderlegdheid in filatelistische we
tenschap of beter postzegelkunde geen twijfel laat bestaan. 
Zulke personen kunnen dan aanvaard worden als corres
ponderend lid. Op genoemde vergadering werden als dus
danig benoemd de heren A. Buelens, J. Palmans en baron 
de Viron. 

Doordat onze rubriekredacteur plotseling ziek werd was hij niet 
in staat zijn rubriek te voltooien. Wij wensen hem van ganser harte 
een spoedig herstel. 

1963-1968 

Het adres van de heer Smits is Postbus 2044, Paramaribo, 
terwijl betalingen kunnen geschieden op giro 1 43 28 te zijnen 
name in Wageningen (Nederland). 

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

PATRIOTTISCHE REEKS 
Teneinde de vijftigste verjaring van de eerste wereld

oorlog in herinnering te brengen bedacht de postadministra-
tie ons met een reeks liefdadigheidsvignetten bestaande uit 
de waarden: 

1 fr. + 50 c. 6 fr. + 3 fr. 
3 fr. + 1,50 fr. 10 fr. + 5 fr. 

De laagste drie waarden werden uitgevoerd in veelkleurige 
heliogravure en beelden respectievelijk de blijde intrede uit 
der Belgische vorsten te Brugge, Brussel en Luik ter ge
legenheid der bevrijding in het jaar 1918. De hoogste waarde 
daarentegen werd uitgevoerd in de gecombineerde diepdruk-
heliogravure op groot formaat. De gravure is van de hand 
van de heer L. Janssens. 

Het ganse spektakel is niet de minste lof waardig en aller
minst de hoogste waarde met twee leeuwen die blijkbaar 
met houten poten afgebeeld werden. 

POST UIT PARIJS 
Rubriekredacleur; 

D de Vries, Waalstraal 53', Amsterdam-Z 

Zoals elk jaar gebruikelijk heeft de minister voor Post en 
Telecommunicatie ook nu weer ter gelegenheid van de 
„Salon Philatélique" te Parijs het uitgifteprogramma bekend
gemaakt voor het komende jaar. Er staan in totaal maar 
liefst een 36-tal nieuwe postzegels te komen (tegenover 40 in 
het jaar 1968): 9 zegels met toeslag en 27 andere. 

Voor alle nieuwsgierigen (en vooral ook de thematische 
liefhebbers) volgt hier de opsomming van hetgeen ons in 
1969 vanuit Frankrijk te wachten staat: 
Met toeslag: Dag van de Postzegel, waarop afgebeeld een 
soort postpaardentram uit omstreeks 1890. Een zestal zegels 
met afbeeldingen uit de serie „Beroemde Personen": maar
schalk Lannes, Georges Cuvier, generaal Marceau, Sainte-
Beuve, André Gide en Albert Roussel. Een nadere toelichting 
op deze zegels volgt in deze rubriek zo spoedig mogelijk na 
het verschijnen. En tenslotte tegen het eind van het jaar de 
twee „Rode-Kruis"zegels weer met afbeeldingen van werken 
van Nicolas Mignard („Zomer" en „Winter") als vervolg op 
de serie die eind 1968 verscheen. 
De overige zegels zijn: in de serie Historische figuren: Bayard, 
Hendrik IV en Karel de Stoute met Lodewijk XI; in de Toe
ristische serie: kasteel Chantilly, Trinité-sur-Mer, kerk te 
Bourg-en-Bresse en het waterbassin te Vouglans in de 
Franse Jura; in de Grootformaat serie: een door van der 
Weyden geschilderd portret van Philips de Goede, een re-
produktie van een schilderij, betrekking hebbend op het 
circus, een fresco uit de Abdij te Saint-Savin en tenslotte een 
beeldhouwwerk uit de kathedraal van Amiens. 

Verder nog een zestiental herdenkings- en andere zegels, 
een tweetal Europa-zegels, Internationale bloemententoon-
stelling te Parijs, herdenking van de tweehonderdste ge
boortedag van Napoleon, kasteel te Hautefort, kernenergie
onderzeeboot ,,Le Redoutable", Wereldfonds voor natuur
bescherming, met de afbeelding van een bergschaap dat onder 
andere nog op Corsica voorkomt. Wereldkampioenschap
pen kanovaren in de Savoye, Nieuwe school voor kunst en 
handwerk te Chatenay-Malabry en, ter gelegenheid van het 
jaarlijkse congres van de Franse bond van filatelistenvereni
gingen, een zegel van Chalons-sur-Mame, waar dit congres 
zal worden gehouden. In het kader van de manifestatie 
„Bescherming van Europa" zal een zegel worden uitgegeven 
met als onderwerp „de Mens en het Water". 

En tenslotte zullen er in 1969 een vijftal zegels worden 
uitgegeven ter herdenking van de 25e verjaardag van de 
bevrijding van Frankrijk. Deze zegels geven voorstellingen 
van de landing in Normandië door parachutisten en com
mandotroepen, de landingen aan de zuidkust van Frankrijk, 
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de gevechten van de ondergrondse strijdkrachten te Mont-
Mouchet (in het hoogland van Auvergne), het beroemde 
vliegerkorps Normandie-Niémen en een afbeelding van ge
neraal Leclerc, de grote man van de bevrijding van Parijs. 
En nu we dan toch aan het opsommen van de komende zegel-
uitgiften zijn, willen we volledigheidshalve de dit jaar in
tussen uitgekomen zegels nog even noemen, vooral omdat we 
uiit ervaring weten, daar een heel groot aantal lezers van 
deze rubriek een plezier mee te doen. 

Op 28 oktober verscheen in grootformaat de zegel met een 
afbeelding van beeldhouwwerk van Antoine Bourdelle, voor
stellend „La Danse", dat is te zien in het theater van de 
Champs Elysées. Het is een van de beroemdste ornamenten 
aan de voorgevel van dit theater, omstreeks 1912 gemaakt 
door Bourdelle, die hierdoor geïnspireerd werd na het zien 
van de dansen van Isidora Duncan. 

Eveneens op 28 oktober een zegel van de beroemde graveur 
Decaris ter viering van de vijftigste verjaardag van het „Bal 
van de Witte Bedjes" dat ieder jaar in de Parijse Opera 
wordt gehouden ten bate van de misdeelde jeugd, en waar
aan de beroemdste artiesten medewerken. De zegel vertoont 
onder andere de monumentale trap van de Operahal en het 
conterfeitsel van Leon Bailby, een toenmalige dagbladdirec
teur die de initiatiefnemer tot deze gebeurtenis is geweest. 
Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand gesloten van 
de eerste wereldoorlog, en met de uitgifte van een zegel op 
12 november van dit jaar werd deze vijftigste gedenkdag 
gevierd. De zegel vertoont een afbeelding van de Parijse 
Are de Triomphe en een vredesengel; evenals de onlangs 
verschenen zegel herdenking wapenstilstand aan het oostelijk 
front Saloniki vijftig jaar geleden, door Gandon gemaakt. 
De voorstelling vertoont er een opvallende gelijkenis mee 
en de Franse filatelistische pers is er dan oOk helemaal niet 
zo gelukkig mee. 
Ook op 12 november verscheen in grootformaat de zegel van 
het schilderij „Portret van een Model" van Auguste Renoir 
(1841-1919). Het is een, naar onze mening, prachtige repro-
duktie van een fraai kunstwerk van deze impressionistische 
schilder; naar men beweert zou het model een nichtje van 
zijn vrouw zijn, genaamd Gabrielle. Het schilderij hangt te 
Parijs in het Museum van de Kaatsbaan (Jeu de Paume in 
het Tuilerieënpark). 
In de serie Grote figuren uit de Franse historie werden op 
18 november drie zegels uitgegeven die de herinnering moe
ten bewaren aan Philips de Schone (1268-1314) die in 1302 
de Franse Staten Generaal instelde; Bertrand du Gueslin 
(1314-1380) een krijgsman uit de tijd van Karel V. De zegel 
vertoont een afbeelding van de dood van Gueslin op 13 juli 
1380, toen volgens de overlevering, de gouverneur van de 
stad Chateauneuf-de-Randon hem de sleutels van de stad 
op zijn doodsbed bracht als een postume eer; Jeanne d'Arc, 
die in het verleden al twee keer op de Franse postzegel werd 
vereeuwigd, zien we hier terug bij haar vertrek uit Vaucou-
leurs in 1429 ten tijde van het beleg van Orleans. 
De twee Rode-Kruiszegels, uitgegeven op 16 december, slui
ten de rij van uitgiften van dit jaar. Ze stellen een twee
tal werken voor van de schilder Nicolas Mignard (1606-
1668); de zegel van 25 centimes symboliseert de lente, die 
van 30 centimes de herfst. Beide zegels hebben een toeslag 
van 10 centimes en werden, zoals ieder jaar, in boekjes van 
twee blokken van vier zegels uitgegeven. Van deze zegels 
hierbij een afbeelding. 

Begin volgend jaar zal er een tariefverhoging voor bin
nenlandse brieven worden ingevoerd: 40 centimes voor extra 
snelle bezorging, in plaats van de bestaande 30 centimes die 
dan waarschijnlijk wel heel langzaam bezorgd zullen 
worden Waarmede wij dan onze lezers vanuit deze ru
briek desondanks een succesvol filatelistisch 1969 toewensen! 

ROBSON LOWE EN CHRISTIE'S WERKEN SAMEN 

Hoezeer postzegels steeds meer in de publieke belangstelling 
komen bewijst wel de nauwe samenwerking tussen de bekende 
Londense veilinghouder Robson Lowe met de overbekende firma 
Christie's, die wereldvermaardheid bezit als veilinghouder van alles 
wat als kunst aangemerkt kan worden. 

Met behoud van de zelfstandigheid van beide firma's is een 
samenweiking tot stand gekomen, waarbij de diensten van beide 
zaken gebundeld worden bij het adviseren en liquideren van antiek 
en postzegels. Christie's is als veilinghouder van oude schilderijen 
en meubilair een begrip, Robson Lowe kwam wederom in de 
wereldfilatelie toen zij de beroemde Burrus-verzamelingen onder 
de hamer bracht. In het afgelopen seizoen was de omzet van beide 
huizen tezamen ongeveer £.13 miljoen, waarvan tien percent voor 
rekening van Robson Lowe kwam. 

BIJZONDERE BRIEFKAARTEN 

De Britse deelneming aan de Olympische Spelen te Mexico 
werd in dit land niet filatelistisch herdacht, met uitzonde
ring van een bijzonder stempel op een briefkaart, die het 
vertrek van London Airport op 7 oktober van de Britse 
equipe voor het nageslacht heeft vastgelegd (zie afbeelding) 

Als bijzonderheid kan bij deze briefkaart vermeld worden, 
dat hierop de nieuwe Machin-portretbuste van de koningin 
is afgebeeld. In de tijd tussen het gereedkomen van deze 
kaarten en het verdwijnen van de oude beeltenis zijn brief
kaarten met de Machin-beeldenaar in boekdruk uitgegeven 
met daarnaast gedrukt „POSTAGE 4d." (afbeelding). Wij 
zijn Philart Productions Ltd., 11 Bermondsey Street, London 
S.E.1, erkentelijk voor toezending van beide kaarten. 

BEROEMDE BRITSE SCHEPEN OP POSTZEGELS 
Wanneer op 15 januari 1969 de serie met beroemde Britse 

schepen verschijnt, zullen dat afbeeldingen zijn van de Mau-
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retania, de nieuwe Queen Elizabeth II, een galjoen uit de 
tijd van koningin Elizabeth I, de Great Britain, de East India-
man en de Cutty Sark De waarden zijn respectievelijk 1 sh , 
5 pence, 9 pence, 1 sh , 9 pence en 9 pence 

VERJAARDAGSZEGEL 
In de jaarlijkse serie van bekende verjaardagen verschijnt 

in 1969 een zegel, gewijd aan de Internationale Arbeidsorga
nisatie, die dan vijftig jaar zal bestaan Deze organisatie is 
een internationaal lichaam waarin behalve de verschillende 
regeringen ook vertegenwoordigers van werknemers- en 
werkgeversorganisaties zitting hebben 

DE KERSTZEGELS 
Voor de kerstzegels 1968 heeft de Britse PTT een eerstedag-

envelop laten ontwerpen door Rosalind Dease, die ook de 
drie postzegels heeft ontworpen De voorstelling toont een 
poppenhuis De zegel in de waarde van 4 pence stelt voor 
een jongen en meisjes (beiden modern met lang haar') met 
hobbelpaard, de kleuren zijn zwart, bruin, blauw, oranje, 
rood en goud De zegel van 9 pence heeft als voorstelling een 
meisje dat voor een poppenhuis met haar poppen speelt, de 
kleuren zijn geel, oranje, zwart, bruin, kersrood, blauwgroen, 
olijfgroen en goud De hoogste waarde van 1 shilling 6 pence 
heeft als onderwerp een jongen met speelgoedtrein en bouw
doos, de kleuren zijn hiervan groen, kersrood, oranje, blauw, 
zwart en goud Alle zegels zijn gedrukt in fotogravure door 
Harrison & Sons Ltd , alle zegels krijgen fosforstrepen 

De tegenwoordige zegel van 4 pence, die in sepiabruine 
kleur verschijnt, zal in januari 1969 in de kleur van de tegen
woordige zegel van 8 pence worden uitgegeven, namelijk 
rood Dit wordt gedaan omdat de sepiabruine kleur ver
moeiend op de ogen werkt bij het sorteren De 8 pence-zegel 
zal te zelfder tijd verschijnen m een melkblauwe kleur 

NIEUWE PORTZEGELS 
De Britse portzegels zullen in het vervolg gedrukt worden 

in fotogravure op papier zonder watermerk en met synthe
tische gom De nieuwe portzegels van 8 pence verschenen 
in oktober, die van 2 pence in november, de portzegel van 
4 pence komt in april 1969 Andere portzegels worden ge
drukt op papier zonder watermerk met synthetische gom, de 
waarden 3 pence en 6 pence kwamen al in september uit, 
de 1 shilling komt in december terwijl de 5 pence in januari 
of februari 1969 verschijnt Het ligt in de bedoeling van de 
Britse PTT alle portzegels uiteindelijk in fotogravure te 
laten drukken 

DE CONCORDE 
De Concorde, het Brits-Franse supersonische vliegtuig, 

moet zijn eerste vlucht nog maken Tot die dag zal ook de 
daarvoor bestemde bijzondere postzegelemissie van drie 
waarden moeten wachten In februari 1968 al werd deze emis
sie aangekondigd, zodat wel blijkt hoezeer de eerste vlucht 
van dit toestel is vertraagd 

De waarden zijn 4 d, 9 d, 9 d en 1/6 

En hiermede eindigt mijn laatste Londense brief m 1968 
Mag ik u allen een „Merry Christmas and a Happy and 
Prosperous New Year" toewensen 
London, 1 december 1968 

CHRISTIAN HOUSTON AIJP 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur F G E Nilanf, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid Afrika 

REISENDE POSKANTORE 
Dr T B Berry, die voorsitter van die redaksie van die 

,,South African Philatelist" het 'n uitvoerige studie gemaak 
van die reisende poskantore in Suid-Afrika Dit blyk dat 
Suid-Afrika die eerste land in die Britse statebond was wat 
van reisende poskantore gebruik gemaak het, nl vanaf 25 
Januarie 1937 'n Vragmotor is as poskantoor ingerig en het 
daagliks die meer afgelee voorstede van Johannesburg be-
soek Telkens is van twintig tot dertig minute op elke plek 

stilgehou, al na gelang van die behoefte van die betreffende 
buurt Die kantoor is gebruik vir telegramme betaal van 
telefoonrekemnge en alle ander posgenewe wat die gewone 
poskantoor ook verskaf Die stempel wat in hierdie reisende 
poskantoor gebruik is was rond eers in Engels, later twee
talig Mobile P O Mobiele PK / die nommer / datum in die 
middel / pleknaam Die afmeting van die verskillende kan
tore se stempels het onderling verskil 

Die eerste reisende poskantoor het geen nommer gehad 
me Wel was daar 'n spesiale registrasiestrokie Na twee jaar, 
toe dit geblyk het dat die onderneming 'n sukses was, is die 
OU vragmotor vervang deur 'n nuwere spesiale poskantoor, 
meer in de vorm van 'n luukse bus Die eerste kantoor is 
feestelik in gebruik geneem en die burgemeester van Johan
nesburg het die eerste seels oor die toonbank verkoop 

In Julie 1940 is 'n tweede mobiele poskantoor in Johannes
burg in gebruik geneem, gevolg deur nog twee in Augustus 
1952 Kaapstad het sy reisende poskantore gekry in Mei en 
September 1940, wat tien jaar later, in September 1951, deur 
'n derde gevolg is Port-Elizabeth se eerste een het in Sep
tember 1940 begin werk, 'n tweede het in September 1961 
gevolg Durban het sy eerste mobiele poskantoor op 20 Mei 
1940 in gebruik gestel, 'n tweede het hier in Maart 1954 ge-
kom 

Ook Pretoria kry sy reisende poskantoor, in Augustus 
1940, gevolg deur Bloemfontein 'n maand later Oos-Londen 
het daarenteen eers baie later, nl in Julie 1951 gevolg, Pie-
termaritzburg in September 1951 Hieruit blyk dus dat die 
groter stede almal hul mobiele poskantore in die laaste jare 
voor die Tweede Wereldoorlog gehad het, terwyl kleiner stede 
na die oorlog gevolg het toe die groot stede hul tweede in 
gebruik geneem het 

Die stempels wat by die reisende poskantore in gebruik 
was, IS na verloop van die jare vervang deur ander, meestal 
met kleiner afmeting, maar met 'n beter en duideliker letter-
tipe Dit sou ons te ver voer om in alle besonderhede hierop 
in te gaan 

Vandag is daar veertien groot en moderne mobiele pos
kantore m gebruik, nl Johannesburg (no 1, 2, 8 en 9), Port-
Elizabeth (no 3 en 15), Kaapstad (no 4, 5 en 10), Durban 
(no 6 en 12), Pretoria (no 7), Bloemfontein (no U), Oos-
Londen (no 13), Pietermaritzburg (no 14) Ook die mobiele 
poskantore self is van tyd tot tyd vervang en gemoderni-
seer Die jongste van die nuwe motortipes (1966) is baie 
lig en het 'n soort los sykant wat omhoog beweeg kan 
word, sodat dit kan dien as 'n afdakkie vir die publiek teen 
son en reent 

In die algemeen is gegewens nog skaars wat die filatelis-
tiese aspek betref Mettertyd sal die versamelaars egter wel 
daarin slaag om gesamentlik 'n mm of meer komplete beeld 
van die ontwikkeling van die reisende poskantore in Suid-
Afrika, die verskillende gebruikte stempels, registrasiestro-
kies, e a besonderhede saam te stel Daar sal altyd wel 
weer uit een of ander vergete album 'n interessante pos
stuk op hierdie gebied te voorskyn kom 

KERSSEELS 
Ook hierdie jaar het half November weer die gebruiklike 

Kersseels verskyn Hoewel hierdie seels geen frankeerwaarde 
het me, is huUe van belang omdat huUe net soos die posseels, 
deur die staatsdrukkery vervaardig word en hulle word in 
alle poskantore oor die toonbank verkoop Die seels word 
uitgegee in velletjies van 13 9 x 17 8 cm Elke velletjie be
staan uit twintig seels van Ic, vyf rye van vier Op die vel-
rande staan aanmoedigend ondersteun sonskyn tehuise koop 
kersseels / support sunshine homes / buy Christmas stamps / 
prevent TB - voorkom tering, en die prys 20 c 

Verlede jaar het die seels vir die eerste keer gesamentlik 
die kaart van Suid-Afrika in donkergroen en diepblou uit
gebeeld Maar waar toe op elke seel 'n Afrikaanse voel weer-
gegee was, is dit hierdie jaar diere van die Suid-Afrikaanse 
veld die grysduiker bokkie, jagluiperd, renoster, olifant, 
koedoe, erdvark, gemsbok, leeu, blou wildebees, bosbok, 
luiperd, kameelperd, jakkals, apie, bont kwagga, Afrikaanse 
buffel, bontebok met kleintjie, eland, seekoei met kleintj ie 
(nylperd) en 'n aardvark 

Elke seel het in rooi die anti-tuberkulose kruis, in wit 
'n hokkie met 'n springbokkop en om-en-om Kersfees Suid-
Afrika 1968 / Christmas South Africa 1968 Die seels is popu-
lêr en word baie gekoop Hierdie landkaart met voels en 
diere is 'n baie goeie en aantreklike vonds en ons hoop dat 
dit in die komende jare voortgeset sal word met ander ver-
teenwoordigers van die diere- en plantewêreld 
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VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubnekredacteur: 

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

Bovensteweg 6, Mook 

VERENIGDE NATIES 
|k»>-Nieuwe postwaardestukken 

Zoals in het novembernummer al werd aangekondigd be
gint de postadministratie van de Verenigde Naties zijn uit
gifteprogramma 1969 met een viertal postwaardestukken. 
Twee daarvan verschijnen in verschillende afmetingen, zo
dat er in totaal zes verzamelobjecten bijkomen. De uitgifte
datum is 8 januari 1969. De volgende details zijn thans be
kend geworden: 

Er komt een 6 cents-envelop in twee maten met een eerste 
oplage van respectievelijk 500.000 en 350.000. De indrukzegel 
is de door de Tunesische kunstenaar Hatim El-Mekki ont
worpen 50 cents-gebruikszegel in gewijzigde vorm. De enve
lop wordt gedrukt door de Finse firma Suomen Pankin Sete-
lipaino. De verkoopprijs bedraagt 7 dollarcent. 

Een 10 cents-luchtpostenvelop wordt door dezelfde druk
kerij vervaardigd. De zegel is een gewijzigde versie van de 
door de Australiër George Hamori ontworpen 8 cents-lucht-
postzegel. Ook deze envelop verschijnt in twee maten met 
een eerste oplage van respectievelijk 300.000 en 250.000. De 
prijs is 11 cent. 

Voorts verschijnt er een briefkaart van 5 cent; de zegel 
daarop werd ontworpen door John Mason uit Australië. Een 
eerste oplage van 500.000 wordt geleverd door de Canadian 
Bank Note Company Ltd. te Ottawa. 

Een 8 cents-luchtpostbriefkaart ten slotte verschijnt — 
eveneens gedrukt door de Canadese onderneming — in een 
oplage van 500.000. De kaart werd ontworpen door de Ame
rikaanse kunstenaar Lawrence Kurtz. 

Bestellingen 
Postzegels en postwaardestukken van de Verenigde Naties 

kunnen — behalve bij de postzegelhandel — in Europa be
trokken worden bij de „United Nations Postal Administra
tion at Geneva", Palais des Nations, CH-1211 Geneve 10 
(Zwitserland). Bestelformulieren met instructies zijn ver
krijgbaar bij de Nederlandse Inlichtingendienst voor de Ver
enigde Naties, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage. 

aVr Nieuwe propaganda-stempelvlag 
^%- De laatste propaganda-stempelvlag van de vier dit jaar ge

bruikt door de VN-postadministratie ter gelegenheid van het 
, „Internationaal Jaar van de Rechten van de Mens" kwam 

j ^ ' . op 10 december in gebruik. De tekst luidt: „20th Annivers-
mfl.ary, Universal Declaration of Human Rights" (Twintigste 

Verjaardag Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens). 

Verzamelaars kunnen afdrukken bestellen bij de „United 
Nations Postal Administration" te New York. 

Uitverkocht 
De 5 cent-waarde van de op 17 maart 1967 verschenen 

Onafhankelijkheidsserie raakte op 28 augustus uitverkocht. 
De op 19 juni 1967 uitgegeven zegels ter gelegenheid van 

het Internationaal Toeristisch Jaar waren op 19 december 
1968 voor het laatst aan de loketten verkrijgbaar. 

X Eerstedagenveloppen 
Het hieronder volgend overzicht geeft aan hoeveel VN-

eerstedagenveloppen van het bijzondere eerstedagstempel 
werden voorzien: 

18 april 1968 Unido-serie 396.447 
20 cent-luchtpostzegel 225.378 

31 mei 1968 6 cent-gebruikszegel 241.179 
13 cent-luchtpostbriefkaart 106.500 
13 cent-luchtpostbrief 106.700 

19 september 1968 Wereldweerwachtserie 620.510 

Nieuwe UNPS-studie 
Van de United Nations Philatelic Society-UNPS ontvingen 

wij haar studienummer 3 „Postage Stamps of United Nations 
Philatelic Interest". Deze uitgave bevat een opsomming van 
zegels uitgegeven door de verschillende landen bij bijzondere 
gelegenheden verband houdende met de Verenigde Naties of 
van een harer organisaties. Het is een studie die voor ver
zamelaars op dit terrein van grote waarde kan zijn. 

De prijs bedraagt in de Verenigde Staten $2,50. De UNPS 
is echter bereid honderd exemplaren ter beschikking te 
stellen van Nederlandse verzamelaars tegen de speciale prijs 
van ƒ 3,— ($0,22 porto in zegels van de Verenigde Naties 
inbegrepen). 

Het boekje kan worden besteld door storting of overschrij
ving van dit bedrag op postrekening 33 94 20 van drs. E. Ol-
denkamp. Zeekant 15, 's-Gravenhage. 

VERENIGD EUROPA 

Een handleiding 
Onder de titel „Die Europäische Einigung und ihr Echo 

in der Philatelie" is enige tijd geleden in de Duitse Bonds
republiek een boekje verschenen dat door zijn ondertitel 
„Leitfaden der Europa-Thematik" zichzelf bestempelt tot 
een handleiding bij de opbouw van een thematische ver
zameling „Verenigd Europa". 

Het boekje is van de hand van A. Hammerschmidt, Burg
strasse 11, 6782 Rodalben (Pfalz) en kan bij de auteur zelf 
worden besteld voor de prijs van DM 3,— exclusief ver
zendkosten. 

Het werkje, dat 128 bladzijden telt, is rijk geïllustreerd 
en op kunstdrukpapier gedrukt. Het omvat niet alleen alle 
tot 1967 verschenen Europazegels, maar ook voorlopers, 
Europafrique-zegels en andere zegels, waaruit sympathie met 
de Europese gedachte blijkt. Het thematische nevenonder-
werp „grote Europeanen" wordt — zij het in het kort — be
handeld. Voorts wordt een dertigtal bijzondere stempels 
besproken. 

Bijzondere waarde ontleent het werkje aan zijn geschied
schrijving van de eenwording van Europa, waardoor inzicht 
verkregen wordt, dat te pas komt bij een logische en syste
matische opzet van een thematische verzameling over dit 
onderwerp. 

Het spreekt wel van zelf dat de Europese organisaties, 
zoals de Raad van Europa, de Kolen- en Staalgemeenschap, 
EURATOM, EFTA enzovoort niet onbesproken blijven. Een 
geschiedenistabel en een personenregister vergemakkelijken 
het raadplegen van deze handleiding, waarvan Europaver
zamelaars veel plezier kunnen beleven. 

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

Vier miljoen zegels 
De grootste postzegelverzameling ter wereld bevat op het 

ogenblik meer dan vier miljoen postzegels; zij is het eigen
dom van het Britse volk en bevindt zich in het Britse mu
seum. De collectie is voor iedere filatelist toegankelijk. Het 
geweldige aantal van vier miljoen spreekt u misschien beter 
aan, wanneer wij u vertellen, dat er op de hele PRAGA 
„slechts" 2,4 miljoen zegels aanwezig waren. De schatbe
waarder van deze verzameling is Mr. James A. Mackay. 

Men neemt aan, dat in deze kostbaarste verzameling ter 
wereld vele zegels letterlijk onbetaalbaar zijn. Enige stuk
ken, die voor zeldzaam worden gehouden, zijn in zulke hoe
veelheden aanwezig dat zij, wanneer zij ooit op de markt 
zouden komen, een aanzienlijke prijsdaling zouden veroor-
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zaken. De verzamelaars hoeven hiervoor echter niet bevreesd 
te zijn; de zegels van het museum zullen nooit verkocht 
worden. Het land zou al wel volkomen bankroet moeten zijn 
voor men zoiets in overweging zou nemen. 

De verzameling wordt, uiteraard m gedeelten, geregeld 
tentoongesteld. Ook niet tentoongesteld materiaal kan na 
afspraak bezichtigd worden. Dit is van groot belang voor 
experts en keurmeesters, die de hun ter 'keuring voorge
legde zegels nu kunnen vergelijken met de echte exemplaren. 

Dit bericht haalden wij voor u uit de Borek-Berichte, 
niet rechtstreeks, doch via een gelijke rubriek als deze in 
de Interphila Courier. 

4 X F 
Ditzelfde ^blad vindt, dat men in Berlijn een kans gemist 

heeft bij de uitgifte van de zegel voor het tumfeest eerder 
in dit jaar. (Michel nummer 320, Yvert 296). Hiervoor had 
men een echte sportzegel kunnen ontwerpen in plaats van 
weer terug te vallen op het embleem van de vier F's. Deze 
vier letters zijn de afkorting voor „frisch-fromm-fröhlich-
frei", de zinspreuk van de Duitse gymnasten; zij werden ook 
al gekozen voor de zegel van de Duitse Bondsrepubliek in 
1958 (Michel 292, Yvert 163). 

De zegel, die men nu heeft laten verschijnen, is eigenlijk 
slechts de verkleining van het affiche voor deze sportge
beurtenis. 

De autoriteiten in de Duitse sportwereld hebben naar aan
leiding van vragen hierover laten weten, dat men weer een 
dergelijke symbolische voorstelling heeft gekozen omdat het 
haast onmogelijk is de vele facetten van zo'n turnfeest in 
een meer concrete afbeelding te doen uitkomen. Wèl was 
men eerst nog van plan geweest een tweede waarde te laten 
verschijnen van 30 pf. met het portret van sportleider Jahn. 

Koning Willem I - Luchtpostverzamelaar 
Volgens Paul Maicent in de Echo de Ia Timbrologie is onze 

koning Willem I de eerste luchtpostverzamelaar geweest. In 
september 1836 kreeg hij een brief uit Groot-Brittannië, die 
over het Kanaal gevlogen was met de ballon Royal Vaux-
hall. Willem I heeft op deze brief een notitie geplaatst, dat 
het stuk zorgvuldig bewaard moest worden. Waarschijnlijk 
was deze aanwijzing een gevolg van de bijzondere wijze van 
vervoer die deze brief had ondergaan. Zo zouden we dus 
kunnen concluderen, dat onze eerste koning uit het Oranje
huis tevens de eerste verzamelaar van ballonpost is geweest. 

Schaken 
In het Oostduitse blad Sammler-Express stond een op

stelling van zegels, uitgegeven naar aanleidmg van schaak
toernooien. Misschien kunnen sommigen van onze lezers 
deze gegevens wel gebruiken. Wij laten het lijstje hier volgen, 
uiteraard zonder te weten of het wel compleet is. 
Bulgarije 1947 (1), 1958 (1), 1962 (5 en 1 blok); Rusland 1948 
(3), 1958 (1), 1962 (1). 1963 (3), 1966 (1 en 1 blok); Hongarije 
1950 (3); Polen 1956 (2); DDR 1960 (3); Roemenië 1966 (6); 
Cuba 1951 (7), 1962 (1), 1966 (6 en 1 blok); Joegoslavië 1950 
(5); Finland 1952 (1); Curagao 1962 (3); Filippijnen 1962 (2); 
Nicaragua 1963 (1); Israël 1964 (2); VAR 1965 (1); VAR Gaza-
strook 1965 (1); San Marino 1965 (1); Frankrijk 1966 (1); 
Monaco 1967 (1); Dominicaanse republiek 1967 (2 en 1 blok). 

Fosfor 
In de Deutsche Zeitung für Briefmarkenkunde doet dr. 

Pauli een middel aan de hand om fosforstrepen op de zegels 
van Groot-Brittannië te herkennen. 

Hij stelde eerst vast, dat de duidelijk zichtbare fosfor
strepen op de nieuwe koning)nnezegels zich niets aan
trekken van het waterbad bij het afweken. Dus zou het 
bij het afweken van de zegels van het vorig type, waarop 
de strepen vaak moeilijk te zien zijn, ook wel niet lastiger 
worden. 

Hij vond daarna echter het volgende: wanneer men al af
geweekte en droge zegels nog eens boven op het water legt 
met de rugzijde naar boven, zal het papier zich langzaam 
volzuigen. Op de plaats waar de fosforstreep zich bevindt 
gaat dit niet zo gemakkelijk en zo zal de fosforstreep zich 
als een verticale band aftekenen. Wanneer men nog twijfelt, 
dan de zegel even laten aandrogen en boven een donkere 
ondergrond houden. Dus ongeveer zoals bij het vaststellen 
van watermerken met behulp van benzine. 

Vergissing 
We blijven nog even bij de luminescentie in ditzelfde blad 

en lezen dan in een artikeltje van de heer Flenner, dat de 
Bundespost bij de jongste weldadigheidszegels voor de jeugd 
een ongelukje heeft gehad. Door een vergissing werd een 
klein gedeelte van de zegels van 20 pf en 30 pf gedrukt op 
wit papier in plaats van op fluorescerend. Hoewel deze ver
gissing vroegtijdig werd ontdekt, waren er toch al enkele 
honderden stuks van deze zegels verkocht. 

Gevaariyk koper 
Aansluitend hierop geven we u nog de verkorte inhoud 

van een artikel van Günther Welter in de Briefmarken Spie
gel getiteld: „Het verkleuren en ontkleuren van fluorzegels". 
Hierin vertelt hij, dat het geel worden van zegels die gedrukt 
zijn op fluorescerend papier, wordt veroorzaakt door de 
aanwezigheid van alkaliën en koper in het water waarmee 
de zegels worden afgeweekt. In normaal leidingwater zijn 
deze stoffen wel niet aanwezig, maar zij kunnen afkomstig 
zijn van verontreinigingen in de gebruikte bakjes. Bakjes 
of schalen van koperhoudend materiaal zijn uiteraard in het 
geheel niet bruikbaar. 

Nu lijken ons deze oorzaken niet zo vaak voor te komen, 
maar een volgende oorzaak die wordt genoemd zal wel 
meestal de boosdoener blijken te zijn. Wanneer men warm 
water gebruikt, dat afkomstig is uit heetwaterapparaten, zal 
zich hierin vaak koper bevinden. Niet alleen omdat dit ma
teriaal voor het vervaardigen van het apparaat gebruikt 
kan zijn, maar ook omdat warm water deze stof gemak
kelijker in zich opneemt dan wanneer het nog koud is. 

Men kan zelf de zegels geel laten worden door wat koper
sulfaat in het water te doen of er een paar kof>eren munten 
bij te leggen. In het laatste geval kan het wel een uur of 
vijftien duren voor er een verkleuring optreedt maar het is 
ook maar als bewijs bedoeld. 

Voor het ontkleuren der geel geworden zegels beveelt de 
schrijver zoutzuur aan. Een 7 percent zuur zou men nog tot 
cp éénvijfde moeten verdunnen. Deze vloeistof doet men in 
een niet-metalen schaaltje, houdt de zegel er een paar se
conden in en spoelt hem meteen in een bak koud water na. 
Wij zouden u echter willen aanraden het eerst maar eens 
met wat beschadigde zegels te proberen voor u proeven gaat 
nemen met goede zegels. Denkt u er ook om een oud pincet 
te nemen! 

Filippijnen en FilistQnen 
De laatste aflevering van deze rubriek in 1968 eindigen 

we enigszins in mineur, want weer is er een tot nu toe dege
lijk postzegelland van de rechte weg afgedwaald. We doelen 
hier op de Filippijnse republiek, een land dat h:er vrij 
weinig verzameld werd, maar des te meer in de Verenigde 
Staten waarmee het vroeger nauw verbonden was. In The 
Philatelie Exporter vonden we een brief afgedrukt van 
E. Mosden aan de redactie van dit blad, waarin hij kennis 
geeft van de oprichting van de Philippine Philatelic Agency 
Inc. te New York welke firma voortaan de regering van de 
Filippijnen filatelistisch zal vertegenwoordigen. 

In deze brief worden al twee emissies aangekondigd na
melijk één voor de Olympische Spelen en één voor de ge
broeders Kennedy. Hoe het gaat met de laatste serie wordt 
overduidelijk gemaakt in een advertentie van de nieuwe 
firma in ditzelfde blad. De serie bestaat uit drie lage waar
den van I c , 2c. en 3c., alsmede twee hoge waarden van 
5 Peso en 10 Peso. Zij worden getand en ongetand uitgege
ven plus nog een blokje van de 10 Peso. Dit grapje komt 
totaal op bijna tieneneenhalve dollar, dus wel zo'n vijftig 
gulden voor de zegels bij de verzamelaars zijn. Ieder kan één 
compleet stel krijgen, maar bij bestellingen van meer dan één 
serie worden de ongetande waarden en het blokje gele
verd in de verhouding van één op tien getande series. 

Het is wel onnodig ite zeggen, dat dit voor een filatelist het 
einde betekent voor de verzameling van zo'n land. Het beste 
is om te stoppen met de jaargang 1968 en het te houden op 
de drieëntwintig jaargangen, die nu met dit land veistreken 
zijn (1946-1968). Dit is een mooi geheel zonder hoge waarden 
of onnodige uitgiften. De hoogste waarde van de normale 
gebruiksserie bedraagt zelfs maar 1 Peso. Dat er echter een 
andere wind begon te waaien, meenden de verzamelaars al te 
merken, toen er het vorig jaar in de serie „Slag bij Bataan" 
een zegel van 2 Peso zat en in de serie „Slag bij Corregidor" 
zelfs een 5 Peso. Dit zijn waarschijnlijk de eerste voorproef
jes geweest! 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

Secretaris: C. G. van Veenendaal, Assumburg 70, Amsterdam-11. Telefoon (020) 44 00 72. 

BONDSFIN ANCIEN 
Voor alle zaken betreffende Bondsfinanciën wende men 

zich tot de penningmeester H. P. van Lente, Curagaostraat 
35-1 te Amsterdam-West. Telefoon (020) 38 83 64. Postgiro 
107 83 91 ten name van de penningmeester van de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen. 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten Verenigingen alsmede voor de behandeling van 
klachten over verzamelaars of handelaren, wende men zich 
van 1 januari 1969 af tot de heer H. P. van Lente, Curagao
straat 35-1 te Amsterdam (W.). Telefoon {020) 38 83 64. 

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

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

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

burg 70, Amsterdam (Buitenveldert). Telefopn (020) 44 00 72. 

Frankryk 
Onze contactgroep gaat nog steeds in opgaande lijn! Het 

aantal aanmeldingen stijgt voortdurend en er staan ook voor 
het nieuwe jaar een aantal activiteiten op het programma. 
De eerstvolgende ledenbijeenkomst heeft waarschijnlijk 
plaats op zaterdag 1 februari 1969 in het Nederlands Post-
museum te 's-Gravenhage. Onze voorzitter, mr. M. Vermeer, 
zal daar een dialezing houden over zijn collectie „Algemene 
koloniale uitgiften van Frankrijk". De leden ontvangen nog 
een definitieve convocatie hierover, omdat deze vergadering 
tevens als onze eerste jaarvergadering zal gelden. Alle leden 
worden gaarne verwacht. 

In verband met het vele werk, waarmede het secretariaat 
hoe langer hoe meer wordt belast, wordt men verzocht alle 
correspondentie omtrent inlichtingen, nieuwe aanmeldingen, 
enzovoort uitsluitend te willen richten aan onze tweede se
cretaris, mevrouw P. Teeuwissen, Winklerlaan 136 te Utrecht 
(Oost). 

Ten slotte worden alle leden verzocht vóór 1 januari a.s. 
hun contributie voor 1969 ad ƒ 5,— te willen overmaken op 
gironummer 38 34 69 ten name van de penningmeester, drs. 
A. Ph. Krijff, Kweekduinweg 7 te Overveen. Het is van be
lang dat u dit meteen doet, omdat onze activiteiten uit de 
bescheiden contributie bekostigd moeten kunnen worden. 

Griekenland 
De al enige jaren bestaande Contactgroep Griekenland 

heeft zich aangesloten bij de Kring van Studiegroepen. Het 
aantal deelnemers bedraagt circa 50. 

Gestart zal worden met de uitgifte van een mededelingen
blad in de langzamerhand bekend geworden bondsvorm. De 
redactie heeft op zich genomen drs. E. Th. van der Vossen, 
P. C. Hooftstraat 154 te Amsterdam (Z.). 

Voor inlichtingen of aanmelding als deelnemer wende men 
zich tot de secretaris: de heer H. C. van Ginhoven, Kanaal
straat 151 te Lisse. 

Ultraviolet 
Het gaat langzaam vooruit met het aantal deelnemers, maar 

nog steeds is het vereiste minimum aantal niet bereikt. De 
leider popelt van ongeduld om te beginnen met het mede
delingenblad. Dit kan echter nog niet. 

Teneinde de studie en het verzamelen van het benodigde 
materiaal niet te doen stagneren, is een circulaire samen
gesteld waarin het allernoodzakelijkste alvast wordt behan
deld. 

Opgaven voor deelneming worden ingewacht door de heer 
G. H. F. Meijer, ing., Sarphatistraat 109 te Amsterdam (C). 

Groot-Brittannië 
Het vereiste minimum aantal deelnemers is bereikt, zelfs 

overschreden. De leiders hebben zich beraden over de ver
deling van de werkzaamheden en met spoed zijn zij begonnen 
de kopij voor het eerste nummer van het mededelingenblad 
gereed te maken. Binnenkort kan ook in deze groep de pu-
blikatie van de nodige filatelistische gegevens beginnen. 

Belangstellenden kunnen zich vóór de start aanmelden bij 
de heer W. A. Ligtenberg, Anemonenstraat 46 te Purmerend. 

Zuideiyk Afrika 
Op 30 november 1968 zijn de deelnemers van deze groep te 

Utrecht bijeen geweest om tot de definitieve oprichting van 
deze studiegroep te komen. Op het tijdstip, dat deze mede
deling werd opgesteld, had deze vergadering nog niet plaats
gehad. Wij hopen u later te informeren over de behan
delde punten, zoals het werkterrein, bestuursinformatie en 
taakverdeling, mededelingenblad enzovoort. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de heer J. H. 
Broekman, Hoflaan 25 te Bergen (NH). 

Zuidwest Pacific 
Tijdens de eerste bijeenkomst op 26 oktober 1968 te Utrecht, 

werd hot oprichtingsbestuur geformeerd. De groei neemt 
langzaam, maar gestadig toe. De groep telt thans 35 deel
nemers. De commissie voor de postgeschiedenis van Neder
lands Nieuw-Guinea staat onder leiding van de heer W. Pö-
nitz. Een volgende bijeenkomst is gesteld op ultimo maart 
1969. Deelnemers van de studiegroep stellen zich beschik
baar voor het houden van lezingen op bijeenkomsten van 
verenigingen, die bij de Nederlandse Bond zijn aangesloten. 
Voorlopig zijn twee lezingen over Nederlands Nieuw-Guinea 
beschikbaar. 

O p r o e p 
De commissie van de Studiegroep Zuidwest Pacific voor 

beschrijving van de postgeschiedenis van Nederlandf Nieuw-
Guinea verzoekt melding van alle afstempelingen met Nieuw-
Guinea-stempels op Nederlands Indische- en Nieuw Guinea-
zegels, onder vermelding van: 1. stempeltype (omschrijving); 
2. datumstempel; 3. NVPH-catalogusnummer van de post
zegel, waarop het stempel voorkomt (indien op dienst- of 
militair poststuk, vermelden „Dienst"). 

De gegevens te zenden aan de heer W. Pönitz, Stadhou
dersweg 78c te Rotterdam-4. 

Secretariaten van de overige groepen 
De Arabische Wereld: 

G. Bordewijk, Floreslaan 148 te Vlaardingen. 
België: 

G. Kuiper, Trans 21 te Arnhem. 
China: 

C. Mulder, Kievietstraat 23 te Alphen aan den Rijn. 
Duitsland: 

F. Jacobs, Botteskerksingel 9 te Amsterdam-18. 
Iberia: 

K. van Leeuwen, Berlagestraat 6 te Huizen (NH). 
Oostenrijk-Hongarije: 

L. Wijnkamp, Curiestraat 16-11 te Amsterdam (O.). 
Skandinavië: 

J. Roelofs, Breitnersingel 46 te Rotterdam-13. 
Zuid-Azië: 

G. H. Hillen Sr., Mozartlaan 31 te Aalsmeer. 
Zwitserland: 

P. O. M. van Hasselt, Prins Hendriklaan 87 te Utrecht. 

Verenigde Staten van Amerika 
Tot heden hebben zich niet voldoende deelnemers gemeld 

om tot een definitieve formering van de groep over te gaan. 
Nog steeds kunnen belangstellenden zich opgeven bij C. G. 
van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-U. Wie stelt 
zich beschikbaar om op te treden als voorlopig leider-orga
nisator van deze groep? 
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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, Manenburgstraat 12, Arnhem Ge
opend van 10 00 tot 12 30 uur en van 13 30 tot 17 30 uur (ook 
op zaterdag, maar dan tot 17 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 correspondentie 
aan de beheerder Verkeerde adressering geeft vertraging 
in de afwikkeling 

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

Voor bij de beheerder verkrijgbare uitgaven wordt ver
wezen naar het oktober- en het novembernummer van het 
Ncderlandsch Maandblad voor Philatelie 

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

VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N DE ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Verenigingsnieiiws dient, ge
tikt op officieel kopijblad (m duplo) en te zamen 
met de mutatiestrookjes en eventueel de maand-
staat voor de komende maand in he t bezit te 
z^n van de a d m i n i s t r a t e u r , u i t er lgk op de 
volgende data 
februari-nummer 22 januar i 1969 
N a k o m e n d e mutitje-strookjes voor het februari
nummer kunnen uiterlijk op 31 januar i worden 
verzonden mits al een eerste zending vooruit 
werd gezonden en d a n nog m kleine hoeveel
heden Voor het januari nummer is een en ander 
reeds per circulaire en in het nov -nummer ge
regeld Ik heb reeds veel medewerking onder
vonden en hoop, dat dit in december zo zal 
bli)ven Intussen nu reeds hartelijk dank 

1 
N E D F R L A N D S C H E V F R E E N I G I N G VAN POST-

Z L G E L V F R Z A M E L A A R S Secr M r L C de Oude 
s-Gravelandseweg 682 Schiedam Tel ( 0 1 0 ) 2 6 03 93 

Ledenadm J Wind Celebesstraat 33, Vlaardmgen Fel 
(010) 34 34 26 

Betaling conlributte 1969 De leden J^ILT aangesloten bij 
een van onze afdelingen worden verzocht de contributie voor 
1969 voor 1 februari 1969 te voldoen door storting of over
schrijving op girorek 33805 t n v Pennmgmeester Ned 
Ver v Postz verzamelaars Graaf Florislaan 58 Bussum 
Mocht de contributie ad ƒ 1 4 — op I febr nog niet zijn 
ontvangen dan volgt afvoering als lid van on^e vereniging 
Leden aangesloten bi) een van onze afdelingen worden 
verzocht de contributie ad ƒ 14 — te voldoen a a n de 
penningmeester van hun afdeling eveneens voor 1 febr 
1969 

Tol ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van 
onze leden 711 G I Koene, Wormerveer , 2131 J L Min, 
Bergen en 255 D Penning Vlaardmgen 

Rovementen 1847 A A H v Baardwijk Bemmel ,3011 
H A Bosma IJsselmuiden, 618 G v Duijn Geneve, 
3350 E A Geel Apeldoorn, 285 P J A M v Gelder 
Mi l l , 2932 f H de Groot Raa l t e , 456 H A Gross Lent , 
363 I Hoogendijk, Leiden, 1952 W L v l o o n Schie
d a m , 2837 W J Senn Oegstgeest, 2342 C W v Veenen-
daal , Tubbergen, 697 W M Verjans Steenwijk, 2955 
J C Vernie Rot terdam en 1983 P M Wetzel Vinkeveen 
2 

P O S T 7 r G L L V F R ï N I G I N G ' BRFDA Secr se 
Mevr A C ramerus-van den Wildenberg Weth Rom-
boutsstraat 62 Breda Tel 3 23 07 

Ledenvergadering met veiling maandag 16 december 
19 30 uur Graanbeurs 

Jeugdbijeenkomst zondag 5 januar i 1969 10 uur Plaats 
van samenkomst zal tijdig worden bekend gemaakt 

Dringend verzoekt de penningmeester om vanaf heden uw 
contributie ad ƒ 10 — te willen overmaken op het nieuwe 
gironummer 167 56 66 t n v Penningmeester - ledenadmi
nistratie Breda O p deze wijze kunt u onze penning
meester die nog ziek is, veel werk besparen Na 1 maart 
wordt de contributie ƒ 12 — door de kosten van incasso 
3 

V F R F M G I N G VAN P O S T Z F G E L V F R Z A M F -
I AARS , H O L L A N D I A Amsterdam Secr A D 
Aeijelts Folakkerweg 82 Hollandsche Rading Tel 
C02157) 489 

Ledeniergadering Vrijdag 3 jan . 1969, 20 15 uur 
Hotel Krasnapolsky Warmoesstraat Amsterdam 

Overleden 557 N T h Dijkstra, 1023 J H M Muijsson 
653 A R Uhl 
4 

U F R F C H I S C H l P H H A F F I I S T l N V ! R F F N I -
G I N G Secr H G van de W^estenngh lolsteegsingcl 
17bis Voor ledenadm P O M van Hasselt Prins 
Hendriklaan 87 
5 

H A A G S C H E P H I l A T F I I S T F N VI Rl F N I G I N G 
Secr C Muys Pioenweg 25 s-Gravenhage l eden-
idminis t r itie A v Woerekom Alexandei straat 9 
s-Gravenhage 

6 
I N T ! R N A T I O N A L I Vf R E N I G I N G P H I l ^ T ^ -

I I C A Secr Drs H C kru iden ie r de Mildestraat 23 
«•-Gravenhage-1 Tel (070)24 12 70 Beheerder Centraal 

I edenregisler N F Hedenian, Valkenboskatle 86 
s-Gravenhage-8 Tel (070) 39 08 57 Directeur van hel 

Rondzendverkeer Ph Smulders Weimars t raa t 376 
s Gravenhage-8 Tel (070) 33 37 90 

\4ededelmgen 
Contributie 1969 Fer besparing van incasso- en admin i 

stratiekosten worden de leden uitgenodigd over te gaan tot 
betal ing 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 de door de 
afdeling bepaalde uiterste da tum 

De JVILT bij een afdeling aangesloten leden worden 
verzocht de contributie voor 1969 voor 15 januar i 1969 
te voldoen door storting of overschrijving op postgiro-
rekening no 31 52 84 ten name van de Alg penning
meester I V Philatelica Hulshorststraat 249 te s-Graven-
hage-9 Gaarne hierbij vermelden de naam en voorletters 
het juiste adres en het op de contnbut iekaar t 1968 voor
komende l idmaatschapsnummer Voor de NIET bij een 
afdeling aangesloten leden bedraagt de contributie 1969 
a In Nederland woonachtig ƒ 12,50, b In het bui tenland 
wonend ƒ 1 4 — 

Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 
vermelden van de volgende leden Gv 197 G J Anker-
man s-Gravenhage, Rm 3610 P J A Snijders Rotter
d a m , Ar 4112 P H Heideman, Aalsmeer, ld 6750 E 
Vriesinga 1 nschede, / t 2924 J Pasman Zeist, Pd 3055 
N Bouwman Purmerend, Pd 4755 P Kruisman, Pur-
merend , Sd W Haak Zierikzee, Et 9132 h van der 
Venne r c h t e n l t 9 1 4 4 B de Waard Heijthuysen 

Jubileumboekje Van het in 196! door de vereniging ter 
gelegenheid van het 50 jarig bestaan uitgegeven jubileum
boekje dat tal van inleressante filatelistische artikelen 
bevat IS nog een aantal exemplaren beschikbaar Toe
zending volgt franco per post, na ontvangst van ƒ 3 — 
op postrekening no 18 77 81 ten name van H C Kruide
nier s-Gravenhage 

Afdelingen O p 25 oktober jl konden wij de 68ste af
deling van onze vereniging installeren n I de afdeling 
H I L I E G O M Hartelijk welkom' 

De afdelingssecretanaten en -bijeenkomsten zijn thans 
als volgt 

AAI SMI FR J I Spaargaren Gloxiniastraat 15 
Aalsmeer, Ie dinsdag van de maand 20 uur in Gebouw 
„I rene Kanaalstraat 10 Aalsmeer, 2e woensdag even 
m a a n d 20 uur te Nieuw-Vennep, 2e dinsdag oneven 
maand 20 uur in gebouw De Inktpot , Bernardstraat 
naast de R K Kerk Hoofddorp 

A I B I A S S F R D A M Mevr M Takken-Docters van 
l e e u w e n Beatrixsingel 21, Hendrik Ido Ambach t , Ie 
m a a n d a g 19 30 uur in de kantine \ a n „Van der Giesen-
De Noord N V . Alblasserdam 

A M E R O N G E N - L E E R S U M M Broos Rijksstraat-
weg 297 Leersum, na convocatie 

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

A M S I E I V F F N J H M Groothuis E Mauhsstraat 
16 Amstelveen, 3e dinsdag 20 uur in het gebouw Badlaan 
14 Amstelveen 

A M S T E R D A M H J Nijmeijer Bilderdijkpark 16-11 
Amsterdam-14, Ie donderdag 20 uur vergadering en 3e 
donderdag 20 uur ruilavond in het van Nispenhuis Stad
houderskade 55, Amsterdam, 2e woensdag ruilbijeen-
komsten in het Cultureel Wijkcentrum, Slotermeerlaan 
150 en ten huize van de heer G de Waal Nieuwendam-
merdijk 357 Amsterdam-Noord 

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

B L O E M B O l L F N S T R I FK H de Jong Hyacinten
straat 13 Lisse, voor 18 jaa r en ouder Ie m a i n d a g ver
gadering en 2e woensdag ruilavond voor onder 18 jaa r Ie 
woensdag alles in , OASF Bondslraat 13 I isse, 3e 
woensdag ruilbeurs in Huize ,Weltevreden Van den 
Pndelaan Hillegom 

De BH F/BH I H O V F N Mevr J M Hoppener-van 
der 1 ist / onnep le in 4 Bilthoven, 2e vrijdag 20 uur m 
Restauiant De Schouw I mmaplem Bilthoven 

D F V I N l l - R C H Zaalberg Acaci-ilaan 27 I w e l l o , 
Ie vrijdag 19 30 uur in een der zalen van de Bouwkundige 
Vereniging Papenstraat hoek t Klooster Deventer 

D R I F B L R ( T I \ J W de Vries Wethouder l e se l ing -
laan 2Z Driebet gen, 2e donderdag 20 uur in gebouw 

Salem at hier de Grote Kerk a a n de Hoofdstraat Drie
bergen 

F C H I P van Engelen, Peyerstraat 160, Echt ( L ) , 
na convocatie 

l M M F N J Schokker H Boomstraat I, E m m e n , na 
convocatie in Hote l , G n m m e ' , Stationsstraat 37, Emmen 

F N K H U I Z E N Jac Kofman Noordtrweg 22, Enk-
huizen, 2e dinsdag 20 uur in het Nutsgebouw, Wesier-
s t raat 127, Enkhuizen 

E U R O P O O R T A Sluy, Maar l and 46 N Z , Brielle, 
na convocatie 

F L A K K E E H Noordijk, Dorpsweg 27 Sommelsdijk, 
3e donderdag in de bovenzaal van „De Kok' te Sommels
dijk 

G O E S B C van Fienhoven, M D de Grootstraat 98, 
Goes, 3e dinsdag 19 30 uur m de kantinejvan de Veilings-
vereniging „Zuid-Beveland' , Frui t laan 4, Goes 

S-GRAVENHAGE A Renooi), Sinaasappelstraat 79, 
s-Gravenhage-8, 2e woensdag ruilavond en 4e woensdag 

vergadering om 19 30 u u r in de Haagse Beurs, Nobel 
straat 23 s-Gravenhage 

G R O N I N G E N „ t P O S T S T U K " J Deden, Hoornse-
diep 109 Groningen, laatste m a a n d a g 20 u u r m het Club
gebouw „West-F nd ' Adr van Ostadestraat Groningen 

H A A R L E M P M Smeels, Indischestraat 2 1 . H a a r 
lem, 3e vrijdag 20 uur in „ H K B Tempeliersstraat 35, 
Haarlem 

H A R D F R W I J K Dr R T Simon Thomas . Oranje laan 
28 Nunspeet , na convocatie in het Groene Kriiisgebouw 
Frisialaan 51, Harderwijk 

H I L l F G O M I Vermey Akeleistraat 23 Nieuw-
Vennep , na convocatie in de kantine van de Draka-
f-abriek. Van den Endelaan Hillegom 

H O F K VAN H O L I A N D J P van der Hoek, de 
Cordesstraat 127 Hoek van Hol land , Ie dinsdag 20 u u r 
in „De Thuishaven Concordlastraat 8 Hoek van 
Holland 

t H O G F I AND Mevr G Huizinga-Kraai , Emmaweg 
13 Uithuizen, 3e donderdag 20 uur in „De Kande laa r" , 
Schoolstraat Uithuizen 

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

t K A B I N E T S T U K G J Minholts, Stadsweg 3, 
Oosterhogebrug post Groningen , 3e dinsdag 20 uur tn het 
dorpshuis , De Schakel , Rijksweg 15, Oosterhogebrug 

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

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

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

LAND VAN C A D Z A N D H P G van Melle, Oost-
burgsestraat 11a Zu idzande , Ie maandag 19 u u r in 
Hotel „Du Commerce , Mark t , Oostburg 

LAND VAN H O R N E A H Janssen, Wingerdstraat 
36 Hevthuysen (L ) 

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

I E IDEN B P Fsderts Sumatras t raat 187 l e i d e n , 
3e donderdag 19 15 uur in de kant ine van de Firma Clos 
& Leembrugge N V 3e Binnenvestgracht 3 Leiden 

M A A R N M Boerrigter Raadhuis laan 5 M a a r n , 
laatste vrijdag m „ t Poortsche Bos ' Kronerweg 2-4, 
Maarn 

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

M A A S T R I C H I C M Vogels, Flectronstraat 4 , Heer 
bij Maastr icht , 2e maandag 20 uur in Hotel „Aux Pays-
Bas Vrijthof 7 Maastr icht 

M F P P H H Start Jan van Galenstraat 9, Meppe l , 
iedere m a a n d i g i v o n d ruilbijeenkomst m Hotel „Kwin t , 
Kerkplein Meppel 

M I D D I i B L R G P Weststrate Sprencklaan 9 
Middelburg 4e donderdag 19 30 uur in het gebouw „ D e 
Schakel Bichtenstene 14 Middelburg 

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

N O O R D W I J K G J v in Houten Gol lbaan 30, 
Noordwijk 2e i m a n d a g 20 uur in het Jeugdhuis „De 
Rank Golfbaan 90 Noordwijk 

NIJVI RDAl J Nijssen, G J Piksenstraat 32 Nijver-
d a l , 2e maandag in Hotel „Buursink Nijverdal 

O I S T I R W I J K J P M van der l i n d e n Wildeman-
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straat 1, Ois tc rwyk, Ie m a a n d a g 20 uur in Cafe-Restau-
r r a n t „De Gouden Leeuw", Stationsstraat 20, Oisterwyk 

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

O O S T E L I J K F L E V O L A N D G H Woo ldnk , Het 
Kompas 16, Dron ten , n a convocatie 

O U D - B E I J E R L A N D C Weeda, van »^rakelstraat 44, 
Oud-Beyer land , na convocatie 

G J P E E L E N , B R U I N I S S E S de Koning, Oude -
Straat 13, Bruinisse, n a convocatie 

P U R M E R E N D F Wabeke , Eemstraat 13, Pu rme-
rend , na convocatie op donderdagavond 20 u u r in Ge
bouw „De Ark" , Wil lem Eggertstraat, Furmerend 

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

R I J N S B U R G J a c . P Noor t .Dahl ias t raa t26 ,Ri jnsburg ; 
na convocat ie 

S C H A L K W I J K L Vermey Akeleistraat 23, Nieuw-
V e n n e p , n a convocatie in het Wykcent rum, Laan van 
Angers 5, Haar lem-Schalkwyk 

S C H O U W E N - D U I V E L A N D J van Urk, P D de 
Vosstraat 8, Zierikzee, na convocatie in Cafe-Restaurant 
„ M o n d r a g o n " , Zienkzee 

S C H I J N D E L C W M van Tilborg, Lijsterbeslaan 
130, Schyndel , 3e donderdag 19 30 uur m Hotel „Amici-
t i a " , Hoofdstraat, Schyndel 

S O E S T Mevr E Spoelstra-Schroder, Stadhouderslaan 
35, Soest, Ie v rydag 20 uur in gebouw „De Rank ', 
Soesterbergsestraat 18, Soest 

T E R N E U Z E N P J Baard, Axelsestraat4, T e m e u z e n , 
na convocatie 

T I E L F C P Beekcrs, Scheermglaan 9, T i e l , n a con
vocatie in gebouw „Opwaa r t s " , Sint Walburgs t raa t 15, 
Tiel 

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

U T R E C H T Secretariaat tydelyk Willem van Noort-
straat 140, U t r ech t , 3e donderdag 20 uur in cafe-restau-
rant „Smi ts" , Vredenburg 14, Utrecht 

V E G H E L C J J M de Wert , J an van Amstelstraat 3, 
Veghel , laatste vrydag van de maand 20 uur in Cafe „De 
Molen" , Molenst raat 38, Veghel 

V E N L O J Nogarede, Ie Lambertusstraat 27 Venlo , 
2e vrydag 20 u u r in Cafe-Restaurant „De Gouden Tyge r , 
Lomstraat 5, Venlo 

V L I S S I N G E N J L Roland, Hogeweg 81 , Vlissingen, 
3e donderdag 20 uur vergadering in de kant ine van het 
Stadhuis, Stadhuisplein, Vlissingen, Ie maandag ruil-
avond in de bovenzaal van „Het Anker ' Bonedykestraat 
Vlissingen 

V O L K E L R Beekmans, Udenscweg 5, Volkei , na 
convocatie 
W E E R T H J H Teunissen, Kazemelaan 1, W e e r t , na 
convocatie 

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

W I E R I N G E N J H W 1 hooien, Beltstraat 36 
Hippolytushoef, na convocatie in „Concordia" , Konings
straat , Hippolytushoef 

W O E R D E N . Ph Gevaert , Stationsweg 12, Woerden , 
4e woensdag ni i lavond m „Concordia" , Havenstraat 4, 

, Woerden 
Z E I S l G Kok, Ernst Castmirlaan 13, Zeist, na con

vocatie in Hotel „Hermi tage" , t Rond, Zeist 
Z O E T E R M E E R A W Vedder, van der Werfstraat 

31 , Zoetermeer , 2e donderdag 20 uur in gebouw „'t Tref
pun t " , Dorpsstraat 135, Zoetermeer 

Z W O L L E E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle , na 
convocatie in de Turnzaal van Grand-Hote l „Wientjes , 
Zwolle 
7 
R O T T E R D A M S C H E P H I L A F C L I S T E N - V E R E E N I -
G I N G Secr G C Tops , Schiebroeksesingel 19, Rotter-
d a m - 1 2 , T e l (010)22 86 78 Ledenadministrateur P W 
van der Stel, van Wyngaarden laan 72, Rot te rdam-26, 
Tel (010) 19 23 16 

Clubbijeenkomsten Elke zaterdag van 14 00 tot 17 30 uur 
in een der zalen van Stichting Gebouw „De Heuvel ', 
St Laurensplaats 5 

Elke donderdag van 19 30 tot 22 30 uur in „De Guns t" , 
Bnelselaan 192 

Overleden Met leedwezen geven wij kennis van het 
overlyden van onze leden 210 J Verhagen, Oud-Beyer
l and , 643 A Bakker, Den H a a g . 1217 W G Alexander, 
Ro t t e rdam, 1091 E J F Oehlers, Rot te rdam 
8 

P H I L V E R „ A M E R S F O O R T ' Secr B J v d 
Berg, Kelvinstraat I I B Tel (03490) 1 53 O! 

Bijeenkomsten iedere 4c donderdag van de maand in 
Hotel „ M o n o p o l e ' , Amersfoort Zaal open half acht Aan
vang acht u u r vyftien 

Rondzendingen Voor het seizoen 1968/1969 kunnen in
zendingen gezonden worden aan de leider van het rond-
zendverkeer dhr M P Bergers, Vinkenweg 20, Soestdyk 
Rondzendingen worden verzonden in blikken t rommels en 
alle postzegels zyn verzekerd 
9 

A M S T E R D A M S C H E V E R E E N I G I N G „ D E PHIL A-
T E L I S T ' Secr L van Oosterwyk, W Brandligtstraat 
51-1, Amsterdam-1016 Tel (020) 13 90 93 

Bijeenkomsten dinsdag 7 januar i ledenvergadering, 
dinsdag 21 j anuar i ruilavond Beide in Krasnapolsky, 
ingang Warmocsstraat , kleine zaal Aanvang 20 u u r 
10 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G S P A , A M S T E R D A M 
Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-Z 

Bijeenkomsten 14 en 28 januar i , Societeitsavonden 

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 

A M S T E R D A M AFD F I L A T E L I E Secr H v d 
Braak, Schierstins 75, A 'dam B V 

Tot onze spijt moeten wij het plotseling overlijden be
richten van onze fondsbeheerder de H r J J Kliffen Wij 
verhezen in hem een bekwaam en actief bestuurslid Wij 
zullen hem node missen 

Clubavonden donderdag 2 januar i 69 by Cont Enge-
neering aan de Boelelaan in A 'dam B V M a a n d a g 20 
januar i by W S A 
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 „DE 
G L O B E ' Secr I r T h van der Feyst, Klein Amerika-
weg 8a, Renkum Tel (08373) 32 10 Ledenadministra
tie Mej M J Renssen, Leeuweriklaan 10 Zutphen 

Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, 
Bameveld, Brummen, Dieren Doetinchem, Ede, Eist, 
Epe, Lichten voorde, Lobith, Nymegen, Oosterbeek, 
Renkum-Heelsum, Rheden-De Steeg, Velp-Rozendaal , 
Wageningen, Winterswyk Wychen Zevenaar en Zutphen 
20 

K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B B F V F R W I J K 
Secr W W M Visser, Plantage 97, Beverwyk Tel 
(02510) 2 61 82 Gironr pcnningmr 15 587 45 t/n van de 
Penningmeester Kenncmer Postzegel C lub Beverwyk 

Bijeenkomsten 30 december 1968 en 13 j anuar i 1969, 
27 januar i 1969 Algemene Jaarvergader ing waarvoor nog 
convocaties worden uitgezonden Byeenkomsten in „De 
Opgang te Beverwyk, Florastraat 2 Aanvang 19 30 uur 

Contributie f 10,— p jr ofwel ƒ 2 50 p kw Wij ver
zoeken al onze leden die over 1968 nog contributiegelden 
of rondzendinggelden moeten betalen dit uiterlyk 30 
december 1968 te regelen met onze penningmeester de 
heer W Marcusse 

Het Bestuur wenst al onze leden prettige feestdagen en 
een plezierige jaarwisseling 
22 

N E D P H I l V E R „DE V E R Z A M E L A A R ' 
BUSSUM Secr H W Kohl, Piersonlaan 4, Naarden 
Tel (02159) 1 68 70 

Vergaderingen 2e maandag van de m a a n d in Cafe-Rest 
„De Harmonie Brinklaan 112, Bassum Aanvang 8 uur 

Contributie 1969 Men wordt verzocht de contributie 
voor 1969 zynde ƒ 12,50 over te maken op giro 34 93 00 
t n v De Verzamelaar, Bussum 
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 -
1 AARS „ D O R D R F C H T Secr se mej E v d Griend, 
Bilhtonstraat 91 Dordrecht 

Bijeenkomsten iedere tweede woensdag van de maand in 
Gebouw van de C J M V aan de Burg de Raadtsmgel 
Dordrecht 

Aanvang 20 30 uur Zaal open vanaf 19 00 uur Ge
legenheid tot ruil koop en verkoop 
27 

P H I L A T E L I S T L N C L U B „ E I N D H O V E N Secr 1 
Burghoorn Helmerslaan 74 Eindhoven Tel (040) 
6 25 16 

Eerstvolgende bijeenkomst 8 jan 1969 in de Mulierzaal van 
het Philips Ontspannings Cent rum 
28 

P H I l I P S ' P H I L A T F I IST EN V L R F N I G I N G E I N D 
H O V E N Secr esse Mevr T h Neggers-Meurs Europa
laan 26 Nuenen 

Bijeenkomsten elke Ie maandag van de maand in de 
kantine van de af USFA aan de Schouwbroekseweg 
Aanvang 20 00 uur 
32 

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 F -
LAARS G O U D A Secr J Leeflang, v Beethovenlaan 22, 
Nieuwerkerk aan de IJssel Tel (01803) 32 85 

Vergadering iedere 4e maandag van de m a a n d Ver
gaderzaal „ In t iem , Boelekade 125 Gouda Contributie 
ad ƒ 7 , 7 0 op giro 129 49 56 t n v D Kok, Joh Poststraat 
60 Gouda Rondzendboekjes inleveren by A de Korte, 
Turfmarkt 119 te Gouda Uw kavels voor de veilingen 
kunt u zenden aan J Ph Mulder , Papaverstraat 110, 
Stolwyk 

In de januari-vergadering worden de diverse jaarver
slagen behandeld die in de convocatie zullen worden ver
meld Bestuursverkiezing voorzitter en penningmeester 
Kandida ten kunnen zich by de secretaris melden 
33 

P O S T Z E G E L C L U B „ D E K R I N G " , ' s -GRAVEN-
H A G E Secr A Ryntjes, Meppelweg 634, Den Haag 

Bijeenkomsten In januar i 1969 op m a a n d a g 6 en 20, 
in gebouw „De drie stoepen ', Prinsegracht Den Haag 
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 (050) 
(05900) 3 18 12 

Bijeenkomsten elke vierde maandag van de maand in 
Huize Maas Vismarkt ZZ 52, Groningen Begin der ver
gadering 20 uur, zaal open voor ruilen 19 uur Nogmaals 
vestigen wy er uw aandacht op dat in de komende maan
den door omstandigheden moet worden afgeweken van de 
traditionele „vierde m a a n d a g " vergaderingen Zie voor 
de juiste data het Maandb lad van oktober jl en de laatst 
verschenen „Grunopost 

Met leedwezen moeten wy kennis geven van het plotse
ling overlijden van onze penningmeester de Heer A F J 
de Vos Byna 37 jaar was hy lid van onze vereniging Van 
deze 37 jaa r diende hij het belang van de Gronmger 
filatelisten meer dan 30 jaar als bestuurslid en sectiehoofd 
Voor zyn vele verdiensten werd hy tot erelid benoemd 

Hy ruste in vrede 
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 VER
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 I E M 
Secr M W v d Koog „De Heemhaven * flat 401, 
V Br Focklaan 4, Heemstede 

Algemene vergadering donderdagavond, 8 uur , 19 decem
ber a s in de aula van de A H Gerhardschool, ingang 
poort Raaks, Haar lem 

Ruilavond donderdagavond, half acht, 9 januar i 1969 
in bovengenoemde aula 

Statuten Het concept der nieuwe statuten is in de By-
zondere Algemene Vergadering d d 28 november j 1 
aangenomen met 121 stemmen voor en l stem tegen Na 
de Koninkhjke goedkeuring wordt onze naam dus „Haar 
lemse Filatelistische Vereniging „ O p Hoop van Zegels" 

Jaarlijkse verloting Wie tussen Kerst en Nieuwjaar niet 
m het bezit is gekomen van een prys had een m e t ' 

Vóór l februari 1969 moeten schriftelyke bedankjes 
voor het l idmaatschap gezonden worden aan de Ie secre
taris Adres zie boven 
37 

POSTZr.GFLVFRFMGING HFERI EN Secr C 
van Dishoeck, Lintjcnsstraat 21, Heerlen 

Kienavond jaarlykse kerstkienavond maandag 23 decem
ber e k in de grote zaal van het Pancratiushuis, Nobel-
straat, Heerlen Alleen toegankelyk voor leden en huis
genoten 

Bijeenkomsten eerstvolgende byeenkomst donderdag 9 
januari 1969 in het Pancratiushuis, Nobelstraat Heerlen 
Gelegenheid tot ruil vanaf 7 uur 

Contributie 1969 de contributie voor het jaar 1969 is 
gehandhaafd op ƒ 10 — Deze kan worden voldaan door 
storting/overschryving op girorekening 105 43 84 ten 
name van Penningmeester Postzegelvereniging Heerlen 
of door afdracht ter vergadering Over na de bijeenkomst 
van 6 februari e k nog met voldane contributie zal per 
kwitantie worden gedisponeerd met byberekenmg van 
ƒ1 ,50 inningskosten 
38 

P O S T Z E G E L V E R F E N I G I N G H L L D F R Secr A P 
Vlam Tuintjesweg 38 Huisdumen Tel (02230) 1 42 00 

Bijeenkomsten in 1969 In de bovenzaal van cafe Postbrug, 
Koningsplein Den Helder op woensdagen 15 j anua r i , 19 
februari , 1 9 m a a r t , 16apr i l , 21 mei , 18 jun i , 20 augustus, 
17 september , 15 oktober, 19 november en 17 december 
Aanvang 19 30 uur (Geen bijeenkomst in juli ) 
41 

P O S T Z E G E L V E R F 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, O u d e Amers-
foortseweg 116, Hilversum Tel (02150) 4 35 21 

Ledenvergadering 19 december 1968 Jaarvergadering 
met grote belangryke /etling waarvan u nog een kavellyst 
zal worden toege7onden op 16 januari 1969 O p 29 maar t 
1969 organiseren wy opnieuw een Nationale Ruildag in de 
T O T O H A l /Sportpark te Hilversum 

Contributie voor 1969 Bezorgt u zich geen moeilykheden 
en doet u onze penningmeeste een genoegen met nu even 
een giro ad ƒ 9,— uit te schryven ten name van onze 
vereniging en op gironummer 36 06 55 
42 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L -
V F R Z A M E I AARS Secr H Gaykema Nicolaas Beets-
straat 14 Hazerswoude/Rhynenburch Tel (01714)3060 

Vergadering Attentie In december wordt de vergade
ring in verband met Kerstmis verschoven naa r dinsdag 17 
dec Vergadering vindt plaats in het Logegebouw Steen-
schuur 6 l eiden Aanvang 20 00 uur precies Gewone 
agenda met veiling, verloting en na afloop ruilen 

Jeugdafdeling Vergadering op donderdagavond 9 
januar i 1969 in Huize „Over t Hoff Gerecht 10 Leiden 
Aanvang 19 00 uur precies 

Mededeling Het bestuur verzoekt de leden de contri
butie voor het jaar 1969 a ƒ 12 — zo spoedig mogelyk over 
te maken op giro 39 09 26 t n v de penningm der I V v 
P V Leiden 

Erelidmaatschap De oprichter en voorzitter van de 25-
jarige jeugdafdeling van de Leidsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars de Heer J P van Kampenhout , 
IS als blyk van waardering voor zyn werk als jeugdleider 
door de Algemene ledenvergadering met algemene stem
men benoemd tot erelid met het predicaat C u m Laude 
Zyn naam wordt tevens geplaatst in Het Gulden Boek der 
Philatelie van de L V v P V 
43 

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

Bijeenkomsten Beursavond 6 januar i 1969, ledenver
gadering 20 januar i 1969 en beursavond 3 februari 1969 
Telkens om 20 00 uur in „De Groote Sociëteit ', Vrythof, 
ingang Jul ianaplein, Maastricht 
44 

P O S T Z E G F I C L U B G R O O T V E L D H O V E N Secr 
G J Ruts K Kruisweg 46, Meerveldhoven 

Ruilavond iedere 2e maandag v d maand 
47 

P O S T Z L G F L V L R F 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 
20 uur in Cafe-Rest „Zeelandia Bloemenmarkt 19 
Tevens is er dan voor de leden gelegenheid tot veiling van 
postzegels e d Inlevering van de kavels vóór de vergade
ring by de Veil ing-Comm in de vergaderzaal 
48 

P H I L A T E l I S T E N C L U B , Rot terdam Secr Mevr 
T B Steiner-Spoi k s-Gravendykwal 79 Rot terdam-3 

Bijeenkomsten 2 dinsdag van de maand Beursgebouw, 
ingang Meent 10 Rot terdam 
49 

P O S T Z L G F L V F R E F N I G I N G „ S A N T P O O R T 
Secr G J M Bos Charl de Bourbonlaan 22, Santpoort 
Te! (02560) 87 99 

Penningmeesteresse Mevr P A Schut-v d Berg 
K e r k w e g l 3 5 Santpoort Tel (02560)89 27 Contributie 
ƒ 9 , — per jaar Gironr 1 91 03 Directeur Rondzendver-
keer M r P Vis, Santpoort-Zd Bloemendaalsestraatweg 
56 Tel (02560) 60 33 Giro Rondz Verk P V S no 
27 60 84 
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Vergaderingen: iedere Ie en 3e donderdagavond v.d. 
maand in Gebouw „ C U S A " , 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 E T I L B U R G . Secr.: W . van Erve, 
Insulindeplem 5, Ti lburg. Te l . : (02450) 2 64 64. 

Ledenvergadering: 8 januar i in de grote bovenzaal van 
Huize Remmers, Heuvelring, T i lburg . 
55. 

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

Bijeenkomsten: elke tweede en vierde dmsdag van de 
maand in Kennemerhof; Kennemer laan 116, IJmuiden. 
57. 

K O N . NED. Z O U T I N D . N .V . H E N G E L O (O.) . 
Secr.: W. B. Kortink, Bruggen mors weg 69, Enschede. 
Te l . : (05420) I 39 96. 

Eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar , maandag 6 januari 
1969 's avonds om 8 uur in de kant ine van het hoofdkan
toor, tevens weer gelegenheid voor ruil, verloting en ver
koop van zegels enz. 

Van deze plaats wensen we alle bekenden een Gelukkig 
Nieuwjaar. 
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, Rot terdamse weg 62, Zwijndrecht. 
Te l . : (01850) 2 73 95. 

In december geen contactavond. 
In 1969 m principe iedere maand , uitgezonderd juli , 

ledenvergadering op de 3e dinsdag van de maand. I n de maan

den maar t t/m juni en september t/m november een 
contactavond de Ie dinsdag van de maand. 

Bijeenkomsten steeds in gebouw „De Horst" , Zwijn
drecht. Aanvangsti jd: 20.30 uur . 

Contributieverhoging: Per 1 j anuar i 1969 wordt de contri
but ie f 10,— per j a a r voor een gewoon lid en ƒ 8,— per 
j a a r voor een jeugdlid. 

De contributie dient te worden voldaan voor 15 februari 
1969, bij voorkeur door overschrijving op giro 51.40.20 
van N . V . Slavcnburg's Bank, Zwijndrecht, rek. t.g.v. 
Ver. V. P.V. "Zwijndrecht en Omstreken" . 
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. 

Vrijdag 10 jan. 1969 om 8 u u r in lokaal Scheffers, 
Maastrichterlaan 102, Vaals, Jaarlijkse Alg. Vergadering. 
De leden worden verzocht deze te bezoeken. Na afloop 
gelegenheid tot ruilen en in ontvangstnemen van nieuwtjes. 
79. 

„ P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G A P P I N G E D A M " . 
Secr.: A. Voetman, Placiusstraat 3, Appingedam. 

Vergadering/ruilavond: vrijdag 3 januar i 1969 in het 
Wapen van Leiden. Aanvang 19,30 uu r ; hersengym-
nastiekwedstrijd voor het bekertournooi, betalende ver
loting en een dialezing. 
81 . 

F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „DE K L O M P " , 
W I N T E R S W I J K . Secr.: W. Peletier, Zuilenesstraat 11, 
Winterswijk. Penn .m. : J. N . Kuypers , Molenstraat 6, 
Winterswijk, giro: 120.35,55. 

Bijeenkomsten: Met ingang van 6 januar i 1969 bijeen

komsten in Sociëteit „De Eendrach t " (D. van de Riet) , 
Zonnebrink 17, ingang rechts van het gebouw, zijdeur. 
Wilt u uw medeleden van deze wijziging op de hoogte 
brengen ? 

Contributie: Wilt u de contr ibut ie voor het verenigings
jaa r 1969 (ƒ10,—) zo snel mogelijk betalen. Indien u niet 
de clubavonden bezoekt, wilt u dan per giro betalen? 
85. 

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

Bijeenkomsten: dec. 20 ruilen en veiling; j an . 17 ruilen en 
ruiltafel; j an . 31 ruilen en kienen; februari jub i l eummaand 
voorlopige da ta zaterdag 7 febr. en vrijdag 21 febr. nadere 
bijzonderheden volgen. 

Heeft u leuke kavels voor de jubileumveil ing? De heer 
Van Vliet neemt ze gaarne in ontvangst (voor deze veiling 
worden geen limieten aanvaard ) . 
90. 

„ P . V . L . " L O S S E R . Secr.esse: Mevr . M . G. Roelofs-
MuUer, Hazenpad 6, Losser, Te l . : (05423) 12 84. 
Met dank voor bewezen diensten namen bestuur en leden 
donderdagavond 14 nov. 1968 afscheid van mej . S. A. 
Rieaewijk als secretaresse. Zij blijft nog Hd. Het bestuur 
wenst haa r leden prettige feestdagen en een gelukkig 
1969 toe. 
97. 

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

Vergaderjruilavond: 2e m a a n d a g van de m a a n d in 't 
Baken, Heerenveen. Aanvang : 19.00 uur . 

TE KOOP GEVRAAGD 
NEDERLAIVD 
POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

332-49 100- 518-37 240,-
Luchtpost 12/13 190-
Alle andere series gelieve U aan te bieden. 

WEST^DUITSLAND 
en BER1.IJN 
Z n^ITSERLAND 
VERZAMELINGEN 
en PARTIJEN 
W. Tan Splunter 
Quadenoord 5 - Rotterdam - 26 
tel. 010-32.05.85 b.g.g. 20.45.96. 
Op Uw verzoek vliegensvlug bij U 
voor overname. 

POSTZEGELS, VERZAMELINGEN, 
PARTIJEN, RESTANTEN, BUNDELWAAR 
TE KOOP GEVRAAGD. 
Alle aanbiedingen MET vraagprijs s.v.p. 
POSTZEGELHANDEL G. v. d. EYNDE 
Broekemalaan 1 - UTRECHT (Tuindorp) - Tel. 71 39 94 

ZICHTZENDINGEN 
Uitzoeken voor 20,15 of 10 cent per zegel 

Enkele grote wereldcol lecties (20 000 verschil lende zegels) hebben 
WIJ in 20 boekjes laten plakken U kunt deze boekjes 7 dagen op 
zicht vragen en er zegels uitzoeken ä 20 cent per stuk (volle 
boekjes), è 15 cent per stuk (driekwart volle boekjes) of 10 cent 
(halfvolle boekjes) Bij afnanne van 100 zegels uit een boekje 1 0 % 
korting Bij aanvrage van een zending van 15 of 10 cent is het 
mogelijk, dat u enige ti jd zult moeten wachten, voordat een zending 
beschikbaar is De enige voorwaarde, die wij moeten stellen is, 
dat de uitname per zending tenminste ƒ10,— bedraagt. Nog kleinere 
aankopen zijn ni verl iesgevend voor ons. 

Per keer kunt u maximaal twee boekjes op zicht vragen 

Geef de nummers op van de boekjes, die u wenst te ontvangen. 

1 Afghanistan, Albanië, Oostenrijk, België, 2 België, Bulgarije, 
3 Bulgarije, ts jechoslowaki je, 4 Tsjechoslowakije, Denemarken, 
Finland, 5 Frankrijk, Duitsland, 6 Duitsland, Griekenland, 7. Joego
slavië, Mongolië, 8 Mongolië, Noorwegen, Polen, 9 Polen, Portu
gal, 10 Roemenië; 11 Roemenië, Rusland, 12 San Marino, Thailand, 
Spanje, 13 Zweden, Zwitserland, Turkije, 14 Yemen, U S A . Enge
land, Eng Koloniën (A-C), 15 Eng Koloniën (C-M), 16 Eng Kolo
niën (N-Z), Zuid-Amenka (A-C); 17 Zuid-Amerika (C-P), 18. Zuid-
Amerika (P-Z), 19 Franse Koloniën, Hongarije, 20 Hongarije 

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 (minimale uitname ƒ 10.—) 

A Hongarije, uitzoeken voor 15 cent per stuk. B Roemenië, uit
zoeken 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 Ruimtevaart-
zegels, uitzoeken voor 20 cent per stuk, G Bloemenzegels, uitzoe
ken voor 20 cent per stuk, H Gehele wereld, uitzoeken voor 10 
cent per stuk, I Schilderi jen, uitzoeken voor 20 cent per stuk 
Bij afname van tenminste 100 zegels uit één doos 1 0 % korting 
Knip de bon uit of stuur een briefkaart 

B O N 

Stuur mij 7 dagen op zicht; 
Boekje nr ( cent p. st.) of nr of 
nr (tweede en derde keus s.v.p. opgeven). 
Doos nr of nr (tweede keus opgeven 
s.v.p.). 
Naam 
Adres 
Plaats 

Brieven voor onze afdeling zichtzendingen s.v.p. niet Insluiten bIJ 
correspondentie voor onze andere afdelingen. 

OPTIMUS' ZICHTZENDINGEN 
Let op het nieuwe adres: Kamphuizenlaan 5 - Arnhem 
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1 JAAH 1 JAAR 

WILT U NET ALS VELE 
HONDERDEN 

INVESTMENT ABONNEES 
vooreen vast bedrag van slechts ƒ 15,— per maand, éénmaal per kwartaal alle nieuwe uitgiften van: 

België, Frankrijk, W.-Duitsland, Zwitserland, Engeland, Spanje, Oostenrijk, Luxemburg, Vatikaan en Fr. Andorra 
ontvangen? 

DAN IS HET NU DÉ TIJD 
OM U PER 1 JANUARI 

OP TE GEVEN 
Precies één jaar geleden startten wij het Investment Philatelie met precies 10 leden. 
Nu, na één jaar is dit aantal aangegroeid tot vele honderden enthousiaste leden. 

Honderden dankbetuigingen liggen bij ons ter inzage. 

Deze snelle groei hebben wij vooral aan onze Investment-abonnees te danken die ons door hun recommandatie 
een zeer belangrijke morele steun verleenden. ONZE HARTELIJKE DANK DAARVOOR I 

BENT U NOG GEEN LID? 
Stort dan heden nog ƒ15,— op onze rekening, als eerste betaling voor de maand januari, of ƒ45,— voor het 

hele kwartaal, waarna u per omgaande onze bevestiging en folder ontvangt of schrijft u ons even een briefje. 
Gaarne dan ƒ 0,40 voor portikosten bijsluiten. 

ANTHONY C. M. BOHNENN 
INVESTMENT PHILATELIE 

JAC. VAN LENNEPSTRAAT 58 - AMSTERDAM 
POSTGIRO 787465 - BANK: H.B.U. AMSTERDAM 



NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur; J. Th, A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 

G R O O T  B R I T T A N N I E ^ 

Telefoon (05470) 2135 
Voor het verstrekken van inlichtingen en/of i l lustraties danken wi j , naast de 
verschil lende postadministraties en agentschappen, New Stamps in Londen en 
de heer P. Kranenburg in Teheran. 
Nog steeds bestaat bij ons dringend behoefte aan inl ichtingen en/of i l lustraties 
van verschil lende Midden en Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen. 
Mochten er lezers zijn, die ons t i jdig van nieuws over een of meer van deze 
landen kunnen voorzien, dan stellen wij het erg op prijs indien contact opge
nomen wordt met de rubriekredacteur. 

j ; Dit teken is geplaatst bij uitgiften die verboden zijn voor tentoonstel l ingen 
die gehouden worden onder de bepalingen van de Federation Internationale de 
Philatelie. De laatste aanvulling op de FlPlijst is in het februarinummer 1968 
op bladzijde 94 opgenomen. De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie besloot dergelijke uitgiften te kenmerken en er geen 
afbeeldingen meer van op te nemen. De gebruikeli jke gegevens worden wel 
vermeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaarschuwd. 

EUROPA 
ALBANIË 

I5n '6Ö. VoReiseric. 
15 q. Bombycilia gartulus. 
20 q. Pastor roseus. 
25 q. Alcedo allhis ispitla. 
50 q. Aejïithalos caucïatus. 
80 (]. Tichodronia murar ia . 
1.10 I. Panurus biarmicus. 

BELGIË 

BYtK)TOH»CBEr/WEI«. 
QmwieWHftHOGABEPA; 
IV^AT EQVH ECMAPOH« 
cïCireM nwmwBErcMEA 

DUITSLAND (OOST) 
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912'68. Kcisiinis 196H. 
  Ir. Beschilderde kaars, brandend legen achtergrond 

met kfislinotieven. 
1612'6B. /.egels met toei i^tische motieven, 

(r, Stadhuis van Leuven. 
(V. Landschap van Otii ihevallei. 

1612'6B. /.eekanaal van ( lent . 
 Ir. Gezicht op kanaal, zeeschip en silhouet stad (Jent. 

Albeelding zegels gemeld m oktober, bladzijde 613 en 
november, bladzijde 675. 

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

Afbeelding zegel yitueld iii no\cn ibe i . bladzijde 675. 

FRANKRIJK 
16I2'6H. RodeKuiisserie. repro<lukties schilderijen 

van Nicolas Magna id . 
0,25 t 0,10 F. donkerblauw, violet en rood. „De lente" . 
0,30 4 O.IO K. purper, bruin en rood. „De herfst". 

GIBRALTAR 
O f f i t S H H M W t t t CHRISTMAS WS« 

Allxriding /eirrls g<>nirld in ukt . ihn . bl.ulzi|d< ().i 1. 
l7'*'68. Internationaal tandartsencon«res in Varna. 

20 M. youdmel. <»lijtijroeti. oraiijeio<Ml. ("onKresHeb()uw en 
<'mbU'efn coiiyirs 

mmmi ÜIBRALTAR 

271 l '68. Nieuw post/egel boekje met landhuis 
Ightham Mote in Kent op de kaft. 
5 s. Twaalf zegels van 5 d. 

Januari/februari '69. Eerste vlucht prototype Brits
Frans verkeersvliegtuig Concorde. 
4 d. Vijfkleurig. Concorde getekend in vlucht boven 

Frankrijk/GrootBrit tannie . 
9 d. Vierkleurig. Silhouetten van zij en bovenaanzicht 

met vlagggen van beide landen. 
I s 6 d. Driekleurig. Clompositie van neus en staart van 

het toestel. 
Alle zegels met fosforstrepen en portretbuste koningin 
IClizabeth. 

Januar i '69. Kleurwijziging gebruikszegels. 
4 d. bruin krijgt kleur van 8 d.. rood. 
8 d. rood wordt blauw. 
Ook de legionale zegels van 4 <1. worden in rood uitge
geven. 

111 
'., d. 
] d. 

1 '/., d. 
2 d . 
3 d . 
4 d . 
5 d . 
6 d . 
9 d . 
I sh. 
1 sh, 
1 sh, 
2 sh 
5sh, 

l O s h 

GUERNSEY 
 '68. Nieuwe gebruikszegels. 
Kasteel van C^ornel en Ixiward de belijder. 
Kaart van eiland en Willem <le veroveraar. 
Martelloloren. Hendrik IL 
Wapen van Saik en konuig Jan . 
Wapen van Alderney en Ldward I l L 
Lelie van Ciueinsev en Hendrik V. 
Wapen van CJucinsey en koningin F.Hzabeth L 
Wapen van Alderney en Karel IL 
Wapen van Sark en George H L 
Wapen van Ciueinsev en koningin Victoria, 
6 d. gelijk aan I d. 
9 d. Lelie van (Juernsey en koningin I^lizabeth 
6 d. Martellotoren en koning Jan . 
Haven van Sark. 
Haven van Alderney. 
Haven van Ciuei iise\ 

HONGARIJE 

OVKHMSKMèt. 

fül I 
IWIAGYAR. P O S f ä i k 

. \ lbeeldmg zegel gemeld in oktober, bladzi.ide 613. 
November '68. Vijftigste verjaardag communistische 

partij . 
l.~ F. „Proletariers aller landen verenigt u " . 
2.— F. Drie arbeiders, beeldhouwwerk uit pantheon van 

de arbeid, 
/ ege ls getand en J^ ongeland. 

Novenibei '68. Viiftig j aa r communistische partij, kin
dertekeningen. 
40 f. Twee kinderen met vlaggen, door elfjarig meisje. 
601". Viei kinderen met spandoek <Ioor twaalfjarige jongen. 

L— F Kamp van jonge pioniers, door deitienjarige 
jongen. 

Alle zegels weer getand en JJ ongetand. 

ITALIË 

.\l beelding zegeK gemeld nbei , bladzijde 675, 

••ii Hi 
1, qiornata 

..«  I t »« 4 
de i f l rancöbo i io 
• • i i.»..*»>■», 

i ' ««f. t i 
poste itauane 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. ilfccinher I9h8 7 l*) 
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KEUHERS 

LeucÊtHurm 
Albums 

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

Nederland vanaf 1852 tot heden nr. 312 SF 
vanaf 1945 tot heden nr. 0312 SF 

fioo,— 
66,— 

Israël met TAB compleet nr. 787 TABSF 100,-

Vaticaan m kerkl Staat compleet nr 313 SF 80,-

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

Verenigde-Naties 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 
a) Mexico en Europ. landen 
b) overige landen 

nr 75 V SF 39,50 
nr. 75 VI SF 38,50 

Uitgebreide prijslijst verkrijgbaar bij uw handelaar of 
bij de alieenvertegenwoordiger voor Nederland: 

Postzegelgroothandel 

.F.EEIHAH 
Parnassusweg 24 huis 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 

Onze belangrijke 

271e 
POSTZEGELVEILING 
zal 3, 4, en 5 maart a.s. plaatsvinden. 
Deze veiling bevindt zich m een vergevorderd 
stadium van voorbereiding. 
De veilingcatalogus wordt op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

Onze 

272e 
POSTZEGELVEILING 
zal m het a.s. voorjaar plaatsvinden. 
Voor deze veiling kunnen nu nog inzendingen 
worden aangenomen. Wacht u echter niet tot 
het laatste moment, anderen kunnen u voor zijn! 
Bij belangrijke objecten komen wij u gaarne 
thuis bezoeken voor een bespreking. 

Zéér gunstige veiling-verkoop-condities! 

J. K. RIETDIJK NV 
DEN HAAG 
TELEFOON (070) 11 70 20 - PLAATS 31A 



20 11 68 Vijttig jaar girodienst m I tahe 
50 I Embleem girodienst 

25 11 68 Onderzoekcentrum van de ruimte van 
Fucino 
501 Gezuh t op het centrum tu=sen de bergen met twee 

parabolische antennes 
112 68 Tiende dag van de postzegel 

25 1 roodviolet en geel / e v e n /egels met gestileerde kleine 
tekeningen geven beeld van ontwikkthng van po^l 
we/Lii 

JOEGOSLAVIË 

Afbeeldingen zegels gemeld in novembei bladzijde 677 
22 1 l 68 Honderd jaar Servisch nationaal theatei 

in Belgrado 
50 p Oude theater en kasteel van Belgrado 

28 11 68 Beroemde mannen 
50 p Hd!>an Brkic 
75 p K a n Milutinovit 

1 25 d Rade Concai 
2 — d Kuzman Jostfovski 
2 50 d l o n e lomsic 
5 — <.! Mosa Pijade 

LUXEMBURG 

Afbeelding zegels t,emeld iii novembei bl uizude 677 

NOORWEGEN 

Afbetltling /egel t,enul<l in noveiiibti blatlzi(de 687 

OOSTENRIJK 

Atbeeldmg zegel gemeld in oktober bladzijde 603 
II 12 68 Serie barokke fresco s 

2 — sch t r esco van Maulpertsch kasteel Fbenfurt 
2 — sch Fresco van Troger Stitt Melk 
2 — sch Fresco van Maulpertsch Maria 1 reu Kerk in 

\\ enen 
2 — sch Fiesco van Troger kasteel Rohrenbach GreiUen 

stem 
2 — sch Fresco van Maulpertsch kasteel Halbthurn 
2 — sch Fresco van froger Stift Altenburg 

POLEN 
15 11 68 Martelaren en verzet 

40 gr gii]s Graf onbekende soldaat in Warschau 
40 gr lood Herelenkmgsrotonde m 7amosc 
40 gr blauw Gedenkteken m Plichno 
40 gi zwart Verzetsmonument in K a ï t u / y 
40 gl sepia Monument vooi opstandelingen m Poznan 

ROEMENIE ^ 
December 68 Vijltigste veijaaulag vei tniging van 

1 ianss>lvanie m t t Roemenie 
55 b intocht van Michael de dappcie m Alba Julia 

schileleii) van L Stoika 
1 — ! De eenheidsdans door I h \ m a n 
1 75 i Vergadering in Alba Julia in 1918 
Blokje waarin drie waarden samen 

SOVJET UNIE 

Albeeldmg zegels gemeld iii noveiubti bla l/i|tie 687 

SPANJE 
25 11 68 Litgif tedatum serie klooster Santa Maria 

del Parral gemeld in novembei bladzijde 677 

TSJECHOSLOWAKIJE 

; CESKOSLOVfcNSKO 

■ " " " ■ ■ " " ■ ■ " 

• «■««■'«««V«» 
^^^K(1SlO\r\sKO|CES!<OSLOV 

■ 111 ■ 111UPMW, 
OVENiP 

»IS Wi 

Albeel l ing zegels gemeki in augustus bladzi|de 467 
11 12 68 Slow lakse spi ookjes aanvullende gegevens 

30 h De sintel jongen 
60 h De dappeie soldaat 
80 h De r idder en de jonkvrouw 

1 — k De magische bank 
1 20 k Het meisje en het monster 
I 80 k De miiaculeuze jagei 

18 12 68 Dag van de Tsjechoslowaakse postzegel 
tevens vijftigste verjaardag van eerste postzegeluitgifte in 
onaihankehjk Tsjechoslowakije 
1 kcs Compositie van Hradcany/egels van Alfons Mucha 

in de waarden 5 en 10 h uitgegeven 18 12 1918 

IJSLAND 
p'i'y »II» m »"ü'ü'wyrw'W^ 

■■,>•>« *». ! 

K̂ 

m 
" ^ 

S/ERIGl 

> i ä ^ f l r 

w^ 
Afbeelding zegel gemeld in november bladzJide 687 

10 12 68 Nobelprijswinnaars van 1908 
^5 o Ilja Iljic Memikov en Paul Fhrlich (genetskundej 

en hrnest Rutherford (scheikunde) 
45 o Gabriel Lippmann (natuurkunde) en Rudoli Chris 

loph Eucken (letterkunde) 
Beide zegels worden uitgegeven in lollen van hondeid en 
in boekjes van tien met vooizijdt van Nobelmedaille up 
de kalt Fluoieseeiend papiw 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

14 10 68 Verjaardag koning 
2 en 8 af Portret koning Mohammed Zahir Shah 

16 10 68 Rode Halve M a a n 
4 4 1 af Rode Halve Maan en tekst Le croissant Rouge 

\ l ghan 
24 10 68 Dag van de Verenigde Naties 

1 2 en 6 af Embleem internat ionaal jaar rechten van de 
mens 

Ook blokje van 10 al met gelijk embleem 

JC AJMAN 
15 9 68 Iweede deel sei ie lopvoetbatlers 

15 dh 1 ei reira Lusebio 
\ m a i o \ m i n c i o 

Bobbv C bari ton 
I lanz Beckenbauei 
Ldson Pele 
Luchtpost Gianni Rivera 

Blokje 10 r \ l les getand en ongetand 
15 10 68 Kat tensene 
Vyi verschillende waarden met verschillende rassen 

katten erop afgebeeld 
Ook blokje van 5 i Zegels en blokje getand en onge 
tand 

ARGENTINIË 

20 dh 
50 dh 
75 dh 

1 1 
10 r 

^«»uattcA mmm0C 

Albeeldmg zegel gemeld in novenib« i blTd/i|de 67*( 
16 11 68 Gemeenleh)ke bank stad Buenos Aires 

20 p t mbleem bank herhaald op post/egel 
14 12 68 Vijfentwintig jaar A i P I (strijd tegen 

polio) 
20 p Twee cirkels waarm embleem vereniging en 25 j aa r 

ASCENSION EILAND 

2 i 10 68 Vissenserie 
4 d Melichthvs bunira 
8 d Obsekia scripta 
1 sh 9 d Germo albacora 
2 sh 3 d Isurus oxynnchus 

AUSTRALIË 
5 2 69 Honderd jaar eerste vestiging in noordeliik 

gebied 
5 c t o t o eerste nederzetting en tekening van modern 

gebouw in Darwin 

BARBUDA 

Mbeelding /egel gerneld in november bladzijde 687 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. d«< e m b e r 190« 7 5 1 
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POSTZEGELVEILM 
R. POSTEMA 

SINGEL 276, AMSTERDAM 
TEL 24 97 49 

230e VEIIING 
VAN 1 9 - 2 1 DECEMBER 1968 

Ook deze veiling bevat wederom een zeer groot aantal kavels van 
Nederland en Overzeese Rijksdelen, alsmede van Europa en Overzee 

Tevens weer een prachtige afdeling collecties, restanten etc. 

CATALOGUS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR 
Inzendingen voor de januariveiling kunnen dagelijks plaatsvinden 

R. POSTEMA 



18-11-'68. Eerste gebrulksserie. 
Yz, I, 2. 3, 4, 5, 6, 10 en 15 c. Kaar t van het eiland, met 
lengte en breedtegraden; portret koningin Elizabeth. 
(Barbuda is een van de kleine Antillen noordelijk van 
Antigua waar het postaal onder hoorde, en oostelijk van 
Saba ; zegels worden door bureau in Londen in omloop 
gebracht.) 

B H U T A N 
12-11-'68. Internat ionaal j aa r voor de rechten van de 

mens. 
15 en 33 eh., 9,— nu. Zegels uit de gouden munten serie, 
met inschrift: „ H u m a n rights year 1968". 

7-!2-'68. Hulp aan de slachtoffers van overstroming. 
Opdruk : „Flood Relief" plus toeslag op de volgende 
waarden van de serie Olympische Spelen in Mexico. 
5 - 1 - 5 ch. Discuswerper. 
80 i- 25 ch. Schieten. 
20 nu -i- 50 ch, Speerwerpen. 

7-12-'68. Serie inlandse vogels. 
2, 3, 4 ,5. 15, 30 en 50 ch. Zes verschillende vogels, waar
van de namen in het Engels worden opgegeven: Wards 
Trogon, Crimson winged Laughing Thrush , T h e Myzor-
nis. Rufus Necked Hornbill and the Grey Peacock 
Pheasant. 

BIAFRA 
4-IO-'68. Olympische Spelen in Mexico. 

4 d., 1 sh. 6 d., 2 sh. 6 d., en 5 sh. zegels uit de vlinderserie 
met opdruk: „Mexico Olympics 1968". 

Afbeelding zegel gemeld in novcmbfi , bladzijde 687. 

l l - l l - ' 6 8 . Kerstmis 1968. 
1. 2, 5 en 25 c. Twee inlandse herders zien ster in het 
oosten opgaan boven inlands dorj). 

B R A Z I U Ë 
23-10-'68. Week van het boek. 

5 c. Drie kinderen lezen boek. 
24-10-"68. Dag Verenigde Naties. 

20 c. Twint ig jaar Wereldgezondheidsorganisatie; em
bleem en vlaggen van Zuidamerikaanse en andere 
landen. 

30-10-'68. Tweehonderdste sterfdag onderzoeker Jean-
Baptiste Debret. 
10 c. Portret en vignet met Indiaan die twee mandjes 

draagt . 
4 - l l - ' 68 . Staatsbezoek koningin Elizabeth. 

70 c. Portret koningin en inschrift. 

BROENEX 
30-12-'68. Internat ionaal jaar rechten van de mens. 

12, 25 en 75 c. Ontwerp met embleem van dit j aa r . 
30-12-'68 Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

4, 15 en 25 c. Portret van de sultan en embleem W . H . O . 

CAMBODJA 
t2-IO-'68. Olympische Spelen Mexico. 

I,— r. Stadion van Mexico stad. 
2,— r. Worstelaars. 
3 ,— r. Wielrenners. 
5.— r. Boksers, 
7.50 r. Hardloper met Olvmpist he toorts. 

l - l l - ' 68 . Rode Kruiszegel. 
'i r. Draagbaar. 

9 - l l - '68 . Vijftiende verjaaulag ona^hankelijkheid. 
7 r. Portret prins Norodom Sihanouk, wereldbol, .soldaten 

en pa got Ie. 
8 r. Soldaten marcheren door hel land, 

CANADA 

l5- l - '69 . Sportzegel. 
6 c. blauw, rood en zwart. Vier curlingspelers op het ijs. 

CHINA (VOLKSREPUBLIEK) 
20-7-'68. Nieuwe richtlijnen van Mao Tse Toeng, 

Vijf samenhangende waarden met verschillende uit
spraken van Mao . 

1 -8-'68. Volksbevri|dingsleger. 
8 f. Uitspraak van Lm Piao: „Het volk is niets zonder het 

leger". 

C H I N A ( F O R M O S A ) 

l2 - l l - ' 68 . Nieuwjaarszegel 1969. jaar van de haan. 
1, — en 4.50 $. Kraaiende haan. 

COLOMBIA 
29-IO-'68. Eeuwfeest nationale universiteit. 

20 c. luchtpost. Symbool voor eerste elektronisch congres 
in de universiteit, 1968. 

80 c . gewone post. Wapen universiteit. 

CONGO (KINSJASA) 

5-1 l- '68. Provisorische uitgave, plaatselijk gedrukt om 
aan behoefte aan zegels te voldoen. 
2.— en 9.6 k. Luipaard. 

C O O K EILANDEN 

2-l2- '68. Kerstmis 1968; reprodukties renaïssance-
schilderijen. 

I c. Madonna en kind met Jozef, Ti t iaan (1477-1576). 
4 c. De heilige familie Raphael (1483-1520). 

10 c. De madonna van de rozenkrans, Muri l loi ;, ';! ' '-1682). 
20 c. Aanbidding door de wijzen, Memling (1433-1494). 
30 c. Aanbidding door de wijzen, Ghirlandajo (1449-

1494). 
Blokje met deze vijf zegels samen met portret koningin 
Elizabeth. 

CUBA 
8-l0- '68. Dag van de guerrilla. 

I, 3, 9, 10 en 13 c. Portret Ernesto Che Guevara en ver
schillende acties uit de guerrilla. 

2i-10- '68. Olympische Spelen Mexico. 
1 c. Cubaanse delegatie met vlag. 
2 c. Basketbal dames. 
3 c. Hamerwerpen. 
4 c. Boksen. 
5 c. Waterpolo. 

13 c. Schieten. 
30 c. .\ztekische kalendersteen. 
Blokje van 50 c. Hardlopen; op iedere waarde bovendien 
de vlaggen van de organiserende landen sinds 1896 in 
chronologische volgorde. 

^ DOEBAI 
9-l2- '68. Vogels uit omgeving van Petzische CJolf. 

60 dh. Fa /an l . 
60 dh. ïoitehluif. 
60 dh. Valk 
60 <lh Bijeneter. 
60 dh. Hop. 
60 dh. Reiger. 
60 dh. Kleine stern 
60 dh. Meeuwen. 

DOMINICA 4 
November '68. Toeristenserie. 

10 c. Plukken van sinaasappels. 
10 c. Dominicaanse vrouw en kind. 
24 c. Inlands orkest, 
24 c. Dansers. 
48 c. Tropische vis en koralen. 
48 c. Duiker en schildpad. 
12 c. Modern hotel. 
12 c. Twee papegaaien. 
De zegels met gelijke waarden zijn samengedrukt . 

23-11-'68. Olympische Spelen, Mexico 1968. 
1 c en 1 c. Voetbal. 
5 c en 5 c. Zwemmen. 
48 c en 48 c. Speerwerpen en hordenlopen. 
Samenhangend gedrukt, verschillende voorstelling, beide 
met koninginnekopje en Olympische ringen. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Oktober '68. Strijd tegen kanker. 

1 c. Zwaard doorboort kreeft. 

EGYPTE 

Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 687. 
9 - l l - ' 68 . Vijfenzeventigste sterfdag Aly Moubarak 

20 m. Portret van de/.e stichter van nieuwe underwijs-
-svstemen in Egypte (1823-1893). 

November '68. Luchtposizegel. 
55 m. Viermotorige Boeing van de Egyptische luchtvaart

maatschappij boven schets van luchtlijnennet van 
Cairo naar Afrika, Azië en Europa. Eerste v lucht 
Cairn-Londen. 

November '68 Olympische Spelen, Mexico '68. 
20 en 30 m. Verschillende sporten in het oude Egypte, 
hardlopen, schermen, turnen, woi-stelen. en zwemmen. 
Olympische ringen. 

E Q U A T O R I A A L GUINEA 

12-10-'68. Eerste uitgifte ter gelegenheid van ver
lening onafhankelijkheid (was vroeger Spaanse kolonie 
Fernando Poo). 
1,—, 1.50 en 6,— p. Twee in elkaar grijpende handen en 
lauwertak, inschrift da tum onafhankelijkheid. 

FIDZJI EILANDEN 
9-12-'68. Twint ig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

3 d. Embleem en verpleegsters van drie verschillende 
huidskleuren. 

9 d. Kaar t van het e i land; draagbaar wordt in schip ge
laden. 

13-1-'69. Gebruiksserie met waarden in decimale een
heden. 
1 c. gelijk aan l d., 2 c. gelijk aan 2 d., 3 c. gelijk aan 3 d., 
4 c, gelijk aan 4 d,, 5 c. gelijk aan 6 d.. 6 c. gelijk aan Vi d., 
8 c. gelijk aan 9 d., 9 c. gelijk aan 10 d., 10 c. gelijk aan 1 
sh., 15 c. gelijk aan 1 sh. 6 d.. 20 c. gelijk aan 2 sh., 25 c. 
gelijk aan 2 sh. 6 d., 30 c. gelijk aan 3 sh., 40 c. gelijk aan 
4 sh., 50 c. gelijk aan 5 sh., S 1,—- gelijk aan 10 sh., S 2.— 
gelijk aan £ 1. Dit alles heeft betrekking op de lopende ge
bruiksserie. die dus geheel gelijk blijft. 

X FOEJEIRA 
2-9-'68. Olympische Spelen, opdruk „1968 Olympic 

Games /MEXICO/ok tobe r 12-27" op vijf waarden van 
de reeks Olympische Spelen Tokio 1964: 1. 1,50, 2, 3 en 
5 r; luchtpost op vier waarden reeks Olvmpis thc winter
spelen Grenoble 1968; 1. 1,50, 2 en 3 r. Tevens blokje 
luchtpost met de waarden 1,50, 2 en 3 r. 

l6-9- '68. Herdenking Robert F. Kennedy. Opdruk 
„In Memory o f / sena to r /ROBERT/KENNEDY/( 1925/ 
1968)" op herdenkintïszegels John F. Kennedy, waarden 
1, 2. 3 en 5 r. 

^ Voor meer nieuwt|es, zie laatste nieuwtjes pagina. dereinber I96H 7 5 3 
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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 Alle grote presta
ties in het afgelopen jaar, vooral op het 
gebied van de ruimtevaart en sport worden 
op speciale zegels vastgelegd Wi j stellen 
u in 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 
worden 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-

Xichtsendingen^ 

gebruikt 
en ongebruikt 

zeer uitgebreid 
opgenomen 

Spanje en koloniën 
Portugal en koloniën 
San-Marino 
Israël 
Polen 
Egypte-VAR 

{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 02949-377 

ft 

ÖCCP 

BRANDKASTEN, 
INMETSELKLUISJES 
BRANDVRIJE ARCHIEFKASTEN 
voor bedrijf en woning 
ALTIJD EEN GROTE COLLECTIE VAN BEKENDE MERKEN IN 
VOORRAAD TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

Kom eens kijken, 
u bent van harte welkom 
en wordt deskundig voorgelicht 
Tevens bieden wij u nog 
de mogelijkheid tot inruil 

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

MOZES KNAP EN ZOON 
R O T T E R D A M A M S T E R D A M 
Tel (010)12 43 71 Tel (020)23 94 36 
HOEK VAN KNAP Singel 279 
Schiedamsevest 91-97 Spuistraat 244 



9-11-'68. Internat ionale postzegeltentoonstelling 
Efimex in Mexico; opdrukken op de zegels uitgegeven 
voor de week van de brief. 
25, 50, 75 dh., 1 , - - , 1,50, 2 ,—, 3 , — en 5, - r. Opdruk 
„Kfimex" 1968 in gekarlehle rand. 
Blokje van 3 ,—, 5,— r. met opdruk en embleem van de 
tentoonstelling in Mexico. 

25 - l l - ' 68 . Winnaars Olympische Spelen; opdruk op 
serie voor spelen in Mexico. 
15 d. 100 meter hard lopen: J im Hines, Verenigde Staten. 
25 d. Wielrennen op de wet?: Pier Franco Vianelli, Italië. 
35 d. Gewichtheffen, vedergewicht: Yoshinobu Miyake, 

Japan . 
50 d. Vierhonderd meter horden : Dave Hemery, Verenig

de Staten. 
75 d. Kogelstoten: Randy Matsen, Verenigde Staten. 
I,— r. Vierhonderd meter estafette: team van de Ver

enigde Staten. 
1,50 r. Gewichtheffen, zwaargewicht: Leonid Zhabo-

tinsky, Sovjet-Unie. 
2,— r. Honderdtien meter horden : Wilüe Davenport, 

Verenigde Staten. 
3 , — r. Kogelstoten: Bill Toomey, Verenigde Staten. 
5,— r. 4 m a a l 4 0 0 meter estafette: team van de Verenig

de Staten. 
Blokje met de drie hoogste waarden en gelijke opdruk, 

GILBERT E N E L U C E 

21- l l - ' 68 . Vijfentwintig j a a r slag van Tarawa. 
3 c. Kaar t Tarawa-atol . 

10 c. Mariniers van de Verenigde Staten waden naar de 
kust onder kanonvuur. 

15 c. Slag op eilandje Betio. 
35 c. Hijsen van vlaggen van Amerika en Engeland. 
Alle zegels met portret koningin Elizfibeth. 

G R E N A D A ^ 

3-12-'68. Kerstzegels. 
5 c. Aanbidding der wijzen, Paulo Veronese. 

15 c. Madonna en kind, heiligen Jozef en Catherine, 
Ti t iaan. 

35 c. Aanbidding der wijzen, Botticelli. 
5 I,—. Wijze in aanbidding, Vincenzo di Blago Catena. 

GUATEMALA 
September '68. Nahakmexpedit ie . 

6 c. Opdruk : „Expedicion Cientifica Nahakin Guatema
l a : Peru Ruta de los M a y a s " op zegel van serie 
industriële ontwikkeling. 

GUYANA 

l l - I I - ' 6 8 . Kerstmis 1968; straalzenderverbinding. 
6 en 25 c. Zenders sturen boodschap: „Guyana zendt 
kerstgroeten aan de hele wereld". 
30 en 40 c. Kaart van gebied da t door zender bereikt 
wordt en kerstgroet. 

HAITI ^ 
14- l l - '68 . Nationale opvoeding, sportserie. 

5, 10 en 50 c. gewone post; 50 c , I,—, 1,50 en 2,— g. ver
schillende sporten. 

H O N G K O N G 5 f. Distelvink. 
10 f. Rotspatrijs. 
15 f. Struisvogel. 
20 f. Zandpatrijs. 
30 f. Gazelle. 
40 f. Oryx. 
50 f. Buizerd. 
60 f. Steenbok. 

100 f. Eenden. 
KOREA (ZUID ) 

20- I l - '68 . Internat ionaal jaar rechten van de mens. 
10 en 25 c. Symbolische levenslamp waar in embleem. 

INDIA 
12-10-'68. Olympische Spelen Mexico. 

20 p. en 1,— r. Hardlopende atleet en Olympische ringen. 
6-11-'68. Herdenking Marie Curie . 

20 p . Portret winnares Nobelprijs. 

IRAN 
Afbeeldingen zegels gemeld in november, bladzijde 687. 

LAOS 

24-10-'68. Dag Verenigde Naties. 
14 r. Vredesduif en embleem. 

26-10-'68. Eerste verjaardag kroning sjah. 
6 r. Keizerin Farah. 
8 r. Sjah in kroningskleding. 

10 r. Sjah, keizerin Farah en kroonprins. 
30-10-'68. Festival van cul tuur en kunst. 

14 r. Kroon van de sjah met ster; Stierenkop als zuilver
siering. 

31-10-'68. Dag van het kind, tekeningen van school
kinderen. 
2 r. Landschap. 
3 r. Boot en huis. 
5 r. Bloemen vaas. 
O p alle zegels embleem U N I C E F * ) . 

6-11-'68. Dag van de verzekering. 
4 r. Hand beschermt wereldbol. 
5 r. Fabriek en vlammen. 
8 r. Arbeiders en silhouet van stad. 

10 r. Kaar t van I ran, auto, vliegtuig, schip en trein. 

Alle zegels met embleem verzekeringsmaatschappij. 

ISRAËL 

Afbeeldingen zegels gemeld in september, bladzijde 537 
en in oktober, bladzijde 609. 

10-l- '69. Koninklijk ballet. 
10, 15, 20, 30, 40, 60, 110 en 300 k. Verschillende ballet
dansers en -scènes. 
Ook blokje van 650 k. 

LIBANON 

23-12-'68. Luchtpostzegels: export . 
0,80 I £ . Elektronica. 
1,50 l£. Mode. Beide zegels met vliegtuig. 

_ _ _ 

pp 

l i 

JAMAICA 

3-12-'68. Internat ionaal j aa r rechten van de mens. 
3 d. Kaa r t van eiland met symbool van dit jaar . 
1 sh. Embleem in kom van handen. 
3 sh. Kaar t van eiland, geknielde m a n en embleem. 

JORDANIË 

- - l i ^ iM l l lÉ | -Tr^'"i ' i iTT--^-* i iM«ff^i* 

20-3-'68. Opgravingen van Tyros. 
2Ï4 P- Kop van Romein. 

5 p . Zuilenrij van tempel van Baal. 
7 y^ p . Romeinse triomfboog. 

10 p . Basrelief uit Phoenicische tijd. 
10-7-'68. Wereldcongres van de Libanese Un ie in 

Beiroet. 
2 Vt, 5, 71/2 en 10 p. Embleem: ceder in gestileerde wereld
bol. 

5-10-'68. Festival van Baalbek. 
5 p . Kolommen tempel van Jupi ter . 

10 p. Gedeelte tempel van Bacchus. 
15 p. Gedeelte zuilengalerij tempel van Jupiter . 
20 p. Poort tempel van Bacchus. 
25 p . Dak en zuilengalerij tempel van Bacchus. 

LIBERIA 
11-7-'68. Herdenking dr. Mar t in Luther King. 

15 c. Begrafenis dr. King. 
25 c. Portret dr. King. 
35 c. Portret d r .Kïngen standbeeld Lincoln in Washington. 
55 c. President Kennedy feliciteert dr. King bij toekenning 

van Nobelprijs voor de vrede. 
Blokje met hoogste waarde , waa rop voor- en achterkant 
van medaille is afgebeeld. 

LIBIË 
23-4-'68. Opening aardoliestation in de haven van 

Zueit ina. 
10 en 60 m. Doorsnede aarde bij vindplaats olie, pijp
leiding, boortoren, kaart , tanker en haven. 

September '68. Strijd tegen analfabetisme. 
5, 10, 15 en 20 m. Onderwijzer met boek en groep leer
lingen. 

MALADIVEN 

5-10-'68. Bcsthfimiiig van het vvild; gemeld in no
vember, bladzijde 683. 

[KffUKlCSfMAUllVCS 

s ^ 
.'lOWtE K ĴUUIIVES 

^ Voor me«r nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. december 196« 7 5 5 



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 1 
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 niet 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 ƒ5,— 
Deel II: Europa ƒ20,— 
Deel III: Rest van de wereld ƒ 24,— 



November '68. Dag van de republiek, 11-11-'68. 
10 1. Vissers met boot, landswapen. 

1 r. Landsvlag en -wapen. 

MALAWI 
13-11-'68. Nieuwe gebruiksserie, vogels. 

1 d. Zonnevogel. 
2 d. Cinnyricinclus leucogaster. 
3 d. Gossypha heuglini. 
4 d. Lagonosticta senegalia. 
6 d. Liefdesvogel. 
9 d. Euplectes capensis. 
1 sh. Bijeneter. 
1 sh. 6 d. Malaconotus hypopyrrhus. 
2 sh. Steganura paradisea. 
3 sh. Vliegen vanger. 
5 sh. Terathopius ecaudatus. 

10 sh. Jabi ru ephippiorhynchus scnegalensis. 
£, 1,—. Pyrrherodia purpurea . 
JC 2 ,—. Tauraco livingstonii. 

^ M A N A M A 
Serie voetballers van A J M A N met inschrift M A N A M A . 

M A U R E T A N I Ë 
9-12-'68. Postzegel tentoonstelling Philexafrique. 

100 f. Schilderij. Aanhangsel gelijk aan zegels Dahomey 
(november bladzijde 681). 

I6-12-*68. Vee. 
5 f. Ezelin. 

10 f. Schaap. 
15 f. Vrouwtjeskameel. 
30 f. Merr ie . 
50 f. Koe . 
90 f. Geit . 

MAURITIUS 

f-î -̂̂ .̂ ^AMS^ ĵ 

2-12-'68. Tweede eeuwfeest bezoek Bernardin de St. 
Pierre (1737-1814) aan Mauri t ius, reprodukties schilde
rijen. 
2, 15, 50 en 60 c , 1,— en 2,50 r. Reprodukties van zes ver
schillende tekeningen bij het door hem op Mauri t ius ge
schreven boek „Paul et Virginie" . 

M O N G O L I Ë 
6- l l - ' 68 . Honderdste geboortedag Maxim Gorki. 

60 m. Portret Gorki. 
Europese schilderijen. 

5 m. Madonna met kind, Giovanni Bottraffio. 
10 m. St. Rochus door engel genezen, Morct to da Brescia. 
15 m. Madonna met kind en Sint Anna, Girolamo 

Macchiet t i . 
20 m. Sint Johannes op Patmos, Alonso Cano. 
30 m. Jonge vrouw met viola da gamba, Johann Kupetzky. 
80 m. Studie van een hoofd, Friedrich Amerüng. 
1,40 t. De dood van Adonis, Francesco Furinï . 
4 ,— t. Blokje: portret van dame, Renoir. 
Alle reprodukties van schilderijen in het nationale mu
seum in Boedapest. 

M O N T S E R R A T 

2-12-'68. Internat ionaal j aa r voor de rechten van de 
mens. 
5, 15, 25 en 50 c , S 1,—. Embleem van het jaar en portret
ten van vier strijders voor de rechten van de mens, onder 
wie Hammerskjold en dr. King, 

N A U R U 

NICARAGUA 
28- l l - ' 68 . Olympische Spelen.in Mexico, 

10 c. Basketbal. 
15 c. Schermen. 
20 c. Z w e m m e n : duiken. 
35 c. Hard lopen . 
50 c. Hordenlopen. 
75 c. Gewichtheffen. 
I ,— G. Boksen. 
2,— C. Voetbal len. 

NIEUW ZEELAND 

l5 - l - '69 . Herdenking Sir Wil l iam Henry Milton. 
1 sh. 6 d. Portret van de vriend van Rhodes en bestuurder 
van Zuidelijk Rhodesie; leefde van 1854-1930). 

RIOEKIOE EILANDEN 

NEW ZEALAND 

10-12-'68. Vervanging van twee gebruikszegels. 
25 c. Grazend vee in Taranak i en de berg Egmont ; schip 

wordt geladen met boter, kaas en melk. 
S 2 ,—. Pohutu geiser in Whakarewarewa, op het noorde-

l^k ei land. 

PAKISTAN 
27-10-'68. Tienjarenplan voor ontwikkeling. 

10 p . Politieke hervormingen. 
15 p . Industriële en landbouwhervorming. 
50 p . Verdediging. 
60 p . Wetenschappelijke en culturele ontwikkeling. 

P A N A M A 
l I -9 - '68 . Serie reprodukties van schilderijen, die 

muziekbeoefening weergeven. 
5 c. M a n met luit, Laurent de la Hyre. 

10 c, Luitspeler, Garavaggio. 
15 c. He t concert, Hendrick Ter Brugghen. 
20 c. Musiceren, Nicolas Tourmer . 
25 c. De geest van muziek, Garavaggio. 
30 c. Dame aan het spinet. J a n Vermeer. 
Blokje van 40 c. Maagd met kind, Memling. 

Data van opdrukken, gemeld in november, bladzijde 
685. 
5517-10-'68. Olympische Speten op twee ruimtevaart
zegels. 
5518-10-'68. Pauselijk bezoek op vier zegels Paulus V I 
bezoekt V N in New York (twee zegels en ^ ongetand 
blokje). 
J5 21-10-'68. Communicat ie per kunstmaan 5-10-'68 op 
vier ruimtevaartzegelt, tweemaal 0.005 b , met portret Ken
nedy en tweemaal 0.31 b , met maanfoto van de Ranger V I I , 
alsmede blok met getande zegel maanfoto 0.31 b en por
tretten Kennedy, Johnson en zes ruimtevaarders. 

22-10-*68. Communicat ie per kunstmaan op vier 
Churchillzegels (twee zegels en een | ^ ongetand blokje). 

29-10-'68. Serie jachttaferelen met ruiters, reproduk
ties van schilderijen. 

1 c. Schilderij van Koller (1828-1905). 
3 c. Courbet (1819-1877). 
5 c. Ancien (1722-1789). 

10 c. Gobelm. 
13 c. O u d r y (1686-1755). 
30 c. Rubens (1577-1640). 
Blokje met twee waarden : 

8 c. Ruiter , Amandio Silva. 
30 c. Ruitersprong over hindernis, Camei ro . 
Beide zegels met embleem Olympische Spelen Mexico. 

PAPOEA E N NIEUW GUINEA 
29-1-'69. Derde en laatste gedeelte schelpen serie. 

1 c. Ovula ovum. 
4 c. Conus litoglyphus. 
7 c. Mi t ra mitra . 

12 c. Phal ium areola. 
S 2 ,—. Conus gloriamaris. 

R E U N I O N 
16-12-'68. Toeslagserie voor Rode Kruis. 

12 F . + 5 F . op zegelFrankri jk0,25 + 0 ,10F . Rode Kruis . 
1 5 F . + 5 F . o p z e g e l F r a n k r i j k O , 3 0 + 0 , 1 0 F . R o d e K r u i s . 

RHODESIË 

10-12-'68. Nieuwjaarszegel 1969. 
114 c. H a a n omgeven door irissen. 

31- l - '69 . Twintigste bokskampioenschapi>en voor ama
teurs in J a p a n . 
3 c. Bokser in ring. 

ROEWANDA 

Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 683. 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. 

4 - l l - ' 6 8 . Nationale Afrikaanse klederdrachten. 
30 c. Touareg op kameel, Algerije. 
40 c. Dorpsmusici, Opper Volta. 
60 c. Senegalese vrouwen in nationale klederdracht . 
70 c. Jonge vrouwen, Roewanda. 

8,— fr. Marokkaans paar. 
20 ,— fr. Hoogwaardigheidsbekleders uit Nigeria. 
40 ,— fr. Groep mensen uit Zambia . 
50 ,— fr. Groep uit Kenia met lederen kleding en koperen 

versierselen. 

[^ SJARJAH 
10-11-*68. Voetbalsterren. 

20 d. Frits Walter , Duitse vlag. 
30 d. Nog niet gemeld; 40 d. idem. 
60 d. Stanley Mattews. Britse vlag, 
1,50 r. Nog niet gemeld; 2,50 r idem. 

Luchtpost. Olympische winnaars . 
25 d. Jesse Owens, Berlijn 1936. 
50 d. F a n n y Blankers-Koen, Londen 1948. 

1 r. Emi lZa topek , Helsinki 1962. 
2 r. Christ ian d 'Oriola, Melbourne 1956. 

3,25 r. Nino Benvenuti, Rome 1960. 
4 r. Dawn Fräser, Tokio 1964. 

Blokje zowel luchtpost als gewone post; alles getand en 
ongetand. 

2 2 - l l - ' 6 8 . I n memoriam Rober t Kennedy. 
Opdruk „ I n memory of Robert K e n n e d y " op zegel van 4 r. 
met portret van wijlen president Kennedy en op blokje 
met zegels van 4 r. en 60 d.; alle ui t de serie Amerikaanse 
schilders. Alles getand en ongetand. 

SINGAPORE 
l -12- '68. Eerste gedeelte nieuwe gebruiksserie; in

landse dansen. 
6 c. Leeuwendans. 

20 e. Ka thak Kal i , Indische klassieke dans. 
30 c. Drakendans. 
50 c. Ta r i Linin, kaarsendans, oorspronkelijk ui t Sumatra . 
75 c. T a r i a n K u d a Kepang, dans met bordpapieren paard , 

oorspronkelijk uit Java. 
29-I2- '68. Tweede gedeelte gebruiksserie. 

5 c. Zwaarddans , ontleend aan de opera van Peking. 
10 c. Bhara tha Natyam, dans uit zuidelijk Ind ia . 
15 c. T a r i Payong, moderne variatie op Sumatraanse dans . 
25 c. Lu Ghih Sheh en Lin Chung, op acteurs geschilderde 

maskers voor rollen in opera van Peking. 
S 1,—. Yao Chi . Masker uit verschillende opera's van 

Peking. 

SINT CHRISTOPIÏER 
27-11-'68. Kerstmis 1968, reprodukties schilderijen. 

12 en 40 c. Mistieke geboorte, Botticelli. 
25 en 50 c. Aanbidding door de koningen, Rubens . 

d e c e m b e r 1 9 6 8 7 5 7 
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SOMALIA 

l  l l  ' 6 8 . Inlandse vogels. 
35 c. Ooievaar. 
1,— so. Papegaai . 
1,30 so. Bijenetcr. 
1,80 so. Weduwvogel. 

l12'68. Kunst en inlands handwerk, houtsnijwerk. 
25 c. Stampen van meel. 
25 c. Koken. 
2,80 so. Vlechten van leer. 

SYRIË 

1010'68. Toeristische zegels. 
15 p . Klooster van de heilige Simeon. 

17Ï/2P. ElTekkich. 
45 p . Palmyra. 

50 p . Theater van Basra. 
911'68. Herdenking van schrijver en 

AlDjahez Abu Uthman Amr Ben Bahr, 7761 
12Ï4 en 17^2 P Gefantaseerd portret van AlDjahez 

T H A I L A N D 
l6'6B. Serie Thai landse vissen. 

10 s. Trichogaster pectoralis. 
20 s, Labeo bicolor. 
25 s. Tor tambroides. 
50 5. Pangasius sanitwongsei. 
80 s. Leiocassis siamensis. 
1,25 b . Vaimosa rambaieae. 
1,50 b . Catlocarpio siamensis. 
4,— b . Notopterus chitala. 

TOGO 

geleerde 

23 l l  ' 68 . Padvinderij . 
5 f. Padvinder voor tent. 
10 en 45 f. Leider met welpen. 
20 en 60 f. (luchtpost) Eerstehulpbijongelukken. 
30 en 90 f. (luchtpost) Padvindersspelen. 
Blokje met de luchtpostwaarden 60 en 90 f. 

K U M M AL QIWAIN 
1411'68. Winnaars van gouden medailles Olym

pische Spelen in Mexico; opdrukken op serie voor deze 
spelen. 
10 d. Speerwerpen: Janis Lusis, SovjetUnie. 
25 d. Achthonderd meter hard lopen : Ralph Doubell, 

Australië. 
50 d. Basketbal: Team van de Verenigde Staten. 
1,— r. Kogelstoten: R a n d y Matson, Verenigde Staten. 
2,— r. Vierhonderd meter horden: David Hemery, Groot

Brittannie. 
2,50 r. Tienduizend meter : Naftali Temu, Kenya. 
3 ,— r. Basketbal: Team van Verenigde Staten. 
4,— r. Kogelstoten: Bill Toomey, Verenigde Staten. 
5,— r. Honderdtien meter horden : Willie Davenport , 

Verenigde Staten. 

U R U G U A Y 
5 l l  ' 68 . Tweede gedeelte serie fauna. 

15 p . Inktvis. 
20 p . Makreel . 
25 p . Inlandse vis. 

VENEZUELA 
l710'68. Dertig j aa r nat ionaal accountantskantoor. 

95 c. Embleem met drie sleutels en Inschrift. 
6 l l  ' 68 . Olympische Spelen in Mexico. 

15 c. Hardloper . 
30 c. Schermer. 
75 c. Bokser. 
95 c. Schieten met revolver. 
5,— b . Zeilen. 

811'68. Elektrificering. 
15 c. Onderstation van Guayana en transformators. 
45 c. Stuwdam van El Encantado. 
50 c. Hydroelektrische s tuwdam van Macagua , Ciudad 

Guayana . 
80 c. Luchtfoto van de s tuwdam van Presa de Guri . 

VIETNAM ( N O O R D . ) 

1̂ ■ ■ ■ i ■'WH ■ i'f ^wwrrPT^rwff 

Afbeelding zegel gemeld in november, bladzijde 687. 

VIETNAM (ZUID) 
l  l l  ' 6 8 . Programma voor landverdeling. 

0,80 d. Silhouet van boer en grondbezitter. 
2,— d. Driewielige auto, taxi en landarbeiders . 

10,— d. Auto en tractor. 
30,— d. Taxi , auto, en tractor op het land. 

VIRGIN EILANDEN 
16l2'68. Uitbreiding vliegveld Beef Island. 

2 c. TwinOt ter vliegtuig. 
10 c. BristolSiddeley 242. 
25 c. Heron vliegtuig. 
$ 1,—. Wapen eilandengroep. 

55 YEMEN ( K O N I N K R I J K ) 
10l0'68. Olympische Spelen Mexico. 

4 b . De oorspronkelijk uitgegeven zegel, met de Olym
pische Spelen in 1936, toonde de hakenkruisvlag; deze 
is nu vervangen door de vlag van de Bondsrepubliek. 

X YEMEN (REPUBLIEK) 
Oktober '68. Olympische overwinnaars. 

1/4 b . Gewichtheffer, medailles 1912, 1908, 1896. 
1/3 b . Hordenloper, medailles 1924, 1920. 
1/2 b . Paardoefening, medailles 1932, 1928 (Amsterdam). 

2 b. Ruiter bij sprong, medailles 1952, 1948, 1936. 
3 b. Speerwerper, medailles 1964, 1960, 1956. 
4 b. Polsstokhoogspringer, medailles 1972, 1968. 

Alle zegels met Olympische r ingen. 
3010'68. Olympische Spelen in Mexico. 

1/4 b . Gewichtheffen. 
1/3 b. Hordenloop. 
1/2 b . Gymnastiek. 

2 b . Hoogspringen. 
3 b . Speerwerpen. 

O p alle zegels Olympische medailles; ook blokje van 4,— b 
getand en ongetand: hoogspringen. 

November '68. In ternat ionaal j aa r rechten van de 
mens. 
5, 10 en 15 b. VNgebouw New York, globe in s tandaard 
en inschrift: U Thant/secretary general . 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 

EUROPA 

BULGARIJE 
175'68. Eerste zegel nieuwe gebruiksserie „Bulgaarse 

bezienswaardigheden", gemeld in augustus, bladzijde 475. 
1 s. donkerblauw. Gezicht op Smolijanmeren. 

198'68. 
2 s. Donkergroen. Monding van de rivier de Ropotamo. 

268'68. 
3 s. bruin. Kloof van de rivier de Erma. 

279'68. 
8 s. donkergroenolijf. Kloof van de rivier de Iskar. 

139'68. 
lOs. bruin. Barvariétéschip „Hel fregal", aan Zwarte

zeekust. 
279'68. 

13 s. donkergrijsgroen. K a a p Kaliakra in Zwarte Zee. 
268'68. 

40 s. blauwgroen. Zozopol (Apolonia) aan Zwarte Zee. 
29'68. 

2 1. sepia. Wonderrotsen bij de rivier de Kamtschija. 
December '68. Tweede deel serie BulgaarsScandina

vische samenwerking. Dezelfde samenhang en belettering 
als afgebeeld in oktober, bladzijde 613. 

2 s. Gestileerde „Baklitza", Bulgaars fust. 
20 s. Vijf gestileerde vikingschepen. 

December '68. Serie geneeskrachtige kruiden. 
1 s. Matricar ia chamomilla. Echte kamille. 
1 s. Mespilus oxyacanthan. Soort mispel. 
2 s. Convallaria majalis. Lelietjevandalen. 
3 s. Atropa belladonna. Wolfskers. 
5 s. Malva silvestris. Groot kaasjeskruid. 

10 s. Adonis vernalis. Voorjaarsadonis. 
13 s. Papaver phoeas. Soort papaver . 
20 s. Thymus Serpyllum. Wilde tijm. 

GROOTBRTTTANNIË 
151'69. Serie schepen in groot formaat. 

5 d. Vierkleurig. R M S Queen Elizabeth 2 (1969). 
9 d. Zeskleurig. Drie samenhangende zegels met afbeeldin

gen van respectievelijk: galjoen uit de tijd van 
Elizabeth I, Oostinjevaarder en de Cutty Sark (1869). 

1/. Zevenkleurig. SS Great Britain (1845). 
1/. Zevenkleurig. R M S Maure tan ia (1907). 
Alle zegels met fosforstrepen op verschillende plaatsen. 

Januar i '69. Strip uit nieuwe postzegelautomaten. 
1/. Samenhangende waarden: 2d, 2d, 3d, ld , 4 d ; in deze 

volgorde naast elkaar. 

ITALIË 
l6  l2 '68 . Nieuwe waarde pakketpostzegel. 

1501. rood. Afbeelding gelijk a a n Yvert 68 t /m 102. 
20l2 '68. Twee waarden in de serie van zes flora

zegels. 
55 1. Cupressus semper virens. Echte cypres. 

180 I. Spart ium Junceüm. Bezemstruik (soort brem). 

N O O R W E G E N 
23l '69. Urnes Stave kerk (elfde eeuw). 

1,15 k. Portaal van deze kerk. 
23l '69. Vier gebruikszegels n u op fluorescerend 

papier . 
5, 10, 15 en 25 o. Ontwerp en kleur ongewijzigd. 

R O E M E N I Ë 
208'69. Definitieve uitgiftedatum zegel eeuwfeest 

filharmonisch orkest, gemeld in november (bladzijde 677). 
410'68. Definitieve uitgiftedatum zegel twintig j aa r 

fotografische kunst, gemeld in november (bladzijde 677). 
l5  l2 '68 . Dag van de postzegel. 

100 b . Twee samenhangende waarden : 
45 b. Aanhangsel met kop van oeros en posthoorn. 
55 b . Schilderij van oudBoekarest van onbekende 

meester. 

BUITEN EUROPA 

BAHAMA'S 
212'68. Serie niervormige gouden muntenzcgels. 

3 c. M u n t van S 100; Columbus l and t in 1492 op de 
Bahama's . 

12 c. M u n t van S 50 met Columbuc' vlaggeschip Santa 
Maria . 

15 c. M u n t van S 20 met vuurtoren in de haven van 
Nassau. 

$ 1, M u n t van $ 10 met het Fort. 
O p alle zegels portret van koningin Elizabeth II . 

CANADA 
ll l '68. Nieuwe gebruikszegel wegens tariefwijziging. 

6 c. oranje. Koningin Elizabeth I I , op achtergrond mo
derne vervoersmiddelen. Type Yvert 378/382. 

1511'68. zwart en oker. Nieuwe kerstzegel wegens 
tariefwijziging. 
6 c. Houtsculptuur „Moeder en k i n d " van Munamee , 

Cape Dorset, Baffin eiland. 

CEYLON 
lOl2 '68. Internat ionaal j aa r rechten van de mens. 

2,20 en 40 c, Rs 2.—. Embleem van het jaar . 
19l2 '68. Boeddhistisch congres. 

5 c. Hoofdkwartier van het congres. 
50 c. Sri Pada Padamaya. 

DOMINICA 
l6  l2 '68 . Kerstzegels met schilderijen. 

5 c. De kleine Cowpermadonna, Rafael. 
12 c. De madonna van de stoel, Rafael . 
24 c. Madonna en kind, ItaloByzantijnse school, zestiende 

eeuw. 
S 1.20. Madonna en kind. Byzantijnse school, dert iende 

eeuw. 

HAITI 
28 l l  ' 68 . Ballon van dr. Jan Boesman. 

0,70, 0.70 en 1.75 c. Luchtpost. Opstijgende P H  B O X . 

JAPAN 
I 4  l l  ' 6 8 . Nieuw keizerlijk paleis in Tokio. 

15 y. Silhouet van het nieuwe gebouwencomplex, gemas
kerde Bugakudanser met een vlammentrommel . 

KAAPVERDISCHE EILANDEN 
I n november, bladzijde 683, werd ten onrechte bij 

3,50 c. gemeld: Dioscorea batatas . Dit moet zijn D.alata . 

december 1968 7 5 9 
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DIT IS EEN GESCHIKT OGENBLIK OM EEN NIEUWTJESABONNEMENT AF TE SLUITEN 

Wertzeichenverkaufsstelle PTT 
CH3000 BERN/ZWITSERLAND 

i n 
ter 

pKila 
het grootste internationale handboek van 
phiLtelistische 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 Duizeriden rui l, 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 Philatelistischc diensten met hun 
leveringsvoorwaarden 

0 Internationale keurmeesters 
0 Bonden en verenigingen 
De prijs bedraagt f 10, . 

. . . en zo oordeelde de Pers: 
Het Interphilahandboek zal elke 
philatelist, hetzij verzamelaar of handelaar, 
waardevolle diensten verlenen. (Schweizer 
Briefmarken Zeitung). 

ienilLA'18 

De inhoud is inspirerend en biedt voor 
alles een omvangrijk materiaal voor 
verzamelaars en handelaars dat zo nodig 
meteen bij de hand is. 
APHVNachrichtenblatt. 

Een philatelistischliteraire prestatie die 
enig ter, wereld is. 
Een wereldkampioenschap in de philatelie 
zou men kunnen zeggen als men absolu.ut 
in overtreffende trap wil schrijven. 
Inderdaad moet men in de philatelistische 
literatuur tevergeefs naar een gelijksoortige 
prestatie zoeken als door Interphila als 
grootste philatelistisch adresboek ter 
wereld geleverd wordt. (DBZ) 

P H I L A P R E S S  V E R L A G  3 4 0 0 G Ö T T I N G E N 
Maschmühlenweg 8/10, Postfach 206 Postscheckkonten: Hannover 3547, Wien 

46.765, Basel 405321 
Ned, vertegenwoordti^ing: Filektura. Postbus 54, Katwijk aan Zee, giro 51.69.28 

Uitgave Berlijn 
Serie in vellen 
10 series 
1 serie 

DM82,50 
DM 16,50 
DM 1,65 

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 
Weldadigheidszegels 1968  Poppen 
Op de dag van uitgave, 3 oktober 1968, leveren wij u elk kwantum, postfris, 
tegen de postprijs. 

Uitgave Bondsrepubliek 
Serie in vellen DM 82,50 
10 series DM16,50 
1 serie DM 1,65 

Bij beide uitgaven leveren wij ook de respectieveli jke eerstedagomslagen 
van de Werkgemeenschap der onafhankelijke weldadigheidsinstell ingen met 
de complete serie en het speciale stempel van Bonn, respectievelijk Berlijn, 
tegen de prijs van DM 2,20 per stuk. 
Losse waarden en series van vroegere uitgaven voor zover voorradig. 
Een lijst voegen wij bij uitgevoerde bestell ingen bij. anders tegen inter
nationale antwoordcoupon. 
Levering van DM30,— af franco, slechts het extraporto voor het buiten
land wordt in rekening gebracht. Frankering met weldadigheidszegels. 
Toezending onder rembours of na vooruitbetal ing per aangetekende brief. 

ARBEITERSWOHLFAHRT  D7t7 SCHWÄBISCH HALL  POSTFACH 110 

UNIEKE NADRUK van de zeer zeldzame 
zegel: Groot Brittannië 1882 
£ 5,/ postfris 

GRATIS 
met nog twintig andere 
gelegenheidszegels van 
GrootBrittannië. 

Deze zeldzame oranje zegel van £5./ . de hoogste waarde ooit in Groot
Brittannië uitgegeven, is postfris £250./ waard. Weinig verzamelaars zullen 
zich deze zegel ooit in original i kunnen aanschaffen of zelfs maar zien. 
Wij zenden u gratis een prachtige nadruk van deze klassieke zeldzaamheid 
als pronkstuk voor uw collectie met nog twintig andere gelegenheidszegels 
van GrootBrittanniè. Helemaal gratis, vraagt u slechts onze Bonanza
postzegelpakketten op zicht, waarin 1000 gesorteerde plaatjeszegels van 
de gehele wereld. U kunt er uit kopen voor 4 cent per stuk of 30 stuks 
voor /■ 1,— 
STAMP CLUB (DEPT. D/P/52)  Eastrington  Goole  Yorkshire  England 



ISTELTZER 

STELTZERl 

ISTELTZER 

STELTZERl 

8TELTZER 

STELTZER 

STELTZER 

I STELTZER I 

ISTELTZER I 

STELTZER 

STELTZER 

UITNODIGING 
VOOR DE DE 

STELTZER-VEILING 
Op 21 en 2 2 januari 1 9 6 9 in Hotel intercontinental in 
Frankfort aan de IVIain 

Wij bieden weer talrijke zeidzaamheden van binnen- en buitenland en 
topnummers evenals verzorgde verzamelingen en restanten tegen 
gunstige prijzen aan. 
Vraagt u omgaand onze veilingcatalogus in twee delen op kunstdrukpapier 
met vele foto's in kleuren en in zwart/wit. 
Serieuze reflectanten ontvangen deze catalogus gratis, 
evenals alle volgende. 
Schriftelijke biedingen worden in uw belang uitgevoerd. 

Steeds aankoop van waardevolle zegels a contant 

RUDOLF STELTZER 
Briefmarken-Auktionhaus, 6 Frankfurt /M. 

Mainzer Landszr. 114a , Telefon: 0 6 1 1 / 2 5 3 6 7 1 , 2 5 3 6 7 2 

25 JAAR IN DE INTERNATIONALE POSTZEGELHANDEL! 

STELTZER 

STELTZER 

ISTELTZER 

STELTZER 

STELTZER 

STELTZER 

STELTZER 

STELTZER 1 

STELTZER 

STELTZER 



Schwen A.G. 
Zürich 

het internationale postzegelcentrum 

Wij kopen voor onze klantenkring in de gehele wereld 
steeds grote goed onderhouden verzamelingen 

en wereldzeldzaamheden 
Voor onze internationale speciaal-veilingen accepteren W\j 

inzendingen tegen beslist gunstige voorwaarden. 
Vraagt u ons informatiemateriaal eens aan! 

Wij adviseren u gaarne in vragen van belegging 
— ook ten aanzien van de fiscale punten — 

evenals bij de liquidatie van verzamelingen uit nalatenschappen 
of bij verdeling van erfenissen — ook op internationale basis. 

SCHWENN A.G. Zürich 
de firma met de relaties over de gehele wereld 

H. C. S C H W E N N A . G . 
CH - 8022 Zürich - Bahnhofstrasse 18 - Tel. 44 18 77 



H. C. Schwenn, 6000 Frankfurt/M., 
Bockenheimer Landstrasse 18-20 

Telefoon (0611) 72 03 01 



Gelegenhek 
^ma^^^^A, D M S A X ^ virootBritti 

1 1924 Brits. Empire Exhibition 
1 1925 Brit. Empire Exhibition 

1935 Silver jubilee 
1937 Coronation 
1940 Penny Post Centenary 
1946 Peace 
1948 Silver Weddmg 
1948 Channel Islands Liberation 

1 1948 Olympic Games 
1949 U.P.U. 75th Anniversary 
1951 Festival of Britain 
1953 Coronation 

1 1957 Jubilee Jamboree 
1 1957 Parliamentary Conference 

1958 Bnt. Empire Games 
1960 General Letter Office Terc. 
1960 C E.P.T. (Europa) 

1 1961 Post Office Savings Bank Cent. 
1961 C.E.P.T. (Europa) 

1 1961 Commonw. Parliamentary Conf. 
1 1962 National Productivity Year 
1 1963 Freedom from Hunger 
1 1963 Pans Postal Conference 

1963 National Nature Week 
1 1963 International Lifeboat Conf. 
1 1963 Red Cross Centenary 
1 1963 Commonw. Pacific Cable 
1 1964 Shakespeare Festival 
1 1964 Geographical Congress 
1 1964 Botanical Congress 
1 1964 Forth Road Bridge 

1965 Winston Churchill 
1 1965 700th Anniv. of Parliament 

1965 Salvation Army 
1 1965 Joseph Lister 
1 1965 Commonw. Arts Festival 

1965 Battle of Britain 
1965 Post Office Tower 
1965 20th Anniv. United Nations 
1965 I.T.U. Centenary 

1 1966 Robert Burns 
1 1966 Westminster Abbey 
1 1966 Landscapes 

1966 World Cup 
1966 World Cup Winners 
1966 Birds 

1 1966 Technology 
1 1966 Battle of Hastings 
1 1966 Christmas 
1 1967 E F.T.A. 

1967 Flora 
1 1967 Paintings 
1 1967 Sir Francis Chichester 
1 1967 Discoveries 
1 1967 Christmas 
1 1968 Bridges 
1 1968 Anniversaries 

Iszc 
ann 

1 Wegens de voortdurende prijsstijgingen kan levering tegen 

ĝe 
• • • 
ie 

Is 

serie ongebruikt 1 
gewoon 
17,50 
75,— 
4.15 
0,45 
6,75 
0.65 

52.75 
2.25 
3,75 
3,50 
1.75 

22.— 
7,75 
3.75 
6.75 

13.25 
8,— 
5,50 
2,25 
5,50 
5,50 
4.85 
1,75 
1,75 
7.75 
8,— 
5,50 

10,(5) 
7,— 
7.50 
2.— 
2,— 
3.50(2) 
3,50 
2,— 
2.85 
4,50 
1.35 
2.20 
2,20 
2,25 
3.15(2) 
3,15 
1.75 
1.35 
1.55 
2.65 
2.65 
1.35 
1.35 
2.65 

_._ 
— 
— 

fosfor 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
j 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

_ 1 
^ 1 

28,75 
26.50 
11.25 
8.85 

33,— 
33,— 
24,50 
23,50(4) 
26,50 
26,50 
10,75 
»,75 
5.50(1) 

14,50 
7,— 
9,25 
9,75 
3,75 
7.— 

14,25 
7,— 
2,65(1) 
6,25 
3,75 

3,10 
5,50 
5,50 
4,50 
2,75 
2.75 
2.75 
1.25 
2,75 
1,60 
2.65 
2.25 

bovenstaande priizen 1 
1 slechts gegarandeerd worden to t een maand na het verschijnen van deze adver 1 
1 tentie en zolang de voorraad strekt. 
1 Voor de Britse gelegenheidszegels wordt aanbevolen het speciale album 
1 Br i ta in C o m m e m o r a t i v e Stamps" (uitg 
1 Fraaie klemband. Supplementen verschijnen 

kosten f 17.50. 

1 Speciale aanbiedingen GrootBrittannië: 

1841 Queen Victoria, 1d rood, gebruikt 
1936 King Edward Vilt. sene, ongebruikt 
1939 King George VI. £ 1.. ongebruikt 

Stanley Gibbons Ltd , 
regelmatig 

1951 King George VI. 2/6, 5/, 10/ en £ 1.. ongebruikt 
1951 King George VI. £ 1 .  , gebruikt 
1955 Queen Elizabeth II, l i d , watermerk E2R 
1955 Port. 2/6 en 5/, watermerk E2R, samen 
1967 Queen Elizabeth II, £ 1., met en zonder 

ongebruikt 
1968 Queen Elizabeth II, 2/6, ,.coated paper". 

ongebruikt 

, ongebruikt 
ongebruikt 
watermerk 

Pnis, incl. 

per paar. 

mèt watermerk, 

Indien voorradig, worden ook gebruikt« gelegenheidszeg 
fran keerzege Is geleverd 

. .Great 
Londen). 1 
verzend 1 

2,— 
1.50 

28.50 
70.— 
10.— 
9,— 

10.— 

28.— 

3.— 

els en hoge waarden 1 

London Stamp Exchange Ltd 
5 Buckingham Street London  W.C. 2 
Bestellingen en correspondentie aan. H. Dekker, Granidastraat 7011. 
damW., tel . (020) 18 25 09. 

■ 1 

Amster 1 



ATENCION ESPANA! 
Als u zegels van Spanje verzamelt moet u vooral 
met nalaten om onze uitgebreide aanbieding van 
complete series aan te vragen voor u tot aankoop 
overgaat 

Wij zenden u deze gratis toe. 
De aanbieding loopt van de duurste series tot de 
laatste nieuwe uitgaven, en tegen de laagste prijs 
die u ergens zult vinden. 
Nummers naar Yvert, Michel en Gibbons. Betaling 
in guldens Vraagt de lijst nog heden. 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L 
Avenida Generalisimo, 489 (Fondée en 1915) 

Barcelona 15 - Espagne 

Als u heel vlug bent, heeft u nog 
kans 
de max -kaarten Kind '68 te ontvangen 

(zie advertentie ,,Philatelie" vorige maand) 

Nieuw Vliegtuigserie Ned Ant op 3 kaarten f 5,95 

Feestmaandaanbieding Bijbel (819) op max-krt ƒ1,50 

Vraagt uitgebreide prijslijsten aani 

Bestel als regel, bij Post en Zegel, 
Dorpsstraat 13 - Abbekerk - Telefoon (02298) 278 

Bel gerust tijdens de feestdagen op, 
wij staan altijd voor u klaar! 

Vereniging: „DE BEELDFILATELIST" 
opgericht 22 maart 1952 

goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 19 januari 1960 - Nr 23 -
aangesloten bij de 

NED. BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
ledere FILATELIST, die voorlichting op zijn thematisch verzamel-

gebied op prijs stelt, is LID 
van de Vereniging , ,DE B E E L D F I L A T E L I S T " 

Tegen vergoeding van f 1,— aan postzegels of per giro, toe
gestuurd aan de secretaris Fr Wessels, Waldeck Pyrmontlaan 
26, DOORWERTH (giro 99 14 63) ontvangen belangstellenden 
ons orgaan en een nummer van het groepsnieuws, waarvoor zij 
zich interesseren 
Momenteel zijn de volgende groepen in studie BIOLOGIE -
RELIGIE & MYTHOLOGIE - SPORT & SPEL - GESCHIEDENIS -
AARDRIJKS- EN VOLKENKUNDE - KUNST - HANDEL & VER
KEER - ONDERWIJS, WETENSCHAPPEN & CHARITAS - U N O / 
UP U/EUROPA - LANDBOUW & VEETEELT en RUIMTE & 
ATOMEN c a 
Andere studiegroepen zijn in voorbereiding 

V O O R F I L A T E L I S T E N ! 
De postzegelselecties van Globus 
zijn een werkelij'ke vindplaats, die 
wij U niet verpflichtend doen toe
komen. Ter introductie een echte 
speciale aanbieding: 222 verschil
lende Duitsland voor slechts f 1.2,25 
Schrijft U nog heden aan: 

Een briefkaartje 
is voldoende! 

GLOBUS 
Briefmarkenversand, Afd.Y 225 
2057 Geesthacht, p. o. b. 127, 
Duitsland 

VOORDELIG! 
FRANKRIJK-DUITSE BONDSREPUBLIEK 

POSTFRIS EN GESTEMPELD - VRAAG ONZE GRATIS PRIJSLIJST 
POSTZEGELHANDEL J R D ETIENNE - D-7601 - SAND/KEHL 

DUITSE BONDSREPUBLIEK EN BERLIJN FDC'S 
van 1 januari 1969 af al of met geadresseerd (echt gelopen) voor nominaal 
pnjs plus DM0 30 (ca 27 cent) plus 10% Voor grotere kwanta offerte 
vragen Bij kleinere bestellingen ontvangt u een gecombineerde rekening 
Abonnementsbestellingen H.WITTE - D 479 Paderborn - Jozefstr 14 (Did ) 

* = ongestempeld 
Italië 
140/142* 
244/250« 
258/262* 
263/271 * 
273/279* 
283/294* 

60,— 
12,50 
7,50 

31,50 
27,50 
20,— 

No's cat Yvert Alle 
295/304* 
305'320* 
325/329* 
330/336* 
339/343* 
346/356* 
360/363* 

P O S T Z E G E L H A N D E L J. C. 
Bergselaan 225b - Rotterdam - G 

27,50 
45,— 
10,— 
15,— 
45,— 
55,— 
25,— 

aanbiedingen vri)blitvend 
368/373 25,— 
vip 42/47 87,50 
vip 64/67 30,— 

Oostenrijk 
227/246* 10,— 
331/350* 22,50 

R E N Z E N 
i ro48 17 79 

471/476 
482/483 * 
732/738 • 
779/781* 
845/849* 
vip 32/46* 

47.50 
57,50 
30,— 
16,— 
30,— 

105,— 

Zonnebl 
1-3 
4-6 
7-10 
11-12 
13-17 
18 
20-39 

19 
40-42 
43-45 
46-51 
52-57 

58 
59-60 
61-63 

64-65 
66-67 
66a-67a 
68-70 
71-73 
74-77 
79-81 
82-83 
97-98 
99-100 
101-02 
103-04 
105-106 
97-106 

KERSTAANBIEDING 
oem Yvert 

539-41 
39-41 
1083 86 

Land 
Italië 
Triest A 
Turkije 

277 + LP 13 Saarland 
827-31 
blok 29 
0 296-315 

57 
567-69 
79-81 
575-30 
443-48 

923 
760-61 
927-29 

660-61 
176-77 
25-26 
LP 66-68 
1212-14 
1215-18 
511-13 
232-33 
372-73 
445-46 
371-72 
270-71 
409-10 

Belgte 
België 
ZwitserI 

Berlijn 
Itahe 
Triest A 
Gnckenl 
Luxemburg 

Frankrijk 
Portugal 
België 

Itahe 
Triest A 
Ver Naties 
Griekenl 
Turkije 
Turkije 
Luxemburg 
Vatikaan 
Denemarker 
Finland 
Noorwegen 
IJsland 
Zweden 

komplete set van 5 lander 

E N G E L A N D : 
171-72** 
283-86** 

f 18,—, 173-74 

Omschr 
ERP 
ERP 
Worstelen 
Europaraad 
Heysel sport 
Hey sei blok 
Eur Bureau 

ERP 
Tabakkonf 
Tabakkonf 
ERP 
Europaraad 

Europaraad 
Nato 
Eur Jeugd 

Nato 
Nato 
Paleis der Naties 
Nato 
Nato 
Europaraad 
E G K S 
Apostel 
Zwanen 
Zwanen 
Zwanen 
Zwanen 
Zwanen 

* f 5 0 , — , lya-T^«» f 42 ,— . 238* 
velr f220,—, 444-47 F** verschoven snavel f15. 

alles leverbaar 

** 
98,— 

110,— 
20,— 

200,— 
60,— 
35,— 

380,— 
*340,— 

• 40,— 
95,— 
45,— 

190,— 
200,— 

*160,— 
17,— 
90,— 
55,— 

* 45,— 
24,— 
15,— 
20,— 
98,— 
35,— 
45,— 
36,— 
22,— 
12,— 
12,— 

7 , — 
14,— 
<,— «,— 

o 

26,— 
78,— 

50,— 

400,— 

24,— 
18,— 
40,— 
11,— 

22,— 
45,— 

3 , — 
16,— 
12,— 

22,— 

f 3 7 , — , 256-59** 

F C D 

250,— 
300,— 

170,— 
140,— 
200,— 

70,— 

52,— 
55,— 
24,— 

100,— 

32,— 

7 , — 

f 75,— , 
—, Van Elisabeth praktisch | 

POSTZEGELHANDEL 
0. OPSCHOLTENS 

Bergselaan 31b, Rotterdam-11 



INDONESIA NU GRATIS 
Meer dan 30 verschillende complete postfnsse series INDONESIA bieden 
we momenteel werkeli jk GRATIS aan, terwij l we de prijzen van andere 
fook van alle nieuwe uitgiften) tot het uiterste hebben verlaagd 
Wie zich thans met tot ons wendt, heeft er later spijt van 
Onze nieuwe PRIJSLIJSTEN zijn nu nog gratis beschikbaar Vraag ze dus 
per ommegaande aan bij 

J . B I J L S M A Schimmelpennmcklaan 3 Zu tphen  Tel (05750)3311 
P S Onze goedkope aanbiedingen grootformaat en motieven blijven geldig 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN 
Nederland ongebruikt zonder pial<ker 
no. 8283 f6,75; no. 8789 f8,50; no 110113 f 5 , — ; no 129 f 13,—, no 134135 f30,— ; 
no 139140 f 8 , — ; no 141143 f 9,— ; no 166168 f 7.— ; no 199202 f 13,—; no 203207 
f24,— ; no 208211 f 11,50; no 220223 f 16,—; no 224 f 9 , — , no 225228 f 22.50; no 
229231 f 3 1 , — ; no 232235 f22,50; no 23839 f45,— ; no 240243 f32,50, no 252255 
f 14,—; no 256 f 9 , — ; no 257260 f 45 ,— . no 261264 f 3 1 , — , no 265266 f 15,—, 
no 269 f 5 , — ; no 270273 f30,— , no 274277 f 3 1 , — ; no 283286 f22 .— ; no 287288 
f7 ,75, no 289292 f 22 ,— , no 293295 f 7 , — , no 296299 f 12,50, no 300304 f 9 , — ; 
no 305309 f 12,—; no 313137 f 7 , — ; no 318322 f 15,—; no 323324 f 5 , — ; no 
325326 f5 ,50, no 327331 f 8 , — ; no 350355 f 16,—; no 371373 f 37 ,— . no 402B
403B f 52 ,— , no 474489 f30,— ; no 550555 f 16,—, no 556560 f 29 ,— , no 563567 
f 1 1 , — ; no 568572 f 11 ,— ; no 583587 f 12,—. no 602606 f 12,—. 

Bovenstaande zegels met plakker 20% korting 

JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301  Amsterdam  Giro 31.26.96 ■ Tel . (020) 23 03 98 

WEDERVERKOPERS! 
Begin het jaar goed Vraag bij ons een zichtzending aan korte en complete 
series motief Meerdere malen elke serie verpakt Steeds het laatste 
nieuw^s op ons gebied bijgesloten (Schilderijen, dieren, bloemen, schepen 
etc ) 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
Prof Tulpstraat 2  Amsterdam  Telefoon 62220 ('s middags)  Giro 250035 

3 AMPHILEX souvenirenveloppen 
fieder met compi velletje) ƒ80,— per set 
Rode Kruiszegels 1967 met congresstempel op maxkaarten en Rode Kruis
envelop f 10,— incl porto 
Toezending na ontvangst op giro 614518 t n v Vertex  Delft zolang de 
voorrraad strekt 
Te koop gevraagd FDC's Nederland (oudere nrs ) 

HaPé Delft Postbus 256. 

ENGROSHANDELAAR IN RUSTE 
biedt aan verschillende maten ladenkasten, 
zeer geschikt.voor vellen, bundels, brieven, 
poststukken, enz. enz. 

Telefoon 33 32 39, Den Haag 

LIJST 53 WINTER 1968/1969 
EERSTEDAGBRIEVEN NEDERLAND & OVERZEESE RIJKSDELEN 
A l l e b r i even zun uicsl . I e k w a l i t e i t — m e t o p e n q e s n e d e n . net ies qeadresseerd . De b e t e r e s t u k k e n , waarvan 
ve rva ls ingen bestaan, z i jn v o o r z i e n van o n z e g a r a n t i e s t e m p e l Ongeadressee rde b r i e v e n , v o o r z o v e r 
r ad ig , l eve rbaar m e t een toeslag van 1 0 % A a n k o p e n boven 40 g u l d e n — f ranco huis per aangetekende 
N a 1 j anuar i 1969 z i jn wt j verp i i chc de Belascing T o e g e v o e g d e W a a r d e (B T . W ) d o o r t e be rekenen op 
p r i j z e n . 

N e d e r l a n d 
E 1 4 0 0 . — 
E 2 1 7 0 , — 
E 3 9 5 , — 
E 4 7 5 , — 
E 5 6 5 , — 
E 5 Ph i l . k r t 17,50 
E 6 6 5 , — 
E 7 3 2 , — 
l d . C u l e m b 2 5 , — 
l d . T r o p e n 1 6 5 . — 
E 8 4 0 , — 
E 9 37,50 
E 1 0 1 9 , — 
l d . T e l e g r 3 0 , — 
I tep 32,50 
E 1 1 2 8 , — 
E 1 2 9 , — 
E 1 3 3 0 , — 
E 1 4 17,50 
E 1 5 2 4 , — 
E 1 6 2 5 , — 
E 1 7 2 2 , — 
E 1 8 1 3 , — 
E 1 9 1 9 , — 
E 20 1 4 , — 
E 21 1 3 , — 
E 22 9 , — 
E 23 2 0 , — 
E 24 17,50 
E 25 2 0 . — 
E 26 9.50 
E 27 1 9 , — 
E 28 7,50 
E 29 7,50 
E 30 5 , — 
ld Vliss 6,50 
E 31 6,50 
E 32 5 , — 
E 33 8 , — 
E 34 6 , — 
E 35 1,50 
ld Expo 3 , — 
E 36 6 , — 
E 37 1.50 
E 38 8 . — 
E 39 1,75 
E 40 1,60 
E 41 3,75 
E 42 2 , — 
E 43 6 , — 

E 44 2.50 
E 45 2,25 
E 46 6 , — 
E 47 6 . — 
E 48 1,25 
E 49 3,25 
E 50 3 , — 
E 51 4 , — 
E 52 3 , — 
E 53 1,40 
E 54 3,25 
E 55 1,60 
E 56 4,75 
E 57 2 — 
E 58 2,75 
E 59 1,50 
E 60 1,75 
E 61 1,75 
E 62 0,90 
E 63 1,65 
vanaf E 64 alles 
ongeadresseerd 
E 64 1 , — 
i d . J e u g d l . 6 . — 
l d . W o n d e r I 6 , — 
E 65 1,35 
E 66 0,55 
l d . Fluzi 1.75 
E 67 0.75 
E 68 0,55 
E 69 1,85 
E 70 0,55 
E 7 1 1,15 
E 72 1,15 
E 73 0,90 
ld B r i t W 5 , — 
ld Ve ldp 8,50 
E 74 2 , — 
ld C h a m p . 8,50 
E 75 0,60 
E 76 1,85 
E 77 0,55 
ld R'dam 2 , — 
E 78 0,95 
E 78a 1,75 
E 79 2 , — 
ld Keukenh 3.50 
ld Ve ldp 3,50 
E 80 0,85 
l d , Evo luon ?,25 
E 81 2.10 

ld 40 j k i n d 3,25 
E 82 0.55 
E 83 2,25 
l d . A u t o p 4 , — 
E 84 1 , — 
E 84a 1,10 
E 84 V e l d p . 2.75 
l d . N a v i t o 2 , — 
E 85 5,50 
E 86 2,25 
ld A u t o p . 3,50 
E 87 2,25 
l d . A n w b 3.75 
618a/26a 4 , — 
E 88 0,65 
E 89 2,50 
l d . A u t o p . 3.25 
E 90 1 , — 
E 91 0,50 
E 92 1,25 
E 93 2,50 
l d . A u t o p 2,75 
N i e u w G u i n e a 
E 1 2 5 , — 
E 2 5 ,— 
E 3 5 ,— 
E 4 3,25 
E 5 5 ,— 
E 6 1,75 
E 7 3,25 
E 8 1,60 
E 9 1,40 
E 1 0 1,50 
E 1 1 2,25 
N e d . A n t i l l e n 
E l 1 5 , — 
ld kaar t 12,50 
E 2 3 0 , — 
E 3 2 8 , — 
E 4 2,75 
E 5 6 , — 
E 6 9 , — 
E 7 7 , — 
E 8 7,50 
E 9 2,50 
E 10 1 2 , — 
E 11 2,50 
E 12 4,25 
E 13 7 . — 
E 14 5 ,— 
E 15 2,50 

E 16 9 , — 
E 17 7 . — 
E 1 8 4.50 
E 1 9 2,25 
E 20 2.75 
E 21 6,95 
E 22 4 , — 
E 23 2,75 
E 24 3 , — 
E 25 1,75 
E 26 1.35 
E 27 5 , — 
E 28 2 , — 
E 29 2,50 
E 30 3 , — 
E 31 4,25 
E 32 1.25 
E 33 1.75 
E 34 3,25 
E 35 1,10 
E 36 2 , — 
E 37 1,10 
E 38 4,50 
E 39 1,10 
E 40 1,75 
E 41 1,25 
E 42 1,10 
E 43 2 , — 
E 4 4 2,55 
E 45 2 , — 
E 46 1 , — 
E 47 4,25 
E 48 4 . — 
E 49 2 , — 
E 50 3,15 
S u r i n a m e 
E l 6 0 , — 
E 2 6 5 , — 
E 3 8 0 , — 
E 4 1 8 , — 
E 5 9 0 , — 
E 6 8 0 , — 
E 7 4 0 , — 
E 8 2 5 , — 
E 9 16,50 
E 10 1 9 , — 
E l l 3,25 
E 12 9 , — 
E 13 1 5 , — 
E 14 2,65 
E 15 4,50 

E 1 6 
E 1 7 
E 1 8 
E 1 9 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E 30 
E 31 
E 32 
E 33 
E 3 4 
E 35 
E 36 
E 37 
E 38 
E 39 
E 40 
E 41 
E 42 
E 43 
E 4 4 
E 45 
E 46 
E 47 
E 4 8 
E 49 
E 50 
E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 56 
E 57 
E 58 
E 59 
E 60 
E 61 
E 62 
E 63 
L t p E l 
U p . E 2 
L t p . 35/46 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
HERENGRACHT 167  AMSTERDAMC. 
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1 5 , — 
5,50 
1,50 
2,25 
6 , — 
1,50 
2,25 
2,25 
3,50 
1,75 
1,75 
6,50 

1 0 , — 
1,50 
5,50 
3,25 
3,30 
3,85 
1,50 
3,50 
1,10 
1,10 
3 , — 
3 , — 
2,75 
2,25 
2,75 
1,35 
1,25 
2 , — 
4,25 
1,60 
1,60 
4 , — 
1,60 
1,40 
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1,25 
1,40 
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2,10 
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LIJST 33 DEC. 1968 
REPUBLIEK INDONESIË 
rirs z .onneo ioem (,at. nyoy A i i e 
p lakke r , tenz i j anders v e r m e l d * = 
z g == z o n a e r g o m 

1/8 2.15 
1/11 7 5 . — 
1B/7B 1,75 
1 D / 7 D 2,75 
3 D H / 6 D H * 5 0 , — 
9 7,50 
12 0,60 
13/14 1,25 
15/23 2,25 
24/38 4 0 , — 
39 0,40 
40 4,75 
41/57 1 0 , — 
41/63 1 9 5 , — 
41/63« 1 7 5 , — 
64/66 5,85 
67/71 2 , — 
72/80 6 , — 
7 5 H z g . 37.50 
7 7 H z g . 37,50 
81/95 1 , — 
96/100 0,40 
101/06 18,50 
107/16 7 , — 
112/16 0,20 
117 0,05 
118 5 , — 
119/26 17,50 
127/32 0,20 
133/36 ^,75 
137/41 0,20 
142/45 2,75 
146/49 5 , — 
150/53 z g 4 , — 
154/56 8 , — 
157/60 1 , — 
161/63 5,25 
179/84 0,45 
185/88 4,25 
189/94 0.60 
195/99 3,65 
200/03 3 , — 
204/08 1 , — 
209/13 1 , — 
214/19 0,30 
2 2 0 / i 2 0,20 
223/27 1 , — 
228/30 0,45 
231/35 0,50 

A l l e n i e u w e u 

pend dagel i j ks van 9 0016 30 
(020) 6 20 97 (b i i geen gehoo r 

Bank iers C o o p Raif feisenbank 
O S D O R P E R W E G 31  A M S T E R 

u i tgegeven 

236/41 
242/47 
248/51 
25/256 
257/61 
262/67 
268/75 
276/79 
280/85 
286/88 
289 
290/99 
b lo» 14 
300/02 
303/05 
306/17 
318 
319/21 
322/27 
328/31 
332/35, 
344/63 
336/39 
340/43 
364/66 
367/74 
375/78 
379/82 
383/86 
387/90 
391/94 
395/97 
398/401 
402/05 
406/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424/33 
434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 
456/58 
456/58 
459/63 
464/67 
468/71 

zegels z i jn pos t f r i s z o n d e r 1 
= m e t p lakke r ° = g e b r u i k t , 1 

0,35 
0,75 
0,25 
0,20 
0,20 
0.20 
0.20 
0,20 
0,70 
0.15 
0,05 
2,50 
2,25 
0,30 
0,40 
1,20 
0,20 
0,55 
0,30 
0,30 

1 , — 
0,25 
0,20 
0,25 
0,60 
0,15 
0,15 
0,20 
0,20 
0,15 
0,15 
0,20 
0,15 
0,15 
0,15 
0.25 
0,15 
0,50 
0,20 
0,15 
0,05 
0,15 
0,20 
0,15 
0,15 
0,20 
0,20 
0,20 

472/84 0,40 
487/88 0.10 
489/93 0.20 
494/97 0,20 
498/501 0,20 
502/10 0.75 
511/14 0,20 
515 0,45 
516/35 2,75 
536/39 0,30 
540/48 1,50 
549/58 1,50 
559/62 0,75 
563/78 4 , — 
579 0,50 
580/82 0,50 
583/84 0.75 
585/86 1,50 
587/89 3,65 
590/91 1,25 
592/94 4 , — 
595/99 1,35 
600/01 0,65 
602 OM 
603/05 1,35 
606/07 0,75. 
608/09 1,40 
610/12 1,40 
P o r t e n i 
1/3 4 , — 
1 A / 3 A 12,50 
1B/3B 2 0 , — 
4/13 1 0 , — 1 
14/20 2 , — 
21/26 0,40 
27/28 0,20 
29 0,35 1 
30/41 2^25 

I r i a n B a r a t 1 
1/20 porc 1/6 3,25 1 
2e uicgave 1 
16 waarden 2,50 

Riau 1 
1/22« 1 7 5 , — 
1/22 1 9 5 , — 
23/25 2 5 , — 
26/32 2,50 
33/41 7,50 

i t g a v e n l e v e r b a a r t e g e n d a g p r i j s . 1 

j u r , o o k 's zaterdags) 1 

02019 00 23)  Pos tg i ro 19.31.56 
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ZICHTZENDINGEN 
Zie advertentie 
elders in dit blad 

NEDERLAND en O.R., praktisch compleet met vele variaties opgenomen, een uitgebreide 
keuze voor zowel beginners als vergevorderden. 
Tevens zijn de onderstaande landen nagenoeg compleet in tientallen verschillende variërende 
ZICHTZENDINGEN opgenomen, zowel gebruikt als ongebruikt. 
BELGIË, LUXEMBURG, DUITSLAND (REICH), DUITSLAND na 1945, div. Duitse gebieden 
geheel compleet zoals b.v. SAARLAND, MEMEL etc, FRANKRIJK en KOLONIËN, met vele 
hooggenoteerde zegels en series, ENGELAND EN KOLONIËN voornamelijk vóór 1940 met 
zeldzame zegels, ZWITSERLAND, w.o. belangrijk klassiek en dienst, SCANDINAVIË incl. 
IJSLAND w.o. belangrijke zegels en series, OOSTENRIJK met gebieden, praktisch compleet, 
LIECHTENSTEIN, RUSLAND en GEB., BALT. STATEN, MONACO, HONGARIJE, ROEMENIË, 
VATICAAN, U.S.A. 

PRIJSLIJST 

OUD DUITSE STATEN, nieuwe ZICHTZENDINGEN met overwegend zeer goede kwaliteit. 
ZUIDAMERIKA, 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 ƒ 1 , — tot ƒ4000,—. 
Een briefkaartje, en u bent er van verzekerd, onze nu uitgekomen en volgende, steeds van een 
wisselende en rijke inhoud vooziene, prijslijst te ontvangen. Buiten N.O.R. en de West
europese landen worden steeds diverse buitenEuropese landen opgenomen. 
KORTING: bij de volgende uitnamen van onze zic"htzendingen 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 

EASY RING 
ALBUM 
f 2 4 , 9 0 

Bladen: 100 dikke blanco bladen met fijne ruitjes ondergrond. Album 
ligt volkomen vlak open. Gemakkelijk verwisselbare bladen. Prima 
houtvrij. 
Band: Kunstleer met echte goudopdruk, 26 X 30 cm. In sterke 
cartonnen doos. Insteekcarton voor losse zegels. Zeer gewild album!! 

ALBUM FABRIEK NEERLANDIA  UTRECHT 
Cey lon laan 11  T e l . 030  880834  G i r o 35.20.03 

U.SA 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

Ook uw mancolijst is wéllfom. 

„U.K.A."STAMPS 
POSTBUS 124  V H E R T O G E N B O S C H 

DER SAMMLERDIENST 
het Duitse f llatelistisclie tijdsclirift 

• verschijnt eens per 14 dagen Abonnementspr i js ; f 11,80 per halfjaar 
• meer dan 100 pagina's per nummer f23,60 per jaar, proefnummer gratis! 
• nieuwtjes met fotopagina's op Adver tent ies : prijzen op aanvraag, 

kunstdrukpapier Woordadvertenties: opschriftwoor
den 58ct, tekstwoorden 24ct. 

Vertegenwoordiging voor Nederland: FILEKTURA  Postbus 54  Katwijk aan Zee. 
Giro 51.69,28. Bank: Amrobank, Katwijk, Tel. O 17184068 (ook 's avonds). 

SAFE POSTFRIS ALBUMS 
VAN VRIJWEL ALLE EUROPESE LANDEN LEVERBAAR. 

108 Nederland 18521944, 33 bladen, zonder band /■25,50 
109 Nederland, 19451960, 22 bladen, zonder band ƒ17,75 
110 Nederland 19611967, 15 bladen, zonder band f 12,50 
Bijpassende ringband, luxe uitvoering, gewatteerd plastic flS.SO 

Vraag onze uitgebreide prijsli jst Levering franco 
IMPORTEUR FA. J. VAN MASTRIGT 

Zwarte Hondstraat l /Blaak  Rotterdam 1  Tel (010)143580  Giro661478 

A^k ■70 maakt U^ot^ifoe/d/ 
J/t a^H fn/'ftut/é/e een so/Zec/e^ , 

Maak lè/feeti hoak van uu hlaJniet ds 
- VEKZAMELBAND 

Uit voorraad leverbaar: Verzamelbanden ,,Ned. Maandblad voor 
Philatelie", in grijs kunstleer met goudopdruk. 

Prijs per stuk 
bij 5 stuks 
bij 10 stuks 

ƒ 6 , 
ƒ 5,60 per stuk 
ƒ 5,20 per stuk 

Toezending geschiedt franco na ontvangst van uw overschrijving 
op onze postrekening 179980. 

" " « g « ^ 
■ E M S T R A A T 12  B A A R N ■ T E L E F O O N 0 2 9 B 4  2 2 S 0 



ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O G , INDONESIË, EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern), ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt Elke zegel apart geprijsd. Gaarne bericht beginnend of 
gevorderd verzamelaar Vraagt deie mooie boekjes met opgave van referenties aan bi]. 

H. FiGGE Jr.  EINDHOVEN 
KI. Berc 34b  Tel. 2 21 20 

Schilderijenzegels 
Vraagt gratis prijsli jst 

HEYMANS' 
POSTZEGELHANDEL 

i Valenusstraat 82  Schiedam 
X Telefoon (010) 263951 

T T T T T T T T T T T T T T 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
AmsterdamZuid 
Tel. (020)739764 

\4i 
r ^ 1 

ZICHTZENDINGEN 1 

FLORA gebr. of ongebr. 
FAUNA ,, of 
U N O , , o f , , (geh wereld) 
S P O R T , , o f 

Alle zegels apart gepri|$d, inruil van vw doubletten (van deze motieven) 1 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzameling 
Aanvragen c 

en e.d. Flora, Fauna, Sport, UNO. Gebr. en ongebr. 
.q. zendingen aan 

E. HORN Jr. 
Alinghoek 7, Drouwen (Dr.). (Gem. Borger is nieuw adres) 
Tel. 05999^409. 

16. PER KILO 
BETALEN WIJ VOOR GROOTFORMAATZEGELS V A N 

NEDERLAND OP PAPIER 

3.  PER KILO 
BETALEN WIJ VOOR UITGEZOCHTE KILO'S NEDERLAND 
IEDER KWANTUM SNELLE AFWIKKELING 

GEEN ZENDINGEN ONDER f50 

„NOVIOMAGUM" 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e WALSTRAAT 17  NIJMEGEN  TEL (08800) 2 0638 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige kasten I 295, en f 480, 

Tevens voorradig 8 0 z.g.a .n. b r a n d k a s t e n 
en kluisdeuren Interessante prijzen 
Vraagt inlichtingen 

BRANDKASTEN EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon (01806) 25 37 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25. privé (020) 73 79 26. 

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

' B O X , Soestdijk  Van Weedestraat 43  Tel. (02155) 42 40 

W. H. EECEN 
Postzegelhandel 

Brinklaan 55c  Bussum 
Telefoon 16288 

ZICHTZENDINGEN 
Ned en O G  Duitsland etc  Fr. en kol.  Eng. 
kol  Zuidamenkaanse landen en nagenoeg alle 
andere landen. 
Referenties opgeven s.v.p. 
Collecties te koop gevraagd 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 

j_ Partijen 
lic letere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR /NTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — AmsterdamC 
Telefoon 243940 — Giro 42SS49 

J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN 
WILL. BOOTHLAAN 242  POSTBUS 201 

AIUISTELVEEN  TEL. (02964) 1 22 23 

WAAR KUNT U UW VERZAMELING BETER LATEN VERZEKEREN 
DAN BIJ DE ONTWERPER VAN DE FILATELISTENPOLIS ZELF? 

■*■ Uitgebreide dekking 
* Gratis taxatierapport 
* Vergoeding naar vervangingswaarde 

Deze publikatie vervangt die van de Fa R Rikmans te Naarden 
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Verzamelt u België, 
Nederland, Kreta of 
Ethiopië? Een bezoek 
aan onze winkel loont 
altijd. 
Grote sortering Engelse Koloniën 
Klassiek en modern 
Souvenirblokken van 
de gehele wereld 
Vrijwel alles leverbaar 
Klassiek en modem 
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, welke wij en bloc verkopen, variërend in prijs van 
enkele tientjes tot enige duizenden guldens, ter inzage. 

WIJ HEBBEN NOG STEEDS ZEGELS VAN DE 

GEHELE WERELD IN VOORRAAD 
Klassiek en modern 

Bijzonder mooie stock van de volgende landen: Albanië -
België - Bulgarije - Duitsland en Gebieden - Oud-Duitse 
Staten - Engeland - F r a n k r i j k - Gibraltar - Griekenland -
Hongarije - Joegoslavië - Luxemburg - Malta - Oostenri jk -
Polen - Portugal - Roemenië - R u s l a n d - Spanje - Turkije 
- Tsjechoslowakije - Zwitserland - Verenigde Staten - Z u i d -
Amerika - Egypte en Soudan. 

- | 
en I 

L 
Ook uw mancolijst 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 
I 

J 
ENGELSE KOLONIËN 

Momenteel mooie zichtzendingen in voorraad. 
Vraagt eens een proefzending aan, u zult zeker tevreden zijn. 

Ontvangt u nog niet de mooie catalogus van onze 

MAANDELIJKSE VEILINGEN? 
Vraagt deze dan meteen aan. 
Een berichtje per telefoon of briefkaart is voldoende, 
de catalogus wordt u dan gratis toegezonden. 

W. H. de MUNNDC 
Veiling- en verkoopkantoor: 
Korte Houtstraat 20B - Telefoon (070) 18 05 00 
DEN HAAG 



SPECIALE 
POSTZEGELVERZEKERING 
op basis van vervangingswaarde 
Premie vanaf ƒ 3.— per f 1000.— 
Uitgebreide polisvoorwaarden 
Inlichtingen Hypotheken- en Assurantiekantoor 

' nivsrósel 
Joh Geradtsweg 132 - HILVERSUM 
Telefoon (02150) 4 34 74 
Uw adviseurs A H Bonefaas en W J H de Poel 

Postzegelhandel „DE VELUWE" 
J V d Berge - Apeldoorn - Nieuwstraat 66 - Telefoon 20919 b q g 31043 
Zojuist aangekocht een enorm ..zolder-archief" met 50 000 
oudere ansichtkaarten dorps/stadsgezichten Ned Wij nemen 
deze ook steeds van u over in fam albums of kl aantallen, voor 
zegels uwer manco's Schrijf heden of breng een bezoek aan 
onze zaak. mede voor brieven, no 1 2 halfrond, punt, stempels 

A A N B I E D I N G POSTFRIS Z O N D E R PLAKKER 
NED ANTILLEN nrs 158-63 f 3 . 2 5 . nrs 164-67 f 2 . — . nrs 182-84 f 2 . 2 0 , nrs 
196-97 f 1 . — , nrs 198-99 f 0.85. nrs 200-05 f 8.75. nrs 208-09f 5.75, nrs 211-17f2,60, 
nrs 234-36 f26.50. nrs 239-43 f 18,—. nrs 244 f 1.10. nrs 245f2 .—. nrs 247 f 1,20. 
nrs 248-52 f 16.—, nrs 253-54 f 2 . — . nrs 256-57 f 6 . — . nrs 258-61 f3 .40 , nrs 
262-64 f2 .20. nrs 265-68 f 5.— . nrs 270 f 1,25. nrs 271-74 f 4.50. nrs 291-92 f 1.10. 
nrs 293-96 f3.65. nrs 298-302 f 5.75. nrs 304 06 f 1.80. nrs 307-10 f 2.85. nrs 311-13 
f2 .20, nrs 315-17 f 5 — , nrs 318-21 f 3 7 5 , nrs 322-24 f 2.— . nrs 325-28 f f 1.85. 
nrs 329 f 3 25, nrs 330-32 f 3,25. nrs 333 f 1.40, nrs 334-35''1.75. nrs 338-42 f 3.75 
nrs 344 f 1.35. nrs 345-46 f 1.75. nrs 347-50 f 3,25. nrs 351-53 f 2.80. nrs Lp 45-52 
f23.—.nrs 53-68 f24.50 
SURINAME nrs 111-14 f 5.50. nrs 130-36 f 11.25. nrs 137-40 f 25.—. nrs 146-49 
f25 .—.n rs 183-86 f 9.— . nrs 190-93 f 9.25. nrs 195-96 f 2 1 , — . nrs 210-13 f2 .90. 
nrs 214-19 f 14.50. nrs 220-28 f 10,—. nrs 257-73 f 21,50. nrs 274-75 f 1,10, nrs 
276-77f 7,50, nrs 278-79 f 8.— . nrs 285-99 f 2 3 — . nrs 295-96 f 7.50. nrs 297-307 
f 8.—. nrs 3 0 8 f 2 1 . — . nrs 312 15 f 17,75, nrs 317-20 f 6,— , nrs 321-22 f6 ,25 , 
nrs 326-29 f 4 , — , nrs 331-33 f22.50. nrs 336-39 f5 .25. nrs 340-44 f 11.50. nrs 
345-46 f 1.30, nrs 347 48 f2,75, nrs 349-53 f6 ,50, nrs 361-70 f 11,50, nrs 371-74 
f3 .75 . nrs 379-83 f 4 . — . nrs 386-87 f 1.30. nrs 388-89 f 1.30, nrs 390-93 f2 ,10, 
nrs 394-95 f 1.20. nrs 396-97 f 1,20, nrs 398-402 f4,25, nrs 403 f3.75, nrs 405 07 
f3 ,75, nrs 410-13 f 2 , - . nrs 414-17 f 2.^5 nrs 420-23 f 2.50. Lp 1-7 f 10.—. nrs 
20-22 f34 . —. nrs 23 f4.50. nrs 24-26 f 43.50. nrs 27-28 f 5.75. nrs 33-34 velleties 
f 36.— . Lp 33-34 f 3.25 

C. S E V E N H U Y S E N 
Provenicrssingel 16 - Rotterdam - Tel (010) 28 55 18 - Giro 33 53 72 

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 ƒ125,—, 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 '>'>'> 

U koopt bij ons orettig en 

BIJ KAPTINO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 2 00 18 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.O. Indië 12, telefoon 83 94 46 

No volg 
No met 
verkri jg 

N o 
1 
3 
3a 
4 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29A 
30 
31 
32 
35 
37 
38 
38a 
39 

ens Yvert 1969 
* zijn ook los 
baar 

ongeb 

30.— 

35.— 

8.75 
18.50 

37.50 
40b 1 Lux 
4 i 
43 
46 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

22 50 

30 — 

35.— 

gebr 
80.— 
20.— 
25.— 
17.50 

200.— 
15.— 

25.— 
3.50 
0.50 
7 . — 

22.50 
1 5 . -
3.50 
1 50 
0.15 
1.75 

16.— 
5.50 

12.50 
22 50 

2 . — 
0.40 
6 50 
5 .— 

10 — 
35,— 

3 , — 
1.50 
2 . — 

400.— 
40.— 
25.— 

9 . — 
4,50 
4 — 

12.50 
2 50 
3 50 
1 . — 
1 60 
5 50 
3.50 
1 75 
0.40 

27 50 
160 — 

20 — 
20 — 
12 50 
10 — 

5 50 
42 50 

4 — 

70 
71 
72 
75 

SPECIALE AANBIEDING FRANKRIJK TOT 1950 

8 . — 
76 kort tandje 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
101 
102 
103 
105 
106 
107/11 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 

UW ZAAK 
Kruisweg 43 - Haarlem 

135.— 

27 50 
1 — 

50.— 

1.25 
10.— 

20.— 

10.— 
40.— 

3,50 
3 . — 
6 . — 

30.— 
5 , — 
0.90 

17.50 
30,— 
62.50 
35.— 
15 — 

0.75 
62 50 

5 50 
55 — 
10 — 

32.50 
8 75 
1 25 

25 — 
25 — 

120 — 
4 50 
0.50 

25 — 
87 50 

1 65 

1 5 . — 
4 . — 
6 . — 
0.10 

6 0 . — 
1 . — 
0.25 
0.50 
0,40 

32,50 
2 50 
0 1 5 
0,50 

17.50 
0.30 
0.60 
0.35 
0,15 
8 . — 
1.75 

17.50 
1.75 

4 0 . — 
1 . — 
0,30 
0,35 

3 5 . — 
0,10 
0 25 
1 , — 

2 0 , — 
0,15 
0.40 
7.50 
4 . — 
5 , — 
3 , — 
0 35 
0.15 
0 50 
0 25 
0 60 
0 25 

2 0 . — 
2 . — 
0 25 
0 1 0 
8 75 
0 75 
5 — 
0.05 
0 05 
0.65 
0.30 
2 — 
0 20 

135 
136 
137 /42* 
143 /45* 
146 
147 
156 
157 
1 5 8 / 6 1 * 
162/69 
1 7 0 / 8 1 * 
183/86 
189 /96* 
197/205 
206 
207 
208 
209 
210/15 
216 
2 1 7 / 2 8 * 
229/32 
233 
234 
235/39 
240 
243 
244/45 
246/48 
249/51 
252-111 
253/55 
256 
257 
258 
259 
260-1 
260-11 
261 
261b 
261c 
262-1 
262b- l 
26^-11 
262A 
263 
264/65 
266/68 
269 
270/74 
275/77 

1.25 
5 5 . — 
1 5 . — 
1 6 , — 

1,50 
12.50 
5 0 . — 

0,10 
1 2 . — 

1 0 0 . — 
3 5 . — 
22.50 
1 5 . — 

' 2 0 , — 
12,50 
6 0 . — 

1 1 0 . — 
0.65 

1 0 , — 
62.50 

5,50 
8 0 , — 

1 . — 
1.90 

1 5 . — 

0.50 
2.25 
8.75 

4 0 . — 

42.50 

0.35 
2 1 . — 
37.50 
1 4 . — 
1 6 . — 

60 — 
6 5 . — 

150 — 
1.40 

14.50 
5 0 . — 

110 .— 
3 0 . — 

2 7 7 A / 7 9 A * 
280 /89* 
290 
291 
292 

5 5 . — 
3.50 

16 — 
1 9 , — 

0,10 
1.65 
1 . — 
0,90 
1.50 
1.40 

2 5 . — 
0.10 
2 . — 

9 0 . — 
6 , — 

11.25 
12.50 

8.50 
1 5 . — 

0.65 
5.50 

5 5 . — 
3.50 

6 5 . — 
O.OS 
0.85 
1.25 
0.60 
0.10 
1.75 

3 5 , — 
1 5 0 , — 

62,50 
0.05 
0.25 
1.50 
0.25 
0.75 
4 . — 

1 0 . — 
2 0 . — 
22.50 
2 5 . — 
25 .— 
2 5 . — 

0.15 
1 3 . — 
32 50 

1 . — 
67.50 

4.25 
0.30 
7 50 
0 50 

293 
294 
295 
296/97 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307/08 
309 
310 
311 
312 
313 
314/15 
316/17 
318/19 
320/21 
322/27 
328 
329 
330/33 
334 
335 
336 
337/38 
339/40 
341/42 
343/44 
345/47 
352 
353 
354/55 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363/71 * 
3 7 2 / 7 6 * 
377 /77A 
378 
379 
380/85 
386/87 
3 8 8 / 9 4 * 
395 
396 

2.25 
2 5 . — 
2,25 
7 5 , — 

2,50 
1 2 , — 
5 5 , — 
32,50 
3 0 . — 
17.50 

2.75 
1 9 , — 
12.50 
5 5 , — 
1 0 . — 
2 0 . — 

1.50 
5 . — 

1 5 . — 
6 . — 

27.50 
1 5 , — 

2 5 0 , — 
2 5 . — 
1 6 . — 

5 , — 
2 5 , — 

7 . — 
1.50 
1.15 
5.50 
9 . — 
3.50 
8 . — 
5.25 
4.50 
4 . — 

8 0 . — 
1.50 
1.90 
0 50 
0 50 
0.15 
0 65 
0.10 
3 . — 
4,50 

10 50 
0 55 

17 50 
2 0 , — 

6 , — 
21.25 
1 0 . — 

7.50 

0,25 
8 , — 
0.65 
3.25 
0.25 
0.90 
8.50 
0.35 
2.50 
0.60 
1.10 
0.80 

— 50,— 
7,50 
0.60 
0.05 
4.50 
1 . — 
2.50 
7.50 
1,75 

85.— 
12,50 
0,75 
5 , — 

2 0 . -
0,75 

0,40 
2,75 
7,25 
1,50 
5,50 
5.25 
4.50 
4 . — 

60,— 
1.25 
1.40 
0.10 

0 05 
0.25 
0.05 

10.— 
0.45 

17.50 
12,50 

6 , — 
16.25 
10.— 
4.25 

397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
409/16A< 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431/35* 
436/39 
440/41 
442 
443 
444 
446 
447 
448/50* 
451/52 
453 
454/57 
458 
459/60 
461 
462/64 
465 
466/69 
470/73 
474/75 
476/93* 
494 
495 
496 
497/98 
499/501 • 
502 
503 
504 
505/25* 
526/37 
538 
539 
540 

0.70 
60 — 
8,25 
0,90 
4.25 
7,50 
5 , — 
3,75 
4,50 
4.50 
1 . — 
5.50 
4 , — 
3.75 
5.50 
8 , — 
0.60 
2,50 
3.75 
1,75 
6 , — 
3.25 
1,25 
7.25 
3.50 
0,40 
0,70 
0,60 
2,50 
5,50 
2.25 
1.75 
1.75 
6 . — 
1.75 
3.75 
7.50 
2.25 
0.45 
4.50 
2 50 
2 25 

20.— 
0 20 
0 20 
0.70 
0.80 
1 60 
0.20 
0.60 
0.75 
5.50 

12,— 
0,05 
0,40 
0,25 

0.50 
42.50 
7.50 
0.50 
3.50 
6,75 
4.25 

4.50 

5,50 
2,25 
3,75 
5.50 
8 , — 

1,50 
2.25 
1,75 
5.50 
1.50 

6.25 
3,50 

0,45 
0,30 

5.50 

6 — 

0 20 

541 
542 
543 
544 
545 
546/49» 
550 
551 
552 
553/64 
565/66 
565/66 
567 
568/71 
572/75 
576/80 
581 
582 
583 
584 
585/86 
587/92 
593/98 
599 
600 
601 
602/05 
606/08 
609 
610/11 
612/17 
618 
619 
620/29* 
630/48* 
649/55* 
637/60* 
661 
662 
663/67 
668 
669 
670/81 * 
682/701 * 

0.70 
0.70 
0.70 
0.70 
0.20 
0,20 
0,50 
0.45 
0,10 

12,— 
7 , — 
2,25 
0,25 

10.— 
4.25 

25.— 
0.15 
0.75 
0.25 
0,90 
1.25 
7.50 
9 , — 
0.20 
0.50 
0.15 
2.50 
4.25 
0.15 
1.25 
3.50 
0 35 
0.25 
8.25 
7.— 
0 90 
0 20 
0.20 
0.25 
2 25 
0 1 5 
0 10 
0 90 
4 . — 

701 A/01 F 350-
702/11 
713/24* 
725/33* 
734/35 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 

0.75 
3 25 
7 50 
0.25 
0.10 
0 1 5 
0.15 
0 25 
0 1 5 
0 1 5 
0 20 

POSTZEGELHANDEL PHILADELPHIA 
- Tel (023) 1 55 1 5 - G i r o 13 57 93 Wij wensen onze klanten en col lega' p re t t i ge 

0.20 

0,10 

strip 

0,20 
strip 

strip 

0.20 

0.25 

0.25 

0.10 

0.25 

0.15 
0.25 
0 1 5 

feestdagen en 

743 
744/47 
748/49 
750 
751 
752 
753 
754 
755/58 
759/60 
761/62 
763/64 
765/70 
771 
772/76 
777/78 
779 
780/83 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795/802 
803/04 
80S 
806/13* 
814 
815 
816 
817 
818/19 
820/21 
822 
823/26 
827 
828 
829 
830/33 
834/38 
839 
840 
841 
841 A/43 
844/47 
848 
849 
850/52 
853/58 
859/62 

een voors 

0.25 
0.80 
0.50 
0.10 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.30 
0,40 
0,60 

0.60 
2.75 
0.60 
0,45 
2.50 
0.25 
0.25 
0,30 
0.35 

0.20 
0.25 
0.25 
0.35 
0.35 
0.35 
7.50 
0.70 
0.40 
3 — 
0.35 
0.15 
0,50 
0.40 
1.50 
0.65 
0.70 
2 25 
0 15 
0 70 
0 90 

12 — 
0 90 
0 45 
1 — 

22 50 
4 50 
7 50 
0.50 
0 40 
2.50 

17 50 
7 — 

poedig 

0.10 

0,15 

0.20 
4.50 
0,50 

0,25 
0,20 
0,15 

0.10 

0.15 
0.50 

0 30 

strip 1 

1 , — 

0.30 

0 50 

17 50 
7 , — 

1969 



de Israël P.T.T. bericht hiermede 
uitgave verdere 2 waarden der Export serie 
varif lsr. 0.80 eri f lsr . 1.50 
op dinsdag 24 december 

Publicatie van de Beneluxagenl der Israelische P.T.T 

iedere waarde op aparte f.d.c. in de bekende 
fraaie uitvoering • de Chagall uitgave is 
vastgesteld op februari 1969 

:m^^^^^mÊÊm^a 

™^" ^^''^'"i 
1 ><m^^^ 

.^^^^SBS^^GB: 

1 /^^^^ \ 
1 _^ig^ 

ISRAËL de staat met de verantwoorde uitgiften. 

FALZ 
LOJ 

ALBUM 

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
het nieuwe postfris inschuifsysteem, 
geen plakker meer nodig ' ' 

190 m NEDERLAND vanaf 1945 
190 NEDERLAND compleet 
429 CURAQAO 18731948 
430 ANTILLEN^ vanaf 1949 
432 NW GUINEA compleet 
433 SURINAME 18731948 
434 SURINAME vanaf 1949 

46 bladen zonder band 46,
84 bladen zonder band 84.
24 bladen zonder band 24,
17 bladen zonder band 17,
7 bladen zonder band 7,

23 bladen zonder band 23,
27 bladen zonder band 27,

bijpassende ringbanden, plastic 15, —, leder 30, —, skai 19,25, 
bladmonster, uitvoerige prijsli jst en Amphtlexsouvenir op 
aanvraag Vraag uw handelaar of rechtstreeks bij 

LINDNER IMPORT „NEDERLAND"  BOX 143  HILVERSUM 

NEDERLAND EN 
OVERZEESE RIJKSDELEN 
NU WEER KOMPLEET 
VERKRIJGBAAR! 

Nederland 

Overzeese Rijksdelen 

In linnen 
klemband 

37,— 

46.80 

In schroefband 

29,— 

38,80 

Voor ongebruikte zegels! Op linnen geplakte ivoorcartonnen 
bladen voorzien van doorz. „ H A W I D " . 

In gewatteer In schroefband 
de klemband 

Band 1, Nederl. tot 1945 

Band 2, Nederl. na 1945 

Band 3, Ned. Indie, Ned. Nw. Guinea, 
Curasao 

Band 4, Ned. Anti l len, Suriname 

54,— 

70,— 

85,— 

99,— 

54,— 

60,— 

75,— 

89,— 

Prijzen zonder BTW wat na 1 januari 1969 dus extra berekend wordt . 
Monsterbladen gratis verkrijgbaar. 

Voor andere landenalbums zie advertentie in novembernummer. 
Bi jna 50 jaar KABE a lbums  dat zegt wel i e ts ! 

Verkrijgbaar bij uw postzegelhandelaar, zoniet, ook rechtstreeks bij 
de importeur 

,FIBO 
Pr insest raat 90a, Den Haag , Te l . 11 38 06 

Rectif icatie 

Dienstzegels der Verenigde Naties van Zwitserland 
(Nrs »olgens Yveri 1969) 

Yvert Nr 296/315 (gebruikt) 375,— 
327/337 30,— 
362 8,— 
363/368 20.— 
369/374 13,75 
375/380 13,75 
381/386 12,— 
387/392 12,— 
393/398 13,75 

Yvcrt Nr 399/404 
408/409 
410 
429 
430/433 
434/435 

N r5 405/407, 411 /413, 414/416, 
417/419, 420/422, 423/425 en 
426/428 elk 

13,75 
2,50 
6,— 
1,25 
3,50 
4,— 

1,75« 

Postzegelhandel J. van der Burg 
Bullepad 26 (Postadres = Postbus 9601) A m s t e r d a m . Te l . 191039  Gi ro 561i790 

REEDS MÉÉR DAN 20 JAAR KOOPT MEN FDC'S WESTEUROPA, UNO, 
USA, ISRAËL bij het bekende speciaaladres 
Goede verzorging en verzending Aandacht voor elke besteil ook de 
kleinere Uitgebr abonn circ gratis tegen antwoordporto Vri jbl zichtz 
tegen referenties Nog enkele cpl Yverts 68 (3delen) in prima staat ad 
f 20  I porto 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE  LID NVPH  IFSDA 
Blondeelstraat 36  Rotterdam14 (Alexanderp ) ■ Telefoon (010) 20 40 70 
Giro 507 407 
W I J wensen al onze klanten en abonnees prettige kerstdagen en een voor 
spoedig 1969 met dank voor 1968 

VOORDELIG ZOEKT U ENGELAND 
Vraagt u onze gratis prijslijst aan met de nummers van 1 tot 494 
port diens en fiscaalzegels Gespecialiseerd Victoria plaatnrs 
Stuur nu direct een brief of briefkaart aan 
W, VAN DER BUL  DOMMERINGDREEF 41 UTRECHT 

VOORDELIG 
fosfor 

Ik h e b t e k o o p o f te r u i l : V a t i c a a n , Z w i t s e r l a n d , F r a n k r i j k B e l g i ë 
en O o s t e n r i j k , en z o e k N e d e r l a n d K e n n e d y  z e g e l s en N e d e r 

l a n d s e p u n t s t e m p e l s 
A . H. v a n Elk  W i l h e l m i n a l a a n 6  B e u n i n g e n  Te l ( 08807 ) 12 18 

EERSTEDAGBRIEVEN 
N u n 
raad 

N e d 
E 1 
E 2 
E 3 
E 4 
E 5 
E 6 * 
E 7 
E 8 
E 9 
E 10 
I t e p * 
E l l 
E 1 2 
E 13 
E 14 

Graci 
alles 

A. J 

og zonde r 
Vanaf 1 5 % 

e r l a n d 
395 ,— 
170 ,— 

9 5 , — 
8 0 , — 
6 5 , — 
6 5 , — 
3 0 , — 
4 0 , — 
37,50 
18,95 
3 2 , — 
27,50 

8,50 
3 2 , — 
1 7 , — 

s " ! E 37 1

1e k w a h t e i 

B T W 
hoge r 

E 1 5 
E 16» 
E 17» 
E 18 
E 19 
E 2 0 * 
E 21 
E 22 
E 23 
E 2 4 * 
E 25 
E 26« 
E 27 
E 2 8 ' 
E 2 9 * 
E 30« 

be last ing ' 
in pr i fs. n 

2 2 . — 
2 5 , — 
2 1 , — 
1 3 . — 
18,50 
1 4 , — 
1 3 , — 

8,95 
15,95 
17.25 
20,95 

9,50 
18,50 

7,50 
7 75 
4,95 

48 Cat f 4 . — b 
Gaarne Mancol i 

Pohiman Jr., 

NEDERLAND 
Met • g 

euv /e re 

E 3 1 * 
E 3 2 ' 
E 33« 
E 34» 
E 35« 
E 36« 
E 3 8 ' 
E 3 9 * 
E 40« 
E 4 1 * 
E 4 2 * 
E 4 3 * 
E 44* 
E 45* 
E 4 6 * 
E 4 7 * 

1 bestel l 
sten aan 

Weesperstraat 

e m e r k t 
d c 's N 

6,50 
5,25 
7,75 
5,75 
1,50 
5.75 
7,50 
1 50 
1,60 
3.75 
1,50 
6 ,— 
2,50 
2,25 
6 , — 
6 ,— 

z i jn ook 
ed 6 5 % 

A n t i l 
E 1 
E 2* 
E 3* 
E 4 
E 5* 
E 6 * 
E 8 * 
E 9* 
E 1 0 * 
E l l * 
E 1 2 * 
E 1 4 * 
E 15* 
E 1 6 * 
E 2 1 * 

ngen vanaf f 25, 

1113, Muide 

EN OVERZEE 
ongead esseerd in 
, S u r  A n t 5 5 % 

e n 
1 4 , — 
27,50 
17,50 

2 95 
6 — 
9,50 
7 50 
2 50 

12 — 
2 , — 
4,50 
4,75 
2 — 
9 50 
6,95 

voo r 

S u r i n a m e 
E 1 * 
E 2 
ES 
E 9* 
E 10 
E 1 1 * 
E 13* 
E 14* 
E 15* 
E 16* 
E 17* 
E 18* 
E 19* 
L P 1 * 
L P 2 * 

— en géén p o r t o k 

n, tel (02942) 

6 0 , — 
5 8 , — 
25.— 
17,50 
2 0 , — 

2,75 
14,75 

2,25 
4,25 

1 3 , — 
5 — 
1,35 
2 , — 

29,50 
7,95 

osten 

1707 



ZWEDEN 
10,50 
20 45 
20,50 
10,25 «,— 
19,25 
23,75 

9,10 
2é,10 
6,10 

21,25 
7,10 
9,10 
5.80 

17,95 
10,75 
4,10 
7,— 
3,10 

10,25 

322-23 
324-25 
326-27 
328-29 
330-32 
333-40A 
341-43 
344-46 
347-49 
350-51 
352-54 
355-63 
364-65 
366 
367-68 
369-71 
372-75 
376-77 
378-80 
381-84 

Alle series met komplete dnezijdig getande 
paren, alles postfns... Nummering volgens 
Yvert-PRIJZEN naar de werkelijkheid. 
Zeer goede voorraad niet genoemde num
mers, ook gebruikt zeer veel aanwezig. 
Levering geheel Skandinavie volgens man-
kolijsten, ook zichtzendingen beschikbaar. 
Catalogi Facit 1969 f 12,75 plus f 1,— porto. 
Catalogi AFA 1969 f 6,25 plus f 0,60 porto. 
Te koop gevraagd: goede losse zegels, als
mede collecties, uitsluitend Skandinavische 
landen. 

POSTZEGELHANDEL VIKING 
Boddenstraat 55 Almelo - Tel. (05490) 6417. 
b.g.g. 57 73. Ons Gironummer 119.88.62. 

385-86 
387-88 ° 
389-93 
394 
395-96 
397-98 
399-403 
404-05 
406-08 
409-10 
411-13 
414-15 
419-23 
424-26A 
427-28 
429-31 
432-33 
434-36 
437-38 
439 
440-41 
lp 7 
lp 7a 
lp 8-9 

5.40 
2,25 

11,10 
3,65 
4,90 

58,75 
5,75 
8,45 
3,60 
1,60 
7,10 

28,25 
2,10 
0,40 
2,90 
5,25 
8,75 
3,25 
4,10 

15,25 

8,95 
7,95 
4,10 
2,— 
4,20 
1,10 

13,75 
2,45 
7,45 
6,10 
3,10 
2,60 
4,15 
2,80 
3,65 
5,65 
2,40 
5.65 
1,65 
9,— 
3,45 

110,— 
62,— 

2,75 

10% PRIJSVERLAGING 10% 
Het verheugd mij te kunnen mededelen dat voor het grootste gedeelte van 
mijn programma de prijzen tot 1 0 % ztjn verlaagd 
POSTZEGELDOOS System Meinhardt de ideale oplossing voor 
het opbergen van 20 000 zegels Mahoniehout Formaat 33 x 20 x 10 
cm Met 400 zakies 53 X 78 mm f21,15 
PHILATEST-FILTER (onbreekbaar) met staafhuls -I- batterij - onmis
baar voor verzamelaars van luminescerende zegels ƒ 7 80 
PHILA-FLECK - het universele reinigingsmiddel voor zegels ƒ 3 50 
POSTZEGELZAKJES, doorzichtig pergamijn 4 5 x 6 0 4 5 x 7 8 5 3 x 7 8 
63 X 93 75 X 102 85 x 115 95 x 132 105 x 150 mm P st ƒ 002 
115 X 160 130 X 180 mm p.«it ƒ O 03 
150 x 180 mm p st ƒ O 04 180 X 235 mm p st f O 05 
RONOZENDBOEKJES, klein formaat f O 23 groot formaat ƒ O 32 
POSTZEGELPLAKKER, voorgevouwen 1000 stuks f 072 
WATERMERKSCHAALTJE, zwart f O 72 
DROOGBOEK, 12 bl 14 5 x 20 5 cm f O 90 20 5 x 27 cm f 1,70 
INSTEEK-VERZENDKAART, wit 15 x 11 cm, 4 banden ƒ O 15 
PINCET, breed met plastic hoesje f 1 40 
LOEP, 43 mm 0 in echt leder etui ƒ 2 95 
STEELLOEP, 75 mm 0 zwarte steel prachtig cadeau f 4 55 
NIEUW Lichtloep 5-voudige vergroting 2 batterijen Het vaststellen 
van plaatfouten wordt nu een kinderspel! f 5 85 
NIEUW KOBRA-FDC-RONDZENDBOEKJE, 19 x 12 cm voor 40 covers f 2 80 
FDC-ALBUMS, topkwali tei t , 12 x 17 cm voor 80 covers f 6 20 

12 X 20 cm voor 100 covers ƒ 6 95 
INSTEEKALBUMS, topkwali teit met pergamijn-tussenblad 

12 X 17 cm 16 pag 96 stroken slechts f 2 65 
1 4 x 2 0 cm 16 pag 112 stroken slechts f 3 35 
22 X 30 cm 16 pag 192 stroken slechts f 6 40 
2 2 x 3 0 cm 32 pag 384 stroken slechts f ! O 45 
2 2 x 3 0 c t n 64 pag 768 stroken slechts f 19 95 

Verkrijgbaar franco (f i latelistlsche frankering) tegen storting op postgiro 
1253414 en/of Amro BanJ< Wassenaarseweg 101 Den Haag Opdrachten 
beneden r 5 — wopden verhoogd met ƒ O 50 verzendkosten 
MUNTENVERZAMELAARS. Ik heb de alleenverkoop voor alle KOBRA-
MUNTENALBUMS verkregen Vraag gratis pri jsl i jst 

P. W. MEINHARDT - Viaskamp 200 - DEN HAAG 
TELEFOON (070) 833683 

57e POSTZEGELVEILING 
deze veiling is in voorbereiding Omgaand inzenden s v p 
Uitsluitend materiaal van goede kwaliteit 
LAAGSTE VEILINGKOSTEN - VLOTTE AFWIKKELING 

Voor onze relaties te koop gevraagd: 
Emissie 1852, los en op brieven 
Series in vellen of veldelen van Nederland tot 1960 
FDC's Nederland 1 t/m 16 
Voorlopers ,,Europa" en bloc nr 1 Ver Naties 
Aanbiedingen (uitsluitend prima kwaliteit) met prijs 
aan ons adres 

WIJ WENSEN ONZE RELATIES PRETTIGE FEESTDAGEN 1 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Diepenbrockweg 174 - Dordrecht - Telefoon (01850) 4 07 33 

RECTIFICATIE ADVERTENTIE WTTEWAALL - DEN HAAG 
In het novembernummer stond vermeld maar bij de zeer zeldzame 80 et en 
2 gid voor slechts ƒ990 — met echtheidcertif icaat moet zijn waarbij enz 

Voor bestellen of ml 

DE HOBBY 
Postbus 135 Zutphen 
(05750)7215 giro 998207 

500 versch platen (cat waarde 500 n fr of hoger) 
met b v de nrs Australië 267 224 Argentinië 
606d Perak 103 China 999 (p f r ) 
Gireer ƒ 11 50 en u ontvangt deze prachtcollectie 
franco thuis 

PARTICULIER BIEDT ZIJN TOTALE POSTZEGELBEZIT 
TE KOOP AAN 

Het betreft hier collecties en stockboeken van vrijwel alle landen 
ter wereld De totale waarde ligt op circa ƒ100 000,—, maar 
elke collectie of waardevol zegel kan ook los gekocht worden 
Serieuze gegadigden geheven te reflecteren onder nr Ph 528, 
Boom-Ruygrok N V te Haarlem 

U/r iRl^ARiNG mUH WiJ DAT m 

EENMAAL 
eenzicmziNdmc VAN ONS re 
HEBBEN ONTVANGEN. U MET BE-
LANGSTELUNG NAAR 1>E VOLGEN
DE ZENDING UITKIJKT 
VRAAG EERST ONZE GRATIS HANDLEIDING,WIJZIJN 
GESPECIALISEERD IN NED.iO.R. EN WEST-EUROPA 

POSTZEGELHANDEL 
Lijsterbeslaan ld, " r\ C I / ^ I I D C " 
OOSTVOORNE(postbus24j U C. I.KJ\J f C 

Voor onregelmatigheden in niet-schriftelijk opgegeven adverten
ties, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden 

Administratie ,,Philatelie ' 

De sluitingsdatum 
voor het januarinummer is gesteld op 17 december a.s. 



GIGANTPARTIJEN NEDERLAND ZONDEROVERZEE 
Direct uit de missie voor slechts enkele cliënten beschikbaar een partij van het schit
terendste goed van NEDERLAND Elke partii bevat RUIM 800 VERSCHILLENDE 
zegels, dat wil zeggen Nederland voor het grootste deel compleet In elke partii vele 
zeldzame en gezochte hoge waarden en lastige zegels' Een fortuin waard voor wie de 
moeite neemt van het uitzoeken en sorteren' Zeer hoge catalog us waarde' Deze par
tijen gaan weer weg voor een echte groothandelsprijs f275,—' 

NEDERLANDSCH-INDIË 
(ZONDER Indon. en 
Jap. Bez.) 
Uit de nalatenschap van de Sultan van Lombok ontvingen wij een partij prachtig 
Indisch goed, zoals het heden ten dage niet meer te vinden is Wij splitsten de zaak op 
in een aantal partijen, die elk zeer ruim 300 verschillende zegels bevatten, (zonder 
Indonesië en Jap Bez ) Met zeer zeldzaam goed' WARM AANBEVOLEN' Slechts 
f79.—(zeer hoge cataloguswaarde) PARTIJEN COMPLETE B U I T E N L A N D S E 
SERIES uit nalatenschap van postzegelhandelaar (beschreven op de achterpagina van 
het november-nummer) Deze partijen zijn een van de grootste succesnummers, die 
WIJ ooit uitgebracht hebben' Allemaal complete series, allemaal prima kwaliteit, alle
maal verschillend en gegarandeerd zeer hoge cataloguswaarde' Wat wi l t u nog meer' 
Daar gaan ze dan weer kleine partij f 50 ,— (50 a 75 complete series), grote partij 
f 100,—(100 ä 150 cpl series) GIGANTPARTIJ f 200,—(150 ä 300 cpl series) Gl-
GANTPARTIj zeer warm aanbevolen • Hiermee kunt u zich meteen als wederverkoper 
vestigen' Alle gigantpartijen bevatten een aantal DURE en GEZOCHTE series 

DROOMPARTIJEN 
NED. & OV. 

Ja, Ja, pak er nog één mee en ontvang per omgaande de garantie van AVONDEN 
SPEUR- EN SORTEERGENOT van verrassingen en vondsten' Hoe dat kan' OPTIMUS-
geheim' Wat dat is ' Vele van de zegels komen uit het buitenland, waar ze vaak 20. 40 
of 50 jaren opgeslagen waren voordat onze inkopers hun slag sloegen' In al die jaren 
bekommerde zich geen mens om de zeldzaamheden die ertussen zaten' Natuurlijk 
kunnen wij u niet garanderen, dat u ook zo gelukkig zult zijn als die leraar uit het 
Noorden des lands, die TWAALF KRONINGSGULDENS m een partij vond' De par
tijen zijn ONUITGEZOCHT en te voorspellen, WAT u zult vinden is ONMOGE
LIJK' SPEUR MEE! ledere partij bevat tenminste 1000 verschillende zegels 
van N E D E R L A N D . I N D I Ë (incl. Indon.). N I E U W - G U I N E A , C U R A Q A O 
EN S U R I N A M E , plus een hoeveelheid prachtig ongesorteerd ruilmateriaal. 
Catal.-waarde tenminste f 350,— per partij 1 Prijs slechts f 110,—! Idem. kleine 
partij N E D E R L A N D & OVERZEE, cat.-waarde minstens f 150,—, meer dan 
600 soorten. Grasduinen maarl Slechts f39,—. Nog enkele VRIJWEL C O M 
PLETE COLLECTIES I N D O N E S I Ë voorhanden. Slechts f k9,—. Hierbij 
cadeau de zeldzame Irian Barat-serie van 26 stuks, uitgegeven voor gebruik 
in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea (waarde f 9.50). WIJ KOCHTEN 
WEDEROM SPOTGOEDKOOP EEN AANTAL VERZAMELINGEN UIT EEN FAILLIS
SEMENT Opsplitsen en de dure zegels los verkopen zou voor ons teveel werk be
tekenen Ze gaan de deur uit tegen weggeefpnjs ZWEDEN, een vrijwel complete 
collectie Ook het klassieke goed ontbreekt met Slechts f 140,— PORTUGAL, een 
aardig gevorderde collectie, slechts f59,— NOORWEGEN, een leuk object, waaraan 
niet zoveel meer ontbreekt Slechts f75 ,— FRANKRIJK, zéér uitgebreide collectie 
W I J taxeren, dat deze collectie los uitgeprijsd zeker achthonderd gulden zou op
brengen Weggeefpnjs f225.— HONGARIJE, een vrijwel complete collectie, zou in 
Hongarije een fortuin opbrengen, 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 herdenkingszegels Slechts f49.— FINLAND, leuke verzameling, heel aardig om 
voort te zetten, f45,— OOSTENRIJK, een zeer uitgebreide verzameling, waar weinig 
aan ontbreekt Een prachtig bezit voor weinig geld f145,— ZWITSERLAND, een 
uitgebreide verzameling, met veel modern goed, maar ook klassiek goed vertegen
woordigd f150,— VATICAAN. een prachtcollectie, met zo erg groot, maar met vele 
kostbare exemplaren Zeer goede geldbelegging De zegels van dit land nemen jaar
lijks aanzienlijk in waarde toe Weggeefpnjs f 199,—(circa 200 stuks) JOEGOSLAVIË, 
zeer uitgebreide collectie met vele waardevolle exemplaren Is in Joegoslavië een veel
voud van de pnjs waard, maar mag met ingevoerd worden Slechts f150,— ENGE
LAND, een zéér uitgebreide verzameling met vele zeldzame zegels zoals no 1 de be
roemde penny zwart met een cat-waarde van fr 80,— Circa 500 zegels Weggeefpnjs 
f250,— BEIEREN, een collectie, waaraan zeer weinig ontbreekt Na completering 
zeer geschikt als tentoonstellingsobject Slechts f155,— ITALIË, een zéér uigebreide 
collectie met veel mooi goed Zou los uitgeprijsd zeker het dubbele opbrengen Nu 
voor f340.— ENGELSE K O L O N I Ë N , een object opgezet zonder op kosten 
te letten, 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 drieduizend 
zegels). 

COLLECTIES 
EN PARTIJEN 

Onze restanten ruimen wij op Wat zich gedurende vele jaren aan resten bij ons opge
hoopt heeft, gaat thans de deur uit voor een fractie van de inkoopsprijs Teveel werk 
om uit te zoeken, want dat zou ons tienduizenden guldens arbeidsloon kosten ledere 
partij z i t boordevol sorteergenot en avontuur. Volkomen onuitgezocht en 
ongesorteerd! Kleine partij f 25,— (gegarandeerde cataloguswaarde f 200,—) 
Grote partij ƒ50.—(gegarandeerde cataloguswaarde f 450 —) SUPERPARTIJ f100.— 
(gegarandeerde catalog us waard e f1100,—) A T T E N T I E ! De aangegeven catalogus

waarde IS slechts een absoluut gegarandeerd minimum' Het kan ook véél en veel 
meer zi jn' KI L O W AAR. Wij verkopen uitsluitend kilo waar van klasse In iedere kilo 
komt een aantal waardevolle zegels voor ISRAËL, met circa 10% gelegenheids 
zegels Halve kilo voor f 7 5 — . 100 gram voor f 16 50 H O N G A R I J E , met veel duur 
dere zegels en zelfs TOPwaarden van gelegenheidssenes' Heel kilo voor f99,—, halve 
kilo voor f 55,—. 100 gram voor f 12 90 BELGISCHE SPOORWEGKILO'S. In 
deze kilo's bevmdt zich een accumulatie zegels met een geweldige cataloguswaarde' 
Hele kilo f 4 5 — halve kilo f 23 50 ENKELE M O T I E F S A M E N S T E L L I N G E N , 
zeer geschikt om als basis te dienen voor een verzameling van het betreffende thema 
SCHILDERIJENCOLLECTIE , zeer uitgebreid praktisch allemaal grootformaat 
Véél waarde voor slechts f49 — (circa 300 zegels) RODE KRUIS, 100 versch , slechts 
f6 ,90 B L O E M E N C O L L E C T I E , vnjwel allemaal grootformaat Slechts f 2 5 , — 
(circa 300 stuks) D I E R E N C O L L E C T I E , vele verschillende landen alweer bijna uit
sluitend grootformaat' circa 500 stuks Slechts f 29 — SPORTCOLLECTIE , circa 
500 stuks f 29 — R U I M T E V A A R T , een uitgebreide collectie voor een lage pnjs 
f29.— (ongeveer 300 stuks) ISRAËL, een goeddeels complete collectie, een pracht 
object met veel zeldzaam goed Bovendien een zeer goede geldbelegging' Slechts 
f99 ,— (circa 300 zegels) TURKIJE, een leuke collectie met veel gelegenheidszeqels 
(circa 1000 stuks) SIechtsf99— FRANSE K O L O N I Ë N (en ex-) Een schitterende 
collectie met zeer veel motiefzegels f79 ,— (circa duizend stuks) Eveneens beschik 
baar een buitengewone collectie FRANSE K O L O N I Ë N , een van de mooiste ob 
jecten die wij ooit in handen kregen' Zeer veel grootformaat en motieven' Slechts 
f225,— R U S L A N D , een grote collectie van uitsluitend GELEGENHEIDSZEGELS 
bijna allemaal complete series, zeer hoge cataloguswaarde Slechts f89 ,— (circa 940 
stuks) BULGARIJE, een prachtobject waaraan weinig ontbreekt Ook veel van het 
klassieke goed is aanwezig Slechts f 1^9,— SAARGEBIED. een uitgebreide collec 
tie van circa 3(X) stuks met veel van het betere goed f 225,— A L B A N I Ë , leuke 
collectie van dit meest afgesloten land van Europa f55,— (circa 300 stuks) C H I N A . 
een zeer uitgebreide collectie, een uitgelezen object om voort te zetten' Slechts 
f79,—(circa 1500stuks) Zéér hoge cataloguswaarde'PORTUGESE K O L O N I E N , 
uitgebreide collectie met veel motiefzegels Slechts f199,— SPAANSE K O L O 
N I Ë N , kleine collectie met véél mooi goed f 129,—(circa400stuks) I T A L I A A N S E 
K O L O N I Ë N (en ex-), een kleine, maar aardige collectie f79.— (circa 300 stuks) 
IJSLAND, zéér moeilijk aan te komen Aardige verzameling, bestaande uit circa 
150 zegels f79,— I N D I A , zéér uitgebreide speciaalverzamelmg. opgezet volgens de 
bekende STANLEY GIBBONS catalogus Dit is een object, dat wij zeer warm kunnen 
aanbevelen en om zijn gedetailleerde uitwerking bijzonder geschikt is als tentoon-
stellingsobject Prijs f 290,— E N G E L A N D , vér gevorderde verzameling Dezegels 
van dit land hebben een goede toekomst en stijgen jaarlijks in waarde f145,— A N D O R 
RA., leuke collectie (50) f9,90 A N G O L A , bijzonder mooi (50) f6,75 ARABIË, (50) 
f 13,90 A R G E N T I N I Ë (198) f 7.90 BARBADOS (25) f 5,90 BEIEREN, met 
zeldzaam goed (98) f 14.90 BELGIË (200) f 5,45 BELGIË (300) f 10.95 BELGIË 
(500) f22,50 B O L I V I A (100) f9.90 BRAZILIË, met veel leuk goed (100) f 6 90 
BULGARIJE. (200) f 5 95 BULGARIJE (300) met veel grootformaat f 10 90 
BULGARIJE, eei prachtcollectie met maar liefst ongeveer 500 zegels, zéér veel 
grootformaat Slechts f29,50 C H I N A , uitsluitend complete series, alleen grootfor
maat, honderen francs cataloguswaarde Slechts f 24 90 (286 stuks) C O L U M B I A , 
veel grootformaat (100) f5,75 C O S T A RICA (50), zeer mooi, f8 .90 C R O A T I Ë 
(200) f39,— C U B A (97) prachtig goed, veel grootformaat f6,90 D E N E M A R K E N 
(200) leuke verzameling om voort te zetten, f8.90 D O M I N I C A N A (50) ƒ4 50 
D U I T S L A N D (497) f 13,90) D U I T S L A N D (1000) een koopje ƒ 37 50 EGYPTE 
(300), ongeveer 200 grootformaat, f39,— EGYPTE, bijna compleet een prachtobject 
ongeveer 500 stuks, slechts f 149.— E N G E L A N D (100) f 4 90 F I N L A N D , leuke 
collectie (100) ƒ 4,90 FRANKRIJK (300) ƒ 12 50 FRANKRIJK (500) prachtobject 
f27,50 FRANSE K O L O N I Ë N , bijna allemaal grootformaat (100) f5,90 Idem (300), 
prachtige verzameling, slechts ƒ24,90 GIBRALTAR (25) ƒ7,90 G R I E K E N L A N D 
(25) ƒ 2,25 G R O E N L A N D (15) ƒ 3,90 H A I D E R A B A D (25) f 3.90 H A I T I , veel 
grootformaat (50) f 6,90 H O N D U R A S , veel grootformaat (50) f 9,90 H O N G 
K O N G , met zeldzaam goed (30) f 4,95 I E R L A N D (50) ƒ4.90 

S v p vooruitbetaling of rembours Porto ƒ1.15 extra (rembours ƒ1,90) Wij frankeren 
niatehstisch Bestellingen v s p schriftelijk of telefonisch (Ook 's avonds) 

KERSTGESCHENK! Z E N D T BIJ BESTEDING V A N M I N S T E N S f 50.— 
DE LETTER S I N , DIE U L INKS O N D E R O P DEZE A A N B I E D I N G V I N D T . 
U O N T V A N G T D A N ALS G E S C H E N K 268 PRACHTIGE G R O O T F O R 
MAATZEGELS V A N H O N G A R I J E (Winkelwaarde f 12,75). 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

OPTIMUS 
uitbreiding noopte ons te 
verhuizen naar grotere 
kantoren. 
Let op het nieuwe adres! 

KAMPHUIZENLAAN 5 
ARNHEM 
GIRO 1565527 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor
delUkheid nemen voor de bonafidi. 
telt der onderstaande adressen. 

Prijs der annonces ƒ 0,85 p. mm. 

Aangeboden door part. het prach
tige standaardwerk „The Royal 
Philatelie Collection", beschrijving 
van de verzameling niet foto's van 
alle zeldzame zegels van de Engel
se koningin. (Nieuwprijs ƒ 630,—.) 
In pracht conditie ƒ 180,—. Van Al
kemadelaan 1120, Den Haag. Tel. 
55 76 99. 

Aangeboden: verz. Ned. en O.G., 
postfris, ongebruikt in vier ban
den met Hawidklemstroken, vele 
topnummers. Cat.waarde ƒ 13,500,. 
Uitstekend object om voort te 
zetten. Uiterste prijs ƒ 8500,. Be
zichtiging na tel. afspr. (020) 132511. 

Aangeboden. Betere Nederlandse 
series, postfris, billijke prlj,s. C. 
Willemsen, Lou Jansenplein 43111 
te A'damW. Tel. (020) 11 05 26. 

100 postzegels, wereld ƒ 5,. Jac. v. 
Welsenls, Coloniastraat 37b, Rotter
dam6. Giro 79 96 15. 

Venezuela  Colombia. Abonnement 
voor nieuwe uitgaven. Ook gestem
peld. Tevens bewerking manco
lijsten. E. Zielke, Alb. Schweltzer
straat 1, Krommenie (NH). Tel. 
(02980) 8 34 69. 

No. 80 in blok van 4, lichtgest. 
Pracht blok ƒ 1750,—. No. 77d, 
postfris blok m. pi. ƒ 180,—. C. W. 
Roest, Klimopstraat 26, Den Haag. 
Tel. 65 52 13. 

Prima kilo's. 1 kilo gegarandeerd 
onuitgezocht Ned. postz. a ƒ 9,95 
+ ƒ 1,— port. Best. liefst per giro 
214544 t.g.v. J. J. Eskes, Kerklaan 
12, Staphorst; of rembours, alle 
port voor u. 

Gigantisch. Superpartij prachtige 
Ned. postz., zeer veel verschill. 
met enorm hoge cat.w. v. slechts 
ƒ 50,—. Zelfde partij voor ƒ 55,— 
en u krijgt een zegel of serie met 
cat.w. ƒ 15,— naar keuze erbij. 
Super de superpartij voor ƒ 75,—, 
zeer gr. verrassing! Betaal ƒ 10,— 
extra en u krijgt een serie met 
cat.w. ƒ 25,— erbij. Porto voor ons 
bij vooruitbetaling op giro 1616907 
t.g.v. H. v. Arnhem, H. Dunant
str. 67, Staphorst. 

Zichtzendingen Duitsland en ge
bieden. 2040 pet. Michel. Gaarne 
uw wensen. Budde, PrinsAlexan
derstr. 7, Eindhoven. Tel. 2 32 94. 
FrankrUk, België, Italië, Scandina
vië, enz. tot 1945, pf. ƒ 0,45, Ie pi. 
en gest. ƒ 0,40 per Yvertfr. Vraag 
lijst. M. Fein, Beatrixlaan 25, 
Hummelo. 
40 ct/Yfr. pf Marlenwerder 3, Flu
me 128, Vatikaan 26/38 + ex 1/2, 
België 37; 30 ct/Yfr. gest. Lux. 
239/43, Lith. lp. 36, Zwits. lp. 14, 
Roem. 12, Licht. l/3la/3a. Ook rui
len Ned. tot ca. '50. M. Fein, Bea
trixlaan 25, Hummelo. 

Te koop t.a.n.b. IMaandblad, com
pleet 1950/5557/5960/68. Brieven on
der nr. Ph. 541 aan BoomRuygrok 
N.V. te Haarlem. 
Te koop: Ned. N.Guinea, compl. 
ongebr. Suriname van 1954 tot he
den ongebr. Ned. Ant. van 1953 
tot heden ongebr. Ned. gebr. en 
ongebr. incompl. Vaticaan, compl. 
minus 36 zegels, gebr. en ongebr. 
prachtz. sup. kw. Alles in Davo
album. Cat.w. ƒ 10.000,— tegen 55 
pet. Ook afz. Brieven onder nr. 
Ph. 542 aan BoomRuygrok te 
Haarlem. 

1500 zegels buitenland, met gele
genh.z. ƒ 10,—. Homans, Sternstr. 
4, Hellevoetsluis. Giro 1 01 70 28. 
Bod gevr. op: Europa 1960, compl. 
postfris (ook fdc's) + meerdere 
1961 en 1962. Tevens: Ghana 140 
postfris (ook velletje 3234) en 
portzegels 110. J. C. Tonnon, Al
benizweg 8, Eindhoven. Tel. (040) 
6 53 41. 
Muntenverzamelaars kiezen Ko
bramuntenalbums. Nu ook in Ne
derland verkrijgbaar. Vraag gratis 
prijslijst. Meinhart, Vlaskamp 200, 
Den Haag. Tel. (070) 83 36 83. 
Te koop tegen redelijk bod Maand
blad voor Philatelie 19451968. Is
brucker, v. Alkemadelaan 1120, 
Den Haag. 

Bod gevraagd op Ned. Maandblad 
voor Philatelie, jaargangen 1958 
t.e.m. 1968. P. Brouwer, Veldhuis
straat 8, Apeldoorn. 

Verzamelaar biedt aan: Verzame
ling ongestempeld Nederland in 
Davo album. Gat. waarde ƒ 1130,—. 
Biedingen onder nr. Ph. 547 aan 
BoomRuygrok te Haarlem. 

Te koop: Particuliere verzameling 
van 10.000 postzegels van bUna 
alle landen ter wereld (uitgezon
derd U.S.A.; Canada, Duitsland). 
Cat.waarde Yvert Fr. 25.000. Ook 
in gedeelten. Brieven met prijs
opgaven aan H. J. Klappe, Slag
hekstraat 32, Rotterdam25. 

Aangeb. in één partij, postfr. ze
gels en F.D.'s Nederland en O.G. 
1956/1963. Cat. prijzen 1968, belang
rijke reductie. Spec, op aanvraag. 
Brieven onder nr. Ph. 549 aan 
BoomRuygrok te Haarlem. 

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. 

Philippijnen Yv. 1 gebr. zeer fraai 
ƒ 37,50, 7 ongebr. ƒ 6,—, 14 gebr. 
voir, ƒ 10,—. Samen ƒ 50,—. N. 
Overduin, Verl. Kolonieweg 6, 
Soest. 

Verzamelaar biedt aan 100 postze
gels, wereld, ƒ 5,—. Pracht kwali
teit, modern. J. v. d. Kaay  Zaan
dam. Giro 28 63 98. 

Pracht samenstellingen: 100 x 500 
Wereld (in vellen en bundels) si. 
ƒ 139,— 100 X 50 OostDuitsland 
ƒ 15,—, 100 X 100 OostDuitsland 
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). 

Engeland. Yvert 351/354. p, z, pi. 
Frs. 150,— ƒ 25,— (tevens lijst). 
Henderson, Rog. v. d. Weydenstr. 
31, Eindhoven. Giro 114 73 71. 

Te koop aangeb. van particulier: 
pracht verz. Zwitserland 5300 fr. 
Yvert '68 ƒ 2000,—; Oostenrijk met 
Bosnië 4000 fr. Yvert ƒ 1000,—. Be
zichtiging na tel. afspraak (05420) 
2 22 90. H. Mooij, Oogstplein 16, En
schede. 

Verzamelaar biedt aan: Unieke 
verzameling België met ong. 2000 
versch. zegels van oud tot modern. 
Vele topstukken aanwezig (5 Fran
ken, gebr. en ongebr.; Siteb, In
validen, Antwerpen, Helm compl. 
ongebr., Eupen & Malmedy onge
br. compl. veel Weid. series compl. 
e tc , etc) . Alles in drie blanco 
albums geheel op Hawid. Het ge
heel heeft een cat. waarde van 
ruim B.frs. 150.000,—. Uiterste prijs 
ƒ 4750,—. Verder kleinere interes
sante verzamelingen van Frank
rijk, Tsjechoslowakije, Monaco, 
Belg. Congo, San Marino en zicht
zendingen van andere landen. 
Schilpzand, Irenelaan 19, De Kaag. 
Tel. (02534) 416. 

Stuur mij ƒ 2,50 en u ontvangt 
10 verschillende leuke sleutelhan
gers. Voor f 5,— 20 stuks; ƒ 10,— 
40 stuks. Waaronder Saartje of 
Bromsnor of Swieber. B. v. Har
lingen, P. K. Drossaartstraat 118, 
Vlaardingen. Tel. (010) 34 03 84. Giro 
1 46 98 71. 

Verzamelaar Egypte zoekt contact 
met dito. Te koop gevraagd varië
teiten Franse Bureaus Port Said/ 
Alexandrië. Tevens van zelfde bu
reaus Franse zegels met nummer
stempels. Boudier, La Coventa Fu
ma, Campello, prov. Alicante, Es
pana. 

G E V R A A G D 

Speciaal verzamelaar vraagt te 
koop: Nederlandse puntstempels 
op alle voorkomende emissies zo
wel los als compleet op brief. 
Brieven en zichtzendingen te rich
ten aan A. Berkhoudt, Baardse
straat 5, Rotterdam7. Tel. (010) 
37 18 33. 
Gevraagd: zegels FrankrUk en 
HongarUe. Voor ieder die ik kan 
gebruiken drie retour in land/mo
tief naar keuze. J. W. Pardoen, 
Zwaluwenlaan 42, Rhoon. 
Voor mijn muntenverzameling, 
NooraNederland en steden, graven 
etc. gevraagd. W. Udema, Lijster
besstr. 11, Roden (Dr.). Tel. (05908) 
92 45. 
Munten. Munten. Munten. Te koop 
gevraagd door verzamelaar. P. C. 
de Vries, Laan der Vrijheid 49, 
Bergschenhoek. Tel. (01892) 31 16 
(na 19.00). 
Te k, gevr. puntstempels en klein 
rondstempels. A. H. Bonefaas, Joh. 
Geradtsw. 132, Hilversum. Telef. 
(02150) 4 48 08. 
Gevraagd: Machinestempelvlag, 
Esperanto de taal voor interna
tionale contacten, gevoerd van 12 
juli tot 8 aug. te Utrecht en sluit
zegels van 1950 en ouder van de 
Tuberculosebestrijding Nederland. 
Br. m. opg. V. pr. aan C. Brouwer, 
Mottenbrink 16 A, Haren (Gr.). 
Vraag regelmatig kilo's te koop. 
Ook partijen, massagoed en bun
dels. A. V. d. Heijden, Hengelo
laan 1196, Den Haag. 
Te koop gevr. F.D.Cs van Afri
kaanse landen met onafhankelijk
heidszegels. Aanb. v. d. Feij.st, KI. 
Amerikaweg 8a, Renkum. Telef. 
(08373) 32 10. 
MichelOverzee met prijs en jaar
tal. Ook motiefzegels Muziek, 
Spoorwegen, Rode Kruis. A. v. 
Dantzich, Zaanenlaan 161, Haar
lem. 
Te koop gevraagd: vllegbrleven 
op de KLM Indiëlijn o.a. de Van 
der Hoop, PostduifPalembang, 
Muntok, Uiver Semarang en nog 
vele andere goede stukken. G. J. 
Dijkerman, Nieuwe Akkers 13, 
Paterswolde. 
C. Willemsen koopt gaarne vellen 
of veldelen Nederland  Overzee. 
Ook collecties. Lou Jansenplein 
43III, Amsterdam. Telefoon (020) 
11 05 26. Gem. giro W2409. 

D I V E R S E N 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? 
Ja? Wordt dan lid van de gespec, 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: C. Spoelman, Irisstraat 18, 
Ridderkerk. Tel. (01896) 47 55. 
CRANIA, wereldcorrespondentie
club neemt weer leden aan. De 
club heeft zijn zetel in Keulen en 
bestaat o.a. uit de volgende krin
gen: postzegelkring, vreemde ta
lenkring, stenokring, chaak
kring. Inlichtingen, met postzegel 
voor antwoord: A. den Ambtman, 
Bevrijdingslaan 9, TIEL. 

BUITENLAND 

Zwitserland tegen Nederland ruilt 
op basis Zumstein 1969 (eventueel 
Michel). Corr. Duits of Frans. J. 
Menzi, Balgriststr. 80, 8008 Zürich. 

Occasion. Voor ƒ 30,— zend ik u 
een pakket van 1500 postzegels van 
Vaticaanstad, San Marino, Mona
co, Liechtenstein en Italië. Voor
uitbetaling in bankbiljetten, met 
internationale postwissel of onder 
rembours. Pavani Claudio, Italië, 
Via Codongo 2, 20139 Milano. 
Zwitserland de bijzonder mooie 
ProJuventuteserie op Rbrief en 
222 verschillende zegels, slechts 
voor ƒ 5,. Te bestellen onder con
tante betaling bij: Werner Ludwig, 
Widnau (SG.) Zwitserland. 9443.

Philatellsten in 100 landen zijn lid 
van de ,,Concorde Correspondentie 
Club". Inlichtingen 38 Parkslde 
Drive, Edgware, Middlesex, Enge
land. 
Voor 100 gelegenheidsregels Bene
lux eenzelfde aantal toeslagzegels 
en gelegenheidszegels van Bonds
republiek en Berlijn. Ignatz Hu
ber, 6794 Brücken. Duitse Bonds
republiek. 
Zoek ruilpartner in Nederland. Ik 
bied aan Duitsland, Frankrijk en 
Italië. Kurt Hofmann, 6451 Dör
nighelm, HermannLönsStr. 3. 
Duitsland. 
Ruilpartner gezocht in Nederland 
voor ruil van nieuwtjes en naar 
mancolijst. Geef Duitsland (alle 
gebieden), D.D.R. en Oostenrijk. 
Basis Michel of Yvert. Corr. Duits. 
Wolfgang Küchler, Spitzwegstrasse 
52b, D8012 Ottobrunn. WestDuits
land. 
Noorwegen. Postzegelverzamelaar 
wenst rullvrienden. Schrijft u aan: 
Mr. Svein Edvardsen, Box 80. 7080 
Heimdal, Noorwegen. 

50 POSTZEGELS 
UIT HONGARIJE 
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WAARDEBON FORTUNAMAIL 
Rotterdam  Hilledtjk 93  Tol. 01017 20 60" 

(Tel. '■ avonds tot 10 uur: 01748  33 91) 
Ja, sluut mij de gratis postzegels en de "Gids voor 
de Posizegelverzameiaat" gratis en zonder enige ver
plichting toe Tevens ontvang ik dan uw keuzeboek|e 
met uitvoerige inlichtingen een week gratis op zicht 
Ben ik met geinleresseerd. dan sluur ik het keuze
boekje lerug en heb ik geen enkele verplichting meer. 

19U7749 
Naam . . . . 

Plaats 
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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 Britse Gebieden. 

Wat zijn de voordelen van 
dit Britse Gebiedenabonnement? 

1e. Door dit abonnement bent u er van verzekerd dat u alle nieuwe uitgiften 
ontvangt en geen uitgave mist. 

2e. Eens per twee maanden worden alle nieuwe uitgiften, zonder kosten 
uwerzijds, per aangetekende post aan u verzonden. 

3e. U krijgt alle nieuwe uitgiften overzichtelijk op insteekkaarten toegezon
den. Dus geen gepas en gemeet meer welke zegel bij welke serie 
hoort. 

4e. Door rechtstreekse import worden de nieuwe uitgiften tegen zeer 
billijke prijzen afgerekend. 

5e. Elke zending wordt vergezeld van een overzichtelijke afrekening. Boven
dien in chronologische volgorde met uitgiftedata, bijzonderheden, etc. 

Wat zijn de kosten van het 
Britse GebiedenAbonnement? 

Gemiddeld komt er voor ca. ƒ50,— è ƒ60,— aan nieuwe postzegels per 
maand uit. Dit bedrag omvat 74 gebieden incl. GrootBrittannië. Door de 
overgang op het decimale stelsel ligt het maandelijkse aantal nieuwe uitgif
ten momenteel wat aan de hoge kant. Dit zal in de toekomst geleidelijk 
minder worden. 

■Hoeveel betaalt u per maand ? 
Per de Ie van iedere maand betaalt u ƒ40,— door overmaking op onze post
giro of bankrekening. Het verschil aan eventueel meer verschenen post
zegels wordt bij de tweemaandelijkse zending verrekend. 

Geeft U nu reeds op met ingang van 1 januari a.s. 
Een briefkaart is voldoende. 

Neem nu een abonnement op dit uitgebreide gebied dat bekend staat om zijn 
bijzonder interessante uitgiften. 

ANTHONY CM. BOHNENN 
cUCüNHA 

I N V E S T M E N T 
P H I L A T E L I E 
Jac. van Lennepstraat 58 

A M S T E R D A M 
Postgiro 787465 

Bank: H.B.U. Amsterdam 
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De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 
(meer dan 25 jaar onder de huidige deskundige leiding) 

Rokin 58 - Amsterdam-C - Tel. 230261 - 2 4 2 3 8 0 

IMPORTANTE VEILING 
(van 27 tot 30 december 1968) 

Zeer veel waardevol materiaal, wraarbij veel klassiek, o.a. van: 

jOBDiia!®®'' 

aantal 
kavels 

NEDERLAND en O.R ca. 750 
DUITSLAND en GEBIEDEN ca. 175 
OOSTENRIJK ca. 100 
FRANKRIJK en GEBIEDEN ca. 150 

aantal 
kavels 

ENGELAND en KOLONIËN ca. 100 
ITALIË en GEBIEDEN ca. 125 
en vooral ook 
ZWITSERLAND ca. 200 

Buitendien op ZATERDAG 28 DECEMBER 
Honderden verzamelingen, landenrestanten enz., 
waarbij vele belangrijke en waardevolle kavels. 

De catalogus wordt t.z.t. aan de ons bekende adressen gezonden; voor serieuze gegadigden, 
die nog niet met ons in relatie mochten staan, wordt een beperkt aantal catalogi gereserveerd 
en op aanvraag verkrijgbaar gesteld. 

Eyo HET GROTE 
NEDERLAND EN OVERZ. 

ALBUM 
GEB. DELEN 

Skandlnavlfl 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
clichés. Gewicht 21/2 kg. Prijs ƒ15,— 
Idem, alleen NEDERLAND ƒ 10,— 

ES/O LANDEN ALBUMS 
België ƒ22,50 
Luxemburg ,15,— 
Frankrijk 20,— 
Monaco 20,— 
Groot Brittannië ,15,— 
Duitsland I (tot 1945) 20,— 
Duitsland II (na 1945) 20,— 
Indonesia ,10,— 
Italië 22,50 
Denemarken 12,— 
Noorwegen „12,— 
IJsland 12,— 
Zweden 15,— 
Finland 12,— 
Skahdinavië 40,— 
Oostenrijk ,25,— 
Vaticaan ,12,^— 
Zwitserland 20,— 
Europa (met Nato, enz.) 15,— 
Formaat 23x27V2 cm: 
United Nations 10,— 
Rotary 10,— 

BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste! Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT: 341/2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen. 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift: 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIË/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor '6 enveloppen) bestelnr. G 3 
2-deli9 (voor 4 enveloppen) ,, G 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, G 1 

Per stuk ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT: 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschrift FIRST 
DAY COVERS. Prijs ƒ9,75 
Extra losse mappen: 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, K I 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 


